
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

TREŠDIENA 2013. gada 29. maijs Nr.5 (43)  bezmaksas

ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Lasi vairāk
www.aluksne.lv

Būvobjektos 
atgūtos materiālus 
pašvaldība 
izmantos
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šobrīd Alūksnē notiek divu 
tranzītmaršrutu ielu būvdarbi. 
No šiem būvobjektiem atgūtais 
materiāls, kas vēl ir lietošanas 
kārtībā, piemēram, apmales, 
ceļa zīmes, nofrēzētais asfalts, 
tiek novietots uzglabāšanai un 
pašvaldība to izmantos.

  - Apzinām pašvaldības iestādes, 
kurām ir nepieciešamas ielu 
apmales iestāžu teritoriju lab-
iekārtošanai. Apmales izmantos 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija, Sociālais dienests, 
Malienas pamatskola, Jaun-
alūksnes, Malienas pagastu 
pārvaldes. Iespējams, ka apmaļu 
izmantošanai pieteiksies vēl 
kāda pašvaldības iestāde. SIA 
„Alūksnes nami” šīs lietotās 
apmales piedāvāja arī apsaimnie-
kotajām daudzdzīvokļu mājām 
to pagalmu sakārtošanai, arī 
vairākas mājas ir izrādījušas 
interesi izmantot apmales. Savu-
kārt nofrēzēto asfaltu pašvaldība 
jau šovasar plāno lietot vairāku 
grants seguma ielu stāvokļa 
uzlabošanai pilsētā, - norāda 
Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektore Janīna Čugunova.
  Pārējie izmantojamie materiāli 
no būvobjektiem tiek novie-
toti lielgabarīta uzglabāšanas 
laukumā. Šobrīd tur glabājas arī 
mazās un lielās plāksnes, kas 
demontētas, atjaunojot gājēju 
celiņus Jaunās pils rekons-
trukcijas projekta laikā. Daļu 
no plāksnēm jau izmantojušas 
vairākas pašvaldības iestādes 
savas teritorijas labiekārtošanai 
– Ziemeru pamatskola, Bejas no-
vadpētniecības centrs, pilsētā tās 
izmantotas pie ielu malās pērn 
ierīkotajiem soliņiem, kapsētā 
pie tualetes. Pārējās plāksnes vēl 
tiek glabātas un pašvaldība tās 
izmantos.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  Alūksnē turpinās būvdarbi trīs 
apjomīgos projektos – tiek veikta 
divu tranzīta maršrutu – Pils 
ielas un P43 (Tālavas, Jāņkalna, 
Helēnas, Bērzu ielas), kā arī sil-
tumapgādes trašu rekonstrukcija. 
Jāuzsver, ka pašlaik darbi notiek 
saskaņā ar kalendārajiem grafi-
kiem. Plānots, ka abos Pils ielas 
posmos, kur šobrīd rit būvniecība, 
jaunais asfalta segums būs līdz 
pilsētas svētkiem.

  Tā kā vienlaikus ir gan jāatjauno 
ielas, gan jāizbūvē siltumapgādes 
trases, ielās, kur sakrīt abu projektu 
objekti, būvnieki strādā, savstarpēji 
koordinējot veicamos darbus - vis-
pirms tiek ieguldītas siltumapgādes 
caurules un tikai tad atjaunos ielas 
segumu, lai nerastos situācija, ka 
pēc ielu atjaunošanas jāiegulda ko-
munikācijas. Saskaņā ar iepirkuma 
procedūru rezultātiem, ielu rekons-
trukciju veic pilnsabiedrība „CEKA 
M”, bet siltumapgādes izbūvi – SIA 
„Siltums jums”.
  Katru nedēļu Alūksnes novada 
pašvaldībā notiek abu tranzīta mar-
šrutu ielu rekonstrukcijas projektu 
būvsapulces, kurās pašvaldības un 
būvuzņēmēja pārstāvji apspriež 
ar darbu gaitu saistītos aktuālos 
jautājumus, uzklausa būvnieku 
informāciju par paveiktajiem dar-
biem, plānoto nākamajā nedēļā un 
turpmāk darāmo.
  Šobrīd darbi turpinās divos posmos 
Pils ielā – no Rīgas, Miera un Pils 
ielu krustojuma līdz Augusta ielai 
un no Lielās Ezera ielas līdz Latga-
les ielai. Pirmajā posmā būvnieks 
turpina brauktuves betona apmaļu 
izbūvi un ietvju bruģēšanu. Lietus 
ūdens kanalizācijas izbūve šajā pos-
mā jau noslēgusies. Otrā Pils ielas 
posmā veikta asfaltbetona seguma 
un apmaļu demontāža. Maija pēdējā 
nedēļā būvnieks turpinās apmaļu 
demontāžu, sāks lietus ūdens kanali-
zācijas un jaunu brauktuves apmaļu 
izbūvi. Šobrīd Pils ielā posmā no 
Latgales ielas līdz Ojāra Vācieša 
ielai notiek siltumapgādes trases 

Pirmie jaunā asfalta posmi – jūlijā

izbūve, ko veic SIA „Siltums jums”. 
  Problēmas gan šajos, gan arī citos 
projektos sagādā tas, ka daudzviet 
Alūksnē iepriekšējos gadu desmitos 
izbūvēto komunikāciju atrašanās 
vieta nav precīzi zināma, līdz ar 
to inženiertopogrāfiskajā plānā tās 
nav precīzi atspoguļotas vai arī nav 
uzrādītas vispār. Tas rada situācijas, 
kad būvniecības darbu laikā atklājas 
kādi neparedzēti šķēršļi, kas rada 
papildu apgrūtinājumus. Tā Pils 
ielā posmā no Lielās Ezera ielas 
līdz Ojāra Vācieša ielai tika uzsākta 
lietus ūdens kanalizācijas izbūve, 
taču šāda traucēkļa dēļ to nācās 
pārtraukt, lai rastu risinājumu.
  Arī otrā ielu rekonstrukcijas 
projektā, kur tiks atjaunoti Tālavas, 
Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu 
tranzīta maršruta posmi, šobrīd dar-
bi rit divās vietās -  no Helēnas un 
Jāņkalna ielu krustojuma līdz Bērzu 
un Pils ielu krustojumam, kā arī no 
Uzvaras ielas līdz Dārza ielai.
  Abos šajos posmos jau ir veikta 
asfalta seguma, apmaļu un ietvju 
seguma demontāža. Jāņkalna ielā 
posmā no Dārza līdz Uzvaras ielai 
šobrīd strādā SIA „Siltums jums”, 
kas izbūvē siltumtrasi, savukārt 
„CEKA M” uzsāks gultnes gata-
vošanu ietvēm un apmaļu izbūvi. 

Bērzu ielā uzsākta lietus ūdens ka-
nalizācijas izbūve, bet maija pēdējā 
nedēļā sāks arī sakaru komunikāciju 
un ielu apgaismojuma sistēmas 
būvdarbus un ietves salizturīgās 
kārtas un šķembu ieklāšanu, apmaļu 
izbūvi. 
  Atgādinām iedzīvotājiem, īpaši 
autovadītājiem, ka būvdarbu laikā 
jārēķinās ar satiksmes ierobežo-
jumiem. Jāņkalna ielas posms 
no Uzvaras ielas līdz Dārza ielai 
satiksmei pilnībā slēgts būs līdz 
jūlija beigām. Tranzīta satiksmei 
ir noteikts apbraucamais ceļš, kas 
ved caur pilsētas centru. Lai vietējie 
iedzīvotāji, pa Jāņkalna ielu braucot 
virzienā uz Gulbeni, slēgto posmu 
varētu apbraukt, Dārza ielas posmā 
no Jāņkalna līdz Meža ielai ir veik-
tas satiksmes organizācijas izmaiņas 
(skat. shēmā), kas šeit atļauj divvir-
zienu kustību. Citos ielu posmos, 
kur notiek būvdarbi, ir ātruma 
ierobežojums 30 km/h, atsevišķos 
posmos kustība tiek organizēta pa 
vienu joslu, bet nepieciešamības 
gadījumā tos īslaicīgi slēdz. Kravas 
transportam šie ielu posmi ir slēgti 
un tiem ir noteikts apbraucamais 
ceļš pa Uzvaras, Latgales, Tirgotāju, 
Lielā Ezera ielu un Ganību, Rūpnie-
cības ielu.

  Aicinām autovadītājus sekot 
izvietotajām ceļa zīmēm, kā arī 
nepārsniegt norādīto braukšanas 
ātrumu. Iedzīvotājus lūdzam būt 
uzmanīgiem, jo apbraucamā ceļa dēļ 
satiksmes intensitāte pilsētas centrā 
ir lielāka.
  Vēršam uzmanību uz to, ka projek-
tu īstenošanas laikā atsevišķās vietās 
ir nepieciešams nogriezt kokus un 
dzīvžogus, kas ieauguši vai iestādīti 
ceļa nodalījuma joslā un traucē būv-
niecībai. Jāuzsver, ka gan vienā, gan 
otrā ielu rekonstrukcijas projektā ir 
paredzēts arī stādīt jaunus prettrokš-
ņa stādījumus.
  Projektu izstrādes gaitā par 
plānotajiem risinājumiem rekons-
truējamajām ielām pieguļošo zemju 
īpašnieki tika informēti un uzaicinā-
ti izteikt viedokli, nosūtot vēstules, 
tomēr, ja ir pamatoti jautājumi par 
kādu ar būvdarbiem saistītu prob-
lēmu konkrētā īpašuma teritorijā, 
lūdzam alūksniešus nepastarpināti 
vērsties pašvaldībā nevis pie būv-
niekiem, laikrakstu redakcijās vai 
vēl citur.

Bērzu ielā  notiek lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi 
Evitas Aplokas foto

Alūksnes  novada Sociālais 
dienests lūdz Alūksnes pilsē-
tas iedzīvotājiem būt atsaucī-
giem un palīdzēt ar sadzīves 
priekšmetiem un mēbelēm, 
kuras savā saimniecībā vairs 
nav nepieciešamas, bet būtu 
lietderīgas izmantošanai un 
nodošanai kādai citai ģime-
nei. Kontaktēties ar sociālo 
darbinieci Gunitu pa telefonu 
64322443 vai 29287720!

  Alūksnes novada dome 23. maija 
sēdē apstiprināja pašvaldības 
2012. gada budžeta izpildi.

1. Pamatbudžets
  1.1. Naudas līdzekļu atlikums 
2012. gada sākumā Ls2226994
  1.2. 2012. gada ieņēmumi 
Ls13479448 no kā:
    1.2.1. nodokļu ieņēmumi 
Ls4334005
    1.2.2. nenodokļu ieņēmumi 
Ls138380
    1.2.3. valsts budžeta transferti 
Ls643878
    1.2.4. pašvaldību budžeta trans-
ferti Ls84036
    1.2.5. budžeta iestāžu ieņēmumi 

Ls613676
    1.2.6. saņemtie aizņēmumi no 
Valsts Kases Ls1869543
    1.2.7. kapitāldaļu pārdošana 
Ls1020
  1.3. 2012. gada izdevumi, aizde-
vumu atmaksa un ārējā finansēšana 
Ls13658446 
no kā:
    1.3.1. budžeta izdevumi atbil-
stoši funkcionālajām kategorijām 
Ls11473463
    1.3.2. atmaksātie aizņēmumi no 
Valsts kases Ls1182089
    1.3.3. pamatkapitāla palielināšana 
Ls1002894
  1.4.Naudas līdzekļu atlikums 
2012. gada beigās Ls2047996

2. Speciālais budžets
  2.1. Naudas līdzekļu atlikums 
2012. gada sākumā Ls140415
  2.2. 2012. gada ieņēmumi 
Ls280351
no kā:
    2.2.1. nodokļu ieņēmumi 
Ls25995
    2.2.2. nenodokļu ieņēmumi 
Ls368
    2.2.3. valsts budžeta transferti 
Ls253988
  2.3. 2012. gada izdevumi 
Ls293622
no kā: 
    2.3.1. budžeta izdevumi atbil-
stoši funkcionālajām kategorijām 
Ls293622

  2.4. Naudas līdzekļu atlikums 
2012. gada beigās Ls127144

3. Ziedojumi un dāvinājumi
  3.1. Naudas līdzekļu atlikums 
2012. gada sākumā Ls3196
  3.2. 2012. gada ieņēmumi 
Ls10579
no kā:
    3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi 
Ls10579
  3.3. 2012. gada izdevumi Ls9455
no kā: 
    3.3.1. budžeta izdevumi atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām Ls9455
  3.4. Naudas līdzekļu atlikums 
2012.gada beigās Ls4320.

Apstiprina 2012. gada budžeta izpildi

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

  Evita Aploka

  Alūksnes novada pašvaldība 
ir iecienīta studentu prakses 
vieta un šobrīd pašvaldībā savas 
studiju praksēs ir trīs jaunieši 
no Alūksnes, kā arī Gulbenes un 
Balvu novadiem, kuri apgūst ju-
rista, ainavu arhitekta un teksta 
redaktora operatora profesijas.

  Sabīne Lapiņa no Mālupes pagasta 
studē 2. kursā Rēzeknes augstsko-
lā, kur apgūst tiesību zinātnes. Ar 
studiju virziena izvēli jauniete ir 
apmierināta, jo viņu interesē šī joma 
un pēc bakalaura līmeņa studijām 
Sabīne plāno mācīties arī maģis-
trantūrā. Savai pirmajai praksei viņa 
izvēlējusies Alūksnes novada paš-
valdību tādēļ, ka tā šķitusi vislabākā 
iespēja iepazīt jurista darbu.
  - Uzskatu, ka pašvaldībā juridiskā 
joma ir augstākā līmenī, tādēļ do-
māju, ka praksei izvēloties pašvaldī-
bu, šeit iegūšu vairāk. Prakses laikā 
redzētais lielā mērā atbilst maniem 
priekšstatiem, tagad varu pārlieci-

nāties, ka juristam pašvaldībā ir ļoti 
daudz darāmā. Man ir svarīgi, ka 
prakses vadītāja palīdz mani ievirzīt 
juridiskajā domāšanā, parāda, 
kādam ir jāizskatās konkrētam 
dokumentam, norāda uz kļūdām, - 
saka Sabīne.
  Sabīnes sešu nedēļu ilgās prakses 
vadītāja Alūksnes novada pašvaldī-
bas juridiskās nodaļas vadītāja Aiva 
Egle atzīst, ka prakses vadīšana 
patiesībā ir papildu slodze, tādēļ, 
iespējams, daudzas iestādes nevēlas 
jauniešus ņemt praksē.
  - Studentam ir ļoti būtiski redzēt 
konkrētās profesijas darba ikdienu, 
jo iegūstot teorētiskās zināšanas un 
absolvējot augstskolu, jaunietim 
praktisko iemaņu nav. Tādēļ Sabīne 
piedalās darba grupu, komiteju 
sēdēs, sanāksmēs, strādā pie dažādu 
juridisku dokumentu – sagatavoša-
nas. Cenšos viņai nodot tās zināša-
nas, ko esmu ieguvusi savā darba 
pieredzē, - saka A. Egle.
  Informāciju tehnoloģiju nodaļas 
vadītājs Juris Balandis savukārt 
vada praksi Žanetei Naturinai no 

Profesijas praktisko iemaņu apgūšanai 
izvēlas pašvaldību

Balvu novada. Viņa Alsviķu arod-
skolā šobrīd pēdējā kursā mācās par 
teksta redaktora operatoru. Žanete 
saka, ka Alūksnes novada pašvaldī-
bu praksei izvēlējusies tādēļ, ka tā ir 
tuvāk skolai.
  - Četrus mēnešus ilgā praksei laikā 
Žanete apgūs gan tos uzdevumus, 
kas paredzēti praksē, piemēram, 
dokumentu veidošana, informācijas 
meklēšana, darbs ar biroja tehniku, 
gan arī sarežģītākus, - norāda J. 
Balandis.
  Žanete atzīst, ka ar praksei izvēlē-
to vietu ir apmierināta, īpaši atzinīgi 
vērtējot pozitīvo un atsaucīgo at-
tieksmi pret viņu kā praktikanti.
  Gulbeniete Līga Strode šobrīd stu-
dē 4. kursā Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes Lauku inženieru 
fakultātē un jau drīz kļūs par ainavu 
arhitekti. Savā pirmajā 20 nedēļu 
garajā specialitātes praksē Līga 
izvēlēto profesiju apgūst Alūksnes 
novada pašvaldības ainavu arhitekta 
Agra Veismaņa vadībā.
  - Man ļoti, ļoti patīk Alūksne gan 
ainaviski, gan cilvēku ziņā, arī no 

apbūves viedokļa pilsēta nav tik 
blīva. Mans mērķis ir saprast, ko 
nozīmē ainavu arhitekts pašvaldībā, 
un, iespējams, pēc kādiem gadiem 
mēģināt panākt, lai arī Gulbenes 
pašvaldībā tāds būtu, un savu pilsē-
tu varētu sakopt un sakārtot, - teica 
Līga.
  Prakses vadītājs Agris Veismanis 
atklāj, ka darba uzdevumi prakti-
kantei ir visdažādākie – viņa gan 
piedalīsies praktiskos augu kopša-
nas darbos, veido labiekārtojuma 
skices atpūtas vietām pie Jāņkalniņa 
un Alūksnes novada vidusskolas. 
Tāpat praktikante piedalās apstādī-
jumu komisijas sēdēs, dodas līdzi 
prakses vadītājam uz pašvaldības 
iestādēm, kas vēlas saņemt ainavu 
arhitekta konsultācijas savas vides 
sakārtošanai, kā arī iesaistīsies 
projekta „Alūksnes novada dižkoki” 
īstenošanā. Iespējams, ka arī Līgas 
diplomdarbs tiks veltīts kādam no 
objektiem Alūksnes novadā.

Aicinām pieteikties 
izstādei „Riga Food”
 
   Alūksnes novada pašvaldība 
aicina novada pārtikas sīkražo-
tājus pieteikties dalībai Vidze-
mes reģiona stendā ikgadējā 
starptautiskā pārtikas izstādē 
„Riga Food 2013”, kas notiks no 
4. līdz 7. septembrim Rīgā.

  Jāuzsver, ka uzņēmējiem dalība 
stendā būs bezmaksas.
  Aicinām Alūksnes novada pārti-
kas sīkražotājus pieteikties dalībai 
šajā izstādē, līdz 6. jūnijam rakstot 
uz e-pastu arita@aluksne.lv vai 
zvanot pa tālruni 26668502.

 
Apstiprināts 
publiskais pārskats
  Alūksnes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar 23.05.2013. domes 
lēmumu Nr.242 (sēdes protokols 
Nr.8, 19.p.) apstiprināts Alūksnes 
novada pašvaldības 2012. gada 
publiskais pārskats.
  Ar pilnu pārskata tekstu var 
iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē 
un Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv.

  Evita Aploka

  Pēdējā Alūksnes novada domes 
šī deputātu sasaukuma sēdē, kas 
notika 23. maijā, tika izskatīti 
vairāk nekā 30 darba kārtības 
jautājumi.

  Dome nolēma:
  - ar 03.06.2013. par Liepnas 
vidusskolas direktori iecelt Lieni 
Stabingi;

  -  apstiprināt noteikumus 
Nr.2/2013 ,,Par minimālo un mak-
simālo izglītojamo skaitu Alūksnes 
novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības un vispārējās izglītības 
iestāžu pirmsskolas grupās”, kas 
stāsies spēkā ar 1. septembri;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.11/2013 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.5/2010 
„Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā””, 
Nr.12/2013 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2012.gada 23.au-
gusta saistošajos noteikumos 
Nr.24/2012 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža Alūksnes nova-
dā””, Nr.13/2013 „Par pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” maksas 
pakalpojumiem”, Nr.14/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” nolikums”;

  -  apstiprināt pašvaldības aģentūras 
„SPODRA” 2012. gada publisko 
pārskatu, pašvaldības aģentūras 
„ALJA” 2012. gada publisko pār-
skatu, Alūksnes novada pašvaldības 
2012. gada konsolidēto pārskatu;
 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 23.02.2012. lēmumā 

Nr.52 „Par Alūksnes muzeja sniegto 
pakalpojumu maksas apstiprināša-
nu”;

  - apstiprināt maksu par Liepnas 
vidusskolas pakalpojumiem, organi-
zējot vasaras nometni „Lauki – ma-
nas mājas” no 17. līdz 21. jūnijam 
– Ls 5 dalībniekam un maksu par 
Malienas pamatskolas pakalpoju-
miem, organizējot vasaras diennakts 
nometni „Solis” no 17. līdz 21. 
jūnijam – Ls 20 dalībniekam;

  -  apstiprināt maksu par Alūksnes 
novada Sociālā dienesta sniegto 
sociālo pakalpojumu – specializētā 
autotransporta pakalpojumu Ls 0,10 
par katru pārvadājuma kilometru;

  -  iesniegt projekta ,,Jaunlaicenes 
muižas muzeja rietumu spārna un 
fasādes renovācija” iesniegumu 
Lauku atbalsta dienesta izsludinā-
tajam projektu iesniegumu kon-
kursam Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku 
attīstības programmas pasākumam 
„Lauku mantojuma saglabāšana un 
atjaunošana”, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas Ls 25904,15, 
projekta atbalsta gadījumā nodro-
šināt līdzfinansējumu Ls 4495,76 
no pašvaldības 2014. gada budžeta 
līdzekļiem;

  - iesniegt projekta ,,Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 
krājuma saglabāšana un pieeja-
mības nodrošināšana sabiedrībai” 
iesniegumu Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
pasākuma „Lauku mantojuma sa-
glabāšana un atjaunošana” atklāta-
jam projektu konkursam, apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas Ls 160 

283,90, atbalsta gadījumā nodroši-
nāt līdzfinansējumu Ls 27 817,87 
no pašvaldības 2013. un 2014. gada 
budžeta līdzekļiem;

  - atbalstīt daļēja finansējuma 
piešķiršanu Ls 68850 projekta 
„Pilssalas attīstība” 3. kārtas objekta 
Tempļakalna ielas gājēju tilta būv-
niecībai Alūksnē.  Finansējumu 
nodrošināt, veicot pašvaldības 
2013. gada budžeta grozījumus, par 
minēto summu palielinot ieņēmuma 
veida „Iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis” plānu;

  - atbalstīt ASV vēstniecības Aiz-
sardzības sadarbības biroja finansētā 
projekta „Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas vecā korpusa logu 
un ārdurvju nomaiņa” līdzfinan-
sējumu, rezervējot pašvaldības 
pamatbudžeta finansējumu vismaz 
Ls 10000 ārdurvju nomaiņai, uzdot 
Plānošanas un attīstības nodaļai 
organizēt iepirkuma procedūru nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
un pēc iepirkuma rezultāta izziņo-
šanas informēt domi par precīzo  
nepieciešamā finansējuma apmēru;

  - atbalstīt finansējuma piešķirša-
nu Ls 9872 Mālupes pamatskolas 
sporta zāles jumta lietus ūdens no-
teksistēmas izveidošanai un fasādes 
remontam;

  - izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem daļēju finansējumu Ls 
500 Pededzes pamatskolas malkas 
šķūņa remontam;

  - atbalstīt Strautiņu pamatskolas 
jumta remontu, rezervējot pašval-
dības 2013. gada pamatbudžetā 

finansējumu ne vairāk kā Ls 14357, 
uzdot pamatskolas direktorei orga-
nizēt iepirkuma procedūru norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
pēc iepirkuma rezultāta izziņošanas 
informēt domi par precīzo nepiecie-
šamā finansējuma apmēru;

  - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās 
noteiktajiem aizņēmuma procen-
tiem Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansētā projekta „Alūksnes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija” 
īstenošanai Ls 36450 apmērā ar 
aizņēmuma pamatsummas atmaksas 
termiņu no 2014. gada marta līdz 
2016. gada decembrim, aizņēmumu 
garantējot ar pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem. Projektā iecerēts 
virs saimnieciskās ēkas izbūvēt 
sporta zāli, telpu vienai grupai, kā 
arī savienojošo koridoru ar bērnu-
dārza pamatēku;

  - noteikt atsavināšanai nodotās 
pašvaldības kustamās mantas – au-
tomašīnas VW SHARAN, atsavinā-
šanas veidu – pārdošana par brīvu 
cenu un uzdot pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas komisijai organizēt 
atsavināšanas procesu;

  - izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem mazlietota mikroau-
tobusa iegādei Pededzes pagasta 
pārvaldei nepieciešamā finansējuma 
daļu Ls 12430.

