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Būs salūts 
un gadu 
mijas balles
  Rit pēdējās šī gada dienas un 
jau pavisam drīz klāt jaunais, 
2012. gads.

  Aicinām alūksniešus, novada 
iedzīvotājus un viesus gadu miju 
sagaidīt kopā! Alūksnes novada 
pašvaldība ir parūpējusies, lai 
tieši pusnaktī, sākoties Jauna-
jam gadam, sagādātu prieku, 
dāvinot salūtu, ko varēs vērot 
laukumā pie administratīvās ēkas 
Alūksnē.
  Pēc tam pusstundu pēc pus-
nakts administratīvās ēkas zālē 
sāksies Jaungada nakts balle 
kopā ar Normundu Veļķeri un 
Arni Rappu. Ieejas maksa būs Ls 
1,50. Galdiņus no 20. decembra 
var rezervēt Alūksnes pilsētas 
Tautas nama kasē. Ja iepriekš-
pārdošanā iegādāsieties 6 ieejas 
biļetes un vairāk, tad saņemsiet 
20% atlaidi.
  Tāpat pusstundu pēc pusnakts 
Alūksnes pilsētas Tautas namā 
sāksies Jaungada nakts dejas 
kopā ar Alūksnes dīdžejiem. Šeit 
ieejas maksa līdz pulksten 01.00 
būs Ls 1,50, bet pēc tam – 2 lati.
  Jaungada naktī ballēt varēs vēl 
arī Liepnas tautas namā, kur 
šī gada pēdējā dienā pulksten 
21.00 aicinās masku balle – tās 
dalībnieki varēs kopīgi sagaidīt 
jauno gadu un turpināt ballēt jau 
2012. gadā. Arī Pededzes tautas 
namā 31. janvārī pulksten 23.00 
sāksies Vecgada pavadīšanas 
pasākums „Vēl vienu zilu, zilu 
cerību...”.
  Pēc Jaunā gada sagaidīšanas 1. 
janvārī pusstundu pēc pusnakts 
Jaungada nakts balle, kurā 
spēlēs grupa „Ceļavējš” notiks 
Jaunannas tautas namā. Savukārt 
pulksten 01.00 uz Jaungada balli 
kopā ar Gunāru un Zani aicina 
Ilzenē, centrā „Dailes”. 

  Laimīgu Jauno gadu!

Es neticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem, kas zemi
  tīru un mirdzošu padarīt nāk,
Ticu Ziemsvētku klusajam brīnumam,
  kuram dvēselē jāienāk.
Ticu tumšzaļās egles dzīvībai,
Egles saknēs dūc Mūžības svētītais
  dievnama zvans,
Baltā Saulgriežu naktī
  par tevi aizlūdzu, Tēvzeme,
Tavām sāpēm un priekam
  manā dvēselē jāizskan.
Baltā Ziemsvētku naktī
  par tevi aizlūdzu, Tēvzeme,
Nav man sudraba sapņa,
  ko tev dāvanā sniegt,
Vienīgi dziesmu uz dievnama sliekšņa
  es nolikšu,
Ļaudis brīnoties vaicās:
  kādēļ tik mirdzošs ir sniegs?
               (S. Kaldupe)

Gaišus, baltus, apskaidrotus Ziemassvētkus 
vēlot visiem sava pagasta, visiem mūsu nova-
da ļaudīm, novēlam Jauno 2012. gadu sagai-
dīt ar cerību, ar ticību labajam, ar paļāvību 
uz saviem spēkiem, ar vēlmi un spēju īstenot 

savas ieceres šeit - savā Tēvzemē! 

Mārkalnes pagasta pārvalde

Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu 
ļaudis!

Ko lai vēlam šajā laikā,
Kad no krūtīm kāpj tāds siltums,
Ka var apņemt Jūs it visus
Kā ar baltiem svētku miltiem!

Vairīt aukstumu ar plaukstu,
Ēnai neļaut ceļā staigāt,
Lai nekas Jums nepieskaras,
Kas vēl nav par glāstu maigāks.

Svētku priekam iedegt spuldzes,
Just, kā plaukstā sveķi garo,
Un no sirds, kas sasilusi,
Izvērpt jaunu gaismas staru!
        (R. Gāle)

Lai ikvienam klusi un gaiši izdodas izbaudīt 
Ziemassvētku nakts burvīgumu! Lai tas dod 

svētību ikdienas gaitām! 
Ziemassvētku gaišumu, mīlestību, stipru 

veselību un radošas veiksmes visa nākamā 
gada garumā! 

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

Nevajag skaļu valodu,
Klusums savu roku liek uz pieres,
Vakars, atspiedies uz palodas,
Istabā lej Ziemassvētku mieru.
(K. Apškrūma)

Ziemassvētki un Jaunais gads ir brīnumu 
laiks, jo tieši šajā laikā mēs ticam pasakām un 

gaidām viskarstāko vēlmju piepildījumu.
 Lai Jūsu cerības piepildās, plāni realizējas 

un Jaunais gads uzdāvina Jums daudz, daudz 
patīkamu pārsteigumu!

Gaišus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu 
Pededzes pagasta iedzīvotājiem, 

iestādēm, uzņēmējiem, sadarbības partneriem 
 

pagasta pārvaldes vārdā novēl Inta Ņikitina

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā, 
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzrksti
Un tici - tas ir tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara...
(S. Vasiļjevska)

Domām - Ziemassvētku sniega baltumu,
Cerībām – zaļas egles sīkstumu,

Darbiem - dvēseles mūžību!

Priecīgus, mīļus Ziemassvētkus un darbīgu 
Jauno 2012. gadu visiem

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera
pagasta iedzīvotājiem, kolēģiem, uzņēmējiem 

un sadarbības partneriem!

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu pārvalžu vadītāja 

Iveta Vārtukapteine

Skaistākie sapņi
lai iekrīt plaukstās
nelūdzot
neprasot
negaidot...
Skaistākās cerības
lai dzimst no jauna
mīlot
ticot 
un pielūdzot....
(I. Tora)

Lai Ziemassvētku laiks dāvā visiem Mālupes 
un Liepnas pagastu ļaudīm brīnuma

pieskārienu dvēselei, cerību, mīlestību, 
piepildot katru Jaunā gada dienu ar radošiem 

darbiem un ticību veiksmei!

Mālupes un Liepnas 
pagastu pārvalžu vadītāja Iveta Priede
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Pašvaldība vēlas 
modernizēt ielu 
apgaismojumu 
Alūksnē
  Evita Aploka

 Alūksnes novada dome ārkār-
tas sēdē 7. decembrī pieņēma 
lēmumu izdarīt grozījumus 6. 
oktobrī pieņemtajā lēmumā 
„Par projekta ,,Siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšana 
Alūksnes publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā” 
iesnieguma iesniegšanu un 
līdzfinansējuma nodrošināša-
nu”. Izdarītie grozījumi saistīti 
ar projekta izmaksu samazi-
nāšanos.

 Projekta kopējās izmaksas 
saskaņā ar izdarītajiem grozīju-
miem būs Ls 122 808,31, no kā 
pašvaldības līdzfinansējums būs 
Ls 39 376,50.
 Ja šo projektu apstiprinās, tad 
Alūksnē pašvaldība varēs mo-
dernizēt ielu apgaismojumu, lai 
tas būtu ekonomiskāks. Iecerēts 
nomainīt esošos dzīvsudraba, ha-
logēna un kvēlspuldžu gaismek-
ļus pret LED gaismekļiem Raiņa 
bulvārī, Pilsētas bulvārī, Dārza, 
Ojāra Vācieša, Glika, Skārņu, 
Alsviķu, Miera, Ezermalas, 
Robežu, Parka un Pils ielās.

Svētku
dievkalpojumi 
Liepnas evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā 24. decembrī 15.00

Alūksnes evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā 24. decembrī 19.00, 
25. decembrī 11.00

Zeltiņu evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā  24.decembrī  14.00

Opekalna evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā 24. decembrī 19.00

Pededzes pagasta Ķuršu pareiz-
ticīgo baznīcā 6. janvārī 16.00 
Ziemassvētku vakara dievkalpo-
jums, 7. janvārī 9.00, 18. janvārī 
16.00  Zvaigznes dienas vakara 
dievkalpojums, 19. janvārī  9.00 
Zvaigznes dienas  dievkalpojums 
(Zvaigznes dienas dievkalpoju-
mos svētīs ūdeni)

Alūksnes Sv. Bonifācija Romas 
katoļu baznīcā 24. decembrī 
19.00, 25. un 26. decembrī 11.00

Liepnas katoļu baznīcā 24. 
decembrī 20.00

Liepnas pareizticīgo baznīcā 5. 
janvārī 9.00

Alūksnes pareizticīgo baznīcā 
24. decembrī 17.00, 25. decem-
brī 9.00, 31. decembrī 17.00, 1. 
janvārī 9.00, 6. janvārī 9.00 un 
17.00, 7. janvārī 9.00 svētku li-
turģija, 8. janvārī 9.00, 9. janvārī 
9.00.

 Alūksnes pareizticīgo draudzes 
vārdā apsveicu Alūksnes novada 
iedzīvotājus Kristus dzimšanas 
svētkos!

Mācītājs Nikolajs Boiško

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Aizejošais gads Alūksnes no-
vada pašvaldībai bijis ražīgs, jo 
projektos, kas noslēgušies 2011. 
gadā, pašvaldība apguvusi 2,5 
miljonus latu. Šī ir šogad pabeigto 
projektu kopējā summa, kura 
ietver gan Eiropas Savienības 
fondu finansējumu, gan Alūksnes 
novada pašvaldības finansējumu. 
Atsevišķiem projektiem vēl norit 
atskaites dokumentu kārtošana.

  Eiropas Savienības līdzekļi projek-
tu īstenošanai, lai uzlabotu Alūksnes 
novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
piesaistīti Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda, Eiropas Sociālā fonda, 
Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, kā arī citu fondu 
finansētajās programmās. 
  Īsumā atskatīsimies, kādi ir 
lielākie šogad Alūksnes novada 
pašvaldības īstenotie projekti.

Atjaunoti pašvaldības 
ceļi
  Vairākās novada teritorijās 2011. 
gadā noslēgušies pašvaldības auto-
ceļu rekonstrukcijas projekti. Paš-
valdības autoceļu rekonstrukcijas 
projekti pabeigti Mārkalnes, Annas, 
Jaunlaicenes, Jaunalūksnes un Ma-
lienas pagastos. Pededzes pagasta 
teritorijā rekonstruēti ceļi „Čisti-
gi – Zagorje” „Čistigi – Skaliņš”, 
„Kūdupe – kapsēta”, Veclaicenē 
rekonstrukciju piedzīvoja autoceļš 
„Papardes 1”, bet Ziemeros – Parka 
iela un ceļš „Šļukums – Māriņ-
kalns”. Arī Kalncempju pagastā 
noslēgusies slūžu tilta pie Viktora 
Ķirpa Ates muzeja, kā arī autoceļa 
un ielas rekonstrukcija pagasta 
centrā. Zeltiņos noslēgusies pagasta 
autoceļu rekonstrukcijas 1. un 2. 
kārta, bet Liepnā šogad īstenota 
ceļu rekonstrukcijas 2. kārta.
  Autoceļu sakārtošana būs svarīgs 
ieguvums gan tiem cilvēkiem, kas 
dzīvo konkrētajās teritorijās, gan arī 
vietējiem uzņēmējiem.

