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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Mācību gada 
sākums Alūksnes 
novada izglītības 
iestādēs 1. septem-
brī
9.00 Alūksnes pilsētas sākum-
skolā (pirmklasniekiem lūgums 
ierasties 8.45 savās klasēs).
9.00 Bejas pamatskolā klasēs, 
10.00 – skolas zālē.
9.00 Jaunannas pamatskolā.
9.00 Jaunlaicenes pamatskolā.
9.00 Liepnas vidusskolā.
9.00 Malienas pamatskolā.
9.00 Mālupes pamatskolā.
9.00 Pededzes pamatskolā.
9.30 Mārkalnes pamatskolā.
10.00 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā (sporta zālē).
10.00 Ilzenes pamatskolas 
audzēkņu un pedagogu tikšanās 
centrā „Dailes”.
10.00 Strautiņu pamatskolā.
10.00 Ziemeru pamatskolā.
11.00 Alūksnes vidusskolā.
12.00 Alūksnes Mākslas skolas 
audzēkņu un pedagogu pirmā 
tikšanās administratīvās ēkas 
zālē Dārza ielā 11 (1.stāvā).
12.20 Liepnas internātpamat-
skolā.
14.00 Alūksnes vakara (maiņu) 
un neklātienes vidusskolā.
15.00 Alūksnes mūzikas skolas 
audzēkņu un pedagogu tikšanās 
Alūksnes pilsētas Tautas namā.
2. septembrī 14.00 Jaunannas 
mūzikas un mākslas skolā.
Alūksnes bērnu un jaunatnes 
sporta skolā – pēc treniņu 
grafika.

Ideju konkurss saie-
ta laukuma rekons-
trukcijai Alūksnē
  Alūksnes novada pašvaldī-
ba izsludina ideju konkursu 
Alūksnes pilsētas saieta lauku-
ma rekonstrukcijai Dārza ielā 
11, Alūksnē. 

  Konkursa mērķis: izvēlēties 
labākās idejas tehniskā projekta 
izstrādei.
  Vispārīgie konkursa nosacījumi 
ir: saieta laukumam jānodrošina 
šādas galvenās funkcijas – pub-
liskie pasākumi (koncerti u.c.), 
autostāvvieta līdz 15 automašī-
nām novietošanai fasādes pusē, 
slidotava ziemā. Idejā var tikt 
iekļauti arī citi vides un teritori-
jas labiekārtojuma elementi.
  Saieta laukuma teritorijas plānu 
var lejupielādēt Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv vai saņemt pašvaldībā 
pie kartogrāfa Dārza ielā 11, 
211. kabinetā.
  Saieta laukuma rekonstrukcijas 
idejas iesniedzamas brīvā veidā 
līdz 10. septembrim pulksten 
10 pašvaldības kancelejā, Dārza 
ielā 11, 306. kabinetā.
  Labākās idejas tiks godalgotas!

Vēl augusta pēdējā diena.
Vēl zvaigznes un āboli krīt.
Sirds vasarai ardievas pamāj – 
Uz skolu man jāiet rīt.
Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt,
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.

(M.Svīķe)

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības 
plānošanas  un attīstības nodaļas 
vadītājas amatā kopš 19. aprīļa 
strādā Arita Prižavoite. Sarunā 
ar viņu par nodaļas galvenajiem 
uzdevumiem, tās darbiniekiem 
un viņu pienākumiem un nodaļas 
vadītājas skatījumu uz Alūksnes 
novada attīstību.

  - Kādi ir galvenie plānošanas  un 
attīstības nodaļas uzdevumi?
  - Protams, šobrīd vissvarīgākais ir 
darbs pie Alūksnes novada attīstības 
programmas. Līdz gada beigām 
programma jāizstrādā un jāaizstāv 
Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijā un Koordinācijas 
padomē. Programmas sagatavo-
šanā svarīgākais darbs saistīts ar 
datu analīzi un stratēģiskās daļas 
izstrādi. Šobrīd vēlamies šinī sadaļā 
ar projekta palīdzību piesaistīt 
ekspertus, lai iegūtu redzējumu uz 
savu novadu no malas un izveidotu 
kvalitatīvu dokumentu turpmāka-

jiem 7 gadiem.
  Viena no nodaļas galvenajām 
darba jomām ir projekti un to plāno-
šana. Tiek veidots novada projektu 
vajadzību un ideju katalogs, kurš 
atkarībā no attīstības prioritātēm 
tiek pakāpeniski īstenots.
  Būtiska nodaļas darba joma sais-
tīta ar teritoriālo plānošanu, karšu 
materiāliem, zemes robežu plāniem, 
zemesgabalu izmantošanu. Novadā 
jāizstrādā vienots teritoriālais 
plānojums, lai, piemēram, izvairītos 
no situācijām, ka divos kaimiņu 
pagastos ir atšķirīgs upes aizsarg-
joslas platums.
  Pārrobežu sadarbība un starptau-
tiskie sakari arī ir nodaļas pārziņā. 
Šobrīd tiek atvērtas pārrobežu sa-
darbības programmas un līdzšinējie 
Alūksnes pilsētas un pagastu part-
neri izsaka vēlmi turpināt sadarbību, 
veidot kopīgus projektus, kā arī tiek 
meklēti jauni sadarbības partneri. Šī 
joma dos atdevi ilgtermiņā.
  Nodaļas pārraudzībā ir arī pašval-
dības nekustamie īpašumi - sākot no 
ielām, ceļiem un ēkām līdz skaistai, 
sakoptai ainavai. Arī šajā jomā ir 

daudz darāmā, taču nodaļai pašlaik 
trūkst resursu, lai šo darbu pilnvērtī-
gi koordinētu.
  Nodaļai jāsaredz arī komunālo pa-
kalpojumu sniegšanas attīstība visā 
novadā. Plānots, ka pagastu ūdens-
saimniecības pakāpeniski nodosim 
pašvaldības kapitālsabiedrībām. 
Svarīgi ir izzināt citu pašvaldību 
pieredzi un analizēt plānotos ūdens-
saimniecības tarifus pēc ES līdzekļu 
piesaistes šinī jomā.

  - Lūdzu, pastāstiet par plānoša-
nas un attīstības nodaļas darbi-
niekiem un viņu darba pienāku-
miem!
  - Būvinženiera Aivara Sausā gal-
venie darba uzdevumi ir būvpro-
jektu uzraudzība, plānoto būvdarbu 
tāmju izstrādāšana, kā arī ar būvnie-
cības procesa nodrošināšanu saistītu 
dokumentu kārtošana.
  Nekustamo īpašumu speciālists 
Valērijs Tabolkins ir nodarbināts 
ar nekustamo īpašumu uzskaiti, 
reģistrāciju, pārreģistrāciju un 
lēmumiem, kas saistīti ar īpašumu 
ierakstīšanu zemesgrāmatā. Viņa 

ziņā ir nekustamo īpašumu nomas 
līgumi, autoceļi.
  Zemes ierīkotāja Inese Randa 
strādā ar jautājumiem, kas saistīti ar 
zemes lietām – īpašumu uzmērīša-
na, reģistrācija, dažādas izziņas, kā 
arī zemju nomas līgumi.
 Ainavu arhitekts Agris Veismanis 
rūpējas par apstādījumiem, parkiem 
un mežiem, stādījumu plānošanu 
vairāk gan pilsētas teritorijā, taču 
viņa redzējums un idejas ir un būs 
noderīgas arī katrā pagastā.
  Nodaļā strādā divi projektu vadī-
tāji – Jānis Cīmiņš un Santa Supe. 
Projektu vadītājiem nav īpašas 
specializācijas konkrētās jomās, 
lielākoties viņi strādā, viens otru 
papildinot, taču jāpiebilst, ka no-
zīmīgāko atbalstīto infrastruktūras 
(Pils ielas un Jaunās pils) projektu 
autors ir Jānis.
  Teritoriālplānotājas Santa Harjo 
– Ozoliņas pienākumi ir plaši gan 
saistībā ar teritorijas plānojumu, 
gan attīstības programmu. 

(Turpinājums 3. lappusē)

Aktuālākais – attīstības programma

  Ar rudens ziedu krāsainību un pīlādžu sārtumu klāt 2010./2011. mācību gads, 
kas nesīs jaunas tikšanās, zināšanas, pieredzi un atziņas.
  Lai jaunais mācību gads Alūksnes novadā ir veiksmīgs 139 pirmklasniekiem, 
2334 skolēniem, 431 pedagogam, skolu tehniskajiem darbiniekiem un skolēnu 
vecākiem!
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

  Alūksnes novada domes sēdē 29. 
jūlijā darba kārtībā bija 100 jau-
tājumi. Sēdes laikā gan deputāti 
pieņēma lēmumu vairākus no tiem 
neizskatīt un pārcelt to izskatīšanu 
uz komiteju sēdēm.

Dome nolēma:
  - sagatavot atsavināšanai pašvaldī-
bas īpašumu – dzīvokli Skolas ielā 2 
- 8, Alūksnē un noteikt, ka atsavi-
nāšanas izdevumus, saistītus ar dzī-
vokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz Alūksnes novada 
pašvaldības vārda, sedz dzīvokļa 
atsavināšanas ierosinātājs, kā arī 
sagatavot atsavināšanai pašvaldības 
īpašumu – dzīvokli Merķeļa ielā 17A 
- 1, Alūksnē;

  - nodot uz vienu gadu apsaimnie-
košanai pašvaldības nekustamo īpa-
šumu – „Romeškalns”, Veclaicenes 
pagastā, sabiedriskajai organizācijai 
„Veclaicenes avotiņš”;

  - mainīt ēkai Merķeļa ielā 3, 
Alūksnē, lietošanas veidu no biroja 
ēkas uz ēku, kura tiek izmantota kā 
sociālā māja;

  - deleģēt Alūksnes novada pašval-
dības autonomo funkciju – ūdens-
apgādes un kanalizācijas komunālo 
pakalpojumu sniegšanas organizāciju 
Jaunalūksnes un Veclaicenes pagastu 
pārvalžu administratīvajā teritorijā 
kapitālsabiedrībai, kurā Alūksnes 
novada pašvaldībai pieder 100% 
kapitāla daļas – SIA „Rūpe”, kā arī 
uzdot pašvaldības izpilddirektorei 
kopā ar SIA „Rūpe” un pagastu pār-
valžu vadītājiem līdz 1. septembrim 
sagatavot pārējo pagastu pārvalžu 
ūdenssaimniecības un kanalizācijas 
komunālo pakalpojumu sniegšanas 
organizācijas pārņemšanas grafiku, 
paredzot klāt finansējumu funkcijas 
nodrošināšanai;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.27/2010 „Par valsts nodevu 
atvieglojumiem bāriņtiesas pa-
kalpojumiem Alūksnes novadā”, 
Nr.29/2010 „Par Alūksnes novada 
simboliku”, Nr.32/2010 „Par grozīju-

miem Alūksnes novada pašvaldības 
27.05.2010. saistošajos noteiku-
mos Nr.16/2010 „Par pašvaldības 
nodevām Alūksnes novadā””, kā 
arī apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.31/2010 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada pašvaldības budže-
tā 2010. gadam”;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju ņemt aizņēmumus 
Valsts kasē vairāku projektu reali-
zācijai - ERAF projektam „Ūdens-
saimniecības attīstība Alūksnes 
novada Malienas pagasta Brencu 
ciemā” LVL 196689, ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu 
no 2011. gada septembra līdz 2028. 
gada jūnijam, ELFLA projektam 
„Zeltiņu pagasta autoceļu rekons-
trukcija” LVL 103899 ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 
2012. gada marta līdz 2016. gada 
decembrim un ELFLA projektam 
„Jaunlaicenes ciema siltumapgādes 
infrastruktūras modernizācija” LVL 
66968 ar aizņēmuma pamatsummas 
atmaksas termiņu no 2011. gada sep-
tembra līdz 2016. gada jūnijam. Vi-
sus aizņēmumus garantē ar Alūksnes 
novada pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem;

  - organizēt metu konkursu Alūksnes 
pilsētas Tautas nama rekonstrukcijai, 
izveidot žūrijas komisiju šādā sastā-
vā: žūrijas komisijas priekšsēdētājs 
- Dzintars Adlers, Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks; 
žūrijas komisijas locekļi - Sandra 
Zeltiņa, izglītības, kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētāja; Janīna 
Čugunova, pašvaldības izpilddirek-
tore; Sanita Eglīte, kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja; Aivars Sausais, 
būvinženieris; Līga Šķepaste, būv-
valdes vadītāja; Aina Kaukala, būv-
inspektore; Sanita Bērziņa, Alūksnes 
pilsētas Tautas nama vadītāja; Evita 
Ņedaivodina, ekonomiste; Anda 
Lejasblusa, arhitekte; Arturs Upīts, 
jurists; žūrijas komisijas sekretārs - 
Ingus Berkulis, iepirkumu speciā-
lists. Apstiprināt metu konkursa 

godalgu fondu: 1. vieta – Ls 2500, 2. 
vieta – Ls 1700, 3. vieta – Ls 1200, 
4. vieta – Ls 750, 5. vieta – Ls 550, 
kā arī apstiprināt žūrijas komisijas 
locekļu, kas nestrādā Alūksnes no-
vada pašvaldībā, samaksu par darbu 
komisijā Ls 200 apmērā;

   - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 20.08.2009. lēmumā 
Nr.133 „Par pakalpojumu maksas 
apstiprināšanu par Alūksnes pirms-
skolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” 
un „Pienenīte” un Alūksnes speciālās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Cālis” sniegtajiem pakalpoju-
miem”, izsakot lēmuma 1. punktu 
šādā redakcijā: „1. Noteikt maksu 
par Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” 
sniegtajiem pakalpojumiem – uzturē-
šanās maksu Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādēs „Sprīdītis” un 
„Pienenīte” – Ls 5,00 (pieci lati un 
00 santīmi) mēnesī par katru bērnu, 
izņemot bērnus no piecu gadu vecu-
ma, kuri uzsākuši obligāto sagata-
vošanu pamatizglītības ieguvei.”, 
lēmumu piemērojot no 1. septembra;

  - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
Ls 4500 ēkas Merķeļa ielā 3 Alūksnē 
telpu remontam;

 - piedalīties Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektu pieteikumu 
konkursā ar projektu „Skolēniem 
droša pārvietošanās Alūksnes 
pilsētā”, apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas Ls180 259,29, apstiprināt 
pašvaldības līdzfinansējumu projektā 
16% no projekta attiecināmajām 
izmaksām jeb Ls23 073,19, projekta 
apstiprināšanas gadījumā paredzēt 
2011. gada budžetā projekta priekš-
finansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē Ls 180259;

  - piedalīties Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursa pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teri-

torijā” ar šādiem projektiem:
  „Mālupes pagasta īpašuma „Māras” 
pielāgošana sociālā centra izvei-
dei un aprīkojuma iegāde sociālo 
pakalpojumu dažādošanai” (projekta 
kopējās izmaksas Ls 11319,90, 
pašvaldības līdzfinansējums projekta 
realizācijā Ls 4303,65),
  „Alūksnes muzeja pieejamības 
spektra dažādošana” (projekta kopē-
jās izmaksas Ls 6502,54, pašvaldības 
līdzfinansējums - Ls 2314,54),
  „Strautiņu pamatskolas sporta zāles 
vienkāršota renovācija” (projekta 
kopējās izmaksas Ls 12114,81, 
pašvaldības līdzfinansējums - Ls 
4605,63),
  „Mūsdienīgu tehnoloģiju iegāde 
iedzīvotāju apmācību nodrošināšanai 
Alsviķu bibliotēkā” (projekta kopē-
jās izmaksas Ls 3424,70, pašvaldības 
līdzfinansējums - Ls 1301,95),
  „Zeltiņu pagasta estrādes vienkār-
šota renovācija” (projekta kopējās 
izmaksas Ls 8602,99, pašvaldības 
līdzfinansējums - Ls 3270,56),
  „Aprīkojuma iegāde Veclaicenes 
vēsturisko liecību saglabāšanai” 
(projekta kopējās izmaksas Ls 
3224,40, pašvaldības līdzfinansē-
jums - Ls 1225,81),
  „Jaunlaicenes muižas muzeja 
teritorijas labiekārtošana” (projek-
ta kopējās izmaksas Ls 4945,78, 
pašvaldības līdzfinansējums - Ls 
858,36),
  „Jaunlaicenes tautas nama aprīko-
juma un inventāra iegāde” (projekta 
kopējās izmaksas Ls 6829, pašvaldī-
bas līdzfinansējums - Ls 2596,15)
  „Alūksnes pilsētas Tautas nama 
amatierkolektīvu aprīkojuma iegāde” 
(projekta kopējās izmaksas Ls 
12209,16, pašvaldības līdzfinansē-
jums - Ls 4524,35),
  „Automašīnu stāvlaukuma izbūve 
Jaunalūksnes pagasta „Dālderos”” 
(projekta kopējās izmaksas Ls 
8463,22, pašvaldības līdzfinansē-
jums - Ls 3217,42),
  „Krēslu iegāde Kolberģa tautas 
namam” (projekta kopējās izmaksas 
Ls 3749,00, pašvaldības līdzfinansē-
jums - Ls 1425,50),

Alūksnes novada domes 29. jūlija sēdē 

  Alūksnes novada domes 
tautsaimniecības komitejas un 
teritoriālās komitejas apvienotajā 
sēdē augustā deputāti izskatīja 
jautājumu par laivu novietnēm 
Alūksnes ezerā.

  Deputāti diskutēja par laivu no-
vietnēm, kas atrodas starp Pilssalas 
tiltu un Alūksnes pilsētas Tautas 
namu – „Iekšezers 1”, novietni 
starp laivu novietnēm „Iekšezers 3”, 
„Iekšezers 5” un Tīklu saliņu, kā arī 
novietni „Iekšezers 17” pie bērzu 
birztalas.
  Apsekojot pagājušā gadsimta 
sešdesmitajos un septiņdesmitajos 
gados būvētās laivu novietnes, 
secināts, ka laika gaitā tās nav pie-
nācīgi uzturētas, ir daļēji sagāzušās, 
nekrāsotas, ar bojātiem jumtiem, 
to apkārtne nekopta, līdz ar ko tās 
kļuvušas par vidi degradējošiem 
objektiem. Laivu novietnes atrodas 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa „Alūksnes pilsētas 
vēsturiskais centrs” , kā arī valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļa 
„Alūksnes muižas apbūve” teri-
torijā. Valsts kultūras pieminekļu 

Alūksnes novada pašvaldība
APTAUJA PAR LAIVU NOVIETNĒM ALŪKSNES EZERĀ

Uzskatu, ka minētās laivu novietnes („Iekšezers 1”, novietne starp „Iekšezers 3”,  „Iekšezers 5” un Tīklu saliņu, kā 
arī „Iekšezers 17”):

Visas laivu novietnes Alūksnes ezerā:

Paldies par atsaucību!

  „Projekcijas aprīkojuma un galdu 
iegāde Malienas tautas namam” 
(projekta kopējās izmaksas Ls 
4015,50, pašvaldības līdzfinansē-
jums - Ls 1526,55). Visiem pro-
jektiem plānotais Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējums tiks 
paredzēts 2011. gada budžetā;

  - piešķirt līdzfinansējumu biedrī-
bām projektu realizācijai Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursā pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teri-
torijā”:
    „Alūksnes rajona bērnu un jau-
niešu ar īpašām vajadzībām atbalsta 
centram „Saulstariņi”” projekta 
„Gaismas un skaņu ritmos” realizā-
cijai Ls 300,
  biedrībai „Ieviņa” projekta „Māriņ-
kalna sabiedriskā centra aprīkošana, 
pilnveidošana un attīstība” realizāci-
jai Ls 363,35,
 biedrībai „Alūksnes novada 
attīstībai” projekta „Atbalsta grupa 
vecākiem – sekmīgai socializācijai 
no disfunkcionālām ģimenēm” reali-
zācijai Ls 208,90. Visiem minētajiem 
projektiem pašvaldības līdzfinansēju-
mu paredzēt no 2011. gada budžeta, 
kā arī uzdot Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam A. Fominam noslēgt 
sadarbības līgumus ar biedrībām;

  - piedalīties atklātā projektu iesnie-
gumu atlasē ar projekta pieteikumu 
„Kultūras mantojuma - „Vecā pils” 
atjaunošana Alūksnes Mākslas sko-
las un kultūras pasākumu vajadzī-
bām”, kura kopējās izmaksas ir LVL 
34869454 ar PVN. Projekta attieci-
nāmās izmaksas darbības program-
mas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātes 
„Sociālekonomiski nozīmīgu kultū-
ras mantojuma objektu atjaunošana” 
ietvaros ir LVL 348694,54 ar PVN;

  Ar Alūksnes novada domes pie-
ņemtajiem lēmumiem pilnībā var 

iepazīties Alūksnes novada pašvaldī-
bas kancelejā Dārza ielā 11, Alūksnē 

un pagastu pārvaldēs.

Aicinām izteikt viedokli par laivu novietnēm
aizsardzības inspekcija atzinusi, 
ka no kultūrvēsturiskās vides un 
ainavas saglabāšanas viedokļa laivu 
novietnes traucē vizuālo uztveri un 
tām nav kultūrvēsturiskas vērtības.
  Deputāti komitejas sēdē nolēma 
uzdot būvvaldei līdz 1. oktobrim 
sasaukt laivu novietņu lietotāju 
sapulci, lai viņus informētu par 
pašvaldības ieceri nojaukt laivu 
novietnes un piedāvātu lietotājiem 
iespēju celt laivu novietni citā vietā.
 Alūksnes novada pašvaldība vēlas 
noskaidrot iedzīvotāju domas gan 
par minētajām, gan arī citām laivu 
novietnēm Alūksnes ezerā, tādēļ 
lūdzam aizpildīt anketu, izgriezt 
to un līdz 15. septembrim nogādāt 
Alūksnes novada pašvaldībā Dārza 
ielā 11, 306. kabinetā vai iemest 
pastkastē administratīvās ēkas foajē. 
Pagastu iedzīvotājus aicinām anke-
tas nogādāt pagastu pārvaldēs.



Projekti

Alūksnes Novada Vēstis  3.27.08.2010.

www.aluksne.lv

Turpina modernizēt Alūksnes
vidusskolas materiāli tehnisko bāzi
  Līga Krūmiņa,
Alūksnes vidusskolas direktora 
vietniece izglītības jomā

  Alūksnes vidusskolā turpi-
nās Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda (ERAF) projekta 
Nr.2009/0108/3PD/3.1.3.1.0/08/
IPIA/VIAA/087 „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošu 
kabinetu iekārtošana un materiā-
lās bāzes nodrošināšana Alūksnes 
vidusskolā” realizācija.

  Projekta mērķis ir vispārējās 
vidējās izglītības kvalitātes paaug-
stināšana Alūksnes vidusskolā, 
modernizējot un pilnveidojot skolas 
materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot 
kvalitatīvu vidējās izglītības prog-
rammu dabaszinātnēs un matemāti-
kā īstenošanu.
  Projekta pirmajā etapā renovēti 
ķīmijas, fizikas, bioloģijas un ma-
temātikas kabineti. Noslēdzies arī 
projekta nākamais etaps - piegādā-
tas un uzstādītas mēbeles - vilkmes 
skapis demonstrējumiem ķīmijas 
kabinetā, laboratorijas skapji 
ķīmisko vielu glabāšanai, skolēnu 
laboratorijas galdi ķīmijas kabinetā, 
laboratorijas galdi eksperimentiem, 

galdi, krēsli, skapji fizikas, mate-
mātikas un bioloģijas kabinetos, 
kā arī citas mēbeles, kas palīdzēs 
nodrošināt kvalitatīvākus mācību 
apstākļus dabaszinātņu priekšmetu 
un matemātikas apguvei.
  Dabaszinātņu priekšmetu kabi-
netos pēc centralizētā iepirkuma, 
ko veica Izglītības un zinātnes 
ministrija, 2010./2011. mācību gadā 
skolotāji un skolēni varēs strādāt ar 
jaunu, modernu aparatūru – mē-
rinstrumentiem, mikroskopiem, 
reaģentiem, vizuālajiem uzskates 
līdzekļiem, projektoriem un citām 
iekārtām. Matemātikas un fizikas 
kabineti tiks aprīkoti ar interaktīvo 
tāfeli, bet bioloģijas un ķīmijas 
kabinetos būs dokumentu kamera. 
Skolēni tiks nodrošināti ar dato-
riem, būs iespēja veikt mērījumu un 
eksperimentu apstrādi. Par projektā 
paredzētās digitālās informācijas 
apstrādes sistēmas matemātikas, 
fizikas, ķīmijas un bioloģijas sko-
lotājiem un skolēnu pētnieciskajai 
darbībai noslēgts līgums par Ls 
32442,54 ar piegādātāju apvienību. 
Pasūtījumu paredzēts saņemt 2010. 
gada 8. oktobrī.
  Projekta ietvaros pilnveidota 
skolas bibliotēka, iegādātas mācību 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Pielāgo Alūksnes vidusskolas infrastruktūru  
personām ar kustību traucējumiem
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) projektā 
Nr.2009/0131/3DP/3.1.3.3.2/09/
IPIA/VIAA/029 „Alūksnes vidus-
skolas infrastruktūras pielāgo-
šana izglītojamiem ar funkcio-
nāliem traucējumiem” radītas 
vienlīdzīgas izglītības ieguves 
iespējas arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem.

  Minētā projekta mērķis ir radīt 
vienlīdzīgas izglītības ieguves 
iespējas izglītojamajiem un citām 
personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem Alūksnes pilsētā, pielāgojot 
infrastruktūru izglītojamiem un 
citām personām ar funkcionāliem 

grāmatas, uzdevumu krājumi 
prioritārajos mācību priekšmetos 
par Ls 1438,62. Bibliotēkas fondu 
papildināšana un mācību grāmatu 
iepirkšana turpināsies arī rudenī.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 98 

392. 83 633 latus finansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds, 5903 
lati ir valsts budžeta finansējums, 
bet 8856 latus līdzfinansē Alūksnes 
novada pašvaldība.

Alūksnes vidusskolas bibliotekāre Marina Saveļjeva gandarīta par jaunajām 
mācību grāmatām, kas iegūtas projektā

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Veclaicenē notiek Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstī-
bai Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” 
atbalstītā projekta „Veclaicenes 
pašvaldības autoceļu „Krustiņi - 
Palpierkalns”, „Korneti - Slokas” 
rekonstrukcija” īstenošana.

