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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Renārs Salaks,
rallijsprinta „Alūksne 2011” 
organizatoru pārstāvis

  2011. gada 7. un 8. janvārī 
Alūksnes novadā pirmo reizi notiks 
rallijsprints „Alūksne 2011”.

  Rallijsprinta ātrumposmi ir plānoti 
8. janvārī un tie norisināsies Jaun-
alūksnes, Alsviķu, Veclaicenes, 
Ziemera pagastos. Alūksniešiem 
un viesiem būs iespēja vērot sešus 
ātrumposmus, kas būs gan ļoti tuvu 
Alūksnei, gan arī tālāk novada 
teritorijā. Sacensību starts plānots pie 
administratīvās ēkas Dārza ielā 11, 
kur visas sacensību automašīnas būs 
aplūkojamas vienuviet. Rallijsprinta 
servisa parks ir paredzēts SIA „ZB 
auto” teritorijā Rūpniecības ielā 8f, 
kur arī skatītājiem būs iespēja aplūkot 
rallija un apkalpojošo tehniku.
 Rallijsprints var kļūt par tradicionālu 
Alūksnes sporta pasākumu, kas arī 
ir organizatoru mērķis. Alūksnes 

Janvārī Alūksnes novadā notiks rallijsprints
novada ceļi atšķiras ar savu specifisko 
reljefu, kas sportistiem dotu papildus 
motivāciju tajos atgriezties gadu no 
gada. SIA „Auto Stils serviss”, kas ir 
rallijsprinta „Alūksne 2011” rīkotājs, 
jau gadu sadarbībā gan ar Latvi-
jas, gan Krievijas autosportistiem 
Alūksnes novadā ir veicis dažādus 
testu braucienus.  Pēc sportistu 
pozitīvajiem komentāriem ir radusies 
pārliecība, ka Alūksnes pusē rīkot 
savas rallija sacensības noteikti ir 

pareiza ideja. Arī sarunās ar vairā-
kiem vietējiem uzņēmējiem ir rasts 
mutisks atbalsts šim pasākumam, kas 
varētu nest Alūksnes vārdu arī aiz 
Latvijas robežām. Šis pasākums ar 
visu organizatorisko centru Alūksnē 
nestu labumu arī visiem vietējiem 
uzņēmumiem, kas darbojas apkalpo-
jošā (veikali, viesu mājas, servisi utt.) 
un ēdināšanas jomā.
 Šobrīd ir apzināti jau vairāki Latvijas 
un Krievijas sportisti, kas startēs 

rallijspintā „Alūksne 2011”, kā arī 
ir ievadītas sarunas ar citu valstu 
sportistiem. Plašāka un precīzāka 
informācija par šo pasākumu būs pie-
ejama janvāra sākumā dažas dienas 
pirms sacensībām.
 Informāciju var meklēt arī autosporta 
portālā www.autosport.lv, kur tā tiek 
regulāri papildināta.

Alūksnes Mākslas skolā
Dārza ielā 11, 4. stāvā

ATVĒRTO DURVJU DIENAS
23., 27., 28., 29., 30.decembrī,

   no pulksten 9.00-18.00
Laipni aicināti visi ieinteresētie !

Sagaidīsim Jauno 
gadu Alūksnē!
  Alūksnē jau par tradīciju kļu-
vusi kopīga Jaunā gada sagai-
dīšana pilsētas centrā laukumā 
pie administratīvās ēkas.

  Arī šogad gadu mijā aicinām 
iedzīvotājus sagaidīt jauno gadu, 
kopīgi vērojot svētku salūtu 
pusnaktī pie administratīvās ēkas 
Dārza ielā 11, Alūksnē. Salūtu 
novada iedzīvotāju priekam 
dāvina uzņēmēji.
  Pirms salūta alūksniešus 
uzrunās Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Fomins, kā 
arī būs Valsts prezidenta Valda 
Zatlera un Ministru preziden-
ta Valda Dombrovska uzrunu 
radiotranslācija.
  Pusstundu pēc pusnakts - pulk-
sten 00.30 administratīvās ēkas 
zālē visus aicinām uz Jaungada 
balli, kurā spēlēs grupa „Vējš” 
(Rīga). Biļetes iepriekšpārdo-
šanā iegādājamas Alūksnes 
pilsētas Tautas namā par Ls 2, 
bet pasākuma laikā tās maksās 
Ls 2,50. Pulksten 00.30 balle 
kopā ar grupu „Rolise” sāksies 
arī Jaunannas tautas namā.

Pašvaldība aicina 
uzņēmējus 
pieteikties izstādei
  Alūksnes novada pašvaldība 
līdz 27. decembrim aicina 
pieteikties tos vietējos 
uzņēmējus, kuri vēlētos 
piedalīties 1. starptautiskajā 
daudznozaru Baltijas val-
stu ražotāju izstādē „Ražots 
Baltijā 2011” martā Rīgā.

  Alūksnes novada pašvaldība 
vietējo uzņēmēju piedalīšanos 
šajā izstādē atbalstīs, daļēji 
apmaksājot vienota stenda īres 
maksu.
  Minētā izstāde ir pirmais ar 
Lietuvu un Igauniju kopīgi vei-
dotais projekts, kura galvenais 
mērķis ir stiprināt ekonomiskās 
un biznesa saites.
  Lūdzam vietējos uzņēmējus, 
kuri vēlētos piedalīties izstādē, 
līdz 27. decembrim Alūksnes 
novada pašvaldības kancelejā 
Dārza ielā 11, Alūksnē iesniegt 
iesniegumu, norādot, ar kādu 
piedāvājumu ir gatavi piedalīties 
izstādē un cik liela vieta stendā 
nepieciešama. Neskaidrību 
gadījumā lūdzam sazināties 
ar pašvaldības plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāju Aritu 
Prižavoiti pa tālruni 26668502.

Cienījamie Alūksnes novada iedzīvotāji, sadarbības partneri!

Lai Ziemassvētku gaišā cerība un mīlestība ienāk Jūsu sirdī un dzīvē,
dāvājot ticību Jaunā gada veiksmēm!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2011. gadu!

Alūksnes novada pašvaldība

Zeme Ziemsvētku naktī,
To pašu ko debesis jūt.
Un cilvēkam šajā naktī
Gribas par eņģeli būt!
/L.Vāczemnieks/



2.  Alūksnes Novada Vēstis 21.12.2010.

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka. Iespiests SIA “Latgales druka” Tirāža 6000 eksemplāru

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

  14. janvārī pulksten 18.30 
Alūksnes pilsētas Tautas namā 
ar izrādi „Ne tāds kā visi citi” 
viesosies Dailes teātris.

  Alekseja Slapovska komitraģēdija 
vienā daļā pirmizrādi piedzīvoja 
2008. gada 31. oktobrī. Lomās: 
Andris Bērziņš (Vīrietis),  Ligita 
Skujiņa (Sieviete),  Esmeralda 
Ermale (Sievietes draudzene), Ilze 
Vazdika vai Lidija Pupure (Māte). 
Izrādes režisore – Anita Sproģe.
Viņam ir skaidrs, kādu viņš iedo-
mājas savu nākamo sievu. Pirms 
divpadsmit gadiem viņš jau ir 
nolēmis precēties. Viņš savu vārdu 
turēs. Bet tādas lietas nedrīkst 
sasteigt. Nupat viņš ir ticis tik tālu, 
ka sācis lasīt iepazīšanās sludinā-
jumus. Viņš nav vienkāršs cilvēks. 

Un arī sievieti viņš meklē atbilstošu 
– neikdienišķu, īpašu, ar sarežģītu 
dvēseli. Viņš vēlas apprecēt pašu 
izcilāko sievieti – ja ne šajā valstī, 
tad vismaz pilsētā. Jo viņš pats ir 
unikāls vīrietis. Viņš nav tāds kā 
visi citi. Viņš nebaidās atzīties, ka 
ir necils, ar materiālām problēmām, 
bez automašīnas un bez humora iz-
jūtas. Tāpēc nevar rakstīt pirmajai, 
kas trāpās. Ir jāmeklē...
  Scenogrāfs – Gints Sippo, kostī-
mu māksliniece – Kristīne Abika, 
mūzikas konsultants - Orests
Silabriedis, gaismu māksliniece - 
Rita Vaļikova.
  Biļešu cenas – 5, 6 un 7 lati. Biļe-
tes iegādājamas Alūksnes pilsētas 
Tautas nama kasē (tālr. 64322105, 
26590320). Pieņem kolektīvos 
biļešu pieteikumus.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Dailes teātris ar izrādi „Ne tāds kā visi citi” janvārī Alūksnē

Vīrietis (Andris Bērziņš) un Māte (Ilze Vazdika)

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Kā jau „Alūksnes Novada Vēstu” 
novembra numurā rakstījām, no 
1. janvāra visā Alūksnes novada 
teritorijā sadzīves atkritumus iz-
vedīs Alūksnes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA „Rūpe”.

  Tas nozīmē, ka tajos pagastos, 
kur līdz šim atkritumus izveda SIA 
„ALBA”, turpmāk to darīs vietējās 
pašvaldības uzņēmums. Tas ir saistīts 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novadā”, kuri nosaka, ka 
viss Alūksnes novads ir viena sadzī-
ves atkritumu zona. Pašvaldība par 
atkritumu apsaimniekošanu novada 
teritorijā ir noslēgusi līgumu ar SIA 
„Rūpe”.
  SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds 
Vilks uzsver, ka tajās vietās, kur 
SIA „Rūpe” jau izved atkritumus – 
Alūksnē, Alsviķu, Veclaicenes un 
Ziemera pagastos – iedzīvotājiem 
nekas nemainās. Pārējo pagastu 
iedzīvotājiem jānoslēdz līgums par 
atkritumu izvešanu ar SIA „Rūpe”.
  - Bija pagasti, kas mūs aicināja uz 
tikšanos ar iedzīvotājiem – Mār-
kalne, Pededze, Liepna, Mālupe, 
Jaunalūksne, Ziemeri, Veclaicene, tur 
arī skaidrojām atkritumu izvešanas 
kārtību. Ceram uz pagastu pārvalžu 
vadītāju un sekretāru atsaucību, 
palīdzot apzināt iedzīvotājus, kam 
vēl nav noslēgts līgums. Atkritumu 
izvešanu organizē pašvaldība, mēs 
esam tikai pakalpojuma sniedzējs, - 
uzsver V. Vilks.
 SIA „Rūpe” pagastos organizēja 
speciālas tikšanās ar iedzīvotājiem, 
kad konkrētā dienā un laikā iedzīvo-
tāji varēja ierasties pagasta pārvaldē, 
kur bija satiekami šī uzņēmuma 
pārstāvji, un noslēgt līgumu. Uzņē-
muma pārstāvji uz pagastiem brauks 
atkārtoti un tad iedzīvotāji, kas ob-
jektīvu iemeslu dēļ nevarēja ierasties 
pirmo reizi, varēs noslēgt līgumus. 
Sazinoties ar SIA “Rūpe” pa tālruni 
64381086, var vienoties arī par līgu-
ma nosūtīšanu pa pastu.  Protams, ja 
esat atbraucis uz Alūksni, var doties 

līgumu noslēgt arī uz SIA „Rūpe” 
biroju, kas atrodas Brūža ielā 6.
  - Attiecībā uz konteineriem, pro-
tams, vislabāk ir tiem iedzīvotājiem, 
kas konteinerus no iepriekšējā atkri-
tumu apsaimniekotāja ir nopirkuši. 
Daļu līdzšinējo konteineru, kurus 
iedzīvotāji nomāja, SIA „Rūpe” 
atpērk no SIA „ALBA”, bet pārējos 
nomātos konteinerus iepriekšējais 
atkritumu apsaimniekotājs aizvedīs 
pēdējā atkritumu izvešanas reizē 
decembrī, - stāsta V. Vilks.
 Līdzšinējie konteineri paliks Mārkal-
nes, Mālupes, Malienas, Kalncempju 
un Zeltiņu pagastu iedzīvotājiem. 
Protams, jāņem vērā, ka tiem iedzī-
votājiem, kam līdz šim nav bijis no-
slēgts līgums par atkritumu izvešanu, 
konteiners būs nepieciešams.
  Savukārt Jaunalūksnē, Pededzē, 
Liepnā, Annā, Jaunannā un Ilzenē 
SIA „ALBA” savus konteinerus 
aizvedīs. Taču par konteineriem šo 
pagastu iedzīvotājiem arī nevajag 
uztraukties, jo SIA „Rūpe” ir pasūtīti 
jauni konteineri, kurus uzņēmums 
nogādās klientiem uz mājām pēc 23. 
decembra.
  Konteinerus varēs gan nomāt, gan 
atpirkt no uzņēmuma. Ja klients 
vēlēsies konteineru atpirkt, 140 litrus 
ietilpīgais konteiners maksās Ls 
22,46 (ar 21% PVN). Lielākais – 240 
litru ietilpīgais konteiners maksās Ls 
31,76 (ar 21% PVN). Samaksāt varēs 
uzreiz visu summu vai arī ilgākā 
laikā. Savukārt, ja cilvēks gribēs kon-
teineru nomāt, pie katras izvešanas 
reizes tiks pieskaitīta nomas maksa 
- 27 santīmi neatkarīgi no konteine-
ra lieluma. Tātad, svarīgākais – ja 
cilvēks būs noslēdzis līgumu ar SIA 
„Rūpe”, konteineru viņš saņems.
  SIA „Rūpe” atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs ir par 2 santīmiem 
lētāks nekā SIA „ALBA” – par 1 
kubikmetru jāmaksā Ls 10,36 plus 
PVN, tātad kopā ar 21% PVN – Ls 
12,54. Taču lūdzam ņemt vērā, ka 
šī nav summa, kas jāmaksā katrā 
izvešanas reizē. 140 litru konteinera 
tilpums kubikmetros ir 0,14 m3, tātad 
par 1 šāda konteinera izvešanu ir 
jāmaksā Ls 1,75 (ar 21% PVN). Pēc 
SIA „Rūpe” novērojumiem nelie-
lai ģimenei mēnesī ar šāda izmēra 

