
Lūdz ziedot
dārzeņus 
zupas virtuvei
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Sākot ar otrdienu, 4. oktobri 
darbu atsāks Alūksnes novada 
zupas virtuve, kas būs atvērta 
otrdienās un piektdienās no 
pulksten 14 līdz 15 Ojāra Vā-
cieša ielā 2A, Alūksnē.

  Zupas virtuves pakalpojums 
paredzēts galvenokārt ļaudīm ar 
zemiem ienākumiem, cilvēkiem, 
kas funkcionālu traucējumu dēļ 
nespēj pagatavot sev ēdienu paši, 
kā arī personām bez noteiktas 
dzīvesvietas.
  Aicinām novada iedzīvotājus 
un zemniekus, ja vien tas iespē-
jams, zupas virtuves vajadzībām 
ziedot dārzeņus – kartupeļus, 
bietes, burkānus. Tā kā pieaug 
produktu cenas, kļūst arvien 
grūtāk iekļauties līdzšinējās 
zupas pagatavošanas izmaksās, 
bet ar šāda ziedojuma atbalstu 
tas būtu iespējams. Ja varat un 
vēlaties ziedot dārzeņus zupas 
virtuvei, lūdzam sazināties ar 
Marinu Ramani, zvanot pa tālru-
ni 26567521.

Sāk apkures
sezonu
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Akciju sabiedrības „Simone” 
katlu mājas Alūksnē sākušas 
apkures sezonu, līdz ar to 
mājas, kurās iedzīvotāji to 
vēlas, var pieslēgties apkurei.

  A/s „Simone” valdes loceklis 
Jānis Bukāns informēja, ka 
Parka ielas katlu māja strādā 
jau kopš augusta, ražojot karsto 
ūdeni. Katlu mājas Apes ielā, 
Laurencenes ielā, Torņa ielā sāka 
darbu šonedēļ, siltumapgādei 
var pieslēgties arī Merķeļa ielas 
rajona mājas.
  J. Bukāns norādīja, ka 
pagaidām gan vēl nav daudz 
māju, kas būtu sākušas apkures 
sezonu.

Mainīts 
pieņemšanas laiks 
Zeltiņos

 Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu 
pagastu pārvalžu vadītāja 
Jura Griščenko iedzīvotāju 
pieņemšanas laiks Zeltiņos, 
sākot ar 12. septembri ir 
pirmdienās no 9.00  -  12.00.
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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Uldis Kalējs,
projekta vadītājs, arheologs

  SIA „Archeo” ar Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda un Alūksnes 
novada pašvaldības finansiālu at-
balstu kopā ar pašvaldību realizē 
projektu „Arheoloģiskie pētījumi 
Alūksnes viduslaiku pils vietā”.

  Projekta mērķis ir arheoloģiskās 
izpētes darbu pārbaudes izraku-
mu rezultātā noskaidrot Alūksnes 
viduslaiku pils ziemeļu priekšpils 
daļā esošā kultūrslāņa biezumu, 
stratigrāfiju un iespējamo datēju-
mu, noskaidrot kādreizējo ziemeļu 
priekšpils pagalma līmeni un tā 
segumu, kā arī iespēju robežās 
atsevišķās vietās noskaidrot zem 
zemes esošo pils mūru izvietojumu 

un saglabātības pakāpi.
  Kopumā projekta plānotā realizā-
cija sastāvēja no trīs lielākiem pos-
miem. Pirmais no tiem - avotu un 
literatūras apzināšana un vākšana 
par Alūksnes viduslaiku pili, otrais 
- darbs pils ziemeļu priekšpils daļā, 
veicot arheoloģiskās izpētes darbu 
pārbaudes izrakumus un trešais - 
pārskata par veiktajiem arheoloģis-
kajiem pētījumiem izstrāde.
  Šobrīd realizēts projekta pirmais 
un otrais posms. Projekta galvenais, 
otrais posms – arheoloģiskās izpētes 
darbu pārbaudes izrakumi pils 
ziemeļu priekšpils daļā norisinājās 
šogad no 22. augusta līdz 9. septem-
brim. Kopumā, realizējot projekta 
otro posmu, ziemeļu priekšpils daļā 
izraka četrus pārbaudes laukumus ar 
kopējo platību 63,5 m2. Atsevišķās 

priekšpils vietās atbilstoši izvirzī-
tajam projekta sākotnējam mērķim 
noskaidrots kultūrslāņa biezums, 
stratigrāfija un datējums, kā arī 
iegūta informācija par pagalma 
segumu. Izrakumu laukumos galve-
nās pils pagalma daļā un galvenās 
ieejas vietā priekšpilī pagalma 
pusē, noskaidrots zem zemes (ar 
kultūrslāni apaugušo) esošo pils 
mūru izvietojums un saglabātības 
pakāpe. Laukumā galvenās ieejas 
vietā priekšpilī pagalma pusē atrasta 
un precizēta vārtu vieta. Pārbaudes 
izrakumos iegūts ievērojams skaits 
senlietu, t. sk. numismātiskais mate-
riāls un citi atradumi (osteoloģiskais 
materiāls, keramika).
  Pašlaik noris projekta pēdējais 
posms – pārskata par veiktajiem ar-
heoloģiskajiem pētījumiem izstrāde 

- atskaites teksta rakstīšana, objektā 
uz vietas tapušo plānu un karto-
grammu izstrāde datorprogrammās, 
fotoattēlu atlasīšana un saraksta 
sastādīšana, atrasto senlietu un citu 
atradumu zīmēšana un sarakstu 
sastādīšana. Plānots, ka pārskata 
izstrāde tiks pabeigta līdz šā gada 
beigām.
  Projekta ietvaros veiktos pētī-
jumus apkopojot, sistematizējot 
un izdarot secinājumus atbilstoši 
iegūtajiem rezultātiem, ilgtermi-
ņā būs iespējams precīzāk plānot 
turpmākos darbus, kas saistīti ar  
viduslaiku pils vietas labiekārtošanu 
un jauniem zinātniskajiem pētīju-
miem šajā vietā.

Apkopo arheoloģisko izrakumu rezultātus 

Alūksnes Jaunā pils kļūst krāšņāka
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste 

  Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda finansētā projekta 
„Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
ēku un muižas parka objektu 
rekonstrukcija” ietvaros turpinās 
Jaunās pils rekonstrukcija.

  Šobrīd Jaunās pils rekonstruk-
cija notiek secīgi – ēkas fasāde ir 
nomazgāta, izmantojot augstspie-
diena ūdens strūklu, tiek uzklāts 
jauns apmetums un vietās, kur tas 
jau paveikts, tiek klāts gruntējums, 
kas ietonēts fasādes krāsā. Darbus 
objektā veic SIA „RCI Gulbene”.
  Kā jau zināms, būvniecības pro-
cesā atklājās vairāki sarežģījumi, 
kas veicot objekta arhitektonisko 
un māksliniecisko izpēti, nebija 
iepriekš paredzami. Šobrīd tie ir 
apzināti un tehniskajā projektā plā-
notie darbu apjomi gan Jaunajā pilī, 
gan Apaļajā tornī (Vīna pagrabā) un 
Ledus pagrabā ir būtiski mainīju-
šies. Līdz ar to projekta realizācijai 
ir nepieciešami papildu līdzekļi.
 Sākot projekta īstenošanu, atklājās, 
ka Ledus pagraba stāvoklis diemžēl 
ir krasi pasliktinājies, tādēļ faktiski 
to rekonstruēt nav iespējams un tas 
jābūvē no jauna. Ņemot vērā radu-
šos situāciju, tika izstrādāti izmaiņu 
rasējumi, veikta to saskaņošana 
Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijā un būvvaldē. 
Jaunais projekta risinājums piedāvā 
neatjaunot sagruvušo velvi, tās 
vietā veidojot vienotu koka jumta 
konstrukciju un ieviest arī citas 
izmaiņas.
  Apaļais tornis kopš projekta 
izstrādes iztīrīts no aizbēruma 
un būvgružiem, precizējot telpas 
veidolu, atklājot pagraba daļu un 
citas konstrukcijas nianses. Tā kā ir 
iespējams daļēji eksponēt pagrab-
telpu no pirmā stāva līmeņa caur 
atvērumu pārsegumā, ir izstrādāts 
atšķirīgs tehniskais risinājums, jo ir 
darbi, kas līdz ar to vairs nav jāveic, 

savukārt citus nepieciešams veikt. 
Šajā būvē arī atteiksies no jumta 
siltināšanas, jo to izmantos tikai 
gada siltajā laikā.
  Jaunās pils ēkai savukārt būvdarbu 
laikā konstatēts, ka vairāku kons-
truktīvo elementu stāvoklis neļauj 
veikt iepirkumā paredzētos darbus, 
ja neveic tehnoloģiski neatdalāmus 
papildu darbus. Tā kā ir bojātas pils 
jumta nesošās konstrukcijas, nav 
lietderīgi labot un krāsot esošo jum-
ta segumu, līdz ar to jumts netiks 
krāsots. Savukārt pils terases jumta 
remonts nebija iekļauts tehniskajā 
projektā, tādēļ jāparedz papildu dar-
bi, jo tas tehnoloģiski nav atdalāms 
no visas fasādes remonta. Attīrot 
fasādi ar augstspiediena ūdens 
strūklu, erodējušais apmetums un 
dolomīta detaļu fragmenti atdalīju-
šies no fasādes, atklājot, ka iepirku-

mā paredzēto fasādes remontdarbu 
apjoms ir nepietiekams. Nopietnas 
konstruktīvas problēmas atklājušās 
arī attiecībā uz pils balkoniem. Tos 
nebūs iespējams pagūt rekonstruēt 
līdz projekta beigām nākamā gada 
martā, tādēļ paredzams, ka balkonu 
rekonstrukcija varētu noslēgties 
nākamvasar.
  Lai risinātu atklājušās problēmas 
Jaunās pils un tās kompleksa ēku 
rekonstrukcijas gaitā, Alūksnes 
novada dome jau lēma par papildu 
finansējuma piešķiršanu projekta 

īstenošanai. Šobrīd pašvaldība 
gatavo nepieciešamos dokumentus, 
lai saskaņotu izmaiņas ar piešķirtā 
finansējuma uzraudzītāju - Latvijas 
investīciju un attīstības aģentūru, 
kā arī piemērotu jaunas iepirkuma 
procedūras veicamajiem darbiem.
  Projekta kopējās izmaksas pēc 
izmaiņām ir Ls 494 717,46. No 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06, 
valsts budžeta finansējums ir Ls 12 
914,80, bet pašvaldības finansējums 
– Ls 116313,60.

  Alūksnes muzeja direktore Inita Veismane un pils pārvaldnieks Andrejs Lazdiņš aplūko būvniecības laikā atrastu šablonu, 
kas izmantojams dekoratīvu krāsojumu veidošanai

Evitas Aplokas foto

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Alūksnes novada domes 29. septembra sēdē

Sēdes oktobrī
 
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja           6. oktobrī 14.00

Teritoriālā komiteja 
             10. oktobrī 10.00
 
Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komiteja  
           12. oktobrī 10.00

Tautsaimniecības komiteja  
           18. oktobrī 10.00
 
Finanšu komiteja 
          20. oktobrī 10.00

Domes sēde     27. oktobrī 10.00

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes 29. sep-
tembra sēdē, kurā piedalījās 14 
deputāti, tika izskatīti vairāk kā 
40 darba kārtības jautājumi.

 Dome nolēma:

  - apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamam īpašumam 
„Ogles”, Zaicevā, Pededzes pa-
gastā, apstiprināt zemes vienības 
sadali, atdalot apbūvei paredzētu 
zemes vienību 0,05ha platībā un 
veidojot jaunu īpašumu ar adresi 
„LMT Sakari”, Zaiceva, Pededzes 
pagasts, Alūksnes novads. Atda-
lāmajam zemesgabalam noteikts 
nekustamā īpašuma izmantošanas 
mērķis - ar maģistrālajām elek-
tropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve;

  - apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamam īpašumam 
„Ezerpeņķi”, Veclaicenes pagastā, 
apstiprināt zemes vienības sadali, 
atdalot neapbūvētu zemes vienī-
bu 23ha platībā, veidojot jaunu 
īpašumu ar nosaukumu „Mežapeņ-
ķi”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes 
novads. Atdalāmajai zemes vienībai 
noteikts nekustamā īpašuma izman-
tošanas mērķis - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;

  - apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamam īpašumam 
„Asari”, Nēķenē, Alsviķu pagastā, 
apstiprināt zemes vienības sadali, 
atdalot neapbūvētu zemes vienību 
2ha platībā, veidojot jaunu īpašumu 
ar nosaukumu „Dzērvenītes”, Alsvi-
ķu pagasts, Alūksnes novads. At-
dalāmajam zemesgabalam noteikts 
nekustamā īpašuma izmantošanas 
mērķis - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piekrītošus 
neapbūvētus zemes starpgabalus 
Latgales ielā 20B un Latgales ielā 
20C, Alūksnē. Noteikt, ka atsa-
vināšanas izdevumus, saistītus ar 
zemes starpgabalu īpašuma tiesību 
nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, sedz zemes 
starpgabalu atsavināšanas ierosi-
nātājs. Pēc atsavināšanas procesa 
atsavināšanas izdevumi tiek iekļauti 
zemes pirkuma līgumā noteiktajā 
cenā;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumā esošu 
dzīvokli Nr.60, Pils ielā 40, Alūksnē 
kopā ar pie dzīvokļa īpašuma 
piederošā kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošo dzī-
vokli Nr.3 Helēnas ielā 58, Alūksnē. 
Noteikt, ka atsavināšanas izdevu-
mus, saistītus ar dzīvokļa īpašuma 
tiesību nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz pašvaldības vārda, novērtēša-
nu un atsavināšanu, sedz dzīvokļa 
īrniece. Pēc dzīvokļa atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, atsavināšanas 
izdevumi tiek iekļauti dzīvokļa 
pirkuma līguma noteiktajā cenā;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošu dzī-
vokli Nr.20 dzīvojamā mājā „Brenci 
11”, Malienas pagastā, kopā ar 
pie dzīvokļa īpašuma piederošā 
kopīpašuma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas. Noteikt, ka 
atsavināšanas izdevumus, saistītus 
ar dzīvokļa īpašuma tiesību nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz Alūksnes 
novada pašvaldības vārda, novērtē-
šanu un atsavināšanu, sedz dzīvokļa 
īrniece. Pēc dzīvokļa atsavināšanas 
procesa atsavināšanas izdevumi tiek 
iekļauti dzīvokļa pirkuma līguma 
noteiktajā cenā;

  - atzīt nekustamā īpašuma „Eg-
laine”, Liepnas pagastā, Alūksnes 
novadā 14.09.2011. izsludināto tre-
šo izsoli par nesekmīgu un izbeigt 
nekustamā īpašuma atsavināšanu;

  - piekrist zemes gabalu daļu (dzī-
vojamo māju Torņa ielā 11, Torņa 
ielā 13 un Torņa ielā 15, Alūksnē, 
Alūksnes novadā pagalmu) Torņa 
ielā 11 un Torņa ielā 15, Alūksnē 
labiekārtošanai, sporta un atpūtas 
objektu bērniem un jauniešiem, kā 
arī atpūtas vietu gados vecākiem 
cilvēkiem ierīkošanai un teritorijas 
apzaļumošanai. Ņemot vērā to, ka 
zemes gabali ir iznomāti augstāk 
minēto daudzdzīvokļu māju apsaim-
niekotājam SIA „Alūksnes nami” šo 
māju uzturēšanas nodrošināšanai, 
noteikt, ka augstāk minētās teritori-
jas labiekārtošana ir saskaņojama ar 
zemes gabalu nomnieku;

  - pilnvarot biedrību „Astes un 
Ūsas” organizēt šādus pārvaldes 
uzdevumus:
  1) izveidotās dzīvnieku patvers-
mes Ošu ielā 5, Alūksnē uzturēšanu 
un tās darbības atbilstību Ministru 
kabineta 16.05.2006. noteikumu 
Nr.407 „Noteikumi par dzīvnieku 
labturības prasībām dzīvnieku 
patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, 
kārtību, kādā dzīvnieku nodod 
dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku 
viesnīcā, kā arī dzīvnieku patvers-
mju un dzīvnieku viesnīcu reģistrā-
cijas kārtību”, citiem normatīviem 
aktiem, kas regulē dzīvnieku 
turēšanu un rīcību ar tiem Latvijas 
Republikā;
  2) izbraukšanu uz noteiktu vietu 
klejojošo dzīvnieku noķeršanai un 
nogādāšanai dzīvnieku patversmē 
pēc Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora pieprasījuma;
  3) klejojošo mājas dzīvnieku 
savākšanu, izmitināšanu un jaunu 

saimnieku meklēšanu;
  4) no saimnieka noklīdušo mājas 
dzīvnieku savākšanu, izmitināšanu 
un to saimnieku meklēšanu;
  5) konfiscēto vai izņemto mājas 
dzīvnieku izmitināšanu un norma-
tīvajiem aktiem atbilstošu rīcību ar 
tiem;
  6) bezpalīdzīgā situācijā nonāku-
šu (slimo un ievainoto) savvaļas 
dzīvnieku savākšanu, izmitināšanu 
un normatīvajiem aktiem atbilstošu 
tālāku rīcību ar tiem;
  7) dzīvnieku turēšanu dzīvnieku 
patversmē atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;
  8) atrasto mirušo un eitanizēto 
dzīvnieku līķu utilizāciju normatī-
vajos aktos noteiktā kārtībā;

  - apstiprināt maksu par pirmssko-
las izglītības iestādes „Sprīdītis” 
zāles nomu izglītojošu pasākumu 
organizēšanai Ls 1 stundā (bez 
PVN) un noteikt, ka nomas maksa 
netiek piemērota, ja telpas izmanto 
Alūksnes novada pašvaldības vai 
tās iestāžu organizētajiem pasāku-
miem;

  - ar 3. oktobri noteikt Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” darba laiku darba dienās 
no plkst. 7.30 līdz plkst. 19.00, 
nosakot grupu darba laiku no plkst. 
7.30 līdz plkst. 18.00 un rotaļgru-
pas darba laiku no plkst. 18.00 līdz 
plkst. 19.00;

  - iecelt par Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Saulīte” vadītāju 
Sandru Gabranovu. Lēmums stāsies 
spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas 
no Izglītības un zinātnes ministrijas;

  - ņemot vērā Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēk-
ņu Alberta Žagara un Jāņa Žagara 
ieguldījumu Alūksnes novada sporta 
dzīvē (trīs gadus pārstāv Alūksnes 
novadu Latvijas jaunatnes basketbo-
la līgā), atbrīvot viņus 2011./2012. 
mācību gadā no maksas par gultas 
vietu ģimnāzijas internātā;