  Projekta rezultātā līdz šim gran-
tētie ceļi iegūs asfalta segumu. 
Darbus minētajos objektos veic 
iepirkumā uzvarējusī AS „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu 
rajons.
  Ceļam Krustiņi – Palpierkalns 

1,5 kilometru garumā sagatavota 
ceļa klātne, atjaunoti sāngrāvji, 
divas caurtekas, ceļa norādes un 
jāuzklāj asfalta segums. Līdzīgi arī 
ceļam Korneti – Slokas 240 metru 
garumā sagatavota klātne, atjaunoti 
sāngrāvji, no jauna izbūvētas piecas 
caurtekas, uzstādītas jaunas ceļa 
norādes un jāuzklāj asfalta segums.
  - Īstenojot šo projektu, Kornetu 
ciemata centrs kļūs daudz pievilcī-
gāks. Tas arī veicinās tūristu skaita 
pieaugumu, ērtāka pārvietošanās 
būs velotūristiem. Ceļa Krustiņi – 
Palpierkalns malā atrodas viens no 
Veclaicenē un arī novadā iecienī-
tiem tūrisma objektiem – Drusku 
pilskalns. Projekta ietvaros arī 
izveidots stāvlaukums ar šķembu 
segumu autobusiem pie pilskalna, 
- par projekta ieguvumiem stāsta 

Veclaicenē asfaltē divus autoceļus

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

Veclaicenes pagasta pārvaldes 
saimniecības daļas vadītājs Jānis 
Dambis.

  Projekta kopējā summa ir Ls 104 
365,06 bez PVN, bet rekonstrukci-
jas summa - Ls 99828,84 bez PVN.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

traucējumiem Alūksnes vidusskolā.
  Projekta ietvaros izstrādāts 
tehniskais projekts, izbūvēts lifts, 
savienojošie koridori starp diviem 
skolas korpusiem, speciāla tualete 
personām ar kustību traucējumiem, 
evakuācijas kāpnes, kā arī izveidota 
uzbrauktuve iekļūšanai skolā no 
fasādes puses un nobruģēts skolas 
pagalms.
  Tā kā izglītojamiem un citām 
personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem ir apgrūtināta iekļūšana un 
pārvietošanās pa izglītības iestādi, 
tad attiecīgi infrastruktūras pielāgo-
šana, uzlabošana iestādē atvieglos 

un sekmēs savlaicīgu nokļūšanu 
skolā un pārvietošanos pa stāviem, 
nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un 
vides pieejamību kvalitatīvas izglītī-
bas iegūšanai.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
98392, tajā skaitā ERAF finansē-
jums Ls 83633 jeb 85% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām, 
valsts budžeta dotācija – Ls 5904 
jeb 6% no projekta kopējām attieci-
nāmajām izmaksām un pašvaldības 
līdzfinansējums – Ls 8855 jeb 9% 
no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām.

Projektu Alūksnes vidusskolā īste-
noja SIA “Ozolmājas”, uzņēmuma 
pārstāvis Viktors Dubovs demonstrē 
jauno Alūksnes vidusskolas liftu

(Turpinājums no 1. lappuses)

  Tā kā pašlaik ir atvērts Ziemera 
pagasta teritoriālplānojums, vairāk 
akcents ir uz to, taču papildus 
Santa cenšas paveikt arī dažus 
darbus, kas nepieciešami attīstības 
programmas izstrādei.
  Kartogrāfa Jāņa Līča ikdienas 
darbi vairāk saistās ar praktis-
kām lietām, piemēram, īpašumu 
pārbaudi kadastra kartē, robežu 
precizēšanu un pašvaldības 
speciālistu darbam nepieciešamās 
informācijas sagatavošanu. Ciešā 
saiknē ar viņu strādā vairāki dar-
binieki, piemēram, būvinženieris, 
nekustamo īpašumu speciālists, 
ainavu arhitekts.
  Eiropas Sociālā fonda projekta 
,,Apmācība pie darba devēja tam 
vajadzīgā speciālista sagatavoša-
nai” ietvaros nodaļā strādā Aija 
Palma. Viņa apkopo attīstības 
programmai nepieciešamos datus 
un gatavo situācijas raksturojuma 
sadaļu.
  Antra Lielmane ir pilsētvides 
plānotāja, kas šobrīd vairāk strādā 
kā pilsētas un novada mākslinieks.
  Es pašlaik lielāko uzmanību veltu 
ikdienas darbiem nodaļā - dažādu 
lēmumprojektu sagatavošanai 
sēdēm, projektu pavaddokumentā-
cijas, kā arī sarakstes dokumentu 
gatavošanai, izziņu, saskaņojumu 
sniegšanai. Ir ļoti daudz svarīgu 
dokumentu, ar ko jāiepazīstas, 
jāiedziļinās. Līdztekus domāju, kā 
pilnveidot nodaļas darbu, labāk 
sadalīt pienākumus saviem darbi-
niekiem, kā veidot vienotu koman-
du un plašāku kopēju skatījumu uz 
novadu, kā ,,iekarot pozīcijas”, lai 
analizētu un plānotu arī ikdienas 
procesus pašvaldībā.

  - Jūs jau nedaudz raksturojāt 
svarīgākos šī brīža darbus noda-
ļā. Kas bez minētā vēl ir būtisks 
šobrīd?
  - Man gribas nodaļas darbu 
saskatīt plašāk, tādēļ mūsu pulkā 
uztveru arī pagastu pārvalžu 
teritorijas attīstības speciālistus. 
Rīkosim regulāras tikšanās, lai 
pārrunātu aktuālās lietas, lai 
sevi pozitīvi noskaņotu, lai kopā 
domātu par attīstību, par to, ko 
ar nelielu finansējumu varam uz 
vietas izdarīt.
  Lielāka uzmanība būtu jāpievērš 
uzņēmējdarbībai. Protams, nedo-
sim gudrus padomus uzņēmējiem, 
taču būtu labi, ja būtu speciālists, 
kas strādātu ar uzņēmējdarbības 
atbalstu, palīdzētu atrast sadar-
bības partnerus tepat Latvijā un 
veidot starptautiskos sakarus, 
palīdzētu strādāt ar Latvijas Inves-
tīciju attīstības aģentūru, mudinātu 
piedalīties semināros. Būtu svarīgi 
izveidot informācijas sistēmu, 
kur katrs uzņēmējs var atrast sev 
noderīgas ziņas. Ir ļoti daudz 
iespēju, kuras neizmantojam. 
Esmu domājusi par to, ka nākotnē 
pašvaldība varētu atvēlēt kādu 
zināmu summu labām idejām 
uzņēmējdarbības uzsākšanai. 
  Novadā ir savas tradīcijas 
uzņēmējdarbībā – lauksaimnie-
cībā, kokapstrādē, pakalpojumu 
sniegšanā. Šajās jomās attīstība 
ies savu gaitu, varam tās uzsvērt, 
paspilgtināt, taču šobrīd ir jāuzņe-
mas atbildība un jāsaredz arī kāda 
neparasta ideja nākotnei. Ja šāda 
ideja būs, novads savā attīstībā 
tiks ātrāk uz priekšu.
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  Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas pagas-
ta pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

  Vairāku gadu garumā izveidoju-
sies tradīcija pašā vasaras plau-
kumā svinēt Malienas pagasta 
svētkus. Arī šogad šis notikums 
pulcināja kopā pagasta iedzīvotā-
jus un viesus.

  7. augusta svelmainajā rītā svētku 
dalībnieki pulcējās pie Malienas 
pamatskolas, lai piedalītos spor-
ta spēlēs. Pēc pagasta pārvaldes 
vadītājas Intas Cingleres uzrunas un 
uzmundrinājuma tās tika pasludi-
nātas par atklātām. Pieteikušās bija 
vairākas komandas un pēdējā brīdī 
savu vēlmi iesaistīties atraktīvajās 
disciplīnās izteica arī daudzi skatītā-
ji. Komandas izrādīja apbrīnojamu 
izturību, tās paveica visus pārbau-
dījumus - „kakla un zoda treniņu”, 
futbolu, ko spēlē pārī ar sasietām 
kājām, basketbola soda metienus, 
salmu maisu mešanu pāri šķēršļiem, 
„Mirttantes stumšanu”, virves vilk-
šanu, šautriņu mešanu, pludmales 
volejbolu un stafeti. Dalībniekiem, 
kas sacentās individuāli, bija iespēja 
cīnīties par balvu – bezmaksas 
ieejas biļeti zaļumballē.

  Jautrība sita augstu vilni. Paguru-
šajiem tika piedāvāta iespēja baudīt 
zupu un plovu, kā arī veldzēt slāpes 
ar vietēja raudzējuma alutiņu. Bērni 
varēja izbaudīt piepūšamās atrakci-
jas un nobaudīt cukurvati.
  Pēc sporta spēlēm visi pulcējās 
pagasta centrā uz dienas koncer-
tu. Skatītājus priecēja Jaunannas 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Jaunanna”, Alūksnes pilsētas 
Tautas nama senioru kopa „Sidraba 
pavediens” un jaunieši no Malienas 
un visa Alūksnes novada. Koncerta 
programma pārdomāta un daudzvei-
dīga, lai visām paaudzēm būtu ie-
spēja gūt baudījumu. Dejas mijās ar 
jauniešu priekšnesumiem, mūsdie-
nīgi un droši bērni demonstrēja pašu 
gatavotās maskas, izvēršot to nelielā 
muzikālā uzvedumā. Arī pasākuma 
vadītāji Evita Bogdanova un Raivo 
Andersons tika iesaistīti dejā.
  Pēc koncerta notika sporta spēļu 
uzvarētāju un dalībnieku apbalvoša-
na. Par uzvarētājiem kļuva komanda 
„Lauku detektīvi”, bet godpilno 
otro vietu ieņēma komanda „Dullie 
no Jaunannas”. Atpūtušies koncertā 
pēc sporta spēlēm jaunieši tika aici-
nāti uz umurkumuru. Šajā lustīgajā 
pasākumā jāuzrāpjas stabā, kura 
galā ir rats ar dāvanu saiņiem. Uz-
devums nav no vieglajiem, bet tika 

Aizvadīti Malienas pagasta svētki
„Mana Maliena”

  Elita Laiva, 
Zeltiņu pagasta pārvaldes sekretāre

  Zeltiņi ir pagasts ar skaistu un 
skanīgu vārdu, senām tradīcijām, 
pagasts, kur godā tiek turēta sen-
ču piemiņa un saglabātas vēstures 
liecības nākamajām paaudzēm, 
pagasts, kur dzirkstī humors un 
sportisks cīņas gars.

  Pagasta galvenā vērtība laiku 
laikos ir - CILVĒKS. Viss darbs, 
ko veic pagasta pārvalde, ir rūpēs 
par cilvēku: lai ir sakopta vide, 
labvēlīgi darba un sadzīves apstākļi, 
labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, 
aktīvās atpūtas iespējas. Pagasta 
darbinieki ir gandarīti, ja jūt, ka 
ieguldītais darbs nav velts. To, ka 
veikums nav bijis velts, pierādīja arī 
2010. gada Zeltiņu pagasta svētki, 
kas tika atklāti ar tradicionālajiem 
pagasta sporta svētkiem. Šogad 
dažādos sporta veidos piedalījās 
vairāk kā 100 dalībnieki, kas ir 
nepieredzēti liels skaits. Sportistu 
vidū bija 8 dalībnieki vecumā līdz 5 
gadiem. Par to mums īpašs prieks, 
jo jūtam, ka aug jaunā maiņa, kas 
vēlēsies sportot, būs aktīvi sabied-
rības locekļi un turpinās vecāku 
iesāktās tradīcijas.
  Pludmales volejbolā šogad piedalī-
jās 31 komanda, tai skaitā 23 vīriešu 
un 8 sieviešu komandas. Par to jāsa-
ka paldies gan pašmāju sportistiem, 
gan viesiem, kas ar prieku apmeklē 
Zeltiņu sporta laukumus un piedalās 
sportiskās aktivitātēs. 
  Svētki šajā gadā bija īpaši, jo 
svinīgi tika atklāta Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parka 1. kārta. 
Atklāšanas pasākumā piedalījās 