Sakārtotas kultūras, 
izglītības un citas 
iestādes
  Šogad vairākos pagastos novada 
teritorijā veikti ieguldījumi pašval-
dības īpašumā esošās ēkās un citos 
pašvaldības nekustamos īpašumos, 
kas uzlabos apstākļus bērniem, 
skolēniem, kultūras pasākumu 
apmeklētājiem, sociālo pakalpoju-
mu saņēmējiem un visiem citiem 
iedzīvotājiem.
  Lai nodrošinātu nepieciešamos 
apstākļus skolēniem Strautiņu pa-
matskolā, šogad pašvaldība īstenoja 

projektus sporta zāles vienkāršotai 
renovācijai un apkures sistēmas 
rekonstrukcijai izglītības iestādē. 
Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas 
centrā savukārt tika izveidots rotaļu 
laukums. Mālupē sociālā centra 
izveidei pielāgots pagasta īpašums 
„Māras” un iegādāts arī aprīkojums 
sociālo pakalpojumu dažādošanai.
  Annas pagastā uzlabota kultū-
ras nama skatītāju zāles apkures 
sistēma, veikta konferenču zāles un 
palīgtelpu vienkāršotā rekonstruk-
cija, savukārt Jaunlaicenē iegādāts 
aprīkojums un inventārs tautas 
namam. Kalncempjos izveidots 
sabiedriskais centrs, kur jau regulāri 
tiek rīkoti dažādi pasākumi pagasta 
iedzīvotājiem.
  Arī vairākos pašvaldības muzejos 
šogad veikti būtiski uzlabojumi. 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā īstenots ēku renovā-
cijas projekts, Jaunlaicenē - labie-
kārtota muižas muzeja teritorija, 
savukārt Alūksnes muzejā realizēts 
projekts pieejamības spektra dažā-
došanai.

Uzlaboti komunālie 
pakalpojumi
  Vairākos pagastos īstenoti projekti, 
kas saistīti ar komunālajiem pakal-
pojumiem. Tā Jaunlaicenē šogad 
paveikta ciema siltumapgādes 
infrastruktūras modernizācijas 1. 
kārta, bet Malienas pagasta Brencu 
ciemā un Liepnas pagasta Liepnas 
ciemā realizēti ūdenssaimniecības 
attīstības projekti.

Īstenojam projektus 
par 8,6 miljoniem latu
  Alūksnes novada pašvaldība šogad 
realizējusi arī citus projektus. Tā 
īstenots projekts pedagogu kon-
kurētspējas veicināšanai izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos, 
notikuši vairāki projekti Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrā, pavairoti 
zivju resursi Alūksnes ezerā, labie-
kārtotas atpūtas vietas „Mežu dienu 
2011” ietvaros, kā arī pabeigts 
projekts jaunajiem sportistiem „Pār-
robežu bumba”. Līdzīgi kā citviet, 
arī Alūksnes novada pašvaldība 
īstenoja projektu „Darba prakti-
zēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai” jeb tā saukto „simt-
latnieku” programmu.
  Šeit uzskaitīti tikai tie projekti, kas 
mūsu novadā šogad noslēgušies, 
taču ir vēl virkne tādu aktivitāšu, 
kas šogad aizsāktas un turpināsies 
nākamgad. Jāteic, ka saskaitot gan 
šogad pabeigto, gan vēl realizācijā 
esošo projektu kopējo summu, 
pašvaldība apgūst projektus par 8,6 
miljoniem latu.

Alūksnes novadā projektos šogad
apgūti divarpus miljoni latu

2011. gadā pašvaldība lielu uzmanību pievērsusi pašvaldības autoceļu
sakārtošanai - Liepnas pagastā īstenota ceļu rekonstrukcijas 2. kārta

Asfalta segums uzklāts ceļam Veclaicenes pagastā...

... un arī ceļam  Zeltiņu pagastā

Savukārt  Kalncempjos atjaunots slūžu tilts  pie Viktora Ķirpa Ates muzeja,
kā arī autoceļš un iela pagasta centrā
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  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 24. novem-
bra sēdē noteica, ka līdz brīdim, 
kad privatizēto pagastos esošo 
Alūksnes novada pašvaldībai pie-
derošo dzīvojamo māju pārvaldī-
šanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvok-
ļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai, pašvaldības 
pienākumu pārvaldīt un apsaim-
niekot dzīvojamās mājas realizēs 
šim mērķim dibinātā pašvaldības 
SIA „ALŪKSNES NAMI”.

  Alūksnes novada pagastu pārval-
dēm dome uzdeva ne vēlāk kā līdz 
2012. gada 1. martam to pārziņā 
esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu nodot SIA 
„ALŪKSNES NAMI”, noslēdzot 
nodošanas – pieņemšanas aktus.
  Savukārt SIA „ALŪKSNES 
NAMI” uzdots aprēķināt maksu par 
katras dzīvojamās mājas pārvaldīša-
nu un apsaimniekošanu, iekasēt to 
un veikt dzīvojamo māju pārvaldī-
šanu šo līdzekļu robežās.
  Atgādinām, ka no 2010. gada 1. 
janvāra ir spēkā „Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likums”, kas prasa, 
lai katrā daudzdzīvokļu mājā būtu 

pārvaldnieks un nosaka, ka dzīvokļu 
īpašnieku pienākums ir nodrošināt 
savas mājas pārvaldīšanu. 
  Iepriekš minētais likums nosa-
ka, ka obligāti ir veicamas tādas 
apsaimniekošanas darbības kā, pie-
mēram, mājas uzturēšana – sanitārā 
apkope, apkures, aukstā ūdens un 
kanalizācijas nodrošināšana un sa-
dzīves atkritumu izvešana, mājas un 
tajā esošo iekārtu un komunikāciju 
apsekošana, tehniskā apkope un re-
monts, tāpat arī pārvaldīšanas darba 
plāna un uzturēšanai nepieciešamo 
pasākumu plāna, kā arī budžeta 
sagatavošana, finanšu uzskaites or-
ganizēšana, dzīvojamā mājas lietas 

vešana un citi pienākumi. Likums 
arī nosaka, kāda ir pārvaldnieka 
kompetence un atbildība, veicot 
ēkas pārvaldīšanu.
  Tāpat likums nosaka, ka ikvienai 
mājai ir pārvaldīšanas izdevumi – 
maksājumi, kas noteikti ar dzīvo-
jamās mājas īpašnieka lēmumu. 
Šie maksājumi sevī ietver mājas 
pārvaldīšanas darbībām saistītus 
izdevumus, kā arī atlīdzību par 
pārvaldīšanu.

Pašvaldības dzīvojamās mājas pagastos 
pārvaldīs un apsaimniekos „Alūksnes nami”

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība, kā 
jebkurš darba devējs, vēlas, lai 
darbinieki būtu kvalificēti, izglī-
toti un sava darba profesionāļi. 
Tādēļ ir būtiski sekot līdzi gan 
jaunākajiem normatīvajiem ak-
tiem, kas pašvaldības daudzajās 
atbildības sfērās piedzīvo biežas 
izmaiņas, gan arī papildināt pro-
fesionālās zināšanas.

  Alūksnes novada dome 24. novem-
bra sēdē apstiprināja dokumentu 
„Kompensācijas mācību izdevumu 
segšanai piešķiršanas kārtību”, ar 
kuru pašvaldība nosaka kārtību, kā 
tā piešķir kompensāciju augstā-
kās izglītības mācību izdevumu 
segšanai pašvaldības amatpersonām 
(darbiniekiem), kādi ir piešķiršanas 
kritēriji un apmēri, atmaksāšanas 
nosacījumi un gadījumi, kad attiecī-

gos izdevumus neatmaksā.
  Šis dokuments izstrādāts saskaņā 
ar MK noteikumiem Nr.565 „No-
teikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinie-
ku sociālajām garantijām” un Valsts 
un pašvaldību institūciju amatperso-
nu un darbinieku atlīdzības likumu, 
kas paredz šādas kompensācijas 
izmaksas iespējamību.
  Izstrādātā un domes apstiprinātā 
kārtība nosaka, ka amatpersonai 
(darbiniekam) ir tiesības iegūt 
amata pienākumu izpildei nepie-
ciešamo augstāko izglītību, taču 
studiju programma un mācību plāns 
iepriekš jāsaskaņo ar augstākstāvo-
šu vadību. Pirms mācību uzsāk-
šanas amatpersona (darbinieks) ar 
pašvaldību slēdz līgumu par mācību 
izdevumu kompensēšanas kārtību 
un nosacījumiem.
  Saskaņā ar normatīvo aktu 
nosacījumiem, amatpersonai 
(darbiniekam) izmaksājamā 
kompensācija mācību izdevumu 

segšanai nedrīkst pārsniegt 30% 
no gada mācību maksas. Kārtība 
nosaka, ka maksimālais iespējamais 
kompensācijas apmērs iespējams 
tikai tad, ja mācības nepieciešamas 
tiešo amata pienākumu veikšanai 
vai sakarā ar pārkvalificēšanos 
amata pienākumu izmaiņu gadīju-
mā, strukturālo izmaiņu gadījumā 
pašvaldībā, kompensācija ir 30% no 
gada mācību maksas. Ja darbinieks 
iegūst nākamās pakāpes augstāko 
izglītību sakarā ar amata ieņemšanu 
ar augstāku amata vērtību – kom-
pensācija nepārsniedz 20% no gada 
mācību maksas, bet, ja darbinieks 
iegūst nākamās pakāpes augstāko 
izglītību savam amatam atbilstošā 
specialitātē – 10% apmērā no gada 
mācību maksas.
  Šajā dokumentā arī noteikti vairāki 
gadījumi, kad kompensāciju saņē-
mušajam darbiniekam tā jāatskaita 
atpakaļ pašvaldībai. Jāpiebilst, ka 
līdz šim Alūksnes novada pašvaldī-
bā šāda kompensācija darbiniekiem 

nebija paredzēta.
  24. novembra sēdē dome apstipri-
nāja arī „Amatpersonas (darbinie-
ka) kvalifikācijas paaugstināšanas 
izdevumu segšanu un atmaksāšanas 
kārtību”. Arī šis dokuments arī 
izstrādāts saskaņā ar MK noteiku-
miem Nr.565 „Noteikumi par valsts 
un pašvaldību institūciju amat-
personu un darbinieku sociālajām 
garantijām” un Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinie-
ku atlīdzības likumu.
  Līdz ar šī dokumenta pieņemšanu 
ir apstiprināta kārtība, kā pašval-
dības administrācijas un iestāžu 
darbinieki tiek nosūtīti paaugstināt 
kvalifikāciju semināros, kā un 
kādos gadījumos pašvaldība sedz 
šos izdevumus un kādos gadījumos 
darbiniekam tie pašvaldībai jāat-
maksā. Šis dokuments nosaka arī 
ierobežojumu, cik reizes gadā darbi-
nieks drīkst apmeklēt kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumus.

Apstiprināti pašvaldības dokumenti

Ceļu 
tīrīšana 
ziemā
  Mārkalnes pagasta pārvalde 
informē, ka 2011./2012. gada 
ziemas sezonā pašvaldības re-
ģistrētie autoceļi no sniega tiks 
attīrīti atbilstoši ceļu klasēm. 

  Pirmie tiks tīrīti tie ceļi, 
kur kursē skolēnu satiksmes 
autobuss un piena mašīna: 
Vecāgas – Cirakalns - Šūpalas, 
Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava 
- Vecāgas, Ezīšava - Mārkalne, 
Blekteskalns - Ceļmalas, Siļķene 
- Zīles, Cirakalns - Silmalu krus-
tojums, Blekteskalns - Mežmaļi, 
Zemesbanka – Tamaci - Ķīviste-
ne, Zemesbanka - Lielāsgāršas,  
Ezīšava - Dekšņi, Vuķi - Ezer-
kalns, Lielliepas - Mikalītes, 
Sviestagārša - Augupurvs, 
Silamalu krustojums - Silamalas.
  Ceļus no sniega attīrīs AS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons (kontakt-
tālrunis: 26540552). Lai iztīrītu 
ceļus uz privātmājām, pagasta 
iedzīvotājiem individuāli jāvie-
nojas ar uzņēmējiem par ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to. 

Mediķu 
aprūpe 
mālupiešiem 
būs
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 7. 
decembra ārkārtas sēdē depu-
tāti pieņēma lēmumu ar 2012. 
gada 1. janvāri izveidot jaunu 
Mālupes pagasta pārvaldes 
struktūrvienību „Mālupes 
feldšerpunkts”.