  - noteikt, ka Alūksnes novada 
pašvaldības iestāžu amatpersonas 
(darbinieka) nāves gadījumā, perso-
nai, kura uzņēmusies amatpersonas 
(darbinieka) apbedīšanu, izmaksāja-
mais pabalsts ir 50 procentu apmērā 
no amatpersonai (darbiniekam) 
noteiktās mēnešalgas, bet ne mazāk 
kā vienas minimālās mēneša darba 
algas apmērā;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.24/2011 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 28.04.2011. sais-
tošajos noteikumos Nr.14/2011 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā””. Tie tiek piemē-
roti no šī gada 1. oktobra;

  - apstiprināt konkursa „Jauniešu 
biznesa ideju konkurss komercdar-
bības uzsākšanai Alūksnes novadā” 
nolikumu;

  - atbrīvot projekta „Kinopunkts” 
organizētājus no maksas par 
Alūksnes pilsētas Tautas nama lielās 
zāles nomu, sākot ar 2011. gada 
septembri seansu demonstrēšanai, 
laiku iepriekš saskaņojot ar Tautas 
nama vadību;

  - piedalīties Igaunijas - Latvijas 
programmas atklātajā projektu 
konkursā ar projektiem „Kultūra 
robežas nepazīst”, „Daloties ar 
senajām prasmēm” un „Svētki kā 
sabiedrības aktivitātes virzītājs”. 
Projektu kopējās izmaksas ir attie-
cīgi Ls 17 570,10, Ls 18 531,82 un 
Ls 11 999,84. Minētajos projektos 
iekļautas attiecīgi Igauņu dienas 
Veclaicenē, Pļaujas svētku Viktora 
Ķirpa Ates muzejā un Alūksnes 
pilsētas svētku aktivitātes;

  - apstiprināt viena skolēna 
izmaksas mēnesī, pamatojoties uz 
Alūksnes novada pašvaldības pa-
mata un vispārizglītojošo izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem: 
Alūksnes pilsētas sākumskolā Ls 
18,77, Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā Ls 36,46; Alūksnes no-
vada vidusskolā Ls 26,50; Strautiņu 
pamatskolā Ls 33,09; Ilzenes pa-
matskolā Ls 28,57; Bejas pamatsko-
lā Ls 39,08; Jaunannas pamatskolā 
Ls 33,46; Jaunlaicenes pamatskolā 
Ls 57,78; Malienas pamatskolā 
Ls 39,31; Mālupes pamatskolā 
Ls 40,40; Mārkalnes pamatskolā 
Ls 54,62; Pededzes pamatskolā 
Ls 38,12; Ziemeru pamatskolā Ls 
41,62; Liepnas vidusskolā Ls 44,82; 
Alūksnes pirmsskolas izglītības ies-
tādē „Sprīdītis” Ls 92,42; Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē „Pie-
nenīte” Ls 90,43; Alsviķu pirmssko-
las izglītības iestādē „Saulīte” Ls 
97,46; Jaunalūksnes pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Pūcīte” Ls 134,27; 
Strautiņu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Zemenīte” Ls 96,91;

  - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomei atļauju Alūksnes 
novada pašvaldībai ņemt otro 
aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 
Kases noteiktajiem aizņēmuma 
procentiem Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas projekta 
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstī-
bai attālos vai mazattīstītos Latvijas 
reģionos” aktivitātes „Multifunk-
cionālu jaunatnes iniciatīvu centra 
izveide” apakšprojekta „Multifunk-
cionāla jaunatnes iniciatīvu centra 
izveide Alūksnē” īstenošanai LVL 
43855, tajā skaitā 2011. gadā LVL 
10000 un 2012. gadā LVL 33855 ar 
aizņēmuma pamatsummas atmaksas 
termiņu no 2012. gada septembra 
līdz 2018. gada jūnijam.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties pašvaldības 

mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
“Ziņas par pašvaldību“ .

 

Piešķir
līdzekļus
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes sēdē 
29. septembrī deputāti nolēma 
no pašvaldības pamatbudže-
ta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem izdalīt līdzekļus 
vairākiem mērķiem.

  Dome nolēma izdalīt 1200 latus 
Jaunannas pagasta pārvaldes au-
tobusa „MAN” priekšējā vējstik-
la nomaiņai, 4230 latus Alūksnes 
pilsētas Tautas nama lielās zāles 
podestu un plauktu materiālu 
iegādei, 800 latus Liepnas vi-
dusskolai telpu remontmateriālu 
iegādei, 2000 latus Alūksnes pil-
sētas kapu „Alūksnes lielie kapi” 
un „Alūksnes mazie kapi” uzmē-
rīšanas darbu uzsākšanai, 3459 
latus Jaunalūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pūcīte” apku-
res sistēmas uzlabošanai, 1457 
latus Bejas pamatskolas 1. - 4. 
klašu ēkas lietusūdens notek-
sistēmas nomaiņai un 700 latus 
Alūksnes novada pašvaldības 
finansējuma nodrošināšanai pro-
jektu konkursa „Jauniešu biznesa 
ideju konkurss komercdarbības 
uzsākšanai Alūksnes novadā” 1. 
kārtas uzvarētājam.

Pašvaldība 
atbalsta
dalību
Eirovīzijā
   Alūksnes novada domes 
deputāti 29. septembra sēdē 
nolēma atbalstīt talantīgās 
jaunās alūksnietes Amandas 
Bašmakovas dalību Bērnu 
Eirovīzijas dziesmu konkursā.

  Dome no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem piešķīra 1220 latus 
A. Bašmakovas dalībai konkur-
sā, kas notiks šī gada 3. decem-
brī Erevānā, Armēnijā.
  Daudzinot Alūksnes vārdu, 
Amanda veiksmīgi piedalījusies 
dažādos muzikālos konkursos 
Latvijā un arī ārpus tās.
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Atkārtoti
izsludina 
jauniešu biznesa 
ideju konkursu
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
atkārtoti izsludina pro-
jektu konkursu „Jauniešu 
biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai 
Alūksnes novadā”, kurā aicina 
piedalīties Alūksnes novada 
jauniešus vecumā no 18 līdz 30 
gadiem.

  Konkursa mērķis ir veicināt 
jaunu komersantu un 
saimnieciskās darbības veicēju 
rašanos novadā, motivējot 
jauniešus sava biznesa 
veidošanai. Uzvarētāji iegūs 
tiesības noslēgt līgumu ar 
pašvaldību par finansējuma 
saņemšanu komercdarbības 
uzsākšanai. Alūksnes novada 
pašvaldība konkursa īstenošanai 
piešķīrusi 3300 latus.
  Atšķirībā no iepriekš 
izsludinātā konkursa, šoreiz 
veiktas izmaiņas nolikumā un tas 
paredz ne tikai jaunu komersan-
tu, bet arī saimnieciskās darbības 
veicēju veidošanos novadā. 
  Konkursam pieteikumu var 
iesniegt fiziska persona – 
Alūksnes novadā dzīvesvietu 
deklarējis jaunietis vecumā 
no 18 līdz 30 gadiem, kurš 
apņemas nodibināt un reģistrēt 
komercreģistrā komersantu 
un uzsākt komercdarbību vai 
reģistrēt un uzsākt saimniecisko 
darbību Alūksnes novadā, 
ja tiks pieņemts lēmums par 
finansējuma piešķiršanu.  
Konkursa nolikums gan paredz, 
ka pretendents nevar būt 
iepriekš veicis komercdarbību 
(saimniecisko darbību) un 
nevar būt īpašnieks jau esošam 
uzņēmumam.
  Vienam konkursa uzvarētājam 
atbalsta summa saskaņā ar 
nolikumu nepārsniedz Ls 2000. 
Projektu konkursā atbalstīs 
izmaksas, kas tieši saistītas 
ar komercdarbības izveidi, 
sākotnējiem ieguldījumiem 
pamatlīdzekļos, kā arī 
nemateriāliem ieguldījumiem, 
projekta tāmes izmaksām.
  Pretendentu pieteikumus 
vērtēs Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja izveidota 
komisija.
  Iepazīstoties ar iesniegta-
jiem pieteikumiem, tā noteiks 
laiku, kad pretendents klātienē 
prezentēs savas biznesa idejas un 
plānu un atbildēs uz komisijas 
jautājumiem.
  Iesniegtās jauniešu biznesa 
idejas komisija vērtēs pēc 
šādiem kritērijiem: biznesa plāna 
idejas oriģinalitātes novērtējums, 
biznesa plāna novērtējums, 
pašieguldījums projekta 
īstenošanā, papildus piesaistītais 
finansējums projekta īstenošanai, 
produkts/pakalpojums, plānotais 
finanšu stāvoklis.

(turpinājums 4. lappusē)

"

"

  Lai noskaidrotu Alūksnes nova-
da iedzīvotāju viedokli būtiskos 
jautājumos, Alūksnes novada 
dome 29. septembra sēdē nolēma 
organizēt publisko apspriešanu 
par rīcību ar divām laivu noviet-
nēm Alūksnes ezerā un iedzīvo-
tāju aptauju par to, vai Alūksnes 
novadā nepieciešama nakts 
patversme bezpajumtniekiem.

  Gan publiskā apspriešana par 
pašvaldības iespējamo rīcību sakarā 
ar kritiskā stāvoklī esošajām un vidi 
degradējošajām laivu novietnēm 

„Iekšezers 1” un „Bērzi” („Iekše-
zers 17”), gan iedzīvotāju aptauja 
par patversmes bezpajumtniekiem 
nepieciešamību Alūksnes novadā 
notiks līdz 31. oktobrim.
  Publiskās apspriešanas un iedzī-
votāju aptaujas anketas ir ievietotas 
pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis”, pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv, pašvaldības 
administratīvajā ēkā, pagastu pār-
valdēs un bibliotēkās.
  Aizpildītās aptaujas anketas 
lūdzam līdz 31. oktobrim nogā-
dāt Alūksnes novada pašvaldības 

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par laivu 
novietnēm un nakts patversmi

kancelejā (306. kabinetā) Dārza 
ielā 11, Alūksnē; iemest pastkastītē 
Alūksnes novada pašvaldības admi-
nistratīvās ēkas foajē Dārza ielā 11, 
Alūksnē; atstāt tuvākajā Alūksnes 
novada pagastu pārvaldē vai 
bibliotēkā, savukārt, ja izmantojat 

anketu, kas ievietotas pašvaldības 
mājas lapā, to aizpildītu var nosūtīt 
uz e-pastu: 
evita.aploka@aluksne.lv.
  Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem 
un izteikt savas domas par šiem 
aktuālajiem jautājumiem!

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnieši ik pa laikam pilsētas 
teritorijā pamana lapsas, kuru 
kā meža dzīvnieka parādīšanās 
pilsētas vidē iedzīvotājiem, dabis-
ki, šķiet ne visai piemērota, tādēļ 
cilvēki vēršas gan pašvaldības 
kancelejā, gan arī pašvaldības 
policijā ar informāciju par kādā 
pilsētas vietā pamanītām lapsām.

  Iedzīvotāji bažījas par savu dro-
šību, tādēļ lūdzām par šo situāciju 
skaidrojumu Meža dienesta un 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
pārstāvjiem.
  PVD Austrumvidzemes pārvaldes 
vadītāja Indra Tomiņa uzsvēra, ka 
pēdējo divu gadu laikā Alūksnes 
pusē trakumsērga nav konstatēta. 
Viņa paskaidroja, ka tā kā Latvijā 
regulāri notiek lapsu vakcinācija 
pret trakumsērgu, šie dzīvnieki 
vairs ar minēto neārstējamo slimību 
neslimo – lapsas pret trakumsērgu 
kļuvušas imūnas un ir savairojušās.
  - Trakumsērgas attīstībai ir vaja-
dzīgs uzņēmīgs organisms - ja arī 
Latvijā ienāk kāda slima lapsa no 
Krievijas, kur šī kaite nav apkarota, 
tad šejienes lapsu populācijā slimī-

ba neizplatās, jo dzīvnieki ir imūni. 
Savukārt slimais dzīvnieks parasti 
divu nedēļu laikā pēc inficēšanās iet 
bojā, - skaidro I. Tomiņa.
  Viņa uzsver, ka lapsas kažoka 
sliktais izskats ne vienmēr liecina 
par trakumsērgas vai kādas citas 
slimības klātbūtni dzīvnieka orga-
nismā. Dzīvnieka apspalvojums var 
izskatīties nepievilcīgs, samirkstot 
lietū, slapjā zālē, tā kvalitāte 
atkarīga arī no gadalaika. Savukārt 
par trakumsērgu liecina dzīvnieka 
neadekvāta uzvedība, piemēram, ja 
lapsa uzbrūk cilvēkam vai piesietam 
sunim.
  Lapsu skaits Latvijā pēdējos gados 
arvien pieaug. Bez jau iepriekš 
minētās vakcinācijas, kas labvēlīgi 
ietekmē lapsu vairošanos, lapsas un 
cilvēka sastapšanās iespēju palie-
lina arī tas, ka paplašinās cilvēku 
attīstībās apbūves platības, līdz ar 
to pārklājas cilvēku un lapsu dzīves 
vide.
  I. Tomiņa iesaka iedzīvotājiem 
savos īpašumos rūpēties, lai lapsas 
nevarētu iekļūt pagalmos, ēkās, ēku 
pamatos, lai tām nebūtu iespējams 
atrast barību un piemērotu slēptuvi. 
Nekādā ziņā nevajag lapsas pieradi-
nāt, dodot tām ēdienu! Lapsas, kas 
zaudējušas tramīgumu no cilvēka, 
no dārza var padzīt, šļakstot ūdeni, 

Lapsas kļūst nekaunīgākas
metot akmentiņus vai radot citu 
troksni, jo lapsas nav agresīvas un 
cilvēkam neuzbrūk.
  Gan PVD pārstāve, gan arī Valsts 
Mežu dienesta Ziemeļaustrumu 
virsmežniecības inženieris Lai-
monis Kļaviņš ir vienisprātis, ka 
lapsas, būdamas meža dzīvnieki, 
pilsētā meklē barību, ja mežā tās 
trūkst vai pilsētā tā vieglāk atro-
dama. Taču, kā zināms, lapsas nav 
vienīgie meža dzīvnieki, kas arvien 
biežāk manāmi pilsētā, līdzīgi ir arī, 
piemēram, ar stirnām.
  Lapsai piemīt izcila pielāgošanās 
spēja un tā mēdz atrast iespēju 
ierīkot savu dzīvesvietu mežma-
lā, pilsētu parkos un pat šosejas 
nogāzē. Lapsa nejūtas ierobežota 
vai traucēta vietā, kur tā mājo un 
tā samērā ātri zaudē tramīgumu no 
cilvēkiem. Atšķirībā no sugām, ku-
ras vairās cilvēka, lapsa kļūst arvien 
nekaunīgāka un ielaužas cilvēku 
apdzīvotajās teritorijās un kļūst 
aktīva arī dienas laikā.
  - Lapsas ir elastīgas sugas dzīv-
nieks. Pilsētā tām barību ir viegli 
iegūt – šeit ir atkritumi, klaiņojoši 
kaķi, tādēļ lapsas te sāk dzīvot, 
socializējas un vairs nebaidās, - 
uzsver L. Kļaviņš. 
Viņš atgādina, ka cīnīties pret 
lapsām, tās šaujot, pilsētas teritorijā 

nedrīkst, jo to aizliedz normatīvie 
akti. Līdz ar to vienīgā iespēja, kā 
cīnīties ar lapsām, ievērojot spēkā 
esošos normatīvos aktus, ir tās ķert, 
izmantojot dzīvķeramās kastes ar 
ēsmu, un pārvest uz mežu. Vēl ir 
iespēja lapsas iemidzināt, izmanto-
jot iemidzināšanas pistoli, lai pēc 
tam pārvestu uz mežu, tomēr tas 
izmaksās dārgāk.
  Dzīvķeramo kastu izmantošana 
lapsu ķeršanai gan var būt bīstama 
arī mājdzīvniekiem, jo tajās var 
iekļūt ne tikai klaiņojoši, bet arī 
saimnieku nepieskatīti, brīvsolī 
palaisti mājdzīvnieki, kas Alūksnē 
redzami daudz biežāk par lapsām.
  Lūdzam iedzīvotājus nebarot lap-
sas savu mājokļu tuvumā vai jebkur 
citur pilsētā, jo šādā veidā tās tiek 
pieradinātas un tā paši radām situā-
ciju, ka šie meža dzīvnieki uzturas 
arvien tuvāk cilvēku mājokļiem.

        “Bērzi” (“Iekšezers 17”)                                        “Iekšezers 1”
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  Iveta Velķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera 
pagasta pārvaldes teritorijas 
attīstības speciāliste

  Alūksnes novads ir viens no Lat-
vijas gleznainākajiem novadiem, 
un īpaši Veclaicenes pagastā ir 
pievilcīga ainaviska teritorija, 
kurā skaisti skati paveras gan no 
Drusku pilskalna, gan uz daudza-
jiem ezeriem (teritorijā atrodas 
27 ezeri).

  Teritorijai piemīt liels ainaviskais 
un tūrisma potenciāls, bet līdz šim 
tūrisma pakalpojumu piedāvājums 
izmantots minimāli. 2011. gadā, 
izvērtējot savas iespējas un iespē-
jamos maršrutus, tika sākts veidot 
Eiropā izplatīts tūrisma produkts – 
kājāmgājēju taku maršruts. 
 25. augustā Veclaicenē ieradās ak-
tīvā tūrisma eksperti un profesionāļi 
no Latvijas - Vidzemes augstskolas 
docents, tūrisma un vides eksperts 
Juris Smaļinskis, Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes Dabas tūrisma infra-
struktūras departamenta direktors 
Valērijs Seilis un Francijas Elzasas 
tūrisma aģentūras pārstāvis Dimitri 
Let, Vogēzu kluba (Club Vosgien) 
vadītājs Remī Erī un taku inspek-
tors, lai kopā ar pagasta pārvaldes 

vadību izietu un vērtētu jaunizvei-
doto taku. Šobrīd taka izveidota 
gar 3 ezeriem - Ievas, Trumulīti un 
Raipala. Iesākumā tā virzās pa tau-
vas joslu gar pašiem ezeru krastiem, 
bet pēc tam - pa meža celiņiem. Tās 
kopējais garums ~9 km. Ir iespēja 
arī iziet īsāku dabas takas posmu 
gar 2 ezeriem, kuras garums ir ~ 
2km. Takas sākumā jau ir uzstādīts 
informatīvais stends ar shēmu un 
vispārēju informāciju un brīdinā-
jumiem, bet atsevišķos posmos ir 
izvietoti informatīvi izglītojošie 
stendi. Taka ir marķēta ar dažādām 
norādēm. Lai arī taku vēl pilnvei-
dos, tā praktiski ir gatava, lai zelta 
rudenī varētu baudīt Veclaicenes 
pievilcību.
  Francijas delegācijas eksperti 
un Dabas aizsardzības pārvaldes 
pārstāvji atzinīgi vērtēja paveikto 
milzīgo darbu, par ko jāuzteic Vec-
laicenes vietējie iedzīvotāji un pa-
gasta pārvaldes darbinieki. Tālākai 
takas pilnveidošanai tika saņemti 
ieteikumi, ko nepieciešams vēl pa-
veikt. Sīkāku ieskatu par šī tūrisma 
veida attīstību Francijā, kuram tur 
ir ļoti senas tradīcijas, par tūrisma 
attīstības stratēģisko plānošanu un 
jomas produktu izveidi Veclaicenes 
pagasta pārvaldes vadītāja un attīs-
tības speciāliste guva, piedaloties 

Veclaicenes pagasta Kornetos viesojās 
Francijas eksperti

seminārā „Kājnieku tūrisms un tā 
attīstības iespējas Vidzemes reģio-
nā”. Semināru organizēja Vidzemes 
plānošanas reģions sadarbībā ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi.
  Raipala ezera dabas taku veidoja 
Alūksnes novada pašvaldības Vec-
laicenes pagasta pārvalde sadarbībā 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi un 

zemju īpašnieku atbalstu.
  Iesniedzot projektu VAS „Hipo-
tēku un zemes banka” projektu 
konkursā „Mēs paši”, tika iegūts 
finansējums norāžu izgatavošanai 
un degvielas iegādei. Projekta tap-
šanu līdzfinansēja Alūksnes novada 
pašvaldība un Dabas aizsardzības 
pārvalde.