  Ar domes sēdē pieņemtajiem lēmu-
miem pilnībā iepazīties iespējams 
www.aluksne.lv.

Alūksnes novada domes 23. maija sēdē 

Lēma par atbildību
  Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs lūdzis domes 
sēdē izvērtēt zvērinātu revidentu 
komercsabiedrības „JURATES” 
veiktās  pārbaudes rezultātus, 
aprēķināt SIA „Alūksnes nami” 
nodarītos tiešos zaudējumus, 
kas radušies atbildīgo amat-
personu prettiesiskas darbības 
vai bezdarbības rezultātā, kā 
arī attiecībā uz vainīgajām 
amatpersonām pieņemt lēmumu 
par kapitālsabiedrībai nodarīto 
zaudējumu piedziņu.

  Ņemot vērā konstatējumus pēc 
iepazīšanās ar revidenta ziņojumu 
par faktiskajiem atklājumiem SIA 
“Alūksnes nami”, komercdarbī-
bas veidā realizējot pašvaldības 
deleģēto funkciju – daudzdzīvokļu 
māju pārvaldīšana, un kapitālsa-
biedrības paskaidrojumus, paš-
valdība secinājusi, ka  tās vadītāja 
Mihaila Kosinova rīcība vērtējama 
kā neatbilstoša normatīvajam 
regulējumam.
  Izvērtējot zaudējumu esamību un 
aprēķināšanu, konstatēts, ka lēmu-
ma pieņemšanas brīdī iespējamie 
zaudējumi nav aprēķināmi, pie 
tam, zaudējumi sākotnēji varētu 
tikt nodarīti trešajām personām 
nevis pašai kapitālsabiedrībai. 
Vienlaikus lēmums nosaka, ka ga-
dījumā, ja visā noilguma termiņā 
šādi zaudējumi tiks konstatēti, par 
to atlīdzināšanu tiesiski un mate-
riāli atbildīgā persona ir kapitālsa-
biedrības valdes loceklis.
  Dome sēdē nolēma atzīt SIA 
„Alūksnes nami” valdes locek-
ļa M. Kosinova atbildību par 
revidenta ziņojumā minētajiem 
un Alūksnes novada pašvaldības 
konstatētajiem pārkāpumiem, kā 
arī nolēma iesniegt SIA „JURA-
TES” ziņojumu tiesībsargājošajām 
institūcijām  un veikt finansiālās 
darbības pārbaudi;
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Projekti www.aluksne.lv

Noslēgts līgums par 
stacionāru iekārtu un
aprīkojuma piegādi un 
uzstādīšanu Alūksnes 
Mākslas skolas ēkai
 
  Inese Zīmele – Jauniņa,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  7. maijā Alūksnes novada 
pašvaldība iepirkuma rezul-
tātā noslēdza līgumu ar SIA 
„ALS DIVI” par  stacionāru 
iekārtu un aprīkojuma pie-
gādi un uzstādīšanu Alūksnes 
Mākslas skolas ēkai Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītā projekta „Valsts 
nozīmes arhitektūras piemi-
nekļa „Vecā pils” renovācijas 
pabeigšana Alūksnes Mākslas 
skolas un novada iedzīvotāju 
vajadzībām” ietvaros.

  Pēc SIA „I.BUROVAS DARB-
NĪCA” izstrādātā interjera 
projekta Alūksnes Mākslas 
skolas ēkai tiks izgatavots un uz-
stādīts stacionārs aprīkojums un 
iekārtas, kā rezultātā pilnībā tiks 
nodrošināta Alūksnes Mākslas 
skolas funkcionalitāte un darbība. 
Tā kā darbus ir plānots pabeigt 
līdz 7. augustam, tad Alūksnes 
Mākslas skola noteikti jauno mā-
cību gadu ar 1. septembri varēs 
uzsākt jaunās un skaistās telpās.
  Projekta finansējums ir no 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts 
novadu pašvaldību kompleksai 
attīstībai” jeb tā sauktais policen-
triskais finansējums. Projekta ko-
pējās attiecināmās izmaksas ir Ls 
374 300,69, ERAF finansējums 
85% - Ls 318 155,59, pašval-
dības finansējums 12% - Ls 44 
916,08, valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām 3% - Ls 11 229,02. 

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ziemeru pamatskolā realizē energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektu
  Alūksnes novada pašvaldība 
īsteno Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta atbalstītu energo-
efektivitātes paaugstināšanas 
projektu Ziemeru pamatskolā.

  Projekta mērķis ir veikt energo-
efektivitātes pasākumus, tādejādi 
samazinot skolas ēkas enerģijas 
patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju 
apjomu. Iepirkuma procedūras 
rezultātā būvdarbus veic SIA „Ozol-
mājas”. 
  Galvenie darbi tiek veikti Ziemeru 
pamatskolas sporta zāles ēkā, kas 
nav nosiltināta un tās norobežo-
jošo konstrukciju siltumnoturība 
neatbilst būvnormatīvu prasībām. 
Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta projekta ietvaros siltina ēkas 
fasādi un jumta pārsegumu, maina 

jumta segumu un neblīvās koka 
durvis, izbūvēs ventilācijas sistēmu 
ar rekuperāciju, ierīkos energoefek-
tīvu apgaismojumu.
  Īstenojot projektu, tiks nodrošināts 
siltumenerģijas patēriņa samazi-
nājums apkurei par 50%, kā arī 
kopējais projekta oglekļa dioksīda 
emisiju samazinājuma efektivitātes 
rādītājs sasniegs 0,87 kg CO2/Ls 
gadā. Samazinoties CO2 izme-
šiem atmosfērā, uzlabosies gaisa 
kvalitāte un ieguvēji tiešā veidā būs 
vietējie iedzīvotāji. Turklāt ēkas 
norobežojošo konstrukciju remonts, 
siltināšana un ventilācijas sistēmas 
rekonstrukcija pagarinās ēkas kal-
pošanas ilgumu. Galvenie ieguvēji 
būs skolēni un skolotāji, jo ēkā 
tiks nodrošināts labāks komforta 
līmenis. 

Ziemera pamatskolas sporta zāles ēkai uzlabo siltumnoturību

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
KLIMATA PĀRMAIŅU 

FINANŠU INSTRUMENTS

  Projekta realizācijai KPFI finan-
sējums ir 75% apmērā un 25% 
ir Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums, tā realizācijas laiks 
ir līdz šī gada 31.oktobrim.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

  Alūksnes novada Sociālais 
dienests turpina īstenot Eiropas 
Sociālā fonda projektu „Alternatī-
vu sociālās aprūpes pakalpojumu 
attīstīšana Alūksnes novadā”, 
kura laikā ir pieejams dienas 
aprūpes centra pakalpojums per-
sonām ar dažādiem funkcionāliem 
traucējumiem.

  Jau vienpadsmito mēnesi Alūksnē 
ar minētā projekta atbalstu darbo-
jas dienas aprūpes centrs „Saules 
stars”. Tā pakalpojumu ir saņēmuši 
14 klienti ar īpašām vajadzībām no 
visa novada - Alūksnes, Alsviķiem, 
Jaunalūksnes, Malienas, Mālupes, 
Liepnas un Ziemeriem, kuru vecums 
ir no 17 līdz 38 gadiem. Šajā laikā 
tiek nodrošināta klienta aprūpe vai 
palīdzība pašaprūpē, ēdināšana, 
konsultēšana par sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas jautājumiem. 
Klienti un viņu vecāki tiek informēti 
par kārtību, kādā iesniedzami iesnie-
gumi par sociālo palīdzību un pa-

kalpojumu nepieciešamību. Centrā 
notiek izglītojošas, dažādu prasmju 
apguves, fizisko spēku attīstības, 
darba iemaņu apguves nodarbības, 
kas realizējas gan individuāli, gan 
grupās. 
  - Darbojoties grupu nodarbībās, 
primārais ir klients un viņa per-
sonība. Šajās nodarbībās klienti 
gūst emocionālu atbalstu, dalās 
savā pieredzē, iedrošina viens otru 
apgūt jaunas prasmes un iemaņas. 
Esot kopā un citu klātbūtnē, katrs ir 
motivēts attīstīties, rodas piederības 
izjūta, cits citu iedvesmo. Piedalo-
ties diskusijās, klienti attīsta prasmi 
skaidri un īsi formulēt domu, mācās 
ieklausīties citos, censties izprast un 
pieņemt citu viedokļus un veicina 
spēju uzņemties atbildību. Grupu 
nodarbībās tiek meklētas dažādas 
alternatīvas. Modelējot situācijas, 
klienti mācās darot, pievērš uzma-
nību reālajām situācijām un meklē 
sev piemērotākās, - stāsta Sociālā 
dienesta vadītājas vietniece, projekta 
koordinatore Vija Vārtukapteine.
  Teātra nodarbībās pasniedzējas 
Ineses Skudras vadībā, iestudējot 
lugas, klienti attīsta runas kultūru, 

Iespēja saņemt dienas aprūpes 
centra pakalpojumu

lasītprasmi, pilnveido sava ķermeņa 
pārvaldīšanas prasmi. Lai veicinātu 
klientu radošās prasmes un iemācī-
tos strādāt ar dažādiem materiāliem, 
trenētu uzmanību, koncentrēša-
nos, rosinātu iztēli un trenētu sīko 
motoriku, klienti piedalās mākslas 
nodarbībās pasniedzējas Andas 
Plaumas vadībā. Iespējas attīstīt 
individuālos talantus ir mūzikas 
nodarbībās pasniedzēju Kaspara 
Vaļinieka un Mārča Kalniņa vadībā. 
Nodarbībās klienti iepazīstas ar 
dažādiem instrumentiem, ritma 
spēles un koordināciju attīstošiem 
vingrinājumiem, melodijas un tempa 
atšķirībām, apgūst instrumentu spēli, 
dziedāšanas prasmes. Jauna uzstā-
šanās pieredze tika gūta, piedaloties 
Alūksnes un Apes novadu dziedošo 
un muzicējošo talantu konkursā 26. 
aprīlī Alūksnes pilsētas Tautas namā.
  - Galvenais centra darbības mērķis 
ir radīt priekšnoteikumus cilvēku 
pastāvīgai dzīvei sabiedrībā. Ja 
cilvēks, kam nepieciešams dienas 
centra pakalpojums, tiek šādi aprū-
pēts, viņa strādājošajiem ģimenes 
locekļiem ir iespēja strādāt. Tiek 
uzlabotas pašaprūpes pamatprasmes, 

patstāvīgās dzīves un darba iemaņas. 
Ja jaunietis ir apguvis sociālās un 
sadzīves prasmes, paliekot vienam, 
viņš spēs dzīvot patstāvīgi ar nelielu 
palīdzību no citiem, - secina V. 
Vārtukapteine.
  Aptaujājot dienas centra klientus 
par saņemto pakalpojumu, izska-
nējuši tādi viedokļi – „patīk, jo ir 
interesantas nodarbības”, „var  satikt 
draugus, var izrunāties, dziedāt”, 
„labi audzinātāji”, „patīk novusa 
spēlēšana, konstruktori”, „garšīgas 
pusdienas, patīk ēdamzāle un krēsli, 
kur var atpūsties”.
  V. Vārtukapteine norāda, ka šobrīd 
centra klienti kopā ar saviem pa-
sniedzējiem gatavojas pasākumam 
27. jūnijā un aicina šajā dienā visus 
interesantus apmeklēt un iepazīties 
ar dienas aprūpes centru „Saules 
stars”.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes deputāti 
Tautsaimniecības komitejas maija 
sēdē izskatīja trīs piedāvātās Lat-
gales un Uzvaras ielu krustojuma 
rekonstrukcijas skices un izlēma 
vienu no tām virzīt tehniskā pro-
jekta izstrādei.

  Komitejas sēdē SIA „Belss” pro-
jektētājs Didzis Dāle deputātus ie-
pazīstināja ar visiem trim skiču va-
riantiem. Pirmajā variantā piedāvāts 
veidot divus regulārus krustojumus, 
atvirzot Šķūņu ielu no Uzvaras, 
Latgales un Kanaviņu ielas krusto-
juma kā neatkarīgu krustojumu. Par 
galveno ceļu šajā gadījumā noteikt 
plānots maršrutu Latgales iela – Uz-
varas iela. Savukārt Latgales ielas 

posmā aiz Uzvaras ielas iecerēts 
izveidot saliņu, kas atdalītu automa-
šīnu plūsmu virzienus un norādītu 
autobraucējiem, ka tie atrodas uz 
pakārtotā ceļa.
  Arī otrajā skicē, līdzīgi kā pirmajā, 
plānoti divi regulāri krustojumi, 
atsevišķi veidojot Šķūņu un Latga-
les ielu krustojumu. Šis risinājums 
paredzēja, ka Uzvaras, Latgales un 
Kanaviņu ielu krustojumā veido 
atsevišķu labo nogriešanās joslu 
virzienam uz centru, kas no galvenā 
braukšanas virziena atdalīta ar 
trijstūra veida saliņu.
  Trešajā izstrādātajā skiču variantā 
plānots apļveida krustojums, tomēr 
projektētājs norādīja, ka tas nebūtu 
lietderīgi, jo šajā vietā nav tik liela 
satiksmes intensitāte, lai būtu nepie-
ciešams veidot apļveida krustoju-
mu. Bez tam, šis arī būtu dārgākais 
no trim piedāvātajiem risinājums.

Izstrādā tehnisko projektu ielu rekonstrukcijai

Apmeklētāju 
pieņemšana jūnijā 
 
  Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars FOMINS 
apmeklētājus pieņems
3. un 17. jūnijā no plkst. 15.30 
līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 
3.stāvā, Alūksnē 

  Alūksnes novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Dzintars 
ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 17. jūnijā 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. jūnijā no plkst. 15.30 
līdz plkst. 17.30 un
14. un 28. jūnijā 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.

  Deputāti, diskutējot par izstrādāta-
jiem trim skiču projektiem, nolēma 
atbalstīt pirmajā variantā piedāvāto 
risinājumu krustojuma rekonstruk-

cijas tehniskā projekta izstrādei, kas 
būs lētākais no piedāvātajiem.
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Alūksnē 
iedzīvotājiem 
iespēja saņemt 
kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni
 
  Evita Aploka

  Alūksnē ir noslēgusies 
Kohēzijas fonda atbalstītā 
ūdenssaimniecības attīstības 
projekta 2. kārtas īstenošana 
un iedzīvotājiem ir iespēja pie-
slēgties centralizētajai ūdens-
apgādes sistēmai, lai saņemtu 
kvalitatīvu, atdzelžotu ūdeni 
un novadītu kopējā sistēmā 
kanalizācijas ūdeņus.

  SIA „Rūpe” valdes loceklis 
Valfrīds Vilks norāda, ka ikvie-
nam īpašniekam Miera, Peldu, 
Tempļakalna, Valkas, Annas, 
Lazdu, Brīvības, Mālupes, 
Torņa, Tilta, Uzvaras, Kanaviņu, 
un Helēnas (posmā no Raiņa 
bulvāra līdz Annas ielai) ielām 
ir iespēja savu īpašumu pieslēgt 
ūdensapgādes sistēmai.
  Lai to izdarītu, jāvēršas SIA 
„Rūpe” birojā, kur jāuzraksta 
iesniegums. Uzņēmums bez 
maksas klientam sagatavos 
nepieciešamos dokumentus – 
izstrādās tehniskos noteikumus 
un saskaņos tos ar atbildīgajām 
institūcijām, lai klients varē-
tu uzsākt organizēt rakšanas 
darbus.
  V. Vilks norāda, ka tehniskos 
noteikumus ir izņēmuši apmē-
ram 40 klienti, kas vēlējušies 
pieslēgties ūdenim, kanalizāci-
jai, tomēr iedzīvotāju aktivitāte 
varētu būt lielāka, tādēļ viņš 
aicina arī pārējos īpašniekus 
izmantot iespēju saņemt kvalita-
tīvu dzeramo ūdeni un aizvadīt 
kanalizāciju.
  Tā kā pieslēguma izveidoša-
nu no mājas līdz izbūvētajiem 
izvadiem par Eiropas Savienības 
līdzekļiem finansēt nedrīkst, 
šīs izmaksas jāsedz klientiem 
pašiem. Ja klients vēlas, lai pie-
slēguma izbūvi veic SIA „Rūpe”, 
uzņēmums šajā gadījumā 
piedāvā klientiem iespēju vie-
noties par maksas pakalpojuma 
summas sadalīšanu uz vairākiem 
mēnešiem, pievienojot to ikmē-
neša rēķinam. Protams, klients 
pieslēguma izbūvei var izvēlēties 
arī citu pakalpojuma sniedzēju 
vai arī rakt pats. Vienīgi jāņem 
vērā, ka pieslēgšanos centralizē-
tajai sistēmai veiks SIA „Rūpe” 
pārstāvji.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novadam ir daudz 
dabas, kultūras, saimnieciskās 
dzīves vērtību, ko piedāvāt gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan tūris-
tiem un arī iespējamiem investo-
riem, taču ir nepieciešams vienots 
plāns, kā šo teritoriju parādīt 
plašākai sabiedrībai. Tādēļ, lai 
veicinātu Alūksnes un novada at-
pazīstamību, jau pērn pašvaldība 
uzsāka darbu pie novada zīmola 
koncepcijas izstrādes un šogad 
šis darbs tiek turpināts, lai taptu 
zīmola attīstības plāns.

  Pašvaldība izveidojusi sadarbību 
ar biznesa augstskolas „Turība” 
lektoru Aināru Brenci, kurš jau pērn 

interesentiem  Alūksnē piedāvāja 
noklausīties lekciju par pilsētu zī-
moliem, tajā analizējot arī Alūksnes 
vietu Latvijas pilsētu zīmolu topā, 
ko viņš izveidojis un publicējis 
žurnālā „Kapitāls” 2011. gadā.
  Jau šopavasar aprīlī diskusijā par 
to, kā veicināt novada atpazīstamī-
bu, tikās novada tūrisma speciā-
listi, muzeju darbinieki, teritorijas 
attīstības speci ālisti, arī tūrisma 
uzņēmēju pārstāvji. Šajā diskusijā, 
ko vadīja A. Brencis, savu maģistra 
darba ietvaros veikto pētījumu par 
to, kā dažādas mērķauditorijas jau 
šobrīd atpazīst Alūksnes novadu, 
klātesošajiem prezentēja Latvijas 
Universitātes studente, alūksniete 
Ilze Vernera.
  - Pilsētas un novadi savā starpā 
konkurē par resursiem. Zīmolvedība 
ir konkurence par vietu cilvēku ap-

ziņā, jo vēlme pilsētu „pirkt” rodas 
un nobriest cilvēka galvā. Zīmols 
palīdz cilvēkiem uztvert un saprast 
vietas un to produktus, tāpēc pilsē-
tas vai novada reputācija kļūst par 
vienu no tā galvenajiem nemateriā-
lajiem aktīviem, tikpat svarīgiem kā 
zemes īpašums, infrastruktūra vai 
darbaspēks. Ja pašvaldība neceļ šā 
pamatlīdzekļa vērtību, tad tai jārēķi-
nās ar augstu cenu, kas būs jāmaksā 
nākotnē. Piemēram, Alūksnes vietu 
cilvēka apziņā aizņems Salaspils ar 
visām no tā izrietošajām sociāl-
ekonomiskajām sekām. Tādēļ, lai 
stiprinātu Alūksnes novada konku-
rētspēju un veicinātu tā sociāleko-
nomisko attīstību, tiks izstrādāts 
zīmola attīstības plāns, kas sniegs 
atbildi uz būtiskāko jautājumu, kas 
ir Alūksnes novada simboliskais 
kapitāls un kādā virzienā pašvaldī-

bai un sabiedrībā turpmāk jāstrādā, 
lai radītu fokusētu, skaidru un vēlmi 
lietot rosinošu priekšstatu, - saka 
Ainārs Brencis.
  Maģistra darba ietvaros veiktajā 
pētījumā Ilze Vernera noskaidrojusi 
novadu raksturojošākos elementus 
un atribūtus gan  novada iedzī-
votāju, gan esošo apmeklētāju 
un potenciālo apmeklētāju vidū. 
Pētījuma rezultāti parādījuši, ka gan 
iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem 
Alūksnes novads visspilgtāk saistās 
ar Alūksnes ezeru un tā salām, 
īpaši Pilssalu, kā arī Tempļa kalnu. 
Apmeklētāji mūsu novadu atpa-
zīst arī pēc tādiem raksturojošiem 
atribūtiem kā ziema, skaista daba, 
malēniešu akcents un miers. Veiktā 
pētījuma rezultāti tiks izmantoti, 
izstrādājot novada zīmola attīstības 
plānu.