Vēlreiz par atkritumu izvešanu pagastos
konteineru pietiek. Par 240 litrus 
ietilpīgā konteinera izvešanu jāmaksā 
Ls 3,01 (ar 21% PVN). Ja konteineru 
nomāsiet, tad pie šīm summām būs 
jāpieskaita nomas maksa, līdz ar to 
par 140 litru konteinera izvešanu būs 
jāmaksā Ls 2,02 (ar 21% PVN), bet 
par 240 litru konteineru – Ls 3,28 (ar 
21% PVN).
  V. Vilks stāsta, ka katrs klients 
saņems kalendāru, kurā būs atzīmētas 
dienas, kad SIA „Rūpe” transports 
dosies uz konkrēto pagastu. Ja klienta 
konteiners nav piepildīts un nav 
nepieciešams to izvest, tad klientam 
pirms tam jāsazinās ar SIA „Rūpe” 
pa tālruņiem, kas būs norādīti 
līgumā.
  - Jāsaprot gan, ka apjomīgā un sma-
gā atkritumu savācējmašīna nevarēs 
iebraukt mazajos māju pievedceļos, 
tādēļ konteiners izvešanas dienā 
jāizvelk vismaz pagasta apkalpota 
ceļa malā. Precīzāk tas tiks atrunāts 
līgumā ar katru klientu. Līgums regu-
lē mūsu un katra klienta savstarpējos 
pienākumus un atbildību vienam pret 
otru, tajā skaitā par konteinera no-
vietošanu tā, lai piekļūstot tam, mūsu 
transportam nenodarītu bojājumus, 
- skaidro V. Vilks.
  Norēķināties ar pakalpojuma 
sniedzēju varēs vairākos veidos – 
pārskaitot naudu uzņēmumam uz tā 

kontiem SEB bankā, Hipotēku bankā 
vai Krājbankā, kā arī, izmantojot 
„Latvijas pasta” PNS kontu. Tiem 
iedzīvotājiem, kam pastā ir atvērts 
PNS konts, maksājot par pakalpo-
jumu no sava konta uz SIA „Rūpe” 
kontu, nebūs nekādu papildus izmak-
su. Pastā var maksāt arī tie iedzīvotā-
ji, kam nav PNS konta, SIA „Rūpe” 
noslēgtais līgums ar „Latvijas pastu” 
paredz samazinātu komisijas maksu 
un tā būs 35 santīmi.
  - Iedzīvotāji ir interesējušies, vai 
nevar turpināt saņemt SIA „ALBA” 
pakalpojumu, taču tas nākamgad 
nebūs iespējams, jo šis uzņēmums no 
1. janvāra Alūksnes novada teritorijā 
šī pakalpojuma sniegšanu pārtrauc. 
Tāpat arī iedzīvotāji paši nevar no-
gādāt sadzīves atkritumus poligonā, 
jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 
to drīkst darīt tikai uzņēmums, kam 
ir licence. Iedzīvotāji poligonā paši 
var nogādāt tikai lielgabarīta vai 
būvniecības atkritumus. Es vēlos, 
lai cilvēki saprot – jo vairāk mēs 
katrs apzināsimies, ka savi radītie 
atkritumi ir jāizved, jo mazāk būs 
jāorganizē pompozas atkritumu 
savākšanas talkas, lieloties, cik pašu 
radīto atkritumu katrs savācis, un 
šīs talkas varēsim rīkot attīstībai un 
labiekārtošanai, - stāsta V. Vilks.

SIA “Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks cer, ka iedzīvotāji
būs godprātīgi un slēgs līgumus par atkritumu  izvešanu

Paveikta daļa 
Jaunās pils 
rekonstrukcijas 
projekta darbu
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Valsts komisija decembrī pieņē-
ma pirmos ar Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) at-
balstu īstenotā Alūksnes Jaunās 
pils kompleksa ēku un muižas 
parka objektu rekonstrukcijas 
projekta ietvaros veiktos darbus.

  Projekta ietvaros pirmie 
realizētie darbi ir muižas parka 
celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu 
izgatavošana un izvietošana, 
dīķa rekonstrukcija (tīrīšana) un 
skulptūras „Nāra” rekonstrukcija. 
Celiņu rekonstrukciju pie Jaunās 
pils un muižas parkā pie Alūksnes 
ezera, kā arī soliņu izgatavošanu 
un ierīkošanu veica SIA „Ceļinieks 
01”, kalējs Laimonis Bāliņš kā 
apakšuzņēmējs atjaunoja R. Sviles 
skulptūru „Nāra”, savukārt SIA 
„Labas vides producenti” tīrīja dīķi 
pie Jaunās pils.
  Alūksnes novada pašvaldības 
būvvaldes būvinspektore Aina 
Kaukala pastāstīja, ka objektu 
pieņemšanas akts apstiprināts ar 
atliktajiem darbiem līdz 1. jūnijam 
– celiņu nomaļu nostiprināšanu 
ar melnzemi un apzaļumošanu, 
ko, protams, ziemas apstākļos nav 
iespējams paveikt. Dīķa tīrīšana 
jeb rekonstrukcija paveikta pilnībā, 
tajā skaitā arī smilšu sanesumu un 
apauguma norakšana. Sanesuma 
norakšanu nevarēja veikt rudens 
šķīdonī, jo bija nepieciešami pie-
mēroti laikapstākļi – sasalums, lai 
nodrošinātu, ka izmantotā tehnika 
neiegrimst dubļos. Skulptūra 
„Nāra” ir rekonstruēta, par to jau 
rakstījām „Alūksnes Novada 
Vēstu” oktobra numurā. Pavasarī 
to plānots novietot pie dīķa.
  Projekta ietvaros turpmākie 
darbi būs Alūksnes Jaunās pils 
fasādes rekonstrukcija un res-
taurācija, kā arī pils kompleksa 
ēku - Ledus pagraba un Apaļā 
torņa rekonstrukcija. Savukārt pēc 
rekonstrukcijas un restaurācijas 
pabeigšanas varēs sākt plānoto 
tūrisma materiālu par Alūksnes 
Jaunās pils kompleksu un muižas 
parku izveidi – buklets, pastkartes, 
filma DVD formātā un mājas lapa 
internetā.
  Projekta kopējās izmaksas sastā-
da Ls 434 623,60, tai skaitā attieci-
nāmās izmaksas – Ls 430 493,60. 
No Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 
365 489,06 (84,9%), valsts budže-
ta finansējums būs Ls 12 914,8 
(3%), bet pašvaldības finansējums 
– Ls 52 089,74 (12,1%). 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA
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Par sniega tīrīšanu 
pagastos
  Ilzenes pagasta teritorijā esošo 
pašvaldības autoceļu sniega tīrī-
šanas maršruti prioritārā secībā 
(ņemot vērā skolēnu autobusa 
maršrutus un ceļu uzturēšanas 
klases):
  Centrs (Līvānu mājas – Siveci 
– Jaunzemi), Jaunzemi – Paiķeni 
(stipra puteņa apstākļos divreiz) 
– Liepiņi, Mežslokas – Rogas, 
Mežrozītes, Āres – Garlīdumi – 
Āres, Āres – Riekstiņi – Āres, Onti, 
Muiža – Kalnadruvas – Ezerslokas – 
Muiža, Muižas aplis, Onti - Vējkalni 
– Paiķeni – Jaunbirztalas – Paiķeni 
– Liepiņi - Jaunzemi, Jaunzemi – 
Zvirgzdiņi, Darbnīcas – Ābeles, 
Centra laukumi.
  Piebraucamie ceļi uz individuāla-
jām mājām tiek tīrīti pēc pieteikuma 
par atsevišķu samaksu. 

  Ziemā no sniega tiks attīrīti šādi 
pašvaldības autoceļi Kalncempju 
pagasta pārvaldes teritorijā:
Cempji – Žagatas - Ermiķi, Lūkuži 
– Gotlupi – Nāzupi, Cempji –  
Augstiekalni - Luņķi, Cempji – Luņ-
ķi - Malaci, Ates dzirnavas - Pukši, 
Lauķu krusts - Jaunlauķi, Āres, 
Parka un Ozolu ielas.
Pirmos tīra tos ceļus, kur  atrodas 
piena ražotāji un jābrauc piena ma-
šīnai, kā arī tos, kur skolēniem jānāk 
uz autobusu.

  Jaunannas pagasta pārvaldes 
teritorijā no sniega tiks attīrīti 
šādi pašvaldības autoceļi:
  Liepu iela, Upes iela, Dzirna-
vu iela, Centra iela, Krasta iela, 
Ievednes iela, Upleju iela, Jaunanna 
– Eizentāle, Jaunanna – Semani, Jau-
nanna – Guldupji, Arāji – Alksnīši, 
Centrs – Jaunzemi, Dziļlejas – Kai-
jas, Rūķīši – Svari, Rūķīši – Griba-
žas, Gundegas – Augstāsala, Ievedne 
– Aizpure, Silavēršas – Arāji.

  Alsviķu pagasta pārvalde tīra 
tikai reģistrētos ceļus:

  Strautiņi – Rebenes – Luki, Līv-
kalni – Nēķene, Alsviķi – Līvkalni, 
Apes ceļš – Celenski –Buliņš – 
Nēķene, Tūjas krusti – Krāgaskalns 
- Apes ceļš – Brīvnieki, Apes 
ceļš – Karva – Lintene - Apes ceļš, 
Dzintari – Brīdaki - Liepas 2 - Apes 
ceļš, Tīlāni – Zīlītes, Strautiņu ciema 
iekšējie ceļi Līvkalni, Rīti, Strautiņi 
– Jaunpuntuži – Luki, Alsviķu ciema 
iekšējie ceļi, Kalnciems – Dores-
muiža, Strautiņu 58. ceļš – Zaļmeži 
– Stāmeri, Zaļmeži – Straumēni, 
Zeltiņu ceļš – Dišleri – Burtnieki, 
Zelmeņi – Kaibēni, Strautiņu ceļš 
– Brīdaki - Silaktu ceļš, Apes ceļš – 
Dārziņi – Sprūši – Jaunpetrīši, Jaunā 
muiža – Baloži – Jaunžīguri, Apes 
ceļš – Zaķīši – Alsviķu - Māriņkalns 
ceļš, Tūja – Celmiņi – Ziedugravas, 
Aizupītes, Apes ceļš – Ezeriņi – 
Vilnīši, Celensku ceļš – Runči, Apes 
ceļš – Birzgaļi, Kronīši – Skuje-
nieki – Dimdenieki, Zeltiņu ceļš 
– Lielmucenieki, Māriņkalna ceļš 
– Dedestiņi, Cerkazu ceļš – Nēķene, 
Cerkazu ceļš – Grantiņi – Aupati, 
Tālavas iela – Ķesteri, Apes ceļš 
– Kangari, Ludviķi – Spidzenieki 
– Simtnieki, Zeltiņu ceļš – Silaktis – 
Rezaka, Riduži – Stiebriņi, Zemgaļi 
– Veļķi – Dzelzceļš, Kronīši – Zie-
diņi - Jaunlaicenes ceļš, Apes ceļš 
- Karva (dzelzceļš), Buliņi – Plieņi, 
Gulbenes ceļš – Dukāni – Janikāni, 
Stāmeri - Mežariju Dāvidi, Zeltiņu 
ceļš – Liepkalni.
  Par māju piebraucamo ceļu un 
pagalmu tīrīšanu, iedzīvotājiem 
jāvienojas personīgi ar  z/s „Rīti”, 
tālrunis 28355552; Aigars Ludvigs, 
tālrunis 29278637; z/s „Lejaskļavi-
ņi”, tālrunis  29398942; VAS  LAU, 
tālrunis 26540552 vai atbilstošas 
tehnikas īpašniekiem.
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Pils ielas rekonstrukcijas projekts
  2010. gada 28. septembrī Alūksnes 
novada pašvaldība parakstīja vie-
nošanos ar Satiksmes ministriju par 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) projekta „Tranzīta maršruta 
„Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” īstenošanu (ERAF) Darbības 
programmas 2007. - 2013. gadam 
Infrastruktūra un pakalpojumi, 
prioritātes 3.2. prioritātes „Teritoriju 
pieejamības un sasniedzamības veici-
nāšana”, pasākuma 3.2.1.2. aktivitā-
tes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu 
teritorijās” ietvaros.
  Projekta mērķis ir radīt komfortablu 
un drošu satiksmi Alūksnes pilsētas 
galvenajā tranzītielā. Tā ietvaros tiks 
izstrādāts Pils ielas rekonstrukcijas 
tehniskais projekts, kā arī veikti Pils 
ielas rekonstrukcijas būvniecības 

darbi. 
  Projektā paredzēti šādi galvenie būv-
niecības darbi:
  • tranzītielas brauktuves seguma 
rekonstrukcija, nodrošinot kvalitatīvu 
autosatiksmi,
  • gājēju celiņu izbūve un rekonstruk-
cija, pielāgojot gājēju infrastruktūru 
personām ar īpašām vajadzībām 
un nodrošinot kvalitatīvu un drošu 
pārvietošanos,
  • ielas apgaismojuma sistēmas 
rekonstrukcija, paaugstinot satiksmes 
dalībnieku un gājēju pārvietošanās 
kvalitāti diennakts tumšajā laikā,
  • lietus ūdens kanalizācijas sistēmas 
izbūve, nodrošinot kvalitatīvu nokriš-
ņu ūdens aizvadīšanu no brauktuves,
  • Pils ielai piekrītošo ūdensapgādes 
komunikāciju rekonstrukcija,