  Ilzenē 11. septembrī notika 
pēdējais Latvijas – Igaunijas pār-
robežu sadarbības programmas 
projekta EU30108 „Bumbu spor-
ta tradīciju veicināšana pierobežu 
reģionā, caur cieša sadarbības tīk-
la veidošanu starp bumbu sporta 
faniem Igaunijā un Latvijā” jeb 
„Pierobežas bumbas” („CROSS 
BORDER BALL”) pārrobežu 
sporta pasākums - draudzības 
spēles basketbolā, ko rīkoja 
Alūksnes novada pašvaldība kā 
vadošais partneris projektā.

  Basketbola sacensības svētdienas 
rītā pulcēja sešas Alūksnes novada 
pašvaldības un Veru pašvaldības 
jauno basketbolistu komandas trīs 
grupās – jaunietes, kas dzimušas 
1997. - 1998. gadā, jaunieši, kas 
dzimuši 1995. - 1996. gadā un 
1993. - 1994. gadā. Aizraujošo un 
saspringto basketbola spēļu noteiku-

mu ievērošanu nodrošināja tiesneši 
Ivars Laiva un Igors Golovka. 
 Pasākuma organizatore Linda 
Laiva pasākumu papildināja ar 
dažādām basketbolu saistītām indi-
viduālajām sacensībām. Meitenes 
meta soda metienus, 1995. - 1996. 
gadā dzimušie puiši sacentās 
trīspunktu metienos un īpašu prieku 
līdzjutējiem izraisīja bumbas „triek-
šana grozā no augšas”, puiši rādīja 
dažādus trikus, radot skatītājos 
neviltotu smaidu.
  - Ar šo pasākumu guvām lielisku 
pieredzi starptautisku pasākumu 
organizēšanā. Esam ļoti gandarīti 
par paveikto darbu. Tika nodibināti 
draudzīgi kontakti ar Igaunijas 
treneriem un dosimies pieredzes 
apmaiņā, lai uzlabotu savas sporta 
zāles darbību, - saka L. Laiva.
  Projekta realizācija tika uzsākta 
2009. gada 14. jūlijā un turpinās 
līdz 2011. gada 30. septembrim.  

Ar pārrobežu basketbola sacensībām noslēdzas 
projekta realizācija

 Projekta partneri ir Alūksnes nova-
da pašvaldība, Apes novada pašval-
dība, Veru un Lasvas pašvaldības 
un Lasvas sporta un rekreācijas 
sabiedriskā organizācija Igaunijā.
  Projekta ietvaros Ilzenes pagasta 
sporta hallē lakoja grīdu, kā arī ie-
gādājās sporta aprīkojumu (basket-
bola grozi, tablo spēļu rezultātu at-
spoguļošanai, florbola vārti, zviedru 
sienas, līdzsvara baļķis u.c.), ko 
regulāri izmanto bērni un jaunieši 
sporta nodarbībās un pasākumos. 
Tāpat uzlaboti divi futbola laukumi 
Zeltiņos un Strautiņos, renovēta 
sporta halle Annā un saremontētas 

internāta telpas Liepnā. 
  Projekta laikā notika trīs pārrobežu 
futbola, basketbola un volejbola 
piecu dienu nometnes Liepnā, Veros 
un Lasvā, kurās piedalījās vairāk 
kā 160 jaunieši, trīs basketbola un 
volejbola tiesnešu un volejbola tre-
neru apmācības, divi sporta festivāli 
Annā un Apē, kuros iesaistījās 290 
dažāda vecuma dalībnieki, kā arī 
notika septiņas pārrobežu sporta 
sacensības, kurās kopā piedalījās 
vairāk kā 530 dažādu bumbu sporta 
piekritēji no Latvijas un Igaunijas.

(turpinājums no 3.lappuses)

  Piešķirto finansējumu izmaksās 
divās daļās: 70% pēc līguma ar 
pašvaldību parakstīšanas un 30% 
pēc atskaites par avansa sum-
mas izlietojumu iesniegšanas.  
Konkursa uzvarētājam darbība 
sekmīgi jānodrošina vismaz trīs 
gadus pēc līguma noslēgšanas.
  Ar konkursa nolikumu 
iepazīties un saņemt pieteikuma 
veidlapu var www.aluksne.lv, 
pašvaldības kancelejā, kā arī, 
nosūtot pieprasījumu par papil-
dus informāciju un neskaidros 
jautājumus uz e-pastu: arita@
aluksne.lv.
  Pieteikumus var iesniegt līdz šī 
gada 12. decembrim plkst. 17.00 
personīgi vai nosūtot pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai, 
Dārza iela 11, Alūksne, LV-
4301, ar norādi „Konkursam 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai 
Alūksnes novadā””.
  Kontaktpersona: Alūksnes no-
vada pašvaldības Plānošanas un 
attīstības nodaļas vadītāja Arita 
Prižavoite, tālruņi 64381475, 
26668502,
e-pasts: arita@aluksne.lv.

Jaunlaicenē 
rekonstruē 
divus ceļus 
  Iveta Veļķere.
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu teritorijas 
attīstības speciāliste

  Jaunlaicenes pagastā šobrīd 
notiek divu pašvaldības auto-
ceļu rekonstrukcija.

  Augustā sākušies būvdarbi 
projekta „Jaunlaicenes pagasta 
autoceļu rekonstrukcija” Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības prog-
rammas pasākuma „Pamatpakal-
pojumi ekonomikai un iedzī-
votājiem” ietvaros. Pašvaldības 
iepirkuma rezultātā par rekons-
trukcijas darbu veicēju tika atzīts 
akciju sabiedrības „Latvijas 
Autoceļu uzturētājs” Alūksnes 
ceļu rajons. Līgums ar uzņēmēju 
ir noslēgts par 100335,62 latiem 
bez pievienotā vērtības nodokļa. 
Tehnisko projektu darbu veikša-
nai izstrādāja SIA „Projekts 3”.
  Projekts paredz rekonstruēt 
ceļu Jaunlaicene – Jānīši 1,5km 
garumā un 1 kilometra garumā 
ceļu Lucka – Šļukums, kur darbi 
jau praktiski noslēgušies. Abi 
grants seguma ceļi projekta rea-
lizēšanas rezultātā iegūs asfalta 
segumu, tiks rakti un tīrīti grāvji 
un mainītas caurtekas. Pagasta 
attīstībai ceļi ir nozīmīgi, jo tie 
nodrošina satiksmi uz privātmā-
jām un zemnieku saimniecībām, 
vienlaikus tie ir piebraucamie 
ceļi vietām, kurās savu darbību 
veic pagasta uzņēmēji.
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  Ārija Rone,
Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes pagastu 
teritorijas attīstības speciāliste 

  Zeltiņu pagastā šoruden noslē-
dzies Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklāta projektu iesniegumu kon-
kursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007. - 2013. gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekts „Zeltiņu pagasta autoce-
ļu rekonstrukcija”.
  Noslēgusies projekta 1. kārtas 
realizācija - autoceļa Rožukalns 

- Ziemeļi un Pāvulu tilta rekons-
trukcija. Darbus šajā objektā veica 
SIA MERKS. Šī projekta rezultātā 
uzbūvēts tilts pār Melnupi, kā arī 
uzlabots ceļa segums 2,4 km garu-
mā, izrakti grāvji gar ceļa malām, 
uzstādītas ceļa zīmes. 
  Objekta kopējās izmaksas ir LVL 
60834,16. 16. septembrī ekspluatā-
cijā nodots pagasta autoceļš Zeltiņi 
- Zemītes, kas ir šī projekta 2. kārta. 
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 
55098,16.
  Projekta ietvaros uzklāts asfalta 
segums ceļa posmā no veikala 
līdz daudzdzīvokļu mājām, kā arī 

Zeltiņos atjauno autoceļus
izveidots stāvlaukums automašīnām 
pie pašvaldībai piegulošā ceļa. Uz 
pārējā ceļa uzvests šķembu segums. 
Darbus šajā objektā veica AS 
„LATVIJAS AUTOCEĻU UZTU-
RĒTĀJS” Alūksnes ceļu rajons.
  Projekta „Zeltiņu pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” kopējo izmaksu 
summa ir LVL 115932,32, bet 
attiecināmo izmaksu summa ir 
LVL 95136,98, no tā sabiedriskais 
finansējums 90% apmērā ir LVL 
85623,29, pašvaldības finansējums 

10% apmērā sastāda LVL 9513,69 
un neattiecināmās izmaksas - PVN 
maksājums LVL 20795,34.

EUROPEAN UNION
Linking Estonia and Latvia
Part-financed by the European Regional Development Fund
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Veclaicenieši kopā ar viesiem, iepazīstot Veclaicenes ainavas
Foto no Veclaicenes pagasta pārvaldes arhīva
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  Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un 
Kalncempju pagastu teritorijas 
attīstības speciāliste

  Jaunannas pagastā tikko reali-
zēts Latvijas Pašvaldību savienī-
bas atbalstītais projekts „Meža 
dienu 2011 nodrošināšana”, kura 
finansējumu nodrošināja pasāku-
ma „Valsts atbalsts meža nozares 
attīstībai” (MK noteikumi Nr. 
320) ietvaros no Meža attīstības 
fonda.

  Projekta kopējā summa ir 200 
lati. Projekta rezultātā atjaunoti 
dekoratīvie stādījumi pie Jaunannas 
Medību pils, kā arī uzstādīti divi so-
liņi pastaigu takas „Bebru valstībā” 
noslēgumā pie Medību pils. Šajā 
pilī atrodas Meža konsultāciju pa-
kalpojumu centra (MKPC) apmācī-
bu centrs „Mežtekas”. 23. septembrī 
tur notika MKPC organizētais pa-
sākums skolēniem „Izzini mežu!”, 
kurā piedalījās apmēram 80 skolēni 

un 10 viņu skolotāji no Jaunannas, 
Mālupes un Litenes pamatskolām. 
Pasākumu vadīja MKPC Ziemeļ-
austrumu nodaļas vadītāja Ginta 
Ābeltiņa ar savu komandu.
  Skolēni piedalījās sešās radošajās 
darbnīcās – „Seko medniekam!”, 
„Izmēri koku!”, „Atpazīsti putnus!”, 
„Trāpi mērķī!”, „Iestādi kociņu!”, 
„Atpazīsti kokus un krūmus!”, ku-
ros bērni praktiski darbojās, apgūs-
tot praksē jaunas prasmes un iema-
ņas, iepazīstot meža daudzveidību. 
Kopā ar bērniem darbnīcā „Iestādi 
kociņu!” darbojās Alūksnes mež-
niecības mežsargs Armands Apsītis 
un Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitekts Agris Veismanis. 
Bērni paši Agra un Armanda vadībā 
iestādīja projekta ietvaros iegādā-
tos stādus. A. Veismanis skolēnus 
iepazīstināja ar katru koku sugu, 
pastāstot, cik liels tas izaugs, kā 
katru kociņu sauc. Bērni darbojās ar 
aizrautību. Visi darbnīcās veicamie 
uzdevumi tika veiksmīgi izpildīti, 
un noslēgumā notika apbalvošana 

Jaunannā labiekārto Bebru taku un pils apkārtni

Projekta īstenošanā iesaistījās skolēni no Jaunannas, Mālupes un Litenes skolām  
Agra Veismaņa foto

  Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas 
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

  Malienas pagastā pabeigta 
autoceļa „Tomsona pagrieziens – 
Sebežnieki” un ceļa „Kopmaņi  - 
Pūriņi” tilta rekonstrukcija.

  Rekonstrukcijas darbi veikti Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības program-
mas 2007. - 2013. gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” ietvaros, realizē-
jot  projektu „Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu rekonstrukcija 
Malienas pagastā”.

  Tehnisko projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību veica SIA „Ceļu 
komforts”, rekonstrukcijas darbus 
realizēja būvuzņēmējs SIA „SOR-
MA”. Projekta ietvaros tika atjau-
nots ceļa segums, novākts nomaļu 
apaugums, tīrīti esošie sāngrāvji un 
rakti jauni, izbūvētas jaunas caurte-
kas. Uz  ceļa „Kopmaņi  - Pūriņi” 
demontēts koka tilts un izbūvēta 
caurteka, tās nogāzes nostiprinātas 
ar laukakmens bruģi, uzstādītas tilta 
aizsargbarjeras.
  Kopējās projekta attiecināmās 
izmaksas Ls 47682,82, publiskais 
finansējums Ls 42914,54.

Malienā uzlabo ceļus
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un pikniks pie ugunskura. 
  Liels paldies par šā pasākuma 
organizēšanu un norisi MKPC 
Ziemeļaustrumu nodaļas vadītājai 
Gintai Ābeltiņai un viņas kolēģiem, 

Alūksnes mežniecības mežsargiem 
Armandam Apsītim un Igoram Ro-
nim, Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitektam Agrim Veisma-
nim, SIA „Gustiņš”!

Uzlabo kultūras 
namu un ceļus
  Vija Zaķe

  Annā īsteno divus Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības programmas pasā-
kuma „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” 
atbalstītos projektus.

  Projektā „Annas pagasta 
kultūras nama skatītāju zāles 
apkures uzlabošana, konferenču 
zāles un palīgtelpu vienkāršota 
rekonstrukcija” paredzētie darbi 
ir paveikti.
  Kultūras namā rekonstrukci-
ju veica SIA „Ozolmājas” par 
summu Ls 22608,12 (bez PVN). 
Īstenojot šo projektu, pagasta 
amatiermākslas kolektīvu dalīb-
nieki un pasākumu apmeklētāji 
iegūs siltas un mājīgas telpas, 
jo līdz šim tautas nama telpas 
apsildīja ar elektrību, kas bija 
dārgi un neefektīvi. Projektā 
rekonstruētas aktiertelpas zem 
skatuves, telpas otrajā stāvā un 
palīgtelpas, kā arī visā ēkā ierī-
kota apkures sistēma un uzstādīts 
malkas apkures katls.
  Annā īsteno arī ELFLA pro-
jekts „Annas pagasta autoceļu 
rekonstrukcija”.
  Šobrīd notiek ceļu rekonstruk-
cijas darbi, kurus par kopējo 
summu Ls 75777,90 bez PVN 
veic SIA „ZDZ” no Gulbenes 
novada. Projektā iekļauta četru 
pagasta autoceļu Teikas – Vējiņi, 
Nākotnes iela – Teikas, Anna 
- Kantorkrogs, Kalnāji - Kantor-
krogs rekonstrukcija. Projektu 
paredzēts pabeigt šogad.
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  Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un Kalncempju 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

  Kalncempju pagastā pilnībā 
realizēts projekts „Sabiedriskais 
centrs Kalncempjos”.

  Projekts īstenots, pateicoties 
atbalstam no Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Lauku attīstības program-
mas pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2. 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprī-
kojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem”.
  Projekta rezultātā ir rekonstruēta 
telpa pagasta pārvaldes ēkā, iegā-
dātas mēbeles, datortehnika, galda 
spēles.
  Ir notikusi Lauku atbalsta dienesta 
fiziskā kontrole un līdz ar to pro-
jekts ir veiksmīgi realizēts. Projekta 
rezultātā  pagasta iedzīvotāji ir iegu-
vuši telpu, kur pulcēties, jo līdz šim 
nebija tādu iespēju. No jauna iegā-
dātais aprīkojums – datortehnika, 
projektors un ekrāns tiek izmantoti 
dažādu pasākumu nodrošināšanai 
gan pagasta pārvaldes, gan Viktora 
Ķirpa Ates muzeja vajadzībām.
  Projekta kopējā summa ir Ls 
6565,81, no tā publiskais finansē-
jums ir Ls 4843,63, pašvaldības 
finansējums – Ls 1722,18.

Veiksmīgi realizēts
sabiedriskā centra
projekts Kalncempjos
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  Laima Kaņepe,
Liepnas un Mālupes pagastu 
pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

  Liepnā pabeigta Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstī-
bai pasākumā „Pamatpakalpoju-
mi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
atbalstītā projekta „Liepnas 
pagasta autoceļu rekonstrukcijas 
2. kārta” īstenošana un 6. septem-
brī rekonstruētos ceļus nodeva 
ekspluatācijā.

  Projekta kopējais finansējums ir 
Ls 52281,76 Ls bez PVN. Publiskā 
finansējuma daļa – 46913,02 lati, 
pašvaldības finansējums – 5368,74 

lati. 
  Veicot iepirkumu un izvērtējot 
piedāvājumus, 2010. gada 29. 
oktobrī Alūksnes novada pašvaldība 
noslēdza līgumu ar AS „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” par summu Ls 
51081,76 bez PVN. Būvuzraudzību 
objektam veica Kārlis Smukkalns, 
bet autoruzraudzību - SIA „Projek-
tēšanas Birojs Austrumi”.
  Projekta ietvaros noasfaltēti trīs 
Liepnas pagasta centra ceļu posmi 
0,85 km garumā – ceļa Liepna – Se-
das (gar Liepnas internātpamatskolu 
līdz estrādei „Saidupīte”) posms 
0,36 km garumā, ceļš apkārt Liep-
nas vidusskolai 0,31 km garumā un 
ceļa Liepna – Līvāni 2 posms 0,18 
km garumā.

Rekonstruē ceļus Liepnā
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  Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un Kalncempju 
pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste

  Kalncempju pagastā uzsākta 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības programmas pasākuma 
„Pamatpakalpojumi ekonomi-
kai un iedzīvotājiem” atbalstītā 
projekta „Kalncempju pagasta 
pārvaldes slūžu tilta, autoceļa un 
ielas rekonstrukcija” īstenošana.