Izstrādā plānu, kā veicināt 
Alūksnes novada atpazīstamību

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes Pilssalā izbūvēta rotaļu 
laukuma pirmā kārta, kas ir 
paredzēta pašu mazāko bērnu 
vajadzībām. Šobrīd tiek gatavo-
ta dokumentācija, lai to varētu 
nodot ekspluatācijā.

  Rotaļu laukuma izveide Pilssa-
las teritorijā paredzēta saskaņā ar 
Pilssalas attīstības plāna koncep-
ciju, kurā iecerēts salu attīstīt par 
mūsdienīgu brīvā laika, atpūtas, 
kultūras un sporta kompleksu, īpašu 
vietu tajā paredzot arī jaunākajai 
alūksniešu paaudzei.
  Saskaņā ar minēto plānu, tika 
izstrādāts rotaļu laukuma „Pilssala” 
tehniskais projekts, kas sadalīts 
divās būvniecības kārtās, pama-
tojoties uz vecuma grupām un 
rotaļu ierīču aktivitātes intensitāti. 
Izstrādājot projektu, liela uzmanība 
pievērsta ne tikai laukuma multi-
funkcionalitātei un ierīču daudz-
veidībai, kas attīsta bērna fizisko 
sagatavotību, bet arī bērnu drošībai 

laukumā – projektētās ierīces atbilst 
EN 1176 drošības standartiem, par 
ko liecina katrai ierīcei saņemtais 
tehniskās kontroles apvienības TÜV 
SÜD sertifikāts.
  Īstenojot pirmo būvniecības kārtu, 
izbūvēts rotaļu laukums pašiem 
mazākajiem bērniem, kā arī, izman-
tojot Pilssalā esošo reljefu, ierīkots 
divu bāžu trošu ceļš, ko varēs 
izmantot pusaudži.  Kā akcenti 
rotaļu laukumā izveidoti zāliena 
pauguri, kas konkrētai videi piedod 
sava veida atraktivitāti. Tos mazie 
laukuma apmeklētāji var  izmantot 
gan kāpelēšanai, gan vienkāršai 
gulšņāšanai.
  Domājot par ērtāku laukuma eks-
pluatāciju un uzturēšanu, papildus 
izbūvēta drenāža, kas sākotnēji 
projektā netika paredzēta.
  Laukuma tehnisko projektu 
izstrādāja SIA „Nams” un pir-
mās kārtas būvniecību saskaņā 
ar iepirkuma procedūru veica IK 
„INSPECTUM”. Laukuma izbūvei 
pašvaldība ir izlietojusi nepilnus 20 
tūkstošus latu no šī gada budžeta. 

Pilssalā tapusi 
rotaļu laukuma 
pirmā kārta

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
  Alūksnes novada pašvaldība 
turpina īstenot Bībeles muzeja 
ēkas atjaunošanu. Nupat noslē-
gušies kārtējie darbi, lai nelie-
lā ēka, kurā atrodas tūrisma 
informācijas centrs un muzejs, 
kļūtu glītāka. Darbus saskaņā ar 
iepirkuma procedūru veica vietē-
jais uzņēmums – SIA „Alūksnes 
celtniecības kompānija”.

 Jau ziemā pēc SIA „Arhitekta L. 
Šmita darbnīca” izstrādātajiem 
tehniskajiem dokumentiem ēkā tika 
veikta darbu pirmā kārta, nomainot 

logus un durvis, remontējot iekštel-
pas, ierīkojot apkures radiatorus.
 Šobrīd nākamajā darbu kārtā ir 
veikta fasādes atjaunošana un krā-
sošana, kā arī pārseguma siltināšana 
ēkas pagrabā un bēniņu siltināšana. 
Tā kā šo, pašvaldībai piederošo 
ēku ir paredzēts pieslēgt centrālajai 
apkurei, turpmākajos darbos iekļau-
ta siltummezgla montāža un ēkas 
pievienošana siltumtrasei.
 Līdz ar to ēka, kurā iegriežas ļoti 
daudzi Alūksnes viesi, gan apmek-
lējot tūrisma informācijas centru, 
gan Bībeles muzeju, būs sakārtota 
un pievilcīga gan no iekšpuses, 
gan ārpuses, bet ziemās tajā būs 
iespējams nodrošināt optimālu gaisa 
temperatūru.

Pašvaldība sakārto 
Bībeles muzeja ēku

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnē noslēgušies remontdar-
bi vienam no pilsētas viesu un arī 
pašu alūksniešu iecienītākajiem 
apskates objektiem - Saules til-
tam. Līdz ar to jau tagad ikviens 
alūksnietis un pilsētas viesis droši 
var apskatīt skaisto Saules tiltu.

  Saules tilta stāvoklis pēdējā gadā 
bija tik ļoti pasliktinājies, ka šis 
objekts jau bija kļuvis bīstams 
cilvēkiem, kas gribētu pa to pār-
vietoties. Tādēļ Alūksnes novada 
pašvaldība atvēlēja 11260 latus, lai 
šo, konstrukcijas ziņā savdabīgo 
un līdz ar to ne vienkāršo, objektu 

saremontētu. Saskaņā ar iepirkuma 
procedūru, darbus veica vietējā 
būvfirma „Alūksnes celtniecības 
kompānija”.
  Pašvaldības būvinženieris Aivars 
Sausais norāda, ka darbi šajā objek-
tā ir veikti kvalitatīvi un atbildīgi. 
Pēc darbu veikšanas būvfirma ne 
tikai sakārtojusi zem tilta esošo 
gravu, kas, tilta grūti pieejamās 
atrašanās vietas dēļ, tika izmantota 
celtņa novietošanai remonta laikā, 
bet arī savākusi apkārtnē sakrājušos 
atkritumus. To, ka remonts veikts 
kvalitatīvi, būvinženierim apliecinā-
juši arī Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas pārstāvji, 
kas, zinot šī objekta nozīmīgumu, to 
apskatījuši, kaut arī tas nav inspek-
cijas pārraudzībā.

Saules tilts – 
atkal skaists un drošs

Sēdes jūnijā
 

Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komitejas sēde 
        6. jūnijā 14.00
 
Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēde
       12. jūnijā 10.00 
 
Tautsaimniecības komitejas 
un Teritoriālās komitejas 
apvienotā sēde 
       14. jūnijā 10.00
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Aicina vasaras 
nometne 
„Solis” Malienā
  Malienas pamatskola, 
pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārval-
dei un Sorosa fondam Latvijā, 
organizēs vasaras nometni 
„Solis” 10 – 12 gadus veciem 
bērniem.

  No 17. līdz 21. jūnijam Malienā 
gaidām bērnus, kas nebaidās 
dzīvot āra apstākļos, bez īpašām 
ērtībām, kuriem interesē āra 
dzīves pamatiemaņu apgūšana, 
savstarpēja komunikācija un jau-
na pieredze. Mēs dzīvē speram 
daudzus soļus, lai nonāktu tur, 
kur vēlamies, lai sasniegtu to, 
pēc kā tiecamies. Varbūt, šī ir 
Tava iespēja spert soli tālāk savā 
pašizaugsmē, gribasspēka stipri-
nāšanā un patstāvībā. Izklausās 
nopietni? Lai tas nebaida, jo 
kopā ar nometnes dalībniekiem 
būs pieredzējušas un smaidīgas 
audzinātājas.  
 
  Ja esi ieinteresēts, pilnīgāku 
informāciju var saņemt, zvanot 
uz Malienas pamatskolu pa  
tālruņiem 64354315, 28674060. 
  Nāc un piedalies!

  Sarmīte Ludviga un 
Kristīne Kuzera,
PII „Zemenīte” skolotājas

  Strautiņu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zemenīte” vecākajā 
grupā „Kāpēcīši” šajā mācību 
gadā mācās 14 audzēkņi vecumā 
no 5 līdz 7 gadiem. Seši no viņiem: 
Megija, Diāna, Markuss, Reinis, 
Denīze un Artūrs jaunajā mācību 
gadā uzsāks skolas gaitas.

  Nākamie absolventi ir ļoti mērķtie-
cīgi un nopietni attiecas pret jebkuru 
darbu, bērni ir sportiski, radoši un 
zinātkāri. 
  Bērni apguvuši dažādas zināšanas 
un prasmes, ir tikušies ar savu 1. kla-
ses skolotāju un skolas direktori un 
kopā ar vecākiem iepazīs arī skolu.
  Papildus rotaļnodarbībām grupā 
bērniem ir iespēja apmeklēt vēl 
dažādas nodarbības un pulciņus. 
Īpaši lielu pateicību izsakām Evai 
Aizupei par ieguldīto laiku un darbu, 
ieinteresējot bērnus angļu valodas 

apgūšanā.
  Pirmo gadu bērniem ir iespēja 
apgūt interesantas dejas skolotāju 
Sanitas Griščenko un Sarmītes Lud-
vigas vadītajos deju pulciņos. Savas 
prasmes rādījām gan talantu šovos, 
gan Māmiņu dienā.
  Vairāki „kāpēcīši” un „bitītes” 
apmeklē Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolas mūzikas un 
zīmēšanas grupas. Bez tam vecāki 
iesaista bērnus basketbolā, dejās 
u.c. aktivitātēs ārpus mūsu izglītības 
iestādes.
  Audzēkņi ir piedalījušies makulatū-
ras un izlietoto bateriju vākšanā, kā 
arī dažādos konkursos, piemēram, 
„Mans draugs Vitamīns”, „Insta-
lācija” no otrreiz izmantojamiem 
materiāliem, „Draudzējamies”.
  Laba sadarbība mums izveidojusies 
ar bibliotekāri Svetlanu Vēveri, kura 
palīdz sameklēt izsmeļošus materiā-
lus par mums interesējošām tēmām. 
  Kolektīva vārdā gribam pateikties 
nākamo absolventu vecākiem par 
sadarbību un mammai Jolantai Mūr-

„Zemenītes” nākamie absolventi gatavi skolai

niecei par aktīvu līdzdalību pārgājie-
nu un ekskursiju organizēšanā.
  Mums ir labs skolotāja palīgs - Ar-
nita Drīle, kura ne tikai rūpējas par 
bērniem ikdienā, bet piedalās visos 
pasākumos un kopā ar dēlu Andri 
un topošo pedagogu Klintu Apsīti 
brīvajā laikā veic pērn rekonstruēto 
nojumīšu apgleznošanu.
  Absolventi pateicas par garšīgajām 

maltītēm pavārītēm Inai un Svetla-
nai, Sarmim Āboliņam par apkārtnes 
un grupiņas labiekārtošanu, par 
sarūpētajām bērzu sulām.
  Vēl tikai nedaudz kopīgu mirkļu – 
pārgājiens, ekskursija un izlaidums, 
un tad klāt sengaidītā vasara. Lai 
bērzu sulu veldze un laba vēlējumi 
pavada jūs, absolventi, turpmākajā 
ceļā!

„Kāpēcīšu” grupas audzēkņi ir čakli talcinieki
Foto no PII „Zemenīte” albuma

  
  Pavasara darbi Malienas pirms-
skolas izglītības iestādē „Mazput-
niņš” virknējas cits aiz cita.

  Aprīlī Alūksnes un Apes novadu 
Grāmatu svētku ietvaros viesojāmies 
Alūksnes pilsētas pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Pienenīte” ar teātra 
uzvedumu „Ko stāsta grāmata”. Leļ-
ļu teātra izrādes bērnus priecē katru 
mēnesi. Tā martā visiem rādījām 
izrādi „Zaķis un lapsa”, aprīlī – „Kas 
dzīvo tālajā dīķī?”, bet maijā parādī-
sim „Kā margrietiņai izgāja”.
  Aprīlī liels notikums vecākās 
grupas „Saulītes” bērniem bija brau-
ciens uz Alūksni, kur viņi iepazinās 
ar dabas muzeja „Vides labirints” 
krāšņajiem akmeņiem, putnu balsīm 
un dažādajiem eksponātiem. Spilgti 
iespaidi un gudri padomi ugunsdro-
šības noteikumu ievērošanā tika gūti 
ugunsdzēsēju depo apmeklējuma 
laikā, par ko pateicamies Valsts 
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes 
daļas komandierim Igoram Dovga-
nam, vada komandiera vietniekam  

Valdim Bērziņam, ugunsdzēsējam 
glābējam Alvim Dārziņam, kuri ik 
pavasari mums ļauj ne tikai pavieso-
ties depo telpās, apskatīt un aptaustīt 
ugunsdzēsēju darba piederumus, 
bet arī iekāpt un tuvāk aplūkot 
ugunsdzēsēju mašīnas. Tradicionāli 
pirmklasnieki ik pavasari dodas uz 
Malienas pamatskolu, kur iepazīs-
tas ar telpām, klašu aprīkojumu un 
dažkārt arī ar jau skolā esošajiem 
pirmklasniekiem.
  Pavasarī esam aktīvi iesaistīju-
šies dažādos konkursos. Martā 
piedalījāmies Valsts Reģionālās 
attīstības aģentūras sadarbībā ar 
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu Latvijas – Šveices sa-
darbības programmas individuālā 
projekta „Atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs” rīkotajā kon-
kursā „Mazais uguns pavēlnieks”,  
kurā skolotāju Ingas Āboltiņas un 
Aivitas Ezeriņas vadībā mūsu bērnu 
grupas „Saulītes” kopdarbs iekļuva 
20 labāko darbu skaitā, par ko katrs 
konkursa dalībnieks saņēma saldo 
balvu, bet visi kopā atzinības rakstu 

par radošu izdomu un oriģinālu 
izpildījumu.
  Aprīlī piedalījāmies AS „Baltico-
vo” Lieldienu akcijas „Krāso. Sūti. 
Svini!” radošo darbu konkursā, bet 
maijā novada mazo vokālistu kon-
kursā „Cālis” Jānis Zalāns ieguva 
pateicību „Brašākajam cālim”, bet 
Kristīne Bukovska bija „Pūkainākais 
cālēns” (skolotāja Antra Līdaciņa).
  16. maijā septiņi nākošie pirm-
klasnieki ar vecākiem  un skolotāja 
Svetlana Iļjina guva lielu prieku, pie-
daloties Netradicionālo sporta veidu 
un stafešu pēcpusdienā Alūksnes 
novada vidusskolā. Paldies organiza-
toriem par jauko pasākumu! 
  Ļoti laba sadarbība iestādei izvei-
dojusies ar Malienas bibliotēku, 
par ko paldies bibliotekārei Dainai 
Baltajai. Tā 23. aprīlī visi bērni 
apmeklēja seno rotaļlietu izstādi 
un iesaistījās rotaļās bibliotēkas 
pasākumu cikla „Mantojuma sardzē” 
ietvaros, bet 21. maijā nākamajiem  
skolēniem bibliotēkā notika pasā-
kums „Visi burti mani klausa”.
  Maija beigās noslēdzas mācību 
gada aktīvā darba cikls, kad bērniem 

atbilstoši noteiktai dienas gaitai tiek 
organizētas ikdienas nodarbības, ne-
mitīgi apgūstot jaunas zināšanas un 
prasmes, tomēr jāteic, ka Malienas 
bērnudārzā aktīvs jaunu zināšanu un 
iemaņu apguves process nenorims 
visu vasaru, jo bērniem tiks orga-
nizētas nodarbības teātra mākslā, 
runas mākslā, tēlotājdarbībās, kā arī 
daudzveidīgas fiziskās aktivitātes, 
rotaļas un dejas Sorosa fonda – 
Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja 
skolām” 2. kārtas „Skola kā kopie-
nas attīstības resurss” apstiprinātajā 
projektā „Kvalitatīvas nodarbības 
pirmsskolas vecuma bērniem”. 
Uz šīm nodarbībām aicinām arī 
bērnus, kuri pirmsskolas izglītī-
bas iestādes neapmeklē. Ieskaņas 
pasākums notiks 7. jūnijā pulksten 
14.30. Visi interesenti būs mīļi gaidī-
ti, kad arī vienosimies par turpmāko 
darbošanos.
  Iestādes darbība tiks nodrošināta 
visus vasaras mēnešus. Sīkāka in-
formācija par visām iespējām vasarā 
vai jaunajā mācību gadā, zvanot pa 
tālruni 64354314.

„Mazputniņā” arī vasarā būs aktīvs laiks

 
  Ar māmiņu dienai veltītu kon-
certuzvedumu Alūksnes novada 
vidusskolā 9. maijā iesākās ģimeņu 
dienas svētku pasākumi.

  Jaunāko klašu skolēni ar audzinā-
tājām Aiju Vilandi, Sanitu Čibalu, 
Lāsmu Baltiņu, Pārslu Meisteri un 
mūzikas skolotāju Inesi Krūmiņu 
bija sagatavojuši kopīgu muzikālu 
priekšnesumu. Katra māmiņa tika 
īpaši sveikta un apmīļota. Un jau 
par tradīciju kļuvis, ka šajā dienā 
dažas māmiņas īpaši tiek sveiktas un 
uzteiktas. Tās ir māmiņas, kuras kon-
krētā mācību gadā paveikušas vairāk 
nekā citi vecāki – piedalījušās kādā 
īpašā projektā, aktīvāk iesaistījušās 
dažādās ar klasi un skolu saistītās 
aktivitātēs, labdarības pasākumos. 
Pateicības no skolas administrācijas 
saņēma Iveta Kronberga, Inga Sizo-

va, Tatjana Mellīte, Pārsla Meistere, 
Baiba Kubulniece, Lāsma Gibala, 
Baiba Āboltiņa – Šešukova, Solvita 
Bāliņa, Evita Ņedaivodina. Aļesjai 
Miesniecei pateicība par dēla audzi-
nāšanu, ka māk nebūt vienaldzīgs 
pret apkārtējiem un sniedz palīdzību 
nelaimē nonākušai sirmgalvei.
  Tā kā 15. maijā ir starptautiskā 
ģimeņu diena, mūsu vēlme bija 
kopā pulcēt ģimenes gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē, jo ģimene ir arī 
bērnudārza grupiņa. 16. maijā jau 
otro gadu aicinājām gan pilsētas, gan 
pagastu bērnudārzu audzēkņus un 
viņu vecākus uz kopīgu netradicio-
nālo sporta pēcpusdienu. Pārsteigu-
mu radījis tas, ka bijuši vecāki, kuri 
nevēlējās pievienoties savai atvasei, 
kā arī atsevišķi skolotāji, kuri negri-
bēja izmantot piedāvāto iespēju, bet 
prieks par tiem, kas atrada laiku un 
vēlmi kādu mazu mirkli ļauties spor-

tiskām aktivitātēm pasākumā „Kopā 
jautrāk”. Mūsu skolas jaunieši Artis 
Maksims un Dmitrijs Prokopjevs 
veiksmīgi uzrakstīja projektu un šim 
pasākumam bija finansiāls atbalsts. 
Par padomiem liels paldies skolotājai 
Dacei Alksnei. Skola ļoti priecājas 
par bērnudārzu komandām, kuras 
bija īpaši piedomājušas par savu vi-
zuālo noformējumu, kas neapšaubā-
mi liecināja par komandas vienotību 
un cīņas sparu. Paldies Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādēm „Pie-
nenīte” , Cālis”, „Sprīdītis”, maza-
jiem sportistiem, viņu vecākiem un 
sporta skolotājām Ingrīdai Jamkinai, 
Natālijai Sergejevai, Ditai Hollai, 
audzinātājām un auklītēm. Īpašs 
paldies Malienas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Mazputniņš” bērniem 
un skolotājām, kā arī Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei „Pū-
cīte” bērniem un vecākiem. Paldies 

par atbalstu visām vadītājām Ārijai 
Driņinai, Līgai Kaulai, Modrītei 
Voskai, Ieviņai Āboltiņai un Ligitai 
Belovai. Paldies arī Alūksnes novada 
vidusskolas mazajiem bērniem, viņu 
vecākiem un skolotājām Lāsmai 
Baltiņai un Pārslai Meisterei. Mazos 
sportistus pēc pasākuma sveica 
mazais pūtēju orķestris Sandora 
Līviņa vadībā un deju kolektīva 
„Virpulītis” mazie dejotāji. Skolotā-
jas Marina Saveļjeva, Dace Alksne, 
Līga Krūmiņa, Pārsla Meistere kopā 
ar vecāko klašu skolēniem visus cie-
miņus iepazīstināja ar skolu. Balvās 
mazie sportisti saņēma diplomus, 
saldas balvas un saldējumu. Paldies 
par atbalstu SIA „Unti” un Aigaram 
Peperniekam, sporta skolotājam Ser-
gejam Sverčkovam, Dacei Alksnei 
un visiem skolēniem, kuri iesaistījās 
pasākuma organizēšanā.

Alūksnes novada vidusskolā tiekas ģimenes

„Zemenītē” 
svin Māmiņu 
dienu
 
  Gunita Kreice, 
Sanita Griščenko,
PII „Zemenīte” skolotājas

  Līdz ar pirmajām izplauku-
šajām koku lapiņām pienāca 
Māmiņu diena, un 9. mai-
ja pēcpusdienā Strautiņu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Zemenīte” iesākās „Cālīšu” 
un „Bitīšu” grupas bērnu kon-
certs, kurā bērni gan izdejoja, 
gan izdziedāja savus sapņus un 
pasaciņas, tā iepriecinot savas 
māmiņas un tētus.