  • prettrokšņa stādījumu izveide, 
uzlabojot vides kvalitāti,
  • autobusu pieturvietu rekonstruk-
cija.
  Projekta īstenošana būtiski sekmēs 
Alūksnes pilsētas un novada teritori-
jas sociālekonomisko attīstību, jo tiks 
uzbūvēts kvalitatīvs, tranzīta plūsmas 
slodzei piemērots ielas segums, 
pilnveidots gājēju celiņu nodrošinā-
jums un uzlabota to segumu kvalitāte, 
vienlaikus pielāgojot tos kvalitatī-
vai satiksmei personām ar īpašām 
vajadzībām, uzlabots ielas un gājēju 
celiņu apgaismojums, nodrošināta 
kvalitatīva lietus ūdeņu savākšana 
no brauktuves, celta vides kvalitāte, 
izveidojot prettrokšņa stādījumus, 
izveidoti drošai satiksmei nepiecieša-
mie satiksmes organizācijas līdzekļi 

Speciālistu piesaiste pašvaldībai
  Alūksnes novada pašvaldība 2010. 
gada 23. novembrī ar Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūru ir noslēgusi 
vienošanos par Eiropas Savienī-
bas fonda darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.5.prioritātes „Admi-
nistratīvās kapacitātes stiprināšana” 
1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu 
un vietējo pašvaldību administratīvās 
un attīstības plānošanas kapacitātes 
stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes 
„Speciālistu piesaiste plānošanas 
reģioniem, pilsētām un novadiem” 
projekta Nr.1DP/1.5.3.1./10/IPIA/
VRAA/063 „Speciālistu piesaiste 

Alūksnes novada pašvaldībai” 
īstenošanu.
  Projekta „Speciālistu piesaiste 
Alūksnes novada pašvaldībai” mēr-
ķis ir paaugstināt Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvo kapacitāti 
un sekmēt kvalitatīvu normatīvajos 
aktos paredzēto pašvaldības funkciju 
veikšanu, piesaistot kvalificētus 
speciālistus novada pašvaldības ad-
ministrācijā un Sociālajā dienestā.
  Projekta ietvaros tiks veiktas šādas 
darbības, kas vērstas uz projekta 
rezultātu un mērķa sasniegšanu: 
sociālā darbinieka darbam ar perso-
nām ar funkcionāliem traucējumiem 

piesaiste Alūksnes novada Sociālajā 
dienestā sociālo pakalpojumu kvali-
tātes paaugstināšanai un ekonomista 
piesaiste Alūksnes novada adminis-
trācijai pašvaldības administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai, kā arī 
projekta ietvaros piesaistītā speciā-
lista – sociālā darbinieka darbam ar 
personām ar funkcionāliem traucēju-
miem apmācība. 
  Tā kā projekts paredzēja, ka 
piesaistīt iespējams darbinieku, kas 
gadu pirms projekta uzsākšanas nav 
bijis nodarbināts iestādē, kurai tiek 
piesaistīts, līdz ar to projektā tika 
piesaistīta ekonomiste, kas uzsāku-
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  Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

  Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) pasākuma „Pamatpakal-
pojumi ekonomikai un iedzīvotā-
jiem” ietvaros 2010. gadā uzsākta 
projekta Nr. 10-07-L32100-000075 
„Alūksnes novada pašvaldības Zie-
mera pagasta ceļu „Parka iela” un 
„Šļukums - Māriņkalns” rekons-
trukcija” īstenošana.

  Šajā projektā paredzēta Māriņkalnā 
esošā ceļa „Parka iela” 0,33 kilometru 
garumā rekonstrukcija. Ceļš nodroši-
na piekļuvi gar to izvietotajai privāt-
māju apbūvei, ielu pamatā izmanto 
gājēji un vieglais autotransports.
  Ceļa „Šļukums - Māriņkalns” 
rekonstruējamais posms nodrošina 
piekļuvi esošajam kokapstrādes uzņē-

mumam un tā teritorijai, pieguļošajām 
lauksaimniecībā izmantojamām platī-
bām un privātmājām, līdz ar to posmu 
izmanto kā vieglais, tā smagais 
autotransports. Plānots rekonstruēt 
0,8 kilometrus garu ceļa posmu. 
  Saskaņā ar SIA „Sorma” izstrādāto 
tehnisko projektu paredzēts veikt ceļu 
klātnes izbūvi, grāvju rakšanu, esošo 
caurteku demontāžu un jaunu caurte-
ku iebūvi, asfalta seguma izveidi un 
nomaļu nostiprināšanu. Rekonstruētie 
pagasta ceļi radīs labvēlīgus un dro-
šus apstākļus autotransporta un gājēju 
kustībai. Iepirkuma procedūras rezul-
tātā plānotos rekonstrukcijas darbus 
2011. gadā veiks SIA „Ceļinieks 01”.

Rekonstruēs ceļus Ziemera pagastā
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  Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

  Veclaicenē Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas pasākuma 
„Pamatpakalpojumi ekonomi-
kai un iedzīvotājiem” ietvaros ir 
uzsākts projekts Nr. 10-07-L32100-
000071 „Veclaicenes pagasta auto-
ceļa Papardes 1 rekonstrukcija”.

  Autoceļš „Papardes 1” šķērso 
Veclaicenes pagasta centra ciemata 
dzīvojamo rajonu. Rekonstruējamā 
ceļa daļa ir sliktā tehniskā stāvoklī, 
tas kavē sadzīves un saimnieciskās 
aktivitātes, neveido patīkamu un ērtu 
dzīves telpu un neveicina pagasta 
izaugsmi.
  Realizējot projektu, tiks uzklāts 

asfalta segums 480 metrus garā ceļa 
posmā, atjaunota virsūdens notek-
grāvju sistēma un veikta nobrauktuv-
ju izbūve.
  Tehnisko projektu autoceļam 
„Papardes 1” izstrādāja SIA „Sor-
ma”. Iepirkuma procedūras rezultātā 
plānotos rekonstrukcijas darbus veiks 
akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, 
darbi tiks uzsākti 2011. gadā.
 Alūksnes novada pašvaldības līdz-
finansējums projekta realizācijā būs 
10% no attiecināmajām izmaksām un 
projekta neattiecināmās izmaksas – 
PVN maksājums. 

Uzlabos ceļu Veclaicenes pagasta 
centra ciematā
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- ceļa zīmes, gājēju pārejas, aizsarg-
barjeras krustojumu zonās. 
  Plānotais projekta realizācijas laiks 
ir 24 mēneši līdz 2012. gada 30. 
jūnijam.
  Plānotās projekta kopējās attie-
cināmās izmaksas sastāda Ls 1 
484 078,00. No Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda līdzekļiem tiks 
finansēti – Ls 1 261 466,30 (85%), 
valsts budžeta finansējums būs Ls 44 
522,34 (3%), bet pašvaldības finansē-
jums – Ls 178 089,36 (12%).

si darba attiecības 2010. gada 23. 
martā.
  Projekts tiek īstenots no 2010. 
gada 23. marta līdz 2011. gada 31. 
decembrim.
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 21 000,00 LVL. Eiropas 
Sociālā fonda finansējums sastāda 
100% no kopējām attiecināmajām 
izmaksām.

  Maija Rozīte,
Veclaicenes tautas nama vadītāja

  1999. gada oktobra vakarā balss 
pievienojās balsij, un sanāca lustī-
ga kopā dziedāšana. Tajā vakarā 
arī īstenojās sapnis par senioru 
ansambļa dibināšanu.

  Kopā sanāca skanīgu balsu 
īpašnieki un ansambļa vadītāja 
Ilze Briediņa. Kolektīvs darbojas 
Veclaicenes tautas nama paspārnē. 
Desmit gadu garumā ansambļa da-
lībnieki ir bijuši Egons Pilsētnieks, 
Anna Jansone, Velta Raudiņa, Kalju 
Melders. Pašlaik ansamblī dzied 
četri dalībnieki – Velta Melzobe, 
Biruta Rence, Pēteris Melzobs, Jā-
nis Udrass. Kopā tiek svinēti svētki, 

dalītas bēdas un prieki.
  To, ka ansambļa attieksme pret 
dziedāšanu ir nopietna, apliecina 
fakts, ka gūti panākumi dažādās 
skatēs un festivālos. Pirmā pakāpe 
iegūta starptautiskajā festivālā Šau-
ļu konservatorijā, Alūksnes novada 
skatēs, kā arī ļoti labi rezultāti 
uzrādīti Latvijas jaukto ansambļu 
konkursā Ogrē.
  Par tradīciju kļuvušas uzstāšanās 
novada pensionāru saietos un vie-
sošanās pie igauņu draugiem. Var 
apbrīnot ļaudis, kuri mēro dažkārt 
tālo un sniegoto ceļu uz tautas 
namu, spēj atrauties no seriāliem un 
sporta pārraidēm televīzijā, izbrīvēt 
laiku un līdzekļus savam vaļasprie-
kam. Taču ļoti iespējams, ka tieši 
kopā būšana un dziedāšana dod 

Veclaicenes senioru ansamblim – 10 gadu jubileja

Ansambļa dalībnieki – no kreisās Jānis Udrass, Velta Melzobe, 
 ansambļa vadītāja Ilze Briediņa, Biruta Rence, Pēteris Melzobs.

jaunu enerģiju un sparu, pareizās 
vibrācijas palīdz saglabāt jaunību 
dvēselē. Ne velti ansambļa dalīb-

nieku mīļākas dziesmas ir dziesmas 
par jaunību. Tās dziedot, mirdz acis 
un sejas rotā smaids...



4.  Alūksnes Novada Vēstis

Izglītība www.aluksne.lv

21.12.2010.

  Ziemeru pamatskolā katru gadu 
ārpusstundu pasākumiem tiek 
meklētas netradicionālas metodes, 
paņēmieni un pasākumi.