  Projekta laikā uzsākta Ates dzirna-
vu tilta rekonstrukcija. Projekta laikā 
jārekonstruē arī ceļa posms Ate – 
Augstiekalni – Niedras un Ozolu iela 
pagasta centrā.
  Projektēšanas darbus un auto-
ruzraudzību veic SIA „Belss”, 
bet rekonstrukcijas darbus par Ls 
100753,63 (bez PVN) veic SIA 
„Jaunmāja” no Rīgas. 

Sāk tilta rekonstrukciju Atē
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  No šīs summas projekta veiksmīgas 
realizācijas rezultātā būs iespējams 
saņemt publisko finansējumu 90% 
apmērā. 
  Otrdien, 27. septembrī, tilta 
rekonstrukcijas darbus apsekoja gan 
pagasta pārvaldes, gan Alūksnes 
novada pašvaldības pārstāvji, jo, 
sākot būvdarbus, tika atsegts vecā 
tilta segums un apsekots laukakmeņu 
mūris, uz kā balstās tilts. Konstatēts, 
ka mūris ir ļoti sliktā stāvoklī, īpaši 

tā dienvidu puse, kur akmeņi izbru-
kuši un ūdens turpina bojāt mūra 
konstrukciju. Līdz ar to tā zaudējusi 
nestspēju un nav derīga ekspluatā-
cijai, tādēļ nepieciešams stiprināt 
mūra konstrukcijas sienas. Līdz ar 
to paredzēts, ka iekļaujoties projekta 
finansējumā, tiks izdarītas izmaiņas 
darbu apjomos un pozīcijās, lai 
varētu veikt mūra konstrukciju sienu, 
kā arī pamatnes stiprināšanu.

Ar būvdarbiem iepazīstas domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers,
izpilddirektora p. i. Arturs Upīts un būvinženieris Aivars Sausais

Evitas Aplokas foto
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  Daina Gailāne,
Mārkalnes pamatskolas direktore 

  Bišu čaklumu vēlot, sācies 
2011./2012. mācību gads. Vecās, 
bet vienmēr tik ļoti vajadzīgās 
Mārkalnes skolas kāpnēs jau 144. 
gadu skan bērnu soļi. Kā bitēm 
čakli un neatlaidīgi strādāt un 
krāt zināšanas aicinājām ikvienu 
mūsu bērnu.

  Lai iepazītos ar čaklajām darbi-
niecēm bitēm, 2. septembrī 2. un 3. 
klases skolēni kopā ar audzinātāju 
Daci Gailāni devās ciemos uz netālo 
bišu dravu „Pīlādžos” ciemos pie 
dravnieka Jāņa Soka. Tas mazajiem 
bija liels piedzīvojums, jo neviens 
nebija tuvumā vērojis bišu darboša-
nos, un bites bija iepazinis pēc asā 
dzēliena kājā vai rokā. Tagad viņu 
priekšstats par to, kā rodas medus, 
mainījās. Katrs varēja nogaršot 
saldo bišu ienesumu, kā arī uzzināt 
daudz jauna par dravnieka darbu. 
Bērni uzzināja, ka bites mums dod 
ne tikai medu, iegūst ziedputekšņus, 
vasku, bišu maizi.
  Pārsteidza bērnu interese, ar kādu 
viņi klausījās dravnieka stāstījumā 

un uzdeva neskaitāmus jautājumus. 
  Skolā jau notikusi arī Ražas svētku 
nedēļa. Interesantas kompozīcijas 
piesaistīja gan skolēnu, gan skolotā-
ju un citu apmeklētāju uzmanību.
  19. septembris – pārgājienu diena. 
No skolas uz visām debess pusēm 
pārgājienā dodas skolēni kopā ar 
saviem audzinātājiem, tā veidojot 
saulītes starus. Šogad mēs nolēmām 
atbalstīt aicinājumu piedalīties kon-
kursā „Mūsu mazais pārgājiens”. 
Tagad jāveido apraksti un jāapkopo 
savāktais materiāls.

Mārkalnes skola sāk 
144. mācību gadu

Skolēni pie bitenieka Jāņa Soka 
iepazina bišu dravas dzīvi

Mārkalnieši 
piedalās
starptautiskos 
projektos
  Diāna Bogdanova,
Mārkalnes pamatskolas 
skolotāja

  Šajā mācību gadā Mārkalnes 
pamatskola piedāvā skolēniem 
iespēju darboties starptau-
tiskos projektos eTwinning 
programmas ietvaros.

  eTwinning ir starptautiskā 
Eiropas sadarbības programma, 
kas tiek īstenota, izmantojot 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas. Šīs programmas 
mērķis ir izglītojoša sadarbība 
starp Eiropas skolām, izmantojot 
projektu kā palīgrīku mācību 
procesa īstenošanai.
  Skolēni skolotājas Diānas 
Bogdanovas vadībā iesaistīju-
šies divos projektos. Projekts 
„Mana brīnišķīgā skola”, kurā 
piedalās bērni no 8 līdz 12 gadu 
vecumam, jau ir sācies. Projekta 
ietvaros skolēniem ir iespēja 
sadarboties ar skolēniem no 
Rumānijas, Bulgārijas, Polijas, 
Vācijas, Francijas, Portugāles un 
Lietuvas, veidojot Powerpoint 
prezentācijas, rakstot esejas par 
savu skolu, kā arī veidojot savu 
blogu eTwinning portālā.
  Otrs projekts ar nosaukumu 
„Tradīcijas un pasakas”, kurā 
dalībnieku vecums ir 10 - 13 
gadi, ļaus bērniem sadarboties 
ar skolām no Turcijas, Grieķijas, 
Itālijas un Spānijas, iepazīstot to 
kultūru un daiļradi. Projekts sāk-
sies oktobrī, pašlaik sadarbības 
skolu skolotāji izstrādā kopīgu 
darba plānu. Dalība projektos 
ļaus skolēniem pilnveidot savas 
valodu un datorprasmes, gūt 
novērtējumu un publicitāti, gūt 
motivāciju mācību darbam, 
darot kaut ko jaunu. Savukārt 
skolotājiem tas ļauj attīstīt un 
paaugstināt savu profesionalitāti, 
apmainīties ar pedagoģiskajām 
idejām, iepazīties ar Eiropas 
valstu izglītības sistēmām.
  Ārpus darba projektiem 1. - 
4. klases skolēni piedalās arī 
konkursā „eTwinning zīmējums 
2011”, ko organizē „Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūra” . Darbā tiek atspoguļotas 
ar eTwinning projektu īsteno-
šanu saistītas aktivitātes vai arī 
eTwinning popularizētā ideja 
„eTwinning – skolu sadraudzība 
Eiropā, izmantojot informāciju 
un komunikāciju tehnoloģijas”.

  Santa Masinga,
Strautiņu pamatskolas skolotāja

  Populārās dziesmas vārdus var 
attiecināt arī uz skolu. Galvenais 
mērķis ir ne tikai dot zināšanas, 
bet rosināt turpināt izglītoties un 
iegūt profesiju. Arī es, Strautiņu 
pamatskolas skolotāja, šogad jūtos 
kā vista, kas atvadījusies no 10 
cālēniem un priecājas par viņiem.

  11. jūnijā, izsniedzot atestātus, biju 
lepna, bet arī nedaudz uztrauku-
sies. Vai izdarīts viss? Vai izdosies 
iestāties tajā skolā, kas patīk? Nu, 
sākoties jaunajam mācību gadam, 
jūtu patiesu gandarījumu - visi 10 
manējie bez problēmām nokārtojuši 
iestājpārbaudījumus un izturējuši 
atestātu konkursus.

  Alūksnē paliek tikai atsaucīgais un 
smaidīgais Roberts Pranckuns, viņš 
mācīsies ģimnāzijā. Mūžīgā opti-
miste Vita Zaķe turpinās izglītoties 
Balvu Amatniecības vidusskolā. 
Spurainais Edgars Drīlis un radošā 
Sintija Nikolajenko dosies uz Rīgas 
Stila un mākslas skolu apgūt friziera 
profesiju. Ar datoriem savu dzīvi 
saistīt gatavojas klusais Einārs Up-
malis, mācoties Rīgas Tehniskajā ko-
ledžā, bet prātotājs Jevgēņijs Ternovs 
Rīgas Tirdzniecības skolā apgūs 
datorreklāmas specialitāti. Par pavāri 
Rīgā mācīsies Ilze Grīnbauma, bet 
grāmatvedības pamatus Rīgas Valsts 
tehnikumā apgūs uzcītīgā Linda 
Ļeļeva. Nedaudz tuvāk mājām, 
Smiltenē, mācīsies jautrītis Emīls 
Arājs, Oskars Valts izglītību turpinās 
Jāņmuižā.

Cāļus skaita rudenī...

No kreisās – Sintija Nikolajenko, Emīls Arājs, Roberts Pranckuns, 
skolotāja Santa Masinga, Edgars Drīlis, Linda Ļeļeva, Oskars Valts, 

Ilze Grīnbauma, Einārs Upmalis, Vita Zaķe, Jevgēņijs Ternovs
Foto no Strautiņu pamatskolas arhīva

Paldies par interesanti kopā pavadītajiem gadiem, tagad viss atkarīgs tikai 
no jums pašiem. Lai veicas un labas sekmes jums visiem!

  Inese Pušpure,
Ilzenes pagasta novadpētniecības 
speciāliste

Atsākas mācību laiks
  Septembris Ilzenē atnāca ar skolas 
zvana skaņām, kad centrā „Dailes” uz 
svinīgo pasākumu pulcējās skolēni, 
viņu vecāki, vecvecāki un skolotā-
ji. Svētku dienu svinīgu darīja gan 
skaistie rudens ziedi ziedu izstādē un 
skolēnu rokās, gan nedaudz satrauktie 
pirmklasnieki, gan bērnu dzīvās čalas.
  Kā atzīst skolotāji, septembra pirmās 
nedēļas skolēniem ir „iesildīšanās” 
laiks, kad jāpārkārto savs režīms, 
jāieiet darba ritmā un dažas patiesī-
bas jāmācās no jauna. Šogad Ilzenes 
pamatskolā un pirmsskolas grupā 
mācās  83 bērni.
 
Dzejas dienās
  Dzejas dienās šogad Ilzenes bib-
liotekāre Benita Kokarēviča dzejas 
mīļotājus aicināja uz tikšanos ar 

Ivetu Krūmiņu no Gulbenes, kas ir  
pazīstamās Drāmas teātra aktrises 
Antras Liedskalniņas krustmeita un 
pati raksta dzeju un stāstus.
  Iveta pastāstīja savas atmiņas 
par aktrisi, interesantas bērnības 
epizodes; dalījās iespaidos par viņu 
saraksti vēstulēs un krustmātes dzīves 
gudrajām atziņām. Pārdomātā dzejas 
kompozīcija, kuru muzikāli pavadīja 
Aivars Osis, un nelielie asprātīgie 
stāsti uzrunāja katru klausītāju. Dzej-
niece uzdāvināja Ilzenes bibliotēkai 
dažas savas dzejas grāmatas un tagad 
katrs lasītājs varēs iepazīties ar šiem 
darbiem.

Seniori ciemojas
  Vasarā iesākām tradīciju - senioru 
ciemošanās vienam pie otra. Tā arī 
16. septembra pēcpusdienā aktīvā-
kie Ilzenes seniori pulcējās Čonku 
ciemā pie Aijas Kalējas un Skaidrītes 
Kazaines, kur viņus gaidīja arī citi 
ciema ļaudis. Katram līdzi bija kāds 

sagatavotais krājums ziemai un tā 
recepte. Šajos saietos ierasta ir puķu 
dārzu apskate, pārrunas par to, kas 
šogad dārzos izdevies, kas ne tik ļoti. 
Nelielajā ekskursijā pa ciemu raisījās 
atmiņu stāsti, jo tieši te vairāk kā 80 
gadus darbojusies Čonku pamatskola 
un visa dzīve ritējusi ap to. Pēc pa-
staigas  kādreizējā skolotāju istabā uz 
tējas tasi aicināja ilggadējā skolas di-
rektora Arvīda Pētersona meita Anita. 
Jaukā gaisotnē tika baudīti līdzatnes-
tie salāti, ievārījumi un marinējumi, 
saceptās plātsmaizes; pārspriestas 
jaunākās un interesantākās receptes. 
Visi atzina, ka šādas tikšanās ir ļoti 
jaukas un vajadzīgas, jo tās dažādo 
reizēm tik vienmuļo ikdienu.

Aktīva sporta sezona
  Ilzenieši vienmēr turējuši godā 
sportiskās aktivitātes, tāpēc sporta, 
kultūras, interešu un mūžizglītības 
centrs „Dailes” atsāk aktīvu sporta 
sezonu. Florbola komandas meitenes 

jau sākušas  treniņus Andra Zeltiņa 
vadībā; šo spēli varēs apgūt arī puiši 
un veidot savu komandu.  Sievietēm 
šosezon tiek piedāvāta iespēja spēlēt 
volejbolu un florbolu trenera Ivara 
Laivas vadībā.
  Sporta zāle jau pamatīgi tika iesildīta 
11. septembrī, kad Ilzenē notika starp-
tautiskie basketbola mači ar igauņiem 
pārrobežu projekta „Cross border 
ball” ietvaros. Savukārt 24. septem-
brī - atklātais galda tenisa turnīrs, bet 
8. oktobrī - Pasaules veselības dienā 
- plkst. 18.00 aicinām piedalīties nū-
jošanas, soļošanas vai riteņbraukšanas 
pārgājienā no centra līdz Senkapiem. 
Bērni un jaunieši šajā dienā dosies ne-
lielā  pārgājienā ar sporta un izklaides 
elementiem. Oktobra otrajā pusē 
kopā ar sporta skolotāju Inesi Žīguri 
organizēsim novadpētniecības pārgā-
jienu „Vēstures stunda”, kura laikā 
meklēsim dabā Ilzenes ķieģeļcepļu 
vietas un seno krusta akmeni. 

Jaunākais Ilzenē

  Jolanta Baldiņa,
Bejas pamatskolas skolotāja

  Rudens priekšvakarā Bejas biblio-
tēkā pulcējās Bejas pamatskolas 
2. un 4. klases skolēni, lai iepazītos 
ar jaunākajām dzejoļu grāmatām, 
ieklausītos dzejoļos un radoši 
izpaustos.

  Bibliotekāre Mudīte Rusakova 
bērniem demonstrēja jaunākās bib-
liotēkā pieejamās dzejoļu grāmatas, 
iepazīstināja ar to saturu. Īpaši liela 
uzmanība tika pievērsta Indras Spro-
ģes grāmatiņai „Joka pēc alfabēts”. 
Bērni lasīja grāmatu, vēroja filmu 
par tās tapšanu un kopā ar skolotāju 
Jolantu Baldiņu veidoja savu ilustrēto 

alfabēta stāstu. Radās interese, kur var 
nopirkt grāmatu un disku „Joka pēc 
alfabēts”. Skolēni lūdza dziesmas ie-
rakstu atkārtot vairākas reizes. Viņiem 
patika zīmēt, sacerēt un veidot savu 
alfabēta stāstu. Tas sanāca ļoti nepa-
rasts: „Apaļš āzis bagātam cālim čiepj 
desas. Ezis ēd feinu gaļu ģimenes 
helikopterī. Izglītots īlens jauc kaķim 
ķerru. Lācim ļipu mazgā nāriņa Ņina. 
Omulīga pīle raksta stāstu šmucīgam 
tārpam. Ugunīgs ūpis vāra zemeņu 
želeju.” 
  Bērni ir radoši un aktīvi, ja vien 
viņiem ir pozitīvi ierosinātāji. Grāma-
tas, dziesmas un zīmējumi ir viens no 
labvēlīgiem materiāliem intelektuālas 
un empātiskas personības attīstībai.

Dzejas dienas Bejā

Bibliotekāre Mudīte Rusakova kopā ar mazajiem lasītājiem no Bejas pamatskolas 
Jolantas Baldiņas foto

Darba laika izmaiņas 
Alūksnes pilsētas 
Tautas namā

  Turpmāk pirmdienās Alūksnes 
pilsētas Tautas nama administrā-
cija un kase apmeklētājiem būs 
slēgta, savukārt sestdienās strā-
dās no pulksten 9.00 līdz 15.00 
un pirms pasākumiem.
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Jaunlaicenē 
tiksies ar 
Māru Svīri
 
  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama 
vadītāja

  22. oktobrī Jaunlaicenes 
tautas namā kopā sanākšanas 
brīdī „Ar vakardienu kabatā” 
tiksimies ar Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieri Māru Svīri. 
Sveiksim mūsu novadnieci, 
rakstnieci, publicisti, vairāku 
filmu scenāriju autori 75 gadu 
jubilejā.

  Kurš gan no mums nezina no 
mākslas filmas, kuras scenārija 
autore ir Māra Svīre, ”Limu-
zīns Jāņu nakts krāsā” nākušo, 
nu jau tautā folklorizējušos 
teicienu: „Uznes mani kalnā!”? 
Rakstniece, kura dzimusi 1936. 
gada 13. oktobrī Jaunlaicenes 
pagasta „Majorskolā”, kalnā 
kāpusi pati. „Pagātne ir pamats, 
uz kura pakāpties, nākotnē ejot,” 
saka Māra Svīre. Par saviem 
kāpumiem, kritieniem un radošo 
mūžu pastāstīs pati rakstniece. 
Pasākumu daudzkrāsaināku 
veidos Jaunlaicenes amatierteāt-
ris „Jumts”, sieviešu vokālais an-
samblis, Jaunlaicenes bibliotēkas 
un Jaunlaicenes muižas muzeja 
darbinieki.

Sanāciet, 
sadziediet, teātri 
spēlējiet!
  Māra Svārupe

  Jaunlaicenes tautas nama 
pašdarbnieki uzsāk jaunu 
sezonu.

  Patiesībā iepriekšējā sezona vēl 
nav noslēgusies, jo tautas nama 
amatierkolektīvu dalībnieki 
arī vasarā dziedājuši, teātri 
spēlējuši, viesus uzņēmuši un 
paši ciemos braukuši.
  Lai arī ir dažādi viedokļi par 
darbošanos amatiermākslas 
kolektīvos, viena atziņa ir 
neapstrīdama - ja dari to, kas 
sirdij un prātam tīkams, tad 
pasaule ir gaišāka un tīrāka, 
tad ļaudis šķiet mīļāki un 
pretimnākošāki. Un būtībā nav 
svarīgi vai dziedam, dejojam vai 
volejbolu vai hokeju spēlējam, 
galvenais ir būt saskaņā ar sevi 
un apkārtējo pasauli.
  Jaunlaicenes tautas nama 
folkloras kopa „Putnis” (vadītāja 
Inga Ārste) kuplina dažādus 
notikumus gan pašu mājās un 
novadā, gan valstī un ārpus tās. 
Ja jums ir tuva tautas mutvārdu 
daiļrade, folkloras kopas 
dalībnieki aicina savam pulkam 
pievienoties visus, kuriem ir 
skanīgas balsis. Īpaši aicināti 
un gaidīti ir kungi vīru balss 
grupā. Arī amatierteātris „Jumts” 
pazīstams ikvienam novada 
teātrmīlim, tāpēc esiet aicināti 
izbaudīt to, ko sauc par teātra 
mīlestību.
  Gaidīsim visus, kuri savus 
talantus vēlas pilnveidot un 
realizēt uz skatuves.