  Mazās „bitītes” kopā ar sko-
lotāju G. Kreici droši skaitīja 
dzejolīšus pie jaunā mikrofona 
kā īsti aktieri, iepriecināja vecā-
kus ar skaistām dziesmām par 
pavasari, putniem un mīļumu, ko 
apguva kopā ar mūzikas skolotā-
ju S. Reķi.
  Bērni iejutās vardulēnu lomās 
un džungļos meklēja puķes kopā 
ar skolotāju S.Griščenko. Mazie 
„cālīši” pārvērtās par taurenī-
šiem un lidinājās, priecājoties 
par puķītēm.
  Koncerta izskaņā vecāki saņē-
ma bērnu darinātās dāvaniņas, 
izdejoja kopīgu deju un gāja 
rotaļās. Labā noskaņojumā visi 
devās uz grupas telpu apskatīt 
māmiņu portretu izstādi un klau-
sīties ierakstu „Bērna stāsts par 
savu māmiņu”.
 
  Liels prieks par kopā pavadīto 
pēcpusdienu, paldies par atsau-
cību un mīļumu!
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1. Ainars Melders
2. Ilze Līviņa
3. Uva Grencione
4. Daina Dubre-Dobre
5. Ina Aizupe
6. Selga Bībere
7. Broņislavs Andranovs
8. Mārtiņš Augstkalnietis
9. Aigars Steberis
10. Aldis Līcis
11. Ilze Briediņa
12. Juris Ģērmanis
13. Aigars Pepernieks
14. Guntars Briedis
15. Juris Ribušs
16. Gita Tortuze
17. Inta Aizupiete

Priekšvēlēšanu programma

Alūksnei un novadam
  Mūsu mērķis - Alūksnes novads, 
kurā dzīvo un strādā stipri, gudri un 
pastāvīgi domājuši ļaudis, kuri grib 
un dara, nav pērkami, kuru centieni 
sniedzas pāri pašlabuma meklēšanas 
robežām, kuri ir godīgi kā lielās, tā 
mazās lietās un ir Alūksnes novada 
patrioti.
 Uzdevums - nodrošināt kvalitatīvu 

pakalpojumu sniegšanu iedzīvotā-
jiem, teritorijas ekonomisko attīstību, 
saskaņotu sociālās palīdzības un 
veselības aprūpi, izglītības, kultūras 
un transporta jautājumu risināšanu, 
investīciju piesaisti. Alūksnes novada 
pastāvēšana ir iespējama tikai ar tais-
nīgu, izlēmīgu un uz attīstību vērstu 
principu ievērošanu.
 Ar spēcīgu novada vadīšanu mēs 
saprotam:
- godīgu un vienlīdzīgu budžeta 
veidošanu,
- atklātu un taisnīgu jautājumu 
risināšanu;
- nodrošinātu dzīves labklājību nova-
dā, radot iespēju jaunatnei atgriezties 
novadā.

Tautsaimniecībā un
infrastruktūrā:
- pārvaldnieks Alūksnē un katrā 
apdzīvotā vietā;
- atjaunoti ielu un ceļu segumi 
Alūksnes pilsētā;
- sakārtoti un iztīrīti ceļi pagastos;
- uzlabota komunālo pakalpoju-
mu kvalitāte un pieejamība;
- ēku siltināšana pilsētā un pagas-
tos;

- atjaunota ražošana privatizētajos 
un novārtā atstātajos objektos;
- sabiedriskā transporta kustība 
visā novadā;
- kvalitatīvs dzeramais ūdens 
un notekūdeņu attīrīšana visā 
novadā.

Sociālajā palīdzībā un
veselības aprūpē:
- sociālā palīdzība ģimenēm ar 
bērniem visā novadā;
- diennakts ģimenes atbalsta un 
krīzes centrs;
- higiēnas un veļas mazgāšanas 
pakalpojumi maznodrošinātajiem;
- sociālo virtuvju darbība novadā;
- atbalsta sniegšana ģimenēm ar 
bērniem, organizējot jaunrades un 
izglītojošās nometnes;
- bezmaksas braukšana sabiedris-
kā transportā pensionāriem visā 
novadā;
- brīvpusdienas bērniem visā 
novadā;
- pensionāru un maznodrošināto 
aprūpe dzīvesvietā;
- pirts pakalpojumi novadā;
- tehnisko palīglīdzekļu iegāde 
un vides pieejamība cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām;
- specializētā autotransporta 
pakalpojumi visā novadā;
- ģimenes ārstu prakses vietas un 
feldšeru punkti visā novadā;
- Alūksnes slimnīca un poliklīnika 
– veselības garants novadam.

Kultūrā un sportā:
- atjaunots tautas nams Alūksnē;
- Alūksnes Jaunā pils un parks kā 
vienots ansamblis; 
- bezmaksas ieeja muzejos visiem 
novada iedzīvotājiem; 
- bērnu spēļu laukumi katrā 
pagastā un daudzdzīvokļu māju 
pagalmos, 
- sakārtosim vēstures un kultūras 
pieminekļus; 
- pašdarbības un kultūras manto-
juma saglabāšana;
- atbalsts profesionālās un amatie-
ru mākslas un kultūras pasāku-
miem; 
- jauna sporta zāle Alūksnē - 
modernizēta pašvaldības sporta 
infrastruktūra; 
- atbalsts bērnu sportiskai izaugs-
mei; 
- atbalsts jaunajiem talantiem; 

- iespējas sportot katrā pagastā un 
pilsētā; 
- Jaunās pils parka pieejamība 
iedzīvotāju aktivitātēm visu gadu; 
- bezmaksas makšķerēšanas atļau-
jas visiem novada iedzīvotājiem. 

Izglītībā:
- izglītības iespējas maksimāli 
tuvu dzīvesvietai; 
- droša nokļūšana bērniem līdz 
izglītības iestādēm; 
- skolu interešu izglītības piedāvā-
juma paplašināšana: 
- skolu materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana; 
- mūžizglītības iespēju paplašinā-
šana; 
- skolas saglabāšana.

  Mums ir jāvienojas kopīgam 
ceļam - Alūksnes novada pa-
stāvēšanai, mūsu visu kopīgai 
stratēģijai, taktikai un ikdienas 
darbībai jābūt virzītai vienīgi šim 
mērķim – Alūksnes novada pastā-
vēšanai, izaugsmei un labklājībai. 
Mūsu darbs būs veltīts spēcīgam, 
attīstītam un gudram Alūksnes 
novadam.

1. Aivars Fomins
2. Laimonis Sīpols
3. Elita Laiva
4. Jolanta Baldiņa
5. Zinaida Silirava
6. Ilga Tumševica
7. Gunta Boša
8. Valērijs Tabolkins
9. Ieviņa Āboltiņa
10. Ainārs Rencis
11. Ivars Ozoliņš
12. Guntis Krapāns
13. Mudīte Egle
14. Vaira Vērse
15. Ilze Rubene
16. Gatis Vērsis
17. Jānis Stabingis
18. Iluta Pilde

Priekšvēlēšanu programma

MANS NOVADS
IR MANAS MĀJAS!

  Vidzemes partijas programmas 
īstenošanas centrā ir cilvēks, viņa 
veselīgs dzīvesveids tīrā un sakoptā 
vidē, radot iespēju katram realizēt 
sevi darbā, mācībās, sportā un atpūtā.
Mūsu pamatvērtības, veicot deputāta 
pienākumus, ir godīgums, atklātība 
un kompetence. 
  Mūsu uzdevums ir saglabāt esošās 
tradīcijas, turpināt iesāktos darbus un 

nodrošināt visiem novada iedzīvo-
tājiem labu dzīves kvalitāti, līdzvēr-
tīgi sadarbojoties pašvaldībai, valsts 
iestādēm, uzņēmumiem, jauniešiem, 
pensionāriem un sabiedriskajām 
organizācijām.
  Mūsu mērķis ir novada līdzsvarota 
attīstība ilgtermiņā, ņemot vērā pilsē-
tas un pagastu prioritātes, tradīcijas, 
esošo infrastruktūru un cilvēkresur-
sus. 

Tautsaimniecība 
• Atbalstīsim uzņēmējdarbību, 
nodrošinot lauksaimniecības un 
uzņēmējdarbības konsultantu 
pakalpojumus projektu līdzek-
ļu piesaistei, jaunu darba vietu 
radīšanai un bezdarba līmeņa 
samazināšanai.
• Veicināsim ražotāju, pārstrā-
dātāju un patērētāju sadarbī-
bu, palielinot zemniekiem un 
uzņēmējiem saražotās produkcijas 
realizācijas iespējas.
• Panāksim pašvaldības pasūtī-
jumu sagatavošanu profesionālā 
līmenī, nepieļaujot bezatbildīgu 
lēmumu pieņemšanu pretendentu 
izvēlē.
•Turpināsim strādāt pie nekusta-
mā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu programmas, lai atbalstītu uz-

ņēmējus un ražotājus un veicinātu 
jaunu darba vietu izveidi. 
• Izveidosim stipendiju prog-
rammu novadam nepieciešamo 
speciālistu apmācībai.
• Veicināsim tūrisma attīstību 
novadā.

Izglītība
• Nodrošināsim kvalitatīvas 
izglītības iespējas pirmsskolas un 
skolas vecuma bērniem pēc iespē-
jas tuvāk dzīvesvietai.
• Saglabāsim profesionālās ievir-
zes programmas un pilnveidosim 
interešu izglītības pieejamību visā 
novadā.
• Mērķtiecīgi turpināsim strādāt, 
lai nodrošinātu ar brīvpusdienām 
Alūksnes novada skolu skolēnus 
un pirmsskolēnus.
• Veicināsim novada izglītības 
iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošanu un skolu sporta 
infrastruktūras sakārtošanu.
• Atbalstīsim bērnu un jauniešu 
aktivitātes, jauniešu iniciatīvu 
centrus, nometņu organizēšanu 
un veicināsim mūžizglītību.

Sociālā aizsardzība un veselība
• Saglabājot esošos, veidojot un 
attīstot jaunus sociālos pakalpo-

jumus, nodrošināsim to saņem-
šanu pēc iespējas tuvāk cilvēku 
dzīvesvietai.
• Pilnveidosim esošo atbalsta 
programmu jaundzimušajiem.
• Veicināsim veselības pakalpoju-
mu pieejamību, atbalstot ārstnie-
cības iestādes un medicīniskās 
palīdzības saņemšanu pēc iespējas 
tuvāk dzīvesvietai. 

Kultūra un sports 
• Saglabāsim kultūras iestādes 
un kultūrvēsturisko mantojumu 
pilsētā un pagastos, nodrošinot 
vienotu kultūras darba plānošanu, 
attīstību, popularizēšanu, efektīvu 
pārvaldīšanu. 
• Veicināsim Alūksnes Tautas 
nama rekonstrukciju atbilstoši 
mūsdienu prasībām. 
• Atbalstīsim novadā esošo sporta 
tradīciju pilnveidošanu, attīstot 
visu vecumu iedzīvotājiem pieeja-
mas sporta un atpūtas bāzes. 
• Atbalstīsim un veicināsim valsts 
un starptautiskā mēroga sacensī-
bu norisi novadā.

Vide un infrastruktūra
• Panāksim, lai darbs pie ceļu 
uzturēšanas programmas būtu 
efektīvs un nodrošinātu lietderīgu 

līdzekļu ieguldīšanu novada ceļu 
infrastruktūras sakārtošanā. 
• Rūpēsimies par aktīvās atpūtas 
vietu un kultūrvēsturisko objektu 
labiekārtošanu, tīras un ekoloģis-
kas vides saglabāšanu, ūdens-
saimniecības sakārtošanu.
• Sekmēsim līdzdalību ēku ener-
goefektivitātes paaugstināšanas 
programmās.
• Aizstāvēsim iedzīvotāju intere-
ses sabiedriskā transporta maršru-
tu tīkla nodrošināšanā.

Sabiedrība un novada atpazīsta-
mība
• Atjaunosim pārvaldes vadītāja 
amatu pagastos un veidosim pār-
valdnieka amatu pilsētā. 
• Sadarbosimies ar nevalstiskajām 
un reliģiskajām organizācijām, 
kuru pozitīvā darbība ir vērsta 
uz novada attīstību un atpazīsta-
mību. 
• Atbalstīsim sabiedrības centru 
veidošanu, lai nodrošinātu sabied-
rības informēšanu, izglītošanu, 
sadarbības iespējas un informāci-
jas apmaiņu. 
• Atbalstīsim ikvienu pozitīvu 
iniciatīvu, kas veicinās novada at-
pazīstamību un popularitāti valstī 
un ārpus tās robežām.

Partija “Mūsu zeme”

VIDZEMES PARTIJA

Vēlēšanu 
iecirkņu darba 
laiki un adreses 
27.05.2013.:
 16:00 – 20:00  
28.05.2013.: 
 9:00 – 13:00  
29.05.2013.:
 17:00 – 20:00 
 (iepriekšējā balsošana) 
30.05.2013.:
 9:00 – 12:00 
 (iepriekšējā balsošana) 
31.05.2013.: 
 10:00 – 16:00 
 (iepriekšējā balsošana)  
01.06.2013.:
 7.00 - 22.00. 
 (vēlēšanu diena)

Iecirkņa 
numurs

Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

293. ALŪKSNES PILSĒTAS
ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov.

294. ALŪKSNES PILSĒTAS 
SĀKUMSKOLA

Lielā Ezera iela 26, Alūksne, Alūksnes 
nov.

295. ALŪKSNES PILSĒTAS 
VIDUSSKOLA

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes 
nov.

296. SIA "ALŪKSNES  
ENERGOCELTNIEKS" ĒKA

Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes nov.

298. ALSVIĶU PAGASTA  
PĀRVALDE

"Pagastnams", Alsviķi, Alsviķu pag., 
Alūksnes nov.

299. STRAUTIŅU  
PAMATSKOLA

"Strautiņu Pamatskola", Strautiņi, Alsvi-
ķu pag., Alūksnes nov.

300. ANNAS PAGASTA
PĀRVALDE

"Smiltis", Anna, Annas pag., Alūksnes 
nov.

302. SPORTA, KULTŪRAS, 
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN 
MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS 
"DAILES"

"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pag., 
Alūksnes nov.

303. BEJAS BIBLIOTĒKA "Bejas Skola", Beja, Jaunalūksnes pag., 
Alūksnes nov.

304. KOLBERĢA TAUTAS 
NAMS

"Dālderi", Kolberģis, Jaunalūksnes pag., 
Alūksnes nov.

305. JAUNANNAS TAUTAS 
NAMS

"Zīles", Jaunannas pag., Alūksnes nov.

306. JAUNLAICENES  
PAMATSKOLA

"Lazdiņas", Jaunlaicene, Jaunlaicenes 
pag., Alūksnes nov.

307. KALNCEMPJU PAGASTA 
PĀRVALDE

"Cempji", Kalncempji, Kalncempju 
pag., Alūksnes nov.

308. LIEPNAS PAGASTA  
PĀRVALDE

"Liepziedi", Liepna, Liepnas pag., 
Alūksnes nov.

309. MALIENAS TAUTAS NAMS "Brenci", Brenci, Malienas pag., 
Alūksnes nov.

310. MĀLUPES PAGASTA  
PĀRVALDE

"Doktorāts", Mālupe, Mālupes pag., 
Alūksnes nov.

311. MĀRKALNES TAUTAS 
NAMS

"Pagastmāja", Mārkalne, Mārkalnes 
pag., Alūksnes nov.

312. PEDEDZES TAUTAS NAMS "Krustceles", Pededze, Pededzes pag., 
Alūksnes nov.

314. VECLAICENES PAGASTA 
PĀRVALDE

"Vaiņagi", Korneti, Veclaicenes pag., 
Alūksnes nov.

316. ZELTIŅU PAGASTA  
BIBLIOTĒKA

"Tērces 10", Zeltiņu pag., Alūksnes nov.

317. ZIEMERA PAGASTA  
PĀRVALDE

"Pagastmāja", Māriņkalns, Ziemera 
pag., Alūksnes nov.

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
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1. Jana Zilkalne
2. Līga Langrate
3. Guntis Žīgurs
4. Antra Lielmane
5. Dainis Svarups
6. Dzintra Lapiņa
7. Rolands Aumeisters
8. Māris Zučiks
9. Kalvis Priede

Priekšvēlēšanu programma 

  Darbības programma ir veidota, 
balstoties uz ekonomisko patriotismu 
ilgtermiņā.

  Lielāko daļu problēmu ir iespējams 
novērst ieviešot un nodrošinot kvali-
tatīvu vadības sistēmu, plānveidīgu 
ekonomiku un tās analīzi, darbību ar 
skaidri definētām prioritātēm un to 
īstenošanas gaitu. Veicināsim izprat-
ni par teritorijas īpašajām vērtībām, 
profesionāli izstrādājot teritoriālplā-
nojumu.
 
Infrastruktūra, tautsaimniecība 
un lauksaimniecība
  Atbalstīsim uzņēmējdarbības 
uzsākšanu novada teritorijā, ar 
dažādiem atbalsta pasākumiem 
veicināsim esošo mazo un vidējo 
uzņēmumu darbības dažādošanu 
un paplašināšanu, kooperācijas 

attīstību saražotās produkcijas 
pārstrādei un pārdošanai.
  Izveidosim un ieviesīsim zīmolu 
“Ražots Alūksnes novadā”.
  Aktīvi sadarbosimies ar Saei-
mu, valdību un ministrijām, lai 
piesaistītu līdzekļus ceļu infra-
struktūras sakārtošanai un taut-
saimniecības attīstībai. Alūksnē 
izveidosim apvedceļu tranzīta 
kustībai pa vecā dzelzceļa trasi.
  Lai attīstītu tautsaimniecību, 
veidotos jauni uzņēmumi, pārska-
tīsim iespēju robežās nekustamā 
īpašuma nodokļa iekasēšanu un 
apjomus uzņēmējiem un lauk-
saimniekiem. 
  Ieviesīsim bezmaksas sabiedris-
ko interneta pieeju.
  Izstrādāsim Alūksnes ezera ap-
saimniekošanas plānu tā turpmā-
kai attīstībai.
  Veiksim tūrisma koordinēšanas 
pasākumus ar mērķi piesaistīt 
iebraucējus un reklamēt novadu.
  Sakārtosim norādes un ceļa 
zīmes novada teritorijā. 
  Veicināsim videi draudzīgu 
saimniekošanu, zemkopības un 
lauksaimnieciskās ražošanas 
uzsākšanu un attīstību.

Pašvaldības pārvalde
  Aktīvi komunicēsim ar sabiedrī-

bu un uzņēmējiem, lai mazinātu 
neuzticību un sadarbotos kopēju 
mērķu sasniegšanā.
  Pašvaldības iestāžu un pagasta 
pārvalžu vadītājiem prasīsim 
īstermiņa un vidējā termiņa dar-
bības plānošanas dokumentus, kā 
arī atskaites par padarīto.
  Atjaunosim regulāru pašvaldības 
administrācijas un pašvaldības 
iestāžu auditu un darbības ekono-
misko analīzi.
  Aktīvi piesaistīsim papildus 
valsts, ES un privātā kapitāla 
līdzekļus.
  Uzraudzīsim pašvaldību iepirku-
ma procedūras ar nolūku samazi-
nāt dažādus riskus un nodrošināt 
godīgu konkurenci. Izveidosim 
neatkarīgu speciālistu iepirkuma 
komisiju.
  Nodrošināsim domes darba 
atklātību un regulāru informā-
ciju par komisiju un domes sēžu 
darbu iedzīvotājiem, regulāri 
informēsim iedzīvotājus par pie-
ņemtajiem lēmumiem.
  Atļausim iedzīvotājiem piedalī-
ties domes un komiteju sēdēs un 
izteikt viedokli.
  Lai nodrošinātu kvalificētu 
darbinieku profesionālu atlasi, ie-
viesīsim personālatlases politiku, 
nepieciešamības gadījumā speciā-

listu atlasei piesaistīsim neatkarī-
gu personālatlases kompāniju. 

Izglītība, kultūra, sports
  Radīsim infrastruktūru brīvā 
laika veselīgas izmantošanas 
iespējām.
  „Veselīga dzīvesveida kustības” 
attīstība novadā, kas ietver no-
vada atbalstu sporta aktivitātēm, 
sportistiem un treneriem, sporta 
objektu celtniecību un modernizā-
ciju. Veidosim sporta infrastruktū-
ru un attīstīsim sporta aktivitātes 
novadā. Izveidosim gājēju un velo 
celiņus pilsētā un pagastu centros.
  Atbalstīsim novada interešu 
apvienības, biedrības, pulciņus, 
kuras apvieno sociāli aktīvus 
cilvēkus, lai iesaistītu iedzīvotā-
jus sabiedriskajā dzīvē, novērstu 
bezcerību un sajūtu, ka nevienam 
neesi vajadzīgs un „te jau nekas 
nenotiek”.
  Veiksim profesionālu speciālistu 
piesaisti kultūras iestādēs, lai pa-
nāktu kvalitatīvu kultūras iestāžu 
darbību, kas atbilstu iedzīvotāju 
pieprasījumam un vēlmēm.
  Atbalstīsim novada jauniešus, 
kuri studē un apgūst dažādas 
specialitātes, kas nepieciešama 
novada attīstībai un funkciju 
nodrošināšanai, ar novada domes 

stipendijām studijām, lai attie-
cīgie speciālisti atgrieztos darbā 
novadā.
  Apzināsim vēstures un vietējās 
nozīmes kultūras un dabas objek-
tus, ietversim tos teritoriālplāno-
jumos ar attiecīgajām aizsardzības 
zonām. Maksimāli rūpēsimies 
par novada kultūras mantojuma 
saglabāšanu.

Sociālā un veselības joma
  Attīstīsim un saglabāsim esošos 
sociālos pakalpojumus un veido-
sim jaunus alternatīvus pakalpo-
jumus.
  Atbalstīsim Alūksnes slimnī-
cas un poliklīnikas saglabāšanu 
un veicināsim jauno medicīnas 
speciālistu piesaisti Alūksnes me-
dicīnas iestādēm, nodrošināsim ar 
pašvaldības dzīvokļiem.
  Maznodrošinatājiem, trūcīga-
jiem, pensionāriem, invalīdiem, 
daudzbērnu ģimenēm, vientuļa-
jām māmiņām Alūksnē vasaras 
periodā nodrošināsim noteiktu 
bezmaksas braucienu skaitu uz 
„mazdārziņiem”, bet šīs katego-
rijas lauku iedzīvotājiem vismaz 
divas reizes mēnesī bezmaksas 
nokļūšanu Alūksnē (piem., pie 
ārstiem, NVA, VSAA u.c.)