Zeltiņu pagasta jauniešu deju 
kolektīvs un Zeltiņu meitene ar 
skanīgo balsi Sigita Šaicāne, uzrunu 
kuplajam dalībnieku un līdzjutēju 
pulkam teica pagasta pārvaldes 
vadītājs Juris Griščenko un sporta 
svētku organizators Ivars Laiva. 
  Zeltiņu pamatskolas sporta zālē 
svētku viesi un dalībnieki varēja ap-
skatīt bagātīgo vaļasprieku izstādi, 
kā arī iegādāties darinājumus, ko 
veidojuši zeltinieši: tamborējumus, 
adījumus, pērlīšu rotas un metālpi-
numa grozus. Novērojām, ka grozi 
un pērļu rotas bija vispieprasītākā 
prece. Tas nozīmē, ka ļaudis ir no-
brieduši strādāt un skaisti atpūsties. 
  Īpaša vieta šajā telpā tika atvēlēta 
arī aktīvās atpūtas vaļasprieku cie-
nītāju sasniegumu atspoguļojumam. 
Zālē apskatei tika izvietoti Zeltiņu 
sportistu sasniegumu apliecinājumi 
- kausi un medaļas. To ir bagātīgs 
klāsts, kas liecina, ka Zeltiņos pa-
tiesi dzīvo un strādā aktīvi ļaudis un 
jaunais sporta un atpūtas parks tiks 
izmantots, neļaujot tam aizaugt un 
aiziet zudībā. Vēl vairāk, sportisti 
izteica cerību, ka šis objekts tiks at-
tīstīts, rodot iespēju sportot arī zie-
mā, izmantojot pamatskolas telpas, 
kā arī ierīkojot slēpošanas trases ar 
iespēju iznomāt sporta inventāru.
  Pēc aktīvās sportošanas vakarā 
svētku dalībnieki pulcējās pie Zel-
tiņu muzeja, lai noskatītos svētku 
koncertu, ko bija sarūpējuši Zeltiņu 
pašdarbnieki: jauniešu deju kolek-
tīvs, Sigita Šaicāne un retro grupa 
„Lauku suvenīrs”, kā arī lai apska-
tītu jaunizveidoto izstādi „Gadsimta 
vējos šūpojoties”. Izstāde intere-
santa ar to, ka fotogrāfijās redzami 
objekti pirms daudziem gadiem un 

Atklāj sporta un atpūtas parku

tagad. Ir iespēja salīdzināt, kā laiks 
mainījis pagasta, tā ļaužu un daudzu 
interesantu pagasta objektu sejas. 
  Svētdiena tradicionāli sākās ar 
svētbrīdi kapos, jo katru gadu au-
gusta otrajā svētdienā Zeltiņu kapos 
tiek organizēti kapusvētki. Pēc 
svētbrīža Zeltiņu ev. lut. baznīcā 
notika Veclaicenes pagasta vīru un 
senioru vokālo ansambļu koncerts. 
Tad sekoja neparedzētais. Negaiss 
un vēja brāzmas aizpūta fantastisko 
svētku sajūtu un prieku, jo negaisa 
radīto postījumu rezultātā tika trau-
cēta elektrības padeve. Pateicoties 
tam, ka pagastam ir iegādāts jaudīgs 
ģenerators, svētku noslēguma 
koncerts, kuru sniedza Dailes teātra 
dziedošo aktieru grupas „ILGA”, 
notika bez starpgadījumiem. Taču 
neskatoties uz skaisto koncertu, 
rūgtums sirdī mazliet palika, jo 
balles muzikantu aparatūra ir tik 

jaudīga, ka riskējot to sabojāt, 
bijām spiesti atteikties no ikgadējās 
svētku noslēguma balles. Bet nekas, 
mēs esam optimisti, un neskatoties 
uz nenotikušās balles sirdī radīto 
rūgtumu, priecājamies, ka spējām 
daudziem cilvēkiem sagādāt svētkus 
un iespēju aktīvi atpūsties.
  Paldies visiem labajiem un aktī-
vajiem ļaudīm par dalību un līdzi 
jušanu svētku pasākumos. Paldies 
par sirsnīgajiem atbalsta un patei-
cības vārdiem, ko saņēmām šajās 
svētku dienās. Mēs strādājam jums 
un jūs visi mums esat vajadzīgi, jo 
pateicoties kuplajam svētku dalīb-
nieku skaitam gan sporta svētkos, 
gan pie muzeja, gan koncertā, mēs 
saprotam, ka, veidojot mūsu mazo 
Zeltiņu pagastu pieejamu ikvie-
nam cilvēkam, strādājam pareizajā 
virzienā.

paveikts neticamā ātrumā, tā kā visi 
piedalīties gribētāji savu veiksmi 
izmēģināt nepaspēja.
  Vakarā tika piedāvāta iespēja 
apmeklēt Rīgas dramaturgu teātra 
izrādi „Rieteklīša uzaušana” Malie-
nas tautas namā. Pēc teātra izrādes 
nakts koncerts - šovs ar konkursa 
„Mis un Misters Alūksne 2010” 
dalībnieku piedalīšanos pārsteidza 
svētku dalībniekus, tas noslēdzās ar 
ugunszieda uzplaukšanu naksnī-
gajās Malienas debesīs. Malienas 

pagasta svētki „Mana Maliena” 
turpinājās līdz pat rīta gaismai 
zaļumballē. 
  Pateicoties atbalstītājiem un Ma-
lienas tautas nama vadītājas Evitas 
Bogdanovas izdomai un darbam 
malieniešiem un pagasta viesiem 
bija iespēja pabūt kopā bezgala 
karstas, bet notikumiem piesātinātas 
dienas garumā. 

Zeltiņu pagasta svētku laikā tika atklāta pagasta sporta un atpūtas parka 
pirmā kārta

 Malienas pagasta svētki sākās ar sporta spēlēm, kurās piedalījās vairākas 
komandas, pieveicot dažādus pārbaudījumus 

Ieskats Alūksnes
pilsētas svētkos
“Ar saknēm 
Alūksnē, ar
zariem pasaulē“
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Vērtēja 
Malienas 
sakoptākās 
sētas 
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas pagas-
tu pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

No 9. līdz 13. augustam 
konkursa „Malienas pagasta 
sakoptākā sēta” komisija de-
vās apskatīt Malienas pagasta 
sētas. 

  Visu nedēļu Malienas pagasta 
pārvaldes komisija ciemojās 
gandrīz katrā pagasta sētā, lai 
vērtētu, ko mūsu pagasta iedzī-
votāji līdztekus savam ikdienas 
darbam ir paveikuši savu māju 
apkārtnes sakopšanā.
  Konkursa norises laiks ir no 10. 
jūlija līdz 10. oktobrim. Tā mēr-
ķi ir veicināt pagasta teritorijas 
sakopšanu un ainavas veidošanu, 
rosināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību kultūrvides veidošanā 
un atbalstīt labo gribu apkārtnes 
sakopšanā.
  Ir patiess prieks redzēt, kā 
saimnieki, liekot lietā izdomu un 
darbu, labiekārto savu īpašumu 
teritorijas. Ir nopļauti zālieni, 
ierīkotas puķu dobes, tiek vei-
dotas kompozīcijas, izmantojot 
vecus ratus, abras, nokaltušus 
kokus, kas papildina ainavu. 
Tiek veidotas lielākas un mazā-
kas ūdens tilpnes, kurās rotājas 
dažādu krāsu ūdensrozes. Daži 
bezgala radoši ir piegājuši mājas 
nosaukuma noformējumam.
  Komisijai noteikt konkursa 
uzvarētāju nebūs viegli, jo vērtē-
jums notiek pēc punktu sistēmas, 
piešķirot tos par vizuālo kop-
skatu, iebraucamo ceļu, zālienu, 
augu kompozīcijām, īpašuma no-
formējumu, atkritumu savākšanu 
un vēl vairākām lietām.
  Katrā sētā ir daudzas nianses, 
dažam talkā nāk pati daba, 
ieskaujot māju skaistu priežu 
ielokā vai gar sētas stūri palaižot 
upes līkumu. Citam pagalms 
liela tīruma izmērā, kādam ne-
liels ar divām taciņām un vienu, 
bet skaistu puķu dobi. Ja vairāk 
līdzekļu, pagalmā podos gozējas 
krāšņās petūnijas un pelargo-
nijas, bet kas teicis, ka pašu izau-
dzētā samtene, cinnija vai astere 
kaut mazliet atpaliek. Galvenais 
- saskatīt katrā sētā to indivi-
duālo, atšķirīgo un ieraudzīt 
centienus dzīvot sakoptā vidē, tā 
padarot visu Malienas pagastu 
par ziedošu, tīru un tiešām jauku 
vietu Latvijā.

  Konkursa uzvarētāji tiks pazi-
ņoti un apbalvoti 2010. gada 20. 
novembrī.

Ieva Zakarīte

  Jaunalūksnes pagasts ir maza 
daļa no Latvijas, tam ir sava 
vēsture, tradīcijas, nozīmīgas 
vietas, ievērojami cilvēki. Tāpēc 
bibliotēkā novadpētniecības darbs 
ir kļuvis par neatņemamu ikdienas 
sastāvdaļu, regulāri fiksējot izmai-
ņas pagasta dzīvē.

  Ar novadpētniecības krājumu ik-
viena bibliotēka atšķiras no citām un 
ir interesanta lietotājiem. Bibliotēkā 
tiek vākti un apkopoti materiāli par 
Jaunalūksnes pagastu, par ievēro-
jamiem cilvēkiem, notikumiem, 
uzņēmumiem, iestādēm, kultūras un 
vēstures pieminekļiem, publikācijas 
no laikrakstiem, žurnāliem un grāma-
tām par rakstniekiem, dzejniekiem, 
kultūras un izglītības darbiniekiem 
un daudziem citiem, kas dzimuši, 
mācījušies, dzīvojuši vai strādājuši 
pagastā.

  Bibliotēkā iekārtots atsevišķs 
plaukts, kurā atrodas viss savāktais 
un apkopotais novadpētniecības ma-
teriāls. Piedāvājam novadpētniecības 
kartotēku, novadpētniecības mapes 
par Lāsberģi un Kolberģi, uzziņas 
par pagasta vēsturi, kultūras notiku-
miem, uzņēmumiem, informāciju par 
novadniekiem, piemēram, A. Dāvidu, 
L. Kokli, G. Bindi, ģeodēzistu A. 
Buholcu, A. Dzens - Ļitovski, V. 
Kokli - Līviņu u.c., pagasta iedzī-
votāju atmiņu stāstus, piemēram, Z. 
Abenas, J. Abena, M. Zariņas, G. 
Strazdiņas u.c., grāmatas par novadu 
un novadniekiem.
  Vieni no aktīvākajiem bibliotēkas 
lietotājiem ir bērni. Pirmā iepazīšanās 
ar bibliotēku sākas jau bērnudārzā, 
kad kopā ar bērnudārza skolotājām 
viņi apmeklē bibliotēku, lai iepazītos 
ar tās darbu un piedalītos viņiem 
organizētajos pasākumos. Pasākumi 
pirmsskolas vecuma bērniem notiek 
regulāri visu gadu, tie galvenokārt 

domāti, lai bērnus no mazotnes 
iesaistītu par bibliotēkas lietotājiem, 
lai attīstītu lasīšanas lomu personības 
izaugsmē, radītu bērniem līdzdar-
bošanās prieku, rosinātu interesi par 
bibliotēku un grāmatu. 
  Šogad realizēti projekti „Aspazijas 
dabas dzeja - labestības un mīlestības 
pilna pasaule”, „Sikspārnis, Zuze, 
Ņauva un citi dzīvnieki Dz. Rinku-
les - Zemzares darbos” PII „Pūcīte” 
vecākās grupas audzēkņiem. Pašiem 
mazākajiem bērniem tiek rīkoti pa-
sākumi projektā „Pirmā iepazīšanās 
ar bibliotēku”. Bibliotēkā izveidota 
bērnu lasīšanas zona, aprīkota ar 
īpaši piemērotām mēbelēm, noformē-
jumu, rotaļlietām un spēlēm. Bērnus 
un jauniešus piesaista datori un 
internets, tā sniegtās iespējas. Vidēji 
dienā internetu izmanto 18 bērni un 
jaunieši.
 Bibliotēkas krājums tiek regulāri pa-
pildināts ar jauniem iespieddarbiem - 
šogad tas papildināts jau trīs reizes.

  Jaunalūksnes pagasta bibliotēka līdz 
1. oktobrim apmeklētājiem pieejama 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un 
piektdienās no 8.30 līdz 17.30 (no 
13.00 līdz 14.00 pārtraukums), sest-
dienās no 9.00 līdz 13.00. Bibliotēkā 
ir pieejama uzskatāma informācija 
par iestādes darba laiku, lietošanas 
noteikumiem, pasākumiem un aktua-
litātēm bibliotēkas darbā. Apmek-
lētāju apmācība datorprasmēs un 
informācijas meklēšanai internetā no-
tiek ikdienas darbā. Vienīgais maksas 
pakalpojums bibliotēkā ir dokumentu 
drukāšana, skenēšana un kopēšana. 
Daudz tiek domāts par bibliotēkas 
estētisko noformējumu, lai cilvēki 
šeit justos mājīgi un gaidīti. Biblio-
tēkas telpas ir plašas un gaišas, telpu 
iekārtojums mājīgs. Tiek darīts viss, 
lai bibliotēkas lietotāji te būtu ērti un 
patīkami, lai viņi justu, ka bibliotēkā 
vienmēr tiek gaidīti.

Laipni lūgti Jaunalūksnes bibliotēkā!

  Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas pagasta 
pārvalžu teritorijas attīstības speciā-
liste

  Jaunalūksnes pagasts ir viens no 
lielākajiem pagastiem Alūksnes 
novadā - ar plašu teritoriju, daudz 
iedzīvotājiem.

  Ir vairākas vajadzības, kas jāatri-
sina, lai pagasta teritoriju sakārtotu 
– sliktā stāvoklī ir viens no galvena-
jiem infrastruktūras elementiem - pa-
gasta ceļi, jau gadiem problēmas rada 
ūdenssaimniecība, ir daudz ēku, kam 
nepieciešams kapitālais remonts. 
Katra pagasta iestāde vairākkārt snie-
gusi informāciju par neatliekamajiem 
darbiem, kas jāveic, lai normāli varē-
tu veikt savas funkcijas. Arī pagasta 
iedzīvotāji ir bijuši aktīvi, piedaloties 
„Ideju forumā”. Šajā pasākumā 
izskanēja ļoti konkrētas lietas, kas 
pagastā jāsakārto. Vajadzības ir apko-
potas un zināmas.