  Inita Veismane,
Alūksnes muzeja direktore

  Alūksnes novada dome ir uzticē-
jusi Alūksnes muzejam veidot no-
vada muzeju metodisko centru. Ar 
šo lēmumu tiek dota iespēja vairot 
muzeju nozares darba kvalitāti, 
strādāt mērķtiecīgāk, arī efektīvāk 
lietot budžeta līdzekļus, lai kopīgi 
ar pārējām kultūras institūcijām 
sekmētu novada kultūrpolitikas 
plānu realizāciju.

  Šī gada rudens būs mūsu mērķu 
un uzdevumu noteikšana tuvākam 
laika periodam (2-3 gadi), gan arī 
ilgtermiņā.
  Kā pirmo pasākumu noorganizējām 
kopīgu semināra apmeklējumu, vien-
laicīgi gūstot kolēģu darba pieredzi 
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas 
muzejā! 5. septembrī Alūksnes 
novada muzeju speciālistes – Jolanta 
Baldiņa, Sandra Magaziņa, Inese 

Dārziņa, Natālija Pomerance, Elīna 
Āboltiņa, Astrīda Ievedniece un 
Līva Liepiņa devās uz Preiļiem, lai 
piedalītos Latvijas Muzeju biedrības 
rīkotajā seminārā „Mājas lapa kā 
mārketinga instruments”.
  Semināru vadīja Latvijas Muzeju 
biedrības priekšsēdētāja Ineta Zelča 
- Sīmansone. Latvijas Muzeju biedrī-
bas mājas lapas izveidošana bija 
dominējošā tēma neilgā, izsmeļošā, 
konstruktīvā un saprotamā lekcijā. 
I.Zelča - Sīmansone dalījās pieredzē 
par plusiem, mīnusiem un tiem 
parametriem, kurus būtu nepie-
ciešams ievērot ikvienam muzeja 
speciālistam, izstrādājot mājas lapu. 
Biedrības priekšsēdētāja uzsvēra, 
cik ļoti uzmanīgam, trāpīgam jābūt, 
izvēloties programmētāju, mājas 
lapas uzturētāju. Salīdzinoši ar 
niecīgām izmaksām ikviena persona, 
uzņēmums var piedalīties informāci-
jas okeāna papildināšanā, jo ikdienas 
reklāma – afišas, bukleti, skrejlapas 

Izglītojas novada muzeju darbinieki

Semināra dalībnieces, Preiļu muze-
ja direktore Tekla Bekeša, Muzeju 

biedrības priekšsēdētāja Ineta Zelču 
Sīmansone pēc semināra 

 Jolantas Baldiņas foto

– tās uz interesentu nostrādā tuvā-
kajā apkaimē, bet atrodoties tīmeklī, 
iestāde paver iespēju afišēt sevi visai 
pasaulei.
  Muzeja speciālistes apspriežoties 
secināja, ka nenoliedzami mūsdienās 
internets kļuvis par cilvēku ikdienas 
sastāvdaļu. Daudziem tas var būt 
kā instruments darbā vai iecienīts 
izklaides veids, tomēr pamatu pa-
matos internets ir pasaulē apjomīgā-
kais informācijas iegūšanas avots. 
Galvenais instruments šī mērķa 
sasniegšanai ir katra muzeja mājas 
lapas izveide. Semināra apakštē-
ma - jaunizveidotā Latvijas Muzeju 
biedrības mājas lapa - muzeja 
speciālistiem nākotnē pavērs iespējas 
uzzināt aktuālākos jaunumus muzeju 
nozarē, vairāk vēstīs par krājumu un 
tā saglabātību, kā arī radīs iespēju 
visiem Latvijas muzejiem vairāk 
informēt par sava muzeja darbību un 
mērķiem. 
  Pozitīvas emocijas tika saņemtas 

  Ilze Miķelsone,
Ates muzeja izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem speciāliste

  10. septembrī Viktora Ķirpa 
Ates muzeja pagalmā pulcējās 
tuvi un tāli draugi, radi, ciemiņi 
un viesi, sadarbības partneri, 
lai kopīgi nosvinētu vienus no 
krāšņākajiem rudens svētkiem 
„Pļaujas svētkus Atē”.

  Šogad gandarījumu par paveikto 
darbu sagādāja lielā apmeklētāju 
atsaucība. Pateicoties nesavtīgai tu-
vāku un tālāku kaimiņu palīdzībai, 
šie svētki izdevās godam.
  Tāpēc Viktora Ķirpa Ates muzeja 
kolektīvs saka lielu paldies pasā-
kuma režisorei Inai Rubenei par 
ieguldīto darbu, sapratni un sirds 
siltumu, Inas brašajiem palīgiem 
puišiem Jānim Rubenim un Dairim 
Zariņam un lauku dzīves zinātājām 
Vizmai un Zelmai, kas ar interesi 
un āķīgiem jautājumiem iesaistījās 
visos lauku darbos.
  Paldies Valteram Reizniekam 
no Limbažu novada par ragu rotu 
gatavošanu, folkloras kopai „Rota” 
no Burtnieku novada par kartupe-

ļu stērķeles gatavošanu, pankūku 
cepšanu un dziesmu dziedāšanu, 
Aglonas novada „Pirts skolai” par 
pirts gudrību stāstīšanu.
  Paldies gulbeniešiem TLMS 
„Sagša” par rokdarbu un keramikas 
darbu demonstrējumiem, Vilim 
Kļaviņam ar ģimeni par smaržīgas 
maizes un vīru dziras gatavošanas 
noslēpumu atklāšanu, Laimonim 
Lapsam par skaisto koka karošu 
grebšanu, Gulbenes Tautas teātra 
kolektīvam, režisorei Edītei Silķē-
nai, vadītājai Inetai Krastiņai par 
izrādes „Trīnes grēki” izrādīšanu, 
spītējot lietum, Lejasciema folklo-
ras kopas meitenēm par atraktivitāti 
un latviskā gara uzturēšanu.
  Paldies Balvu novada Briežucie-
ma etnogrāfiskajam ansamblim 
par nenovērtējamām zināšanām un 
prasmēm linu apstrādē un lustīgām 
dziesmām.
  Paldies Alūksnes novada Ziemeru 
pamatskolas un Strautiņu pamatsko-
las mazpulcēniem un mazpulku va-
dītājiem par atsaucību un palīdzību 
karogu svinīgajā pacelšanā, Jaunlai-
cenes folkloras kopai „Putnis” par 
centīgo veļas mazgāšanu un lustīgo 
dziedāšanu, Jaunlaicenes muižas 

muzeja darbiniecēm par pastaliņu 
gatavošanas prasmju ierādīšanu, 
Alsviķu profesionālajai skolai par 
gardās putras vārīšanu, Ziemeru 
folkloras kopai par centīgo darbu 
labības kulšanā un graudu malšanā, 
kā arī lustīgām dziesmām, TLMS 
„Kalme” dalībniecēm par aušanas 
un citu rokdarbu prasmju ierādīša-
nu, Ilzenes Animācijas studijai par 
interesantajām filmiņām un iespēju 
darboties ar mālu.
 Paldies Alūksnes novada amat-
niekiem Laimonim Bāliņam par 
kalēja prasmju demonstrēšanu, 
Uģim Puzulim par keramikas podu 
demonstrējumiem un Uģa kolēģiem 
par skaistajiem keramikas darbiem, 
jaunannietei Alitai Meijerei ar kolē-
ģiem par skaistajiem un brašajiem 
zirgiem un zirgu kučierēšanu, an-
nenietim Jānim Strakšam ar ģimeni 
par medus sviešanas demonstrēju-
mu un labību, kā arī Anitai Šteiner-
tei par peterņu gatavošanu, Sarmītei 
Kondraškovai ar ģimeni par skais-
tajiem roku darinājumiem, Vijai 
Miķelsonei par piena separēšanas 
mākas rādīšanu, Dacei Brūniņai ar 
ģimeni klūdziņu pīšanas un vērp-
šanas mākas demonstrējumiem, z/s 

„Tīlāni” un Saldābolu ģimenei par 
piena piegādi seperatoram, Dzintrai 
Lapiņai un Bejas novadpētniecības 
centra pārzinei Jolantai Baldiņai 
par atsaucību un palīdzību biļešu 
tirgošanā, Vitautam Puķītim par linu 
kulstīšanas demonstrēšanu.
 Paldies kalncempiešiem Cauku 
ģimenei par kulšanas demonstrēju-
miem rijā, Līvijai Stūrstepai par zi-
nāšanām un prasmju demonstrēšanu 
labības kulšanā ar kuļmašīnu, Dai-
nai Jencītei par silto zeķu adīšanu, 
Mārai Gaigalietei, Ilgai Grabažai un 
Ritai Āboltiņai par vilnas plucinā-
šanas, sukāšanas un šķeterēšanas 
demonstrēšanu, Ritai Āboltiņai 
par sviesta kulšanas demonstrēša-
nu, Rūdolfam Vanagam, Aigaram 
Alksnim un Agnim Grigānam par 
motora un kuļmašīnas darbināšanu 
un labības kulšanu, Dinai Ozolai, 
Solvitai un Raivim Grendēm, Agitai 
Birzniecei par palīdzību biļešu 
tirdzniecībā.
 Pateicoties visiem rudens svētku 
dalībniekiem un viņu palīgiem, 
mums kopīgi izdevās noorganizēt 
Pļaujas svētkus Viktora Ķirpa Ates 
muzejā.

Ciešā vienotībā un sadarbībā aizvadīti 
Pļaujas svētki Atē

  Līva Liepiņa, 
Alūksnes muzeja speciāliste
komunikāciju darbā

  Alūksnes muzejs turpinot tra-
dīciju, apmeklētājiem un intere-
sentiem jau sesto gadu piedāvās 
kolorītu, dažādās tehnikās veidotu 
novada mākslinieku rudens kop-
izstādi, kuru plānots atklāt 11. 
novembrī pulksten 11.

  Daloties pieredzē un kopīgi atskato-
ties uz iepriekšējo gadu veidotajām 
kopizstādēm, ar līdzšinējo izstādes 
kuratori un mākslinieci Zigrīdu 
Ilenāni nonācām pie vairākiem 
secinājumiem. Tādēļ izlēmām, ka 
2011. gada rudeni veidosim mazliet 
neierastāku kā līdz šim.
  - Šogad māksliniekus aicinām 
piedalīties izstādē „Dažādi no-

vadi. Viena Latvija” bez īpašiem 
saukļiem. Līdz šim izstāžu moto ir 
bijis tas, kas radošajām personībām 
kalpojis kā dzinulis. Šoruden mēs, 
mākslinieki, saliekot kopā dažādās 
tehnikas vienotā kvalitatīvā izstādē, 
dāvināsim mūsu mazajai, tik ļoti mī-
ļajai pilsētai uz valsts svētkiem. Lai 
katrs interpretē pats, kas būtu tas, ko 
mākslinieks caur apmeklētāju loku 
veltītu savai tēvu zemei jubilejā, - 
stāsta Z. Ilenāne.
  Z. Ilenānei sadarbojoties ar Liepā-
jas mākslinieku savienības locekli 
un izstādes kuratori Guntu Krastiņu 
radās, un, pateicoties Liepājas domes 
atbalstam, īstenojās iecere līdz ar 
Alūksnes tradicionālo rudeni uz no-
vadu atvest arī Liepājas mākslinieku 
sagatavotu izstādi un atklāt to vienā 
kopīgā pasākumā.
  - Šī būs pirmā šāda veida Liepā-

jas mākslinieku izstāde Alūksnē, 
jo līdz šim Liepājas mākslinieki 
savus darbus nav rādījuši tik tālu no 
pilsētas, kurā piedzimst vējš. Izstādē 
piedalīsies vienpadsmit Liepājas 
mākslinieki – Mg.art profesors Aldis 
Kļaviņš, Mg.art profesore Inta Klā-
sone, Mg.art Dzintra Vīriņa, Mg.art 
Andris Millers, Mg.art Gunta Kra-
stiņa, Mg.art Ilona Slaidiņa, Pēteris 
Taukulis, Egīls Brūns, Mg.art Guntis 
Otaņķis, Mg.art Aivars Rozenbahs, 
Mg.art Egons Paševics, Mg.art 
Raimonds Gabaliņš. Retrospekcijā 
atainota katra mākslinieka individu-
ālais pasaules redzējums kādā laika 
posmā viņu dzīvēs. Apmeklētāji 
varēs iepazīties ar Liepājas māks-
linieku radītajiem gleznu, grafikas 
un tēlniecības darbiem, - prieku par 
Liepājas mākslinieku darbu izstādi 
Alūksnē pauž Gunta Krastiņa.

  Aicinām visus interesentus – īpaši 
jauno mākslinieku paaudzi jau laikus 
domāt un sākt gatavoties izstādei, 
jo laika atlicis pavisam maz. Tādēļ, 
cienījamie mākslinieki, kuri vēlaties 
piedalīties šī gada rudens izstādē 
„Dažādi novadi viena Latvija”, 
iesniedziet savus darbiņus Alūksnes 
muzejā līdz 4. novembrim!

Arvīds Pīgožņa pie sava darba „Ūdens 
un gaiss” 5. novada mākslinieku

rudens kopizstādē
 Daces Plaudes foto

„Dažādi novadi. Viena Latvija”

Preiļu vēstures un lietišķās māks-
las muzeja un keramiķa Poļikarpa 
Čerņavska keramikas darbu pa-
matkolekcijas apskates laikā, mūsu 
novada muzejniecēm komunicējot 
ar kolēģiem no Latgales. Tika gūta 
noderīga informācija par krājuma 
saglabātību, kā arī par to, kā izveidot 
izstādi vienam priekšmetam. Šāda 
veida semināri ikvienam muzeja 
speciālistam ir liels ieguvums, liela 
pieredze.
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  Līva Liepiņa,
Alūksnes muzeja speciāliste
komunikāciju darbā

  Sākoties jaunajam mācību gadam, 
Alūksnes muzeja speciālisti var 
lepoties, jo līdz ar rudens iestāšanos 
esošajām muzejpedagoģiskajām 
programmām „Kad man būtu tā 
naudiņa”, „No graudiņa līdz klaipi-
ņam”, „Piena pārstrāde”, „Pastai-
ga pa „Senču istabu””, „Alūksnes 
vēsturiskie mirkļi”, „Toreiz un 
tagad”, piedāvājam trīs jaunas, 
pēc satura atšķirīgas izglītojošās 
nodarbības!

  Iepazīt tuvākās apkārtnes kultūrvēs-
turisko mantojumu nav iespējams, 
neuzturoties ārpus pils mūriem. 

Programma „Iepazīsim Alūksni” 
mazajiem un ne tik mazajiem pētnie-
kiem piedāvā iespēju doties ceļojumā, 
meklējot Alūksnes kultūrvēsturiskos 
objektus pēc informācijas lapas un sa-
gatavotās kartes. Maršruta galapunktā 
pētnieki aicināti piedalīties apgūto 
zināšanu konkursā. Mērķauditorija 
ir 5. - 9. klašu skolēni, nodarbības 
ilgums ap 1,5 stundu.
  Programma „Pagrīdes stāsti” ir ie-
skats arheoloģijā, kas Alūksnē šobrīd 
ir viena no aktualitātēm, jo nupat 
Alūksnes pilsdrupās tika veikti arheo-
loģiskie izrakumi. Nodarbības mērķis 
ir iepazīties ar arheoloģijas zinātni un 
nozīmi senvēstures pētīšanā. Skolēni 
katrs praktiski varēs iejusties arheolo-
ga lomā, veicot izrakumus Jaunās pils 
pagrabā. Atrastās lietas skolēniem būs 

Jaunas muzejpedagoģiskās programmas
jāapspriež. Šī programma paredzēta 
2. - 7. klašu skolēniem un nodarbības 
ilgums 1 stunda.
  Lai skolēns gūtu ieskatu baronu fon 
Fītinghofu dzimtas darbībā Marien-
burgā (Alūksnē) 18. gs., tad noteikti 
jāpiesakās programmai „Pa Vītiņu 
vēstījuma pēdām”. Izejot vairākus 
spēles etapus, klausoties nodarbības 
vadītāja stāstījumā, skolēns iepazīs 
veco muižu nosaukumus un gūs 
priekšstatu par Marienburga kopumā. 
Jauniegūtās zināšanas skolēns nostip-
rinās, atbildot uz testa jautājumiem. 
Mērķauditorija ir 1. - 9. klašu skolēni, 
nodarbības ilgums 1stunda.
  Kopīgi ar skolu pedagogiem 
veicināsim interesi un izpratni par 
Alūksnes vēsturi!

Muzeja krājuma glabatāja Vizma Supe 
muzepedagoģiskās nodarbības laikā 

„No graudiņa līdz klaipiņam...”
Līvas Liepiņas foto

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldībā 
noslēgusies trešā iepirkuma 
procedūra Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) atbal-
stītā projekta „Skolēniem droša 
pārvietošanās Alūksnes pilsētā” 
īstenošanai.

  Atklātā konkursa rezultātā 21. 
septembrī noslēgts līgums ar SIA 
„CVS” par gājēju ietvju izbūvi, 
apgaismojuma pilnveidošanu, 
gājēju pāreju izveidošanu, autobusu 
pieturu izbūvi un to konfigurācijas 
uzlabošanu, kā arī nepieciešamo 

ceļa zīmju uzstādīšanu Brīvības, 
Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helē-
nas ielās Alūksnē saskaņā ar teh-
nisko projektu. Saskaņā ar noslēgto 
līgumu šos darbus plānots paveikt 
līdz 2012. gada 27. jūlijam.
  Kā jau esam informējuši, pirmā 
iepirkuma procedūra bija jāpārtrauc, 
pamatojoties uz Publisko iepirku-
mu likuma 38. panta otro daļu, jo 
pretendentu iesniegtie piedāvājumi 
pārsniedza pasūtītāja budžeta iespē-
jas. Otrā iepirkuma procedūra bija 
jāizbeidz, pamatojoties uz Publisko 
iepirkumu likuma 38. panta pirmo 
daļu, jo iesniegtie piedāvājumi 
neatbilda iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

Veiksmīgi noslēdzies iepirkums
projektā par drošu pārvietošanos

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

(ERAF) atbalstītā projekta „Skolē-
niem droša pārvietošanās Alūksnes 
pilsētā” mērķis ir uzlabot satiksmes 
drošību Alūksnes pilsētā, veidojot 
bērniem drošu satiksmes vidi.
  Projektā paredzēta ietvju izbū-
ve, apgaismojuma pilnveidošana, 
gājēju pāreju izveidošana, autobusa 
pieturu izbūve un konfigurācijas 
uzlabošana, kā arī nepieciešamo 
ceļa zīmju uzstādīšana Brīvības, 

Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helē-
nas ielās.
  Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas sastāda Ls 180259,29. 
No Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 
151417,80 (84%), valsts budžeta 
finansējums ir Ls 5407,77 (3%), 
bet pašvaldības finansējums – Ls 
23433,72 (13%).