1. Dzintars Adlers
2. Maruta Kauliņa
3. Silvija Aizupe
4. Sandra Zeltiņa
5. Uldis Jaunzems
6. Guntis Kozilāns
7. Jānis Skulte
8. Iveta Veļķere
9. Askolds Zelmenis
10. Ivis Cinglers
11. Tija Āboliņa
12. Andis Krēsliņš
13. Kaspars Spirks
14. Jānis Bundzens
15. Sanita Čibala
16. Jānis Liepiņš
17. Andis Zariņš
18. Valdis Zadumins

Priekšvēlēšanu programma

  Vienotība ir lielākā un saliedētākā 
Latvijas partija. Roku rokā ar mi-
nistru prezidentu, Saeimas priekšsē-
dētāju, ministriem, EP un Saeimas 
deputātiem panāksim taisnīgu finan-
sējuma sadali un veidosim Alūksnes 
novadu kopā. Mums rūp:

Alūksnes novada pārvaldes 
efektivitāte
• Stiprināsim novada izpildvaru, 
piesaistot kompetentus un profe-
sionālus speciālistus.

• Ieviesīsim motivēta atalgojuma 
sistēmu pašvaldības darbinie-
kiem.
• Panāksim saimnieciskāku un 
efektīvāku pašvaldības komerc-
iestāžu darbību.
• Turpināsim pašvaldības 
administrācijas un pašvaldības 
iestāžu auditēšanu, nelietderīgo 
funkciju un nevajadzīgo amatu 
un izdevumu likvidāciju, panākot 
pašvaldības līdzekļu ekonomisku 
izmantošanu. 

Komunālie un infrastruktūras 
jautājumi 
• Turpināsim uzlabot komunālo 
pakalpojumu infrastruktūru visā 
novada teritorijā.
• Turpināsim veikt pašvaldībai 
piederošo ēku energoefektivitātes 
auditus un siltināšanu.
• Veicināsim iedzīvotāju iesaistī-
šanos valsts atbalstāmajos māju 
siltināšanas projektos, kas ļaus 
būtiski samazināt iedzīvotāju 
izdevumus par apkuri.
• Iestāsimies par taisnīgu valsts 
finansējuma sadali ielu un ceļu 
uzturēšanai.
• Turpināsim efektīvi piesaistīt 
valsts un ES fondu līdzekļus ceļu 
un ceļu infrastruktūras remon-
tiem. 

• Iestāsimies par finansējuma 
piešķiršanu ceļu asfaltēšanai no 
Alūksnes līdz pagastu centriem.

Izglītība, kultūra un sports 
• Pakāpeniski izveidosim ilgt-
spējīgas un kvalitatīvas izglītības 
ieguves iespējas novadā, nodro-
šinot pamatskolas atrašanos pēc 
iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai.
• Mūsu sporta jomas prioritāte ir 
bērnu un jauniešu sports, tāpēc 
uzcelsim Alūksnē daudzfunkcio-
nālu sporta centru, nodrošinot 
kvalitatīvu sporta nodarbību pie-
ejamību skolēniem un ikvienam 
novada iedzīvotājam.
• Novada pagastos izveidosim 
mūsdienīgas aktīvas atpūtas 
vietas jauniešiem un pārējiem 
interesentiem.
• Pilnveidosim tradicionālos, ro-
sināsim un popularizēsim jaunus 
kultūras un sporta pasākumus 
novadā.
• Realizēsim uzsākto Alūksnes 
Tautas nama rekonstrukcijas 
projektu.
• Ieviesīsim vienotus kritērijus 
pašdarbības kolektīvu finansēju-
ma sadalē.
• Izveidosim datu bāzes par 
novada skolu absolventiem, kas 
iegūst augstāko un profesionālo 

izglītību, kā arī veidosim novadā 
trūkstošo speciālistu datu bāzi un 
veicināsim šādas izglītības ieguvi, 
slēdzot līgumus un piešķirot 
studiju stipendijas.

Sociālie pakalpojumi un veselī-
bas aprūpe
• Veicināsim pašvaldības sadar-
bību ar nevalstiskajām organizā-
cijām, kas iedzīvotājiem sniedz 
sociālo palīdzību un sociālos 
pakalpojumus.
• Nodrošināsim kvalitatīvas 
veselības aprūpes pieejamību, 
saglabājot Alūksnes slimnīcu kā 
24 stundu neatliekamās palīdzības 
slimnīcu.
• Veicināsim jaunu medicīnisko 
pakalpojumu ieviešanu Alūksnes 
slimnīcā. 
• Palielināsim jaundzimušo 
pabalstu. 

Nodarbinātība un uzņēmējdar-
bība 
• Attīstīsim jaunas darba vietas 
un palielināsim nodokļu ieņēmu-
mus, izveidojot mūsdienīgu un 
modernu Veselības un rehabilitā-
cijas centru Alūksnes novadā.
• Izveidosim industriālo parku ar 
ražošanas ēkām un noliktavām, 
kas veicinās uzņēmējdarbības 

attīstību. 
• Veicināsim uzņēmējdarbības 
attīstību, piedāvājot uzņēmumiem 
lietošanā pašvaldības zemes, 
telpas un infrastruktūru.
• Piesaistīsim speciālistu vietējo 
uzņēmēju preču un pakalpojumu 
eksporta veicināšanai.

Tūrisms
• Izveidosim Alūksnes ezera 
Pilssalu kā atpūtas vietu ģimenēm 
ar bērniem, jauniešiem un aktīvās 
atpūtas piekritējiem.
• Izveidosim modernu tūrisma 
taku, kas savienos Alūksnes 
muižas parku, Pilssalu un Tem-
pļakalnu.
• Turpināsim veidot Alūksnes 
ezeru kā nozīmīgu un pievilcīgu 
tūrisma objektu makšķerniekiem 
un citiem aktīvās atpūtas cienītā-
jiem. 
• Turpināsim regulāru zivju 
populācijas papildināšanu ar 
vērtīgām zivju sugām Alūksnes 
novadā esošajās publiskajās 
ūdenstilpēs. 
• Veicināsim lauku tūrisma attīstī-
bu visā novada teritorijā.
• Attīstīsim veselības un medicī-
nas tūrismu.

Mūsu spēks ir vienotībā!

1. Arturs Dukulis
2. Armands Musts
3. Guntars Švolmanis
4. Modris Lazdekalns
5. Viola Aija Kaparšmite
6. Aleksandrs Mitrofanovs
7. Dace Sniķere-Kļitko
8. Juris Griščenko
9. Valdis Vīksna
10. Gunita Virka
11. Laima Kaņepe
12. Nikolajs Irtiševs
13. Sarmīte Svilāne

14. Jānis Strakša
15. Evita Bogdanova
16. Jānis Pūpols
17. Mareks Bērtiņš
18. Jānis Stankevičs

Priekšvēlēšanu programma

Novada pārvalde un sadarbība 
ar valsti
  Novada dome atbild par to, cik 
labi vai slikti mēs Alūksnē un no-
vadā dzīvojam. Jo gudrāk strādās 

galva, jo laimīgāki būs iedzīvotāji. 
Mēs nenākam mest pie malas labi 
iesākto. Apsolām, ka turpināsim 
visas labās ieceres, pareizi iesāktos 
projektus. Bet kam gan ķersimies 
klāt – augstprātībai, savtīgumam, 
korupcijai. 
  Mums būs ilgtermiņa plāns, ko 
apspriedīsim ar novada iedzī-
votājiem, un tikai tad sāksim to 
īstenot. Visiem būs redzams un 
saprotams budžets, tā sadales 
principi un skaidri noteikumi par 

finansējuma saņemšanas princi-
piem. Būs arī kārtīgs kontroles 
mehānisms. 
  Vēl vairāk – mēs negaidīsim, 
kamēr Eiropa vai Latvijas valdība 
mums piešķirs naudu attīstībai. 
Tas ir pašvaldības uzdevums – iet 
un pieprasīt, cīnīties par papildu 
finansējumu, lai būtu jauna infra-
struktūra un jauni ēku siltināšanas 
projekti.
  Uzskatām, ka, ņemot vērā 
iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, 

ir nepieciešama novada pagastu 
pārvaldes struktūras reforma at-
bilstoši reālajai situācijai novadā.

Izglītība, kultūra, sociālie jautā-
jumi
  Nekas nav svarīgāks kā mūsu 
Alūksnes nākotne – mūsu bērni. 
Lai viņi augtu stipri, vajag labus 
pedagogus un labiekārtotus bēr-
nudārzus, skolas ar mūsdienīgiem 
mācību līdzekļiem.

Turpinājums 8. lappusē

Partija “VIENOTĪBA”

Zaļo un Zemnieku savienība

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”- 
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
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1. Valda Zeltiņa
2. Andris Sarapu
3. Ārija Bertuka
4. Zintis Cepurnieks
5. Una Tetere-Teterovska
6. Gints Gorbāns
7. Valdis Kalniņš
8. Ilva Bluķe
9. Līga Biete
10. Valdis Pepernieks
11. Lienīte Zučika
12. Pēteris Bāliņš
13. Rūta Čekova
14. Pēteris Melngailis
15. Gvido Dzērve
16. Gunita Kaņepe

Priekšvēlēšanu programma 

  Mūsu augstākā vērtība ir ikviens cil-
vēks, kas te piedzimst, dzīvo, mācās, 
veido savu ģimeni, audzina bērnus, 
strādā un sagaida sava mūža nogali. 
Katra ģimene ir unikāla vērtība, tā 
ir mūsu sabiedrības pamats. Novada 
bagātība ir zeme, meži, ūdeņi, kul-
tūrvēsturiskais, kultūras mantojums 
un tradīcijas, mūsu pienākums ir to 
visu saglabāt un nodot no paaudzes 
paaudzē. 
 Iedzīvotāju sapratne un atbalsts, 

zināšanas, dotumi un varēšana, ir 
neizsmeļams avots mūsu novada 
labklājībai un nākotnei.
   
Kultūra, sports, tūrisms
• Kā prioritāti izvirzām Alūksnes 
tautas nama rekonstrukcijas 
projektu;
• Saglabāsim kultūras iestādes 
novada teritorijā, attīstot tās par 
daudzfunkcionāliem dažādu in-
terešu centriem ar plašu materiāli 
tehnisko bāzi;
• Saglabāsim kultūras un sporta 
tradīcijas, attīstīsim dažādu inte-
rešu grupu iniciatīvas kultūras un 
sporta jomā;
• Turpināsim pilnveidot sporta 
kompleksa „Mežinieki” bāzi, vei-
cinot ziemas sporta veidu attīstību 
un popularizēšanu;
• Virzīsim Alūksnes sākumskolas 
sporta kompleksa būvniecības 
projektu;
• Sakārtosim un pilnveidosim 
sporta infrastruktūru, paplašinā-
sim sporta materiāli tehnisko bāzi; 
• Pilnveidosim bibliotēku pa-
kalpojumus novadā, veicināsim 
Alūksnes bibliotēkas rekonstruk-
cijas darbu uzsākšanu;

• Finansiāli atbalstīsim jaunos 
talantus sportā un kultūrā, dalībai 
Latvijas un starptautiska mēroga 
pasākumos;
• Veidojot novada tēlu, veicinā-
sim atpazīstamību tūrisma jomā;
• Piesaistot vietējos zemniekus un 
ražotājus, veicināsim lauku tūris-
ma attīstību (lauku labumi, darba 
tūrisms, gardēžu tūrisms u.c.);
• Sakārtojot un papildinot esošos 
kultūrvēsturiskos objektus ar 
inovatīvā tūrisma elementiem, 
attīstīsim aktīvo tūrismu.

Vide un infrastruktūra
• Atjaunosim ielu segumus, 
ietves, apgaismojumu, komuni-
kācijas pilsētā un novada pagastu 
centros;
• Turpināsim ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu rekonstruk-
ciju, ēku siltināšanu;
• Īstenosim novada domes admi-
nistratīvās ēkas Saieta laukuma 
un L.Ezera ielas skvēra rekons-
trukciju;
• Saglabāsim, atjaunosim un uztu-
rēsim kultūrvēsturiskos objektus, 
parkus, atpūtas vietas;
• Veicināsim peldvietu labiekārto-

šanu novada teritorijas publiska-
jās peldvietās;
• Virzīsim projektus Alūksnes 
Pilssalas estrādes renovācijai, 
pilsdrupu konservācijai.

Veselība un sociālā sistēma
• Kvalitatīvas veselības aprūpes 
pieejamībai  piesaistīsim nepiecie-
šamos, jaunos speciālistus;
• Alūksnes slimnīcu saglabāsim, 
kā daudzprofilu lokālo slimnīcu;
• Atbalstīsim veselības veicināša-
nas programmas;
• Nodrošināsim un pilnveidosim 
sociālo pakalpojumu pieejamību 
un sociālo palīdzību visām iedzī-
votāju grupām.

Saimnieciskā darbība
• Veicināsim sadarbību ar visu 
nozaru nevalstiskajām organizāci-
jām un vietējām kopienām;
• Veicināsim tradicionālās un 
netradicionālās lauksaimniecības 
attīstību novadā (briežu dārzu iz-
veide, zivsaimniecība, biškopība, 
truškopība u.c.);
• Atbalstīsim vietējā tirgus 
paplašināšanu, lauksaimniecības 
uzņēmumu un zemnieku saražo-

tās produkcijas realizācijai;
Izglītība 
• Nodrošināsim kvalitatīvu pa-
matizglītības un vidējās izglītības 
ieguvi, pilnveidosim novada 
skolu materiāli tehnisko bāzi;
• Pilnveidojot atbalsta sistēmu, 
motivēsim skolu audzēkņus un 
pedagogus piedalīties skolēnu 
mācību olimpiādēs un konkursos;
• Atbalstīsim mazpulku darbību, 
popularizēsim skolēnu vasaras 
nometņu organizēšanu;
• Veicināsim radošu, interesantu, 
inovatīvu un saistošu mūžizglītī-
bas procesa attīstību;
• Nodrošināsim iespēju kvalitatīvi 
paaugstināt zināšanu un prasmju 
līmeni, iegūstot lielāku konkurēt-
spēju darba tirgū.

Uzņēmējdarbības vides attīstība
• Paplašināsim iespējas jaunie-
šiem realizēt savas biznesa idejas 
novada teritorijā;
• Veicināsim industriālā parka un 
kompetenču centra izveidi; 
• Izveidosim „Biznesa inkubato-
ru”;
• Izveidosim uzņēmēju konsulta-
tīvo padomi.

1. Jānis Nīkrencis
2. Aleksandra Tabolkina
3. Vadims Savkovs
4. Jānis Sadovņikovs
5. Tatjana Steklova
6. Andrejs Valters

Priekšvēlēšanu programma

„Alūksnes novads – dzīvosim 
saskaņā”

1. Sociālie jautājumi
- Nepieļausim sociālā atbalsta 
izdevumu samazināšanu un 
padarīsim palīdzības saņemšanu 
vienkāršāku un efektīvāku.
- Samazināsim novada iedzīvotāju 
komunālo pakalpojumu parādu, 
iesaistot cilvēkus algotos pagaidu 
darbos.
- Sociālo palīdzību sniegsim kon-
krētiem cilvēkiem vai noteiktām 
cilvēku grupām un kategorijām 
pēc taisnīguma principa.
- Stimulēsim ES un NVO fondu 
un to struktūru izmantošanu so-
ciālās infrastruktūras un cilvēkre-
sursu tālākai attīstībai.
- Sekmēsim cilvēku ar invaliditāti 
integrāciju sabiedrībā.

- Maznodrošinātu ģimeņu bērnus 
nodrošināsim ar bezmaksas skol-
nieka pusdienām.
- Daļēji kompensēsim medika-
mentu iegādi maznodrošinātajiem 
slimniekiem.
- Nodrošināsim sociālo palīdzību 
mazaizsargātajām iedzīvotāju 
grupām.

2. Alūksnes novada Domes un 
iedzīvotāju attiecības un pilsēt-
saimniecība
2.1. Domes un pilsētnieku attie-
cības
- Veicināsim atvērtu un konstruk-
tīvu dialogu ar iedzīvotājiem.
- Nodrošināsim budžeta līdzek-
ļu izmantošanas atklātību un 
caurspīdīgumu visās tā darbības 
stadijās.

2.2. Pilsētsaimniecība
- Kontrolēsim pašvaldības iestāžu 
pakalpojumu cenu un tarifu atbil-
stību faktiskajām izmaksām.
- Sistematizēsim ceļu un ielu 
remontu.
- Sakārtosim Teritorijas plānoju-
mu un Būvniecības noteikumus.
- Veicināsim dzīvojamo māju ap-

saimniekošanas biedrību izveido-
šanu, atbalstot māju siltināšanas 
programmas un organizējot mājas 
vecāko apmācību.

3. Izglītība, kultūra, veselības 
aprūpe
3.1. Izglītība
- Izveidosim pilsētā vidi, kas 
sekmēs bērnu garīgo un fizisko 
attīstību, iesaistot vecākus, sabied-
rību un pašvaldības policiju.
- Attīstīsim interešu izglītī-
bas programmas, pulciņus un 
papildus nodarbības skolēniem 
ārpusstundu laikā.
- Atbalstīsim pieaugušo izglītības 
attīstību.

3.2. Kultūra
- Veicināsim Latvijas un starptau-
tiskā mēroga kultūras pasākumu 
un forumu organizēšanu Alūksnē.
- Apzināsim Alūksnē esošās 
kultūras tradīcijas, centīsimies tās 
saglabāt un popularizēt.
- Uzlabosim esošo kultūras un 
sporta iestāžu darbību, attīstot 
atbilstošo infrastruktūru.
 

3.3. Medicīna
- Nodrošināsim pilsētas iedzīvo-
tājiem iespēju saņemt kvalitatī-
vus un savlaicīgus medicīniskos 
pakalpojumus, attīstot veselības 
aprūpes uzņēmumus.
- Atbalstīsim medicīnas darbinie-
ku apmācību nepieciešamajās spe-
cialitātēs kvalifikācijas celšanai.

3.4. Ekoloģija
- Izstrādāsim vienotus pilsētas 
apzaļumošanas un sakārtotības 
noteikumus.
- Aktīvāk sadarbosimies ar NVO 
apkārtējās vides jautājumu risinā-
šanā.

3.5. Sports
- Izstrādāsim pilsētas sporta attīs-
tības stratēģiju, īpašu uzmanību 
pievēršot pilsētā perspektīvāka-
jiem sporta veidiem un atbalstot 
tos.
- Modernizēsim pilsētā esošo 
sporta bāzi.

4. Biznesa vide
- Informēsim pilsētas uzņēmējus, 
sabiedriskās organizācijas un 
citus interesentus par iespējām 

piedalīties projektos un iepazī-
ties ar iespējamajiem sadarbības 
partneriem.
- Atbalstīsim uzņēmēju projektus, 
kas tendēti un jaunu darba vietu 
veidošanu, piesaistot valsts, ES 
strukturālos fondus un ārzemju 
partnerus.
- Starppilsētu un starptautiskajā 
līmenī palīdzēsim lielajiem pilsē-
tas uzņēmumiem ar jaunu noieta 
tirgu un stratēģisko partneru 
piesaisti.
- Uz Alūksnes mācību iestāžu 
bāzes veicināsim kvalificēta dar-
baspēka, kas nepieciešams pilsētas 
uzņēmējdarbībai, apmācīšanu.
- Līgumu noslēgšanai ar uzņēmu-
miem novada teritorijā iekļausim 
punktu par daļēji obligātu vietēja 
darbaspēka izmantošanu.
- Likumos atļautajā kārtībā atbal-
stīsim vietējos uzņēmējus pašval-
dības rīkotajos konkursos.
- Panāksim no valsts puses palī-
dzību jauniem uzņēmējiem
- Izveidosim labvēlīgus apstākļus 
darbam un atpūtai, lai samazinātu 
darbaspēka noplūdi uz Rīgu  un 
ārzemēm.

“Reformu partija”

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”

Turpinājums no 7. lappuses

 Pašvaldībai te jānāk palīgā esoša-
jam valsts finansējumam. 
 Kad bērni pieaug, uzmanība ne 
drīkst atslābt. Mums jāseko līdzi 
viņu gaitām: kur turpina mācības, 
kur strādā, vai ir darbs, vai ir ie-
spējas saturīgi pavadīt brīvo laiku. 
Pāri visam – gribam, lai jaunie 
paliek Alūksnē.
  Pašvaldības uzdevums ir rūpē-
ties par tiem, kas ir maz aizsargāti, 
– par bērniem un veciem cilvē-
kiem. Organizēsim lietderīgāk 
bezdarbnieku nodarbināšanu, lai 
dodas palīgā pensionāriem pie 
smagākajiem mājas darbiem – 
vākt ražu, gatavot malku, ziemā 
tīrīt ceļus. Pārskatīsim no pašval-
dības piešķiramo pabalstu sistēmu 
un lielāka uzmanība būs ģimenēm 
ar bērniem. 
  Sava uzmanība būs kultūras dzī-

vei – jāsakārto Alūksnes kultūras 
nams, jārūpējas, lai ir finansējums 
pašdarbībai un iedzīvotāju rado-
šajai iniciatīvai. 