  Budžeta ietvaros visas lietas nav 
iespējams atrisināt. Tāpēc tiek 
izmantota iespēja piesaistīt dažādu 
Eiropas Savienības fondu līdzekļus. 
Šobrīd rit pēdējās darbības, lai jau 
augustā varētu uzsākt Jaunalūksnes 
pagasta pašvaldības autoceļu „Bun-
dzene - Matisene” un „Kolberģa 
iekšējie ceļi” rekonstrukciju ES 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” projekta ietva-
ros. Pateicoties pagasta pārvaldes 
darbinieku neatlaidībai, izdevies 
iegūt papildu atbalstu no Latvijas 
Republikas Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas budžeta 
programmas „Līdzekļi neparedzē-
tiem gadījumiem”.
  Ir ieguldīts milzīgs darbs, lai varētu 
uzsākt ūdenssaimniecības problēmu 
risināšanu. Uz šo brīdi Alūksnes 
novada domes lēmums nosaka, ka 
ar 1. septembri ūdensapgādes un 
komunālo pakalpojumu sniegšanas 

funkcijas no Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldes pārņems Alūksnes novada 
pašvaldības uzņēmums SIA „Rūpe”. 
Šajā sakarā ir notikusi iedzīvotāju 
kopsapulce, lai izskaidrotu, kādā 
veidā šis lēmums ietekmēs katru 
mājsaimniecību. Tas saistās ar papil-
dus izdevumiem katra pakalpojuma 
saņēmēja budžetā, kas, protams, ie-
dzīvotājos izsauc negatīvas emocijas, 
bet, lai izveidotu sistēmu, kad katrs 
maksā par reāli patērēto, vispirms 
jāiegulda papildu līdzekļi.
  Jaunalūksnes pagasta pārvalde 
iesniegusi divus projektus ELFLA 
pasākumā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” - vienu ar mēr-
ķi iegādāties skatītāju zāles krēslus 
Kolberģa tautas namam un otru ar 
mērķi sakārtot teritoriju pie Kolber-
ģa tautas nama un sporta laukuma, 
izbūvējot automašīnu stāvlaukumu. 
Šie projekti ir izskatīšanas stadijā.
  Ir vairākas ieceres, pie kuru realizā-

cijas šobrīd strādājam un pie pirmās 
iespējas, kad būs atvērta kāda pro-
jektu iesniegšanas kārta, centīsimies 
piedalīties. Tuvākie mērķi saistās 
ar pagasta teritorijas sakārtošanu 
- plānots iztīrīt dīķi un labiekārtot 
tā apkārtni pagasta centrā, pārņemt 
bijušo mežniecības ēku „Ielejās”, 
izveidojot pagastā visu paaudžu 
interešu centru, risināt sociālos jautā-
jumus, izveidojot krīzes istabu. Ļoti 
labas idejas ir Bejas novadpētniecī-
bas centra vadītājai, kuru īstenošanai 
meklējam līdzekļus, tāpat ir plānots 
sakārtot estrādi „Dainās”, izveidot 
mūsdienu prasībām atbilstošu sporta 
laukumu Bejas pamatskolas teritorijā 
un daudz, daudz citu ieceru. 
  Gribas novēlēt pagasta iedzīvotā-
jiem, iestāžu vadītājiem un darbi-
niekiem, kā arī pagasta pārvaldes 
kolektīvam pacietību un izturību un 
strādāt vienoti visiem kopā.

Jaunalūksnes pagastā daudz projektu ideju

  Par skaistu tradīciju kļuvuši 
Jaunlutriņu pagasta aizsāktie 
jaunpagastu salidojumi, kad kāds 
no jaunpagastiem sarīko svētkus 
pārējiem, radot iespēju citam citu 
iepazīt, smelties jaunas idejas un 
apzināties savu varēšanu.

  14. augustā Jaunpilī svētki „Mūžam 
jauni” notika viduslaiku gaisotnē. Šis 
bija piektais Jauno pagastu salido-
jums. Mūs sagaidīja krustmātes, 
tērpušās viduslaiku tērpos. Pilī par 
saimnieku barons fon Rekke bija 
atstājis ļoti amizantu mūku, kurš, 
kā vēlāk izrādījās, ir brīnišķīgs gids. 
Piektajā Jaunpagastu salidojumā 
piedalījās Jaunlutriņi, Jaunsāti, 
Jaunalūksne, Jaunlaicene, Jaunjelga-
va, Jaunsvirlauka, Jaunpils, Jaunau-
ce. Laiks bija ļoti karsts, tomēr tas 
netraucēja svētku izbaudīšanu.
  Salidojuma atklāšanas ceremoni-
jā viesi savstarpēji apsveicinājās. 
No Jaunlaicenes ciemakukulim 
aizvedām maisu ar gaismu un piektās 
dzimšanas dienas kliņģeri, kurš cepts 
pēc senas Jaunlaicenes muižas recep-
tes. Līdzi vedām arī sarkanas rozes 
stādu, to iestādījām pie pils. 
  Pēc tam sekoja ekskursija pa 709 

gadus veco pili, apskatījām arī 16. 
gadsimta pirmajā pusē celto baznīcu, 
skaisto parku, iepazinām tā laika 
sadzīvi, paradumus, soda veidus. Tad 
savstarpēji sacentāmies kara cirvju 
un šķēpu mešanā, šāvām ar arbaletu 
un loku. Šīs aktivitātes vadīja vīri 
tērpušies viduslaiku tērpos. Bija 
iespēja pielaikot un nofotografēties 
dažāda izskata bruņucepurēs, uzvilkt 
bruņu cimdu - izrādās, ka tajā ir ērti 
darboties.
  Visu svētku laikā pils laukumā 
notika aktīva tirgošanās ar koka 
izstrādājumiem, medu, žāvējumiem, 
pašgatavotām, arī kaltām rotām, 
smiltsērkšķu saldējumu un sulām, 
smaržīgām pašgatavotām ziepēm, va-
rēja iepazīties ar vīnogu šķirnēm un 
citu. Pusdienās bija sarūpēta uguns-
kurā vārīta zupa un grūbu biezputra 
ar riekstiem. Garšoja lieliski.
  Pēcpusdienā pie pils lielgabala 
notika Viduslaiku svētku atklāšana. 
Ziņnesis pūta pusotru metru garā, 
spožā, ar vimpeli greznotā taurē un 
aicināja uz svētku atklāšanu. Pilskun-
dze ar svītu - galma ākstu un galma 
dāmām - atklāja svētkus. Dziesmu 
par pils īpašnieka varoņdarbiem 
dziedāja dziesminieks. Parādījās 

arī teikā minētais bruņinieks zirgā 
un tāpat kā teika stāsta, atveda lielu 
pergamenta rulli. Ziņnesis, pakāpies 
uz akmens, nolasīja vēlējumu svētku 
dalībniekiem. Tad noskanēja pamatī-
ga akmens lielgabala zalve un svētki 
varēja sākties. 
  Viduslaiku svētku programmā pie-
dāvāja noskatīties bērnu teātra izrādi 
par pingvīniem, klausīties viduslaiku 
mūziku pils zālēs un baznīcā, apcie-
mot mūka celli un citas interesantas 
lietas. Bija arī ūdens atrakcijas - 
skriešana bumbās un brauciens ar 
katamarānu pils dīķos. 
  Salidojuma dalībniekiem bija 
iespēja apskatīt Jaunpils novada 
ievērojamākās vietas. Redzējām 
Kartavu kalnu un Velna kalnu, uzzi-
nājām, kā Jaunpils novads veiksmīgi 
sadarbojas ar AS „Latvijas Valsts 
Meži” pastaigu taku izveidē, ka 
Jaunpilī ir dzīvojamo māju ražotne, 
kur projektēšana notiek pēc individu-
āla pasūtījuma ar datorprogrammas 
palīdzību. Jaunpilī ražo četru šķirņu 
sierus. Ir vairākas lielas zemnieku 
saimniecības, kuras nodarbojas ar 
graudkopību. Jaunpils centrs skaisti 
sakopts, ēkas labi uzturētas. Centrā 
dzīvo ap 1000 jaunpiliešu, pavisam 

novadā 2000 iedzīvotāju. 
  Vakarā skatījāmies teātra izrādi 
„Henrijs VIII”. Pēc tam apmeklē-
jām viduslaiku koncertu baznīcā un 
pulcējāmies uz noslēguma pasākumu 
lielajā pils zālē. Te paziņoja vidus-
laiku sacensību uzvarētājus. Liels 
bija mūsu pārsteigums, kad izrādījās 
- jaunlaicenieši ir bijuši veiksmīgākie 
karotāji un „nelabās balsīs bļāvēji”, 
pretiniekus aizbaidot! Tika paziņoti 
arī nākamā gada salidojuma orga-
nizatori - Jaunsātu pagasts Tukuma 
novadā.
  Saimnieki bija sarūpējuši skais-
tu torti, kurā svecītes iededza visi 
pagastu vadītāji. Kopā ar mums visu 
svētku dienu pavadīja pagasta pārval-
des vadītāja Iveta Vārtukapteine. Tad 
sekoja balle. Atvadījāmies no pils 
saimniekiem ar milzīgu gandarīju-
ma sajūtu un neizsakāmu pateicību. 
Priecājāmies, ka nebijām slinki un 
aizbraucām uz Jaunpils svētkiem. 
Ieguvums atsvēra karsto dienu un 
pāris negulētās naktis.

  Jaunlaiceniešu, jaunpagastu svētku 
dalībnieku vārdā -
Sandra Jankovska

Piedalījās Jauno pagastu salidojumā
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A/s „Simone” gatavojas jaunajai apkures sezonai
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Tuvojoties jaunajai apkures 
sezonai, a/s „Simone” valdes 
loceklis Jānis Bukāns Alūksnes 
novada domes tautsaimniecības 
komitejas un teritoriālās komite-
jas apvienotajā sēdē 16. augustā 
informēja par pašreizējo situāci-
ju un uzņēmuma gatavību sākt 
apkures sezonu.

  - Līdz 1. augustam esam paveikuši 
siltumtrases kapitālremontu Merķe-
ļa ielā, tur tika atjaunota siltumtrase 
142 metru garumā. Ir novērsti trašu 
bojājumi Helēnas un Dārza ielas 
krustojumā, Helēnas un Pilsētas 
bulvāra krustojumā, Baložu bulvāra 
un Parka ielas krustojumā. Augustā 

nomainījām šķeldas padeves trans-
portieri zviedru apkures katlam. 
Tiek veikts arī šķeldas padeves 
sistēmas kapitālremonts – pilnī-
bā bija jāatjauno betona segums, 
jānomaina metāla konstrukcijas, 
jārestaurē padeves stieņi. Jāatzīmē, 
ka darbus veica SIA „Alūksnes 
celtniecības kompānija”, kura pil-
nībā pārņēma maksātnespējīgā SIA 
„4RC” parādsaistības pret akciju 
sabiedrību „Simone”. Tādā veidā 
mums izdevās vienoties par parāda 
atgūšanu no SIA „4RC”. Tāpat 
veicam siltumskaitītāju verifikāciju, 
kur tas nepieciešams. Tajos objek-
tos, kur jau notikuši remonti agrākā 
laika periodā, tagad veikti apkārtnes 
sakārtošanas un apzaļumošanas 
darbi.
  Esam noslēguši līgumus par 

kurināmā iegādi jaunajai apkures 
sezonai. Kurināmā malka Torņa un 
Apes ielas katlu mājās sagādāta, 
šķeldu Parka ielas katlu mājai sāks 
piegādāt septembrī. Sākot jauno 
apkures sezonu, ar kurināmo būsim 
nodrošināti. Ņemot vērā uzņēmu-
ma pašreizējo finansiālo stāvokli, 
līgumos noteiktie apmaksas termiņi 
mums ir maksimāli izdevīgi. 
  Runājot par uzņēmuma finansiālo 
situāciju, gribu uzsvērt, ka līdz šim 
brīdim esam samazinājuši parādu 
pret kurināmā un citu preču pie-
gādātājiem par 24 tūkstošiem latu. 
Esam arī uzsākuši darbu ar uzņēmu-
mam parādā esošajām personām, un 
ir uzsāktas vairākas tiesvedības.
  Gatavojamies iesniegt projektu 
Eiropas finansējuma piesaistei 
siltumtrašu un siltumavotu re-

konstrukcijai un renovācijai. Ir jau 
sagatavots tehniski ekonomiskais 
pamatojums. Šis projekts paredz 
Apes, Torņa, Laurencenes, Merķeļa 
ielu katlu māju pievienošanu centrā-
lajai katlu mājai Parka ielā. Pašlaik 
ir vairākas atsevišķas katlu mājas, 
kas katra tiek kurināta ar dažādu 
kurināmo. Apvienojot tās, būs tikai 
viena veida kurināmais – šķelda. Šis 
ir ilgtermiņa projekts un ilgtermiņā 
arī vienu katlu māju būs rentablāk 
apsaimniekot nekā četras.
  Tiem iedzīvotājiem, kam izvei-
dojušies parādi pret mūsu uzņē-
mumu, varam piedāvāt tos nosegt, 
piegādājot kurināmo malku. Tāpat 
arī avansa maksājumu klienti var 
veikt, piegādājot malku, - stāsta J. 
Bukāns.