  Septembrī - drūmajā un lietainajā 
rudens laikā devāmies satikt „Ru-
denīgo lietutiņu”. Šajā pasākumā 
klašu priekšnesumi bija ļoti radoši 
un krāsaini. Lai radītu interesi, 
skolēni izvēlējās krāsainas lietas: 
lietussargus, gumijas zābakus, da-
žādus pašdarinātus aksesuārus. Visu 
nedēļu valdīja priecīgs satraukums. 
Kāds bija izdomājis dziesmu ar 
rudenīgiem vārdiem, cits - deju ar 
lietussargiem, neiztrūka arī dzejas 
lasījums un rudenīgo tērpu demons-
trējumi. 
  Oktobrī notika skolēnu ilgi gaidītā 
Popiela. Ilgus gadus tā nenotika 
mūsu skolā, bet pēdējos divos gados 
tā ir ieguvusi „otro elpu”. Gatavo-
šanās pasākumam nebija viegla, jo 
bija jāizdomā, ko tieši mēs gribam 
izpildīt un kā to pareizi pasniegt. 
Visu klašu priekšnesumi bija 
pārdomāti un interesanti. Vadītāji 
„Akons” un „Eminems” Popielā 
ieradās ar kopēju dziesmu, kas 
publiku sajūsmināja. Gatavojoties 
apbalvošanai, visi bija satraukti, jo 

gribēja zināt, kurš būs uzvarētājs 
šogad. Uzvaru guva pirmsskolas 
grupas bērni ar dziesmu „Miega 
mice”.
  Novembrī nolēmām svinēt svētkus 
spēkam un vīrišķībai. Uzaicinājām 
ciemos Jaunannas pamatskolas sko-
lēnus uz sportiski militārām sacen-
sībām „Stiprinieki 2010”. Meitenes 
bija iejutušās karsējmeiteņu lomā, 
bet zēni - 6 stiprinieku komandās. 
Bija interesanti vērot, kā Ziemeru 
pamatskolas skolēni sacentās ar 
Jaunannas pamatskolas skolēniem. 
Vispirms Alūksnes Kājnieku skolas 
karavīri visus iepazīstināja ar 
Alūksnes Kājnieku skolas pastāvē-
šanas vēsturi, ar pirmās palīdzības 
sniegšanas iespējām. Vēlāk sekoja 
sacensības mašīnas vilkšanā, ieroča 
izjaukšanā un salikšanā, šaušana ar 
ieroci, svara bumbu celšana, pirmās 
palīdzības sniegšana, līšana zem 
maskēšanās tīkla. Visinteresantākā 
aktivitāte bija „Mašīnas vilkšana”, 
taču pārsteigumu sagādāja arī „vir-
ves vilkšana”, jo negaidot meitenes 
samulsināja puišus, uzvarot šajā 
disciplīnā. 
  Pēc sportiskās daļas sekoja 
diskotēka ar dažādām interesan-
tām spēlēm. Vēlamies šāda veida 

Saistoši ārpusstundu pasākumi Ziemeru pamatskolā
pasākumu rīkot arī citos gados, jo 
bija ļoti jautri. 
  Novembrī mūsu skola svinēja 31. 
dzimšanas dienu. Tai par godu visas 
klases veidoja radošus darbus, kurus 
varēja apskatīt izstādē. 
  Ir Ziemassvētku laiks, kad sirdīs 
valda miers un mīlestība, kad viens 
otram cenšamies palīdzēt un izdarīt 
ko labu. Kad uzzinājām par labda-
rības akciju Isnaudas bērnu namam, 
tūlīt pat sapratām, ka mums bērni 

ir jāiepriecina. Vienaldzīgo nebija 
- tika atnestas rotaļlietas, grāmatas, 
spēles, sveces, drēbes, rakstāmlietas 
un citas noderīgas lietas. Decembrī 
skolēni un skolotāji dosies uz Ludzu 
pie bērniem un centīsies tos ieprie-
cināt ne tikai ar sagādātajām lietām, 
bet arī ar savu prieku un mīlestību.

  Ziemeru pamatskolas 8. klase un 
skolotāja Iluta Sustenberga

  Ieva Mellīte,
Jaunalūksnes pagasta PII „Pūcīte” 
padomes priekšsēdētāja

  29. oktobrī notika Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pūcīte” 2010./2011. mācību gada 
pirmā iestādes padomes sēde.

  Šajā mācību gadā iestādes padomi 
pārstāv Alūksnes novada domes de-
putāts Verners Kalējs, Jaunalūksnes 
un Malienas pagastu pārvalžu vadī-
tāja Inta Cinglere, pedagogu pārstā-
ves Aija Maslabojeva, Velga Žižija-
na, iestādes vadītāja Ligita Belova, 
vecāku pārstāvji Ieva Mellīte, Linda 
Baldiņa, Zigmunds Puzulis, Ilzīte 

Čerbikova, Marika Sloģe. Sēdes 
laikā tika analizēta iestādes darbība 
iepriekšējā laika posmā, kā arī 
apspriests plāns šim mācību gadam. 
Kopīgā diskusijā tika izvirzītas un 
ieteiktas prioritātes iestādes budžeta 
līdzekļu izlietojumam, kas būtu 
jāņem vērā, iesniedzot nākamā gada 
budžeta līdzekļu izdevumu tāmi, kā 
arī lemts par iestādes un audzēkņu 
ģimeņu sadarbības veicināšanu.
  Izvirzot darbības galvenos uz-
devumus, tika apkopotas oktobrī ve-
cākiem izsniegtās anketas, analizēti 
speciālistu atzinumi iestādes gata-
vībai šim mācību gadam. Iestādes 
padomes locekļi secināja, ka ir ļoti 
svarīgi, lai bērni, kas lielāko dienas 

PII „Pūcīte” padomes sēdē
daļu pavada bērnudārzā, atrastos 
drošā vidē, tāpēc izvirzīja prioritā-
tes, iesniedzot 2011. gada budžeta 
līdzekļu izdevumu tāmi: skursteņa 
remonts, kas nepieciešams, pama-
tojoties uz speciālistu atzinumu, 
elektroinstalācijas tehniskā projekta 
izstrāde, elektroinstalācijas un 
apgaismes ķermeņu nomaiņa (eks-
pluatācijā kopš 1967. gada), vecā-
kās grupas kosmētiskais remonts un 
/vai sanitāro mezglu renovācija un 
lietus ūdens novadīšanas sistēmas 
izbūve (pašlaik ūdens krājas pie 
ēkas pamatiem). Adresējot iesnie-
gumu Alūksnes novada pašvaldībai, 
padome lūdz rast iespēju, plānojot 
PII „Pūcīte” budžetu 2011. gadam, 

atbalstīt izvirzītās prioritātes.
  Lai veicinātu iestādes un vecāku 
sadarbību, svarīgi ņemt vērā visu 
vēlmes, gaumes, intereses un mate-
riālās iespējas. Tiek plānoti dažādi 
pasākumi un konkursi bērniem kopā 
ar vecākiem. Viena no jaunajām 
idejām ir vecāku radošās darbnīcas, 
kurās varēs praktiski darboties un 
iemācīties ko jaunu un ikdienai 
derīgu. Tiks organizēti dažādi kon-
kursi, kuros aicināti piedalīties bērni 
ar vecākiem. Skaists sapnis ir doties 
visiem kopīgā ekskursijā! Ceram, 
ka padomes idejas tiks atbalstītas un 
ikviens vecāks jutīsies laipni gaidīts 
un „Pūcītei” piederīgs.

  Daina Gailāne,
direktore

  Novembris skolā saistās ar pat-
riotiskās audzināšanas pasāku-
miem.

  Katrai klasei tika dots uzdevums 
šī mēneša laikā apmeklēt Alūksnes 
muzeju un vietas pilsētā, kas saistās 
ar mūsu vēsturi. Tāpat kā katru 
gadu skolēni kopā ar skolotāju D. 
Gailāni piedalījās Lāčplēša dienai 
veltītajos pasākumos Alūksnē un 
lāpu gājienā. Mēs varam būt lepni, 
ka seši no Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieriem ir mārkalnieši. Sveicot 
mūsu Latvijas valsti dzimšanas die-
nā, skolā notika patriotiskās dzejas 
konkurss un svinīgais pasākums.
  10. novembrī skolā bija Mārtiņdie-
nas tirdziņš, kurā skolēni rādīja spē-
jas reklamēt savu preci, pieteikt sevi 
ar kādu interesantu biznesa ideju vai 
noformējumu. Šogad šo pasākumu 
vadīja skolotāja Dace Gailāne – 
„Junior Achievement” konsultante 
skolā. Skolēni guva apstiprinājumu 
tam, ka pašu gatavotā produkcija 
tirgum tika izpārdota ātrāk.

  16. novembrī skola piedalījās  
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas rīkotajā konkursā „Mēs 
novadā un valstī”. 
  30. novembrī notika gan skolēnu, 
gan skolas vecāku sapulce, kurā 
piedalījās Bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspektore Līga Bērziņa un 
Alūksnes policijas pārstāve Inese 
Paringa. Sapulces temats – skolēnu 
tiesības un pienākumi. Vispirms 
saruna notika ar skolēniem, kurā 
vēlreiz tika uzsvērti skolēnu pienā-
kumi, nepieciešamība ievērot skolas 
iekšējās kārtības noteikumus un 
Alūksnes novada saistošos notei-
kumus. Vecākus aicināja noteikt 
stingrākas robežas saviem bērniem, 
jo tieši viņi ir atbildīgi par savu 
nepilngadīgo un arī jau pilngadīgo 
bērnu dzīvi. L. Bērziņa pastāstīja, 
kādi pienākumi ir tiem vecākiem, 
kuri vēlas doties uz ārzemēm darbā. 
Runājām arī par svarīgākajiem 
skolas uzdevumiem turpmākajos 
mēnešos. Vecāki tika iepazīstināti ar 
valsts pārbaudes darbu un eksāme-
nu norises kārtību.
  Tikpat darbīgs ir iesācies arī de-
cembris. Pirmsskolas grupiņas bērni 

priecājas par jaunajām mēbelēm 
un paklāju, kurus viņi saņēma kā 
„dāvanu no Ziemassvētku vecīša”.
  Tā kā novembris un decembris iz-
sludināti par labo darbu mēnešiem, 
arī mūsu skolas skolēni atbalstīja 
šo akciju. 1. un 2. klases skolēni 
vēlējās iepriecināt kādu vientuļu 
cilvēku. Jau rudenī viņi sadraudzē-
jās ar Birutas kundzi, kurai ir daudz 
brīnišķīgu vaļasprieku – pastmarku, 
atklātnīšu kolekcionēšana, grāmatu, 
dziesmu krājumi. Pirmajā Adventē 
bērni kopā ar klases audzinātāju 
Daci Gailāni apciemoja viņu mājās 
un uzdāvināja pašu izgatavotu 
Adventes vainagu. Tagad gaidīsim 
Birutas kundzi svētkos skolā.
  Decembra sākumā skolēni iesais-
tījās novada pasākumā „Eņģeļi pār 
Latviju”. Arī mūsu eņģeļi priecēs 
mazo slimnieku sirdis, nolaižoties 
eglē pie slimnīcas. Visi skolēni 
gatavojas Eņģeļu egles iedegšanai 
skolā 22. decembrī. Lai tas izdotos, 
katram nepieciešams izgatavot 
vismaz vienu eņģeli. Tā mēs iesais-
tīsimies un atbalsīsim visas Latvijas 
akciju. Uz Ziemassvētku pasākumu 
aicināsim gados vecākos cilvēkus, 

savas skolas kaimiņus, lai kopā 
ar mums viņi ieskandētu svētkus, 
lai viņi nejustos vientuļi. Tāpat kā 
katru gadu I semestris noslēgsies 
ar vecāku un bērnu klases eglītēm, 
kurās skolēni saņems savu „darba 
algu” – liecības.

  Mārkalnes pamatskola 
sveic visus kolēģus novadā:
„Lai ikvienam no mums 
izdodas Ziemassvētku 
brīnumā atrast gaismu, kas 
sasilda sirdis, uzticību, ce-
rību un spēku nākamā gada 
dienām, labestību un pāri 
visam mīlestību!”

Mārkalnes pamatskolas darbīgās dienas

Atbalsta Biedrības 
„Mēs - skolai” 
projektu
  Elīna Kronberga,
Ziemeru pamatskolas skolotāja 

  Kopienu iniciatīvu fonda un 
SEB bankas kopīgi īstenotās 
programmas „Kopā ar ģimeni 
un skolu” finansiālu atbalstu sa-
ņēmusi biedrība „Mēs - skolai”, 
kas īsteno iniciatīvu ar mērķi 
bērniem nodrošināt izglītojošas 
ārpus stundu nodarbības. 

  Biedrība „Mēs - skolai” ir Zieme-
ru pamatskolas atbalsta biedrība, 
kas darbojas otro gadu. 
  Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda 
padome ir pieņēmusi lēmumu 
atbalstīt biedrību „Mēs - skolai”, 
piešķirot LVL 500 galda spēļu un 
sporta inventāra iegādei projekta 
„Palīdzi man un tu pats kļūsi 
labāks” īstenošanai, kura mērķis ir 
sniegt atbalstu speciālās izglītības 
skolēniem un viņu vecākiem, or-
ganizējot teorētiskas un praktiskas 
nodarbības speciālistu vadībā. 
Lai šiem skolēniem nodrošinātu 
savstarpēju atbalstu, Ziemeru 
pamatskolā ir izveidota telpa, kurā 
skolēni ar speciālām vajadzībām 
starpbrīžos var norobežoties no 
pārējiem bērniem un atpūsties.  

  Par programmas „Kopā ar ģimeni 
un skolu” piešķirtajiem 500 latiem 
biedrība iegādāsies attīstošās 
spēles un rehabilitācijai nepiecie-
šamo sporta inventāru, kuru varēs 
izmantot gan skolēni ar speciālām 
vajadzībām, gan arī citi Ziemeru 
pamatskolas skolēni.