Veselība, sports
  Alūksnē ir jābūt slimnīcai un jā-
beidz spekulācijas ap to. Jārūpējas 
par ģimenes ārstu un to palīgu 
pieejamību – ar telpu remontiem, 
ar dienesta dzīvokļu piešķiršanu 
jaunajiem speciālistiem, ar trans-
portu, lai iedzīvotāji vispār varētu 
nokļūt līdz ārstam vai otrādāk. 
Kas ir saslimuši, tie tiks ārstēti, bet 
kas veseli – tiem veselība ir jāsa-
glabā par katru cenu. Alūksne ir, 
agrāk bija slavena ar saviem spor-
tistiem, un mēs rūpēsimies, lai šī 
tradīcija ietu tikai plašumā. Lielu 
uzmanību veltīsim tautas masu 
sportam. Pieaugušajiem saglabāt 
veselību, jaunajiem norūdīt miesu 
un audzināt garu – tā ir patiesā 

sporta vērtība. Mūsu jauniešiem 
ir vajadzīgs gan fiziskais spēks, 
gan spēcīga rakstura īpašības, 
un to var dot tikai sports. Tāpēc 
steidzami izbūvēsim sporta lauku-
mus pie skolām, jau tagad zināms, 
ka katru gadu pie vienas skolas 
var atklāt jaunu sporta laukumu. 
Vajadzīgs ir baseins, un pašvaldī-
bai, sadarbojoties ar uzņēmējiem, 
jārisina arī šis jautājums. 

Darbs, ekonomika
  Kad naudas ir maz un problēmu 
daudz, ir jābūt divkārt uzma-
nīgiem. Par tērēšanu – dome 
konkursus organizēs likumā no-
teiktajā kārtībā, domājot tikai un 
vienīgi par iedzīvotāju vairākuma 
interesēm. Vairs nebūs tā, ka 
konkursā uzvarēs citu novadu vai 
citas valsts uzņēmumi, bet darbus 
reāli veiks mūsējie kā apakšuz-
ņēmēji par grašiem. Alūksniešu 

maksātajai nodokļu naudai ir 
jāpaliek Alūksnē – paši varam sa-
vus ceļus remontēt, savus krūmus 
šķeldā pārstrādāt un ar to mājas 
kurināt! Būs darbs, algas, nodokļi 
valsts un domes kasē – Alūksnes 
ekonomikai ir jāatdzīvojas. 
  Tūrisms ir Alūksnes lielā iespēja. 
Novada ārējā atpazīstamība ir do-
mes atbildība. Te domei jāstrādā, 
mērķtiecīgi reklamējot novadu 
gan Latvijā, gan ārvalstīs. Rezul-
tāts neizpaliks – būs interese, būs 
tūristi. 

Mājoklis, ceļi, drošība
  Apkure, ūdens un kanalizācija, 
ielas un to apgaismojums, ceļi – šī 
ir īstā domes saimniecība. Lieki 
runāt, ka te ir nepieciešami uzla-
bojumi. Apkures rēķini iepriekšējā 
sezonā un Pils ielas situācija runā 
skaidru valodu. Viss ir nodzīvots, 
kā saka, līdz pēdējam kliņķim, 

tāpēc mēs solīsim tikai reālo. 
  Novada saimnieciskā struktūra 
jāsakārto, jāveic revīzija par esošo, 
jānosaka prioritātes un pašreizējo 
iespēju robežās jāpanāk maksi-
māls efekts. Turklāt domājot par 
ilgtspēju, nevis vienas dienas vai 
sezonas risinājumu. Mājoklis, 
ielas, ceļš un transports – tās ir 
pamatvajadzības, kas jānodrošina, 
lai iedzīvotājs varētu teikt: „Es te 
dzīvoju, nevis veģetēju.” 
  Vēl viena svarīga lieta – drošība. 
Būsim konkrētāki savos uzdevu-
mos pašvaldības policijai, sakārto-
sim bēdīgi slaveno videokameru 
lietu. Lai katrs justos pilsētā ne 
tikai ērti, bet arī droši.
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  Ilze Miķelsone,
Alūksnes muzeja ekspozīciju un 
pastāvīgo izstāžu kuratore

  Igaunijas – Latvijas - Krievijas 
pārrobežu projektā „Arheoloģija, 
vara un sabiedrība: sadarbība ar-
heoloģiskā mantojuma saglabāša-
nā” Alūksnes muzejā tiek veidota 
vienota vēstures un arheoloģijas 
ekspozīcija.

  Ekspozīcija atspoguļos Alūksnes 
vēsturi laika posmā no senvēstu-
res līdz pat mūsdienām. Tā stāstīs 
par sešiem nozīmīgiem Alūksnes, 
Latvijas un Pasaules vēstures laika 
posmiem - Alūksnes senvēsturi, 
viduslaikiem un jaunajiem laikiem 
- Marienburgas cietoksni, muižas lai-
ku, Alūksni Latvijas brīvvalsts laikā, 
nacistisko un padomju okupācijām 
un atmodas laiku. Pašreiz tiek vākta 
informācija un apkopoti muzeja krā-
jumā esošie priekšmeti. Ekspozīcijas 
vajadzībām vairāki priekšmeti tiks 
arī deponēti no Latvijas Nacionālā 
Vēstures muzeja, Latvijas Kara mu-

zeja un Latvijas Dabas muzeja.
  Vācot informāciju un priekšmetus 
ekspozīcijai, ik uz soļa sastopamies 
ar dažādām interesantām vēstures 
liecībām. Muzeja krājumā atrodami 
aizraujoši cilvēku atmiņu pieraks-
ti par Latvijas brīvvalsts laikiem 
Alūksnē, pētot arhīvu dokumentus 
iezīmējas vietējo iedzīvotāju sadzīve 
muižas laikā. Muzeja arheoloģijas 
krātuvē glabājas dažādi senvēstures 
priekšmeti, kas atguvuši savu grez-
numu pēc restaurācijas. Interesanti 
iepazīties arī ar tiem priekšmetiem, 
kas nākuši no Alūksnes, bet glabājas 
citu muzeju krājumos. Piemēram, 
krama gabaliņš no Cepurītes salas, 
kas glabājas Latvijas Nacionālajā 
Vēstures muzejā un liecina par vienu 
no senākajām apdzīvotajām vietām 
Alūksnes apkārtnē, kā arī mamuta 
ilkņa fragments, kas glabājas Lejas-
ciema kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā un raksturo vidi pēc ledus 
laikmeta periodā visā Latvijas terito-
rijā un arī Alūksnē.
  Lai precizētu informāciju par 
dažādām Alūksnes vēstures niansēm 

Veido vienotu vēstures un arheoloģijas ekspozīciju

rīkojam arī ekspedīcijas Alūksnes 
pilsētā. Esam apmeklējuši Ilgu Do-
belnieci, 7. Siguldas kājnieku pulka 
karognesēja, virsnieka vietnieka, 
Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jūli-
ja Živas meitu, pierakstījām atmiņas 
par pulka vēsturi un Alūksnes pilsētu 
un parku Latvijas brīvvalsts laikā.
  Ekspozīcija iecerēta kā interaktīvs 
un izglītojošs vēstures stāstījums 

gan skolēniem dažādu vēstures tēmu 
apguvē, akcentējot mūsu dzimtās 
vietas lomu vēsturiskos notikumos 
Latvijā un pasaulē, gan arī inter-
aktīvs un saistošs stāstījums par 
Alūksnes vēsturi pilsētas viesiem. 
Veiksmīgi noritot visiem pils otrā 
stāva telpu pārplānošanas darbiem, 
jaunā ekspozīcija apmeklētājiem būs 
pieejama 2014. gadā.

Alūksnes muzeja krājuma glabātāja Astrīda Ievedniece (no kreisās)  
tiekoties ar Ilgu Dobelnieci 

Foto no muzeja albuma

Aicinām tirgoties 
Zaļajā tirdziņā 
22. jūnijā
  22. jūnijā Alūksnes ezera zušu 
festivāla un Lielo Līgu lustu lai-
kā tiek organizēts Zaļais tirdziņš.
  Aicinām visus, kas vēlas tirgo-
ties, pieteikt dalību pa tālruņiem 
26590320 vai 64322834. 

Veclaicenes 
amatierteātris 
nosvinējis 
desmitgadi
  Maija Rozīte,
Veclaicenes tautas nama 
vadītāja

  Veclaicenes tautas nama 
amatierteātris nupat atska-
tījās uz saviem 10 darbības 
gadiem pasākumā „No kolhoza 
„Uz priekšu” līdz lauku sētai 
„Ezeri””.

  Lauku sētā „Ezeri” bija sanā-
kuši tuvākie un tālākie kaimiņi, 
esošie un bijušie kolektīva da-
lībnieki. Amatierteātri visus šos 
gadus vada Maija Bleiferte. No 
pašiem pirmsākumiem kolektīvā 
darbojas Jānis Prangels un Aina 
Rence. Pirmo izrādi „Priekš-
niecību gaidot” veclaicenieši 
izrādīja Latvijas Republikas 85. 
gadadienas pasākumā. Arī jubi-
lejas vakarā tika atsvaidzināts 
fragments no šīs izrādes.
  Kolektīva vadītāja pati ir arī 
vairāku lugu autore, kuras pie-
mērotas aktieru sastāvam. „Ne-
kādus tūristus!”, „Turi uz acs!”, 
„Ej nu saproti”, „Sabiedrības 
atveseļošana”, kuras nesušas arī 
panākumus, tajā skaitā arī gada 
izrādes godu. Titulētākie aktieri 
kolektīvā ir Jānis Prangels, 
Ārija Danga, Aina Rence, Uldis 
Rasmanis.
  Kolektīvs ir viesojies Jaunlaice-
nē, Ziemerī, Mālupē, Apē, Annā, 
Mārkalnē, Gaujienā. Balvos 
veclaicenieši piedalījušies Teātra 
festivālā. Teātris ieguvis draugus 
arī Igaunijā – Reugē, Puigā, Mis-
so, Lūciniekā, Krabos. Tagadējie 
amtierkolektīva aktieri – Aina 
Rence, Jānis Prangels, Uldis 
Rasmanis, Ārija Danga, Dacīte 
Rāte, Inta Rezgoriņa, Jānis 
Vīksne, Maija Bleiferte, Artis 
Kristkalns. Kolektīva jubilejas 
sakarā paldies Kristīnei Rencei 
un Līgai Pjusei, kuras vienmēr 
palīdz. Arī apsveicēju pārstāvji 
bija no dažādiem laikiem, un 
jubilejas pasākums izvērtās 
interesants. Gribas novēlēt teātra 
kolektīvam arī turpmākos gados 
jaunas radošas idejas, jaunas 
izrādes un jaunas lomas! 

Veclaicenes amatierteātra kolektīvs 
nosvinējis darbības 

10. dzimšanas dienu 
 Foto no kolektīva albuma

  Alūksnes novada pašvaldība 
2013. gadā finansēs astoņu bērnu 
un jauniešu vasaras nometņu 
norisi par gandrīz 5000 latiem. 

  Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
tūrisma un atpūtas centrā „Jaunsē-
tas” no 3. līdz 7. jūlijam organizēs 5 
dienas ilgu atpūtas, piedzīvojumu un 
izglītojošo nometni „Copes lietas”, 
kurā 20 dalībniekiem vecumā no 10 
līdz 14 gadiem iepazīsies ar makšķe-
rēšanu. Dalības maksa šajā nometnē 
dalībniekam būs 15 lati. 
  No 19. līdz 23. augustam Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs aicina uz 
5 dienu atpūtas un piedzīvojumu 
nometni „Karlsons lido atkal”. Tajā 
25 dalībnieki vecumā no 7 līdz 9 
gadiem ar literātā tēla Karlsona 
palīdzību tiks ieinteresēti lasīt grāma-
tas. Nometnes dalībnieki apmeklēs 
bibliotēku, darbosies praktiskās 
darbnīcā, veidos dažādus rokdarbus. 

Tāpat nometnes dalībnieki dosies 
braucienā uz Poķu zemi Pokumaa, 
apmeklēs Alūksnes muzeju un vēros 
biedrības „Remis” suņu paraugde-
monstrējumus. Dalība šajā nometnē 
maksās 15 latus.
  No 17. līdz 21. jūnijam Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs Zeltiņu 
skolas ēkā aicina piedalīties izglī-
tojošā nometnē „Vienā katlā”. Tajā 
20 dalībnieki vecumā no 14 līdz 18 
gadiem attīstīs saskarsmes un sadar-
bības prasmes, apgūs motivācijas 
veidošanu pašattīstīties, gūs priekš-
statu par līdzdalības iespējām, apgūs 
un pielietos āra dzīves prasmes, piln-
veidojot prasmi strādāt komandā āra 
apstākļos. Arī šajā nometnē dalības 
maksa ir 15 lati.
  Liepna vidusskolā no 17. līdz 21. 
jūnijam notiks izglītojošā dienas 
nometne „Lauki – manas mājas”, 
kurā 20 dalībniekiem vecumā no 10 
līdz 15 gadiem būs iespēja piedalīties 

radošās darbnīcās, apmeklēt biolo-
ģisko saimniecību, iepazīt ārstniecī-
bas augus, to vākšanu, žāvēšanu un 
sagatavošanu ziemai, kā arī praktiski 
darboties puķu dobju kopšanā. No-
metnes dalības maksa būs 5 lati.
  Bejas pamatskolā no 17. līdz 21. 
jūnijam 25 dalībnieki vecumā no 11 
līdz 15 gadiem varēs piedalīties die-
nas nometnē, kuras laikā darbosies 
dažādas – rokdarbu, dabas pētīša-
nas, kalēju, mūzikas instrumentu, 
muzicēšanas, deju un orientēšanās 
darbnīcas. Dalība šajā nometnē 
maksās 10 latus.
  Alūksnes evaņģēliski luteriskā drau-
dze šovasar aicinās 20 dalībniekus 
vecumā no 12 līdz 18 gadiem pieda-
līties diennakts nometnē „Ceļš”, kas 
jau ieguvusi dalībnieku popularitāti. 
Šoreiz sporta un tūrisma nometnē 
dalībnieki, ejot kājām veiks ceļa pos-
mu gar Baltijas jūru Ziemeļigaunijā, 
iepazīstot tās dabu, vēsturi, kultūru 

un ģeogrāfiju, kā arī pilnveidos savas 
iemaņas telšu celšanā, kartes lietoša-
nā, ēdiena gatavošanā. Šajā nometnē 
dalības maksa būs 47 lati.
  Malienas pamatskolas apkaimē no 
17. līdz 21. jūnijam notiks atpūtas 
un piedzīvojumu diennakts nomet-
ne „Solis”, kurā piedalīties aicināti 
20 dalībnieki vecumā no 10 līdz 
12 gadiem. Nometnē bērni apgūs 
dzīvošanas prasmes āra apstākļos bez 
īpašām ērtībām, ēdiena gatavošanu 
uz ugunskura, iepazīs ēdamos un 
ārstniecības augus, kā arī iesaistīsies 
radošajās darbnīcās. Maksa par dalī-
bu šajā nometnē būs 20 lati.
  Alsviķu arodskolā no 8. līdz 14. jū-
lijam notiks dienas nometne „Vāvere 
ritenī”, kurā fiziskās aktivitātes un 
radošās darbnīcās aicināti piedalī-
ties 20 bērni vecumā no 7 līdz 12 
gadiem. Šīs nometnes dalības maksa 
būs 5 lati.

Pašvaldība finansēs nometnes par 5000 latiem

  Inguna Vilemsone,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts  
ģimnāzijas skolotāja

  Izglītībai, mācību standartiem, 
mācību procesa dažādošanai 
mūsdienās ir pievērsta ļoti liela sa-
biedrības uzmanība. Arī skolotāji 
apzinās, ka nodrošinot kvalitatīvas 
zināšanas skolēniem, iegūto zinā-
šanu sasaisti ar dzīvi, pilnveidojot 
prasmes to pielietošanai reālās 
situācijās, jaunieši labāk apgūs 
dzīvesprasmes, būs konkurētspē-
jīgāki. Viens no virzieniem, kurā 
skolēni apgūst gan jaunas zinā-
šanas, gan izpētes prasmes, ir āra 
nodarbības. 

  26. aprīlī Alūksnes novada pašval-
dības Izglītības pārvalde sadarbībā 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
Valsts izglītības satura centru organi-
zēja reģionālo semināru ģeogrāfijas, 
ekonomikas, dabaszinību skolotā-
jiem „Izziņas mācību takas, mācību 
ekskursijas sava novada, pilsētas 
izpētes prasmju pilnveidei”. Seminā-
rā piedalījās skolotāji no Alūksnes, 
Apes, Viļakas, Cesvaines, Madonas, 

Gulbenes, Pārgaujas novadiem. 
  Semināru ievadīja Alūksnes novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Evita Aploka, iepazīstinot 
klātesošos ar novada daudzveidību 
un attīstību. Par āra nodarbībām 
apkārtējās vides izzināšanā un satura 
apguves metodisko nodrošinājumu 
skolotājus izglītoja vides gids Aldis 
Verners. Lektors uzsvēra, ka āra 
nodarbības prasa no skolotāja lielu 
sagatavošanās darbu, objektu, teri-
toriju priekšizpēti, rūpes par skolēnu 
drošību, bet rezultāts ir visu skolēnu 
ieinteresēšana, mācību stundu dažā-
došana un zināšanu nostiprināšana.
  VISC ekonomikas, ģeogrāfijas 
speciāliste Natālija Buile uzsvēra, ka 
netradicionālas mācību nodarbības 
novada dabas vides, kultūrvides, 
saimnieciskās darbības izzināšanai ir 
paredzētas, mācot Latvijas ģeogrāfi-
ju. N. Buile dalījās savās pārdomās 
par novadpētniecību skolās, par tuvā-
kās apkārtnes izzināšanas nepiecie-
šamību, par projektu darbu izstrādi, 
balstoties uz dabas vidē iegūtajiem 
materiāliem. Viņa rosināja skolotājus 
savā tuvākajā apkārtnē meklēt iespēju 
sadarboties ar uzņēmējiem, kuri varē-

tu stāstīt skolēniem par savu biznesu, 
darba procesu, attīstības plāniem, 
dalīties atziņās par profesiju izvēli.
  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnā-
zijas skolotājas Sintija Auseja un 
Inguna Vilemsone dalījās pieredzē 
par skolēnu praktisko uzdevumu 
daudzveidību, izmantojot darba 
lapas, kas izstrādātas Comenius 
projekta „Nacionālie un dabas parki 
Eiropā” ietvaros. Jau otro gadu 6 
projekta partnerskolas no Vācijas, 
Francijas, Spānijas, Turcijas, Nor-
vēģijas un E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija no Latvijas, izzinot dabas 
daudzveidību un vides problēmas, 
veido uzdevumus, kurus skolēni var 
mācīt viens otram, izstrādā darba 
lapas, kuru aizpildīšana prasa no 
skolēna ne tikai zināšanas, bet prasmi 
būt vērīgam, uzmanīgam, prast 
ieklausīties, atlasīt informāciju. Katrs 
skolotājs saņēma šī projekta darba 
lapu kopijas, lai ar tām iepazīstinātu 
savus kolēģus, izmantotu noderīgo un 
rosinātu meklēt jaunas un vēl labākas 
idejas turpmākajam darbam.
  12.b klases skolēns Viesturs Levada 
semināra dalībniekus iepazīstināja ar 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnā-

zijas muzeju, izstāžu telpā iekārtoto 
leitnanta Rubeņa bataljona piemiņas 
muzeja (Ugāle) ceļojošo izstādi 
„Cīņa par Latvijas valsts atjaunošanu 
II pasaules kara laikā. Latviešu nacio-
nālā pretestības kustība 1943.-1945.”.
  Semināra praktiskajā daļā skolotā-
jiem bija neliela ekskursija ar mērķi 
uzzināt un iepazīties ar savdabīgā-
kiem dabas objektiem, uzņēmēj-
darbību, kultūrvēsturiskām vietām 
Alūksnē un novadā. Par to rūpējās 
gide, skolotāja Ilona Riekstiņa. Ļoti 
interesanta tikšanās bija ar Jolantu un 
Mairi Arājiem, „JM Grupa” daudzno-
zaru uzņēmuma īpašniekiem par viņu 
vadīto uzņēmumu, tā attīstības plā-
niem, bet semināra noslēgumā skolo-
tājus gaidīja Ivars Tīcs, dārzkopības 
uzņēmuma „Sprogas” īpašnieks.
  Reģionālie semināri, kuri šogad 
notiek dažādās Latvijas pilsētās, ir 
VISC speciālistes Natālijas Builes 
ideja ar mērķi paplašināt pedagogu 
profesionālās zināšanas, vienam 
ar otru tuvāk iepazīties un dalīties 
pieredzē. Semināra realizācija bija ie-
spējama, pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes me-
todiķes Baibas Lietapures atbalstam.

Alūksnē tikās Vidzemes ģeogrāfijas, ekonomikas, dabaszinību skolotāji
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Paldies Lielās
Talkas dalībniekiem 
un atbalstītājiem!
  Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas, Kalncempju 
pagastu pārvaldes teritorijas 
attīstības speciāliste

  27. aprīlī Annas, Kalncempju 
un Jaunannas iedzīvotāji kuplā 
skaitā pulcējās uz Lielo Talku, 
lai kopīgiem spēkiem sakoptu 
savu pagastu teritorijas.

  Lai talka varētu notikt, katrā 
pagastā lielu darbu ieguldīja 
talkas koordinatori – Annas 
pagastā Valdis Korics, Kaln-
cempju pagastā Zeltīte Kākere, 
bet Jaunannas pagastā Andis Jan-
sons. Kopā tika paveikts daudz 
– sakoptas ceļmalas un pagastu 
centru teritorijas, savākti atkritu-
mi un novākti plūdu sanestie zari 
un koki. Atbalstu talkas norisei 
sniedza pagastu uzņēmēji.
  Jaunannā jau par tradīciju kļu-
vusi kopīga cienasta baudīšana 
pēc talkas. Cienastu sarūpēt un 
palīdzēja pagasta uzņēmēji Jānis 
Pundiņš (z/s „Upeslīči”), Ņina 
Belmane (z/s „Jaunsvari”), Gustu 
ģimene (SIA „Valrito”), bet 
cienastu sagatavoja Anda Pun-
diņa (i.u. „Pie Andas”). Paldies 
arī Jaunannas HES īpašniekam 
Ivanam Bergmanim par atbalstu 
talkas norisē!
  Annas pagastā liels paldies 
uzņēmējam Sandoram Kukurītim 
par ikgadēju dāsno atbalstu talkas 
dalībnieku cienāšanā! Kaln-
cempjos liels paldies Antonam 
Rakstiņam par palīdzību šūpoļu 
laukumiņa iekārtošanā!
  Paldies šiem cilvēkiem un 
visiem iedzīvotājiem, kas ar ļoti 
lielu atsaucību piedalījās pagastu 
sakopšanā! Ir prieks, ka cilvēki ar 
lielu entuziasmu iesaistījās talkā 
un paveica daudz. Tas liecina, ka 
iedzīvotājiem nav vienalga, kādā 
vidē dzīvot, un šādi darbojoties, 
mūsu pagastu teritorijas kļūst 
sakoptākas.