  Mālupes feldšerpunktu finansēs 
no Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Pagasta 
pārvalde arī slēgs līgumu ar 
Nacionālo veselības dienestu 
par primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu un 
apmaksu.
  Šo lēmumu deputāti pieņēma, 
lai atrisinātu situāciju, kas izvei-
dojusies pēc tam, kad darbu pār-
trauca Zitas Uzkliņģes ģimenes 
ārsta prakse, atstājot Mālupes 
un Malienas iedzīvotājus bez 
medicīniskās aprūpes.
  Līdz ar to arī dome pieņēma 
lēmumu par feldšerpunkta 
izveidi, lai Mālupes un Malienas 
iedzīvotājiem ārsta aprūpe būtu 
pieejama. 
 
 
  Mālupes pagasta pārvalde 
informē, ka ar 2012. gada 1. 
janvāri Mālupes feldšerpunktā 
darbu uzsāks ģimenes ārste 
Dagnija Ģērmane. 
  Tālrunis informācijai Mālupes 
feldšerpunktā – 25663337.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības 
izsludinātajam Alūksnes centrā-
lā skvēra rekonstrukcijas ideju 
konkursam savus priekšlikumus 
bija iesnieguši deviņi dalībnieki 
un decembra sākumā konkursa 
žūrijas komisija tikās, lai tos 
izvērtētu.

  Viens dalībnieks diemžēl darbu 
bija iesniedzis pēc noteiktā termiņa, 
līdz ar to tas netika vērtēts.
  Vērtējot iesniegtos darbus, ko-
misija tos analizēja pēc vairākiem 
kritērijiem – ieceres funkcionalitāte, 
kompozīcija, pieejamība, celiņu 
risinājums, publisko pasākumu lau-
kuma risinājums, piedāvātās mazās 
arhitektūras formas un oriģinalitāte.
  Būtiski, ka visi iesniegtie dar-
bi tika vērtēti aizklāti – žūrijas 
komisijai nebija zināmi to autori. 
Tikai pēc tam, kad bija izlemts vietu 
un naudas balvu sadalījums, žūrija 
atklāja darbu autorus.
  Atklājot autoru uzvārdus izrādījās, 

ka žūrijas komisija pirmo vietu 
piešķīrusi SIA „Mārtiņa Hofmaņa 
arhitektūras studijai”, otro vietu 
– Imantam Ērnim, bet trešo vietu 
– Ivaram Pilipam. Visi godalgoto 
vietu ieguvēji saņems arī naudas 
balvas. Žūrija piešķīra arī veicinā-
šanas naudas balvu Atim Sedlenie-
kam.
  Alūksnes novada pašvaldība izsa-
ka pateicību arī pārējiem konkursa 
dalībniekiem – Ivaram Blūmam, 
Unai Stahovskai, Ditai Zariņai un 
Santai Luguzei - par ieguldīto laiku 
un darbu, gatavojot skices skvēra 
rekonstrukcijai!
  Visus konkursam iesniegtos darbus 
ikviens interesents var aplūkot 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā Dārza iela 11, 
Alūksnē, 200. kabinetā pie ainavu 
arhitekta Agra Veismaņa.
  Konkursa uzvarētājs SIA „Mārtiņa 
Hofmaņa arhitektūras studija” savu 
skvēra labiekārtojuma ideju balstījis 
uz esošā reljefa izmantošanu, no-
gāzē veidojot bruģētus pakāpienus, 
kas būtu ērti gan nelielai tirdznie-
cībai svētku reizēs, gan arī kultūras 
norisēm.

  Skvēra galvenais akcents būtu 
apaļš centrālais laukums dažādu 
pasākumu organizēšanai, savukārt 
centrā atrastos demontējams masts, 
pie kura nepieciešamības gadījumā 
iespējams piestiprināt tentveidīgas 
konstrukcijas pasākumu norisēm. 
Ziemā laukumu iespējams izveidot 
par slidotavu.

  Skvēra dienvidu daļā veidota at-
pūtas zona ar košumkrūmu un puķu 
stādījumiem, soliņiem.
  Tālākais solis būs tehniskā 
projekta pasūtīšana pēc konkursa 
uzvarētāja skices, lai pēc tam arī 
varēs veikt skvēra rekonstrukciju 
atkarībā no pieejamajiem finanšu 
līdzekļiem.

Noslēdzies Alūksnes centrālā skvēra 
rekonstrukcijas ideju konkurss

Attēlā redzams viens no ideju konkursa uzvarētāja SIA „Mārtiņa Hofmaņa 
arhitektūras studija” piedāvātajiem skvēra izmantošanas risinājumiem svētku 

pasākumos, bet kopumā gan šo, gan citus darbus var aplūkot pašvaldībā
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Pededzes 
pamatskolā 
„Dejo! Runā! 
Krāso!”
 
  Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore

  Pededzes pamatskolā no 1. 
septembra līdz 2012. gada 
februārim norisinās projekts 
„Teātra, vizuālās mākslas 
un kustības sintēze Pededzes 
pamatskolā”.

  Projekta gaitā radošā darbnīcā 
„Dejo! Runā! Krāso!” sadarbojo-
ties teātra pulciņa dalībniekiem 
(sk. I. Mellīte), dejotājiem (sk. 
L. Uglovska) top izrāde „Kā 
ruksītis ciemos gāja” .
  Par projekta līdzekļiem jau 
iegādāti audumi tērpiem, citi 
aksesuāri, krāsas, papīrs, CD 
atskaņotājs. Tagad norit intensīvs 
darbs. Bērni apgūst kustību 
plastiku un mācās jaunas dejas, 
attīsta valodas prasmes un apgūst 
teātra mākslas elementus, dala 
lomas un mācās tekstu, top krāš-
ņi tērpi. Gan jaunie aktieri, gan 
dejotāji strādā ar prieku, jo zi-
nām, ka izrāde būs ne tikai pašu 
priekam, bet gaidīsim ciemos arī 
kaimiņu skolu bērnus. Pašiegul-
dījums ir skolotāju darbs, bet, ja 
to dara ar prieku, tad tas jau kļūst 
par pašu par sevi saprotamu 
lietu. Biedrības „Pededzes Nā-
kotne” projektu „Teātra, vizuālās 
mākslas un kustības sintēze 
Pededzes pamatskolā” atbalstīja 
Alūksnes un Apes novada fonds, 
Sorosa fonds – Latvija 9. Projek-
tu konkursā „Atbalsts iedzīvo-
tāju idejām”. Projekta kopējās 
izmaksas Ls 526,12. 
 
 
 
 

Veic aptauju par 
nakts grupu 
nepieciešamību
  Informējam, ka Strautiņu 
pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zemenīte” veic aptauju par 
nakts grupas nepieciešamību 
bērnudārzā un aicina atsaukties 
Alūksnes un kaimiņu novadu ve-
cākus. Ir brīvas vietas arī dienas 
grupās. Informācija pa tālruni 
64300843 vai rakstot uz e-pasta 
adresi zemenite@aluksne.lv.

Savām mīļām 
rokām tapušu 
darbu izstāde
  Janvārī centra „Dailes” izstāžu 
zālē Ilzenē izstāde „Savām mī-
ļām rokām”, rokdarbi u.c. node-
rīgas lietas, kas darinātas mājās, 
kurus iespējams arī iegādāties.
  13. janvārī 19.00 centrā „Dai-
les” sieviešu vokālo ansambļu 
sadziedāšanās - karaoke. Kon-
certā - dziesmas par skaitļiem un 
dienām.

  Anta Apine,
Rasas un Miķeļa māmiņa

  Mūsu skolā šajā mācību gadā 
mācās 58 skolēni un 23 pirmssko-
las vecuma bērni. Visi šie bērni ir 
no ģimenēm, kas dzīvo Jaunlaice-
nes un Veclaicenes pagastos, bet 
2 ģimenes savus bērnus ved no 
Apes novada. 

  Protams, ka vecākiem, kas dzīvo 
pagastā uz vietas un bērnus skolo 
vietējā skolā, ir dubultrūpe par savu 
skolu. Mūsu skolā vecāki vienmēr 
bijuši gaidīti un uzklausīti, risinot 
individuālos jautājumus saistībā ar 
savu bērnu, bet šajā mācību gadā 
jo īpaši priecē atjaunotā, aktivizē-
tā skolas sadarbība ar vecākiem. 
Lai vecāki atbalstītu un palīdzētu 
skolai, ir jāzina, kas skolā notiek, 
ko skola vēlas, jāpiedalās tās darba 
plānošanā.
  Septembrī notika pirmā skolas 
padomes sēde, kurā uzzinājām par 
šī mācību gada aktualitātēm un arī 
ievēlējām jaunu skolas padomes 
priekšsēdētāju - Vitu Volti. No 

runām pie darbiem! Paldies visām 
ģimenēm, kuras atsaucās skolas pa-
domes ierosinājumam, un nu mūsu 
bērni starpbrīžos var jauki pavadīt 
laiku, darbojoties ar galda spēlēm.
  Ģimenes pirmo gadu tiek iesaistī-
tas arī makulatūras vākšanā, kopā ar 
bērniem mācāmies dzīvot un domāt 
zaļi, pie reizes nopelnot papīru 
skolas vajadzībām.
 Sevišķi aktīvs ir bijis novembris.
 14. novembrī vecāki tika gaidīti uz 
tikšanos ar psihoterapeiti Ingrīdu 
Ratenieci un koriģējošās vingro-
šanas speciālisti Līgu Tomsoni. Šo 
iespēju izmantoja gandrīz puse sko-
lēnu vecāku, gūstot atbildes uz sev 
aktuāliem jautājumiem, kas noteikti 
palīdzēs, audzinot bērnus.
 18. novembrī ģimenes kopā svinēja 
Latvijas dzimšanas dienu pagasta 
tautas namā, kur plašu koncertprog-
rammu kopīgi bija sagatavojuši 
skolas un pagasta kultūras dzīves 
organizatori. Mūs priecēja bērnu 
ansambļi, deju kolektīvs, daiļru-
nātāji, pagasta sieviešu ansamblis, 
folkloras kopa „Putnis” un drama-
tiskais kolektīvs. Patīkami, ka kopā 

Rudens cēliens Jaunlaicenes pamatskolā

pabūt varēja visas paaudzes un katrs 
jutās piederīgs vietai, kurā dzīvo un 
audzina bērnus.
  25. novembrī ģimeņu pēcpusdienā 
„Ceturtdaļgadsimts” atskatījāmies 
uz skolas ēkas 25 gadiem, atceroties 
gan bērnudārza, gan skolas - bērnu-
dārza, gan skolas laikus. Pasākuma 
svinīgajā daļā Sanita un Didzis Eg-
līši ar savu sniegumu aizskāra katru 
sirdi - gan skolotājas, gan bērna, 
gan māmiņas, tēta un arī vecmāmi-

ņas. Jautrajā daļā Alda Liepiņa prata 
iekustināt kūtrāko malā sēdētāju, 
atraktīvā veidā noskaidrojot katra 
piederību un saistību ar Jaunlaice-
nes skolu. Bērni, protams, nebija 
nogurdināmi.
 Jācer, ka nogurdināmi nebūs arī 
vecāki, jo tikai kopā rūpējoties un 
sadarbojoties ar skolas kolektīvu, 
varēsim saglabāt un noturēt savu 
skolu kā draudzīgu un jauku vietu, 
kur skolot savus bērnus!

Guna Sakne,
PII „Zemenīte” vadītāja 
 
Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spē-
sim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

  Strautiņu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zemenīte” kolektīvs 
Ziemassvētku priekšvakarā sūta 
laba vēlējumus visiem izglītojamo 
vecākiem un līdzcilvēkiem.
  Novērtējam katru palīdzību un 
pateicamies vecākiem par rotaļu 
materiālās bāzes papildināšanu, 
piedalīšanos mūzikas instrumentu 
gatavošanā no dabas materiāla, 
makulatūras vākšanā un citos dar-
bos. Sirsnīgs paldies Ivara mammai 
Santai Masingai par dāvātajām 
grāmatām un rotaļu mašīnu jaunā-
kajiem bērniem. 