Alūksnē izsludina 
akciju „Gaisma manā 
pagalmā”

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tuvojoties Ziemassvētkiem, 
Alūksnes novada pašvaldība 
sadarbībā ar a/s „Latvenergo” 
izsludina akciju „Gaisma manā 
pagalmā”, kurā aicina pilsētas 
un novada iedzīvotājus, iestādes, 
uzņēmumus un organizācijas 
izgaismot kādu jau esošu vai 
speciāli šim notikumam veltītu 
jaunu ārtelpas objektu.

Akcija notiks no 20. decembra līdz 
5. janvārim. Objektu vērtēšana 
notiks no 27. līdz 30. decem-
brim, tādēļ aicinām ikvienu, kas 
vēlas piedalīties akcijā, pieteikt 
savu izgaismoto objektu, zvanot 
Alūksnes novada pašvaldības aina-
vu arhitektam Agrim Veismanim 
darbdienās darba laikā pa tālruni 
22028275. Akcijai pieteiktajiem 
objektiem būtu jābūt izgaismotiem 
vismaz laika posmā no pulksten 
17 līdz 21.
- Esiet aktīvi un piesakiet arī 
kaimiņu izrotātos objektus, ja 
uzskatāt, ka tie būtu pelnījuši tikt 
ievēroti, - rosina ainavu arhitekts 
Agris Veismanis.
Tematiski un mākslinieciski 
veiksmīgāko darbu autori balvā 
saņems iespēju piedalīties 
ekskursijā uz a/s „Latven-
ergo” ražotnes objektiem, kā 
arī piemiņas veltes no Alūksnes 
novada pašvaldības.
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  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

  Tuvojas gada beigas un ir vērts 
aplūkot Jaunlaicenes tautas nama 
radošo darbu bilanci. 

  Šis gads visiem kolektīviem bija 
piepildīts ar dažādiem pasākumiem, 
notikumiem, izbraukumiem. Nedaudz 
pakavēšos pie notikumiem, kuri, ma-
nuprāt, ir bijuši svarīgāki un pašiem 
kolektīviem nozīmīgāki.
 Februāris atnāca ar puteni, aukstumu 
un Meteņdienu. Dienu, kurā folkloras 
kopa „Putnis” kopā ar apmeklētā-
jiem lustējās dažādās Meteņdienas 
izdarībās.
  Vēl puteņu mēnesī vokālo ansambļu 
skatē Jaunlaicenes sieviešu ansamblis, 
kura darbība nu jau sniedzās trešajā 
gadu desmitā, ieguva 1. pakāpes 
diplomu. Tas bija augsts novērtējums 
ansamblim un tā vadītājai Ingai 
Ārstei.
  Lieldienas atnāca ar šūpošanos, rai-
bu olu izstādi un Jaunlaicenes tautas 
nama amatierkolektīvu koncertu.
  Interesants un savdabīgs izvērtās 
Jaunlaicenes, Ziemera un Veclaicenes 
amatierkolektīvu kopējais koncerts 
„Kad ikdienas kurpes apnīk”.
  Ikgadējā un neiztrūkstošajā Mātes 
dienas pasākumā „dāvanas” sniedza 
Jaunlaicenes bērnu teātra studija 
„Jumtiņš” un Ingas Ārstes dziedošie 
audzēkņi.
  Jūnijā folkloras kopas dziedātāji 
vasaras saulgriežu rītā sauli modi-
nāja Vaidavas krastos. Zāļu dienā 

jaunlaiceniešus un Jaunlaicenes 
viesus priecēja amatierteātra „Jumts” 
un Veclaicenes teātrmīļu kopdarbs - 
luga „Pārdotie svētki”, kuras autors ir 
Aigars Tauriņš. Ar šo izrādi kolektīvs 
jau ir viesojies vairākos Alūksnes 
novada pagastos.
  Jūlijs atnāca ar vairākiem kon-
certiem un izbraukumiem. Īpaši 
nozīmīgs folkloras kopai „Putnis” 
bija brauciens uz Franciju, kur kopā 
ar Alsviķu deju kopu „Jandāls” 
sniedza koncertprogrammu folkloras 
festivālā Francijas pilsētā Berstetē. 
Šī koncertprogramma pēcāk priecēja 
skatītājus Jaunlaicenes muižas 
svētkos, Alūksnes pilsētas svētkos un 
gadatirgū Mālupē. Nu jau otrajā gadu 
desmitā iegājuši svētki, kuri notiek 
Jaunlaicenē pēdēja jūlija sestdienā. 
Arī šogad tie gaidīja apmeklētājus ar 
interesantām aktivitātēm un pārstei-
gumiem.
  Kad Jaunlaicenes muižas parkā sāk 
sārtoties lapas, amatierkolektīvi uzsāk 
jaunu darba sezonu. Jāsaka gan, ka 
mūsu kolektīvi vēl nebija noslēguši 
iepriekšējo sezonu, jo visu vasaru 
notika intensīva koncertdarbība. 
  Oktobrī ceļu uz Rēzeknes novada 
Ilzeskalna pagastu mēroja folkloras 
kopa „Putnis” (vadītāja I. Ārste), kur 
piedalījās folkloras kopu skatē. Arī no 
turienes kopa atbrauca ar uzvaru, jo 
ar savu programmu „Kalni Jaunlai-
cenē” ieguva augstu novērtējumu - 1. 
pakāpi. Šis novērtējums ļaus folkloras 
kopai piedalīties nākošā gada svētkos 
„Novada dienas Rīgā 2011”.
  Novembris šogad bija jubilejas 

Jaunlaicenes tautas namam bagāta radošā bilance

mēnesis, jo savu darbības desmitgadi 
svinēja amatierteātris „Jumts” (vadī-
tāja M. Svārupe). Un pati nozīmīgākā 
dāvana šim kolektīvam bija sasniegu-
mi amatierteātru skatē, kur ieguva 1. 
pakāpes diplomu, vairākas nominā-
cijas un ieteikumu nākošajā skatē 
startēt A grupā.
  Arī decembrī Jaunlaicenes tautas 
nama amatierkolektīvi nesēž rokas 
klēpī salikuši. Ir izveidots Ziemas-
svētku uzvedums pirmskolas vecuma 
bērniem. Šis uzvedums priecēs 
bērnus Zeltiņu, Alsviķu, Jaunlaicenes 
un Jaunalūksnes pagastos. Sieviešu 
vokālais ansamblis viesosies Trapenes 
sociālajā centrā un dziedās Ziemas-
svētku dievkalpojumā Opekalna 
baznīcā, kā arī ar savām dziesmām 
kuplinās svētku pasākumu pagasta 
pensionāriem. Uz Ziemassvētku 

koncertu „Kad sasnieg visdziļākie 
sniegi”, kurā piedalīsies tautas nama 
kolektīvi, tiks gaidīts ikviens Jaunlai-
cenes iedzīvotājs. 
  Domāju, ka 2010. gads Jaunlaicenes 
tautas nama kolektīviem ir bijis ražīgs 
un notikumiem bagāts.
  Ikvienu kolektīvu 2011. gads gaida 
ar darbu turpinājumu, ar reģionālo 
amatierteātru skati Madonā, ar svēt-
kiem „Novada dienas Rīgā 2011”, ar 
koncertiem, svētkiem un vienkārši ar 
jaukiem kopā būšanas mirkļiem.

  Visiem Jaunlaicenes tautas 
nama pašdarbniekiem, kolektī-
vu vadītājai, kolēģiem pagastā 
un novadā baltu ceļu Ziemas-
svētku brīnumam un jaunā 
2011. gada cerībām!

Malienas 
bibliotēkā
  Daina Baltā,
Malienas bibliotēkas vadītāja 

  Novembra sākumā Malienas 
bibliotēkā notika Krišjāņa 
Barona 175. dzimšanas dienai 
veltīts pasākums, kurā piedalījās 
speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes „Mazputniņš” vecākās 
grupas bērni ar audzinātājām.

  Bērniem tika pastāstīts, kas ir 
tautas dziesma, kas un kur tās ir 
apkopojis. Varēja aplūkot tautas 
dziesmu krājumus, kas izdoti 1953. 
gadā, gan arī jaunākus. Bērni bija 
sagatavojuši priekšnesumu - tautas 
dziesmas un arī dažādus dzejolīšus. 
Noslēgumā uz koka sagatavēm 
bērni uzzīmēja sev medaļas par 
veiksmīgi paveikto darbiņu.
  Novembra beigās notika pasā-
kums - ekskursija pamatskolas 1. - 
4. klašu skolēniem uz novadpētnie-
cības istabu. Skolēni iepazinās ar 
novadpētniecības materiāliem par 
skolu, kolhozu, pagastu. Daži bērni 
bija priecīgi pārsteigti, fotogrāfijās 
ieraugot savus vecākus, vecvecā-
kus. Varēja palūkot senos darba 
rīkus, bija iespēja arī pamēģināt, 
cik tie bija smagi, uzzināt, kāds 
bijis instrumentu pielietojums.
  Tā kā novadpētniecības istabā 
viens stūrītis atvēlēts daiļamat-
niecībai, lai neaizmirstos senās 
darba prasmes, notika pasākums 
„Māci vērpt, māci aust, māci zīdu 
šķeterēt”. Skolēni uzzināja, kā 
tiek sagatavota vilna, lai to varētu 
izmantot adīšanai, bērni varēja 
iesaistīties vilnas plucināšanā, vērpt 
ar ratiņu, tīt dziju kamolā. Pasāku-
ma nobeigumā, nodziedāja latviešu 
tautas dziesmu „Bēdu manu, lielu 
bēdu”. Paldies Vizmai par intere-
santo stāstījumu un praktiskajām 
nodarbībām!
  Novembrī, kā ik gadus, notika 
erudīcijas konkurss bibliotēkās 
„Meklē un atrodi datu bāzē letoni-
ka.lv.” Konkursā varēja piedalīties 
ikviens bibliotēkas apmeklētājs. 
Bibliotēkas vadītāja un četri 
apmeklētāji piedalījās konkursā 
un guva labus rezultātus. Paldies 
par atsaucību un piedalīšanos 
konkursā!
  Decembrī bibliotēkā apskatāmas 
izstādes, kas veltītas rakstnieču 
Zentas Ērgles deviņdesmitgadei un 
Regīnas Ezeras astoņdesmitgadi, 
Adventes laikam veltītās izstā-
des „Mirdz četrās svecēs gaišas 
liesmas”, „Baltā klusumā nāk Zie-
massvētki”, ir apskatāmas dzejoļu 
grāmatas par Ziemassvētkiem, kur 
katrs apmeklētājs var atrast sev 
piemērotas un sirdij tīkamas dzejas 
rindas.
  Gaišas domas Ziemassvētkos un 
daudz labu ziņu Jaunajā gadā!

  Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja  
vadītāja 

  Nemanot pienākuši Ziemassvētki, 
aktīvā tūrisma sezona beigusies un 
šis ir laiks, kad analizēt aizejošo 
gadu un plānot nākamo.

  2010. gadā Jaunlaicenes muižas 
muzejs ir attīstījis muzeja infrastruk-
tūru. Pateicoties Alūksnes un Apes 
novadu fondam (Dzintrai Zvejnie-
cei personīgi) un Hipotēku bankas 
finansiālajam atbalstam, muzejs 
ieguva  izkārtnes, sadarbojoties  ar 
neformālo domubiedru grupu „Labas 
lietas Jaunlaicenei” un projekta 
līdzfinansētājiem  SIA „Ozoli AZ” 
un SIA „Vistako”.
  Muzeja telpās par budžeta līdzek-
ļiem šogad ierīkojām ugunsdrošības 
un fiziskās drošības signalizāciju.
  Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla 
fonda finansiālajam atbalstam, 
uzlabota pamatekspozīcijas vizuālā 
un informatīvā kvalitāte projekta 1. 
posmā.