  Sākot ar septembri, ūdens ap-
gādes un kanalizācijas komunālo 
pakalpojumu sniegšanu Veclai-
cenes un Jaunalūksnes pagastos 
savā aprūpē pārņems Alūksnes 
novada pašvaldības kapitālsa-
biedrība SIA „Rūpe”.

  SIA „Rūpe” valdes loceklis 
Valfrīds Vilks norāda, ka pēc 
ūdenssaimniecības pārņemšanas 
tiks uzsākta tehniski ekonomiskā 
pamatojuma aktualizēšana ūdens-
saimniecības sakārtošanas projek-
tam Veclaicenē. Projekts ir bijis 
pasūtīts no pašvaldības, tādēļ tagad 
dokumentācija jāsagatavo atbilstoši 
faktam, ka ūdenssaimniecību pagas-
tā apsaimnieko SIA „Rūpe”.
  - Veclaicenes pagasta ūdenssaim-
niecības projektā ir paredzēts būvēt 
dzeramā ūdens atdzelžošanas iekār-
tas, jo ūdens, ko iedzīvotāji saņem 

šobrīd, ir ar ļoti augstu dzelzs sastā-
vu – tas ir pat divreiz augstāks nekā 
bija Alūksnē pirms atdzelžošanas 
stacijas izbūves. Tāpat Veclaicenē 
paredzēta ūdensvada un kanali-
zācijas cauruļu rekonstrukcija un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būv-
niecība, jo šobrīd visas Līvānu tipa 
māju ciematā esošās mājas izmanto 
savu lokālo kanalizāciju. Plānots, ka 
projektu iesniegšanu Vides minis-
trija izsludinās septembrī, līdz gada 
beigām tos varēs iesniegt, projektus 
izvērtēs, piešķirs finansējumu un 
pavasarī varēs uzsākt iepirkuma 
procedūru un izstrādāt tehnisko pro-
jektu. Jaunalūksnē savukārt tehniski 
ekonomiskā pamatojuma doku-
mentācija ir jāgatavo no jauna, jo 
iepriekšējā nav sagatavota kvalitatī-
vi. Jaunalūksnē ir paredzēts ierīkot 
jaunas dzeramā ūdens atdzelžošanas 
iekārtas, jo esošās dzelzs saturu 

ūdenī samazina minimāli, notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtas, kā arī trases. 
Bejā dzeramā ūdens kvalitāte ir 
pietiekama, taču tur nav notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu un acīmredzot 
būs nepieciešams neliels projekts, 
lai tās izveidotu, - skaidro V. Vilks.
  Ar jaunajiem klientiem SIA 
„Rūpe” slēgs jaunus līgumus, 
neņemot vērā katra klienta iepriek-
šējo norēķinu vēsturi. Šobrīd SIA 
„Rūpe” pārņems arī esošos ūdens-
saimniecības tarifus konkrētajos 
pagastos. Ieviešot ūdenssaimniecī-
bas projektus un to laikā sakārtojot 
ūdensvadus, izbūvējot dzeramā 
ūdens atdzelžošanas iekārtas un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
uzlabosies saņemtā pakalpojuma 
kvalitāte, līdz ar to arī par saņem-
to pakalpojumu būs atbilstoša 
samaksa.
  V. Vilks norāda, ka būs rūpīga 

ūdens uzskaite, līdz ar to jaunajiem 
klientiem būs nepieciešams ierīkot 
ūdens skaitītājus gan individuālajās 
mājās, gan daudzdzīvokļu mājās. 
Pēdējās būs nepieciešams skaitītājs, 
kas uzskaita kopējo mājas ūdens 
patēriņu pie ūdensvada ievada mājā.
- No jaunajiem klientiem sagaidu 
godprātīgu attieksmi un samaksu 
par saņemtajiem pakalpojumiem. 
Cīņa ar nemaksātājiem būs vienno-
zīmīga – ūdens padeves atslēgšana, 
- uzsver V. Vilks.
  Šobrīd ir izveidots grafiks, kādā 
SIA „Rūpe” savā pārziņā pārņems 
ūdenssaimniecību arī citās Alūksnes 
novada pagastu pārvaldes. Ūdens-
saimniecību Kalncempju un Annas 
pagastos savukārt pārņem otra 
pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 
„Ievedne”, kas līdz šim rūpējusies 
par ūdenssaimniecību Jaunannas 
pagastā.

Ūdenssaimniecību pagastos
pārņems pašvaldības kapitālsabiedrība

Darbu pārtrauc 
SIA „Rūpe” kase
  No 1. septembra SIA „Rūpe” 
pārtrauc pieņemt maksājumus 
par sniegtajiem pakalpojumiem 
savās telpās.
  Norēķinoties par SIA „Rūpe” 
sniegtajiem pakalpojumiem, 
iedzīvotājus lūdzam izmantot 
banku pakalpojumus. Maksāju-
mus var pārskaitīt uz šādiem SIA 
„Rūpe” norēķinu kontiem:
AS „Latvijas Krājbanka” 
Alūksnes filiāle
LV03UBAL4600134589001
AS „SEB banka” Alūksnes 
filiāle
LV44UNLA0025004508402
Latvijas Hipotēku un zemes 
banka Alūksnes filiāle  
LV71LHZB4300135377001

JA VĒLIES IESAISTĪTIES 
DRAUDZĪGĀ KOLEKTĪVĀ,  
SATURĪGI PAVADĪT SAVU 
BRĪVO LAIKU
UN IEPAZĪT DAUDZVEIDĪGO 
MĀKSLAS PASAULI, TAD 
NĀC MŪSU PULKĀ - 

  Alūksnes Mākslas 
skola, Dārza ielā 11 
uzņem audzēkņus 
2010./2011.māc. g.

  - vecākus par 10 gadiem
profesionālās ievirzes program-
mā – vizuāli plastiskā māksla
(apmācības ilgums – 5gadi)
Audzēkņi, kas ir vecāki par 11 
gadiem un iestājeksāmenos uzrā-
da atbilstošus rezultātus, var tikt 
uzņemti vecākajās klasēs, 
līdz ar to mācību ilgums sama-
zinās.
  Eksāmens - zīmēšanā, krāsu 
mācībā, kompozīcijā – 26. un 
27.augustā pulksten 10.00

  bez eksāmeniem tiek uzņemti 
audzēkņi interešu izglītības 
grupās

  • pirmskolas zīmēšanas un 
veidošanas klasēs,
  • vizuāli plastiskā mākslas kla-
sēs sākumskolas audzēkņiem,
  • tālākizglītības programma 
„Vizuāli plastiskā māksla” vi-
dusskolēniem un pieaugušajiem.

AR AKTIVITĀTĒM SKOLĀ UN 
AUDZĒKŅU DARBIEM
VAR IEPAZĪTIES SKOLAS MĀ-
JAS LAPĀ
www. aluksnesmakslasskola.lv
tālr. 29298964: 26450084; 
64322433

  pirmā tikšanās visiem Alūksnes 
Mākslas skolas audzēkņiem un 
skolotājiem 1.septembrī pulksten 
12.00 Administratīvās ēkas zālē 
Dārza ielā 11, 1. stāvā

  Ieva Račika,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas bib-
liotekāre

  Jau astoto gadu Alūksnes pilsē-
tas bibliotēkas bērnu literatūras 
nodaļa iesaistās projektā „Bērnu 
žūrija”.

  „Bērnu žūrija” ir kultūras prog-
rammas „Lasīšanas veicināšana” 
apakšprogramma, kuras ietvaros 
bibliotēkas, kuras piedalās šajā pro-
jektā, piedāvā bērniem un jaunie-
šiem atbilstoši vecuma grupai īpaši 
atlasītas grāmatas, kuras jaunajiem 
lasītājiem ir jāizlasa un jānovērtē. 
Šis projekts tiek realizēts jau vairā-
kus gadus un noslēdzas ar Lielajiem 
lasīšanas svētkiem, kuros tiek sumi-
nāti grāmatu autori un lasītāji.
  Lasīšanas programmas galvenais 
uzdevums ir dot iespēju izlasīt 
jaunāko un vērtīgāko lasāmvielu, 
attīstīt savu gaumi, domāšanu un 
emocijas, iepazīstot interesantāko 
mūsdienu latviešu un populārāko 
ārzemju autoru darbus. Programma 
piedāvā lasīt un vērtēt grāmatas 
četrās vecuma grupās no 1. līdz 9. 
klasei. Aicinām mammas, tētus, 
vecmammas un vectēvus, lielos 
brāļus un māsas kopā ar mazajiem 

nākt uz Alūksnes pilsētas bibliotēku 
un iesaistīties „Bērnu žūrijas 2010” 
grāmatu kolekcijas lasīšanā un 
vērtēšanā.
  Šogad visus Bērnu Žūrijas dalīb-
niekus gaida īpašs pārsteigums - par 
katru izlasīto grāmatu akcijas beigās 
varēs saņemt Bublicious košļājamo 
gumiju.
  Ja vēlaties kļūt par šīs žūrijas 
ekspertiem, vēl nekas nav nokavēts, 
nāciet uz bibliotēku, reģistrējieties 
ekspertu sarakstā un ķerieties pie 
aizraujošā grāmatu lasīšanas un 
vērtēšanas darba! 
  Taču, ja šī vasara tev ir bijusi īpaši 
raiba un piedzīvojumiem bagāta- 
pastāsti par to arī mums! Uzraksti 
savu stāstu, atnes uz bibliotēku 
un piedalies sacerējumu konkursā 
„Krāsainā burbuļa vasaras piedzīvo-
jumi”. Interesantāko stāstu autorus 
gaida pārsteigumi no Bublicious, kā 
arī citas balviņas!
  Bērnu Žūrijā tu vari pieteikties arī 
Alūksnes novada Alsviķu, Ilze-
nes, Jaunannas, Liepnas, Zeltiņu 
un Māriņkalna bibliotēkās, kā arī 
Strautiņu un Malienas pamatskolu 
bibliotēkās. 

  Šogad Bērnu žūrijas 2010 grāmatu 
kolekcijā vari izlasīt šādas grāma-
tas:
1. - 2. klasei:
„Divas pastaigas”. Māra Cielēna
„Karalis ezis”. Inese Zandere
„Pele, Punkts un Gūtenbergs”. Juris 
Zvirgzdiņš
„Leduslācēns Ille”. Gerda Kārina 
Nordlunda, Verners Bols
„Ezītis miglā”. Sergejs Kozlovs, 
Jurijs Noršteins
„Ola uz sola”. Aivars Neibarts

3. - 4. klasei:
„Skolotājs Jāps var visu”. Žaks 
Frīnss
„Koralīna”. Nīls Geimens
„Lāča Bruņa medības”. Juris 
Zvirgzdiņš
„Latviešu zvēri”. Inese Zandere
„Pilsēta no A līdz Z”. Ieva Samaus-
ka
„Ērmiņu ceļojums”. Māra Cielēna

5. - 7. klasei:
„Kaķu ģenerālis”. Māris Rungulis
„Sirli Sīms un noslēpumi”. Andruss 
Kivirehks
„Momo”. Mihaels Ende
„Raibajā pasaulē”. Pēteris Brūveris
„Mareka Vasarraibumiņa neticamās 
dēkas”. Edmunds Ņizjurskis

8. - 9. klasei:
„Bada spēles”. Sūzena Kolinsa
„Pūķa dziesma”. Laura Dreiže
„Tauriņpasaule”. Ieva Plūme
„Severīna”. Anna Strautniece
„Rēgu bērns”. Soņa Hartneta
„Lamento: feju karalienes viltus”. 
Megija Stīvotera

  Vairāk informācijas par Bērnu 
žūrijas un bērnu literatūras nodaļas 
aktivitātēm, kā arī jaunākajām 
bērnu un jauniešu grāmatām varat 
atrast bibliotēkas blogā
www.izlasi.blogspot.com

Nāc un piedalies Bērnu žūrijā 2010!

  Tagad jaunākajām ziņām par 
Alūksnes novadu var sekot arī 
Twitter lietotāji.

  Mūsu adrese:
http://twitter.com/Aluksnes_novads
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Zaļa dzīve 
bānītim! 
  Bānīša svētki Alūksnes stacijā 
4. septembrī 

  14.00 Alūksnē, Stacijas lauku-
mā Bānīša svētku ieskaņas stun-
da: koncertu un sadziedāšanos ar 
tautu piedāvā Arvīds Platpers un 
vīru koris „Ķekava”
  15.30 svētku atklāšana kopa 
ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas orķestri (diriģents 
Sandors Līviņš) un Gulbenes 
Kultūras centra orķestri (diriģents 
Jolands Andževs)
  1. stacija „Par zaļu vēl zaļāks”
  No 16.00
Rīgas dramaturgu teātra izrāde 
„Kā Sarkangalvīte ar vilku 
spēlējās”
Viļakas kultūras nama bērnu 
vokālais ansamblis „Podziņas” un 
„Pogas” (vadītāja Elita Logina)
  2. stacija „Zili, zaļi brīnumi”
  No 17.10
Madonas kultūras nama mūsdie-
nu deju grupa „Aliens” (vadītāja 
Ināra Cakule)
Rīgas pantomīmas uzvedums 
„Mīmi”
Latgaliešu modernās mūzikas 
grupa „Borowa MC”
  3. stacija „Uz zaļa zara”
  21.00 – 01.00 Bānīša svētku 
balle kopā ar grupu „Pa – pa 
blice” (Ape)
  Bānīša svētku laikā:
Vizināšanās ar drezīnu (Ls 0,50)
Gulbenes jauniešu centra „Bāze” 
Momentfoto (Ls 1,00)
Umurkumurs
Tirdziņš „Dzīvosim zaļi”
Piepūšamās atrakcijas un citas 
sportiskas aktivitātes

Būs gaisa
baloni Liepnā 
un Alūksnē
  Sanita Eglīte,
kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja

  Arī šogad septembrī Liepnā 
un Alūksnē notiks gaisa balonu 
festivāls „Liepna no putna 
lidojuma”.