  Īpaši pateicamies uzņēmējam Dai-
nim Vindelam par kokmateriāliem 
un Guntaram Briedim par ēvelē-
šanas pakalpojumu, kā arī bērnu 
vecākiem - Normundam Grūbem un 
Normundam Līkansim ar ģimenēm 
par ziedotajiem guļbaļķiem un 
uzbūvēto smilšu kastes apmali.
  Mūsu paldies palīgstrādniekiem 
Ilgai, Annai, Raivim, Valentīnai, 
Svetlanai, Valērijam, Initai, Saivai 
un Jānim, kuri šogad kādu laiku 
darbojās bērnudārzā, kā arī Gun-
tim Ludvigam ar palīgiem Agri, 
Stepanu un Gunāru, kuri „cīnījās” 
ar ūdens novadīšanu un apkārtnes 
sakopšanu.
  Visiem „Zemenītes” darbiniekiem, 
bērniem, vecākiem, vecvecākiem, 
un dāsnajiem līdzcilvēkiem novēlu 
labu veselību, daudz prieka un rado-
šu veiksmju arī turpmāk!

Par labo vajag 
„Paldies” pasacīt!

Īpašs gads Alūksnes novada vidusskolai
  Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
direktore

  Ir Ziemassvētku laiks, tuvojas 
gadu mija, kad biežāk kā jebkad 
vērtējam paveikto un nosprau-
žam tālākus mērķus. Ar skolu 
saistītiem ļaudīm ir tā laime katru 
gadu sagaidīt divus jaunos gadus 
– kalendāro un kārtējo mācību 
gadu. Vai tas ir labi, vai nē, to lai 
spriež katrs pats, bet jo biežāk 
mēs izvērtēsim paveikto, jo kon-
krētākus un reālākus mērķus mēs 
varēsim noteikt turpmākajam.

  Šis gads gan lieliem, gan maziem, 
gan jauniem, gan ne tik jauniem  
Alūksnes novada vidusskolas sko-
lēniem, skolotājiem, tehniskajiem 
darbiniekiem, vecākiem, bija īpašs 
– kādam satraukums par jaunām un 

nepierastām telpām, jaunu, nezinā-
mu kolektīvu, kādam šaubas, vai 
varēs tik lielā kolektīvā iejusties, un 
vēl daudz un dažādi  vai...
  Liels paldies visiem, visiem, 
kas palīdzēja sakārtot un iekārtot 
skolu – skolēniem - Sabīnei Bricei, 
Samantai Bricei, Kristellai Adelei 
Līviņai, Zaigai Gelbrotei, Vitai 
Dzelzskalējai, Marinai Levanidovai, 
Aleksejam Zavadskim, Edijam Sa-
dovņikovam, Albertam Kristoldam 
Līviņam, Haraldam Manfeldam, 
Kristapam Upeniekam, Tomam Klī-
dzējam, Ralfam Grīnbaumam, And-
rim Vergazovam, Naurim Vilciņam, 
Oskaram Eisleram, Andim Klemp-
neram un Andrim Klempneram, 
visiem skolotājiem un tehniskajiem 
darbiniekiem, bet jo īpaši Ligijai 
Grasei, Vinetai Kovaļevskai, Vizmai 
Orlovskai, Irēnai Semeikai, Natā-
lijai Šapoval, Guntim Meisteram, 

Igoram Galancevam, Normundam 
Strupiņam, Jānim Sadovņikovam, 
Arbidānu ģimenei, Kājnieku skolas 
kolektīvam, „Spodras” darbinie-
kiem un Jurim Marinovam.
  Kopā esam sveicienus saņēmuši 
un dalījuši jaunās skolas dzimšanas 
dienā – 24. augustā, 1. septembrī 
– Zinību dienā, skolotāju dienā, 
rīkojuši rudens izstādi, Mārtiņ-
dienas gadatirgu, saposuši skolu 
Ziemassvētku rotā, pieminējuši 
mūsu tautas varoņus Tēvzemes mī-
lestības stundā Alūksnes garnizona 
kapos un lāpu gājienā, 7. Siguldas 
kājnieku pulka kalnā, aktuālus jau-
tājumus lēmuši skolas konferencē 
un Skolas padomes sēdēs, kopā ar 
pilsētas bērnudārza audzēkņiem un 
Ziemeļlatvijas kameransambli caur 
mūzikas pasauli apceļojuši vairākas 
valstis un kopā ar Alūksnes un Apes 
novada fondu, organizāciju „Astēm 

un ūsām” rīkojuši labdarības akciju 
un tirdziņu, piedalījušies sporta 
aktivitātēs. Skolotāji un skolēni pro-
jekta „Comenius” ietvaros pabijuši 
Zviedrijā un Kiprā, un tagad cītīgi 
plāno amatnieku nedēļu, kad pie 
mums ciemos brauks pārstāvji no 
Zviedrijas, Kipras, Spānijas, Lietu-
vas, Čehijas un Itālijas. Skolā kūsā 
rosība un katram ir iespēja gūt jau-
nas zināšanas, prasmes, iemaņas, kā 
arī nostiprināt jau esošās. Tikai dar-
bojoties un atverot sevi jaunajam, 
mēs varam pilnveidoties, pastāvēt. 
Ieklausoties citos, mēs varam atklāt 
ko jaunu sevī. Godprātīgi attieco-
ties pret saviem pienākumiem, mēs 
veidojam pozitīvu apkārtējo vidi. 
  Priecāsimies par citu panākumiem, 
par pozitīvo un domāsim labas 
domas. Lai mums visiem veicas!

  Gunta Rozīte,
Annas pagasta pensionāru padomes 
priekšsēdētāja

Dvēseli atvērt rudens smaržām,
Sajust rudens elpu
Sevī plūstam,
Krāsainu gaismu ietekam.

  Ar šiem vārdiem mūs, pensionārus, 
skaisti izremontētajā bibliotēkā sagai-
dīja bibliotēkas vadītāja Ina Balaņu-
ka, dāvinot katram apsveikumu un 
kastaņus veselībai un veiksmei.
  Savukārt mēs pasniedzām Inai baltu 
orhideju sālsmaizē ar vēlējumu arī 
turpmāk būt tikpat radošai, atsaucīgai 
un uzņēmīgai kā līdz šim.
  Tālākajā darba gaitā klātesošos 
iepazīstināju ar darbiem un pasāku-
miem, kuri notikuši vasaras mēnešos, 
piemēram, ekskursija kopā ar Jaunan-
nas pagasta pensionāriem, ļoti jauka 
un sirsnīga novada pensionāru balle 
Māriņkalnā u.c.
  18. novembrī uzstājāmies paši un 
bijām skatītāji koncertā „Svētki svēt-
kos”. Runājām arī par turpmāko. De-

cembrī uzņemsim savā pulkā jaunos 
pensionārus un jauki pavadīsim laiku 
Ziemassvētku gaidās. Esam saņēmuši 
arī ielūgumu no kaimiņiem Jaunannā 
23. decembrī būt kopā koncertā, tir-
dziņā, mācīties tautas dejas un rotaļas, 
kā arī citas izdarības. Ziemā plānojam 
kolektīvi apmeklēt kādu teātra izrādi. 
  Par jaunāko pagastā mūs informēja 
pagasta pārvaldes vadītāja Vēsma Ču-
gunova. Viņa atbildēja arī uz visiem 
pensionārus interesējošiem jautāju-
miem. Vēsma Čugunova priecājās, 
ka seniori nav tikai mājās sēdētāji un 
čīkstētāji, bet paši aktīvi iet kopā un 
darbojas.
  Noslēgumā mielojāmies un dalī-
jāmies pieredzē par dažādu ziemas 
salātu gatavošanu. Garšojām un 
uzzinājām daudz jauna un vērtīga par 
Kanādas mellenēm, kuras atnesa pa-
garšot Gaida Kozilāne un Milda Egle.
  Nākošajā tikšanās reizē veiksim 
neklātienes ceļojumus uz vietām, 
kur vasarā pabijuši pensionāri. Ir 
liels prieks, ka, apmēram, 15 – 20 
seniori ir ļoti aktīvi un atbalsta visus 
pasākumus.

Tiekas Annas aktīvākie seniori

Jaunlaicenes pamatskolas kolektīvs atskatījās uz skolas ēkas ceturtdaļgadsimtu
Foto no Jaunlaicenes pamatskolas albuma
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Viktora Ķirpa Ates muzeja radošā 
darbnīca Valmierā
  Ilze Miķelsone,
Viktora Ķirpa Ates muzeja
izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste

  Latvijā kopš 1997. gada darbo-
jas organizācija „Latvijas SOS 
Bērnu ciematu asociācija”, kas ir 
sociāla labdarības organizācija 
un nodrošina ilgtermiņa ģimenes 
modeļa aprūpi bez vecāku gādī-
bas palikušiem bērniem un īsteno 
ģimeņu stiprināšanas projektus.

  Jau vairāk nekā divus gadus SOS 
Bērnu ciematu organizācija realizē 
projektu vardarbībā cietušām 
ģimenēm Valmierā. Šī projekta 
ietvaros iesaistīto ģimeņu bērniem 
un jauniešiem ir iespēja darboties 
dažādās brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātēs. Tās organizē un vada 
mūsu novadniece, radošo aktivi-
tāšu vadītāja Ina Rubene, kura šai 
projektā piedalās jau vairāk nekā 
divus gadus. Apmēram reizi mēnesī 
Ina dodas uz Valmieru darboties ar 
vardarbībā cietušo ģimeņu bērniem 
un jauniešiem.
  Šī gada oktobrī Ina Rubene uz-
runāja Viktora Ķirpa Ates muzeja 
darbiniekus sadarbībai. Muzejs 

pieņēma šo piedāvājumu un 3. no-
vembrī ciemojās pie vardarbībā cie-
tušo ģimeņu bērniem un jauniešiem 
ar ceļojošo izglītojošo programmu 
„Tradicionālo rokdarbu darbnīca”.
  Izglītojošās programmas ietva-
ros bērni sukāja vilnu un pēc tam 
no sasukātajām vilnas grīstītēm 
mēģināja vērpt vilnas dziju. Vilnas 
sukāšana bērniem padevās viegli, 
savukārt grūtāk veicās vērpšana ar 
ratiņu, tomēr interese un aizrautība 
bija tik liela, ka bērni gaidīja rindā, 
lai iemēģinātu roku šajā senajā 
latviešu prasmē. Jāteic, ka daļai jau 
pats vērpjamais ratiņš bija neredzēta 
lieta un sākumā radās jautājumi, ko 
ar tādu ierīci var darīt. Darba proce-
sā radās arī citi jautājumi par vilnu 
un tās apstrādi. Tāpat bija arī dažādi 
atklājumi, piemēram, jaunākie bērni 
bija pārsteigti, ka vilna ir taukaina.
Pēc vilnas sukāšanas un vērpšanas 
pievērsāmies rotājumu gatavošanai. 
Kopā ar bērniem no vienkāršiem 
dabas materiāliem veidojām intere-
santus rotājumus savam mājoklim. 
No īsiem, bērza žagariņiem un 
dzijas gatavojām saulītes – rotā-
jumu, ko var izmantot gan istabu 
un logu, gan Ziemassvētku eglītes 
rotāšanai. No salmiem gatavojām 

bumbas, kuras kalpoja kā pamatne 
dažādu dzīvnieku veidošanai. Bērni 
ar interesi veidoja zaķus, kaķus 
un dažādus pašizdomātus zvērus, 
kurus izmantos, kā savas istabas 
rotājumu Ziemassvētkos vai dāvanu 
vecākiem. Darbojoties ar bērniem 
pārrunājām, kādus materiālus vēl 
var izmantot rotājumu veidošanai 
un kādus rotājumus agrāk latvieši 
gatavoja tradicionālajiem gadskārtu 

svētkiem.
  Nodarbības beigās bērni atzina, 
ka labprāt gribētu šādi darboties arī 
muzejā, ne tikai aplūkot to tradicio-
nālajā ekskursijā. Šāda atziņa rosina 
domāt par jaunu muzeja apskates 
veidu tieši jaunākajiem muzeja 
apmeklētājiem. Novērojām, ka tieši 
darbošanās procesā bērniem rodas 
izpratne par konkrēto darbu, kā arī 
veidojas interese apmeklēt muzeju.