  Šogad Jaunlaicenes muzejs vei-
dojis pasākumus un piedalījies to 
organizēšanā un vadīšanā, piemē-
ram, Muzeju nakts 15. maijā, „Pa 
Liepaskalna takām” 18. maijā un 
„Liepaskalns, kuru nepazinām” 17. 
jūlijā Opekalna baznīcā  sadarbībā 
ar Alsviķu pagasta tūrisma darba 
organizatori Solveigu Selgu un 
vēsturnieku Jāni Poli, Jaunlaicenes 
muižas svētki 24. jūlijā, piedaloties 
pagasta kultūras iestādēm.
  Jaunlaicenes muzejs šogad pieda-
lījies izglītības un kultūras iestāžu 
pasākumos Alūksnes un Gulbenes 
novados: Ates muzeja Meteņdienas 
pasākumā 13. februārī, Mārkalnē  
līgo pasākumā 22. jūnijā, Ates mu-
zeja Pļaujas svētkos 12. septembrī, 
Mālupes rudens tirdziņā 9. oktobrī, 
Vecgulbenes muižas svētkos 18. 
septembrī, Alūksnes pirmskolas 
izglītības iestādē „Sprīdītis” 18. 
oktobrī.
  Neskatoties uz krīzi, muzeja ap-
meklētāju skaits šogad palielinājies 
par 400 - muzejs apkalpojis 1791 
apmeklētāju. Ļoti iepriecina tas, 

ka muzeju vairāk sākuši apmek-
lēt Alūksnes novada iedzīvotāji, 
taču muzeju apciemoja ļaudis arī 
no visiem Latvijas novadiem un 
ārvalstīm - Vācijas, Čīles, Anglijas, 
Havaju salām, Igaunijas, Beļģijas, 
Zviedrijas.
  Šī gada laikā Jaunlaicenes muižas 
muzejs rūpējies par reklāmu, 
piedaloties starptautiskajā tūrisma 
gadatirgū „Balttour 2010” ar pašu 
veidotu Jaunlaicenes informatīvo 
bukletu, Latvijas piļu un muižu 
rīkotajā akcijā „Apceļosim Latvijas 
pilis” un sadarbojoties ar Latvijas 
piļu un muižu asociāciju, Muzeju 
biedrību un vietējo presi. 
  Diemžēl novārtā palicis pētnie-
ciskais darbs, jo trūkst finansējuma 
un cilvēku resursu šī darba kvali-
tatīvai veikšanai. Paguvām izpētīt 
tēmas, kuras nepieciešamas izstāžu 
veidošanai vai pasākumu rīkošanai, 
bet būtu nepieciešams veikt dziļākus 
pētījumus un publicēt to rezultātus. 
Pašreiz muzejs piedalās Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas projektā „Zu-
dusī Latvija”. Vācot un apstrādājot 

informāciju projektam, var redzēt, ko 
būtu nepieciešams padarīt.
  Kaut arī ir atelpas brīdis, darbi 
muzejā turpinās. Plānojam un izstrā-
dājam muzeja piedāvājumu 2011. 
gadam tā, lai jums, muzeja apmek-
lētājiem, būtu interesanti. Decembrī 
veicam krājuma esības pārbaudi 
tekstiliju kolekcijai un uzsāksim to 
novērtēšanu naudas izteiksmē.
  Gaišās un siltās telpās Ziemas-
svētku brīvdienās gaidīsim ciemos 
Alūksnes novada skolēnus un ģime-
nes, kas 2010. gadā nav pie mums 
bijuši. Jaunlaicenes muižas muzejs 
ziemas sezonā turpina strādāt katru 
darba dienu no plkst.8.00 -16.00, 
sestdienā no plkst.9.00-13.00, citā 
laikā lūdzam pieteikties iepriekš. 
Ja vēlaties piedalīties izglītojošajās 
nodarbībās vai atraktivitātēs, lūdzu, 
piesakieties iepriekš. Piedāvājumā 
izstādes, atklātais krājums, pastaigas 
stāstnieka pavadībā, interaktīvas 
nodarbības muižas parkā un muzejā.

Jaunlaicenes muižas muzejs Ziemassvētku noskaņās

Ligita Belova,
PII „Pūcīte” vadītāja

Ielaidās pūcīte Kolberģa parkā, 
Nosēdās kuplākās liepas zarā
Sēdēja, prātoja, domāja, gudroja
Kurā zarā sev ligzdu vīt?

 Tā jau 43 gadus pūcīte savu ligzdu 
vij Kolberģī - pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pūcīte”. 2010. gada 11. 
decembrī iestāde svinēja savu 

 dzimšanas dienu - šogad pulcē-
jot svētku koncertā savus bijušos 
darbiniekus.
  Viesus priecēja bērnu koncerts un 
teatrāls mūzikls - „Zaķīšu pirtiņa”. 
Pūcēni radīja savas prasmes dzies-
mā, dejā un rotaļās - šogad kopīgi 
darbojāmies viss pedagoģiskais un 
saimnieciskais kolektīvs, kā arī deju 
skolotāja Inga Meirāne.
  Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs un 
aizkustinošs - kavējāmies atmiņās 

par aizgājušo laiku, priecājamies 
par tagadni un sapņojām par 
nākotni, pateicāmies kolēģiem par 
ilgajiem gadiem, kas nostrādāti 
iestādē, par nebeidzamo sirds mīles-
tību pret bērniem. Dzimšanas diena 
bija pārsteigumiem bagāta - vecāku 
dāvanas bērniem, īpaši sveicieni un 
apsveikumi no tālienes, kā arī bi-
jušo audzēkņu apciemojums - viņu 
dāvātā bērnības pasaku grāmata, ar 
ko priecēt bērnus pirms diendusas 

un brīvajā laikā. Dienas noslēgumā 
piedalījāmies Jaunalūksnes pagasta 
Ziemassvētku egles iedegšanā. Par 
spīti niknajam putenim un vējam, 
eglīte patiešām skaista un gaiša, 
padarot šo dienas noslēgumu īpašu. 
Paldies par jaukajām emocijām 
darbinieku vārdā visiem bērnu 
vecākiem, bijušajiem audzēkņiem, 
Žižijanu ģimenei un iestādes bijuša-
jiem darbiniekiem!

Pūcīte vij ligzdu Kolberģī

Jaunlaocenieši braucienā uz Francijju



6.  Alūksnes Novada Vēstis 21.12.2010.

  Kultūrvēsturiskā mantojuma 
un to vērtību rādītājs – cilvēks, 
personība, kas ar savu dzīves gāju-
mu atstāj mantojumu nākošajām 
paaudzēm.

  Gadu gaitā bibliotēkai bijuši dažādi 
„saimnieki”, bet nu jau vairāk kā 
20 gadus (no kopējā 40 gadu darba 
stāža) bibliotēkas vadītāja esmu es. 
Ļoti mīlu savu darbu. Šī ir darbavieta, 
kas iedvesmo ne tikai strādāt, bet arī 
dzīvot. Varētu pat teikt, ka mans darbs 
ir aizraujošs ceļojums caur dzīvi. 
Īpaši tagad, modernajā informācijas 
tehnoloģiju laikā, kad var realizēt 
jebkuras laikmetīgās idejas, un kad 
radoši risinājumi un iespējas ļauj 
mums visiem droši skatīties nākotnē 
un lepoties ar pagātni. 

  Kad sāku strādāt bibliotēkā, mani pa-
tīkami pārsteidza profesionālu, gudru, 
kulturālu cilvēku vide – ciema dar-
binieki, lauksaimniecības speciālisti, 
skolotāji, arī skolēni, jaunieši. Visi 
darīja savu darbu kārtīgi un pienāku-
mus veica ar lielu prieku un atbildību, 
entuziasmu un vēlmi kaut ko mainīt, 
uzlabot, padarīt skaistāku un saglabāt 
skaisto. Tāds nostādījums it kā ir arī 
šodien, varbūt tikai iespēju vēl vairāk, 
bet…mazāk vēlmes un atbildības. 
It īpaši jaunieši, kas ļoti labi zina 
savas tiesības, bet par pienākumiem 
aizmirst. Par to liecina personiskie no-
vērojumi, pārrunas un netiešie rādītāji 
23 tautas namā nostrādātājos gados.
  Cik satraucošs šāds atklājums laikā, 
kad cilvēkresursu loma kļūst arvien 
nozīmīgāka kultūrā. Ja darbinieks 

strādā ar prieku un mīlestību, lai dzīve 
ir jaukāka, viņa un citu vide ir prie-
cīgāka un radošāka, bet apmeklētājs 
ne vienmēr to ciena, tas ir lielākais 
drauds iestādes darbībā. Jābūt abpusē-
jai sapratnei. 
 Neatceros kur lasīju, toties labi 
atceros, ko lasīju: „Tas, kurš neko 
nevēlas sacīt, neko nevēlas dzirdēt un 
neko nevēlas redzēt, nevar dod ne-
kādu ieguldījumu iestādes attīstībā”. 
Piekrītu, arvien būs cilvēki, kas drūmi 
un pesimistiski raugās pasaulē. Tomēr, 
par laimi, tādu cilvēku nav daudz. 
  Par to laiku, ko nostrādāju kultūrā, 
apvienojot darbu bibliotēkā un tautas 
namā, liekot roku uz sirds, varu 
apliecināt: esmu lepna, ka tieši es 
veicu tautas nama vadītāja pienāku-
mus. Man nebija slikta komanda, jo 

Kultūrā jābūt abpusējai sapratnei

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 04.01.2011.
04.01.2011.

11.00 – 12.00
13.00 – 14.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 13.01.2011.
25.01.2011.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Elita LAIVA 03.01.2011.
06.01.2011.

9.00 – 10.00
9.00 – 10.00

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

Ēriks MEDISS 27.01.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 03.01.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS 05.01.2011. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 25.01.2011.
25.01.2011.

9.00 – 10.00
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 12.01.2011.
11.01.2011

9.00 – 10.00
15.00 – 16.00

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

Laimonis SĪPOLS 27.01.2011. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 31.01.2011. 10.00 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”

Askolds ZELMENIS 12.01.2011. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 20.01.2011.
17.01.2011.

9.00 – 10.00
12.00 – 13.00

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

Valda ZELTIŅA 05.01.2011. 8.00 – 9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā janvārī
Sporta pasākumi
7., 8. janvārī rallijsprints „Alūksne – 
2011”. Starts 8. janvārī 10.00 pie admi-
nistratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē.
8., 9. janvārī 10.00 E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts basketbolā.
15. janvārī 17.00 Tempļakalnā Alūksnē 
Tempļakalna kauss snovbordā.
16. janvārī 10.00 E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts basketbolā.
22. janvārī 13.00 un 23. janvārī 11.00 
Latvijas čempionāts orientēšanās sporta 
uz slēpēm muižas parkā pie Alūksnes 
ezera un „Mežiniekos”.
22., 23.janvārī 10.00 Ziemeru pamatsko-
las sporta zālē futbola kluba „Alūksne” 
kausa izcīņa telpu futbolā.
22., 23. janvārī 10.00 E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts basketbolā.
29., 30. janvārī 10.00 E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts basketbolā.
30. janvārī 11.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā 
starpnovadu kausa izcīņa novusā klubu 
komandām.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
No 15. janvāra līdz marta beigām 
Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāde „Tautas apģērbs un rotas”.
Alūksnes mākslinieku kopizstāde „5. 
rudens”. 
Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”. 
Pētera Zālīša kolekcijas izstāde „Mehā-
niskie mūzikas instrumenti”. Iespējama 
apskate kopā ar kolekcionāru, iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālr. 64381321; 
29205295; 26496831.
 
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Marienburgas cietoksnis 1342. – 1702.” 
„Stāsts par Leo Kokli” (papildināta). 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. 
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas ista-
ba” - 1941., 1949.gada represiju atceres 
ekspozīcija.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
05. – 31.01. „Manā vientulībā ir kāds 
labums” /Raimondam Paulam - 75/ 
(abonementā)
05. – 31.01. „Rīgā dega ugunskuri…” /
Barikāžu dienām - 20/ (lasītavā)  
05. – 31.01. „Es izlasīju - iesaku tev!” 
(bērnu literatūras nodaļā)

Pasākumi:
03. - 31.01.2011. Zīmējumu konkurss 
Bērnu žūrijas ekspertiem „Sirsniņa 
prasa, lai bērniņš lasa!” (bērnu literatūras 
nodaļā)
03. - 31.01.2011. Izteicienu konkurss 
par lasīšanu, grāmatām, lasītāju (bērnu 
literatūras nodaļā)
19.01.2011. Diena bez datora (bērnu 
literatūras nodaļā)
31.01.2011. Jauno grāmatu diena (abo-
nementā)

Alūksnē
8. janvārī 16.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā „Kinopunkts” un „Amigo” piedāvā 
filmu.
14. janvārī 18.30 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Dailes teātra komitraģēdija 
1 daļā „Ne tāds kā visi citi”. Biļešu cenas 
– Ls 5, Ls 6, Ls 7. Biļetes iegādājamas 
iepriekšpārdošanā Alūksnes pilsētas 
Tautas namā. Lomās: Andris Bērziņš, 
Ligita Skujiņa, Esmeralda Ermale, Lidija 
Pupure, Ilze Vazdika.
21. janvārī 17.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā barikāžu aizstāvju piemiņas 
pasākums, 18.00  pie Alūksnes pilsētas 
Tautas nama - pie ugunskura atmiņu 
sarunas, siltas tējas malkošana u.c.