Izvērtē
piedāvājumus
  Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja 

  Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansētā projek-
ta Nr. KPFI-7/32 „Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana, izmantojot 
videi draudzīgus būvniecības 
materiālus un izstrādājumus” 
gaitā šobrīd izvērtē atkārtotajā 
iepirkumu procedūrā iesnieg-
tos piedāvājumus.

  26. jūnijā izsludinātais atklātais 
konkurss par būvdarbu veikšanu 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas jaunajā ēkā minētā 
projekta ietvaros tika pārtraukts, 
jo vienīgā pretendenta iesnieg-
tais piedāvājums pārsniedza 
pasūtītāja budžeta iespējas. 4. 
augustā atklātais konkurss par 
būvdarbu veikšanu tika izsludi-
nāts atkārtoti.
  Šobrīd notiek pretendentu ie-
sniegto piedāvājumu izvērtēšana. 
Tomēr projektā plānotajā termi-
ņā (līdz šī gada 23. novembrim) 
būvdarbus nebūs iespējams 
paveikt un būs nepieciešams lūgt 
pagarināt projekta realizācijas 
termiņu, līdzko būs zināmi atkār-
totā atklātā konkursa rezultāti.
  Iepirkumā ir izvirzīti nosacī-
jumi, ka, veicot būvniecības 
darbus, pretendentam jāievē-
ro „Zaļā iepirkuma” principi 
(būvorganizācijas pieredze darbā 
ar vides standartiem, videi un 
veselībai draudzīgu materiālu 
izvēle, optimāla būvlaukuma un 
transporta organizācija, samazi-
nāts enerģijas un ūdens patēriņš, 
atkritumu apsaimniekošana, 
u.c.), kas nodrošinās videi drau-
dzīgas būvniecības principus.
  Projekta mērķis ir veikt 
energoefektivitātes pasākumus 
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
ēkā un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas jaunajā ēkā, 
samazinot ēku enerģijas patēriņu 
un oglekļa dioksīda emisiju ap-
jomu. Projekta rezultātā iecerēts 
panākt būtisku apkures siltum-
enerģijas patēriņa samazināju-
mu. Veicot energoefektivitātes 
pasākumus, paredzēts nodrošināt 
ilgāku ēku lietderīgās izmantoša-
nas laiku un būtiski uzlabot ēku 
vizuālo izskatu.
  Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas ir Ls 376819,60, 
Finanšu instrumenta finansējums 
jeb Ls 270933,29 jeb 71,90%, 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums – Ls 105886,31 
jeb 28,10 %.
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  Evita Aploka

  Alūksnes pilsētas Tautas nams 
jauno sezonu sācis ar atjaunotu 
Lielo zāli.

  Alūksnes novada domes deputāti 
maija sēdē nolēma no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem piešķirt 12761 
latu Alūksnes pilsētas Tautas nama 
Lielās zāles remontam. Jāteic, ka 
iepriekšējo reizi zāle remontu pie-
dzīvojusi pirms 30 gadiem...
  Piešķirtais finansējums ļāvis ievē-
rojami uzlabot zāles izskatu – ir at-
jaunota zāles grīda, nomainīta grīda 
skatuvei, nomainītas zāles durvis, 
skatuves durvis un vienas rezerves 

durvis, zāles sienām un griestiem 
veikts kosmētiskais remonts, 
atjaunots viens koru podests, kā arī 
izbūvēta ventilācijas lūka, saremon-
tēts jumts un nomainītas notekūde-
ņu caurules. Zāle kļuvusi gaišāka, 
jo tai ierīkoti divi logi, pa kuru telpā 
ieplūst dienas gaisma. Tāpat lielajā 
zālē veikta arī balkona balsta stabu 
un paša balkona priekšējās daļas 
atjaunošana.
  Darbus Alūksnes pilsētas Tautas 
namā veica SIA „Alūksnes celtnie-
cības kompānija”.
 29. septembrī Alūksnes novada 
dome nolēma piešķirt Ls 4230 
jaunu podestu un plauktu materiālu 
iegādei.

Sāk sezonu ar atjaunotu 
Lielo zāli

  Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra ir atbalstījusi Alūksnes Bēr-
nu un jauniešu centra izstrādāto 
projektu- nometni par karjeras 
izglītību 7.-9.klašu skolēniem 
„Gribu, varu, vajag!”.  Nometne 
notiks skolēnu brīvlaikā no 24.-
28.oktobrim.

  Nometnes mērķis ir padziļināt 
skolēnu izpratni par karjeras attīs-
tīšanas galvenajiem jēdzieniem. 
Dot iespēju skolēniem apzināties 
mainīgās darba pasaules un karjeras 
attīstīšanas kopsakaru. Radīt skolē-
nos izpratni par tagadējas izglītības 
saikni ar nākotnes darba iespējam, 
stimulēt mācīšanās motivāciju. 
Attīstīt skolēnu izpratni par viņu 
spējām un vajadzībām, lai pieņemtu 
pareizu lēmumu savas izglītošanas 
ceļa izvēlē. Sniegt atbalstu skolē-
niem apgūt prasmes pieņemt lēmu-
mus savas karjeras plānošanā.
  Ar projekta palīdzību vēlamies 
veicināt mērķa grupas jauniešu 
zināšanu attīstību par sevi, profesiju 
daudzveidību un tām nepieciešama-
jām personības īpašībām, zināšanām 
un prasmēm, izglītības iespējām, 
kā arī veicināt pozitīvu attieksmi 
pret dažādu darbu darītājiem. Mums 
ir svarīgi nodrošināt jauniešiem 
informācijas ieguves, pašanalīzes 
un pašnovērtējuma, karjeras plāno-
šanas prasmju attīstību un stimulēt 
katra skolēna individuālās pieredzes 

bagātināšanos atbilstoši viņa dotu-
miem, interesēm un vajadzībām.
  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram ir svarīgi palīdzēt projekta 
mērķgrupai- jauniešiem orientēties 
mūsdienu dzīves apstākļos, izvēlo-
ties izglītības virzienu, izprotot sevi, 
apzinoties savas stiprās un vājas 
puses. 
  Nometnes laikā paredzētas dažā-
das nodarbības, arī labās prakses 
pieredzes apmaiņa, brīvprātīgais 
darbs un ēnu diena. Dalība nometnē 
ir bezmaksas. 

  Lai pieteiktos nometnei ir jāraksta 
motivācijas vēstule, kurā iekļauta 
sekojoša informācija: 
  1. Neliela informācija par sevi 
(vārds, uzvārds, skola, klase), 
arī kontaktinformācija (tālrunis, 
e-pasts).
  2. Ko es saprotu ar vārdiem karje-
ras izglītība.
  3. Mana sapņu profesija vai profe-
sijas, kas man interesē.
  4. Manas brīvā laika aktivitātes.
  5. Cita informācija, kas man šķiet 
svarīga. 
  Motivācijas vēstule jāiesniedz 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, 
Pils ielā 74, Alūksnē vai jānosūta pa 
pastu, vai pa e-pastu abjc@inbox.lv 
līdz 10.oktobrim pulksten 16.00.
  Kontaktpersona: 
nometnes vadītāja Kristīne Vimba, 
tālrunis 64322402, 29190552

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers un Tautas nama direktore
Sanita Bērziņa svinīgi pārgriež lentu, atverot atjaunotās zāles durvis

Evitas Aplokas foto

Aicina uz nometni 
„Gribu, varu, vajag!”
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ZM: mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija vienotajā datu 
bāzē nodrošinās dzīvnieku uzskaiti un izsekojamību
  No šā gada 1. jūlija iedzīvo-
tājiem ir iespēja reģistrēt savu 
mājas mīluli vienotā valsts datu 
bāzē, ko uztur valsts aģentūrā 
„Lauksaimniecības datu centrs” 
(LDC) atbilstoši Ministru kabine-
ta 2011. gada 21. jūnija noteiku-
miem Nr.491 „Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas kārtība”. 
Datu bāzē var reģistrēt trīs veida 
mājas (istabas) dzīvniekus – 
suņus, kaķus un mājas (istabas) 
seskus.

  Līdz 2012. gada 1. janvārim mājas 
(istabas) dzīvniekus ir iespējams 
reģistrēt Rīgā – valsts aģentūrā 
„Lauksaimniecības datu centrs”, 
Republikas laukumā 2 vai arī LDC 
reģionus apkalpojošās nodaļās. 
Savukārt no 2012. gada 1. janvāra 
dzīvniekus varēs reģistrēt ne tikai 
LDC, bet arī pie praktizējoša vete-
rinārārsta vai vietējās pašvaldības 
darbinieka.
  Lai veiktu reģistrāciju, jāaizpilda 
veidlapa, kas atrodama  LDC inter-
neta mājas lapas www.ldc.gov.lv 
sadaļā „Veidlapas un iesniegumi”. 
Pirms reģistrācijas dzīvniekam ir 
jābūt implantētai mikroshēmai jeb 
mikročipam, kā arī viņa jābūt mājas 

(istabas) dzīvnieka pasei. Mājas 
(istabas) dzīvnieka reģistrācija 
datubāzē ir maksas pakalpojums, 
kas saskaņā ar  noteikto cenrādi  ir 
5 lati.
   Ja mājas (istabas) dzīvniekam nav 
implantēta mikroshēma, dzīvnieka 
īpašniekam jādodas pie praktizējoša 
veterinārārsta, līdzi ņemot personu 
apliecinošu dokumentu, mājas (ista-
bas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas 
apliecību. Ja īpašniekam nav mājas 
(istabas) dzīvnieka pases vai vak-
cinācijas apliecības, to var saņemt 
pie praktizējoša veterinārārsta. 
Savukārt ja mājas (istabas) dzīvnie-
kam ir vakcinācijas apliecība, tad 
tā jānomaina pret mājas (istabas) 
dzīvnieka pasi.
  Veterinārārsts dzīvniekam ievadīs 
mikroshēmu kreisajā pusē kakla 
apvidū. Mikroshēmas numurs tiks 
ielīmēts vai arī ierakstīts dzīvnieka 
pasē un Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas veidlapā.
  Dzīvnieka īpašniekam jāaizpilda 
veidlapas A daļu, savukārt praktizē-
jošam veterinārārstam - veidlapas 
B daļu. Aizpildītās veidlapas A un 
B daļas veidlapu 30 dienu laikā 
dzīvnieka īpašniekam jāiesniedz 
LDC. Ja ir veikts maksājums pirms 

reģistrācijas, datu centrā jāuzrāda 
maksājumu apliecinošs dokuments. 
Savukārt ja maksājums par reģistrā-
ciju nav veikts, to iespējams izdarīt 
uz vietas datu centrā.
  Ja mājas (istabas) dzīvniekam ir 
jau implantēta mikroshēma, dzīv-
nieka īpašniekam tāpat ir jāierodas 
datu centrā un jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments, mājas 
(istabas) dzīvnieku pase, kā arī 
jāiesniedz Mājas (istabas) dzīvnieka 
reģistrācijas veidlapa ar aizpildītu 
veidlapas A daļu. Tāpat arī jāuzrāda 
maksājumu apliecinošs dokuments, 
ja ir veikts maksājums pirms reģis-
trācijas. Iemaksu var veikt arī uz 
vietas datu centrā. 
  Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā-
cijas kārtība paredz, ka līdz 2012. 
gada  1. jūlijam visiem suņiem, 
kas piedalās izstādēs vai uz laiku 
tiek izvesti ārpus valsts, ir jābūt 
implantētai  mikroshēmai un tiem 
jābūt  reģistrētiem datubāzē. Tāpat 
arī visiem suņiem, kas sešu mēnešu 
vecumu sasniegs līdz 2016. gada 1. 
jūlijam, ir jābūt implantētai  mikro-
shēmai un tiem jābūt  reģistrētiem 
datubāzē. Savukārt kaķiem un 
mājas (istabas) seskiem mikroshē-
mas implantācija un reģistrācija 

datu bāzē ir brīvprātīga. Sākot ar 
2016. gada 1. jūliju datubāzē tiks 
ievadīta informācija par mājas 
(istabas) dzīvnieka vakcināciju pret 
trakumsērgu.

Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
Zemkopības ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības 
policija informē
 
  Gints Teterovskis,
pašvaldības policijas inspektors

  Alūksnes novada pašvaldības 
policija laika posmā no 24. 
augusta līdz 20. septembrim 
izbraukusi uz 18 notikumiem.

  Seši notikumi nebija pašval-
dības policijas kompetencē 
– vairāki no šiem gadījumiem 
bija jārisina civiltiesiskā ceļā un 
dažos netika konstatēts pārkā-
pums.
  Norādītajā laika posmā pašval-
dības policija sastādīja astoņus 
administratīvo pārkāpumu pro-
tokolus par autotransporta apstā-
šanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu un četrus protoko-
lus par citiem administratīvajiem 
pārkāpumiem. Pašvaldības 
policijas darbinieki kontrolēja 
sabiedrisko kārtību trīs pasāku-
mos. Divas personas policijas 
darbinieki nogādāja mājoklī, 
jo tās sabiedriskā vietā atradās 
alkohola reibumā cilvēka cieņu 
apkaunojošā izskatā un nespēja 
patstāvīgi pārvietoties. Savukārt 
četras personas tika nodotas 
valsts policijas darbiniekiem.

Malienā
atsākas 
pašdarbības 
sezona

  Evita Bogdanova,
Malienas tautas nama vadītāja

  Ar oktobri Malienas tautas 
namā sāksies pašdarbības ko-
lektīvu jaunā darba sezona.

  Tiek  laipni aicināti spēlēt un 
dziedāt  varoši un griboši cilvēki.  
Visus, kuri vēlas izpausties 
dejās, dziesmās un spēlējot 
teātri, gaidīsim Malienas tautas 
nama amatiermākslas kolek-
tīvos -  vidējās paaudzes deju 
kolektīvā  „Maliena” (vadītāja 
Tekla Cinglere), teātra spēlētāju 
kopā „Pakāpiens” (vadītājs Arnis 
Ezeriņš) un vokālajā ansamblī 
(vadītāja Aiva Lielbārde). 
  Būsiet mīļi gaidīti visi jau 
esošie pašdarbnieki, kā arī tie, 
kuri dažādu apstākļu dēļ bijuši il-
gākos vai īsākos „atvaļinājumos” 
un atbalstījuši mūs tikai skatītāju 
rindās. Kā arī laipni aicināts 
ikviens piebiedroties sev tīkamā 
kolektīvā  gan ar  pieredzi, gan 
bez tās.  Cilvēks taču var kaut ko 
jaunu un nezināmu mācīties vi-
sas dzīves garumā. Nāciet mūsu 
pulkā, veidosim  pagasta kultūras 
dzīvi aktīvāku, daudzveidīgāku, 
viss ir atkarīgs tikai no mums 
pašiem, cik atsaucīgi un aktīvi 
mēs būsim, tik dzīva - dziedoša, 
dejojoša un teātri spēlējoša būs 
Maliena!
  Jaunos dalībniekus gaida tautas 
nama vadītāja Evita katru darba 
dienu no 8.00 – 16.00, informā-
cija pa tālruni 26241461.

  Evita Bogdanova,
Malienas tautas nama vadītāja

  Malienā 24. septembrī notika 
sporta diena, kurā gandrīz visas 
aktivitātes bija saistītas ar velo-
sipēdu.

  Notika dažādas aktivitātes, kurās 
varēja arī izcīnīt balvas.
 Aktīvā sporta piekritējus izaicināja 
Ielu vingrotāji, rādot paraugde-
monstrējumus un iesaistot vietējo 
publiku.
  Paldies visiem, kas piedalīj ās šajā 
Malienas sporta dienā! 
  Neliels ieskats  Malienas sporta 
dienas norisēs fotoattēlos.

Malienā sporta diena

Ielu vingrotāju un parkour puišu aktivitātes ar Malienas iedzīvotājiem
Valta Čibala foto

Ar velosipēdu var braukt ne tikai uz 
ātrumu, bet uzvaru var gūt arī  

lēnbraukšanā!

5 km velomaratona uzvarētāji - 1. vietas 
ieguvējs Edijs Gušs, 2. vietā - Asnate 

Korsīte un 3. vietā - Dāvis Korsītis

Kreatīvākās aizsargķiveres īpašnieks - 
Edijs Gušs

Uz starta līnijas 5 km maratona 
dalībnieki

  27. jūlijā stājās spēkā 2011. gada 
19. jūlija Ministru kabineta notei-
kumi Nr.570 „Grozījumi Ministru 
Kabineta 2011. gada 4. janvāra 
noteikumos Nr.11 „Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta fi-
nansēto projektu atklāta konkur-
sa „Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana mājsaimniecību 
sektorā” nolikums”. MK notei-
kumi Nr.570 un MK noteikumu 
Nr.11 konsolidētā versija.