  10. septembrī notiks rīta un 
vakara lidojumi Liepnā, savukārt 
11. septembrī būs rīta lidojums 
Liepnā, bet vakara lidojums  –  
Alūksnē. Rīta lidojumu sākums 
plānots aptuveni pulksten 6.30, 
vakara lidojumu – no pulksten 
17.30.
  11. septembrī arī alūksniešus 
priecēs festivāla sacensību diena 
pilsētā. Plānots, ka sacensībās 
piedalīsies 8 gaisa baloni un 
pulksten 17.30, ja laika apstākļi 
būs piemēroti, sāksies vakara 
lidojums. Ja vēja virziens atļaus, 
tad vieta sacensību sākumam 
un uzdevumu veikšanai būs 
administratīvās ēkas laukums, bet 
gaisa balonu vakara spīdēšana 
pulksten 21 notiks Stacijas 
laukumā. Sekojiet līdzi reklāmai!
  Interesentiem iespējams pieteik-
ties lidojumam, kura cena ir 
Ls 80. Lai pieteiktos, jāzvana 
pa tālruni 26239272 (Liene 
Stabinge).

Pļaujas svētki Atē 2010. gada 11. septembrī
  Natālija Pomerance,
muzeja vadītāja

 Latvijā esot divi lieli svētceļojumi 
– viens uz Aglonu un otrs – visas 
Latvijas svētceļojums uz darba ti-
kumu Kalncempjos Viktora Ķirpa 
Ates muzeju.
 Alūksnes novada Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 
(akreditēts līdz 2013.) ir vienīgā vie-
ta Vidzemē, kurā savākta apjomīga 
eksponātu krātuve, kas atspoguļo 
latviešu tautas izdzīvošanas, darba 
attiecību, izglītības, kultūras, tradī-
ciju, sociālo attiecību veidošanos un 
attīstību laukos no sirmas senatnes 
līdz mūsdienām.
 Pļaujas svētki, appļāvības, apjumī-
bas – seniem latviešiem iezīmēja 
vasaras beigas. Šī diena ieņēma 
ievērojamu vietu zemkopja darbu 
gaitā un visā gadu ritumā. Jumis ir 

latviešu druvu dievība. Par jumi sauc 
arī divas kopā saaugušas vārpas uz 
viena salma, divus augļus vai ziedus 
uz viena kāta.
 Ikgadējie tradicionālie Pļaujas svēt-
ki Atē ir ieguvuši savu noturīgu vietu 
Vidzemes un visas Latvijas kultūras 
notikumu piedāvājumā.
  11. septembrī 11.00 jau 20. reizi 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejs rīko Pļaujas svētkus, 
lai parādītu mūsu senču darba 
tikumus un ierašas. Tajā vienmēr 
tiek iesaistīti tuvāki un tālāki ļaudis, 
kam ir prasme darboties ar muzeja 
eksponātiem. Laikam ejot, cilvēku, 
kas mācētu darboties paliek arvien 
mazāk, līdz ar to pienācis brīdis 
domāt, kā šos svētkus pilnveidot. Tā-
pēc ir doma meklēt jaunus akcentus, 
kas svētkus papildinātu.
  Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja vārdā aicinu 

sadarboties novada amatniekus un 
māksliniekus, tautas lietišķo mākslu 
studiju dalībniekus, folkloras kopas, 
mazpulcēnus, kā arī mājražotājus ar 
savām prasmēm un tirgotājus, zvanot 
uz mobilo tālruni 29400393.
 Viktora Ķirpa Ates muzeja priekš-
rocība ir krājuma pielietošana aktīvā 
darbībā, ļaujot ikvienam svētku 
apmeklētājam pašam skatīt muzeja 
krājumu un izmēģināt tā vienreizī-
gumu. Apmeklētājiem, iesaistoties 
svētku darbībās, ļaujam viņiem pa-
šiem iespēju izjust to īpašo savdabī-
bu, kas bija raksturīga mūsu novada 
cilvēkiem darbos ejot. Jauniešiem 
rosinām apzināties lokālās vērtības, 
tādējādi nostiprinot savas piederības 
pašapziņu.
 Šogad Viktora Ķirpa Ates muzejā 
esam iecerējuši rādīt kulšanas dar-
bus, darbinot kuļmašīnu, esam uzru-
nājuši jaunus neredzētus amatniekus, 

kā, piemēram, karošu grebšanas 
meistaru no Gulbenes, ragu rotu 
meistaru no Limbažiem, tāpat Tautas 
lietišķās mākslas studija „Sagša” rā-
dīs šaļļu grābekļošanas prasmes, pa-
sākuma scenāriju un režiju šogad Atē 
uzņemsies Alda Alberte no Tirzas un 
būs vēl citi jaunumi un pārsteigumi. 
Šogad Pļaujas svētkos pa dienu 
kalsim, kulsim, malsim, kaudzēs un 
pūnē krausim, virposim, mizosim, 
grebsim, pīsim, vīsim, dziedāsim un 
teatralizētas izdarības skatīsim.
 Svētku organizatori sadarbojas 
ar Alūksnes, Gulbenes, Balvu un 
Valmieras novadu folkloras kopām, 
kapelām, kā arī Vidzemes amatnie-
kiem, kuru piedāvājums saturīgi 
līdzvērtīgs Kalncempju pagasta Vik-
tora Ķirpa Ates muzejam kā senču 
darba tikuma mantojumam un ir kā 
Vidzemes lauku sētas neatņemama 
sastāvdaļa.

  Kristīne Vimba,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
skolotāja

 No 16. līdz 25. jūlijam 12 
Alūksnes novada jaunieši piedalī-
jās nometnē Vācijā. Šāda iespēja 
tika nodrošināta, pateicoties Lau-
vu kluba „Alūksne” sadarbībai ar 
Lauvu klubu Ottendorfā, Vācijā.

  Nometnē piedalījās 12 jaunieši no 
Latvijas – 6 no Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra un 6 no Alūksnes 
vidusskolas, kā arī 12 vācu jaunieši.
  Nometne notika netālu no Vācijas 
pilsētas Ottendorfas vietā, kurā 
katru gadu tiek organizētas vairākas 
nometnes vienlaicīgi. Nometnes da-
lībniekiem tika piedāvāta interesanta 
un atraktīva nometnes programma 
- izjādes ar zirgiem, rotu gatavošana, 
kanoe un velo tūre.
  Viens no visspilgtākajiem notiku-
miem bija pieņemšana pie Otten-
dorfas mēra Hermana Gerkena 
(Hermann Gerken). Interesants bija 

barbekju vakars kopā ar Vācijas 
„Land Hadeln” lauvu kluba bied-
riem, kuri ļoti atzinīgi novērtēja 
Alūksnes Bērnu un jaunieša centra 
meiteņu Irmas Sprices un Diānas Va-
nagas deju, kurai mūziku miksēja un 
horeogrāfiju veidoja pašas meitenes.
  Ar prieku nometnes dalībnieki 
atceras sālsūdens baseina apmek-
lējumu, ekskursiju pa Ottendorfu 
un kanoe tūri pa upi. Interesants un 
iepriekš neredzēts bija pārgājiens 
uz Neuwerk salu pa jūras gultni 11 
km garumā. Bēgumā laikā devāmies 
uz salu, apskatījām to, kāpām tornī 
un vakarā ar kuģīti atgriezāmies 
sauszemē. 
  Pats interesantākais notikums, kuru 
neviens no nometnes dalībniekiem 
iepriekš nebija mēģinājis un kuru at-
ceras ar vislielāko sajūsmu, ir ūdens-
slēpošana speciāli ierīkotā ezerā. 
  Nometnes dalībnieki un pedagogi 
ir pateicīgi par atbalstu un doto 
iespēju Lauvu klubam „Alūksne” un 
Ottendorfas Lauvu klubam, kā arī 
Alūksnes novada pašvaldībai, kas 

Alūksnes jaunieši nometnē Vācijā 
apmaksāja jauniešu transporta izde-
vumus līdz lidostai un atpakaļ. 
  Īpašs paldies Heino Rābem, Gun-
tāram Bērziņam, Modrim Lazdekal-
nam un Ventim Mikudam.

  Jaunieši turpina sarakstīties ar 
Vācijā iegūtajiem draugiem un cer, 
ka nākamajā vai aiznākamajā gadā 
tiksies Latvijā.

Programma Pedagogs Klašu grupas Dalības maksa 
mēnesī (Ls)

Pedagoga 
tālrunis Pirmā tikšanās

Tautisko deju kolektīvs
„Enku - Drenku” Daiga Ozoliņa pirmskola 3,00 29418595 9. septembrī 17.15 PII „Pienenīte” zālē

Angļu valoda mazajiem Ināra Apsīte pirmskola 4,00 26432560 6. septembrī 17.15 PII „Sprīdītis” zālē
Dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi” Vita Vērdiņa pirmskola 3,00 26161325 9. septembrī 17.00 PII „Sprīdītis” zālē

Bēbīšu skoliņa Sanita Strakša 1,5 - 3 gadi 4,00 29343651 8. septembrī 16.00 PII „Sprīdītis” zālē

Tautisko deju kolektīvs
„Enku - Drenku” Daiga Ozoliņa 1.-12.kl 2,00 29418595

2. septembrī ABJC
1-4. kl. - 14.30; 5.-6. kl.- 15.00;

7.-9. kl. - 15.30; 10.-12. kl.- 16.00
Teātra pulciņš Daiga Bētere 1.-12.kl.. 1,00 29101657 6. septembrī 17.30 ABJC

Sarīkojumu – sporta dejas Ilze Līviņa 1.-12.kl. 1,00 29275267 2. septembrī 18.00  AVĢ (7.-9. klašu zālē)
Vokālists – estrādes dziedāšana Inese Krūmiņa 1.-12.kl. 3,00 28626233 7. septembrī 17.00 ABJC

Mūsdienu deju studija
”Dejo savam priekam” Ingūna Dovgāne 1.-4.kl; 

5.-9.kl. 2,00 26420761 3. septembrī 17.00 ABJC

Dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi” Vita Vērdiņa 1.-4.kl.; 5.-9.kl. 2,00 26161325 8. septembrī 17.30 ABJC
Dzīves prasmju skoliņa 

„Princešu studija” Kristīne Vimba 1.-3.kl 1,50 29184008 7. septembrī 17.00 ABJC

Velo nodarbības Tija Āboliņa 1.-6.kl. 2,00 29146288 3. septembrī 15.00 ABJC
„Radošo darbu galerija” Iveta Kronberga 3.-4.kl. 1,00 29539123 8. septembrī 14.00 Sākumskolā 4.c klasē

Tūrisma programma „Ceļotprieks” Kristīne Vimba 3.-6.kl. 1,50 29184008 6. septembrī 17.00 ABJC
Novadpētniecības pulciņš

„Reiz bija...” Maija Semjonova 5.-12.kl - 26319816 8. septembrī 16.00 Alūksnes muzejā

„Jauniešu veselības klubiņš” Lolita Vanaga 8.-10.kl. 1,00 29412438 9. septembrī 16.00 ABJC
Jauniešu klubs „The Others” Uva Grencione 9.-12.kl. 1,00 26199474 7. septembrī 17.30 „Te - Elpa” O. Vācieša ielā 2a

Nometnes dalībnieki no Alūksnes Vācijā piedzīvoja daudzus interesantus 
notikumus un guva emocijām bagātus iespaidus
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Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 03.09.2010. 13.00 – 14.00
15.00 – 16.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 20.09.2010.
09.09.2010.

15.00 - 17.00
9.00 – 10.00

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

Elita LAIVA 14.09.2010.
03.09.2010.

9.00 – 10.00
9.00 – 10.00

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

Ēriks MEDISS 23.09.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 03.09.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS 01.09.2010.
02.09.2010.

14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

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

Marina RAMANE 28.09.2010. 9.00 – 10.00
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 03.09.2010. 8.30 – 9.30 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 16.09.2010.
23.09.2010.

15.00 – 16.00
14.00 – 15.00

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

Andis ZARIŅŠ 10.09.2010. 10.00 – 11.00 SIA „OZOLI AZ” Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 16.09.2010. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 20.09.2010. 10.00 – 11.00
12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Strautiņu PII “Zemenīte”

Valda ZELTIŅA 06.09.2010.
17.09.2010.