Alsviķu pagastā
7. janvārī 18.00 Alsviķu kultūras namā 
Jaungada disenīte bērniem ar dažādām 
jautrām izdarībām. Spēlēs DJ GAGA 
DANCE. Ieeja - Ls 0,50.
13. janvārī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā pensionāru kopas „Noskaņa” kopā 
sanākšana (videofilmu apskate).
21. janvārī 15.00 Strautiņos pie 
pamatskolas Zeltiņu, Ilzenes un Alsviķu 
barikāžu aizstāvjiem veltīta pēcpusdiena 
„Atmiņas. 20 gadu senās, bet...”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
trimdas rakstniekam, žurnālistam Jānim 
Kārkliņam – 120; trimdas dzejniekam 
Fricim Dziesma – 105; amerikāņu 
rakstniekam Džekam Londonam – 135; 
komponistam Raimondam Paulam – 75; 
rakstniekam Doku Atim – 135; rakst-
niecei Valijai Brutānei - 100; tematiskās 
izstādes: „Jaungada svinības dažādās 
pasaules valstīs”; „2011. gada rakstu-
rojums, ieskats horoskopu pasaulē”; 
„Ziemassvētku kauju atcerei”; „1991. 
gada barikāžu aizstāvju atceres diena”; 
„Latvijas valsts starptautiskā atzīšanas 
diena”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
rakstniekiem Dž. Londonam – 135, J. 
Akurateram – 135, Doku Atim – 135; 
komponistam R. Paulam - 75; tematiskās 
izstādes: „Ko mums sola 2011!”; „Pie-
dzīvojumu grāmatu pasaulē”.

Annas pagastā
22. janvārī 19.00 Annas kultūras namā 
izrādes „Vadonis” videoversija, 22.00 
diskotēka jauniešiem.
29. janvārī 20.00 Annas kultūras namā 
atpūtas vakars - viesosies Zeltiņu drāmas 
kolektīvs „Kontakts” ar  A. Čehova lugu 
„Jubileja”, pēc izrādes - balle.

Ilzenes pagastā
Līdz 7. janvārim Ilzenes sporta, kul-
tūras, interešu un mūžizglītības centrā 
„Dailes” Dinas Ābeles gleznu izstāde 
„Tuvāk būt...”.
No 10. janvāra Ilzenes sporta, kultūras, 
interešu un mūžizglītības centrā „Dailes” 
izstāde „Gaismas lokā” (Lejasciema mu-
zeja sakomplektētā izstāde no senajiem 
gaismekļiem).
15. janvārī 18.00 Ilzenes sporta, kul-
tūras, interešu un mūžizglītības centrā 
„Dailes” vokālo ansambļu sadziedāšanās.
29. janvārī 20.00 Ilzenes sporta, kul-
tūras, interešu un mūžizglītības centrā 
„Dailes” mednieku, makšķernieku un 
sportistu pasākums. Aicināti Alsviķu, 

Zeltiņu un Ilzenes mednieki, makšķernie-
ki un sportisti. Ballē spēlē „Seniori”.

Jaunalūksnes pagastā
6. janvārī 16.30 Bejas pamatskolā Bejas 
un Ilzenes pamatskolu teātra sporta 
spēles. 
22. janvārī 13.00 Kolberģa tautas namā 
1991. gada barikāžu  dalībnieku  20. 
gadadienas pasākums „Mēs tur bijām...”.
26. janvārī Bejas bibliotēkas interešu 
klubiņā „Pipariņš” pasākums „Mēs katrs 
savu vēlmi cieši turam plaukstā”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Man patīk nevis spēlēt, bet spēlēties” 
- Maestro Raimondam Paulam – 75 
(12. janvāris); 20. janvāris – 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena.
Bejas Novadpētniecības centrā izstādes 
„Toreiz un tagad” un „Gaismekļi”.

Jaunlaicenes pagastā
8. janvārī 18.00 Jaunlaicenes tautas 
namā spēlfilma „Rūdolfa mantojums”.
29. janvārī 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā dueta „Sandra” koncerts, 22.00 
balle, spēlē duets „Sandra”.
Jaunlaicenes bibliotēkā izstāde „Jānis 
Akuraters – 135”, barikāžu notikumu 
atceres 20. gadadienai veltīta izstāde „Šis 
laiks - dun sirdī”.

Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā izstādes „Jubilārs 
- Raimonds Pauls”, „Amerikāņu rakst-
niekam Džekam Londonam – 135”.

Liepnas pagastā
Liepnas bibliotēkā izstādes: „Viss nāk un 
aiziet tālumā” komponista R. Paula 75 
gadu jubilejai, „Pareizs uzturs – veselības 

pamats”.

Malienas pagastā
29. janvārī 14.00 Malienas tautas namā 
Baltinavas teātra izrāde „Ontuns i Anne” 
7. daļa.

Mālupes pagastā
1. janvārī Mālupes Saieta namā disko-
tēka.
No 17. līdz 22. janvārim Mālupes 
bibliotēkā tematiska publikāciju un 
novadpētniecības materiālu izstāde 
„Atceroties sākumu”.
22. janvārī Mālupes Saieta namā tema-
tisks sarīkojums „Barikādes – atmodas 
un cerību laika sākums”, balle.

Mārkalnes pagastā
1. janvārī 22.00 Mārkalnes tautas namā 
Jaungada masku balle. Muzicēs Ēriks 
Gruzniņš. Īpaši gatavotām maskām 
ieeja brīva, interesantākās maskas gaida 
pārsteiguma balvas. Pārējiem ballētā-
jiem ieejas maksa Ls 2, līdz plkst. 23.00 
iegādātās biļetes piedalās loterijā. 
20. janvārī 1991. gada barikāžu aiz-
stāvēšanas atceres pēcpusdiena kopā ar 
Mārkalnes skolas audzēkņiem.
22. janvārī 16.00 Mārkalnes tautas namā 
Baltinavas dramatiskā kolektīva  „Palā-
das” viesizrāde  „Ontans i Anne”. Ieeja 
Ls 1,50 , bērniem Ls 0,50.

Pededzes pagastā
1. janvārī 21.00 Pededzes tautas namā 
Jaungada diskotēka.
7. janvārī 11.00 Pededzes tautas namā 
eglīte mazajiem pededziešiem „Ar ķeka-
tu dziesmām un prieku...”.
8. janvārī 11.00 Pededzes tautas namā 

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 17. janvārī 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. janvārī 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. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
14. un 28. janvārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

pensionāru atpūtas pēcpusdiena „Svētku 
svecēm ilgi degt”.
15. janvārī 21.00 Pededzes tautas namā 
diskotēka.
21. janvārī 13.00 Pededzes pagasta 
muzejs tautas namā rīko barikāžu atceres 
pasākumu „Sniegā kūru uguntiņu”.

Zeltiņu pagastā
29. janvārī 12.00 uz un pie Ķiploka 
ezera sacensības brīvā dabā „Laba slava 
sniedziņam, netrūkst ziemā draugu tam”.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: „R. 
Pauls - dziesmā, dzīvē, dzimtenē”, „Ga-
ros ziemas vakarus īsinot”, „1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres diena”.
Zeltiņu muzejā izstādes „Durvis, kas tev 
atvērtas”, „Gadsimta vējos šūpojoties”.

Ziemera pagastā
22. janvārī 19.00 Māriņkalna tautas 
namā 1991. gada barikāžu dienu atceres 
pasākums Veclaicenes, Jaunlaicenes un 
Ziemera pagastu barikāžu dalībniekiem 
„Atmiņās ugunskuru dzirkstis vēl kvēlo”.
22. janvārī Māriņkalna tautas namā 
barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta 
izstāde „Ir janvāris – gads deviņdesmit 
pirmais, daudz pieredzējis Rīgas bruģis 
sirmais...”.
28. janvārī Māriņkalna tautas namā 
tautisko deju sadancis 1.- 6. klašu deju 
kolektīviem.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras izstāde 
„Bij’ man pulka skaistu dziesmu...” 
(Maestro R. Paulam – 75; 4. - 27. janvā-
ris), „Bērnu žūrija – 2010” noslēguma 
pasākums bibliotēkā (27. janvāris).

  Pededzes bibliotēkas vadītāja Antoņina 
Girs - ar patiesu cieņu un cerību, ka šajā 

klusajā Adventes laikā arī pār mums visiem 
nolaidīsies sargeņģelītis

visiem mums darba pienākumi bija 
tikpat nozīmīgi kā savi personīgie. 
Man patiesi rūp manu kultūras iestāžu 
liktenis arī turpmāk. Visiem kolēģiem 
un partneriem - paldies par atbalstu un 
sadarbību!
  Jaunajai tautas nama vadītājai es 
novēlu - tas, kas mūsu mājās ir, ko 
mēs pārvaldām un par ko atbildam, 
kas ieinteresē arī mūsu iedzīvotājus 
un viesus, tā ir mūsu bagātība, kas 
jāsaglabā, un to mēs nedrīkstam 
pazaudēt. 
  Uz šo brīdi pagastā rit rosīga kultū-
ras dzīve. Ir nostiprinājušās gadiem 
ilgas tradīcijas un izveidojušās vēl 
gluži jaunas. Tas viss ir kā mazs sau-
les stariņš lauku ļaužu darbīgo ikdienu 
virknē. Lai tikai ir entuziasms, strādāt-
griba un sadarbības partneri! Veiksmi!



Apsveikumi www.aluksne.lv

Alūksnes Novada Vēstis  7.21.12.2010.

Strautiņu pamatskolas kolektīva 
vēlējumi Ziemassvētkos

Pasaule atkal ir balta...
Paši esam brīnuma gaidās un citiem brīnumu vēlot, mēģinām atmi-
ņā atsaukt gadā padarīto.
Ir gandarījums un prieks par veiksmēm un panākumiem. Bet pārē-
jais lai ir kā mūsu pieredzes skola turpmākajam. Uz priekšu gribas 
raudzīties cerīgi.
Ir taču saulgrieži...
Arī mums jāatrod spēks griezt savu dzīvi pretī gaismai. Laiks godā 
celt nepelnīti aizmirstos tikumus. Lai mūsu bērnu sirdīs ienāk vairāk 
labu un gudru vārdu!
Lai mums pašiem - skolotājiem, vecākiem, darbiniekiem, pietiek 
spēka, laika un mīlestības pašiem sev, saviem tuvajiem un jaunām 
iecerēm!
Gaišus Ziemassvētkus!

Strautiņu pamatskolas direktore Ingrīda Pedece

Novēlu saviem pirmklasniekiem un viņu vecākiem:
      Lai miera un skaistuma pilns šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
      Lai pietiek laika paklausīties, uzklausīt un klausīt,
      Lai pietiek laika skatīties, redzēt un pamanīt.
      Lai pietiek laika saprast un izprast.
      Lai pietiek laika pašiem sev un vismīļākajiem!

1. klases audzinātāja Ligita Medisa

Lai Jaunajā gadā ar sveču gaismu katrā mājā ienāk saticība, piedo-
šana un mīlestība!

2. klases audzinātāja Lidija Rundzāne

3. klases skolēni ne tikai čakli mācījās dažādas gudrības skolā, bet 
arī piedalījās dažādos skolas un ārpusklases konkursos, iepazinās ar 
dažādām karjeras iespējām, brauca apskatīt kultūrvēsturiski nozīmī-
gās vietas Alūksnē.
Un tagad ļoti gaidām Ziemassvētkus, lai atkal visi kopā ietu uz 
mežu pēc eglītes un iepriecinātu paši sevi un vecākus ar pašu 
iestudētu lugu. 
Ziemassvētkos vēlos atgādināt K. Skalbes atziņu: „Nevajag piemi-
nēt ļaunu! Lai vairojas labāk prieks!” Priecāsimies par to, ko Dievs 
mums ir devis! Dalīsim savu prieku arī citiem – tas patiešām neko 
nemaksā! Tad arī mēs ieraudzīsim – cik daudz laba un mīļa mums 
ir dots!

3. klases audzinātāja Gunta

Neviena zvaigzne, pat arī Ziemassvētku naktī 
Netiks dāvināta tāpat vien: nolikta pie kājām,
Pie namdurvīm vai pēkšņi aizdegta sirdī -

Visu, visu vajadzēs pašiem radīt ar dvēseli,
Dvēseli dzirdīgu...

Neviena zvaigzne, pat arī Ziemassvētku naktī,
Netiks pēkšņi ielikta kabatā
Kā spoži mirdzoša poga:

Visu, visu vajadzēs pašiem radīt no gluži nekā – 
No gaismas, no sīkas gaismiņas
Tieši sirds logā
  /pēc M. Laukmanes/

Lai mums 2011. gadā izdodas!

4. klases audzinātāja Tija Āboliņa

Eglīte pušķota priekšā kad mirdz,
Savādi katram tad pukstēt sāk sirds.
Cilvēka dvēsele dziļāk tad jūt:
Skaidrākam, labākam gribas tam būt.
  /J. Tirzmalietis/

Lai ik katra diena Jaunajā gadā iesākas un noslēdzas ar labām do-
mām, labiem darbiem un lielu apņemšanos izdarīt vēl labāk!
Lai Jaunais gads jums sniedz daudz labu un mīļu pārsteigumu, 
patiesu laimes mirkļu un daudz spēka un gudrības izvirzīto mērķu 
sasniegšanā!