  MK noteikumi Nr.11 nosaka Kli-
mata pārmaiņu finanšu instrumenta 
(KPFI) finansēto projektu atklāta 
konkursa „Atjaunojamo energore-
sursu izmantošana mājsaimniecību 
sektorā” (turpmāk – konkurss) 
nolikumu, tai skaitā vērtēšanas 
kritērijus, projektu pieteikšanas, 
izskatīšanas, apstiprināšanas un 
finansējuma piešķiršanas kārtību, kā 
arī projektu īstenošanas, pārskatu 
iesniegšanas un pārbaudes kārtību.
  Konkursa mērķis ir oglekļa 

dioksīda emisiju samazināšana 
mājsaimniecību sektorā, atbalstot 
mikroģenerācijas siltumenerģijas 
vai elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģisko iekārtu iegādi un 
uzstādīšanu dzīvojamai mājai, 
lai nodrošinātu siltumenerģijas 
vai elektroenerģijas ražošanu no 
atjaunojamiem energoresursiem un 
siltuma vai elektroenerģijas piegādi 
tikai mājsaimniecības vajadzībām.
Konkursa otrās kārtas pieejamais 
KPFI finansējums ir 6 975 559,16 
lati. Konkursa ietvaros vienam 
projektam pieejamais finanšu 
instrumenta finansējums ir 7 000 
latu. Konkursa ietvaros maksimāli 
pieļaujamā finanšu instrumenta 
atbalsta intensitāte nepārsniedz 50% 
no projekta kopējām attiecināma-
jām izmaksām. 
  Projektu iesniedzējs var būt: 
- dzīvojamās mājas īpašnieks – 
fiziska persona, uz kuras vārda ir 
reģistrēta dzīvojamā māja; 
- vairāku dzīvokļu dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota 
biedrība, kas neveic saimniecisko 
darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnie-
ku – fizisku personu – vārdā, kuru 
attiecīgais nekustamais īpašums 
atrodas atsevišķu divu vai vairāku 
dzīvokļu mājā.
  Projektus šajā konkursā varēs 
iesniegt par: ēku, kas klasificējas 
kā dzīvojamā māja; ekspluatācijā 
nodotu dzīvojamo māju vai jaun-
būvi; visu dzīvojamo māju, nevis 
dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu 
dzīvokli; nekustamo īpašumu, kura 
īpašnieks ir ierakstīts zemesgrā-
matā. 
  Konkursa ietvaros tiek atbalstīti 
projekti, kuros tiks iegādātas un 
uzstādītas šādas iekārtas:
- šķeldas vai salmu biomasas katli, 
biomasas granulu vai malkas katli 
un biomasas kamīni ar kopējo uz-
stādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
- saules kolektoru sistēmas ar 
kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW 

(ieskaitot);
- siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto 
jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
- vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto 
jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
- saules baterijas ar kopējo uzstādīto 
jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
- vairākas augstāk minētās iekārtas, 
ņemot vērā konkrētas iekārtas kopē-
jās uzstādītās jaudas ierobežojumus. 
  Projekta iesniegumus līdz 2011. 
gada 1. novembrim (ieskaitot) jā-
nosūta pa pastu: Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai, 
Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, vai 
noformētu elektroniskā dokumenta 
veidā sūtot uz elektroniskā pasta ad-
resi: microgen_kpfi@varam.gov.lv
Jautājumus par projekta iesnieguma 
sagatavošanu un iesniegšanu var 
sūtīt pa pastu: Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai, 
Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, 
vai elektroniski uz elektroniskā 
pasta adresi: 
microgen_kpfi@varam.gov.lv

Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā
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Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības iestādēs

Saistošie noteikumi Nr.23/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

25.08.2011. lēmumu Nr.312
(protokols Nr.12, 17.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu
I Vispārīgie jautājumi

  1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
- noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
tiek noteikta daļēja maksa mācību 
procesa nodrošināšanai kā līdzfinan-
sējums (turpmāk - līdzfinansējums) 
par izglītības ieguvi Alūksnes novada 
pašvaldības dibinātajās profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības iestādēs.

  2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība 
attiecas uz Alūksnes Mūzikas skolas, 
Alūksnes Mākslas skolas, Jaunannas 
Mūzikas un mākslas skolas, Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas, Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra (turpmāk tekstā katra atse-
višķi - Skola) audzēkņu vecāku vai 
aizbildņu (turpmāk tekstā - vecāki)  
līdzfinansējumu mācību procesa 
nodrošināšanai profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības programmās.
 
II Līdzfinansējuma noteikšanas 
kārtība un apmērs

  3. Līdzfinansējuma apmēru katrai 
Skolai nosaka Alūksnes novada 
dome, pamatojoties uz Skolas iesnie-
gumu. 
 
  4. Līdzfinansējums par izglītības 
ieguvi pašvaldības dibinātajās profe-
sionālās ievirzes un interešu izglītības 
iestādēs veido daļu no katras Skolas 
finansējuma. Skola plāno līdzfinansē-
juma ieņēmumus un to izlietojumu un 
iesniedz pašvaldībā līdzfinansējuma 
ieņēmumu un izlietojuma tāmi katram 
budžeta gadam.

  5. Līdzfinansējums paredzēts un 
izmantojams atbilstoši Skolas līdzfi-
nansējuma ieņēmumu un izlietojuma  
tāmei normatīvajos aktos paredzēta-
jiem mērķiem.

  6. Līdzfinansējuma naudas atlikums 
saimnieciskā gada beigās paliek 
Skolas rīcībā nākamajam saimniecis-
kajam gadam, un tie nav novirzāmi 
citiem mērķiem.

  7. Līdzfinansējumu maksā vecāki, 
kuru bērni Skolā apgūst licencētas 
profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammas un interešu izglītības prog-
rammas atbilstoši Skolas nolikumam 
un kuru mācību (treniņu) nodarbības 
organizē un nodrošina Skola.

  8. Saskaņā ar Skolas normatīvajā 
aktā noteikto kārtību par līdzfinansē-
juma samaksu, Skola var atbrīvot vai 
samazināt līdzfinansējuma apmēru, 
kā arī veikt audzēkņu materiālo 
stimulēšanu, nepārsniedzot 10 % no 
skolas plānotajiem līdzfinansējuma 
ieņēmumiem.

  9. Līdzfinansējuma samazinājumu 
par attaisnoti (ārsta izziņa) kavēto 
laika periodu nosaka Skola saskaņā ar 
Skolas normatīvajā aktā noteikto.
 
  10. Vecāku līdzfinansējums tiek 
iemaksāts Alūksnes novada pašval-
dībā līdz 25.datumam par pašreizējo 
mēnesi. 
 
 
 

  11. Pārtraucot mācības skolā, vecāku 
iemaksātais līdzfinansējums netiek 
atmaksāts. 

  12. Šo noteikumu ievērošanas un 
līdzfinansējuma iemaksas izpildes 
kontroli organizē un nodrošina katras 
Skolas direktors.

III Pārējas noteikumi

  13. Noteikt, ka šo noteikumu 
4.punkts stājas spēkā no 2012.gada 
1.janvāra.

 
Saistošo noteikumu “Par 

līdzfinansējuma samaksas kārtību 
Alūksnes novada pašvaldības 

profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs” paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
  Papildu finansējuma piesaiste, lai 
nodrošinātu profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības pieejamību 
Alūksnes novada pašvaldībā.

  2. Īss projekta satura izklāsts 
  Ar šiem saistošajiem notei-
kumiem noteikta daļēja maksa kā 
līdzfinansējums par izglītības ieguvi 
pašvaldības dibinātajās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs un interešu 
izglītības iestādēs, un kādā kārtībā 
un kādiem nolūkiem tā izmantojama 
skolās;
 tiesiskais regulējums - Izglītības 
likuma 12. panta 2.1 daļa un likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta trešā 
daļa. 

  3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
  Saistošo noteikumu īstenošanas 
finansiālās ietekmes prognoze uz 
pašvaldības budžetu - līdzfinansējums 
samazinās pašvaldības budžeta 
izdevumus.

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  Saistošo noteikumu tiesis-
kais regulējums attiecināms uz 
iedzīvotājiem, kuri vēlas izglītot 
savus bērnus profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības iestādēs;
 saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums neradīs papildus (jaunus) 
pienākumus, jo vecāku līdzdalības 
maksājums izglītības ieguvei tika 
noteikts ar Alūksnes novada domes 
lēmumu.

  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
  Privātpersona var griezties saistošo 
noteikumu piemērošanā izglītības 
iestādē, Izglītības pārvaldē vai 
Alūksnes novada pašvaldībā.

  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.

 Konsultācijas notikušas ar visu 
Alūksnes novada pašvaldības 
profesionālās un interešu izglītības 
iestāžu vadītājiem.

Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 19/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.07.2011. lēmumu Nr.285
(protokols Nr.11, 16.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 7.panta sesto daļu,14.panta septīto daļu, 15.pantu,17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu
  Izdarīt šādus grozījumus Alūksnes 
novada domes 26.08.2010. saisto-
šajos noteikumos Nr.36/2010 „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā Alūksnes novadā”, turpmāk 
tekstā – Saistošie noteikumi:

  1. 7.3.apakšpunktā svītrot vārdu 
„invalīdiem”.
  2. Papildināt Saistošos noteikumus 
ar 7.6., 7.7. un 7.8. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
  “7.6. maznodrošinātai personai, 
kura ir invalīds;
  7.7. maznodrošinātai pensijas 
vecumu sasniegušai personai, kurai 
nav likumisko apgādnieku;
  7.8. maznodrošinātai ģimenei, 
kura audzina divus un vairāk 
bērnus.”
  3. Svītrot 9.10.apakšpunktā vārdus 
„vai invalīda apliecības kopiju”.
  4. Papildināt Saistošos noteikumus 
ar 9.14., 9.15. un 9.16. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

  “9.14. saistošo noteikumu 7.6.pun-
ktā norādītās personas Pašvaldībā 
vai pagasta pārvaldē iesniedz invalī-
da apliecības kopiju;
  9.15. saistošo noteikumu 7.7.pun-
ktā norādītās personas Pašvaldībā 
vai pagasta pārvaldē iesniedz pen-
sionāra apliecības kopiju;
  9.16. saistošo noteikumu 7.8.pun-
ktā norādītās personas Pašvaldībā 
vai pagasta pārvaldē iesniedz bērnu 
dzimšanas apliecību kopijas.”
  5. Svītrot 18.3.apakšpunktu.

Paskaidrojuma raksts
Par Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projektu 
Grozījumi Alūksnes novada 
26.08.2010. saistošajos noteiku-
mos Nr.36/2010 „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
  Saistošo noteikumu grozījumi 

nepieciešami, lai paplašinātu per-
sonu loku, kuras ir tiesīgas saņemt 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.

  2. Īss projekta satura izklāsts. 
  Pašreiz personu kategorijas, 
kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, 
nosaka Alūksnes novada 
26.08.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”. Saistošo 
noteikumu grozījumu projektā tiek 
plānots paplašināt to personu loku, 
kas ir tiesīgas saņemt palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, t.i., 
maznodrošinātas personas, kuras ir 
invalīdi; maznodrošinātas pensi-
jas vecumu sasniegušas personas, 
kurām nav likumisko apgādnieku; 
maznodrošinātas ģimenes, kuras 
audzina divus un vairāk bērnus. 
 

  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
  Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
  Visas personas, kuras skar šo no-
teikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr.24/2011
apstiprināti ar  

Alūksnes novada domes
29.09.2011. lēmumu Nr.365

(protokols Nr.15, 21.p.)
 
Grozījumi Alūksnes 
novada domes 28.04.2011. 
saistošajos noteikumos 
Nr.14/2011 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā”
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta ceturto un 
piekto daļu , Ministru kabineta 
17.06.2009. noteikumu Nr.550 
„Kārtība, kādā aprēķināms, pie-
šķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu lī-
meņa nodrošināšanai un slēdza-
ma vienošanās par līdzdarbību” 
15.punktu, Ministru kabineta 
19.12.2006. noteikumu Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu, 
 
Izdarīt Alūksnes novada domes 
28.04.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr.14/2011 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Alūksnes 
novadā” šādus grozījumus:

  1. Svītrot saistošo noteikumu 
5.punkta 5.1.apakšpunktu.
  2. Papildināt saistošo noteiku-
mu 5.punktu ar 5.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 
„5.3. pabalsts bērna ēdināšanai.”
  3. Aizstāt 27.2.apakšpunktā 
skaitli „25” ar skaitli „24”.
  4. Papildināt saistošo notei-
kumu VIII nodaļu ar 34.1 un 
34.2punktu šādā redakcijā:
„34.1 Vienreizēju pabalstu ārkār-
tas situācijā pārtikai uzturzīmes 
veidā piešķir:
34.11. ja persona (ģimene) no-
nākusi krīzes apstākļos, dzīvību 
apdraudošā situācijā;
  34.2 2. ja persona ir bez mājok-
ļa un atrodas Alūksnes novada 
teritorijā.
  34.2 Pabalstu pārtikai uztur-
zīmes veidā piešķir un pabalsta 
apmēru nosaka, ņemot vērā 
ārkārtas situācijas radītās sekas 
un apstākļus. Pabalstu izmaksā 
ne vēlāk kā nākošajā dienā no 
iesnieguma pieņemšanas brīža, 
pamatojoties uz personas iesnie-
gumu un sociālā darba speciālis-
ta lēmumu. 
  5. Papildināt saistošos notei-
kumus ar VIII¹ nodaļu šādā 
redakcijā:
  „VIII¹ PABALSTS BĒRNA 
ĒDINĀŠANAI 
  34.3 Tiesības saņemt pabalstu 
bērna (personas līdz 21 gada 
vecumam) ēdināšanai ir vispār-
izglītojošo izglītības iestāžu, 
arodizglītības iestāžu un pirms-
skolas izglītības iestāžu piecga-
dīgo, sešgadīgo bērnu izglītības 
programmas audzēkņiem no 
ģimenēm, kuras atbilst trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam.
  34.4 Pabalstu piešķir bērna 
ēdināšanas izdevumu segšanai, 
ņemot vērā izglītības iestādē 
noteikto vienas dienas pusdienu 
vērtības apmēru, bet nepārsnie-
dzot 0,5% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša algas dienā.

Turpinājums 11. lappusē



Alūksnes Novada Vēstis  11.

www.aluksne.lv

04.10.2011.

Turpinājums no 10. lappuses

  Pabalstu piešķir uz laika posmu, 
uz kuru noteikta atbilstība trūcī-
gas ģimenes (personas) statusam. 
Pabalstu pārskaita pakalpojuma 
sniedzējam pēc rēķina saņemša-
nas par faktiskajiem ēdināšanas 
izdevumiem, ņemot vērā audzēkņa 
izglītības iestādes apmeklējumu.”
  6. Svītrot saistošo noteikumu IX 
nodaļu.
  7. Svītrot saistošo noteikumu 
53.punktu.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozī-
jumi Alūksnes novada domes 

28.04.2011. saistošajos noteiku-
mos Nr.14/2011 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  1.1. Saistošie noteikumi nepiecie-
šami, lai noteiktu Alūksnes novada 

sociālās palīdzības pabalsta veida 
– pabalsts bērna ēdināšanai apmēru, 
piešķiršanas kritērijus, aprēķināša-
nas un izmaksas kārtību, papildi-
nātu saistošos noteikumus attiecībā 
par vienreizējo pabalstu ārkārtas 
situācijā
  1.2. Saistošie noteikumi nepiecie-
šami, lai tos papildinātu ar pabalstu 
personai ārkārtas situācijā – pabal-
stu pārtikai uzturzīmes veidā, kā arī 
svītrotu 53.punktu.  

  2. Īss projekta satura izklāsts 
 Saistošie noteikumi nosaka sociālās 
palīdzības pabalsta bērna ēdināšanai 
izglītības iestādēs apmēru, pabalsta 
piešķiršanas un izmaksas kārtību  
personām (ģimenēm), kuras ir tiesī-
gas saņemt šos pabalstus. 
Saistošie noteikumi paredz svītrot 
saistošo noteikumu IX nodaļu „Pa-
balsts pārtikai uzturzīmes veidā”, 
līdz ar ko papildinot saistošo notei-
kumu VIII nodaļu „Vienreizējs pa-
balsts ārkārtas situācijā” ar sociālās 
palīdzības veidu – pabalstu ārkārtas 

situācijā pārtikai uzturzīmes veidā.
Saistošie noteikumi paredz svītrot 
53.punktu.  

  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
 Kopējie izdevumi pabalsta bērna 
ēdināšanai izmaksai iekļausies 
apstiprinātajā Alūksnes novada 
Sociālā dienesta budžeta sadaļā 
„Sociālie pabalsti” paredzētajā 
finansējumā 2011.gadam. Vidēji 
pabalsta izmaksai trūcīgo ģime-
ņu bērniem ēdināšanai izglītības 
iestādēs mēnesī prognozējoši būs 
nepieciešami apmēram Ls5000,00, 
saņēmēju skaits 480-500 bērni. 

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 
 Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar. 
 
  5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 

  5.1. Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griez-
ties Alūksnes novada Sociālajā die-
nestā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
  5.2. Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedū-
ras, privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu var 
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās datuma Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4200. 

  6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 
  Pašvaldība ir saņēmusi četru ve-
cāku iesniegumu par pabalsta bērna 
ēdināšanai nepieciešamību. Ar 
līdzīgu viedokli arī vairāki vecāki 
no ģimenēm, kurām piešķirts trūcī-
gas ģimenes statuss, ir vērsušies pie 
sociālajiem darbiniekiem.

Es atveru acis reizē ar sauli
un savā zemē iededzu gaismu –

izplaukst manas domas kā ziedi,
izaug sapņi kā vītoli, bērzi....

un, kamēr vien vēlme un cerība
kā zili putni man debesis tur,

es savu zemi
atverot acis

reizē ar sauli iedegšu dzīvei...
(L. Nagle)

Sveicam 
Alūksnes novada 

 iedzīvotājus 
cienījamās

jubilejās oktobrī!

Alūksnē
Dzintra Cesniece – 65
Ausma Cunska – 65
Uldis Dimiņš – 65
Georgs Engelss – 65
Anda Ēvele – 65
Aina Ķere – 65
Solveiga Miezīte – 65
Lara Piterniece – 65
Irēna Rižija – 65
Jurijs Solovjovs – 65
Rūta Vīna – 65

Ņina Bistrova – 70
Anna Dovgāne – 70
Dzintra Egle – 70
Maiga Ilvese – 70
Aleksejs Prontenko – 70
Skaidra Vilkāja – 70
Guntis Zālītis – 70
Uldis Aizpurietis – 75
Dzidra Bērziņa – 75
Aija Kalekaure – 75
Ēvalds Kaulakans – 75
Maiga Ķevane – 75

  Informācija par ES un valsts 
atbalstu lauksaimniekiem ir 
pieejama Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv.

  Šoreiz informācija par Eiropas 
Savienības atbalstu lauksaimniecī-
bai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, t.i. 
tiešajiem maksājumiem.
  Provizoriskā vienotā platību 
maksājuma likme 2011. gadā par 
hektāru ir ~ 53 lati. Šo maksājumu 
piešķir lauksaimniekam par lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi, arī 
tad, ja saimniecībā nav lopu.
  Provizoriskās tiešo maksājumu 
likmes:
  Atdalītais papildu valsts tiešais 
maksājums par platībām - 22,89 
LVL/ha
  Atdalītais papildu valsts tiešais 

maksājums par pienu - 19,85 LVL/t
  Atdalītais papildu valsts tiešais 
maksājums par laukaugu platībām - 
20,44 LVL/ha
  Atdalītais papildu valsts tiešais 
maksājums par liellopiem - 35,56 
LVL/dzīvn.
  Likmes Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam 
pasākumiem:
  Pasākuma „Maksājumi lauksaim-
niekiem par nelabvēlīgiem dabas 
apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu 
teritorijas” atbalsts (1.kat.) - 17,73 
LVL/ha
  Pasākuma „Maksājumi lauksaim-
niekiem par nelabvēlīgiem dabas 
apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu 
teritorijas” atbalsts (2.kat.) - 28,37 
LVL/ha
  Pasākuma „Maksājumi lauksaim-

Aicinām izmantot ES 
un valsts atbalstu lauksaimniekiem

niekiem par nelabvēlīgiem dabas 
apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu 
teritorijas” atbalsts (3.kat.) - 41,14 
LVL/ha
  Pasākuma „Natura 2000 maksā-
jumi un maksājumi, kas saistīti ar 
Direktīvu 2000/60/EK” atbalsts - 
31,21 LVL/ha
  Pasākuma „Natura 2000 maksā-
jumi (meža īpašniekiem)” atbalsts 
- 42,56 LVL/ha.