  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

  Jaunlaicenes tautas namā 
nenogurstoša joprojām ir ama-
tierkolektīvu darbība. Lai gan 
kolektīviem tikai nesen atsākušies 
mēģinājumi, tas netraucē aktīvi 
piedalīties koncertos, pasākumos 
citviet novadā un pat startēt 
skatē. 

  6. novembrī Jaunlaicenes tautas 
nama folkloras kopa „Putnis” pieda-
lījās atlases skatē Valmierā, lai gūtu 
iespēju kļūt par dalībnieku starptau-
tiskajā folkloras festivālā „Baltica 
2012”. Patiess gandarījums ir par 
rezultātu, jo kopa ieguva 1. pakāpi, 
līdz ar to kolektīvs ir potenciāls 
„Baltica” festivāla dalībnieks.
18. novembra pēcpusdienā jaunlai-
cenieši  devās uz savu  tautas namu, 

kur viņiem tika piedāvāts svinīgs 
pasākums „Rudenī dzimusī...”. 
Tika realizēta sen dzimusī ideja par 
svinīgu mazo jaunlaiceniešu, kuri 
dzimuši laika periodā no iepriek-
šējā gada novembra līdz šī gada 
novembrim, uzņemšanu pagasta 
iedzīvotāju pulkā. Diviem puisīšiem 
un divām meitenītēm tika dāvātas 
sudraba zīmes un apliecinājums ar 
norādi, ka viņi ir pilntiesīgi sava pa-
gasta iedzīvotāji. Dažādus novēlē-
jumus un apsveikumus svētkos sava 
pagasta iedzīvotājiem teica pagasta 
iestāžu un struktūrvienību vadītāji. 
Skatītāji varēja vērot koncertu, kuru 
vadīja Jaunlaicenes pamatskolas 
skolēni. Sadarbojoties Jaunlaicenes 
pamatskolas mākslinieciskajiem 
pulciņiem un tautas nama amatier-
kolektīviem, izdevās interesants un 
daudzveidīgs koncerts.
  26. novembrī Jaunlaicenes tautas 

Jaunlaicenes „Putnis” piedalīsies
folkloras festivālā „Baltica 2012”

Jaunlaicenes folkloras kopa „Putnis” folkloras skatē Valmierā
Foto no kopas albuma

namā atpūtas vakarā tikās Jaun-
laicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagasta uzņēmēji un zemnieki. 
  Savukārt 27. novembrī Jaunlaice-

nes muižas muzejā, gaismā, kura 
nāk no muzejā izveidotās sveču 
izstādes, aizdedzām pirmo Adventa 
sveci.

  Jauno sezonu Liepnas tautas 
namā pēc kosmētiskā remonta 
ieskandināja dziedātāji Kaspars 
Antess un Dzintars Čīča ar kon-
certturneju „Atkal kopā”.

  Godinot Lāčplēša dienas varoņus, 
Liepnas skolu skolēni un pieaugu-
šie pagasta iedzīvotāji devās lāpu 
gājienā uz Sprinduļkalna kapiem, 
lai ar klusuma brīdi pieminētu tur 
apglabāto Lāčplēša ordeņa kavalieri 
Teodoru Mendi. Padziļinātu un 
izsmeļošu informāciju par to, kas ir 
Lāčplēša diena un kāpēc mēs to pie-
minam, sniedza vēstures skolotāja 
Lidija Zitāne.
  Latvijas valsts 93. gadadienu 

Liepnas iedzīvotāji sagaidīja siltās 
Liepnas tautas nama telpās, kur ar 
Eiropas Savienības atbalstītā pro-
jekta palīdzību nomainīta apkures 
sistēma. Svinīgajā Latvijas svētku 
dienai veltītajā pasākumā pagasta 
pārvaldes vadītāja Iveta Priede 
sveica konkursa „Skaista mana tēva 
sēta” uzvarētājus, kā arī labākos 
darbiniekus. Svētkos ar Liepnas 
iedzīvotājiem dalījās arī Viļakas 
un Bērziņu punkta robežsargu 
pārstāvji.
  Kā jau svētkos iederas, neiztikām 
bez skaista koncerta, kurā savas 
prasmes rādīja gan Jaunannas mūzi-
kas un mākslas skolas Liepnas filiā-
les audzēkņi, gan sieviešu vokālais 

ansamblis „Noskaņa” ar vadītāju 
Lilitu Spirku, gan bērnu un jauniešu 
deju kopas, kā arī dāmu deju kopa 
„Veldze” ar vadītāju Brigitu Bijoni.
Svētku brīvdienās savas prasmes 
rādīja un teātra cienītājus ieprie-
cināja amatierteātri gan no Žīguru 
pagasta, gan pašmāju amatierteātris 
„Troksnis”.
  Pirmo Adventi sagaidījām kopā 
ar Liepnas senioriem pasākumā 
„Tiem, kam pāri 60...”. Valša deju 
solī iekustināja grupa „Lauku suve-
nīrs” no Zeltiņiem.
  Turpināsim būt kopā ne tikai obli-
gātās svētku reizēs, bet arī ikdienā, 
lai dejotu, dziedātu, cienītu teātri 
vai vienkārši padalītos ar savām do-

mām, priekšlikumiem un idejām, lai 
kopīgi veidotu sev tīkamu, pieejamu 
un radošu kultūrvidi.
  Ziemassvētku eglītes brīnumu 
ar pārsteigumiem 26. decembrī 
pulksten 15.00 baudīsim pasākumā 
„Zem Rūķa cepures”.
  Jauno 2012. Pūķa gadu sagaidī-
sim interesantās, atraktīvās, pašu 
gatavotās maskās tērpušies, lustīgi 
ballējot tautas namā 31. decembrī. 
Nezaudēsim cerību pilno ziemas-
svētku brīnumu!

  Baltus un skaistus svētkus visiem 
Jums novēl Liepnas tautas nama 
vadītāja Lienīte Zučika 

Jaunas sezonas sākums Liepnas tautas namā

Bibliotēkā ciemojas 
PII „Saulīte” 
audzēkņi
  Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja

  8. un 9. novembrī bibliotēkā 
viesojās PII „Saulīte” jaunākās 
un vecākās grupas audzēkņi un 
viņu audzinātājas.

  Tā kā šis laiks atbilst senajai 
latviešu gadskārtai Mārtiņiem, tad 
kopīgi pārrunājām, kas šī ir par 
dienu un, ko tā nozīmē katram lat-
vietim. Kā jārotā māja, kādi darbi 
katrā sētā jāapdara līdz šai dienai, 
kas jāceļ svētku galdā, mācījāmies 
ticējumus un tautasdziesmas, kā-
das maskas jāgatavo. Skatījāmies 
multfilmu par gaiļiem, jo gailim ir 
sevišķa nozīme Mārtiņos. Ar ve-
cākās grupas audzēkņiem lasījām 
bērnu žūrijas Ulda Ausekļa grāma-
tu „Runcis Francis” internetā.
 
 
 
 
 
 
 
 

Čaklākais lasītājs
 
  Iveta Šķepaste,
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas 
vadītāja

  Visā valstī bērni grāmatas lasa 
ļoti maz, pārsvarā visu aizstāj 
dators un tāpēc aizvien vairāk ir 
jādomā par to, kā bērnu motivēt 
lasīt.

  Esmu daudz domājusi, kas 
būtu tāds, kas pamudinātu mazo 
cilvēku lasīt grāmatu. Viens no 
pamudinājumiem ir atzinība un 
protams, kārums.
  Jaunlaicenes pagasta bibliotēka 
šogad iedibina jaunu tradīciju 
ar mazu saldumu un pateicības 
rakstu godināt bērnus - čaklākos 
lasītājus 2011. gadā.
  23. decembrī Jaunlaicenes 
pamatskolā svinīgajā līnijā tiks 
apbalvoti Čaklākie lasītāji.

Aicina uz sveču 
liešanas nodarbībām 
 
  Inese Dārziņa,
Jaunlaicenes muižas muzeja
izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem vadītāja
 
  Jaunlaicenes muižas muzejs 
aicina visa novada skolu bērnus 
uz sveču liešanas nodarbību. 
Nodarbību piedāvāsim līdz sveču 
dienai. 
  Nodarbības ilgums 40 minūtes.
 
Lūgums iepriekš pieteikties, 
zvanot – 26419218 vai 
29356277;22415419. 

Muzeja darba laiks: 
Pirmdien
Otrdien
Trešdien       plkst. 08.00 – 16.00
Ceturtdien
Piektdien

Sestdien – plkst. 09.00 – 13.00
Svētdien – brīvdiena. Citā laikā,  
                 iepriekš piesakoties.

Ilze Miķelsone demonstrē, kā strādāt ar vērpjamo ratiņu
Foto no V. Ķirpa Ates muzeja albuma
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Jaunlaicenes 
muzejā 
atdzīvina 
malēniešu 
izloksni
 
  Inese Dārziņa,
Jaunlaicenes muižas muzeja 
izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste

  Jaunlaicenes muižas muzejs 
šo gadu pavadīja darbīgi un 
ražīgi. Pateicoties muzeja 
plašajam piedāvājumam, līdz 
1. novembrim muzeju apmek-
lējuši 1929 tūristi.

  Laikā no 1. maija līdz 15. ok-
tobrim muzejs piedalījās akcijā 
„Apceļo seno Atzeles novadu”. 
Šogad muzeja piedāvājumu 
papildinājām ar „Malēniešu 
vārdu spēli” un galda spēli „No 
muižas uz baznīcu”, izveidojām 
nodarbību pirmskolas vecuma 
bērniem „Kas meklē, tas atrod” 
un īpašu piedāvājumu kāzu svi-
nībām „Daži padomi dzīvei no 
Jaunlaicenes muižas muzeja”.
  „Malēniešu valodas skola” tika 
izveidota ar mērķi saglabāt malē-
niešu izloksni kā īpašu vērtību 
tās senuma dēļ, lai pēc gadiem 
valodu pētniekiem būtu pieejami 
oriģināli materiāli no valodas zi-
nātājiem. Uz skolas nodarbībām 
ierodas gan izloksnes pratēji no 
visa Alūksnes novada, gan tie, 
kas vēlas šo izloksni apgūt. 
  Malēniešu izloksnes popula-
rizēšanā muzejam liels palīgs 
ir Jaunlaicenes tautas nams un 
folkloras kopa „Putnis”. Jau mai-
jā izskanēja tautas nama veidots 
un folkloras kopas prezentēts 
pasākums „Malēniešu gaismas 
maiss”. To ar labiem panāku-
miem rādīja gan sieviešu no-
metnes dalībniecēm Veclaicenes 
Romeškalnā, gan citās vietās. 
  Šoruden ikgadējā folkloras 
skates tēma bija „Ceļš”. Tautas 
nama vadītāja Māra Svārupe 
ieteica folkloras kopas vadītājai 
Ingai Ārstei veidot priekšnesumu 
malēniešu izloksnē. 
  Šo ideju kopīgiem spēkiem 
veiksmīgi realizējām. Jau vairā-
kus gadus sadarbojamies folklo-
ras kopas programmu veidošanā, 
tajās tiek izmantots arī muzeja 
krājums.
  Jaunlaicenes muižas muzejs 
saka lielu paldies Mārai Svārupei 
un Ingai Ārstei par veiksmīgo 
tautas nama, folkloras kopas un 
muzeja sadarbību, muzeja vākto 
un pētīto materiālu atraktīvā un 
kvalitatīvā popularizēšanā.