5. klases audzinātāja Alla Jaunzema

Mans novēlējums skolēniem: esiet aktīvi, zinātgriboši, izpalīdzīgi, 
draudzīgi! Ņemiet visu, ko piedāvā skola, jo tā ir vienreizēja iespēja 
iegūt zināšanas!
Vecākiem novēlu pacietību un sirdsgudrību, audzinot un skolojot 
bērnus!

6. klases audzinātāja Ilze Ludviga

Šis gads iesākās spraigi. Enerģijas pilni devāmies pārgājienā uz 
Alsviķu speciālo arodskolu, bijām ciemos pie tēva un dēla Birznie-
kiem, kuri iepazīstināja ar dārzkopības noslēpumiem un galdniecī-
bas neparastumu. Piedalījāmies sporta sacensībās, braucām uz Rīgu, 
lai klātienē vērotu „Dziedošās ģimenes”.
Katra skaisti izdziedāta dziesma, bērnu gaišais prieks, mīļums, 
labestība ir kā gaisma, kas vada mani pasaulē.
Dzimst prieks un spēks, pati kļūstu gaiša
No svētīgi iegūtā gaismas stara.

Mūzikas skolotāja, 7. klases skolotāja Sandra Reķe

Priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemassvētkus!
Spēku un veselību Jaunajā gadā! Darbiem bagātu ikdienu, ticību 
saviem spēkiem.
Ikvienai Jaunā gada dienai
Kā jaunam, skaistam sapnim būt
Un katram sapnim, katrai domai par dzīves īstenību kļūt!

8. klases audzinātāja Sandra Buliņa

Ziemassvētku noskaņai piemīt brīnumaina spēja. Tā iedvesmo, 
uzmundrina, iedrošina...
Mīļie devītie!
Ir pagājis mūsu kopīgais gads Strautiņu pamatskolā. Tas atnesis 
prieka brīžus „ZZ čempionātā” un skolotājdienas pasākumā. Bijuši 
pārsteidzoši brīži šīgada pavasarī. Esam bijuši gan draugi, gan 
pretinieki, bet nekad ienaidnieki
Nākamais būs īpašu pārmaiņu gads. Gribētos, lai jūs visi atrastu 
savu laimes atslēdziņu un tieši tai piemērotas durvis!
Manu bērnu vecāki!
Ticiet savu bērnu spēkam, esiet viņu atbalsts un drošā osta!
Tikai kopā (jūs, es un bērni) mēs spēsim tikt galā ar visām grūtībām 
un 2011. gada 11. jūnijā dejot izlaiduma valsi!
Veselīgu, rosīgu un devīgu 2011. gadu!

9. klases audzinātāja Santa Masinga

Ar Ziemassvētku kamanām
Eglīšu svecīšu gaismām
Brauksim Jaungadam pretī…
Līdzi ņemot tikai labās, gaišās domas 
un cerību putnus!

Lai pietiek spīta pārvarēt visas 2011. gada dienas! 

Alūksnes vidusskolas kolektīva vārdā 
 direktore Vija Puzule

Ar baltas sveces liesmu
vēstules es rakstu
tiem, kuri ciemos atnāks,
tiem, kas neatnāks.
Visgarākā būs manām bērnu dienām,
ik mirklis zvaigznēm apsēsts,
ziedēs mirdzošāk.
Vismīļākā būs zaļam egles zaram,
pie mana loga klauvē
gārša, mētrājs, sils;
ar ziemas putna dziesmu
sirdī gaisma ienāk,
kad baltos cimdu rakstos
ziemas vakars silst.
Ar daudzu sveču liesmām
vēstules es rakstu.
Būs pastnieks – ilgi sauktais
Ziemassvētku prieks…
Vēl dažas nepabeidzu -
iesāk debess dziedāt
un zemei rokās baltas brīnumsveces liek.
  /S. Kaldupe/

Mīļus un gaišus Ziemassvētkus! Lai jaunais 2011. gads 
ienes domās un dvēselēs sniega baltumu, lai katrai 

dienai veselības un pārticības smarža!

E. Glika AVĢ kolektīva vārdā -
direktore Daina Dubre - Dobre

Egles smaržīgā elpā uz vaiga,
Gaismas mirklī, kas svecītēs plūkts,
Zvaigznēs, kuras pa pagalmu staigā,
Lai viss pazūd, kas nelāgs un rūgt!
  /K. Apškrūma/

Būsim kā sveces, kuru liesmiņas spēj izgaismot  
ceļu sev un citiem!

Gaišu noskaņu Ziemassvētkos un Jaunajā 2011.gadā!

Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 
 Bejas novadpētniecības centrs.

Laiks vizinās ar lietus lāsēm un sniegpārslām
juku jukām.
Laiks kaisa pār mums sudraba rasu 
juku jukām.
Mēs varam vien domās savu laiku mīlēt
Un jaunu cerību dvēseles paspārnē
No Ziemsvētkiem līdz Ziemsvētkiem saudzēt.
  /S. Radiņa/

Gaišus un sirdsmiera pilnus Ziemassvētkus!
Lai Jaunais gads bagāts ar labām domām, darbīgām 

dienām, saticību un mīlestību!

Alūksnes pilsētas bibliotēkas kolektīvs

Debesis uzliek plecam
Vieglu un sniegotu roku.
Klusums svecītes iededz,
Un pasaules steigu klāj.
Uzdzirkstam svētvakaram,
Uzsmaidām mīlestībai,
Ziemassvētki mums gaismu
Egļu biķeros krāj.
  /K. Apškrūma/ 

Gaišus Ziemassvētkus un raženu 2011. gadu!

Līga Kaula un SPII „Cālis” kolektīvs

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs mīla tad, ja ļoti iemīlēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dott;
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot; 
Būs gaiši tad, ja citus apgaismosim;
Būs silti tad, ja citus sasildīsim; 
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim.
Vien dodot citiem, kaut ko sev mēs gūsim.

Mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus un radošu Jauno 
gadu!

Alūksnes PII „Pienenīte“ kolektīvs

Atkal mēs esam ceļā -
ceļā uz laimi,
ceļā uz zvaigznēm,
ceļā uz cerībām,
ceļā uz nezināmo,
Cerībā uz prieku,
Cerībā uz labākiem laikiem,
cerība uz sapni,
ceļā uz dzīvi kāda tā ir!

Alsviķu PII „Saulīte” kolektīvs novēl visiem bērniem, 
visiem bērnu vecākiem, visiem sadarbības partneriem un 
draugiem:
Lai Ziemassvētku zvaigznes ikvienam atnes debess gaišu-
mu!
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām 
dienām un jaukiem atpūtas brīžiem! lai mācāmies saprast, 
paciest un palīdzēt cits citam!



Lai Ziemassvētku prieks 
     valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu,
     ko satiekam savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu,
    kas paveras dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums 
   vispirms notiek mūsos...

Lai ilgas un cerības, kas raisās šajā egļu, sveču un sniegpārslu laikā, Jaunā gadā visiem  
izglītības darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem pārvēršas par īstenību!

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde

8.  Alūksnes Novada Vēstis 21.12.2010.

Annas, Jaunannas, Kalncempju 
pagastu iedzīvotājiem!
 
Kad rīts tik īss
un diena apmākusies staigā,
visvairāk saules atgriešanos gaidām,
lai asara tad pati nožūst vaigā,-
šis Ziemassvētku laiks nāk tieši laikā.
Tas klauvē visos aizdarītos vārtos
ar ticību, ka viss reiz gaišāks kļūs.
Tev arī jānotic,
ka brīnums nav vien vārdos,
bet cilvēcības saules
glāstošajos staros...
  /M. Svīķe/
...nav svarīgi: ir vai nav sniegs, jo ceļš atvērts gaišākām 
domām...
 

Ziemassvētki ir laiks, kad sadzirdēt nesaklausāmo, 
saredzēt nemanāmo, sajust neapjaušamo.

Lai mums dzirdīgas ausis, redzīgas acis un jūtīga sirds! 
Lai piepildās jūsu sapņi, cerības, ilgas!

Lai svētku prieks apgaismo ikdienas gaitas!
Gaišus Ziemassvētkus un radošas veiksmes, mīlestības 

un veselības svētītas Jaunā gada dienas!
 

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

Cienījamie Zeltiņu, Ilzenes, Alsviķu 
pagastu ļaudis! 
Uzticīgie sadarbības partneri!

Lai balts zied
Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne 
Jaunam gadam -
Tā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied 
Ziemassvētku laiks,
Kā roze un kā sniedziņš 
svaigs -
Tam klāt tu piespiedies kā 
radam.
Lai balts zied 
Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne 
Jaunam gadam!
  /A.Vējāns/

Lai Ziemassvētku mīlestība un prieks ir kopā ar jums 
katrā Jaunā gada dienā! Lai laba veselība, izturība un 

dzīvotprieks!

Zeltiņu, Ilzenes un Alsviķu pagastu pārvalžu darbinie-
ku vārdā jūs sirsnīgi sveic vadītājs Juris Griščenko

Tikai vienreiz gadā ir tāds vakars,  
Kad Debesis ar zemi runāt sāk,  
Lai sirds, kas nogurusi, atkal spēku iegūst  
Un rītdien lai var gaišu ceļu sākt.    

Visiem pagasta iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmējiem un 
sadarbības partneriem 

klusus Ziemassvētkus un labiem darbiem pilnu 2011.
gadu!

vēl  Pededzes pagasta pārvalde  

Es ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticu Ziemassvētku brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.
  /S. Kaldupe/

Mīļie Mālupes un Liepnas pagastu ļaudis!
Lai gaiši deg svecītes visgarākajā naktī!

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

Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu vadītāja 
 Iveta Priede

gribas kā bērnībā
pūst siltu elpu aizsalušā stiklā
ilgojoties ieraudzīt to
kas lielajā pasaulē notiek

gribas kā bērnībā
pūst siltu elpu aizsalušā stiklā
sasalušos vārdos
sastingušās cerībās un
pieskarties

vienīgi maigumā

vienīgi
mīlot
ļoti
  /M. Laukmane/

Sveicam Mārkalnes pagasta iedzīvotājus Ziemassvētkos 
un gadu mijā, ik mājā ik cilvēkam vēlot gaišus, mīļus 

Ziemassvētkus, cilvēkmīlestības un Dieva svētības 
apmirdzētu Jauno gadu!

Mārkalnes pagasta pārvalde

Uz Ziemassvētkiem  dāvāsim
cits citam
skaistu ziemu.
Ar sarmas ziediem 
piesnigušu mežu
un priežu silā
zem sniegiem 
paslēpušos viršus
krāsā debeszilā.
Lai zaļa eglīte
ar sudrabotu saktu
pašā galotnē
nes mīļus
Ziemassvētku sveicienus
ikvienam savās mājās,-
savā ģimenē!
  /V. Kokle-Līviņa/

Lai Ziemassvētku gaišums, mīlestība un miers Jūs 
pavada visu nākamo gadu!

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Neviena zvaigzne
pat arī Ziemassvētku naktī  
netiks dāvināta tāpat vien:
nolikta pie kājām, pie namdurvīm  
vai pēkšņi iedegta sirdī
visu vajadzēs pašiem radīt
ar dvēseli, dvēseli dzirdīgu
neviena zvaigzne, pat arī Ziemassvētku naktī
netiks pēkšņi ielikta kabatā
kā spoži mirdzoša poga:
visu, visu vajadzēs pašiem radīt no gluži nekā
no gaismas, no sīkas gaismiņas
tieši sirds logā.
  /M. Laukmane/

Lai miers un laime ir tās vērtības, kas ir pieejamas un sa-
sniedzamas ikvienam - lielam vai mazam! Lai Ziemassvēt-
ki piepilda ikviena sirdi ar saticību, mieru un mīlestību! Lai 
Jaunais – 2011. gads - dod spēku labiem darbiem!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu
 visiem Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagasta 

iedzīvotājiem!

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu pārvalžu vadītāja Iveta Vārtukapteine

Apsveikumi www.aluksne.lv

Cienījamie klienti!
 
Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku Zvaigzne.
 

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
2011. gadu!

 
SIA “Rūpe” kolektīvs

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

  Lai gada nogales svētkos sirdīs ielīst zvaigžņu lietus, 
lai piepildās iecerētais!

  Ticību labajam,
  sev un savam darbam,
  sagaidot Ziemassvētkus un 
  Jauno gadu novēl-

 Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļa

Lūk - eglē sveču liesmas gail
Tās šonakt sadedzinās visu drūmo, lai nav bail
Sākt jaunu rīt, jaunu dienu, gadu
Ar labu domu, darbu kādu.
Lai Ziemassvētkos apjaušam, ka brīnumu
Ikkatrs pats nesam,
No sirds to dāvinot gan mazam, jaunam, vecam….
  /S. Vasiļevska/

Lai katrā mājā ienāk prieks, miers un mīlestība!

Malienas pagasta pārvalde

Tu tomēr smaidi -
jaunais nāk.
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!
  /K. Skujenieks/

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno 2011. gadu!

Alūksnes muzejs