Paldies par darbu
Zemessardzes
senioriem!
  27. aprīlī notika ikgadējā Lie-
lā talka – katrā Alūksnes nova-
da pagastā strādāja iedzīvotāji, 
kopjot lielākas un mazākas 
teritorijas – griežot krūmus, 
lasot pa ziemu sakrājušos 
atkritumus, arī labiekārtojot, 
sakopjot neseno plūdu radītās 
sekas.

  Alūksnē bija vairākas talkas 
vietas un vienā no tām – Tīk-
lu saliņā – čakli strādāja arī 
Zemessardzes seniori. Viņi kopā 
ar citiem talciniekiem demontēja 
saliņā savulaik izbūvēto solu 
pamatnes.
  Tāpat arī citviet novada pagas-
tos Lielas Talkas dalībnieku vidū 
bija Zemessardzes seniori.
  Alūksnes novada pašvaldība 
pateicas Zemessardzes senioriem 
par aktīvo iesaistīšanos Lielajā 
talkā!

  Līga Kriškijāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste

  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra īstenotā ES programmas 
„Jaunatne darbībā” fi nansiāli 
atbalstītā projektā „Lēciens 
iespējās!” ir daudz paveikts un 
sasniegts!

  ES programmas „Jaunatne darbī-
bā” fi nansiāli atbalstītais Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra jauniešu 
kluba „The OTHERS” īstenotais 
projekts „Lēciens iespējās!” ir vai-
rāku jauniešu ideja apvienot radošus 
prātus no dažādām paaudzēm, lai 
kopīgi paveiktu vairāk, izzinātu 
lietas plašāk un, darbojoties kopā, 
iegūtu vairāk pieredzes, ideju, dros-
mes un apņēmības būt radošākiem 
un uzdrīkstēties domāt plašāk! 
  Projekta idejas pamatā ir jauniešu 
prasmju un zināšanu pilnveidošana, 
jaunas pieredzes un jaunu iespai-
du iegūšana. Līdz šim jaunieši, 

darbojoties vairāku mēnešu garumā, 
ir cītīgi strādājuši - izzinājuši pasā-
kumu organizēšanas noslēpumus, 
apgūstot režijas, reklāmas, apska-
ņošanas, fi nansējuma piesaistes, 
projektu rakstīšanas un jaunu ideju 
ģenerēšanas nodarbības, tiekoties 
ar dažādiem cilvēkiem un iepazīstot 
to pieredzes stāstus. Tika saplānots 
„Zaķu skrējiens” – veidots scenā-
rijs, gatavotas skrējiena aktivitātes, 
veidota starpkultūru pēcpusdiena, 
kuras laikā visus interesentus 
aicināja ielūkoties dažādu tautu 
atšķirīgajās Lieldienu tradīcijās, 
kuras tika prezentētas arī citiem 
novada jauniešiem. Notikušas arī 
dažādas radošās darbnīcas, kuru 
laikā jaunieši iepazina fi lcēšanu, 
izveidojot zaķus, kas tika pasniegti 
„Zaķu skrējiena” īpašākajiem dalīb-
niekiem. Tika veidoti tērpi skrējiena 
organizatoriem, foto stūrīša atribūti 
un foto siena. Interesanta piere-
dze bija „Zaķu skrējiena” video 
reklāmas izveide, sākot ar scenārija 
plānošanu un noslēdzot ar video 

Jaunieši papildina prasmes un zināšanas 
materiāla tapšanu. Tika izveidota 
iesildīšanās aktivitāte skrējiena da-
lībniekiem, gatavoti priekšnesumi, 
kā arī citi svarīgi darbi, kas 1. aprīlī 
noslēdzās ar „Zaķu skrējienu” un 
sniegputeni. 
  „Zaķu skrējiens” sapulcināja ne 
mazums cilvēku, gan lielus, gan 
mazus, brašus un mērķtiecīgus 
lēcējus un aicināja vienoties kopīgā 
individuālajā un grupu, ģimeņu 
skrējienā, kuru laikā veikto uzdevu-
mu moto bija „lēciens”! Skrējiena 
dalībnieki tika aicināti būt veselī-
giem, drosmīgiem, radošiem un spēt 
uzdrīkstēties, jo tieši uzdrīkstēšanās 
bija „Zaķu skrējiena” dalībnieku 
vienojošais elements. Pasākuma 
laikā tika piedāvātas dažādas rado-
šās darbnīcas, piemēram, zaķa ausu 
veidošana, sejas apgleznošana, u.c. 
Norisinājās tradicionālā olu ripi-
nāšana un šūpošanās. Pārsteigums 
visiem bija foto stūrītis uz batuta!
  Projekts jauniešiem ir atstājis ne 
mazums pozitīvu emociju, rado-
šu ideju un jaunus draugus, kas 

nākotnē noteikti palīdzēs īstenot vēl 
neskaitāmus jaunus projektus! 
  Projekta noslēgumā tiek piedā-
vāta projekta „Lēciens iespējās!” 
„Zaķu skrējiena” foto izstāde 
administratīvās ēkas foajē, Dārza 
ielā 11, kurā ikviens interesents var 
aplūkot spilgtākos „Zaķu skrējiena” 
mirkļus! 
  Pateicamies par fotogrāfi jām: 
Valtam Čibalam, Žanetei Spalei un 
laikrakstiem „Alūksnes Ziņas” un 
„Malienas Ziņas”. 

“Šis projekts tika fi nansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikā-
cija [paziņojums] atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.”

  Aira Vērse,
Ilzenes sporta darba organizatore

  Maija brīvdienās Ilzenes sporta 
zālē tika noskaidroti ceļojošā 
kausa uzvarētāji un to ieguva 
Alūksnes komanda – „Pelikāni”.

  Sacensībās piedalījās komandas 
„Ilzene”, „Zeltiņi”, „Jaunlaice-
ne” un „Pelikāni”. Izspēlējot apli, 
kur komandas tikās viena ar otru, 
rezultātā uzvaru guva „Pelikāni”. 
Komandas cīņas garu varēja just jau 
no pirmās spēles.

  Jāuzteic Ilzenes komanda, kura 
spēlēja pirmo reizi, komandai vārtos 
stāvēja Alise Kazaine. Viņa sevi 
jau ir pierādījusi kā labu vārtsar-
gu Alūksnes novada čempionātā 
fl orbolā. Viņas potenciālu apstipri-
nāja arī šī turnīra uzvarētāji. Visas 
komandas rādīja labu spēli. Ilzenes 
sporta zālē netrūka emociju. Bija 
spraigas spēles, kas „kutināja” 
nervus spēlētājiem un līdzjutējiem. 
Turnīra noslēgumā vietu sadalījums 
bija šāds – 1. vietā „Pelikāni”, 2. 
vietā „Ilzene”, 3. vietā „Zeltiņi”, bet 
4. vietā „Jaunlaicene”. 

Ilzenes fl orbola kauss aizceļo uz Alūksni

Florbola turnīrā Ilzenē netrūka nervus kutinošu emociju

  Baiba Gusta,
biedrība „Interešu centrs
„Jaunanna”” 

  Jaunannā šis pavasaris iesācies 
ar aktīvu iedzīvotāju līdzdalību 
pagasta teritorijas sakopšanā. 
27. aprīlī Lielās talkas laikā tika 
sakopta teritorija ap tautas namu, 
vecajām dzirnavām un skolu, da-
bas taka, pagasta teritorijā esošo 
ceļu malas, kā arī daļēji novāktas 
plūdu radītās sekas.

  Aptuveni 45 visu paaudžu jau-
nannieši 11. maijā atkal pulcējās 
kopā, lai šoreiz  talkā sakoptu un 
atjaunotu Zaķusalu tā, lai to var 
izmantot sportam un aktīvai atpūtai. 
Talkas laikā tika savākti plūdu 
ūdeņu sanestie koki, izgriezti krūmi, 
atjaunotas ugunskuru vietas, nolī-
dzināti kurmju rakumi, nogrābtas 
vecās lapas, kā arī nojaukti nu jau 
par bīstamiem kļuvušie estrādes 

soli. Tagad viss ir tīrs un kārtīgs.
  Lai šajā vasarā Jaunannas Zaķu-
salā atkal varētu aktīvi sportot un 
atpūsties, talcinieki iebetonēja un 
uzstādīja volejbola stabus, no apaļ-
kokiem izgatavoja jaunus futbola 
vārtus un iezīmēja laukumu robe-
žas. Nākošajā nedēļā futbola vārti 
tika apstrādāti ar āra tekstūrdekoru, 
volejbola stabi nokrāsoti un uzvilkti 
tīkli. Lai teritorija būtu sakopta un 
patīkama arī līdzjutējiem, uzstādīti 
atpūtas soliņi un atkritumu tvertnes.
  Talkas noslēgumā visi varēja 
atpūsties, priecāties par labi pada-
rīto darbu un kopīgi baudīt gardas 
pusdienas.
  11. maija talka varēja notikt, pa-
teicoties Sorosa fonda – Latvija ini-
ciatīvas  „Pārmaiņu iespēja skolām” 
500 EUR lielajam fi nansiālajam 
atbalstam projekta „Iedzīvotāju tal-
ka aktīvās atpūtas vietas Jaunannas 
Zaķusalā atjaunošanai” īstenošanai, 
kura mērķis bija veicināt sabiedrī-

Jaunannieši pavasari sagaida
aktīvi rosoties

bas līdzdalību.
  Pasākuma beigās varēja izdarīt se-
cinājumu, ka visiem kopā strādājot 
ļoti īsā laikā var izdarīt pat necerēti 
daudz, bet pats galvenais ir kopības 
sajūta un katra prieks par rezultātu. 
  Ar talku nekas nebeidzas, jo 
visu šo gadu jaunannieši ir aktīvi 
iesaistījušies projekta piedāvātajās 

aktivitātēs un tās turpināsies arī 
vasaras periodā, kad sāksim īstenot 
programmas aktīvajā sportā (volej-
bols, futbols, skriešana), mūsdienu 
dejā un ielu vingrošanā un atjaunotā 
aktīvās atpūtas vieta Zaķusalā, 
mums tiešām ir liels ieguvums.

Jaunannieši kopīgi strādājot, paveikuši daudz Zaķu salas sakārtošanai

  Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes Lielajos kapos ir dau-
dzi koki, kam gadu gaitā nokaltu-
ši zari vai arī bojā gājis viss koks, 
līdz ar to tie ir kļuvuši bīstami 
gan kapu apmeklētājiem, gan 
kapu kopiņām un pieminekļiem, 
ko lūstošs koks var bojāt. Šobrīd 
kapsētā strādā arboristi, kas griež 
šos bīstamos un arī ainaviski 
mazvērtīgos kokus.

  Apsekojot kapsētu, noskaidrots, 
ka pavisam nepieciešams izgriezt 
105 šādus kokus, šobrīd par esošo 
fi nansējumu plānots izgriezt 60 no 
tiem.
  Pie katriem vārtiem ir izvietota 
informācija par to, ka kapos pašlaik 

tiek griezti koki. Aicinu kapsētas 
apmeklētājus pret šiem darbiem 
izturēties ar izpratni. Protams, koku 
griešana rada zināmas neērtības 
– paliek skaidas, zaru kaudzes, 
taču to visu ir iespējams sakopt. 
Pašvaldības aģentūra „Spodra” lūdz 
saprast arī to, ka kapsētas teritorija 
ir specifi ska, un koku griešana tur ir 
apgrūtināta.
  Gadījumā, ja iedzīvotājiem ir pa-
matoti jautājumi attiecībā par koku 
griešanu pie konkrētām kapu kopi-
ņām, lūdzam sazināties ar kapsētas 
pārzini pa tālruni 26161235.
  Savukārt Alūksnes Mazajos kapos 
ir atjaunots saimnieciskais ceļš 
-  noņemta zemes auglīgā kārta, 
izbūvēta smilts pamatkārta, izrakti 
grāvji, izbūvēta un nostiprināta 
grants sega, kā arī ielikta caurteka.

Alūksnes kapos
griež bīstamos kokus un
atjauno ceļu



Aizsaulē
aizgājuši

No 26. aprīļa
līdz 28. maijam

Alūksne 
Aina Kangsepa 76 gadi
Egons Mālers 79 gadi
Centis Pliens 89 gadi
Vaira Līkane 92 gadi
Zina Lībere 90 gadi
Ivans Kuprijanovs 72 gadi
Edmunds Vimba  82 gadi
Aleksandrs Smiltāns 86 gadi
Ilgvars Kļaviņš 50 gadi
Jānis Semeiks 63 gadi
Pēteris Palma 59 gadi
Velta Krēsliņa 93 gadi
Inta Lielbārde 80 gadi
Herta Širaka 89 gadi
   
Alsviķi
Dzintars Zvejnieks 50 gadi
   
Anna
Ilgonis Voldiņš 58 gadi
Velta Elstere 89 gadi
   
Ilzene
Juris Paķonks 69 gadi
  
Jaunalūksne
Aivars Irbe 72 gadi
Jānis Abens 86 gadi
Vija Bērziņa 77 gadi

Jaunlaicene
Agnese Vītolniece 89 gadi
   
Maliena
Anna Stilve 84 gadi
Austra Kārkliņa 91 gads
   
Mālupe
Jānis Dukaļskis 53 gadi
Pēteris Mucenieks 48 gadi
   
Pededze
Vladimirs Dubovs 85 gadi
Olga Gromova 85 gadi
   
Veclaicene
Arvīds Ķauķis 97 gadi
Natalija Romanova 91 gads

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

Alūksnes Novada Vēstis  11.29.05.2013.

Sveicam
Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu

nodaļā reģistrētos
jaundzimušos!

No 26. aprīļa
īdz 28. maijam

Alūksne
Katrīna  Kaktiņa

Anna
Amanda  Āboltiņa

Jaunalūksne
Roberts  Puķītis

Mārkalne
Aleksandrs Pozdņakovs

Noderīga informācija www.aluksne.lv

Saistošie noteikumi Nr.7/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.03.2013. lēmumu Nr.129
(protokols Nr.5,  49.p.)

Izdarīt Alūksnes novada domes 2011.
gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā” šādus 
grozījumus:

  1. Papildināt saistošo noteikumu 
1.punktu ar  1.13.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
 „1.13. Sociālā rehabilitācija – šo 
saistošo noteikumu izpratnē ir atbalsts 
pasākumu kompleksam klienta soci-
ālās funkcionēšanas spēju atjaunoša-
nai vai uzlabošanai, lai nodrošinātu 
sociālā statusa atgūšanu un iekļauša-
nos sabiedrībā”.

  2. Papildināt saistošo noteikumu 
5.punktu ar 5.6.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„5.6. pabalsts sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai”.

  3. Aizstāt saistošo noteikumu 
11.punktā vārdus „uz diviem mēne-
šiem” ar vārdiem „uz trīs mēnešiem”.

  4. Izteikt saistošo noteikumu 34.4 
punktu šādā redakcijā: 
„34.4 Vispārizglītojošo izglītības 
iestāžu un arodizglītības iestāžu 
audzēkņiem pabalstu bērna ēdināša-
nas izdevumu segšana piešķir, ņemot 
vērā izglītības iestādē noteikto vienas 
dienas pusdienu izmaksas apmēru, bet 
nepārsniedzot 0,5% no valstī noteik-
tās minimālās mēneša algas dienā.

  5. Papildināt  saistošos noteiku-
mus ar 34.5 , 34.6  punktiem šādā 
redakcijā:
„34.5 Izglītības iestāžu piecgadīgo, 
sešgadīgo izglītības programmu 
audzēkņiem pabalstu bērna ēdināša-
nas izdevumu segšanai piešķir, ņemot 
vērā izglītības iestādē noteikto vienas 
dienas ēdināšanas izmaksas apmēru, 
bet dienā nepārsniedzot 0,5% no val-
stī noteiktās minimālās mēneša algas.
34.6 Pabalstu piešķir uz laika posmu, 
uz kuru noteikta atbilstība trūcīgas ģi-
menes (personas) statusam. Pabalstu 
pārskaita pakalpojuma sniedzējam 
pēc rēķina saņemšanas par faktiska-
jiem ēdināšanas izdevumiem, ņemot 
vērā audzēkņa izglītības iestādes 
apmeklējumu.”

  6. Izteikt saistošo noteikumu 37.³3.
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„37.³3. persona, kura saņem vecu-
ma, invaliditātes pensiju vai sociālā 
nodrošinājuma pabalstu, un kuras 
ienākumu apmērs mēnesī nepārsniedz 
60% no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas.”

  7. Aizstāt saistošo noteikumu 37.41.
punktā skaitli „ 20%”  ar skaitli 
„30%”.  

  8. Papildināt saistošos noteikumus ar 
X3 nodaļu šādā redakcijā:
„X3 PABALSTS SOCIĀLĀS 
REHABILITĀCIJAS MĒRĶU SA-
SNIEGŠANAI
37.7 Pabalsts sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai (turpmāk šajā 
nodaļā – pabalsts) ir pabalsts, kuru 
piešķir personai individuālās sociālās 
rehabilitācijas procesā, lai novērstu 
vai mazinātu invaliditātes, darbne-
spējas, brīvības atņemšanas soda 
izciešanas vietā, veselības traucēju-
mu, atkarības, vardarbības vai citu 
faktoru izraisītās negatīvās sociālās 
sekas klienta dzīvē, veicinātu bērnu 
aprūpes prasmes, nodrošinātu bērnu 
aprūpei, audzināšanai nepieciešamos 
apstākļus, nepieciešamo pakalpojumu 
saņemšanu, klienta sociālā statusa 
atgūšanu, un iekļaušanos sabiedrībā.
37.8 Pabalstu ir tiesīgas saņemt perso-
nas, ja personas (ģimenes) ienākumi 
iepriekšējos trīs mēnešos nepārsniedz 
trūcīgas personas (ģimenes) ienāku-
mu līmeni.
37.9 Sociālā darba speciālists pēc 
personas individuālo vajadzību un 
resursu izvērtēšanas izstrādā individu-
ālo sociālās rehabilitācijas plānu.
37.10 Lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu pieņem, pamatojoties uz indivi-
duālo sociālās rehabilitācijas plānu, 
izvērtējot klienta sociālo situāciju un 
paredzamos rehabilitācijas rezultātus, 
klienta iesniegumu, izdevumus ap-
liecinošus dokumentus vai nepiecie-
šamo izdevumu aprēķinu, par ko pēc 
pabalsta saņemšanas tiek iesniegti 
apliecinoši dokumenti.
37.11 Pabalstu piešķir Alūksnes 
novada Sociālā dienesta apstiprinātā 
budžeta ietvaros, paredzot, ka vienai 
personai piešķiramā pabalsta kopējais 
apmērs kalendāra gadā laikā ir ne 
vairāk kā 90% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas.
37.12 Pabalstu izmaksā personai vai 
pārskaita pakalpojumu sniedzējam.”

  9. Mainīt saistošo noteikumu XI no-
daļas 37.punkta numerāciju aizstājot 
to ar numuru „37.13”

  10. Papildināt saistošo noteikumu 
37.13punktu  aiz vārdiem „VI, VII 
nodaļā” ar vārdiem „32.punktā”. 

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 

Alūksnes novada domes 2011.gada 
28.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā”” 

paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
  1.1. Saistošie noteikumi 
nepieciešami, lai noteiktu izmaiņas 
pabalsta veselības aprūpes pakal-
pojumu apmaksai,  pabalsta bērna 
ēdināšanai, dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsta saņemšanas kritērijos. 
1.2.Noteikts jauna sociālās palīdzības 
pabalsta veids - pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķa sasniegšanai, tā 
saņemšanas kritēriji un apmērs.

  2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošajos noteikumus ir 
paredzēti grozījumi 3 veidu pabalstu 
saņemšanas kritērijos.
  Tā kā ar 2013.gadu samazinājās pa-
balsta garantētā minimālā ienākuma 
apmērs, ir palielināts dzīvokļa 
(mājokļa) pabalsta apmērs, piešķirot 
to par vienu mēnesi ilgāk - uz 3 
mēnešiem kalendārā gada laikā, lai 
klienti ar zemiem ienākumiem varētu 
daļēji segt komunālos maksājumus.
  Noteiktas izmaiņas pabalsta 
veselības aprūpes pakalpojumu 
saņēmēju lokā un pabalsta apmēru. Šo 
pabalstu varēs turpmāk saņemt pensi-
jas vecuma personas un invalīdi, kuru 
ienākumi nepārsniedz 60% no valstī 
noteiktās minimālās mēneša algas.  
Maksimālais pabalsta apmērs par 
ārstniecības iestāžu sniegto veselības 
aprūpes pakalpojumu ir palielināts 
no 20%  uz  30 % no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas.
  Piešķirot pabalstu ēdināšanai 
bērniem piecgadīgo, sešgadīgo 
izglītības programmā, ņem vērā 
noteikto vienas dienas ēdināšanas 
izmaksu apmēru, jo daļa no bērniem 
izglītības iestādē uzturas visu dienu. 

Iepriekš pabalsts tika piešķirts tikai 
pusdienu apmaksai. Pabalsta apmērs 
dienā nepārsniedz 0,5% no valstī 
noteiktās minimālās mēneša algas.
  Saistošie noteikumi papildināti 
ar jauna pabalsta veida - pabalsts 
sociālās rehabilitācijas mērķa 
sasniegšanai - saņemšanas kārtību. 
Pabalsts nepieciešams, lai sociālā 
darba procesā klients varētu veikt 
individuālajā sociālās rehabilitācijas 
plānā noteiktos uzdevumus savas 
situācijas uzlabošanā – nokļūšana 
uz institūcijām, pie speciālistiem, 
dokumentu kārtošana, bērnu aprūpei 
nepieciešamo apstākļu uzlabošana, 
invaliditātes seku samazināšana, 
nepieciešamo pakalpojumu 
saņemšana utml., ja to klientam 
nav iespējams izdarīt bez papildus 
fi nansiāliem līdzekļiem. 