 Sludinājums!
 
  Jaunlaicenes muižas muzejs 
lūdz atsaukties cilvēkus, kuri 
būtu ar mieru dāvināt vai aizdot 
uz laiku zirgu pajūga loka zva-
nus. Zvani nepieciešami nākamā 
gada izglītojošajai nodarbībai. 
 
Muzeja kontakttālruņi: 
22415419 vai 29356277.

  21. janvārī pulksten 18.00 
Alūksnes pilsētas Tautas namā 
būs skatāma jaunā Aivas Birbeles 
un izrāžu apvienības „Panna” iz-
rāde „Puse no sirds”. Tajā aktieri 
Zane Daudziņa un Aldis Siliņš 
iejutīsies tipiska latviešu laulātā 
pāra attiecībās, kas iemīlas, ap-
precas un laulībā pavada desmit 
gadus, kad dzīve piespiež doties 
prom no valsts.

  Izpētījis vīrieša lomu ģimenē 
izrādē „Tētis” un sievietes intīmo 
zonu bilanci izrādē „Tāda es esmu”, 
izrāžu apvienības PANNA režisors 
Juris Rijnieks un dramaturģe Aiva 
Birbele kopā ar aktieriem Zani 
Daudziņu un Aldi Siliņu, dosies 
uz Alūksni, kur nodos skatītāju 
vērtējumam jaunu stand-up izrādi - 
komēdiju „Puse no sirds”. 
  Ideja par izrādi radusies, PAN-
NAI ar izrādi „Tētis” pirms gada 
viesojoties Īrijā, tāpēc iespējams, 
ka dažs labs Īrijas latvietis izrādē 
atpazīs piedzīvotas situācijas. Tas 
lieliski raksturo stand-up žanru 
– stand-up stāsti rodas no dzīves. 
Izrādes režisors J. Rijnieks stāsta 
par izrādes vadmotīvu – brauc uz 
kuru pasaules malu gribi, bet 
puse sirds paliek Latvijā. „Te nav 

ne liekas patētikas, ne banalitātes. 
Mēs gribam runāt par to, kā nosaukt 
vārdā nenosaucamo iemeslu, kāpēc 
Latvijā kāds vēl dzīvo un kāpēc tie, 
kas šobrīd atrodas ārpus Latvijas, ar 
bērniem sarunājas latviski un kopā 
svin Jāņus, Ziemsvētkus un vienkār-
ši dzimšanas dienas, kāpēc gaida no 
Latvijas atsūtītos Kāruma sieriņus 
un rupjmaizi.”
  Izrādes tapšanas procesu rakstu-
ro Zane Daudziņa: „Strādājot pie 
izrādes „Puse no sirds”, man ir 
kļuvis pilnīgi skaidrs, kas pietrūkst 
latviešiem. Tā ir mīlestība. Jā, tieši 
tik vienkārši tas ir! Un manas izrā-
des varones Annas galvenā atziņa – 
mana vērtība nemainās atkarībā no 
tā, ko un kur es daru.”
  Aktieri Zane Daudziņa un Aldis 
Siliņš izrādīs ne tikai ķermenis-
kos daiļumus, bet demonstrēs arī 
intelektuālos dziļumus, ko tiem sa-
rūpējusi teksta autore Aiva Birbele, 
iedvesmu smeļot klasiskās vārsmās:

 
Nav stāsta skumjāka ar mīlas metu,
Kā stāsts par Romeo un Džuljetu. 

(Šekspīrs)
Stāsts jautrāks tapis par Jāni un Annu,

Kas mīlu uztur kā karstu pannu.
Tie krīzi pārvar gan valstī, gan mājās,
Kaut sanāk puspasauli izstaigāt kājām. 

(Birbele)

Jaunā izrāde „Puse no sirds” 
Alūksnes pilsētas Tautas namā

„Pannas” izrādes Rīgā un Latvijā
  Jaunā izrāde rudens sezonā būs 
redzama kinoteātrī „Rīga” un kul-
tūras centros citviet Latvijā. „Puse 
no sirds” ir ceturtā izrāžu apvie-
nības „Panna” producētā izrāde. 
Jau ceturto gadu uz skatuvēm Rīgā 
un Latvijā dzīvo izrāde „Tētis” – 
komisks stāsts par vīrieša būtību 
un emocijām laikā, kad viņš kļūst 
par tēvu (lomās – Ainārs Ančevskis 
vai Jānis Jarāns). Vairāk nekā gadu 
„Tēta” versija lietuviešu valodā tiek 
spēlēta arī uz Lietuvas skatuvēm 
(lomās lietuviešu komiķi Ramūnas 

Rudokas vai Dariuss Petkevičs). Sa-
vukārt Zanes Daudziņas monoizrā-
de „Tāda es esmu” tiks spēlēta trešo 
sezonu, pulcējot skatītāju pilnas 
zāles visā Latvijā. Izrāžu apvienība 
„Panna” izveidota 2008. gadā, lai 
iestudētu un producētu izrādes un 
pasākumus plašam skatītāju lokam 
Latvijā un Baltijā.

Izrāde “Puse no sirds”
Alūksnes pilsētas Tautas namā, 
21. janvārī, plkst. 18.00
Biļetes „Biļešu Paradīze” sistēmā 
un Tautas nama kasē

  Silvija Mūrniece,
EUROPE DIRECT informācijas 
centra Gulbenē Alūksnes filiāles 
koordinatore
 
  Jau kopš 2004. gada Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā darbojas 
EUROPE DIRECT informācijas 
centra (EDIC) Gulbenē Alūksnes 
filiāle. Tas ir informācijas tīkls, 
kaš darbojas visās ES dalībvalstīs. 
Šeit var griezties ikviens, kuru 
interesē jautājumi par Eiropas 
Savienību.

  Informācijas centrā ir pieejami 
gan informatīvie materiāli drukātā 
formātā, gan arī interneta resursi. Ja 
nepieciešamo uzziņu nevar samek-
lēt uz vietas, ir iespēja izmantot arī 
EUROPE DIRECT tīkla bezmaksas 
tālruni Briselē 00 800 6789 1011, 
kur informācija par nepieciešamo 
jautājumu tiek sniegta jebkuras 
dalībvalsts valodā. Atbildes var 
saņemt gan telefoniski, gan arī elek-

troniski. Kvalitatīvu informāciju par 
interesējošo jautājumu var saņemt 
arī zvanot uz Latvijas Saeimas 
ES informācijas centra tālruni 67 
211111.
  EUROPE DIRECT informāci-
jas centrs nodarbojas ne tikai ar 
iedzīvotāju informēšanu par ES 
jautājumiem, bet organizē arī 
dažādus izglītojošus pasākumus 
par dažādām tēmām – sabiedrības 
veselību, mācību un brīvprātīgā 
darba iespējām Eiropā, ceļojumu ie-
spaidiem Eiropas valstīs u.c. Šogad 
EDIC Alūksnes filiāle piedalījās arī 
politiskās diskusijas „Kultūra – eks-
kluzīva prece vai nepieciešamība?” 
rīkošanā Alūksnes un Apes novadu 
Grāmatu svētku laikā. To laikā 
iedzīvotājiem bija iespēja tikties arī 
ar daudzu grāmatu autoru un dzied-
nieku Jāni Arvīdu Plaudi tematiskā 
pasākumā „Palīdzēt sev”. Novembrī 
apmeklētāji varēja piedalīties arī 
psihoterapeites Unas Kraukles izglī-
tojošā seminārā „Problēmās saskatīt 

iespēju”, kur tika runāts par to, kā 
celt savu pašapziņu, atbrīvoties no 
emocionālās vardarbības, veidot 
veiksmīgas attiecības un citiem 
svarīgiem jautājumiem. 
  Sadarbībā ar laikrakstu „Malie-
nas Ziņas” katru gadu tiek rīkots 
Eiropas Valodu dienai veltīts kon-
kurss. Šogad Alūksnes vidusskolas 
audzēkņiem bija iespēja piedalīties 
tematiskā pasākumā „Valodu degus-
tācija: malēnieši un viņu valoda”, 
kuru vadīja Jaunlaicenes muižas 
muzeja vadītāja Sandra Jankovska.
  Kopš 80. gadu sākuma ES līmenī 
gandrīz katru gadu tiek organizēti 
tā sauktie Eiropas gadi, kas ir veltīti 
noteiktiem jautājumiem. To mērķis 
ir palielināt sabiedrības informētību 
un pievērst valstu valdību uzmanību 
būtiskiem jautājumiem, kurus ES 
valstis vēlas kolektīvi uzsvērt. 2012. 
gads būs veltīts aktīvām vecumdie-
nām un paaudžu solidaritātei. Tas 
pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums, 
jo pētījumu rezultāti liecina, ka no 

2012. gada darbaspējīga vecuma 
Eiropas iedzīvotāju skaits sāks 
samazināties, savukārt vairāk nekā 
60 gadu vecu cilvēku skaits sāks 
pieaugt par aptuveni 2 miljoniem 
gadā. Tādēļ ir jāsaprot, ka seniori 
joprojām var sniegt būtisku devumu 
sabiedrībai, nododot savas zināša-
nas un pieredzi nākamai paaudzei. 
  Arī informācijas centrs Alūksnē 
nākamajā gadā akcentēs darbu ar 
senioriem un paaudžu solidaritāti 
– ir paredzēti informatīvi semināri 
„Mūžizglītība sociālās atstumtības 
mazināšanai” un „Veselības ābece 
senioriem”, tematiski pasākumi 
„Dzeja kā tilts starp paaudzēm”, 
„Ceļojuma stāsti: Eiropas valstis 
tuvplānā”, ikgadējais Eiropas Valo-
du dienas konkurss u.c.
  Jaunais gads jau stāv pie sliekšņa, 
un ļoti gribētos, lai visas plānotās 
ieceres nākamgad realizētos. Lai 
uzzinātu kaut ko jaunu un sev node-
rīgu, nav obligāti jābrauc uz Rīgu, 
to var izdarīt arī tepat Alūksnē.

Informācija pieejama ikvienam

  Antoņina Girs,
Pededzes bibliotēkas vadītāja

 Šajā klusajā svētku gaidīšanas 
laikā vēlos pateikties visiem bib-
liotēkas apmeklētājiem par to, ka 
esat mūsu bibliotēkas lietotāji.

 Lielākā daļa no jums ir arī aktīvi 
palīgi, padomdevēji un pasākumu 
dalībnieki. Vēlos pateikt arī paldies 
par labajiem vārdiem un novērtēju-
mu, ko esmu saņēmusi kā atzinību 
savam darbam.
 Pateicoties tieši jūsu lojalitātei, 

mums ir iespēja attīstīt savus 
pakalpojumus. Ceru, ka jūs jau 
esat dzirdējuši par jaunu inovatīvu 
pakalpojumu bibliotēkā – portatīvo 
datoru noma darbam, mācībām, 
kas tapa pateicoties pilotprojektam 
„Bibliotēka nāk pie lietotāja” ar 
„Trešā tēva dēla”, VA „KIS” un 
ASV Mortensona centra atbalstu. 
Izmantojiet šo iespēju!
 Pateicos arī par ļoti vērtīgu grā-
matu dāvinājumu bibliotēkai – S. 
Bīberei (angļu rakstnieces Danielas 
Stīlas pasaules bestselleru pilns krā-
jums), V. Meņšikovai (M. Grasma-

nes 2002. gadā apgādā „Rasa ABC” 
izdotā grāmata „Latviešu tautas 
tērpi, raksti, izšūšana”, A. Giram 
(2010. gadā „Jumavā” izdotā „Vese-
līga uztura rokasgrāmata” un 2011. 
gadā izdotā grāmata „Parastu lietu 
neparasts lietojums” ) un citiem, 
kā arī izdevniecībām AS „Lauku 
Avīze”, „Jumava”, SIA „Avots”. 
Kopumā dāvinājumā saņemtas 65 
grāmatas par Ls 143,59. 
 Par pašvaldības piešķirtajiem 
budžeta līdzekļiem 2011. gadā 
bibliotēkā iegādātas 255 grāmatas 
par 814 latiem.