  Atgādinām, ka Alūksnes novada 
pagastu pārvaldēs strādā teritorijas 
attīstības speciālisti, kuru darba 
pienākumi saistīti arī ar konsultāciju 
sniegšanu par Eiropas Savienī-
bas atbalsta saņemšanu. Aicinām 
vērsties pēc konsultācijas pie šiem 
speciālistiem!

Pagasts Speciālists Tālrunis 
Alsviķi, Ilzene, Zeltiņi Ārija Rone 20236044
Anna, Jaunanna, Kalncempji Vija Zaķe 22042791
Jaunalūksne, Maliena Violeta Kļaviņa 20232692
Jaunlaicene, Veclaicene, Ziemeris Iveta Veļķere 20239937
Mālupe, Liepna Laima Kaņepe 20237325
Mārkalne, Pededze Daiga Vītola 20236801

Aizsaulē 
aizgājuši

 
no 27. augusta 

līdz 30. septembrim
 

Deg pīlādži un visiem rāda ceļu,
Un katram savs līdz galam 

jāaiziet.

Alūksne
Guntārs Ozols - 67 gadi
Valija Mortuzāne - 86 gadi
Klāra Krauce - 87 gadi
Viesturs Zvejnieks - 63 gadi
Velta Samarina - 54 gadi
Genādijs Dūviņš - 62 gadi
Inta Palma - 52 gadi
Marija Augstkalniete - 89 gadi
Vija Gustiņa - 78 gadi

Ilzene
Aivars Vējiņš - 63 gadi

Jaunanna
Antoņina Sidorova - 62 gadi
Jānis Elstiņš - 80 gadi

Jaunlaicene
Andis Meisters - 65 gadi
Valija Cekule - pilni  75 gadi

Kalncempji
Milda Klodniece - 85 gadi

Mārkalne
Broņislavs Locāns - 82 gadi

Pededze
Anna Karnīte - 72 gadi

Liepna
Helēna Šķetika - 88 gadi
Nikolajs Šķetiks - 61 gads
Raimonds Fedotovs - 41 gads
Leonīds Bērziņš - 70 gadi

Ziemeri
Nikolajs Jakobsons - 89 gadi
Velta Rušķe - 86 gadi

Veclaicene
Haralds Ralfs Šuksts - 17 gadi

Sveicam 
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!

no 27. augusta 
līdz 26. septembrim 

Alūksne
Ance Jaunzema
Renāts  Krasnoluckis
Džonatans  Levics 
 
Alsviķos
Ričs Lānets

Jaunlaicene
Rodrigo  Mūrnieks

Ziemeri
Reinis  Ļesņikovs

Gaida Markuse – 75
Marija Petrova – 75
Arturs Polis – 75
Marija Sīpola – 75
Jānis Gunārs Kūdups – 80
Elza Maksima – 80
Valentīna Vanaga – 80
Arvīds Kalniņš – 85
Aleksandrs Smiltāns – 85
Voldemārs Vīksniņš – 90
Jānis Valdis Zvejnieks 
- 90
 
Alsviķu pagastā
Rita Miķelsone - 65
Arvīds Morozs - 65
Andrejs Straume – 70

Annas pagastā
Valija Apsīte – 65
Anita Medne – 70

Ilzenes pagastā
Daina Melece - 70
Bernhards Vanags - 80

Jaunalūksnes pagastā
Dzintra Stebere – 65
Aldis Janka – 70
Austra Tēviņa – 80

Liepnas pagastā
Uldis Pugejs – 75 

Mālupes pagastā
Jūlijs Buliņš - 65

Mārkalnes pagastā
Velta Gogule - 85

Pededzes pagastā
Mihails Graņicins - 70
Pēteris Mitrofanovs - 85
Roberts Skaliņš - 90

Zeltiņu pagastā
Rūta Čerbikova – 65
Aija Ločmele – 65
Modrīte Ābrama – 85

Ziemera pagastā
Ņina Vasiļjeva - 65

Grozījumi Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 03.10.2011. 
03.10.2011.

11.00 – 12.00 
15.00 – 16.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 20.10.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Elita LAIVA 14.10.2011. 13.00 – 14.00 Jaunannas pagasta pārvaldē

Ēriks MEDISS 27.10.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ainars MELDERS 06.10.2011. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 12.10.2011. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 25.10.2011. 
25.10.2011.

9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 12.10.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 27.10.2011. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 10.10.2011. 13.00 – 14.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”
Askolds ZELMENIS 12.10.2011. 15.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 14.10.2011. 
17.10.2011.

13.00 – 14.00 
12.00 – 13.00

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

Valda ZELTIŅA 10.10.2011. 8.00 – 9.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī

Kultūras, atpūtas un sporta 
pasākumi Alūksnes novadā oktobrī
Sporta pasākumi

  15. oktobrī 11.00 novada čem-
pionāts svaru stieņa spiešanā guļus 
Alūksnē, Jāņkalna ielā 43.

Alūksnē
  7. oktobrī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Santas Zapackas un Ha-
rija Ozola koncerts „Ar mīlestību un 
smaidu!”. Ieeja: Ls 3 un Ls 4. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas nama un „Biļešu paradīzes” 
kasēs.
  15. oktobrī 14.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Kalme” 45 gadu jubilejas 
izstādes „Labirints” atklāšana.
  20. oktobrī 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Valmieras teātra mu-
zikālā izrāde „Šreks - tāltālā meža 
varonis”. Ieeja: iepriekšpārdošanā Ls 
2, pasākuma dienā Ls 2,50. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas nama un „Biļešu paradīzes” 
kasēs no 14. septembra.
  21. oktobrī 18.30 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Dailes teātra” izrāde 
„Zagļi”. Ieeja: Ls7, Ls 6, Ls 5. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas nama un „Biļešu paradīzes” 
kasēs.
  29. oktobrī 16.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Kinopunkts piedāvā 
filmu „Medības”. Ieeja no 18 gadu 
vecuma! Ieeja: Ls 0,01.

Alūksnes muzejā
  Izstādes:
  Trešā vēsturiskā izstāde „Neskati 
vīru no cepures!” no cikla „Alūksnes 
amatnieki 20. gs. sākumā”.
  Vēsturiska izstāde par Alūksnes 
pilsētu „Krustpunktā”.
  Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”.
  Vēsturiska izstāde no muzeja krāju-
ma „Seno rotu skaistums”.

  Pastāvīgās ekspozīcijas:
  „Marienburgas cietoksnis 1342. – 
1702.”
  „Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.
  „Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
  Literatūras izstādes:
  01. – 31.10. Gribētu apmānīt laiku. 
M. Svīrei – 75/ (abonementā).
  01. – 31.10. Modes un mākslas stili 
(lasītavā).
  01. – 31.10. Dzīvo siltāk! (ES infor-
mācijas punktā).
  03. - 14.10. Mīļdzīvnieki (bērnu 
literatūras nodaļā).
  24. - 31.10. „Viss gaišums tevī...” 
/populārajam bērnu autoram U. 
Auseklim – 70/ (bērnu literatūras 
nodaļā).
  03. - 31.10. G. Ozoliņa un V. Blūma 
izstāde „Fotomirkļi” (bērnu literatūras 
nodaļā).

Pasākumi:
  5. oktobrī 16.00 tikšanās ar dzejnieci 
Maiju Laukmani.
  03. - 17.10. „Esi mans draugs” stāsts 
par rudeni un draudzību 1. – 4. klasei 
(bērnu literatūras nodaļā).
  12. oktobrī diena bez datora (bērnu 
literatūras nodaļā).
  17. - 24.10. tikšanās ar jaunajiem 
literātiem (bērnu literatūras nodaļā).
  10. - 24.10. radošā darbnīca bērniem 
„Rudens noskaņas” (bērnu literatūras 
nodaļā).

  21. oktobrī „Mēs varam mācīties 
no ziediem” - tikšanās ar dzejnieci 
Inesi Toru un māksliniecei Solveigu 
Kļaviņu.
  31. oktobrī Jauno grāmatu diena 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
  13. oktobrī no 10.00 Alsviķu 
kultūras namā pensionāru kopas 
„Noskaņa” kopā sanākšana – J. Poļa 
prezentācija „Alūksnes senvēsture”.
  22. oktobrī 19.00 Alsviķu kultūras 
namā disenīte bērniem - DJ GAGA 
DANCE, DJ CHERRY. Ieeja: Ls 
0,50.
  22. oktobrī 22.30 Alsviķu kultūras 
namā diskonakts jauniešiem – DJ 
GAGA DANCE, DJ CHERRY. Ieeja: 
Ls 1,50, no 23.00 – Ls 2.
  28. oktobrī 15.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru draudzības pēcpusdie-
na „I darbiņi padarīti, nu var skaisti 
atpūsties!”.
  Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniekiem – Annai Brigaderei 
– 150, Valdim Rūmniekam – 60, 
Mārai Svīrei – 75, Anšlavam Eglītim 
– 105, Valdemāram Kārkliņam - 105; 
dzejniekam Uldim Auseklim – 70; te-
matiskā izstāde: „Pasaules dzīvnieku 
aizsardzības diena”.
  Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniecei A. Brigaderei 
– 150, rakstniekam V. Rūmniekam 
– 60, rakstniekam Rutku Tēvam – 
125, rakstniekam A. Čakam – 110; 
tematiskās izstādes: „Mūsu pagasta 
amatnieki”, „Mārtiņi nāk”, „Piedzīvo-
jumu pasaulē” (bērniem).

Annas pagastā
  5. - 6. oktobrī Annas kultūras namā 
pašdarbības kolektīvi uzsāk mēģinā-
jumu sezonu.

Ilzenes pagastā
  4. - 31. oktobrī Ilzenes bibliotēkā 
literatūras izstāde „Laiks ieelpo mūs” 
(rakstniecei M. Svīrei - 75 ).
  8. oktobrī 18.00 Ilzenē Veselības 
dienas ietvaros nūjotāji tiek aicināti 
pārgājienam no Jaunzemiem uz Līvu 
senkapiem.
  15. oktobrī 22.00 centrā „Dailes” 
Ražas balle kopā ar Kasparu (Rīga). 
Ieeja: Ls 1,50.
  20. oktobrī - 5. novembrī Ilzenes 
bibliotēkā literatūras izstāde „Baltā 
pasaule” (veltīta Krišjānim Baronam).

Jaunalūksnes pagastā
  15. oktobrī 13.00 Kolberģa tautas 
namā Starptautiskajai Veco ļaužu 
dienai veltīta senioru draudzības 
pēcpusdiena „Un atkal smaržo rudens 
ar košo lapu smaržām...”.
  26. oktobrī Bejas bibliotēkas inte-
rešu klubiņā „Pipariņš” pasākums 
„Rudā rudenī dzīvojot...”.
  Bejas bibliotēkā literatūras izstādes:  
rakstniecei Annai Brigaderei - 150, 
dzejniekam Aleksandram Čakam – 
110.

Jaunannas pagastā
  15. oktobrī 21.00 Jaunannas 
tautas namā atpūtas vakars kopā ar 
grupu „Pagrabs” un Līgu Steberi no 
Valmieras. Galdiņus rezervēt līdz 14. 
oktobrim pie tautas nama vadītājas, 
zvanot pa tālruni 28366016 (dalības 
maksa Ls 3 no personas).
  29. oktobrī 20.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas, Annas, Malienas 
amatiermākslas kolektīvu draudzības 
vakars. Spēlē grupa „Leivēri”. 

Jaunlaicenes pagastā
  14. oktobrī 14.00 Jaunlaicenes 
pamatskolā viktorīna „Ko Jūs ziniet 
par novadnieci Māru Svīri?”.
  15. oktobrī 19.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā atpūtas pasākums „Teātris 
un Kartupeļi”.
  15. oktobrī 22.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā balle. Spēlē Kaspars Maks.
  22. oktobrī 17.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā novadnieces Māras Svīres 
75 gadu jubilejai veltīts pasākums 
„Ar vakardienu kabatā” ar rakstnieces 
piedalīšanos.
  Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Mārai Svīrei – 75”, „Annai 
Brigaderei – 150”.
  29. oktobrī 11.00 Jaunlaicenes mui-
žas muzejā Malēniešu valodas skolas 
5. nodarbība.
  Jaunlaicenes muižas muzejā 
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes 
muiža”; izstāde „Ceļš zem kājām”; 
izglītojošā programma „Muižniecība 
18. – 20.gs.”; pastaigas stāstnieka 
pavadībā, nodarbības skolēniem un 
pieaugušajiem.
  Līdz 15. oktobrim Jaunlaicenes 
muižas muzejs piedalās akcijā „Atze-
le 900” – apceļo seno Atzeles novadu.

Kalncempju pagastā
  Kalncempju bibliotēkā Mārai 
Svīrei veltīta literatūras izstāde. 
  Kalncempju pagasta Viktora  
Ķirpa Ates muzejā pastāvīgā 
ekspozīcija „Vidzemes lauku sēta”, 
interaktīva nodarbība „Orientēšanās 
spēle lauku sētas un mīklu labirintos”, 
pedagoģiskās programmas: „Čaklā 
bitīte”, „Septiņreiz nomēri, vienreiz 
nogriez”, „Seno vārdu, teicienu un 
malēniešu izrunas mācība”, kāzu 
programma „Lauku sētas gudrība”.

Liepnas pagastā
  21. oktobrī Liepnas tautas namā 
sadarbībā ar projektu „Kinopunkts” 
filma „Medības” (no 16 gadu vecu-
ma).
  Liepnas bibliotēkā literatūras izstā-
des „Oktobris - dzejas mēnesis”, „No 
ievērojamu cilvēku dzīves”, „Veselīgs 
dzīvesveids - veselības ķīla”. 

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

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

Malienas pagastā
  8. oktobrī 20.00 Malienas tautas 
namā Jaunannas dramatiskā kolektīva 
izrāde - komēdija „Visi radi kopā”. 
Ieeja: Ls 1, bērniem Ls 0,50.
  14. oktobrī 20.00 Malienas tautas 
namā darba sezonas ieskaņas kon-
certs. Ieeja: Ls 0,50.
  14. oktobrī 22.00 Malienas tautas 
namā balle. Spēlē Kaspars Maks. 
Ieeja: Ls 2.
  Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Bez sirds nav prieka” (M. 
Svīrei - 75), A. Brigaderei – 150.

Mālupes pagastā
  8. oktobrī 10.00 laukumā pie 
Saieta nama LIELĀ TIRGUS diena 
MĀLUPĒ.
 8. oktobrī 21.00 Mālupes Saieta 
namā balle kopā ar grupu „Laikam 
līdzi”.
 
Mārkalnes pagastā
  Mārkalnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniecei Annai Briga-
derei – 150, rakstniekam Arvīdam 
Grigulim – 105, rakstniecei Mārai 
Svīrei – 75, rakstniekam Kārlim 
Janševskim – 110.

Pededzes pagastā
  15. oktobrī 20.00 Pededzes tautas 
nama 35 gadu jubilejas koncerts ,,Lai-
mīgs ir tas, kas laimīgs savās mājās”. 
Pēc koncerta balle. Līdzi var ņemt 
„groziņu”. Ieeja: Ls 1.
  19. oktobrī Pededzes bibliotēkā 
ziedu variācija „Manī ieziedās tik 
neizprotama spēka puķe”.
  26. oktobrī Pededzes bibliotēkā 
jaunās grāmatas bērniem „Garlaicībai 
saki NĒ!”.
  29. oktobrī 20.00 Pededzes tautas 
namā Rudens balle ,,Nevajag atteik-
ties rudeņa lapkritī dejot...” („groziņu 
vakars”). Ieeja: Ls 1.

Veclaicenes pagastā
  28. oktobrī 13.00 Veclaicenes tautas 
namā pagasta pensionāru pasākums 
„Rudens, rudentiņš...”. 
 

  28. oktobrī 22.30 Veclaicenes tautas 
namā Helovīnu Diskoballe. Spēlēs DJ 
GAGA Dance, DJ Lisa Poļana.

Zeltiņu pagastā
  8. oktobrī 16.00 Zeltiņu tautas namā 
Zeltiņu bērnu un jauniešu teātra stu-
diju izrādes: „Rūķu Lieldienas”, „Trīs 
sivēntiņi un Pelēcis vilks”, „Melnās 
vārnas reportāža” videoversija. Ieeja: 
Ls 0,50.
  22. oktobrī 12.00 Zeltiņu tautas 
namā tradicionālais senioru saiets 
Zeltiņos (Ilzene, Zeltiņi, Kalncempji, 
Lejasciems). Koncertprogramma – 
VISIEM „Vārdi skrien pasauli siltāku 
sacīt...”. Piedalās: Zeltiņu bērnu 
teātra studija ar izrādi „Sniegbaltīte”, 
Zeltiņu deju kopa „Alise”, Ilzenes sie-
viešu vokālais ansamblis, Lejasciema 
senioru ansamblis „Satekas”. Ieeja: 
Ls 1, bērniem – Ls 0,50, senioriem 
– brīva.
  22. oktobrī no 13.30 līdz 15.00 
aicinām apmeklēt Zeltiņu muzeja 
pastāvīgās ekspozīcijas.
 Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des „Māras Svīres grāmatu pasaulē”, 
„Pīlādžu balle rudens dārzā”, „Bērnu 
žūrijas” grāmatu lasījumi.

Ziemera pagastā
  3. – 28. oktobrī Māriņkalna biblio-
tēkā literatūras izstāde ,,Es ticu, ka ir 
brīnumi, kas necerēti nāk,/Un daiļu 
sapņu pasauli ap sevi radīt sāk” (lat-
viešu dzejniekam J. Porukam – 140).
  15. oktobrī 11.00 Māriņkalna tautas 
namā Vidzemes mazpulku forums.
  17. – 31. oktobrī Māriņkalna biblio-
tēkā izstāde „Radošie malēnieši”.
  20. – 31. oktobrī Māriņkalna bib-
liotēkas bērnu nodaļā izstāde „Nu ir 
laiks Miķelim/Jumi ķert tīrumā”.
  21. oktobrī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā Pensionāru pēcpusdiena.
  29. oktobrī 19.00 Māriņkalna tautas 
namā folkloras pasākums „Radošie 
malēnieši”.
29. oktobrī 22.00 Māriņkalna tautas 
namā balle. Spēlē grupa „Rolise”. 
Ieeja Ls 2.

04.10.2011.