  3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
  Prognozējamie izdevumi pabalstu 
izmaksai iekļausies apstiprinātajā 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
budžeta sadaļā „Sociālie pabalsti” 
paredzētajā fi nansējumā 2013.gadam. 
Budžets var būt nepietiekams, ja 
pabalstu pieprasītāju skaits gada laikā 
ievērojami palielināsies. 

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

  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
  5.1. Visas personas, kuras skar 
šo noteikumu piemērošana, var 
griezties Alūksnes novada Sociālajā 
dienestā, 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 procedūras, 
privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma 
saņemšanas no Alūksnes novada 
pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4201.
      
  6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos  Nr.14/2011 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu 
Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,

Spēkā no 30.05.2013.

Dzīvnieku māja
“Astes un ūsas’’
Alūksnē, Ošu ielā 5.

Kontakti: Modris Briedis 
26523096, brīvprātīgā Santa Aprak-
sina  27618287, dzīvnieku adopcijas 
jautājumos Elīna Dambe 29477535

  Suņu meitene Dora ilgstoši tikusi 

turēta badā, piesieta metru garā 
ķēdē pie sabrukuša šķūņa Stradu 
pagastā. Būdas dzīvniekam nav 
bijis, kucīte dzīvojusi uz zemes 
zem veca galda. Šobrīd Dora jau 
nogādāta dzīvnieku mājā un viņai 
atrastas pagaidu mājas, kurās par 
viņu rūpēsies kamēr Dorai atradīs 
apzinīgus saimniekus. Ja nevariet 
Doriņai palīdzēt ar jaunām mājām, 
tad varbūt ir iespēja sagādāt sunītei 
nepieciešamo profesionālo barību 
un vitamīnus.
  Ziedot var uz kontu, kā arī atstājot/
iegādājoties barību veterinārajā 
klīnikā “Labākie Draugi” Alūksnē
Biedrība “Astes un Ūsas”
Konts: LV74UNLA0050020042047
Reģ.nr.: 40008179114
Ar norādi: ziedojums Dorai

  Duksis ir 8 - 10 gadus vecs, nelie-
la auguma suņu vīrs, kurš diemžēl 
zaudējis savu saimnieci un nu 
meklē jaunas mājas un saimniekus. 
Duksis ir žirgts un dzīvespriecīgs. 
Jaunie saimnieki suņuku saņems 
vakcinētu un attārpotu.

   
  4 gadus vecs pekinieša tipa sunītis 
meklē jaunas mājas un atbildīgus 
saimniekus. Vēlams ģimenei bez 
maziem bērniem. 



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi jūnijā
29.05.2013.

Sporta pasākumi
1., 2. jūnijā Alūksnē un Veclaicenē 
Latvijas orientēšanās čempionāts. 
Sākums 12.30 un 11.00.
4. jūnijā Orientēšanās seriāls „Hori-
zonts 2013” „Liepkalnos”. Starts no 
16.00 līdz 19.00.
11. jūnijā Alūksnes novada čempionāts 
orientēšanās Mārkalnē, pie Meistara 
ezera. Starts no 16.00 līdz 19.00.
18. jūnijā orientēšanās seriāls „Hori-
zonts 2013” „Zīlēs”. Starts no 16.00 
līdz 19.00.
22. jūnijā 10.00 Alūksnes Pilssalā 
Starptautiskās sacensības pludmales 
volejbolā „Katrīnas Kauss”.
29. jūnijā 10.00 Alūksnes Pilssalā 
Atzeles novada (Alūksne, Gulbene, 
Balvi) atklātais čempionāts pludmales 
volejbolā.

Alūksnē
7. jūnijā 22.00 Alūksnē, Pilssalas 
estrādē diskotēka jauniešiem.
14. jūnijā 10.00 pie Mātes tēla Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 
veltīts pasākums.
15. jūnijā 21.00 Alūksnē, Pilssa-
las estrādē „SUMMER SEASON 
OPENING 2013”. Biļetes pārdošanā 
Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
„Biļešu paradīzes” kasēs.
22. jūnijā Alūksnē, Pilssalā un pilsē-
tas teritorijā:
  - Alūksnes Lielās Līgo lustes,
  - Alūksnes ezera zušu svētki „Bute 
zuti precēt brauc”,
  - Starptautiskās sacensības pludmales 
volejbolā „Katrīnas Kauss”,
  - Līgo balle kopā ar grupu „Roja” Pils-
salas estrādē 22.00. Ieeja uz balli: no 
22.00 - Ls 2, pēc 23.00 - Ls 3.

Alūksnes muzejā
Izstādes
„...Un dvēsele mana”. Mākslinieka, 
dizainera, arhitekta, gleznotāja Vitālija 
Jermolajeva  gleznu teātris.
„Ēvelē, ēvelē, dēls...”. IV izstāde no 
cikla „Alūksnes amatnieki 20. gs. 
sākumā”. Izstāde iepazīstina ar 20. gs. 
20. - 30. gadu galdnieka amatu.
„Marienburgas cietoksnis cauri 
gadsimtiem”. Alūksnes viduslaiku 
pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras 
un arheoloģijas piemineklis. Pilsdrupas 
atrodas uz Alūksnes ezera lielākās salas 
- Pilssalas. 

Pastāvīgā ekspozīcija 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
Gleznotājs, portretists, jauno māksli-
nieku darbu izstāžu tradīcijas iniciators, 
tautā populārs un iemīlēts mākslinieks, 
viens no talantīgākajiem sava laika 
gleznotājiem. 

Pasākumi
21. jūnijā 04.15 Alūksnes ezera 
krastā, peldvietā „Vējiņš” vasaras 
saulgriežu pasākums „Sasauksim sau-
li!” kopā ar folkloras kopu „Rekovas 
Dzintars”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
03. – 30.06. „Kā palagā smaržīgās 
madarās tinos,/Jo gribu Jāņu nakts bur-
vību just… (B. Žurovska) abonementā
03. – 30.06. „Dedzība un principi” (J. 
Mauliņam – 80) abonementā
03. – 30.06. „Vasaras saulgrieži folklorā 
un tradīcijās” lasītavā
03. – 30.06. „Lasītprieks vasarā” bērnu 
literatūras nodaļā
10. – 25.06. „Pār gadskārtu Jānīt’s 
nāca” bērnu literatūras nodaļā

Pasākumi:
03. - 30.06. „Vasaras lasīšanas mara-
tons” bērnu literatūras nodaļā
10.06.2013. Jūlijas Zorinas (Rīga) glez-
nu izstādes atklāšana bērnu literatūras 

nodaļā
12.06.2013. Jauniešu projekta „NE-
ANONĪMS” izsludinātā foto un video 
konkursa noslēguma pasākums; lekcija 
„Par drošu vidi internetā” bērnu 
literatūras nodaļā
25.06.2013. Jauno grāmatu diena 
abonementā

Alsviķu pagastā
31. maijā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā disenīte bērniem ar vasarīgām 
aktivitātēm, spēlēs DJ CHERRY. Ieeja: 
Ls 0,50.
1. jūnijā 11.00 Alsviķos sporta 
laukumā sporta diena bērniem un 
pieaugušajiem.
6. jūnijā 14.00 Alsviķu bibliotēkā 
pasākums „Iepazīsti jauno bērnu žūrijas 
grāmatu kolekciju”.
8. jūnijā 19.00 Alsviķu brīvdabas es-
trādē (lietus gadījumā - kultūras namā) 
grupas „Galaktika” un Rēzeknes Zaļo 
pakalnu kora kopkoncerts. Ieeja: Ls 4, 
bērniem līdz 16 gadu vecumam – Ls 2.
8. jūnijā 22.00 Alsviķu brīvdabas es-
trādē (lietus gadījumā – kultūras namā) 
zaļumballe ar grupu „Galaktika”. Ieeja: 
līdz 22.30 - Ls 2, vēlāk – Ls 2,50. Ieeja 
uz koncertu un balli: Ls 5.
20. jūnijā 23.00 nakts pārgājiens „Pa 
jāņtārpiņu apmirdzētu ceļu pretī saules-
lēktam” (ja nelīs lietus).
4. Alsviķu pagasta svētki „Gadsimtu 
mantojums”:
  - 27. jūnijā 17.00 pie pagastnama 
svētku atklāšana,
pagasta amatiermākslas kolektīvu kon-
certuzvedums „...un satikās vakardiena 
ar šodienu!” 18.00 Karvas centrā, 19.45 
Nēķena centrā, 28. jūnijā 17.30 Strauti-
ņos pie pamatskolas,       
  - 28. jūnijā 20.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē novada amatiermākslas kolek-
tīvu koncerts „Mēs ievīti Dziesmu un 
Deju vainagā”,
  - 29. jūnijā 12.00 Alsviķos sporta 
laukumā un kultūras nama apkārtnē 
dažādām aktivitātēm bagāta pēcpus-
diena „Bērni un jaunieši izklaidējas un 
sporto!”,
no 13.00 kultūras namā apskatāma 
izstāde „Mūsu pūrs”, 14.00 tematisks 
sarīkojums „Lūkosim alsviķiešu 
pūru...”, veltīts mākslinieku Lilijas 
Līces un Jāņa Selgas piemiņai un 
100 gadu jubilejai”, jauno grāmatu 
prezentācija, 20.00 brīvdabas estrādē 
(lietus gadījumā – kultūras namā) Brāļu 
Auzānu un Slavenā Jersikas Orķestra 
koncerts, 22.00 zaļumballe ar grupu 
„ROLISE” un DJ Saschu.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniekiem Antonam Stanke-
vičam – 85, Jānim Mauliņam – 80, 
Ēriham Marija Remarkam – 115, Jānim 
Ivaram Stradiņam – 70, tematiskās iz-
stādes: Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena, Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena, Vasaras saulgrieži – 
Jāņi, tēlniecei Lilijai Līcei un gleznotā-
jam Jānim Selgam - 100.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniekiem L. Dumberam – 70, 
A. Stankevičam – 85, J. Mauliņam – 
80, E. Skujeniekam – 110, tematiskās 
izstādes: „Nāc nākdama, Jāņu diena!”, 
pasākums „Pasaku stunda” (bērnudārza 
audzēkņiem).
 
Annas pagastā
1. jūnijā 13.00 Annas kultūras namā 
tradicionālais pavasara pasākums 
pagasta vecākā gadu gājuma ļaudīm 
„Sveiciens vasarai!” - jubilāru sveik-
šana, jauno pensionāru uzņemšana, 
piemiņas brīdis, kā arī Annas pagasta 
bērnu priekšnesumi. 
Annas bibliotēkā izstādes: ilggadējam 
Annas skolas direktoram un aktīvam 
kultūras dzīves veidotājam Aldonim 
Kozilānam – 85, „Malēnieši ir vareni 
veči” (rakstniekam Jānim Mauliņam 
– 80).
Ilzenes pagastā
14. jūnijā 11.00 Ilzenē piemiņas brīdis 
represēto piemiņas vietā.

21. jūnijā 19.00 Ilzenes estrādē Ilze-
nes amatierteātra sniegumā E. Zālītes 
luga „Maldu Mildas sapņojums”.
22. jūnijā 05.00 Ilzenē Lielsloku ezerā 
makšķerēšanas sacensības.
23. jūnijā 12.00 Ilzenē tautas sacensību 
riteņbraukšanā „Līkloči papardēs” 10 
gadu jubilejas brauciens, apbalvošana 
20.00 Ilzenes estrādē.
23. jūnijā 22.00 Ilzenes estrādē balle 
kopā ar Gunāru un Zani. Ieeja: Ls 2.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Latvijas daba saulgriežos”, 
„Atceroties pagātni. Domājot par 
nākotni”  (izstāde veltīta Komunistiskā 
terora piemiņas dienai), 28. maijā Jauno 
grāmatu diena.

Jaunannas pagastā
23. jūnijā 23.00 Jaunannas Zaķu-
salas estrādē Līgo nakts zaļumballe. 
Ieeja: Ls 1,50, Līgām un Jāņiem, 
uzrādot personu apliecinošu dokumen-
tu, ieeja brīva.
29. jūnijā 10.00 Jaunannas Zaķusa-
lā „Zaķusalas netradicionālās sporta 
spēles amatierkolektīviem” (reģistrācija 
no 9.00, dalības maksa Ls 0,50 no 
dalībnieka).
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Mans mūžs” (Verai Singajevskai - 90), 
„Nenotikušais un īstenība” (Jānim 
Mauliņam - 80).

Jaunalūksnes pagastā
23. jūnijā 22.00 Bejas brīvdabas es-
trādē „Dainas” Līgo nakts zaļumballe 
kopā ar grupu „Tilts”.

Jaunlaicenes pagastā
22. jūnijā 20.00 Jaunlaicenes estrādē 
koncerts „Nemet dusmu krunku 
veciem zēniem” (piegalda dziesmas) 
dzied un spēlē visu dziesmu autors 
Niks Matvejevs. Dziesmustarpās visu 
dziesmu tekstu autors Guntis Pilsums ar 
pateicieniem, aforismiem, īsismismiem 
un citiem smieklīgumiem. Ieeja: Ls 2.
22. jūnijā 22.00 Jaunlaicenes estrādē  
Līgo svētku ieskaņas balle kopā ar 
grupu „Galaktika”. Ieeja: Ls 2, vēlāk – 
Ls 2,50.

Kalncempju pagastā
No 18. maija līdz 18. jūnijam Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Kalncempju pagasta medību 
kolektīva „KalnMeKs” medību trofeju 
ekspozīcija un Alda Ķeseļa fotoskatī-
jums.
No 3. līdz 7. jūnijam Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Bal-
vu amatniecības vidusskolas audzēkņu 
radošā darbnīca: muzeja krājuma koka 
priekšmetu atjaunošana, seno rotaļlietu 
un koka trenažieru izgatavošana.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā izglītojošās programmas: 
„Čaklā bitīte”, „Kā mācījās zemnieku 
bērni”, kāzu programma „Lauku sētas 
gudrības”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras iz-
stāde: jubilāram Jānim Mauliņam - 80.

Liepnas pagastā
1. jūnijā 22.00 Liepnas pagasta estrā-
dē „Saidupīte” ballīte, spēlē Dzintars 
Abakoks.
23. jūnijā Liepnā Līgo svētki. 
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras 
izstādes (3. - 28.06.): „Jauni rakstnieki 
- jaunas grāmatas”, „Gudrības ceļos 
(tiem, kuri meklē dzīves jēgu)”.

Malienas pagastā
21. jūnijā Malienas pagasta svētki:
Lustes vieta - Malienas pamatskolas 
teritorija
  - 19.00 sāksies  „Zaļā andele”,
  - 20.00 Malienas un Jaunalūksnes deju 
kolektīvu un citu pašdarbības māksli-
nieku koncerts, pagasta Jāņu un Līgu 
sumināšana, lielo ugunskuru iedegšana,
  - 22.00 Lielā Šlāgerballe. Piedalās 
grupas, mūziķi un DJ: „Rolise”, „Bru-
ģis”, „Vēja runa”, Kaspars Maks, DJ 
Aivis. Darbosies bufete.

Koncerta apmeklējums: Ls 1, Lielā Šlā-
gerballe – biļetes iepriekšpārdošanā no 
29. maija Ls 2, balles dienā līdz 24.00 – 
Ls 2,50, pēc 23.00 – Ls 3. Var rezervēt 
galdiņu, 3x3 telti lielākām kompānijām, 
piedāvājam naktsguļu telšu vietā – 
tālrunis uzziņām 26241461.

Mālupes pagastā
8. jūnijā 17.00 Mālupē Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestra koncerts un defilē programma.
8. jūnijā 22.30 Mālupes salā disko-
tēka.
30. jūnijā ap pusdienas laiku pie 
Saieta nama (sekot reklāmai) Mālupes 
jauniešu deju kolektīva Dziesmu svētku 
karoga svinīga pacelšana.
Mālupes bibliotēkā tematiskās 
izstādes: aktrisei Verai Singajevskai – 
90, „Jāņi latviešu folklorā”, literatūras 
izstādes: rakstniekam Jānim Mauliņam 
– 80, dabas pētniekam Guntim Eniņam 
– 80.

Mārkalnes pagastā
1. jūnijā 22.00 brīvdabas atpūtas 
vietā „Lakstīgalas” Mārkalnē vasaras 
sezonas atklāšanas balle.  Spēlēs grupa 
„Galaktika”.
No 4. līdz 7. jūnijam Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā jaunāko grāmatu 
izstāde „Ko lasīsim vasarā?”.
8. jūnijā  13.00 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes, Pededzes, Ziemeru, 
Jaunalūksnes un Malienas senioru 
atpūtas pēcpusdiena „Ar dziesmām 
pretī ziedonim”. Pasākumā piedalīsies 
dziedošā Igauņu ģimene.
No 10. līdz 21. jūnijam Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā literatūras izstāde 
„Lepni nāca Jāņa diena”. 
No 17. līdz 21. jūnijam Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā tematiskā izstāde 
„Visas labas Jāņu zāles”.
22. jūnijā 19.00 brīvdabas atpūtas 
vietā „Lakstīgalas” Mārkalnē Līgo 
svētku ieskaņas pasākums.
30. jūnijā 13.30 pie Mārkalnes pa-
gasta pārvaldes un tautas nama ēkas 
svinīga īpaši Dziesmu svētkiem veltīta 
karoga pacelšana mastā.

Pededzes pagastā
1. jūnijā Pededzē bērnu svētki:
  - 13.00 jautras  atrakcijas un konkursi 
bērniem un pieaugušajiem,
  - 15.00 Rēzeknes pilsētas Nacionālo 
biedrību kultūras nama bērnu folkloras 
ansambļa ,,Zdravinka” un skolēnu 
interešu centra bērnu teātra ,,Igra”  mu-
zikāla izrāde ,,Dziedošā pasaka”.
8. jūnijā 22.00 Pededzē diskotēka. 
Ieeja: Ls 1.
19. jūnijā 10.00 Pededzes bibliotēkā 
jaunieguvumu diena „Mainīsimies mēs, 
un laiks būs cits”.
20. jūnijā 13.00 Pededzes bibliotēkā 
Jāņu dienas kompozīcija „Jāņu naktī 
zelta rasa plaukstās krīt”.
23. jūnijā 20.00 Pededzē Līgo vakars 
„Līgo veci, līgo jauni, kamēr Jāņu 
uguns  degs...”.
Pededzes muzejā patstāvīgā ekspozīci-
ja ,,Pierobežas krievu istaba”.

Veclaicenes pagastā
7. jūnijā  22.00 Veclaicenes estrādes 
atklāšana kopā ar Gunāru un Zani.
30. jūnijā 13.30 svinīga Dziesmu svēt-
ku karoga pacelšana pie Veclaicenes 
pagasta ēkas.

Zeltiņu pagastā 
21. jūnijā 20.00 Zeltiņu estrādē 
Lejasciema amatierteātra „Paradokss” 
sniegumā J. Jaunsudrabiņa komēdija 3 
cēlienos „Jo pliks, jo traks”.
22. jūnijā 22.00  Zeltiņu estrādē 
zaļumballe  (ierakstu mūzika dažādām 
gaumēm).
28. jūnijā 20.30 Zeltiņu sporta un 
atpūtas parkā pagasta pašdarbības 
kolektīvu koncerts „Tā smaržo vasara”.
29. jūnijā 10.00 1. posms Zeltiņu 
pagasta atklātajām krosa skriešanas se-
riāla sacensībām „Mizojam ka prieks”, 

vienlaicīgi ar tradicionālo skrējienu 
„Alpu pļavas”. Nākamie atklātā krosa 
skriešanas seriāla posmi 20. jūlijā, 10. 
augustā un 7. septembrī.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Verai Singajevskai – 90” un 
„Gaist Līgo brīnums meiju tvana elpā”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas „Nesenā pagātne”, „Novadnieku 
istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, izstādes 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, „Brīži 
iz zeltiniešu dzīves”, „Zeltiņi 2012”, 
„Bērnība bez transformeriem”, „Bruņu-
rupuci meklējot”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
20. jūnijā 19.00 pie Māriņkalna 
tautas nama Vasaras saulgriežu 
ielīgošana.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
„Esmu tipisks malēnietis” (rakstniekam 
J. Mauliņam – 80; 04. – 20.06.), „Bērnu 
un jauniešu žūrija – 2013”, „Kā laba 
grāmata ir visa mana dzīve” (aktrisei V. 
Singajevskai – 90; 10. – 17.06.), „Kad 
zeme vasaras saulgriežos zied”.

Izlaidumi 
Alūksnes novada 
vispārējās 
izglītības iestādēs
 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā:
13. jūnijā 18.00 9. klasēm, 21. 
jūnijā  17.00 12. klasēm.

Alūksnes novada vidusskolā:
15. jūnijā 16.00 9. klasēm 
(Alūksnes pilsētas Tautas namā), 
15. jūnijā 18.00 12. klasēm 
(Alūksnes pilsētas Tautas namā), 
13. jūnijā 16.00 mācību punktā 
Alsviķu arodskolā 9. un 12. 
klasēm.

Liepnas vidusskolā:
15. jūnijā 16.00 9. klasei (daudz-
funkcionālajā zālē),  
8. jūnijā 15.00 12. klasei (daudz-
funkcionālajā zālē).

Bejas pamatskolā 
15. jūnijā 17.00.

Ilzenes pamatskolā
15. jūnijā 19.00 („Dailēs”).

Jaunannas mūzikas un māks-
las pamatskolā  
15. jūnijā 18.00 (tautas namā).

Jaunlaicenes pamatskolā  
16. jūnijā 16.00.

Malienas pamatskolā  
13. jūnijā 18.00.

Mālupes pamatskolā 
15. jūnijā 18.00.

Mārkalnes pamatskolā 
15. jūnijā 16.00.

Pededzes pamatskolā 
15. jūnijā 17.00.

Strautiņu pamatskolā 
15. jūnijā 16.00.

Ziemeru pamatskolā 
14. jūnijā 18.00 (Māriņkalna 
tautas namā).

Liepnas internātpamatskolā 
12. jūnijā 11.00.