9.00 - 10.00
15.00 - 16.30

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

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

Apmeklētāju pieņemšana septembrī

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī
Sporta pasākumi
  7. septembrī sporta bāzē „Meži-
nieki” orientēšanās seriāls „HORI-
ZONTS”. Starts no 16.00 – 18.00.
  12. septembrī 12.00 sporta bāzē 
„Mežinieki” skrējiens „Uz divu 
sezonu robežas”.
  14. septembrī orientēšanās seriāls 
„HORIZONTS” (Gaujienā). Starts 
no 16.00 – 18.00.
  19. septembrī orientēšanās seriāls 
„HORIZONTS” (Apes pagriezienā). 
Starts no 12.00 – 14.00.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
  Ceļojošā izstāde no Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzeja „Alko-
hols cilvēka organismā”.
  Izstāde „Adolfa Liepaskalna 
mūža kilometri” veltīta ievērojamā 
novadnieka 100 gadu jubilejai.
  Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”. Izstāde iepazīstina muzeja 
apmeklētājus ar latviešu sadzīvi no 
19.gs. sākuma līdz 20.gs. 20-30.g.
  Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” darbu izstāde „Atveram 
pūralādi”.
  Vēsturiska izstāde „Paskatieties 
spogulī”. Stāsts par laiku, kad 
Alūksnei piešķīra pilsētas tiesības – 
par pilsētas varasvīriem, par cilvēku 
rosību pilsētas ielās un frizieru 
darbnīcu, kur apskatāma friziera 
amata vēsture.
  Vēsturiska izstāde par Alūksnes 
pilsētu „Krustpunktā”. Vēstījums 
par Alūksnes pilsētas attīstību no 
18.gs. beigām līdz 20.gs. pirmajai 
pusei.
  Pētera Zālīša kolekcijas izstāde 
„Mehāniskie mūzikas instru-
menti”. Iespējama apskate kopā ar 
kolekcionāru, iepriekš saskaņojot 
laiku pa tālr. 64381321; 29205295; 
26496831.

Pastāvīgās ekspozīcijas:
  „Marienburgas cietoksnis 1342. 
– 1702.”. Vēstījums par cietokšņa 
vēsturi.
  „Stāsts par Leo Kokli”. Stāsts 
par interesantu un kolorītu personī-
bu, mākslinieku Leo Kokli un viņa 
radošo dzīves gājumu.
  „Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. Atmiņas 
par laiku, kad Alūksnes parkā bija 
skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču 
Lilijas Līces, Vijas Mikānes, Gaidas 
Grundbergas un citu tēlnieku darbi 
un daļa no 1957. gada Vladimira 
Iļjiča Uļjanova (Ļeņina) skulptūras.
  „Totalitārā režīmā cietušo pie-
miņas istaba”. 1941., 1949. gada 
represiju atceres ekspozīcija, kurā 
izmantoti Alūksnes rajona izsūtīto 
iedzīvotāju materiāli. Ekspozīcija 
tapusi sadarbībā ar novada represēto 
apvienības „Sarma” biedriem.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
  01.- 30.09. „Dzeja ir dvēseles 
lūgšana” (abonementā)
  01.- 30.09. „Starp savējiem būt 
savējam” (abonementā) (jubilārs – 
Alfreds Dāvids)
  01.- 30.09. „Pašvaldība informē” 
(lasītavā)
  01.- 30.09. „Bērni un skola” (lasī-
tavā)  
  01.- 30.09. „Bērnu drošība skolā un 
uz ielas” (bērnu literatūras nodaļā)
  01.- 30.09. „Beļģijas prezidentūra 
ES” (ESIP)
  01.- 30.09. „Bioloģiskā lauksaim-
niecība Latvijā” (ESIP)

Pasākumi:
  01. – 30.09. „Lasošā akcija ar 
Bubllicionus” Bērnu Žūrijas eksper-

tiem (bērnu literatūras nodaļā)
  01.- 30.09. Svetlanas Kuzņecovas 
gleznu izstāde (bērnu literatūras 
nodaļā)
  Visu mēnesi „Ceļojums pa bibliotē-
ku kopā ar bibliotēkas peli” 1. klašu 
skolēniem (bērnu literatūras nodaļā)
  06.- 26.09. Konkurss „Valoda vie-
no” (26. septembris - Eiropas valodu 
diena) www.albibl.lv
  09.09. Tematisks pasākums 
„Dzejoļa mīkla” (bērnu literatūras 
nodaļā)
  19.09. Iedzīvotāju diskusija „Es, 
Latvija un ES ” sadarbībā ar sabied-
riskās politikas centru PROVIDUS 
(ESIP)

Alūksnē
  4. septembrī Bānīša svētki 
Alūksnes stacijā:
  14.00 Bānīša svētku ieskaņas 
stunda: koncertu un sadziedāšanos 
ar tautu piedāvā Arvīds Platpers un 
vīru koris „Ķekava”
  15.30 svētku atklāšana kopā ar 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas orķestri (diriģents Sandors 
Līviņš) un Gulbenes Kultūras centra 
orķestri (diriģents Jolands Andževs)
1. stacija „Par zaļu vēl zaļāks”
  No 16.00
Rīgas dramaturgu teātra izrāde „Kā 
Sarkangalvīte ar vilku spēlējās”
Viļakas kultūras nama bērnu 
vokālais ansamblis „Podziņas” un 
„Pogas” (vadītāja Elita Logina)
2. stacija „Zili, zaļi brīnumi”
  No 17.10
Madonas kultūras nama mūsdienu 
deju grupa „Aliens” (vadītāja Ināra 
Cakule)
Rīgas pantomīmas uzvedums 
„Mīmi”
Latgaliešu modernās mūzikas grupa 
„Borowa MC”
3. stacija „Uz zaļa zara”
21.00 – 01.00 Bānīša svētku balle 
kopā ar grupu „Pa – Pa Blice” (Ape)
  Bānīša svētku laikā:
  Vizināšanās ar drezīnu (Ls 0,50), 
Gulbenes jauniešu centra „Bāze” 
Momentfoto (Ls 1,00), Umurku-
murs, tirdziņš „Dzīvosim zaļi”, 
piepūšamās atrakcijas un citas 
sportiskas aktivitātes.

  5. septembrī 16.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā teātra – kluba 
„Hamlets” teātra izrāde, komēdija 
„Pēdējais brīvais pāris”. Ieeja brīva.
  10. septembrī 18.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā Emīla Jakrina 
grāmatas „Ekonomiskais patrio-
tisms” prezentācijas pasākums.
Ieeja brīva.
  11. septembrī 19.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā sadarbībā ar 
„Kinopunkts” un „Amigo” roman-
tiska komēdija „Svešiniece ciemā”. 
Ieeja: 1 santīms.
  13. septembrī 18.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā koncerts „Tava 
BALSS ir svarīga LATVIJAI”. Pie-
dalās: Trīs Latvijas tenori – Guntars 
Ruņģis, Nauris Puntulis, Miervaldis 
Jenčs un rokgrupa „Dzelzs vilks”. 
Ieeja brīva.
  25. septembrī 19.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā koncerts 
„Šņāci, Minna!” (latviešu estrādes 
un šlāgermūzikas skaistāko melo-
diju kokteilis orķestra un solistu 
izpildījumā), spēlē „Mirage jazz 
orchestra”. Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes pilsētas Tautas namā no 
13. septembra). 

Alsviķu pagastā
  26. septembrī Strautiņos pie pa-
matskolas tradicionālais Alsviķu Mi-
ķeļa gadatirgus – no 9.00 tirgošanās, 
no 10.00 plaša kultūras un atpūtas 

programma.
  Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes „Rakstniekam Vladimiram 
Kaijakam – 80”, „Rakstniecei Melā-
nijai Vanagai – 105”, „Dzejniekam, 
dramaturgam Jānim Rainim – 145”, 
„Rakstniekam Sudrabu Edžum – 
150”, „Rakstniecei Agatai Kristi 
– 120”, no 20. septembra tematiskā 
izstāde „Rudens saulgrieži – Miķe-
ļi”.

Jaunannas pagastā
  25. septembrī 19.30 Jaunan-
nas tautas namā Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra izrāde M. 
Birze „Kalmāru konservi”. Ieeja: 
Ls 1.

Jaunalūksnes pagastā
  17. septembrī 19.00 Kolberģa 
tautas namā Maijas Laukmanes dze-
jas vakars „Es elpoju ābolu smaržu 
smeldzīgu un salnas nojausmas 
vieglas...”.
  18. septembrī 18.00 Kolberģa 
tautas namā Kaspars Antess ar kon-
certprogrammu „Neskaties atpakaļ”.
  Jaunalūksnes bibliotēkā litera-
tūras izstādes „Es vairāk negribu 
– tik taisnību” (J. Rainim – 145), 
„Skaistums kā patiesība – Džemmas 
Skulmes darbi”, „Jāņa Raiņa zelta 
sietiņš”; projekta „Lellīte Lolīte 
skolā un mājās” 1. nodarbība PII 
„Pūcīte” vecākās grupas bērniem.

Jaunlaicenes pagastā
  4. septembrī 22.00 Jaunlaicenes 
tautas namā diskotēka „Tonuss”.
  No 13. līdz 18. septembrim Jaun-
laicenes tautas namā radošā kulinā-
rijas izstāde „Kas top virtuvē!”.
  24. septembrī 15.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Dzejas dienām veltīts 
pasākums „Latvju dainas”.
  Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Vladimiram Kaijakam –  
80”,  „Jānim Rainim  –  145”.
  Jaunlaicenes muižas muzejā 
izstādes: „Jaunlaicenes muiža”, „Ar 
dzērvju zābakiem kājās...”, atklātais 
krājums, pastaigas stāstnieka 
pavadībā:, interaktīvas nodarbības 
muižas parkā, muzejā – pastaliņu 

gatavošana, „Vāverīšu tīšana”, 
grīdceliņu aušana. No 6. jūnija  līdz 
3. oktobrim muzejs uzņem Latvijas 
piļu un muižu asociācijas rīkotās ju-
bilejas akcijas „Apceļosim Latvijas 
pilis!” dalībniekus.

Kalncempju pagastā
  11. septembrī 11.00 Viktora Ķirpa 
Ates muzejā Pļaujas svētki „Darbs – 
dzīves dvēsele”.
  Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes „Jubilārs Vladimirs Kaijaks 
– 80” un „Angļu rakstniecei Agatai 
Kristi – 120”.

Liepnas pagastā
  Gaisa balonu festivāls „Liepna no 
putna lidojuma 2010”: 10. septembrī 
rīta lidojums ~6.30, vakara lidojums 
~17.30, 11. septembrī rīta lidojums 
~6.30.
  10. septembrī 21.00 Liepnas 
tautas namā balle.
  24., 25. septembrī Liepnas tautas 
namā ziedu izstāde „Rudens manā 
dārzā”.
  25. septembrī 19.00 Liepnas 
tautas namā Ziemera pagasta teātra 
izrāde.
 
Veclaicenes pagastā
  No 1. līdz 18. septembrim Veclai-
cenes pagastā rudens ziedu izstāde 
„Ziedu krāsas un smaržas”.
  No 1. līdz 11. septembrim Vec-
laicenes bibliotēkā izstāde „Visas 
sirdsdurvis es esmu atvēris jums...” 
(Rainim – 145).
  18. septembrī 12.00 Veclaicenes 
bibliotēkā Dzejas dienām veltīts 
pasākums „Asteru laikā”.
  No 23. līdz 30. septembrim Vec-
laicenes bibliotēkā izstāde „Mani 
garšīgākie konservi”.

Zeltiņu pagastā
  25. septembrī 15.00 Zeltiņu tautas 
namā tematisks pasākums „Tavam 
skaistumam un veselībai”.
  25. septembrī 20.00 Zeltiņu tautas 
namā Jaunlaicenes amatierteātra 
„Jumts” sniegumā A. Tauriņa komē-
dija 2 skatos „Pārdotie svētki”.
  25. septembrī 22.00 Zeltiņu tautas 

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
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namā balle, spēlē grupa „Galaktika”.
  Zeltiņu muzejā izstādes „Durvis, 
kas tev atvērtas”, „Gadsimta vējos 
šūpojoties”.
  Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes „No debesīm, no debesīm 
šoruden dzejoļi krīt” (veltīta Dzejas 
dienām), „Vladimiram Kaijakam - 
80”, izstāžu cikla „Šķiram gads-
kārtu grāmatu” 4. izstāde „Rudens 
grāmata” (skolēniem), „Bērnu žūrija 
2010”.

Ziemera pagastā
  No 2. līdz 24. septembrim Mā-
riņkalna bibliotēkā literatūras un 
periodikas izstāde „No žanru dažādī-
bas līdz „Lata romānu” sērijai” (V. 
Kaijakam – 80).
  10. septembrī Māriņkalna bibliotē-
kā dzejas stunda 3. klasei „Pavērsim 
jaunāko bērnu dzejas lappusi”.
  No 10. līdz 18. septembrim 
Māriņkalna bibliotēkā literatūras un 
periodikas izstāde „Nāk Miķeļdiena 
ar Jumīša godināšanu”.
  11. septembrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā diskotēka „Tonuss” 
(Smiltene).
  18. septembrī 14.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums „Ražas svētki 
Māriņkalnā”.
  18. septembrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā Rudens balle, dzied un 
spēlē Ēriks Gruzniņš.

Sēdes septembrī
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja          3. septembrī 10.00

Teritoriālā komiteja
13. septembrī 10.00

Tautsaimniecības komiteja
            9. septembrī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja          8. septembrī 10.00

Finanšu komiteja
        16. septembrī 10.00

Domes sēde   23 .septembrī 10.00