 Tātad, cienījamie lasītmīļi, tuvo-
joties svētku laikam, aicinu jūs 
rūpēties par sevi. Aicinu ikdienas 
darbos atrast laiku, ko veltīt klusām 
sarunām ar saviem mīļajiem, bet 
vakaros – vismaz stundu pavadīt 
kopā ar labu grāmatu. Ģimene un 
tuvinieki ir pats galvenais ikviena 
dzīvē, bet bibliotēkai vislabākā rek-
lāma ir tās lietotājs. Tāpēc novēlu 
jums un jūsu tuvajiem gaišu svētku 
sagaidīšanu, sirdsmieru un saticību 
šajā svētku gaidīšanas laikā!

Pededzē bibliotēka attīsta pakalpojumus

Publicitātes foto
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Jaunlaicenes
muižas muzejs 
saka sirsnīgu

paldies: 
Mārai Svīrei,
Aritai un Jānim Prindu-
ļiem,
Ivaram Ķelpim,
Dinai Kaktiņai,
Ārijai Ratsepai,
Gitai un Mārtiņam Mille-
riem,
Norai un Andrejam Suda-
riem,
Dzintrai Ēlertei,
Aināram Radovicam,
Mārai Svārupei,
Martai Kristkalnei,
Gunāram Elstiņam,
Aivaram Puzulim,
Veltai un Pēterim Melzo-
biem,
Annai Kļaviņai,
Pēterim Zālītim, 
Imantam Kolovam

par muzejam dāvinātajiem 
500 priekšmetiem.

Jaunlaicenes muižas 
muzejā janvārī
Muzeja apmeklējumā ietilpst -
nodarbības:
   • sveču liešana (līdz 2. febru-
ārim)
   • vāveru tīšana
   • cāļu sargāšana
   • pastalu darināšana
   • dārgumu meklēšana
   • malēniešu vārdu spēle
   • galda spēle „no muižas uz 
baznīcu”

pastaigas stāstnieka pavadībā:
   • pa muižas teritoriju
   • Dēliņkalnā pa stāvāko nogāzi
   • Opekalna baznīca un drau-
dzes skolas vieta.

Malēniešu valodas skolas 8. no-
darbība 28. janvārī plkst. 11.00

Minimālais muzeja apmeklēju-
ma laiks – 1 stunda. Šajā laikā 
īstenojam divas nodarbības 
pēc apmeklētāju izvēles.

  Atsaucam „Alūksnes Nova-
da Vēstu” iepriekšējā numurā 
publicēto apsveikumu Dzidrai 
Tomsonei Malienā un 
atvainojamies tuviniekiem.

  Olīvija Jēģere,
Ilzenes pamatskolas direktore

  Novembris ir ne tikai Latvijas, 
bet arī Ilzenes skolas dzimša-
nas mēnesis. Tādēļ uz skolas 
24. dzimšanas dienu pie lielā 
kliņģera pievienojās 86 krāsaini 
mazie kliņģerīši ar pirmsskolas 
grupas bērnu, skolēnu, skolotāju 
un skolas darbinieku dzimšanas 
dienu datumiem. Izrādījās, ka 
visvairāk dzimušo ir janvārī. Kā 
jau jubilejā, bija arī koncerts un 
jubilejas kliņģeris ar 24 svecītēm, 
kuru zālē ienesa 9. klases skolēni.

  10. novembrī ar latviskām tradīci-
jām skolotājas Agitas Līdumnieces 
vadībā atzīmējām Mārtiņdienu. Bija 
gan ticējumi, gan tautasdziesmas, 
gan rotaļas, dziesmas un dejas. Arī 
mazie pirmsskolas grupas bērni 
kopā ar audzinātāju Daci un auklīti 
Janu mūs iepriecināja ar dziesmu 
un deju.
  Šajā pašā dienā čaklākie maz-
pulki tika uzaicināti uz Rīgu, kur 
Maksimā tika uzsākta mazpulcēnu 
izaudzētās burkānu ražas pārdoša-
na. No mūsu skolas uz šo pasāku-
mu devās lielākās burkānu ražas 
īpašnieces - Anete Salmiņa, Sindija 
Žīgure, Samanta Šuksta, Zane Boka 
un Laine Melece. Mazpulcēniem 

bija noorganizēta arī tikšanās ar 
Zemkopības ministri Laimdotu 
Straujumu.
  11. novembrī teātra grupas dalīb-
nieki ar savu skolotāju Agitu devās 
uz Gaujienas ģimnāziju, kur laikā, 
kad žūrija izvērtēja Apes novada 
skatuves runas konkursa rezultātus, 
uzstājās ar teatralizētu uzvedumu 
„Astoņi kustoņi”, kā arī parādīja 
dažādas teātra sporta spēles. Pēc 
tam teātrinieki kopā ar 8. klases 
skolēniem devās pie Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru atdusas vietām 
Gaujienas kapos. Pēcpusdienā 8. 
klase tradicionāli piedalījās varoņu 
piemiņas brīdī Zeltiņu kapos.
  16. novembrī mūsu skolas 7. - 9. 
klašu meitenes Anete Salmiņa, Zane 
Boka, Dārta Medne un Zane Vanaga 
piedalījās Alūksnes un Apes novadu 
skolu konkursā literatūrā un kultūr-
vēsturē „Par latviešiem lepni…”, 
(skolotāja Agita Līdumniece) un 
atgriezās ar izcīnīto 1. vietu! Par to 
mēs bijām ļoti priecīgi. 
  Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, 
skolēniem bija iespēja visu nedēļu 
atbildēt uz dienas jautājumu par 
dažādiem ar Latviju saistītiem cil-
vēkiem, notikumiem un faktiem, bet 
17. novembrī visi skolēni piedalījās 
erudīcijas konkursā „Ko Tu zini par 
Latviju?”. Par godu Latvijas jubi-
lejai, mazpulcēni visu skolu ietērpa 

svētku rotā. 
  Bet 18. novembrī visus - gan lie-
lus, gan mazus - pulcēja kopā Lāpu 
gājiens no Čonkām līdz centram 
„Dailes”, kur pēc tam skolēni rādīja 
literāri muzikālu uzvedumu.
  Pirmajā adventā - 27. novembri 
- arī Ilzenes mazpulka dalībnieki 
Lelde, Zane, Rihards un Anete 
piedalījās tirdziņā Alūksnes pilsētas 
Tautas namā, kur tirgojās ar pašu 
audzētām pupiņām, piparkūkām un 
pašu vāktām tējām.  
  Par veiksmīgu piedalīšanos Rū-
dolfa Blaumaņa literārās prēmijas 
domrakstu konkursā atzinību saņē-
ma Anete Salmiņa.

  28. novembrī Ilzenes teātra sporta 
komandas (Agita Līdumniece) 
piedalījās sadraudzības mačos Bejā, 
kur lieliski pavadīja laiku kopā ar 
komandām no Bejas un Pededzes. 
Sevišķi veiksmīga šī diena bija 
Ilzenes komandai „Mazie gudrinie-
ki”, kuri 12 komandu vidū iekļuva 
uzvarētāju kārtā.
  Novembrī arī mūsu skolā viesojās 
darba grupa Alūksnes novada izglī-
tības iestāžu tīkla attīstības plāna 
izstrādāšanai, tā, ka droši var teikt, 
ka novembris Ilzenes pamatskolā 
bija ļoti darbīgs un pasākumiem 
bagāts mēnesis.

Darbīgs un pasākumiem bagāts laiks Ilzenē

Ilzenes mazpulka dalībnieces Rīgā piedalījās mazpulcēnu izaudzētās ražas 
pārdošanas uzsākšanas pasākumā

  Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Divi Alūksnes novada iedzī-
votāju projekti saņēmuši 500 
eiro lielas balvas, noslēdzoties 
Alūksnes un Apes novada fonda 
10. projektu konkursam.

  Projektu konkursā, kas tika rea-
lizēts ar Nīderlandes organizācijas 
KNHM finansiālu atbalstu, šogad 
atbalstu saņēma 15 Alūksnes un 

Apes projekti, tajā skaitā 13 pro-
jekti, ko iesniedza Alūksnes novada 
iedzīvotāju grupas.
  Alūksnes novadā tika īstenoti 
šādi projekti: Strautiņu mazpulcē-
ni - vides un kultūras mantojuma 
apzinātāji un tūrisma taku izvei-
dotāji Alsviķu pagastā, keramikas 
mufeļa krāsns iegāde sīkplastikas 
darbu veidošanai Strautiņu mazpul-
kā, ūdens sporta veidu attīstīšana 
Alūksnes ezerā, skolotāju kora 
„Atzele” koncerttērpu šūšana, Pede-
dzes pašdarbības kolektīvu skatuves 

tērpu kopšana, uzturēšana un 
saglabāšana, sociālās aprūpes centra 
„Alūksne” apkārtnes labiekārtoša-
na, Alūksnes pilsētas sākumskolas 
bibliotēkas labiekārtošana, interešu 
izglītības programmas „Konstruk-
tors” materiālās bāzes izveidošana, 
Alūksnes novada Ģimeņu sporta 
diena, Apes ielas bērnu laukuma iz-
veide, „Salauztie mūži atmiņās sāp” 
7. daļas 2. filma, apgaismotas nošu 
pultis koncertiem Ērmaņu muižā.
  Žūrijas komisija īpašo balvu – 
500 eiro nolēma piešķirt diviem 

Alūksnes novada projektiem.
  Šo balvu no KNHM fonda pārstāv-
ja Latvijā Nico Opdam rokām saņē-
ma projekta „Pededzes pašdarbības 
kolektīvu skatuves tērpu kopšana, 
uzturēšana un saglabāšana” vadītāja 
Daiga Vītola un projekta „Strauti-
ņu mazpulcēni - vides un kultūras 
mantojuma apzinātāji, tūrisma taku 
izveidotāji Alsviķu pagastā” vadītā-
ja Ingrīda Pedece.

  Evita Aploka
 
  Lai iepazītos ar Alūksnes no-
vadu un apspriestu turpmākās 
sadarbības iespējas, ceturtdien, 
15. decembrī, vizītē Alūksnes 
novadā ieradās Ārkārtējais un 
pilnvarotais Baltkrievijas Repub-
likas vēstnieks Latvijas Republi-
kā Aleksandrs Gerasimenko un 
ģenerālkonsuls Viktors Geisiks.

  Vizītes laikā vēstnieks un ģenerāl-
konsuls tikās ar Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāju Aivaru 
Fominu un iepazinās ar prezentāciju 
par Alūksnes novadu. Vēlāk viesi 
apmeklēja kokapstrādes uzņēmumu 
AS „ALMO HARDWOOD”, SIA 
„Deiwoss” un SIA „4Plus” ražotnes, 
kur to vadītāji pastāstīja par uzņē-
mumu darbību, ražošanas procesu, 
izejvielu iegādes un produkcijas 
noieta tirgiem. Alūksnes slimnīcā 
viesi iepazinās ar mūsdienīgāka-
jām tehnoloģijām, kas iegādātas 
ārstniecības iestādē. Vizītes laikā 
viesi devās arī uz Viktora Ķirpa 
Ates muzeju, kur apskatīja plašās 
ekspozīcijas.
  Vizītes noslēgumā Baltkrievijas 
Republikas vēstnieks Aleksandrs 

Gerasimenko atzina, ka Alūksnes 
novada apmeklējuma laikā ir 
izdevies sasniegt iecerēto mērķi – 
iepazīties ar pašvaldības vadību un 
novadu, lai nākotnē veidotos ciešāki 
kontakti.
  - Mūsu valstis ir kaimiņvalstis, 
tādēļ esam ieinteresēti sadarbo-
ties. Gan pašvaldība, gan novada 
uzņēmēji var vērsties pie mums 
dažādos sadarbības jautājumos un 
mēs centīsimies palīdzēt, jo esam 
atvērti sadarbībai, - uzsvēra A. 
Gerasimenko. 
  Viņš atzina, ka bijis sajūsmināts 
par kokapstrādes uzņēmumos redzē-
to, tāpat pārliecinājies, cik uzticīgi 
savam darbam ir Alūksnes slimnī-
cas mediķi un darbinieki. Viktora 
Ķirpa Ates muzeja apmeklējuma 
laikā viesi piedāvāja iespēju atbal-
stīt sadarbības veidošanu ar līdzīgu 
brīvdabas muzeju Baltkrievijā.
  Ģenerālkonsuls Viktors Geisiks 
atzina, ka vizītes laikā viesi guvuši 
patīkamu iespaidu par Alūksni un 
pārliecinājušies par tās unikalitāti 
ģeogrāfiskā izvietojuma ziņā. Ļoti 
būtiska bijusi arī pašvaldības piedā-
vātā iespēja iepazīties ar uzņēmu-
miem novadā. V. Geisiks uzsvēra, 
ka ļoti pozitīvs iespaids radies par 

Divi Alūksnes novada projekti iegūst 500 eiro balvu

PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA 
PAZIŅO, KA NOSLĒGTI:
 
  Apbūvēta zemesgabala 
Helēnas ielā 52B, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, kadastra 
Nr. 3601 019 2941, 219/1086 
domājamo daļu pirkuma 
līgums. 
Pircējs - Viktors Šokurs. Pirku-
ma cena 47,39 Ls. 
 
Pirmpublikācija 09.12.2011. 
“Latvijas Vēstnesis“ nr. 194 
(4592)

Alūksnes novadu apmeklēja Baltkrievijas vēstnieks

ražošanas kultūru uzņēmumos, īpaši 
ģenerālkonsuls uzteica SIA „4Plus”, 
atzīstot, ka ražotni ar tik augsta 
līmeņa ražošanas kultūru viņš savā 
konsulārajā apgabalā iepazinis 
pirmo reizi.
  - Prieks, ka Alūksnes novada 
pašvaldība ir parakstījusi sadarbī-
bas līgumu ar Ļahoviču pašvaldī-
bu Baltkrievijā. Esam gatavi arī 
turpmāk palīdzēt jums attīstīt gan 
šīs draudzības saites, gan sadarbī-

bu uzņēmējdarbības, medicīnas, 
muzeju un tūrisma jomā, - sacīja V. 
Geisiks.
  Vizītes noslēgumā viesi pašvaldī-
bas vadību un visus novada iedzī-
votājus sveica Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā, vēlot laimi, veselību 
un labklājību.

SKATIES FOTOGALERIJU
www.aluksne.lv

 Vēstnieks Aleksandrs Gerasimenko (otrais no kreisās) un ģenerālkonsuls  Viktors 
Geisiks  klausās Askolda Zelmeņa stāstījumā par SIA “4Plus” darbu

Evitas Aplokas foto



Apsveikumi www.aluksne.lv

8.  Alūksnes Novada Vēstis 20.12.2011.

Jūgsim atkal sapņu zirgus 
Zeltītās kamanās.
Brauksim ciemos tuvos, tālos
Ziemassvētku vakarā.

Ziemassvētkos - gaišu
noskaņu, Jaunajā gadā - 
strādāt, ticēt un nepagurt!

SPII „Cālis” kolektīva vārdā,
Līga Kaula

Lai dīgstam pretim gaismai,
kuras mirdzumu nakts
melnums nemazina!
Gaismai, kas ne ēnu,
ne gala kādreiz zina!
Tai gaismai, kas kā brīnums
iz dvēseles kāpj un ceļas!
Tai gaismai, no kā spēkus 
pat saule un zvaigznes smeļas!
                       (F. Bārda)

Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagasta iedzīvotājiem, iestādēm, 
uzņēmējiem un 

sadarbības partneriem
 priecīgu un gaišu noskaņu Ziemassvētkos, jaunā gadā 
ticību sev, svētību ikdienas darbiem un labu veselību!  

Pārvalžu vadītājs Juris Griščenko

Laiks, kas nakti ar dienu vieno, 
ir pienācis šobrīd tik tuvu mums klāt, 
lai varam viens otrā un katrs pats sevī
to dzirksti atrast, kas spēku dod, 
visu labi isākto turpināt. 
(M. Svīķe)
 

Klusus un mierīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu skolēniem un viņu vecākiem

vēl Liepnas vidusskolas kolektīvs

Novakarā sniegs ar maigu, klusu skaņu
Durvīm pieskaras!

Tuvojas svētki un neskatoties uz to, vai esam Ziemassvētku 
vecīti gaidošs mazulis, vai jaunietis, vai esam jau pusmūžā, 

sirdī ir tādas savādas sajūtas it kā kaut ko gaidot.
Svētki atnāks, aizies un es visiem vēlu, lai sirdī ilgi paliktu 
svētku prieks. Par satiktajiem ļaudīm, par jaukajām izjū-

tām, ko sniedz tikai Ziemassvētki, par dāvanu saņemšanas 
un dāvināšanas prieku.

Svētku priekšvakarā saku paldies vārdus visiem tiem uzņē-
mējiem, individuālā darba veicējiem, zemnieku saimniecī-
bām, vienkārši labajiem ļaudīm un tautas nama pašdarb-
niekiem, kuri ar savu darbību gan finansiāli, gan dažādu 

darbu veidā, gan pasakot labu vārdu ir atbalstījuši un 
veidojuši kultūras aktivitāšu izaugsmi un popularizēšanu 
gan Jaunlaicenes pagastā, gan ārpus pagasta robežām.
Lai Jums visiem balts zied Ziemassvētku laiks un laimes 

zvaigzne mirdz Jaunajā gadā!

Jaunlaicenes tautas nama vadītāja Māra Svārupe

Alūksnes un Apes novadu pašvaldībām, pagastu 
pārvaldēm, skolu un pirmskolas izglītības iestāžu 

kolektīviem, Izglītības pārvaldei, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas skolēniem, vecākiem, kolēģiem, 

tehniskajiem darbiniekiem un sadarbības partneriem!

Katru dienu pa diedziņam, dzīparam, dzītiņai, 
katru dienu pa klūdziņai pinumā,
katru dienu pa saulainam brītiņam,
un, tu skaties - mūžs sakrājas tā!
Sasienas mezglu un valdziņu draudzībā,
paminām minoties, ieaužas audumā.
Krāsas - tās arī pašu vien raudzītās,
rakstos ir raksturs, ir sirds un ir prāts.
Savijas gadi kā dvieļi to garumā,
dzīve svētkus kā linu galdautu klāj.
Dari, cik darīdams, nepietrūkst darāmā, -
laimīgs, kurš darbu un skaistumu krāj.
(L. Brīdaka )

Mīļus, gaišus, ģimeniskus Jums visiem 
Ziemas Saulgriežu svētkus

un raženiem darbiem, veiksmēm bagātu,
mīlestības, pārticības un veselības svētītu Jauno gadu!

             E. Glika AVĢ kolektīva vārdā
direktore Daina Dubre - Dobre

Bez skaļiem vārdiem
lai sajust var,
ka šonakt svētums
dvēseli skar,
un mīlestība
pār visiem plūst
caur lūgšanām, svecēm un mieru.
(B. Žurovska)

Novēlu visiem novada iedzīvotājiem, lai Ziemassvētku 
prieks valda katrā no mums un Jaungada brīnums vispirms 

notiek pašos!

Iveta Šķepaste
Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas vadītāja

Ikvienam kultūras, sporta un tūrisma nozares pārstāvim, 
ikvienam atbalstītājam un apmeklētājam novēlam piedzīvot 

skaistus svētkus un izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem 
un mīļajiem, jo nav tik būtiski, ko mēs darām - mazas 

vai lielas lietas, sakām daudz vai maz, samīļojam cieši, 
uzsmaidām sirsnīgi vai vienkārši esam viens otram blakus 
- svarīgākais, ka mēs to darām no sirds. Paldies par jūsu 

sirdsdarbu 2011.gadā!
Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, 

piepildīt sapņus, īstenot ambiciozus mērķus un saglabāt 
ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi un tad visi kopā 
esam spējīgi paveikt lietas, kas pārsteidz un iepriecina mūs 

pašus un citus.

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa

Sirdsiltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram,ka piepildīsies
Kaut puse,ko vēlamies paši.
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs citiem vēlam!
                 (Ā. Freimane)

Sirsnīgus, jaukus Ziemassvētkus un sapņu piepildījumu 
Jaunajā gadā vēlam visiem, īpaši tiem, kas sirdīs, vārdos 
un darbos bijuši kopā ar mums. Lai  bērnu ģimenēs valda 

ticība, cerība, mīlestība un labs prāts, jo tas ir cilvēka 
laimes pamats un kas var būt jaukāks par laimīgu bērnu 

skolā! 

Strautiņu pamatskolas kolektīvs

...Ieklausies Ziemassvētkos...Ieklausies sirdī...Ieklausies 
Mīlestībā un padomā par Laimi. 
Cilvēka dzīvei pamatā ir tikai viens mērķis – būt laimīgam 
un dāvāt laimi citiem. Lai to sasniegtu, svarīgi ir saprast, 
kas ir mūsu laimes atslēga.  Kad  tā  atrasta, ir jāmāk 
nosargāt.
No sirds novēlam  ikkatram atrast, atslēgt,  spēt nosargāt 

savas Laimes durvis un saklausīt dvēseles dziesmu...
Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko sapņu piepildījumu 

Jaunajā gadā!
 

Alūksnes novada vidusskolas kolektīvs, 
direktore Ilze Līviņa

„Cerībām – zaļas egles sīkstumu,
Darbiem – dvēseles mūžību,
Domām – Ziemassvētku sniega baltumu!”
visiem novada kolēģiem novēl 
Mārkalnes pamatskolas kolektīvs

..ar gaišām liesmām, ar egļu smaržu,
ar dziesmām un piparkūku garšu,
nāks rūķis uz tavām mājām
pa taku piesnigušu,
rotaļā jautrā un smaidot,
trauc pretī tam.. kā gaidot
ar zvaigznēm un smiekliem piebērtu dienu ..
kad vari būt kā mazs bērns..
un sapņot..
(J. Damroze)

Lai Jums priecīgi Ziemassvētki un labiem darbiem bagāts 
Jaunais gads! 

Alūksnes PII „Pienenīte” kolektīvs

Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru,
Pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst.
Un lai no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti, 
Ka cilvēks ticēt vēl un cerēt drīkst.

 
Sveicam savus cienījamos klientus Ziemassvētkos 

un novēlam laimīgu Jauno 2012. gadu!
 

 SIA „Rūpe” kolektīvs

Ja Jums ir vēlēšanās pavadīt Vecgada nakti un sagaidīt 
Jauno gadu jautri un interesanti, Pededzes tautas nams 
gaida Jūs 31. decembrī no pl.23.00 uz Jaungada nakts 
balli (pie galdiņiem) „Vēl vienu zilu, zilu cerību...” 
(muzicē V. Bogdanovs). 

Programmā atrakcijas, konkursi, atraktīva loterija 
(loterijas biļetes cena Ls 0,50). 

Un kas var zināt, varbūt tieši šajā naktī piepildīsies 
Jūsu zilā cerība iejusties Sala Tēva vai Sniegbaltītes tēlā.

Lai ir kā pārsla 
Katra balta doma,
Kas, debess atsūtīta,
Neizkūst!
Lai klūstam mēs 
Kā saules pilnas jomas,
Kur katra sirds 
Sev dzintargraudu gūst!
(K. Apškrūma) 

Baltu ceļu Ziemassvētku 
brīnumam un Jaunā gada 
cerībām visiem izglītības 

darbiniekiem, skolēniem un 
viņu vecākiem! 

Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvalde


