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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Pasākumu plāns 
Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrībā 
„Sudrabs” novembrī

5. novembrī 10.00 tikšanās ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
kultūras un sporta nodaļas 
vadītāju Sanitu Eglīti.

12. novembrī 10.00 tikšanās 
ar Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli.

19. novembrī 10.00 skatīsimies 
pašu uzņemtās videofilmas; 
tikšanās ar Alūksnes novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālisti Evitu Aploku.

26. novembrī 10.00 tikšanās 
ar ceļojumu aģentūras „Apkārt 
pasaulei” vadītāju Inesi Gravu.

Pensionāru biedrības 
„Sudrabs” valde

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
26.11.2014. rīko nekustamā 
īpašuma Vidus ielā 8, Alūksnē, 
Alūksnes novadā mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nosacītā cena – 52 923 EUR. 
Nodrošinājums – 5292 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 21.11.2014. Samaksa 100% 
latos. Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 
11.00 un no 14.00 - 16.00, līdz 
21.11.2014. plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldība 
26.11.2014. rīko nekustamā 
īpašuma “Klubs”, Mārkalnes 
pagastā, Alūksnes novadā 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 64322113. 
Nosacītā cena – 3823 EUR. 
Nodrošinājums – 382 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 21.11.2014. Samaksa 100% 
latos. Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 
11.00 un no 14.00 - 16.00, līdz 
21.11.2014. plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldība
22. novembrī  

no 9.00 līdz 13.00 
aicina apmeklēt 

Alūksnē, administratīvajā ēkā 
un laukumā, Dārza ielā 11

Tirgotāji dalību var pieteikt līdz 
19.11.2014. zvanot 25425222 vai 
rakstot uz: indra.levane@aluksne.lv

Uz tikšanos!

mājražotāju 
un amatnieku 
izstrādājumu

tirdziņu
 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē arvien turpinās 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstītā projekta 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 
un Brūža ēkas rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā” īstenošana. Tā 
laikā nozīmīgas un ilgi gaidītas 
pārvērtības piedzīvo brūža jeb 
tautas nama ēka, kā arī sešas ielas 
pilsētas centra daļā.

 Darbus brūža ēkā veic SIA 
„Arčers”. Te šobrīd, kā stāsta 
uzņēmuma projektu vadītājs Andris 
Priede, ēkas vecajam korpusam ir 
uzlikts jauns jumta segums, izbūvē-
ta apkures sistēma, tiek veikta jumta 
un bēniņu pārseguma siltināšana, 
cokolstāva sienu apmešana, bet 
jau nākamnedēļ plānots sākt logu 
montāžu.
 Savukārt jaunajai celtnei gandrīz 
pilnībā samontētas lielās zāles ne-
sošās jumta konstrukcijas. Būvnieki 
cer, ka tuvākajās trīs nedēļās tās būs 
pabeigtas un puse ēkas jau būs ap-
jumta. Jaunās ēkas skatuves daļā vēl 
jāpabeidz sienas izbūve un jāmontē 
pārsegums. Saņemti Madonas 
reģionālās vides pārvaldes tehniskie 
noteikumi, lai izbūvētu ugunsdzēsī-
bas ūdens ņemšanas vietu. Tik, cik 
atļauj laika apstākļi, vēl tiek veikti 
labiekārtošanas darbi.

 Šī projekta ietvaros Alūksnē re-
konstruē arī 6 ielas – Brūža, Parka, 
Dzirnavu, Vidus, Tirgotāju (no 
Vidus līdz Lielā Ezera ielai) un Dār-
za ielu (no Latgales/Tirgotāju ielu 
krustojuma līdz Jāņkalna ielai). Šos 
darbus veic pilnsabiedrība „MATT-
HAI LATVIJA UN VELTEN”.
 Brūža, Parka un Dzirnavu ielās dar-

bi sākās ātrāk un tur rekonstrukcija 
šobrīd jau tuvojas noslēgumam. Te 
vēl tiek veikti pēdējie bruģēšanas 
darbi, sagatavota augsne, lai pava-
sarī varētu iesēt zālāju.
 Vidus un Tirgotāju ielās būvnieki 
izbūvē ielu apmales, brauktuves 
daļā šķembu apakškārtu, šonedēļ 
plānots ieklāt arī šķembu virskārtu, 
kā arī asfalta apakškārtu. Tālāk 
sāksies darbi pie ietvēm - apmaļu 
izbūve un seguma pamatnes sagata-
vošana, ieklājot smilti un šķembas.
 Dārza ielā posmā no krustojuma ar 
Helēnas ielu līdz Jāņkalna ielai jau 
ir ieklāta asfaltseguma apakškārta. 
Tur sāks ietvju apmaļu izbūvi un 
seguma pamatnes sagatavošanu no 
smilts un šķembām. Šonedēļ šajā 
Dārza ielas posmā plānots uzsākt 

arī jaunās apgaismojuma sistēmas 
ierīkošanu.
 Lielākie darbi Dārza ielā šobrīd rit 
tās posmā no Helēnas līdz Tirgotā-
ju/Latgales ielu krustojumam. Te 
tiek ieguldīta lietusūdens kanali-
zācija, kuras izbūves laikā diemžēl 
radušies neparedzēti šķēršļi, jo 
atrasta vecā siltumtrase, kas nav 
bijusi uzrādīta inženiertehniskajos 
dokumentos. Lai varētu turpināt 
lietusūdens kanalizācijas izbūvi, 
trasi nepieciešams demontēt. Kad 
būs pabeigta apakšzemes komuni-
kāciju izbūve, varēs ieklāt šķembu 
apakškārtu un, ja laika apstākļi vēl 
to ļaus, arī asfaltseguma apakšējo 
kārtu.
 Tāpat Dārza ielā tiek izbūvēts 
krustojums ar Helēnas ielu un Raiņa 

bulvāri, veidojot jaunu tā konfigu-
rāciju, kad Raiņa bulvāris T-veida 
krustojumā pieslēgsies Helēnas 
ielai, tādējādi būtiski uzlabojot 
satiksmes drošību šajā vietā. 

 Projekta kopējās izmaksas ir 5 
475 645,10 EUR, no kuriem 4 238 
434,32 EUR līdzfinansē Eiropas 
Savienība, 1 072 941,43 EUR ir 
Alūksnes novada pašvaldības iegul-
dījums un 164 269,35 EUR ir valsts 
budžeta dotācija.

Alūksnē turpinās brūža ēkas 
un sešu ielu rekonstrukcija

Top jaunā ēka ezera krastā
Evitas Aplokas foto

Uzņēmēju un pašvaldības 
sadarbība kļūs nozīmīga ERAF piesaistei
 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
 Otrdien, 28. oktobrī Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis uz tikšanos bija 
aicinājis novada uzņēmējus.

 Pirmajā tikšanās reizē pulcējās 
kupls vietējo uzņēmēju skaits un 
viens no galvenajiem pašvaldības 
vēstījumiem šoreiz bija saistīts ar 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējuma piešķiršanas nosacīju-
miem nākamajā plānošanas 
periodā uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā.
 A. Dukulis uzsvēra, ka, atšķirībā 
no pašreizējā perioda, turpmāk, 
pretendējot uz ERAF līdzekļiem 

infrastruktūras uzlabošanas 
projektiem, projektā būs skaidri 
jāparāda, kāds tā īstenošanas 
rezultātā ir ieguvums uzņēmējiem, 
kā arī būs nepieciešams izpildīt 
divus ļoti būtiskus rezultatīvos 
rādītājus – noteikts jaunradītu 
darba vietu skaits pret 
saņemto finansējuma apjomu 
vai arī līdzvērtīgs privātais 
ieguldījums pret ERAF finansējumu 
konkrētajā projekta īstenošanas 
teritorijā.
 Līdz ar to uzņēmējdarbību 
veicinošu projektu īstenošanai un 
degradētu teritoriju sakārtošanai 
pilsētā būs nepieciešama nopietnāka 
un ciešāka uzņēmēju un pašvaldības 
sadarbošanās spēja. Tādēļ domes 
priekšsēdētājs aicināja uzņēmējus 
jau tagad pašvaldību informēt par 

saviem nākotnes darbības 
plāniem un vajadzībām, lai tās 
varētu iekļaut pašvaldības attīstības 
programmas investīciju plānā, 
kas būs būtisks dokuments, uz kuru 
pamatojoties, varēs pretendēt uz 
finansējumu. Šobrīd tiek gatavoti 
Ministru kabineta noteikumi, kuros 
būs atrunāti konkrēti nosacījumi, 
līdz ar to pašreiz pašvaldības rīcībā 
nav pilnīgas informācijas.
 Tāpat A. Dukulis atgādināja 
uzņēmējiem, ka ir stājies spēkā 
jaunais Būvniecības likums, kas 
būvniecības jomā ievieš daudzas 
korekcijas, līdz ar to viņš aicināja 
iepazīties ar jauno normatīvo 
regulējumu un konsultēties 
Būvvaldē, lai nenāktos piedzīvot 
nepatīkamus pārsteigumus.
 Priekšsēdētājs arī uzsvēra, ka jan-

vārī plānots apstiprināt 
jauno Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu, tādēļ uzņēmējiem, 
kuri vēlas attīstīt savus 
uzņēmumus vai plāno uzsākt ko 
jaunu, tieši šobrīd ir jāvēršas paš-
valdībā, lai iepazītos ar pašreizējo 
plānoto izmantojumu konkrētajā 
teritorijā un nepieciešamības 
gadījumā to mainītu. Ja pēc tam 
radušās idejas būs pretstatā 
teritorijas plānojumā paredzētajam 
teritorijas izmantojumam, tad 
tā grozīšana prasīs ievērojamu 
laiku, kas kavēs ideju īstenošanu.
 Priekšsēdētājs aicināja uzņēmējus 
par savām idejām un vajadzībām 
stāstīt ne tikai šādās tikšanās 
reizēs, kas noteikti kļūs par
regulāru tradīciju, bet arī 
citkārt ikdienā. 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Oktobrī pieaudzis 
trūcīgo personu 
skaits
 Alūksnes novadā trūcīgo personu 
skaits oktobrī, salīdzinot ar septem-
bri, pieaudzis par 110 cilvēkiem, 
tomēr šis skaitlis ir par aptuveni 
100 personām mazāks kā pērn šajā 
pašā periodā, informē Sociālā dien-
esta vadītāja Regīna Kalniņa.
 Trūcīgas personas statusu pēdējā 
laikā iegūst daudzi iedzīvotāji, 
kuri nesen pensionējušies – 
zemās pensijas dēļ. Garantētā 
minimālā ienākuma pabalstu 
Alūksnes novadā septembrī 
saņēma 192 ģimenes jeb kopumā 
335 personas. Šim mērķim 
pašvaldība ir tērējusi 11 385 EUR. 
Ievērojami palielinājušās sociālo 
garantiju izmaksas bāreņiem un 
audžuģimenēm. Ja pagājušā gada 
septembrī šim mērķim tika tērēti 
3030 EUR, tad šogad septembrī 
izmaksāti 4298 EUR, jo ir 
pieaudzis audžuģimenēs ievie-
toto bērnu skaits. Kopā pabalstos 
septembrī izmaksāti 23 129 EUR. 

Naktpatversme ir 
atvērta
 No 1. oktobra ir atvērta Alūksnes 
novada naktspatversme, kas 
atrodas Merķeļa ielā 3. Pašlaik 
Sociālais dienests šo pakalpojumu 
piešķīris jau 5 cilvēkiem.

Zupas virtuve 
atsāks darbu 
Merķeļa ielā 3
 Alūksnes novada Zupas virtuve 
atsāks darbu 4. novembrī. Tāpat 
kā iepriekš, tā darbosies otrdienās 
un piektdienās no pulksten 14.00 
līdz 15.00 un atradīsies Merķeļa 
ielā 3. Zupas virtuves darbību 
finansē Borisa un Ināras Teterevu 
fonds un Alūksnes novada 
pašvaldība.

Alūksnes 
bibliotēkā uzlabo 
telpas
 Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
noslēdzies divu telpu re-
monts abonementā un izvietoti 
jauniegādātie grāmatplaukti.
 Līdz ar to telpas kļuvušas 
gaišākas, mājīgākas, savukārt 
jauno plauktu konstrukcija ir ērtāka 
un tie neaizņem tik daudz vietas 
kā iepriekšējie nolietotie, kas arī at-
vieglo klientu apkalpošanu. Telpu 
remontu veica SIA „Pamati”, bet 
plauktus piegādāja SIA „WSP”.

Sēdes 
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                        10. novembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                         13. novembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       19. novembrī 10.00

Domes sēde  27. novembrī 10.00

Domes 23. oktobra sēdē
 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
23. oktobra sēdē deputāti izskatī-
ja 17 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - apstiprināt Alūksnes 
novada pašvaldības komisijas 
“Medību koordinācijas komisija” 
nolikumu;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.23/2014 
„Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2012.gada 22.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.32/2012 
„Par Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)””;

 - piešķirt naudas balvu 100 EUR 
riteņbraucējam Andrim Vosekalnam 
par izcīnīto 1. vietu Latvijas 
2014. gada čempionātā 
riteņbraukšanā un 175 EUR 
orientieristam Edgaram 
Bertukam par iegūto sudraba 
medaļu Latvijas 2014. gada orien-
tēšanās čempionātā vidējā distancē 
un zelta medaļu stafešu sacensībās. 
Minētās naudas balvas piešķirtas 
saskaņā ar Alūksnes novada domes 
28.11.2013. saistošajiem notei-
kumiem Nr.47/2013 „Alūksnes 
novada pašvaldības naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs”, kuros noteikti naudas 
balvu apmēri par sasniegumiem 
konkrēta līmeņa sacensībās;

 - ar 1. novembri noteikt maksu par 
higiēnas pakalpojumu sniegšanu 
Zeltiņu pagasta pārvaldē, higiēnas 
pakalpojumu vietā „Skola”, Zeltiņu 

pagastā dušas izmantošanai  -  3,80 
EUR, pievienotās vērtības nodoklis 
0,80 EUR, kopā 4,60 EUR;

 - piešķirt Alūksnes muzejam 1328 
EUR līdzfinansējumu projekta 
īstenošanai Alūksnes muižas parka 
izpētei;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
16739 EUR nekustamā īpašuma 
Ojāra Vācieša ielā 2B, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, iegādei. Minētajā 
īpašumā ietilpst bijusī morga ēka un 
stāvlaukums. Ņemot vērā, ka blakus 
jau atrodas pašvaldības īpašumi, arī 
jauniegūtais tiks izmantots vienoti 
ar tiem;

 - izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
1323 EUR elektroapgādes 
pieslēguma ierīkošanai Alūksnes 
muižas parkā. Projekta „Divas 
ainavu parku pērles Austrumeiropā” 
ietvaros Aleksandra paviljonam 
paredzēts nodrošināt videono-
vērošanu, tādēļ ir nepieciešama 
elektrības pieslēguma izveide parka 
teritorijā. No projekta līdzekļiem 
tiek finansēta pieslēguma izbūve 
aiz uzskaites sistēmas, savukārt 
pieslēguma ierīkošana līdz uzskai-
tes sistēmai daļēji tiks finansēta par 
pašvaldības, daļēji – par „Sadales 
tīklu” līdzekļiem;

 - izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
2536 EUR Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Pūcīte” fasādes vienkāršotās 
renovācijas neparedzētiem 
darbiem – horizontālo noteku 
izbūvei;

 - piešķirt Strautiņu pirmsskolas 
izglītības iestādei “Zemenīte” 

finansējumu 1587 EUR 
stāvlaukuma bruģēšanas būvdarbu 
pabeigšanai;

 - apstiprināt viena skolēna 
izmaksas mēnesī par pašvaldības 
pamata un vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem: Alūksnes pilsētas 
sākumskolā 27,91 EUR, Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 59,95 EUR, Alūksnes 
novada vidusskolā 50,32 EUR, 
Strautiņu pamatskolā 58,96 EUR, 
Ilzenes pamatskolā 67,87 EUR, 
Bejas pamatskolā 56,72 EUR, 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā 68,84 EUR, Jaunlai-
cenes pamatskolā 47,32 EUR, 
Liepnas vidusskolā 92,57 EUR, 
Malienas pamatskolā 56,23 EUR; 
Mālupes pamatskolā 116,40 EUR; 
Mārkalnes pamatskolā 88,30 EUR; 
Pededzes pamatskolā 64,93 EUR; 
Ziemeru pamatskolā 78,96 EUR; 
apstiprināt viena audzēkņa izmaksas 
mēnesī par pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem Alūksnes pirms-
skolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 
114,72 EUR, Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē „Pienenīte” 
120,45 EUR, Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestādē „Saulīte” 
171,73 EUR, Jaunalūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pūcīte” 148,55 EUR, Strautiņu 
pirmsskolas izglītības iestādē „Ze-
menīte” 187,29 EUR; apstiprināt 
viena skolēna izmaksas par Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
internāta sniegtajiem pakalpoju-
miem (gultas vietu) 71,14 EUR 
mēnesī;

 - ar 01.11.2014. izdarīt grozī-
jumus Alūksnes novada domes 
23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par 
amata vietu un amatpersonu un 
darbinieku  atlīdzību apstiprinā-
šanu”, Alūksnes muzeja klientu 

apkalpošanas speciālistam nosakot 
2. kategoriju, amatalgu 400,00 EUR 
un mēnešalgu 400,00 EUR; sociālās 
aprūpes centram “Alūksne” 
izveidojot jaunu amata vietu – 
dienas aprūpētājs un Alūksnes 
pilsētas Tautas namam izveidojot 
jaunu amata vietu – direktora 
vietnieks saimnieciskajā darbā;

 - izdarīt grozījumu domes 
26.06.2014. lēmumā Nr.234 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā telpu 
nomu”, papildinot lēmumu ar 1.3. 
punktu: „1.3. 0,65 EUR (nulle 
euro un 65 centi), summā netiek 
ieskaitīts PVN maksājums, par 
311.kabineta (nekustamā īpašuma 
tehniskās inventarizācijas lietā telpa 
Nr.10) nomu pasākumu rīkošanai 
stundā.”;

- izdarīt grozījumus domes 
31.01.2013. lēmumā Nr.9 „Par 
projekta „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Alūksnes novada 
Jaunlaicenes ciemā” tehniski – 
ekonomiskā pamatojuma aktualizā-
cijas apstiprināšanu”, kā arī domes 
31.01.2013. lēmumā Nr.14  „Par 
tehniski  ekonomiskā pamatojuma 
apstiprināšanu un saistībām ūdens-
saimniecības attīstības investīciju 
projekta īstenošanā”, kas saistīts 
ar ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstības projekta īstenošanu 
Mārkalnes ciemā. Abos gadījumos 
šādi lēmumi pieņemti tādēļ, ka 
iepirkuma procedūrās nosolīta 
zemākā cena bijusi augstāka par 
tehniski ekonomiskajā pamatojumā 
plānoto un projektu īstenošanai ir 
nepieciešams palielināt pašvaldības 
ieguldījuma apjomu.

 Pilnībā ar Alūksnes novada domes 
pieņemtajiem lēmumiem var 

iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
„Ziņas par pašvaldību”.

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 17. novembrī pulksten 19.00 
Alūksnē, pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā 
zālē, Latvijas Republikas 
proklamēšanas 96. gadadienai 
veltītajā pasākumā „Es ozola 
zīle Tev vainagā” Alūksnes
novada pašvaldība pasniegs 
tās augstāko apbalvojumu 
„Sudraba zīle”.

 Šogad šis apbalvojums nonāks 
pie deviņām personām. Nominācijā 
„Izglītība” to saņems divas 
pedagoģes, kam šo talantu un 
neatlaidību, šķiet, dāvājuši 
augstākie spēki. Alūksnes novada 
vidusskolas direktore Ilze Līviņa 
ar savu mērķtiecību, atbildību, 
prasīgumu pret sevi un citiem 
daudz ieguldījusi izglītības iestādes 
attīstībā, izveidojot izglītības 

programmu „Valsts aizsardzības 
mācība”, rūpējoties par 
mūžizglītības pieejamību, atbalstot 
sadarbības ar skolēnu vecākiem 
pilnveidi, iesaistot dažādās akti-
vitātēs arī citu izglītības iestāžu 

kolektīvus, atbildīgi un uzņēmīgi 
realizējot skolas vides 
labiekārtošanas projektus, veicinot 
patriotismu skolēnos un sabiedrībā, 
nesot Alūksnes vārdu valsts 
mērogā.

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
interešu izglītības skolotājas Daigas 
Ozoliņas aizrautība un pedagoģes 
talants gan aizrauj, gan disciplinē 
kā mazos, tā lielos „Enku drenku” 
dejotājus nu jau ilgu gadu garumā. 
Ar mīlestību pret darbu un bērniem 
skolotāja prot atvērt katrā no viņiem 
radošumu, veicinot izaugsmi, un tic, 
ka viņas darbs ir ieguldījums bērna 
personības attīstībā. Daiga ir hariz-
mātiska personība, kas prot aizraut 
un iedvesmot.
 Nominācijā „Kultūra” šoreiz tiks 
pasniegtas trīs „Sudraba zīles”. 
Viena no tām nonāks pie Ingas un 
Uģa Prauliņiem, kurus Malienas pa-
gasta un Alūksnes novada ļaudis jau 
pieņēmuši par savējiem, pateicoties 
viņu aktivitātēm, atjaunojot Ērmaņu 
muižas kungu māju un veidojot šai 
vidē jaunu, mājīgu kultūras telpu ar 
kvalitatīvu un augstvērtīgu kultūras 
norišu piedāvājumu. 

Turpinājums 9. lappusē

Zināmi „Sudraba zīles” saņēmēji

Alūksnes novada pašvaldības augstākā apbalvojuma „Sudraba zīle” 
pasniegšana notiks 17. novembrī Alūksnē
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 Inga Ozoliņa,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 29. septembrī personām, kas 
Alūksnes novadā veic aizbildņa 
pienākumus, tika organizēts 
atbalsta pasākums. 

 Tas bija iespējams, pateicoties 
valsts Sociālo pakalpojumu 
aģentūras Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 2009. 
- 2014. gada perioda programmas 
„NVO fonds” apakšprogrammas 
„NVO projektu programma” pro-
jektam „Atbalsta sistēma Latvijas 
audžuģimenēm, adoptētājiem, 
aizbildņiem un viesģimenēm”. 
Pasākumu Alūksnes novada 
bāriņtiesa organizēja sadarbībā ar 
projekta koordinatori Vidzemē Aiju 
Gulbi.
 Šobrīd Sociālo pakalpojumu 
aģentūra kopā ar Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekciju 
nodrošina metodisko atbalstu 

audžuģimenēm atbalsta grupas 
nodarbībās, kas notiek katra mēneša 
pēdējā ceturtdienā Malienas Bērnu 
un Ģimenes atbalsta centrā.
 Ir ģimenes, kas veic ne tikai 
audžuģimenes pienākumus, bet 
arī pilda aizbildņa funkciju, tad 
viņiem ir iespēja saņemt metodisko 
palīdzību atbalsta grupā. Šoreiz 
centāmies apzināt tās personas, 
kuras ir tikai aizbildņi, un aicināt uz 
kopīgu nodarbību, kurā piedalījās 
projekta speciālisti - psiholoģe Dai-
ga Sliņķe, sociālā darbiniece Ineta 
Štokne. Nodarbībā tika pārrunāti 
aizbildņiem svarīgi juridiski un or-
ganizatoriski jautājumi, uzklausītas 
un vērtētas situācijas, kurās būtu 
nepieciešamas speciālistu gan gru-
pu, gan individuālās konsultācijas. 
Aizbildņi atzinīgi novērtēja šo 
iespēju.
 Nākamā šāda tikšanās reize būs 3. 
novembrī pulksten 13.00 Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā, kas 
laipni atvēlēja šim pasākumam 
savas telpas.

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
noslēgumam tuvojas jaunās 
muzeja krājuma glabātavas 
„Laidars” būvniecība, kas 
notiek, īstenojot Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalstīto projektu.

 Projekta „Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma 
saglabāšana un pieejamības 
nodrošināšana sabiedrībai” (projekta 
Nr.13-07-L32300-000001) ietvaros 
izbūvētās jaunās ēkas nozīme muzeja 
turpmākajā darbībā ir ļoti būtiska. 
Tās pirmajā stāvā plānots izvie-
tot muzeja krājumu, nodrošinot tā 
saglabāšanu un plašāku pieejamību 
iedzīvotājiem, otrajā stāvā būs jaunas 
izstāžu un nodarbību telpas, kurās, 
atbilstošos apstākļos, apmeklētāji 
varēs darboties visu gadu, te varēs 
rīkot seminārus, amatu prasmju 
skolas nodarbības plašākai auditori-
jai. Telpu iekārtošana un ekspozīciju 
izveide tiks veikta pakāpeniski par 
pašvaldības līdzekļiem.
 Būvniecības darbus projekta 
ietvaros veic SIA „MARITEC”. 
Uzņēmuma tehniskais direktors 

Aivars Ezeriņš stāsta, ka būvdarbi 
pamazām tuvojas noslēgumam. Ēkai 
jau ir uzlikts skaidu jumts un tiek 
veikti iekšdarbi – elektromontāža, 
ūdensvada un apkures sistēmas 
uzstādīšana, durvju un logu montāža, 
kā arī uzsāks krāsošanu un flīzēšanu. 
Laukā pie ēkas vēl atlicis izbūvēt at-
balsta sienu un veikt labiekārtošanas 
darbus.
 Laidara ēkas būvniecība 
uzņēmumam bijusi izaicinājums, jo 
jaunā celtne Vidzemes lauku sētas 
teritorijas reljefa dēļ atrodas lielā 
slīpumā, bez tam tās celtniecībā bija 
jāizmanto arī no iepriekšējās ēkas 
saglabājusies akmeņu mūra siena.

 

A. Ezeriņš saka, ka grūtības 
sākotnējā būvdarbu posmā radījuši 
akmens nogruvumi un koki pie 
saglabājušās mūra sienas, līdz ar 
to būvbedres sagatavošanai nācies 
veltīt vairāk laika un darba, lai 
varētu izbūvēt pamatus. Būvdarbu 
veikšana šādā slīpumā radījusi 
papildu sarežģījumus gan tehnikas 
piebraukšanai, gan izejmateriālu 
novietošanai.
 Projekta kopējās izmaksas ir 
312 738,37 EUR, no tām ELFLA 
finansējums – 188 482,18 EUR 
un pašvaldības finansējums – 124 
256,19 EUR. 

Atbalsts izbildņiem

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
šovasar īpašu uzmanību 
pievērsusi tam, kā nekustamo 
īpašumu īpašnieki ievēro domes 
saistošo noteikumu prasības par 
teritorijas kopšanu un būvju 
uzturēšanu.

 Alūksnes novada pagastu pārvaldes 
apsekojušas savas teritorijas, 
konstatējot nekoptos īpašumus un 
aicinot to saimniekus parūpēties 
par to sakārtošanu. Tiem zemju 
īpašniekiem, kas uz mutisku 
aicinājumu nav reaģējuši, pagastu 
pārvaldes nosūtījušas brīdinājuma 
vēstules, bet materiālus par nesa-
koptajiem īpašumiem nodevušas 
Alūksnes novada pašvaldības 
policijai administratīvo pārkāpumu 
lietvedības uzsākšanai.
 Alūksnē Pašvaldības policija 
izsūtījusi 86 brīdinājumus 
īpašniekiem par nepieciešamību 
sakopt īpašumus, daļa no tiem uz 
brīdinājumu reaģējuši un savus 
īpašumus sakopuši noteiktajos 
termiņos, bet 12 personām sastādīti 
administratīvā pārkāpuma protokoli 
par saistošo noteikumu prasību 
neievērošanu.
 Ja zemes īpašnieks nav veicis 
obligātos zemes apsaimniekošanas 
pasākumus un nav nopļāvis zāli, 
lai neveidotos kūla, tad saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 51. panta 2. daļu, to var 
saukt pie administratīvās atbildības, 
uzliekot naudas sodu fiziskām 
personām no 140 līdz 700, bet 
juridiskām personām no 700 līdz 

Nekustamie īpašumi 
jāsakopj

Daudzviet novada teritorijā  nekoptos īpašumos sakuplojušas latvāņu 
audzes

2900 eiro. Zemes īpašumos, kur 
nav ierobežota invazīvo augu 
sugu, piemēram, latvāņa izplatība, 
kodeksa 512. panta 1. daļā ir 
paredzēta administratīvā atbildība, 
izsakot brīdinājumu vai uzliekot 
naudas sodu fiziskajām personām 
no 100 līdz 350, bet juridiskajām 
personām no 280 līdz 1400 eiro. 
 Būtiskākie saistošo noteikumu 
pārkāpumi bijuši saistīti gan ar to, 
ka īpašumu teritorijā nav bijusi 
nopļauta zāle atbilstoši noteikumu 
prasībām, gan ar to, ka īpašumā 
atrodas nesakoptas, sagruvušas un 
vidi degradējošas ēkas.
 Atgādinām, ka likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 3. 
pantā pašvaldībām ir piešķirtas 
tiesības piemērot nekustamā 
īpašuma nodokļa 3% likmi, ja 
nekustamais īpašums netiek 
uzturēts atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai kārtībai. Gan 
šogad, gan arī nākamgad Alūksnes 

novada pašvaldība izmantos 
šo normatīvajos aktos noteikto 
iespēju. Tādēļ aicinām īpašniekus 
ņemt vērā, ka saistošie noteikumi 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Alūksnes novadā 
2015. gadā”, kas būs spēkā no 30. 
oktobra, paredz, ka ar nekustamā 
īpašuma nodokli 3% apmērā no 
lielākās (būvei piekritīgās zemes vai 
būves) kadastrālās vērtības, apliks 
vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas būves.
 Lai nebūtu jāsaskaras ar 
nepatīkamiem pārsteigumiem, 
aicinām novada iedzīvotājus 
savlaicīgi rūpēties par savu teri-
toriju kopšanu un ēku pienācīgu 
uzturēšanu, jo tas noteikti izmaksās 
mazāk nekā sliktā stāvoklī novestu 
teritoriju un būvju sakārtošana 
vai palielinātas likmes nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšana.

Atē top jauna krājuma ēka

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Viens no Alūksnes novada 
pašvaldības attīstības mērķiem 
ir piesaistīt investoru teritorijai, 
kur atrodas nepabeigts 
celtniecības objekts - tautā 
sauktās „Lujāna pilsdrupas”, 
lai izveidotu šai vietā 
rehabilitācijas centru. 

 2006. gada Alūksnes pilsētas dome 
noslēdza zemes nomas līgumu, iz-
nomājot akciju sabiedrībai „Kolon-
na” viesnīcas un atpūtas kompleksa 
būvniecībai zemi, uz kuras atrodas 
nepabeigtais objekts, nosakot termi-
ņus skiču projekta, tehniskā projek-
ta izstrādei, būvniecības  uzsākšanai 
un objekta nodošanai ekspluatācijā. 
2007. gadā iepriekšējā nomnieka 
vietā stājās SIA „Kolonna Invest”, 
kura no Alūksnes pilsētas domes par 
1348 latiem nopirka minētos mūra 
pamatus ar nosacījumu – realizēt 

viesnīcas kompleksa būvniecību 
saskaņā ar zemes nomas līgumu.
 Diemžēl nomnieks nepildīja zemes 
nomas līguma nosacījumus par 
noteiktajiem būvniecības realizā-
cijas termiņiem, kā arī tam bija 
izveidojies nomas maksas un zemes 
un nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds. Līdz ar to Alūksnes novada 
pašvaldība 2011. gadā ierosināja 
zemes nomas līguma pirmstermiņa 
izbeigšanu, kā arī pārdotā objekta 
atpakaļpirkumu par tā pārdošanas 
summu. Tā kā minētajam uzņēmu-
mam sākās maksātnespējas process, 
šīs darbības nerisinājās ātri.
 - Objekts atrodas stratēģiski nozī-
mīgā vietā un pašvaldība ar to saista 
būtiskus attīstības plānus, tādēļ ir 
svarīgi to atgūt, lai plānoto varam 
īstenot. Šobrīd esam saņēmuši in-
formāciju no SIA „Kolonna Invest” 
administratora, ka beidzot atgūsim 
šo īpašumu par pārdoto summu un 
varēsim turpināt pašvaldības plānu 
īstenošanu, - norāda Alūksnes nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers.

Pašvaldība atgūs „Lujāna pilsdrupas”

Iemūžina piemiņu
 Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
septembra sēdē piešķīra 400 eiro 
līdzfinansējumu biedrībai „Rīgas 
Latviešu biedrība” projekta 
„Pieminekļa izveide un uzstā-
dīšana mākslinieces – grafiķes 
Dzidras Ezergailes (1926 – 2013) 
piemiņas saglabāšanai” 
realizācijai.

 Pašvaldība saņēmusi Rīgas 
Latviešu biedrības priekšsēdētāja 
Gunta Gailīša vēstuli, kurā viņš 
pateicas par sniegto atbalstu, 
piešķirot līdzfinansējumu minē-
tā projekta īstenošanai. Dzidra 
Ezergaile bija pazīstama kā izcila 
grafiķe, kura lielu daļu savas dzīves 
pavadīja Alūksnes novadā. Viņa 
atdusas Alūksnes Lielajos kapos.  

Atgādinām, ka septembrī pēc 
biedrības „Nāc pretim!” tur jau tika 
atklāts  piemiņas akmens literātei 
Skaidrītei Kaldupei, kura 
izgatavošanu līdzfinansēja 
Alūksnes novada pašvaldība.

 Septembrī Alūksnes Lielajos kapos 
tika atklāts piemiņas akmens lite-
rātei Skaidrītei Kaldupei. Projekts 

īstenots ar Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu

Evitas Aplokas foto
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 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
iesaistījusies nodibinājuma 
„Fonds – Jūrmala cilvēkam” 
izstrādātajā projektā “Inovatīvi 
risinājumi pieejama – sociāli 
iekļaujoša tūrisma produkta 
attīstībai Latvijas pašvaldībās”, 
kura rezultātā tiks uzlaboti 
pašvaldību tūrisma objekti, 
piemērojot tos cilvēkiem ar 
pārvietošanās grūtībām, un  izvei-
dojot vienotu maršrutu cilvēkiem 
ar pārvietošanās grūtībām.

 Līdz ar Alūksnes novada 
pašvaldību minētajā projektā 
iesaistās arī Jūrmalas pilsētas  un 
Tukuma novada pašvaldības. 
  Projekts veicinās iespēju cilvēkiem 
ar invaliditāti baudīt kultūru, 
tūrismu un piedalīties dažādās 
dzīves aktivitātēs. 
  Tā laikā tiks veikti 
uzlabojumi, kā arī apkopoti 
ieteikumi un secinājumi, ko iesniegs 
pašvaldībām, turpmāku uzlabojumu 
veikšanai. Tāpat arī privātā sektora 
pārstāvji tiks mudināti uzlabot vides 
pieejamību. 
 Alūksnē minētā projekta laikā 
plānots atjaunot segumu un 
ierīkot uzbrauktuvi pie tūrisma 
informācijas centra un Bībeles 
muzeja ēkas, lai atvieglotu piekļuvi.

  Tāpat iecerēts vairākās vietās 
Alūksnes muižas parkā uzlabot 
segumu, lai tas būtu piemērots 
braukšanai ar bērnu ratiņiem vai 
ratiņkrēslu. Līdzīgi darbi 
projekta ietvaros ieplānoti arī 
Tempļa kalnā, lai skaisto dabas 
ainavu varētu vērot arī ratiņkrēslā 
sēdoši cilvēki un māmiņas ar 
mazuļiem ratiņos.
 Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas visām trim pašvaldībām 
kopā ir 48 997,42 eiro, no tām 44 
097,68 eiro ir EEZ finansējums. 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija.

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

 Šī preses relīze ir izdota ar Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instru-
menta un Latvijas valsts finansiālu 
atbalstu. Par preses relīzes saturu 
atbild nodibinājums „Fonds - 
Jūrmala cilvēkam”.

Taps Marienburgas pils drupu 
konservācijas projekts

 Evita Aploka

 Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcija atbalstījusi 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu un kultūras pieminekļu 
izpētes, glābšanas un restaurāci-
jas programmā piešķīrusi 3900 
EUR Marienburgas pilsdrupu 
konservācijas un restaurācijas 
projekta izstrādei.

 Pašvaldības mērķis ir saglabāt 
Marienburgas pili arī nākamajām 
paaudzēm un, iespējams, reiz to arī 
atjaunot, tādēļ šis ir viens no kārtē-
jiem soļiem mērķa sasniegšanai.
 Projektā plānots sagatavot tehnisko 
specifikāciju pilnīgai drupu konser-
vācijai un restaurācijai virs zemes 

Marienburgas pils saglabāšanai nākamajam paaudzēm nepieciešams veikt to konservēšanas un restaurācijas darbus
Publicitātes foto

esošajiem akmens mūriem,  norādot 
restaurācijas tehniskos risinājumus, 
veicamo darbu sastāvu un pielieto-
jamās tehnoloģijas. Tāpat projekta 
laikā plānots veikt mūra sienu 
uzmērījumus, aprēķināt konser-
vācijas un restaurācijas izmaksas 
un izstrādāt darbu veikšanas plānu 
prioritārā secībā.
 - Tehnisko specifikāciju plānots 
sagatavot, paredzot darbu veikšanu 
pa kārtām, kopskaitā tās būs 11, ņe-
mot vērā pilsdrupu esošo tehnisko 
stāvokli un apjomus. Projektētajam 
savā piedāvājumā jāparedz zudušo 
akmens masīvu kompensācija, 
konservācija un restaurācija, mūra 
galu konservācija un restaurācija un 
pārseguma slāņa izbūve, mūrēto 
arkveida pārsedžu atjaunošana, kā 

arī augsnes virskārtas noņemšanu 
un pamatu fragmentu atsegšanu 
mūru apakšējās daļas papildināšanai 
un sienas pamatnes stiprināšanu, - 
raksturo Alūksnes novada pašvaldī-
bas projektu vadītāja Sanita Adlere.
 Projekta izstrādei pašvaldība 
piesaistīs pieredzējušus šīs jomas 
profesionāļus - SIA „Arhitektonis-
kās izpētes grupa”, kas arhitektūras 
pieminekļu izpētes un atjaunošanas 
projektēšanas jomā strādā jau vairāk 
kā 20 gadus.
 Lai izstrādātu drupu konservācijas 
un restaurācijas projektu, nepie-
ciešami 4835 eiro, tādēļ līdztekus 
VKPAI piešķirtajam finansējumam, 
savus līdzekļus piešķir arī pašvaldī-
ba, sedzot 21% PVN izmaksas, kas 
ir 839 eiro.

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes Pilssalā ir noslēgusies 
rotaļu laukuma otrās kārtas būv-
niecība un jaunos rotaļu elemen-
tus salas apmeklētāji jau labprāt 
izmanto.

 Kā jau esam informējuši, rotaļu 
laukuma izveide Pilssalā ir iekļauta 
tās attīstības plānā. Pērn tika ierīko-
ta rotaļu laukuma pirmā, bet šogad 
– otrā kārta.
  Pavasarī atlicis vien paveikt 
zāliena ierīkošanu laukumos un uz 
mākslīgi veidotajiem reljefa paaug-

stinājumiem.
  Rotaļu laukuma otro kārtu, saska-
ņā ar iepirkumu procedūras rezultā-
tiem, izbūvēja SIA „ZDZ”.
 Otrajā rotaļu laukuma kārtā ierīkoti 
vairāki rotaļu elementi bērniem 
vecumā virs 3 gadiem ar dažādām 
kāpelēšanas un rāpšanās iespē-
jām, piemēram, rotaļu komplekss 
ar slīdkalniņu, tīklu piramīda no 
virvēm, divvietīgas šūpoles, šūpoles 
„grozs”, četrvietīgs karuselis, bum-
ba līdzsvara rotaļām.
 Līdz ar rotaļu laukuma otrās kārtas 
izbūvi Pilssalā radīta iespēja dažā-
dās aktīvās rotaļās pavadīt laiku gan 
pavisam mazajiem, gan lielākiem 
bērniem un pusaudžiem.

Pilssalā rotaļu
laukuma otrā kārta

Pilssalā īstenots rotaļu laukuma otras kārtas izbūves projekts un to jau 
labprāt izmanto gan lielāki, gan mazāki alūksnieši

Evitas Aplokas foto

 Evita Aploka

 Pārrobežu projekta „Divas 
ainavu parku pērles Austrumei-
ropā/Ainavu pērles” ietvaros 
šoruden notiek Alūksnes Jaunās 
pils izpētes darbi. Izsludinātā 
iepirkuma rezultātā šos darbus 
veic SIA “Arhitektes Ināras Cau-
nītes birojs”. Septembra beigās 
pils pirmā stāva telpas apsekoja 
Rundāles pils restauratori, veicot 
sienu un griestu krāsojuma zon-
dāžas.

 Alūksnes muzeja direktore Marita 
Oldere norāda, ka pirmie speciālistu 
atzinumi par pilī atklāto varētu būt 

novembrī, taču sākotnējais viņu 
vērtējums bijis optimistisks.
 - Restaurācijas speciālisti pils 
pirmā stāva telpās zem esošā 
krāsojuma atklāja daudz vērtīgas in-
formācijas par to oriģinālo izskatu. 
Viņu vērtējumā, atjaunojot oriģinālo 
izskatu kaut tikai ēkas pirmā stāva 
telpās, tā kļūtu par vienu no skais-
tākajām Vidzemes pilīm. Apskatot 
telpas un ņemot paraugus materiālu 
analīzei, speciālisti secināja, ka 
vienā no pils telpām sienas bijušas 
klātas ar apgleznotām flīzītēm, kas 
liecina par baronu fon Fītinghofu 
vērienīgumu pils interjera radīšanā, 
- stāsta M. Oldere.
 Ņemot vērā, ka restaurācijas pro-

cess ir finansiāli apjomīgs, tā veik-
šanai pilī varētu būt nepieciešams 
ilgāks laiks, taču Alūksnes muzejs 
jau šobrīd plāno neliela apjoma 
projektu sagatavošanu.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņat-

tiecību un partnerības instrumenta ietvaros 
2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus 

pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu 
reģiona konkurētspēju, izmantojot tā poten-
ciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 

starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Atklās Jaunās pils noslēpumus

Iesaistās projektā 
par tūrisma objektu 
pieejamības uzlabošanu

Pils pirmā stāva telpas apsekoja Rundāles pils restauratori, veicot sienu un griestu krāsojuma zondāžas
Publicitātes foto
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 Maija Bleiferte,
Veclaicenes pagasta muzeja 
krājumu glabātāja

 Veclaicenes pagasta dabas takās 
ir uzsākti un aktīvi noris sakop-
šanas un labiekārtošanas darbi 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
atbalstītā projekta ietvaros.

 Projektu „Veclaicenes aizsargājamo 
ainavu apvidus dabas taku tūrisma 
infrastruktūras apsaimniekošanas 
pasākumi” LVAF iesniedza biedrība 
„Veclaicenes Avotiņš”.
  Fonda piešķirtais finansējums 
projekta īstenošanai ir 3811 eiro. Tā 
mērķis ir atjaunot un 
pilnveidot esošo tūrisma 
infrastruktūru Veclaicenes aizsargā-
jamo ainavu apvidū, kas veicinātu 
antropogēnās slodzes 
samazināšanos uz teritorijā 
esošajiem biotopiem, bet 
vienlaicīgi palīdzētu attīstīt dabai 
draudzīgu tūrisma veidu 
piedāvājuma paplašināšanos 
dažādās sezonās, kā arī sniegt 
apmeklētājiem izzinošu un praktiski 
dabā izmantojamu informāciju par 
te esošajām dabas un kultūrvēstures 
vērtībām.
 Veclaicenes daba vienmēr pārsteidz 
tūristus ar savu ainavisko daiļumu, 
aicina atgriezties tos, kuri šeit jau 
bijuši un dod iespēju vietējiem 
lepoties ar savu dzīvesvietu.
  Dabas baudītājiem iekārtotas 6 
kājāmgājēju takas. Četras no tām 
marķētas pēc Francijas Vogēzu 
kluba izstrādāta parauga: ar 
noteiktas krāsas aplīšiem uz balta 

Veclaicenē
labiekārto dabas takas

 Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja
vadītāja

 Pateicoties gūtajam finansēju-
mam, Latvijas lauku attīstības 
programmā 2007. - 2013. gadam, 
pasākumā „Lauku mantojuma 
saglabāšana un atjaunošana”, 
aktivitātē „Muzeju darbības 
attīstība, ēku būvniecība un 
renovācija vai piemērošana 
muzeju funkciju veikšanai”, esam 
pabeiguši projekta „Jaunlaicenes 
muižas muzeja rietumu spārna 
un fasādes renovācija” (projekta 

Nr.13-07-L32300-000010) reali-
zāciju.
  Projekta ietvaros rietumu spārnā 
tika renovētas telpas un no jauna 
izveidots neliels foajē, prāva izstāžu 
telpa, divi izolatori un rekvizītu 
noliktava, kā arī izbūvēts sanitārais 
mezgls. Tāpat ierīkota ventilāci-
ja, elektroinstalācija, drošības un 
ugunsdzēsības signalizācijas, arī fa-
sāde ieguvusi jaunu krāsojumu.  Lai 
lietus ūdeņi mazāk piekļūtu ēkas 
pamatiem, noņemts asfalts ēkas 
dienvidu pusē un ierīkoti lietus ūde-
ņu novadi prom no ēkas pamatiem, 
remontētas arī dienvidu kāpnes. Plā-

notie darbi paveikti, rietumu spārns 
nodots ekspluatācijai un pieejams 
apmeklētājiem. Noticis arī pirmais 
pasākums renovētajās telpās – 25. 
oktobrī „Leģendu nakts”.
 Projekta kopējās izmaksas 
41144,30 EUR, tajā skaitā ELFLA 
finansējums 30461,39 EUR.

  

 Viesturs Zaķis,
projekta vadītājs

 Biedrība „Pededzes nākotne” 
uzsākusi īstenot Valmieras 
novada fonda atbalstīto projek-
tu „Pededzes vēsturisko kāzu 
tradīcijas pagātnē un mūsdie-
nās”, iepazīstinot iedzīvotājus ar 
savdabīgo, trīs tautību sintēzē 
veidojušos pierobežas folkloru un 
tradīcijām.

 Projekta mērķis ir iepazīstināt 
pagasta un novada iedzīvotājus 
ar pierobežas apvidus tradīcijām, 
sekmējot sadarbību starp dažādām 
tautībām un paaudzēm. Projektā  
izmantoti Pededzes tautas nama un 
Pededzes muzeja veiktie pētījumi, 
ar kuru rezultātā iegūto daudzpusī-
go informāciju par Pededzes apvi-
dus vēsturiskajām kāzu tradīcijām 

 Viesturs Zaķis, 
Pededzes un Mārkalnes pagastu 
teritorijas attīstības speciālists 

 Izmantojot Alūksnes novada 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammas 
2014. - 2017. gadam ietvaros 
piešķirtos līdzekļus, Pededzes 
pagastā veikta tautas nama 
sanitārā mezgla atjaunošana.

 Pededzes pagasts var lepoties ar 
savu tautas namu - tur vienmēr 
ir rosība, aktīvi darbojas četri 
amatiermākslas kolektīvi, tautas 
nama lielā zāle šobrīd ir plašākā 
novadā, gada nozīmīgākos kultūras 
pasākumus apmeklē ne tikai 

pededzieši, bet arī viesi no visa 
novada. Jau ilgāku laiku, izmantojot 
kā savus, tā piesaistītus līdzekļus, 
tautas nama telpas tiek pakāpeniski 
sakārtotas. Šogad, pateicoties 
mērķprogrammai, rasta iespēja 
atjaunot nolietoto sanitāro mezglu. 
Darbu gaitā atjaunotas sieviešu un 
vīriešu tualetes ar priekštelpām - 
nomainīts grīdas un sienu segums, 
uzstādīta jauna santehnika, atjau-
noti inženierkomunikāciju pievadi, 
nomainīti apkures radiatori. No 
jauna izbūvēta tualete, kas piemērota 
lietošanai personām ar kustību 
traucējumiem. 
 Sanitārā mezgla atjaunošanas darbi 
kopumā izmaksāja 17635,91 EUR.

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

 Annas un Jaunannas pagastu 
pārvaldes šogad saņēmušas daļu 
no novada pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas 2014. - 2017. 
gadam paredzētajiem līdzekļiem.

 Annas pagasta pārvalde šogad 
saņēma 1000 eiro, kas izlietoti 
apzaļumošanas un  labiekārtošanas 
skices izstrādei pagasta centram, kā 
arī apzaļumošanas darbiem. 
 Jaunannas pagasta pārvalde no 
mērķprogrammas saņēma 22 000 
EUR. 13938 eiro izlietoti brīvdabas 
estrādes Jaunannas Zaķusalā 

remontam, kur atjaunota skatuves 
grīda, nomainīts jumta segums un 
atjaunoti skatītāju soli. Atjaunotā 
estrāde šovasar jau aktīvi tika izman-
tota dažādiem kultūras pasākumiem. 
Realizējot šo projektu, iedzīvotājiem 
radīta iespēja atkal pilnvērtīgi 
izmantot iecienīto atpūtas vietu 
Zaķusalā, jo pēdējos divus gadus 
sakarā ar estrādes slikto tehnisko 
stāvokli pasākumu norise tur nebija 
iespējama. 
 Savukārt otra daļa 3424 eiro 
izmantoti bruģēšanas darbiem pie 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas un pagasta pārvaldes. 
Šobrīd vēl notiek apzaļumošanas 
un labiekārtošanas projekta izstrāde 
Jaunannas pagasta centram, kam 
tiks atvēlēti 1000 eiro, kā arī norit 
žoga un tualešu izbūve Zaķusalā, 
kam izmantos atlikušos līdzekļus.

Turpinās Pededzes
tautas nama sakārtošana

Annā un Jaunannā
labiekārto teritorijasfona. Projekta rezultātā visas takas 

būs šādi marķētas.
 Ar projekta finansējumu Mauriņu 
biotopu takā, kas ved pa savvaļas 
zirgu ganībām, uzstādīti 3 elektriskā 
gana vārtiņi. Tie atvieglo iekļūšanu 
aplokos, lai izietu taku.
  No krūmiem attīrītas platības 
skatienam atklāj skaistas bērzu 
jaunaudzes.
 Romeškalna taku, izveidotu pa 
bijušo skolas bērnu ceļu uz Kor-
netiem, izmanto tūristi, dodoties 
no naktsmītnes vietas uz pagasta 
centru.
  Projekta ietvaros takā uzstādītā 
50 metrus garā dēļu laipa ļauj ceļu 
mērot sausām kājām.
 Pabeigta atvašu pļaušana takās un 
skatu joslu atjaunošana, turpinās 

citu projektā paredzēto uzdevumu 
realizācija.
 Aktīvā tūrisma sezona pagājusi, 
taču Veclaicenes dabas takas 
joprojām ir saistošas kustēties 
gribošiem cilvēkiem. Tieši bezlapu 
laikā no kalngala dziļi ielejā var 
labāk ieraudzīt ezera zilo spoguli, 
un, ja zemi klāj neliela sniega kārti-
ņa, tad kāpšana pārvēršas par 
rāpšanos Latvijas stāvākajā – 
Drusku pilskalnā. Arī šādā veidā var 
gūt emocijas. 

Projekta ietvaros takā uzstādīta 50 metrus garā dēļu laipa
Jāņa Dambja foto

Jaunlaicenes muzejam renovētas telpas

Sāk iepazīt Pededzes kāzu tradīcijas
varēs iepazīties visi pagasta un ap-
kārtnes iedzīvotāji, kuri interesējas 
par dzimtās puses vēsturi un tiecas 
saglabāt senās ieražas.
 Sadarbībā ar tautas namu un 
muzeju organizētajā projekta ievada 
pasākumā interesentiem bija iespēja 
noskatīties prezentāciju par vēstu-
riskajām Pededzes kāzām, iepazīties 
ar autentiskiem kāzu priekšmetiem, 
senām fotogrāfijām. Tikšanās no-
slēguma daļā tās dalībnieki uzzināja 
par gatavošanos norisi projekta 
centrālajam pasākumam - kāzu 

svinību izspēlēšanai. Pateicoties 
tam, ka pasākumu kuplā skaitā  bija 
apmeklējuši aktīvākie Pededzes 
vecākās paaudzes iedzīvotāji, tas 
izvērtās ļoti interesantā un lietderī-
gā pašu pieredzē balstītā viedokļu 
apmaiņā.
 Projekts tiek īstenots Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas 
finansētā un Valmieras novada 
fonda organizētā projektu konkursa 
„Mazākumtautību iniciatīvas Vidze-
mē”  ietvaros.

 SIA „Rūpe” ir noslēgusi 
līgumus par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstības projektu 
īstenošanu vairākās Alūksnes 
novada pagastu teritorijās. 
Projektus īstenos ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu.

 Saskaņā ar veikto iepirkuma 
procedūru rezultātiem, ir 
noskaidroti būvdarbu veicēji 
sešos ciemos. 10. oktobrī 
SIA „Rūpe” noslēgusi līgumus 
ar pilnsabiedrību „VJM” par 
būvdarbu veikšanu projektā 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Mārkalnes 
pagasta Mārkalnes ciemā” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/105), kur līguma summa 
ir 247 739,15 EUR (bez PVN), 
un projektā „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnes 
novada Jaunlaicenes ciemā” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/104) par līguma summu 347 
353,89 EUR (bez PVN).
 15. oktobrī savukārt noslēgti 
līgumi ar SIA „Vidzemes energo-
celtnieks” par projektu „Alūksnes 
novada Ilzenes pagasta Jaunze-
mu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/102 ) un „Alūksnes 

novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu 
ciema ūdenssaimniecības attīstī-
ba” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/101) būvdarbu veikšanu. 
Līguma summa darbiem Ilzenes pa-
gasta Jaunzemu ciemā ir 435 090,29 
EUR (bez PVN), savukārt Zeltiņu 
pagasta Zeltiņu ciemā - 379 083,00 
EUR (bez PVN).
 Pēdējie divi līgumi par būvnie-
cību noslēgti 24. oktobrī ar SIA 
„Vidzemes energoceltnieks”. 
Minētais uzņēmums, saskaņā ar 
iepirkuma procedūru rezultātiem, 
būvēs arī projektos „Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta Strau-
tiņu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/100) un „Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta Alsviķu 
ciema ūdenssaimniecības attīstī-
ba” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/099). Būvdarbu līguma sum-
ma projekta īstenošanai Strautiņos 
ir 412 292,53 EUR (bez PVN), bet 
Alsviķos - 423 515,57 EUR 
(bez PVN).

Īstenos sešus ūdenssaimniecības 
attīstības projektus
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ar Latvijas izglītības sistēmu, 
Alūksnes novada izglītības iestāžu 
tīklu un to darbību.

 Pavasarī Alūksnes novada 
izglītības iestāžu pārstāvji 
viesojās Jonišķu rajonā, kur 
iepazinās ar kolēģu darbu, tādēļ 
šī bija kā sadraudzības partneru 
atbildes vizīte Alūksnē, par kuras 
veiksmīgu norisi rūpējās Alūksnes 
novada Izglītības pārvalde.
 Vizītes laikā viesi apmeklēja 
un iepazinās ar ikdienas darbu 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
„Cālis”, „Pienenīte”, „Sprīdītis”, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā, Alūksnes Mākslas 
skolā, Ziemeru pamatskolā, 
Izglītības pārvaldes skolu atbalsta 
centrā, Malienas pamatskolā. 
Lietuvas pedagogi tikās arī ar 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tāju Arturu Dukuli un uzzināja bū-
tiskāko informāciju par pašvaldības 
darbu. Trešajā dienā ciemiņi devās 
uz Apes novadu, kur iepazina darbu 

Gaujienas internātpamatskolā.
 Gatauču pamatskolā mācās 
200 skolēni no 1. līdz 10. klasei. 
Skolas direktors Linas Česnulis 
atzina, ka šādās vizītēs vienmēr 
ir iespēja gūt sev ko jaunu.
 - Apciemojot jūsu izglītības 
iestādes, novēroju, ka tās ir 
mājīgas, īpaši jau mazās skolas, 
domāju, ka bērni tur jūtas kā 
mājās. Patika arī tas, ko redzēju, 
vērojot mācību stundas ģimnāzijā. 
Lielākā atšķirība izglītības 
iestāžu izvietojuma tīklā Alūksnē 
un Jonišķos ir tas, ka šeit tiek 
uzturētas mazās skolas, bet mums 
tādu palicis maz. Tā kā skolēnu 
skaits samazinās, pēdējos 10 gados 
visas skolas, kas atradās 3 – 5, pat 
10 km attālumā no Jonišķiem, tika 
slēgtas. Tagad ir palielinājies terito-
rijas rādiuss, ko pārklāj katra skola. 
Piemēram, mūsu skolai ir 
2 autobusi, teritorijas rādiuss 
17 kilometri un 70% skolēnu skolā 
nokļūst ar autobusu, - stāsta L. 
Česnulis. 
 Arī Jonišķu rajona pašvaldības 

izglītības un sporta nodaļas vadītāja 
Ingrīda Mačuliene, rezumējot vizīti, 
atzina, ka skolu izvietojuma tīkls ir 
būtiskākā atšķirība starp Alūksnes 
novadu un Jonišķu rajonu.
 - Pie mums notika izglītības iestāžu 
reforma un tā bija diezgan stingra – 
skolu ar nelielu skolēnu skaitu pie 
mums vairs nav. Taču ir lielo skolu 
filiāles, kur mazākais skolēnu skaits 
ir 42. Šajās filiālēs nav direkto-
ra – tās pārvalda lielās skolas, arī 
pedagoģiskais personāls citādāks, 
piemēram, nav fizikas, ķīmijas 
skolotāju. Arī mūsu rajonā ik gadu 
samazinās skolēnu skaits – ja pirms 
10 gadiem bija 6 tūkstoši skolēnu, 
tad tagad nav pat trīs tūkstošu. Sep-
tembrī skolēnu skaits atkal bija par 
200 mazāks, - kopīgo un atšķirīgi 
raksturo I. Mačuliene.
 Vērtējot vizīti Alūksnes novada iz-
glītības iestādēs, viņa atzina, ka gūti 
paši labākie iespaidi gan par silto 
uzņemšanu un iestādēs redzēto, gan 
Alūksnes dabu un kultūrvēsturisko 
mantojumu.
 

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Oktobrī Alūksnes novada izglītī-

bas iestādes apmeklēja Alūksnes 
novada sadraudzības pašvaldī-
bas – Jonišķu rajona (Lietuvas 
Republika) izglītības iestāžu 
vadītāju grupa, lai iepazītos 

Direktori no Jonišķiem 
Alūksnē vērtē kopīgo un atšķirīgo

Jonišķu rajona izglītības iestāžu vadītāji, apmeklējot Alūksnes Jauno pili
Evitas Aplokas foto

 Diāna Bogdanova,
Mārkalnes pamatskolas pirmsskolas 
skolotāja

 Mācību gada sākums Mārkalnes 
pamatskolas pirmsskolas grupas 
bērniem ir iesācies ar jauniem 
piedzīvojumiem un spilgtiem 
iespaidiem.

 Septembra sākumā, spītējot māko-
ņiem un lietum, devāmies ciemos 
pie biškopja Jāņa Soka. Mazajiem 
apmeklētājiem bija iespēja gan 
apskatīt biškopības inventāru un 
vērot klātiene to ražošanas procesu, 
gan apskatīt vairākus bišu stropus 
dārzā. Paldies biškopim par laipno 
uzņemšanu un iespēju mieloties 
ar smaržīgu, svaigu medu un īstu 
lauku pienu.
 Lai papildinātu zināšanas par bi-
tēm, mēs devāmies uz Viktora Ķirpa 
Ates muzeju, kur piedalījāmies 
izglītojošā programmā „Čakla bitī-
te”. Bērni caur rotaļām un spēlēm 
ieguva daudz vērtīgas informācijas 

par biškopības produktiem 
un to veselīgumu. Ar lielāko 
prieku tika laikota arī biškopja 
cepure. Liels prieks par to, ka 
mums kopā bija arī vecāki – 
Liene Ceriņa un Jolanta Rutka, 
kas kopā ar mums gāja rotaļās un 
piedalījās atrakcijās.   
 Ar to  piedzīvojumi nebeidzās. 
Šomēnes pie pašiem mazākajiem 
skolas bērniem ciemojās uzņēmēja 
Una Tetere - Teterovska, kas 
mācīja liet sveces no ekoloģiskā 
sojas vaska. Sākumā mazie ar 
interesi noklausījās stāstu par 
sojas vaska īpašībām un sveču 
ražošanas procesu. Bija arī iespēja 
aplūkot un paturēt rociņas jau 
gatavas sveces. Pēc tam visi drau-
dzīgi ķērāmies pie darba. Katram 
bērniņam svece sanāca unikāla un 
neatkārtojama gan pēc formas, gan 
pēc krāsas. Īpašu sajūsmu izrai-
sīja iespēja izvēlēties krāsu savai 
svecītei. Liels paldies Unai par 
mums veltīto laiku un interesanto 
nodarbību. 

 Inguna Vilemsone,
ģeogrāfijas un ekonomikas
skolotāju metodiskās apvienības 
koordinatore

 Skolotāju metodisko 
apvienību galvenais mērķis 
ir paaugstināt pedagoģisko 
darbinieku profesionālo 
meistarību, sniegt atbalstu 
skolotājiem dažādās formās, 
organizējot pieredzes un 
jaunākās informācijas apmaiņas 
seminārus, lekcijas redzesloka 
paplašināšanai un zināšanu 
pilnveidei, praktiskās 
nodarbības prasmju 
nostiprināšanai darbā 
ar modernajām tehnoloģijām. 
Viena no formām ir pieredzes 
apmaiņas braucieni.

 Pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības un Izglītības pārvaldes 
atbalstam, metodisko apvienību 
skolotājiem ir iespēja braukt ciemos 
uz citu novadu skolām, tikties ar 
skolu administrāciju, priekšmetu 
skolotājiem, gūt jaunas idejas un 
atziņas.
 Tā 7. oktobrī  Alūksnes un Apes 
novadu vēstures, ģeogrāfijas un 
ekonomikas skolotāji devās uz 
Valmieru, kur Valmieras Pārgaujas 
ģimnāzijā tikās ar ģeogrāfijas un 
sociālo zinātņu skolotāju Andu 
Asafreju, kura iepazīstināja ar sko-
lu. Finansējumu ģimnāzijas telpu 
pakāpeniskam remontam gūst no 
salidojumos ziedotās naudas, skolas 
sadarbības ar novada uzņēmējiem.
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā mā-
cās 527 skolēni, strādā 60 pedagogi. 
Skolā ļoti aktīvi darbojas izglītības 
darbinieku arodbiedrība. Ģimnā-
zijas direktore Agita Zariņa gan 
lepojās ar sasniegto, gan nebaidījās 
runāt par problēmām, jautājumiem, 
kuri risinās gausi. Sarunas laikā 
dalījāmies pieredzē par projektu 
nedēļas, skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu izstrādes organizēšanas 

Mārkalnes skolēni 
iepazīst arodus

Skolotāji iepazīst Valmieras 
kolēģu pieredzi

Biškopis Jānis Soks mazos mārkalniešus iepazīstināja ar biškopības 
noslēpumiem

Foto no Mārkalnes pamatskolas albuma kārtību. Skolotāja Māra Gavare 
iepazīstināja ar ģimnāzijas muzeja 
istabu.  Nākošā mūsu viesošanās 
bija Valmieras Valsts ģimnāzijā, kur 
iepazīšanos ar skolu sākām „Ledus 
pagrabā”, kas šobrīd pēc atjauno-
šanas kalpo kā izstāžu zāle. Mūsu 
apmeklējuma laikā te bija izvietota 
keramikas darbu izstāde.
 Valmieras Valsts ģimnāzijā mācās 
518 skolēni 6 izglītības program-
mās. Skolēniem ir iespēja apgūt an-
gļu, vācu, franču un krievu valodas, 
ir lielas iespējas papildināt zinā-
šanas interešu izglītības pulciņos. 
Skolas direktors Jānis Zemļickis 
ir ļoti darbīgs, idejām bagāts, viņu 
atbalsta skolotāju kolektīvs. Vecajā 
skolas pilī skolēniem radīta vide 
atpūtai starpbrīžos - visos gaiteņos 
ērti galdi un  krēsli, kur spēlēt galda 
spēles, mācīties. Pusdienu starpbrī-
dis ir viena astronomiskā stunda, 
kuru skolēni izmanto pēc saviem 
ieskatiem.
 Skolas vēstures muzejs ieguvis 
salīdzinoši plašas telpas pagrabstā-
vā bagātīgo materiālu un izstāžu 
izvietošanai. Vēstures skolotāja 

Amoliņas kundze ir šī muzeja „dvē-
sele”, kura aizrautīgi saglabā skolas 
vēstures liecības.
 Ar prieku izstaigājām pagrabstāvā 
iekārtoto „Lupatu bāru”, kas ir sko-
lotāju un skolēnu neformālu pasā-
kumu norises vieta.  Īpašs notikums 
ir skolas aktu zāles kapitālais re-
monts un projektu ietvaros iegūtais 
modernais tehniskais aprīkojums 
ar pārvietojamo skatuvi. Aktu zāli 
rotā skolas karogs, ģerbonis, skola 
lepojas ar savu himnu.
 Atsevišķā ēkā ir iekārtota  plaša, 
mūsdienīga bibliotēka ar bagātu 
mācību un daiļliteratūras klāstu, 
ērtām darba vietām pie datoriem.
 Šis pieredzes apmaiņas brauciens 
mums deva idejas gan kā sava 
mācību priekšmeta skolotājiem, kā 
klases audzinātājiem, gan apliecinā-
jumu tam, ka strādājam līdzvērtīgi 
Valmieras lielo skolu skolotājiem. 
Brauciena laikā dalījāmies pieredzē, 
pārrunājām radušās grūtības, guvām 
iedvesmu turpmākajam darbam, lai 
mācību stundās skolēniem sniegtu 
ne tikai kvalitatīvas zināšanas, bet 
arī pozitīvas emocijas.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijās vēstures muzejā
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 Ilze Brice,
Liepnas vidusskolas latviešu
valodas un vidusskolas skolotāja

 Zinību dienā visi Liepnas vidus-
skolas skolēni kā bites salidoja 
stropā, lai sāktu jauno mācību 
gadu, pilnveidotu sevi un smeltos 
zināšanas. Un šobrīd ir prieks 
raudzīties, ka 1. septembra 
apņemšanās mācīties un darbo-
ties nav zudusi, jo skolēni aktīvi 
darbojas gan skolā organizētajos 
pasākumos un labprāt rīko tos 
paši, gan arī piedalās novada 
pasākumos, sacensībās un kon-
kursos.

 Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 
šogad skolēni skolotājas Mārītes 
Pugejas vadībā no rudens ziediem 
veidoja ziedu paklājus. Šoruden 
ziedi pārtapa putnos, tā akcentējot 
skolas jubilejai izvēlēto simbo-
lu. 23. septembris Liepnā pagāja 
Baltijas ceļa atceres 25. gadadienas 
zīmē. Abas pagastā esošās sko-
las aicināja pievienoties ikvienu 
akcijai „Sadosimies rokās, lai…” 
Skolēni izdzīvoja mazu daļiņu no 
tās emociju gammas, ko pirms 25 
gadiem sevī nesa Baltijas ceļš. Pēc 
īsa skolotājas Lidijas Zitānes vēs-
turiska stāstījuma, Liepnas pagasta 
pārvaldes vadītājas Ivetas Priedes 

un Liepnas vidusskolas direktores 
Lienes Stabinges uzrunas cauri 
pagasta centram vijās cilvēku ķēde.
 Par tradīciju ir kļuvusi kopīga pie-
dalīšanās ārpusstundu pasākumos, 
ko organizē viena vai otra skola. 
Liepnas vidusskolas skolēnu dome 
30. septembrī organizēja orientēša-
nās sacensības „Pa Liepnas takām”, 
kurā aktīvi iesaistījās gan mūsu 
skolas, gan Liepnas internātpamat-
skolas skolēni. Sacensībās startēja 9 
komandas. Bet 22. oktobrī 1. klases 
skolēnus un audzinātāju Janu Ka-
lēju uz draudzības pēcpusdienu un 
jautrības stafetēm aicināja Liepnas 
internātpamatskolas 1. klases skolē-
ni un audzinātājas Inese Maršava un 
Liāna Kudle.
 Tā kā šogad no 13. oktobra līdz 
17. oktobrim Alūksnes novadā tika 
organizēta Karjeras nedēļa ar moto 
„Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?”, 
Liepnas vidusskolas audzēkņi un 
skolotāji atbalstīja gan novada or-
ganizētos pasākumus un apmeklēja 
Alūksnes pilsētas bibliotēku, 
RPIVA Alūksnes filiāli, NVA 
Alūksnes filiāli, apciemoja NBS 
Kājnieku skolu, gan darbojās 
skolā, izzinot sevi un pētot karjeras 
iespējas. Bet 9. klases skolēni un 
audzinātāja Sanita Bordāne ne tikai 
iesaistījās Karjeras nedēļas akti-
vitātēs, bet arī atcerējās par Labo 

darbu nedēļu un devās uz dzīvnieku 
patversmi „Astes un ūsas”.
 Karjeras nedēļas ietvaros skolā 
bija skolēnu un skolotāju tikšanās 
ar Liepnas vidusskolas absolventu, 
bijušo Latvijas Republikas Satvers-
mes tiesas priekšsēdētāju Gunāru 
Kūtri, kurš pastāstīja par savu 
skolas laiku un sarunas gaitā atklā-
ja, cik svarīga ir karjeras izglītība 
katram no mums. 
 Mūsu skolas skolēni vienmēr aktīvi 
piedalās dažādos vizuālās mākslas 
konkursos. Arī konkursā „Neparas-
tā karjeras kurpe”. No 27 skolēnu 
darbiem izstādē Alūksnē varēja 
apskatīt 22.
 Pirmskolas bērni, 1. - 4. klases 
skolēni no 10. līdz 31. oktobrim 
piedalījās Vislatvijas Putras prog-
rammā, kuru mūsu skolā koordinēja 
sākumskolas MK vadītāja Iveta 
Boroduška. Bērni vārīja dažādas 
putras un degustēja tās, no plastilīna 
veidoja krāsainus trauciņus. Mācību 
procesa ietvaros klases audzinā-
tāji organizēja putras stundas un 
kopā ar bērniem izveidoja izstādi 
„Putrai dzimšanas diena”. Par godu 
senajām putras tradīcijām dzimša-
nas dienas dāvanā 1., 2., 3. klases 
skolēni zīmēja apsveikumus, bet 4. 
klase sacerēja dzejoļus un mīklas 
par putru, izveidoja profesoru Grau-
du, kurš informēja ikvienu, kāpēc 

Liepnas skola svin jubileju

putra ir veselīga un mūsu uzturā 
vajadzīga.
 Novembra sākumā 2. un 3.klases 
skolēni un audzinātāja Jolanta 
Krilova ciemos gaidīja Bejas 
pamatskolas 3. klases audzēkņus un 
skolotāju Lidiju Steberi uz masku 
balli, tā ieskandinot Mārtiņdienu.
 Bet pats nozīmīgākais pasākums 
šajā mācību gadā ir skolas 135 gadu 
jubilejas salidojums. Par tā moto 
izvēlēti dzejnieces S. Kaldupes 
vārdi: „Iemāci to putnu lidot, kam 

no knābja dziesma krīt, vienas 
mazas zemes dziesmu iznest lielā 
pasaulē”. 23. oktobrī skolas kolek-
tīvs aicināja uz piemiņas brīdi, lai 
atcerētos, pieminētu un godinātu 
Liepnas kapsētās guldītos skolotā-
jus un tehniskos darbiniekus. 24. 
oktobrī priecājāmies redzēt skolēnu 
vecākus, vecvecākus un pagasta 
iedzīvotājus uz veltījuma koncertu 
„Manai skolai”.

Atzīmējot Baltijas ceļa atceres 25. gadadienu, cauri pagasta centram vijās 
cilvēku ķēde

Foto no Liepnas vidusskolas albuma

 Ligita Belova,
Agita Pakalniete
PII „Pūcīte”

 Šajā mācību gadā pirmsskolas 
izglītības iestāde ,,Pūcīte” turpina 
īstenot esošās un ieviest jaunas 
tradīcijas.

 Mācību gadu uzsākām, turpinot 
aprobēt 5 - 6 gadīgo bērnu prog-
rammu „Ābece” KLKI (kustības par 
latvisku kultūru izglītībā) projekta 
,,Latviskā Ābecīte” ietvaros. De-
cembrī KLKI prezentēs programmu 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
kur tiks stāstīts par tās nozīmīgumu 
un inovācijām bērnu audzināšanas 
procesos, „Pūcīte” ir viena no di-
vām Latvijas pirmsskolas izglītības 
iestādēm, kas turpina šogad īstenot 
projekta ieceres ikdienas pedago-
ģiskajā procesā.  Esam priecīgi un 
lepni, ka mūsu darbs iepriekšējā 
mācību gadā tika novērtēts un, ka 
varam strādāt tieši šīs programmas 
ietvaros, bērnos attīstot un audzinot 
latviskās dzīvesziņas, mūsu senču 
darba un dzīves tikumu. 
 Saistībā ar šo programmu, arī mūsu 
ikdiena bērnudārzā ir savādāka 
kā citur. Viss darba mēnesis tika 
pakārtots pašu nozīmīgāko senlat-
viešu rudens svētku – Miķeļu jeb 
Apjumību gaidīšanai.
 Septembra virstēma lielākajiem 
„Pūcēniem” bija Apjumības ar 
apakštēmām ģimene, ģimenes darbi 
mājas saimniecībā, darba tikums 
lauku saimniecībā, ražas svētki 
lauku saimniecībā. Tēmas ieskaņā 
iepazināmies ar Liniņu ģimeni (linu 
lellēm), kura dzīvojot vidzemnie-
ku sētā, palīdzēs mums visa gada 
garumā iepazīt dažādus senlatviešu 
darba un dzīves tikumus. Septembrī 
ar bērniem iepazinām lauku sētu, 
dažādus labības veidus un izzi-
nājām, kas no tiem tiek gatavots, 

Septembris ,,Pūcītē”
aizvadīts  Jumja zīmē

senlatviešu traukus, pārrunājām 
laukos veicamos darbus.
 Lai svētku gaidīšana būtu intere-
santa, no koka darinājām Jumja 
zīmes un izrotājām tās ar vilnas 
dziju. Līdztekus grupā organizējām 
dažādas latviskas aktivitātes, devā-
mies talkā novākt kartupeļu, biešu, 
burkānu ražu. Kad labi pastrādāts, 
jāprot sevi palutināt – mācījā-
mies pēc receptes cept ābolmaizi. 
Nedēļas noslēgumā apmeklējām 
Alūksnes muzeja muzejpedago-
ģisko programmu ,,Maizes tēvs 
Jumis”.
 Svētkos izspēlējām ražas novākša-
nas izdarības, godinot Jumi. Bērnu 
vecāki pasākumos tika iesaistīti, 
palīdzot veidot ikgadējo rudens 
augļu un dārzeņu izstādi ,,Ruden-
tiņš bagāts vīrs” un izstādi ,,Koka 
otrā dzīve”. Paldies vecākiem par 
atsaucību un atbalstu!
 Līdztekus pedagoģiskajam darbam, 
„Pūcītē” norisinās arī saimnieciskie 
darbi - turpinās projekta „Komplek-
si risinājumi gāzu emisiju samazi-

nāšanai Jaunalūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē „Pūcīte” īsteno-
šana, pēc kura realizēšanas iestāde 
iegūs lielāku siltumu un mājīgumu. 
Ar audzēkņu vecāku iesaistīšanos 
paveikts liels darbs bērnu rotaļu 
laukumu labiekārtošanā un atjauno-
šanā. Lielu paldies vēlamies teikt 
bērnu vecākiem par bērnudārza āra 
laukuma labiekārtošanas darbiem 
– atribūtu krāsošanu, atjaunošanu, 
jaunu atribūtu uzstādīšanu: Kivriņu, 
Egļu, Puru, Dambju, Bondaru (di-
vām), Maknamī, Paegļu, Junkuru, 
Rakovu, Jauniņu, Puzuļu, Raiņiku, 
Augstkalnu, Bugu, Locānu, Hei-
demaņu, Palmu Ļebedevu, Plīšu, 
Vadinsku ģimenēm un pateicamies 
- arī visiem pārējiem draugiem un 
labvēļiem par ziedojumu „Pūcī-
tes” strūklakas izveidei! Projektu 
vēlamies pabeigt pavasarī, kad 
uzstādītās strūklakas apkārtni varēs 
papildināt ar košumkrūmiem un 
augiem. Lai krāsains rudens mums 
visiem!

Iepazīstot ražas novākšanu
Foto no PII „Pūcīte” albuma

 Ina Rubene,
Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja

 Novembris ir laiks, kad aktīvi jā-
sāk plānot Ziemassvētku norises. 
Jau trešo gadu decembrī Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā aicinām uz Ottes 
Ziemassvētkiem, kas norisināsies 
no 10. decembra. 

 Programma jau divus gadus bijusi 
ļoti iecienīta Alūksnes novada skolu 
un pirmsskolas iestāžu audzēkņu 
vidū. To apmeklējušas arī grupas 
no Gulbenes un Balvu novadiem. 
Šogad esam izvēlējušies latviešu 
pasakas, kuras iedzīvināsim Vidze-
mes lauku sētas vidē. Jau novembrī 
sāksim reģistrēt pieteikumus dalībai 
„Ottes Ziemassvētku pasakā”.
 Programmas mērķauditorija ir 
pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērni, kurus muzejā gaidām 
kopā ar skolotājiem un vecākiem. 

Tajā iepazīstināsim ar dažādām 
latviešu pasakām, aicināsim pie-
dalīties Ziemassvētku piedzīvoju-
mā – dažādu atraktīvu un izzinošu 
uzdevumu veikšanā, rotaļās, spēlēs, 
Ziemassvētku kārumu baudīšanā 
kopā ar sētas saimnieci Otti, Pārslu 
rūķiem un trusi Sārtaci.  Maksa 
par programmu ir 3 eiro no katra 
dalībnieka.
 Garajās Ziemassvētku brīvdienās 
piedāvājam arī iespēju iepazīties ar 
muzejā jaunuzcelto ēku „Laidars”, 
apmeklēt gulbenietes Evitas Zālītes 
darināto leļļu izstādi, kas muzejā 
būs skatāma  no 10. decembra līdz 
pat nākošā gada 3. janvārim. Zie-
massvētku piedāvājumu bagātinās 
muzejā sarīkotās, laika apstākļiem 
atbilstošas ziemas āra norises – slid-
kalniņš un „vilka ripa”.
 Svētku priekam izvēlies Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja piedāvājumu!

Atē gatavojas
Ziemassvētkiem

No 10. decembra uz „Ottes Ziemassvētku pasaku” aicina Ates muzejā 
Foto no muzeja albuma
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 Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 
pārvalžu vadītāja 

 Lauku sēta ir skaista un gudra. 
Un ir jādara viss – pie ražas, pie 
peļņas, pie mantas, lai lauku sēta 
kļūtu vēl skaistāka un gudrāka. 
Ar šādu domu 11. oktobra vakarā 
ilzenieši sanāca sporta, kultūras, 
interešu izglītības un mūžizglī-
tības centrā „Dailes”, lai kopīgi 
svinētu Rudens balli.

 Sveicot ilzeniešus un viesus 
pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda 
Sniedze sumināja pagasta darbīgā-
kos cilvēkus dažādās jomās, taču 
šogad ilzeniešu vidū bija saskatītas 
nedaudz atšķirīgākas „pērlītes”, 
kuras jau bijušas redzeslokā arī 
iepriekšējos gados. Cildinājumi tika 
pasniegti 13 nominācijās. Lūk viņi, 
kas šogad Ilzenes pagastā ieminuši 
visspēcīgākās gaismas pēdas, par 
kuriem vakara vadītāja Agita Lī-
dumniece teica pagasta iedzīvotāju 
apkopotos labos vārdus.
 Cildinājumu nominācijā „Spor-
tists – iedvesmotājs” saņēma Inese 
Žīgure, Inga Ķīse, Viesturs Kazainis 
un Reinis Markss. Lietus, sniegs, 
dubļi vai svelme Inesi, Viesturu, 
Reini nebiedē. Viņiem piemīt spor-
tiskais azarts un aizrautība, izturība. 
Viņu vārds skan gan velobraucēju, 
gan orientieristu „brālībā” un viņi 
nekautrējas, ka ir sportisti no Ilze-
nes un ar savu piemēru iedvesmo 
jaunāko paaudzi. Inga daudzus 
gadus vada eksotisko deju kopu 
„Luksora”, kolektīvs iepriecina 
skatītājus, viņa iedvesmo sievietes 
kustībā priekam un sportam.
 Mūžīgās jaunības recepti vēl neesot 
izdevies atklāt, bet recepti, kā sagla-
bāt možu garu un lielisku pašsajūtu 
gan, tāpēc ilzenietes Skaidrīte Ka-
zaine, Ārija Ābeļkalne, Līga Januša, 
Velga Kazaka, Dzidra Čirkste un 
Līvija Boka saņēma cildinājumu 
nominācijā „Aktīvs dzīvesveids”.
 Ilzenes šīs vasaras „Lieliskā 
komanda” - Dace Kārkliņa, Rai-
monds Melecis, Jurģis Līdumnieks, 
Toms Leitis, Mārtiņš Jaškovs, Vi-
tauts Kazainis un Gundars Salmiņš. 
Kas vieno visus šos cilvēkus? Jūlijā 
viņi bija viena komanda. Apņēmīgi 

un stipri. Mīcīja dubļus, mucām 
veda ūdeni, no siena ruļļiem cēla 
piramīdas, no baļķiem – barjeras, un 
tas viss tika darīts, lai Ilzenē notiktu 
Šķēršļu skrējiens”.
 Cildinājums nominācijā „Nesavtī-
ba” iegūla Ilutas Mednes, Olīvijas 
Jēģeres, Ārijas Vērses, Jeļizavetas 
Škelebejas un Egitas Sutas rokās. 
Mūsu feldšerīte Iluta - sirgstoša-
jiem pieejama 24 stundas diennaktī 
katru dienu un tā daudzu gadu 
garumā. Pamatskolas direktore 
Olīvija – Sabiedrības dvēsele. Visur, 
kur jāieskanās dziesmai, mūzikai, 
gaidām Olīviju. Ārija Vērse – dau-
dzus gadus ar gandrīz vai mātišķu 
gādību pulcināja kopā ilzeniešus, 
kuriem patīka teātra spēle. Gādāja 
par „savējiem”, lai nekas netrūk-
tu un izrādes varētu norisināties 
bez starpgadījumiem. SIA „Alta 
S” veikala pārdevējas Jeļizaveta 
Škelebeja un Egita Suta vienmēr ir 
atsaucīgas un, ja tas nepieciešams, 
strādā vairāk par noteiktajām darba 
stundām. 
 Nominācijā „Dalos vaļaspriekā” 
cildinājumi - Lainei Melecei, Inārai 
Kalniņai, Airai Vērsei, Velgai Kaza-
kai un Austrai Kaparšmitei. Laini, 
Ināru, Airu, Velgu vieno vaļas-
prieks. Viņas visas mēģina apturēt 
mirkli - fotografē, un galvenais, ka 
viņu fotostāstus var aplūkot pagasta 
ļaudis. Austra ir liela adītāja. Viņa 
ada savējiem un visiem, kam vajag 
siltas zeķītes un cimdiņus. Viņa ada 
vienkārši tāpat, iepriecinot citus.
 Elīna Pētersone un Aldis Čirkste 
saņēma cildinājumu nominācijā 
„Pleca sajūta”. Elīna dzīvo un 
strādā Rīgā, bet kāda sirds daļiņa 
vienmēr ir Ilzenē. Viņai ir idejas un 
viņa ziedo savu laiku un enerģiju, 
lai pagasta jauniešu dzīvi padarītu 
aizraujošāku. Ilzenes pagasta seni-
orus ar prasmīgu bijušā „pagastve-
ča” roku kopā pulcina un tur Aldis.
 Katru gadu visā Latvijā notiek 
„Vislatvijas lielā sakopšanas talka”. 
Arī Ilzenē daži cilvēki gadu no 
gada nav jāaicina, jālūdz piedalīties 
šajās talkās. Viņi rūpējas par to, 
lai ceļmalās neziedētu plastmasas 
pudeles un nebalotu plastmasas 
maisiņu driskas. Cildinājumus 
nominācijā „Talcinieks” saņēma 
- Arita Prižavoite, Elvis Pētersons, 

Ilzenē sumina pagasta darbīgākos ļaudis

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes muzejs un Jaunlaicenes 
muižas muzejs nupat saņēmuši 
Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijas apliecinājumu par 
iestādes akreditāciju uz 5 gadiem.

 Valsts akreditētajiem muzejiem, 
kādi Alūksnes novadā ir trīs – bez 
jau diviem minētajiem arī Viktora 
Ķirpa Ates muzejs, ik pēc zināma 
laika notiek akreditācijas procedūra. 
Ates muzeja akreditācija notika 
pērn, bet šovasar - arī Alūksnes 
muzejam un Jaunlaicenes muižas 
muzejam. Akreditācijas laikā abus 
muzejus apmeklēja akreditācijas 
komisija, kas klātienē iepazinās ar 
dokumentāciju, krājuma uzskaiti, 
saglabāšanu, kā arī ar muzeja piedā-
vājumu un komunikāciju darbu.
 Alūksnes muzeja direktore Marita 
Oldere vērtē, ka saņemtā akreditā-
cija apliecina, ka muzeja darbība ir 

kvalitatīva, ilgtspējīga un orientēta 
uz sabiedrības interesēm un vaja-
dzībām.
 - Pēc muzeja apmeklējuma ak-
reditācijas komisija secināja, ka 
iepriekšējās akreditācijas ieteikumi 
ir izpildīti - precizēti muzeja darbu 
regulējošie dokumenti, papildināti 
un uzlaboti krājuma glabāšanas 
apstākļi krātuvēs un samazināts 
muzejā esošo neinventarizēto 
priekšmetu skaitu. Komisija atzinīgi 
novērtēja veiktos infrastruktūras 
uzlabojumus, jo pārskata periodā 
esam izveidojuši un aprīkojuši 
pētnieku/lasītavas telpu, veikuši 
kapitālo remontu un izveidojuši 
priekšmetu pirmapstrādes telpu, 
iegādājušies funkcionālus kartotēku 
un dokumentu skapjus krājuma 
dokumentācijas uzglabāšanai, kā 
arī metāla plauktus dokumentu un 
iespieddarbu kolekcijai, tāpat arī 
seifu arheoloģijas un ieroču kolek-
cijas glabāšanai. Pašvaldība daudz 
ieguldījusi Jaunās pils sakārtošanā 
– pilnībā renovēta fasāde, restaurēti 

logi, renovēts Apaļais tornis un 
Ledus pagrabs, jumta un otrā stāva 
pārsegums, pārplānotas atsevišķas 
iekštelpas, ierīkota ugunsdrošības 
signalizācija pils bēniņos, - paveikto 
uzsver M. Oldere.
 Viņa norāda, ka komisija uzsvērusi 
jaunās vēsturiskās ekspozīcijas 
nozīmīgumu un vēlējusi turpināt 
iesākto pētniecisko darbu un eks-
pozīcijas iekārtošanu, lai izveidotu 
saturiski un mākslinieciski augst-
vērtīgu ekspozīciju. 
 Komisijas atzinumā vairākkārt 
pieminēts darbinieku lielais noslo-
gojums un speciālistu trūkums atse-
višķās sfērās, kā arī norādīts uz to, 
ka nav pietiekami analizēta muzeja 
funkciju ievērojama paplašinājuma 
(Jaunās pils un muižas parka uzturē-
šanu, saglabāšanu un attīstīšanu, kā 
arī novada galvenā muzeja statuss) 
ietekme uz speciālistu noslodzi aps-
tākļos, kad pilī notiek plaši remonta 
darbi un tiek veidota jauna pamat-
ekspozīcija. Komisija ieteikusi 
kopā ar pašvaldību meklēt iespējas 

piesaistīt darbiniekus pils un parka 
izpētei un popularizēšanai, kā arī 
ekspozīcijas izveidei.
 Arī Jaunlaicenes muižas muzejā ak-
reditācijas komisija labi novērtējusi 
paveikto krājuma izmantošanas un 
saglabāšanas apstākļu uzlabošanā. 
Komisija ieteikusi muzeja darba-
pilnveidei sadarbībā ar pašvaldību 
rast iespējas nodrošināt speciālis-
tiem konkurētspējīgu atalgojumu, 
lai nodrošinātu stabilu muzeja 
darbību. Tāpat starp ieteikumiem 
bijušas norādes nodrošināt gaisa 
mitrumu regulēšanu glabātavās ar 
palielinātu gaisa mitrumu, izskatīt 
iespēju nedēļas nogalēs pagarināt 
muzeja darba laikus, kā arī ievadīt 
informāciju par muzeja krājumu 
nacionālajā muzeju krājuma kopka-
talogā un citi profesionāli ieteikumi.
 Muzeja vadītāja Sandra Jankovska 
vērtē, ka vairums akreditācijas ko-
misijas ieteikumu ir viegli izpildā-
mi, jo tie iekļauti muzeja vidēja ter-
miņa muzeja darbības un attīstības 
stratēģijā 2014. - 2019. gadam, taču 

grūtāk varētu būt jautājumā par atal-
gojuma paaugstināšanu, kas prasīs 
papildu finansējumu un izpratni par 
tā nepieciešamību.
 - Nākamā gada iestādes budžetā 
plānosim līdzekļus divu mitruma 
savācēju iegādei, lai arī vasarā, 
lietainā laikā nodrošinātu atbilstošu 
mitruma līmeni krātuvēs. No 1. 
janvāra plānojam mainīt muzeja 
darba laiku un pašreiz diskutējam 
par iespējamajiem variantiem. 
Savukārt kopā ar citiem novada 
muzejiem aicināsim uz konsultāciju 
Kultūras ministrijas speciālistu un 
jau nākamgad uzsāksim muzeja 
krājuma ievadīšanu Nacionālajā 
muzeju krājuma kopkatalogā, - par 
aktuālākajiem veicamajiem darbiem 
pēc akreditācijas komisijas norādēm 
stāsta S. Jankovska.
 Kopumā, vērtējot abus akreditēja-
mos muzejus, komisija secinājusi, 
ka tie savā darbībā spēs īstenot 
vidējā termiņa stratēģiju 2014. - 
2019. gadam.

Agate Jaškova, Ilva Jokste un Inese 
Pušpure. 
 Viņi negāž kalnus, bet katru 
dienu kārtīgi un rūpīgi paveic savu 
darāmo un arī no viņu darba mūsu 
pagasts kļūst tīrāks, sakoptāks un 
pievilcīgāks gan ilzeniešiem, gan 
ciemiņiem – cildinājums nominā-
cijā „Uzteicams darbs” - Anitai 
Šteinertei, Lidijai Alsvikai, Igoram 
Bobrovam un Valdim Poļakam.
 Puķu valstībā viņas ir karalienes - 
Vija Salmiņa un Džesija Vērse. Lie-
kas, ka abām dārzniecēm ir „zaļie 
pirkstiņi” un ļoti liela vēlme padarīt 
savu sētu sakoptu un skaistu, un 
ļoti, ļoti liela darba mīlestība. Šīs 
dāmas saņēma cildinājumu nominā-
cijā „Puķu valstībā”.
 Svētība, darot darbu ir galvā, acīs 
un dvēselē. Zemes kopšana ir vissa-
režģītākais darbs, un prasa vislielā-
ko gudrību. Būt zemniekam – tas ir 
amatu amats. Cildinājumu nominā-
cijā „Lauku ainava” saņēma Gatis 
Salmiņš, Gundars Salmiņš, Vēršu 
ģimene, Laivu ģimene un Ivars 
Vanags. Gatim Salmiņam vienmēr 
ir prasmīgi kopti lauki, ceļmalas un 
grāvji, bet šovasar īpaša bija ainava, 
kas priecēja gandrīz mēnesi – 60 ha 

lielais ziedošais rapša lauks. Gun-
dars Salmiņš katru darbu dara ar 
lielu rūpību, taču īpašs cildinājums 
par dīķu un to apkārtnes kopšanu; 
vasarā tajos zied ūdensrozes, bet 
ziemā gar dīķiem ir Gundara izvei-
dota slēpošanas trase, kurā trenējas 
gan pieredzējušie sportisti, gan 
skolas bērni. Gatis Vērsis un Ivars 
Laiva ar ģimenēm un Ivars Vanags 
izveidojuši skaistu birztaliņu ar 
bērziem, pīlādžiem un kadiķīšiem 
„Sapnīšu” pirtiņas tuvumā. Vairāk 
spēka šai vietai piešķir arī tur 
izvietotās Latviešu „spēka zīmes”. 
Skaistums lauku sētā atmaksājas. 
 Cildinājumu nominācijā „Lauku 
sēta ir gudra” saņēma Guntars 
Pakalnietis, Santa Melece un Andis 
Vāczems. Kas viņus visus vieno? 
Varētu teikt - viedums. Karoga 
masts lauku sētas fasādes pusē ir 
pašapziņas un nacionālās stājas 
izpausme, un tomēr liela daļa cil-
vēku atturas uzsliet karoga mastu. 
Guntara Pakalnieša mājās karo-
gam ir sava vieta. Santa ir radoša 
sieviete laukos, viņa nebaidās apgūt 
jauno, un izcelt no aizmirstības 
senču gudrības. Santa audzē, vāc un 
žāvē ārstniecības augus, mācās aust. 

Andis Ilzenē kļuvis par „pēdējo mo-
hikāni”, viņš rūpējas par pēdējo vai 
varbūt pirmo, bet šobrīd - vienīgo 
zirgu pagastā. 
 Dailis Kaparšmits, Agris Vērsis, 
Vladimirs Škelebejs un Viesturs 
Kazainis. Koks ieaug, cilvēks – 
iesakņojas. Visi šie vīri būvē, uztur 
savas dzimtas mājas un veido mājas 
bērniem un bērnubērniem. Tāpēc 
cildinām viņus nominācijā „Lauku 
mājas jumts”.
 Cildinājums nominācijā „Bērns 
lauku sētā” tika pasniegts Medņu 
ģimenei. Šajā ģimenē aug trīs bērni, 
trīs skolēni. Visi čakli mācībās un 
darbu darot. Šajās mājās bērni zina 
lietu kārtību un savu vietu ikdienas 
dzīves norisēs: virtuvē, kūtī, dārzā. 
Viņi visi ir mazpulcēni.
Jāteic, ka nominantiem patīkamus 
mirkļus sagādāja un balviņas nomi-
nācijās pasniedza savējie - ilzenieši, 
kas dzīvo un strādā pagastā, gan 
ilzenieši, kas dzīvo un strādā citur, 
bet kuriem sirdis ar vien ir savā 
dzimtajā pagastā.
 Pasākumu kuplināja grupas „Inga 
un Normunds” dziesmas un deju 
mūzika.

Ilzenieši saņem cildinājumus un pateicības vārdus
Laines Meleces foto

Alūksnes un Jaunlaicenes muzeji akreditēti uz 5 gadiem
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Pasākums
senioriem Annā
 Vizma Reimandova,
Annas pagasta kultūras nama 
vadītāja

 Atzīmējot senioru dienu, 3. 
oktobrī draudzības pēcpusdienā 
pie Annas pagasta pensionāriem 
viesojās Jaunannas, Malienas un 
Kalnienas seniori.

 Jau iepriekš seniori tika aicināti no 
dabas veltēm veidot izstādi „Daba 
pārsteidz un joko”. Pasākuma tēma 
bija „Saldais zummm rudenim”. 
SIA „Jaungrēveles” valdes priekš-
sēdētājs Andis Kaktiņš pastāstīja 
par biškopību, pasākuma dalībnieki 
varēja nogaršot propolisu, bišu 
maizi un izjust rāmīšu pārklāja 
jauko smaržu un dziedinošo spēku. 
Viņš arī dāvināja katram pasākuma 
dalībniekam trauciņu ar medu.
  Apsveikuma uzrunu senioriem 
teica Annas pagasta pārvaldes va-
dītājas pienākumu izpildītāja Vija 
Zaķe. Viņa uzteica senioru aktīvo 
līdzdarbošanos dažādos pasākumos 
un pašdarbības kolektīvu darbā, kā 
arī vēlēja turpmāk būt tikpat aktī-
viem un darbīgiem. Pasākuma gaitā 
sekoja dažādas jautras aktivitātes, 
kolektīvu sadziedāšanās un akorde-
ona spēles iedvesmoti danči. 
Patiess prieks par pasākuma kuplo 
apmeklētāju skaitu! Novēlu visiem 
senioriem labu veselību, spēku un 
izturību, un arī turpmāk būt aktī-
viem pagasta pasākumu apmeklē-
tājiem!

Dzīvnieku māja 
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Alūksnē, pie ģimnāzijas pieklīdusi 
pelēkbalta kaķenīte. Kaķenīte ir 
draudzīga un ļoti mīlīga. Nogādāta 
dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas”, 
kur ļoti gaida savus saimniekus.

Lapsiņa ir 6 - 8 gadus veca, ste-
rilizēta kucīte. Sunītes saimnieks 
cienījamā vecuma un veselības dēļ 
vairs nav spējis rūpēties par mazo 
Lapsiņu, tādēļ suņuks tagad meklē 
jaunus saimniekus. Sunīte ir klusa, 
vēl nedaudz bailīga, būs uzticams 
draugs savam saimniekam. Pašlaik 
atrodas dzīvnieku mājā „Astes un 
Ūsas” Alūksnē.

Alūksnē, Jāņkalna ielā 29 
(gandrīz pretī vecajai pirtij) 
pieklīdusi mīlīga mince ar dzeltenu 
siksniņu. Saimniek, lūdzu, 
atsaucies!

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.

 Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, gan Alūksnes novada 
pašvaldība, gan biedrības iepriek-
šējos gados ir īstenojušas daudzus 
projektus. Viens plānošanas pe-
riods būs noslēdzies un drīzumā 
sāksies nākamais, tādēļ biedrība 
„Alūksnes lauku partnerība”, 
kas pārrauga LEADER pieejas 
īstenošanas gaitu Alūksnes nova-
da teritorijā, uzsāk gatavošanos 
jaunajam plānošanas periodam.

 Jau oktobrī sākušās un novembrī 
turpināsies biedrības organizētās 
tikšanās ar iedzīvotājiem novada 
teritorijās.
  Tikšanās laikā biedrības „Alūksnes 
lauku partnerība” koordinatore 
Santa Harjo – Ozoliņa informēs par 
LEADER atbalstītajiem projektiem, 
kas īstenoti  laika periodā no 2009. 
līdz 2013. gadam. 
 Katrā teritorijā projektu īstenotāji 
pastāstīs par iepriekšējā periodā 
ar LEADER atbalstu paveiktajiem 
darbiem.

„Alūksnes lauku partnerība”aicina tikties
 Pēc tam semināru apmeklētāji 
piedalīsies diskusijā par novada 
iedzīvotāju ieguvumiem LEADER 
programmas ietvaros un vēl 
īstenojamām idejām.
 Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem 
un piedalīties semināros!

Semināru norises laiki 
oktobra beigās un

novembrī:

30. oktobrī 10.00 – 15.00 Seminārs 
„LEADER projekti Ziemera pagasta 
attīstībai” Māriņkalna tautas 
namā

31. oktobrī 10.00 – 15.00 Seminārs 
„LEADER projekti Veclaicenes 
pagasta attīstībai” Veclaicenes 
tautas namā

10. novembrī 10.00 – 14.30 

Seminārs „LEADER projekti Jaun-
alūksnes pagasta attīstībai” Bejas 
novadpētniecības centrā
 
12. novembrī 10.00 – 15.00 Semi-
nārs „LEADER projekti Pededzes 
pagasta attīstībai” Pededzes tautas 
namā

13. novembrī 10.00 – 10.30 Semi-
nārs „LEADER projekti Mārkalnes 
pagasta attīstībai” Mārkalnes 
tautas namā

14. novembrī 10.00 - 15.00 Semi-
nārs „LEADER projekti Malienas 
pagasta attīstībai” Malienas pamat-
skolā

20. novembrī 10.00 – 10.30 
Seminārs „LEADER projekti 
Liepnas pagasta attīstībai” Liepnas 
vidusskolā

21. novembrī 10.00 – 15.00 
Seminārs „LEADER projekti 
Mālupes pagasta attīstībai” 
Mālupes Saieta namā

22. novembrī 10.00 – 15.00 
Seminārs „LEADER projekti 
Jaunannas pagasta attīstībai” 
Jaunannas tautas namā

24. novembrī 10.00 – 12.30 
Seminārs „LEADER projekti 
Kalncempju pagasta attīstībai” 
Pagasta pārvaldes ēkā

24. novembrī 13.00 – 13.30 
Seminārs „LEADER projekti 
Annas pagasta attīstībai” 
Annas kultūras namā

 Informācija arī www.aluksne.lv.

 Galvenie darba pienākumi: 
 Plānot, organizēt, vadīt centra „Dailes” saimniecisko darbu, kultūras pa-
sākumus un aktivitātes, sadarbojoties ar citām pārvaldes struktūrvienībām, 
novada pašvaldības iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un pagasta 
iedzīvotājiem. 

 Prasības:
• vēlama augstākā, vai nepabeigta augstākā izglītība, vai profesionālā 
izglītība kultūras jomā ar iestādes, kolektīva vadītāja amata pieredzi;
• darba stāžs kultūras jomā ne mazāks kā 1 gads pēdējo trīs gadu laikā 
un kultūras un  atpūtas pasākumu organizēšanas iemaņas ne mazāk 
kā 1 gadu pēdējo trīs gadu laikā;
• prasme piesaistīt kultūras jomā darbojošos māksliniekus 
un mākslinieciskos kolektīvus;

• normatīvo aktu pārzināšana savas darbības jomā, prasme tos pielietot 
darbā;
• iemaņas lietvedības jautājumos;
• prasmes saimnieciskā darba organizēšanā; 
• prasme strādāt ar datoru (Word, Excel, PowerPoint), biroja tehniku;
• labas komunikācijas un  sadarbības prasmes. 

 Vēlama pieredze:
• darbā ar pamatskolas vecuma bērniem;
• projektu izstrādāšanas un realizēšanas jomās;
• zināšanās darba drošības un ugunsdrošības jautājumos,
• prezentāciju prasmēs.

 Nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

ILZENES PAGASTA PĀRVALDE izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto SPORTA, KULTŪRAS, 
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRA „DAILES” VADĪTĀJA amatu

Turpinājums no 2. lappuses

  Prauliņu ģimenes darbu augsti 
novērtējusi arī kultūras ministre 
Dace Melbārde, kas šovasar 
viesojusies Ērmaņu muižā, uzsve-
rot, ka Prauliņi ar savu iniciatīvu 
īsteno būtisku kultūrpolitikas 
mērķi – tiesības uz kvalitatīvu 
dzīves telpu, veicinot pieejamību 
daudzveidīgiem kultūras 
notikumiem.
 Nominācijā „Kultūra” „Sudraba 
zīli” saņems zeltinietis Gunārs 
Kalējs, kurš visu savu dzīvi no 
agras bērnības veltījis mūzikai un 
arī šobrīd, 79 gadu vecumā, savu 
neizsīkstošo enerģiju pierāda, vadot 
Zeltiņu retro grupu „Lauku suve-
nīrs”. Kalēja kungs savā bagātajā 
mūžā bijis gan mūzikas skolotājs, 
vadījis dažādus muzikālos kolek-
tīvus, sākot no vokālajiem ansam-
bļiem līdz Zeltiņu un arī Alūksnes 
tautas nama orķestrim. Pagājušā 
gadsimta 70. – 80. gados Gunārs 
vadījis slaveno Alūksnes ceļu daļas 
estrādes ansambli, ar kuru kopā mu-
zicējušas tādas personības kā Ivars 
Vīgners, Edgars Liepiņš, Eduards 
Pāvuls un Uldis Dumpis.
 Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” vadītāja Renāte Pilipa 

savu dzīvi daudzu gadu garumā 
veltījusi gan latviešu, gan nu jau arī 
tuvāko kaimiņu Igaunijā etnogrāfis-
ko tautas tērpu un rakstu pētīšanai. 
Ar viņas un viņas kolēģu darba 
rezultātiem – jauniem, pievilcīgiem 
tautas tērpiem – redzam rotājamies 
mūsu amatiermākslas kolektīvu 
dalībniekus. Un tā - pētot senos 
rakstus un tautu tradīcijas, sagla-
bājot un papildinot tās ar mūsdie-
nīgiem elementiem, rodas jaunas 
tradīcijas.
  Nominācijā „Sabiedrība” 
šoreiz divi apbalvojumi un tie abi 
būs kolektīvi. Biedrība „Astes un 
Ūsas” un viņu atbalstītāji ar savu 
nesavtīgo un mīlestības pilno 
ieguldījumu nelaimē nonākušo 
dzīvnieku labā jau ir guvuši 
pozitīvu atpazīstamību gan Alūksnē 
un kaimiņu novados, gan arī visas 
Latvijas mērogā. Šīs komandas 
vadītājs Modris Briedis un brīv-
prātīgās Elīna Dambe un Signe 
Gorbāne ir pratuši uzrunāt sabied-
rību, aicinot palīdzēt dzīvniekiem 
gan iegūt jaunas mājas, gan uzlabot 
viņu pagaidu mītni dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”.
 Bieži vien nelielos pagastos dzīve 
kūsāt kūsā, ja tur ir viens vai vairāki 
aktīvi cilvēki, kuriem nav žēl sava 

brīvā laika, bet kuriem piemīt 
prasme un vēlēšanās darboties pa-
šiem un aizraut dažādās aktivitātēs 
pārējos. Par šādiem cilvēkiem saka 
– sabiedrības dvēsele. Pie viņiem 
vēršas pēc palīdzības, jo zina, ka tie 
neatteiks, uz viņiem paļaujas. Zel-
tiņu pagastā tāda ir Laivu ģimene. 
Elita un Ilgvars Laivas kopā ar dē-
liem Rolandu un Ivaru, iesaistot vēl 
arī citus radus, nesavtīgi darbojas 
sava pagasta cilvēku labā. Ar viņu 
atbalstu un rosību te notiek dažādas 
sportiskas un kultūras aktivitātes, 
viņi piedalās pagasta amatier-
mākslas kolektīvos, allaž ir gatavi 
palīdzēt ar darbu un padomu.
 Dodoties ārpus savas dzīves vietas 
vai uzņemot viesus, katrs esam šīs 
vietas vēstneši, un tad ir svarīgi, 
vai svešiniekam par savām mājām 
protam stāstīt ar lepnumu un 
mīlestību. Keramiķis Uģis Puzu-
lis savā darbnīcā Alsviķu pagasta 
„Racupkalnā”, apvienojot mīlestību 
uz darbu, bagātu izdomu un radošās 
spējas, rada skaistus mākslas darbus 
un labprāt uzņem arī tuvākus un 
tālākus viesus, aizraujoši un intere-
santi iepazīstinot viņus ar keramiķa 
arodu. Uģis labprāt līdzdarbojas 
novada kultūras pasākumu 
organizēšanā gan ar saviem 

darbiem, gan demonstrējot amata 
prasmes, kā arī pārstāv novadu 
tuvākos un tālākos lietišķās mākslas 
pasākumos un gadatirgos. Uģis 
Puzulis saņems „Sudraba zīli” 
nominācijā „Novada cildinātājs”.
 Nominācijā „Atbalsts 
pašvaldībai” šogad apbalvojums 
nonāks zemnieku saimniecības 
„Sprogas” īpašnieka Ivara Tīca 
rokās. Pašvaldībai izveidojusies 
laba sadarbība ar uzņēmēju, jo viņa 
dāvātie ziedi un krāšņumaugi ro-
tājuši puķu dobes un bijuši lielisks 
papildinājums pasākumu noformē-
šanai gan Alūksnē, gan Jaunalūksnē 
un Malienā. Uzņēmējs ar savu 
ieguldījumu piedalās arī pagasta 
autoceļu uzturēšanā un neatsaka 
padomu pašvaldības iestādēm 
stādījumu plānošanas un teritorijas 
labiekārtošanas jautājumos.
 Kopumā šogad pašvaldības apbal-
vojumam „Sudraba zīle” sabiedrība 
bija pieteikusi 33 pretendentus. 
Paldies jums visiem par aktivitāti! 
Pieteikumus izvērtēja komisija, ku-
ras sastāvā bija gan domes deputāti, 
gan sabiedrības pārstāvji. Lēmumu 
par komisijas izvirzīto pretendentu 
apbalvošanu 23. oktobrī pieņēma 
Alūksnes novada dome.

Zināmi „Sudraba zīles” saņēmēji

Pieteikuma vēstuli ar Centra „Dailes” attīstības redzējumu kultūras jomā, CV un vēlams rekomendācijas līdz 07.11.2014. plkst. 15:00 iesniegt 
personīgi vai ar pasta sūtījumu Ilzenes pagasta pārvaldē „Jaunozoli”-5, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344, vai elektroniski 
nosūtot uz e pastu  ilzene@aluksne.lv.

Kontaktpersonas: Ā.Rone tālrunis 20236044 (līdz 04.11.2014.), I.Sniedze tālrunis 26468713 (no 05.11. 2014.)
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Noderīgi www.aluksne.lv

Apmeklētāju pieņemšana novembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
3. un 24. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 24. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 24. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
3. un 24. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

14. un 28. novembrī 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.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 06.11.2014. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija KAPARŠMITE 20.11.2014. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 10.11.2014. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 10.11.2014. 16.00 – 17.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 13.11.2014. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 27.11.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis SADOVŅIKOVS 27.11.2014. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 20.11.2014. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Guntars 

ŠVOLMANIS
13.11.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis ZARIŅŠ 27.11.2014. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 10.11.2014. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 12.11.2014. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

 Sarmīte Svilāne,
SIA LLKC Alūksnes nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante

 Lauku atbalsta dienestā
iesniedzamie iesniegumi:

  Līdz 15.11.2014. pieteikšanās uz 
pārejas posma valsts atbalstu par 
zīdītājgovīm;

  Līdz 30.12.2014. atbalstam 
apdrošināšanas polišu iegādes izde-
vumu segšanai;

  No 17.10.2014. - 19.11.2014. 
notiks pieteikšanās pasākumam 
„Lauku saimniecību modernizāci-
ja”, pasākuma ietvaros atbalstāmās 
aktivitātes - jaunu kūtsmēslu krā-
tuvju būvniecība, esošo kūtsmēslu 
krātuvju rekonstrukcija, nepiecie-
šamo būvmateriālu un stacionāro 
iekārtu iegāde;

  No 31.10.2014. - 01.12.2014. 
notiks pieteikšanās pasākumā 
„Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana”, pasākuma ietvaros 

atbalstāmās aktivitātes - jaunaudžu 
kopšana un mazvērtīgo mežaudžu 
nomaiņa.

 No 19.09.2014. EPS sistēmā 
klientiem ir atvērta iespēja iesniegt 
Lauku bloku precizēšanas pieprasī-
jumus 2015. gada Platību maksāju-
mu sezonai.

 LAD speciālista pieņemšanas 
laiks Alūksnē, Dārza ielā 11, 110. 
kabinetā ir katru otrdienu no 9.00 
līdz 16.00. Tiek pieņemti visi LAD 
administrēto pasākumu iesniegumi 
nogādāšanai Gulbenē.

 Informācija lopkopjiem – ar 
01.11.2014. tiks noņemta LDC 
iesniedzamo dokumentu pasta 
kaste. Turpmāk aizpildītie doku-
menti jāsūta pa pastu vai jānogādā 
pie konsultanta pieņemšanas laikā 
Alūksnē, Dārza ielā 11, 117.kabine-
tā katra mēneša otrajā un ceturtajā 
otrdienā no 10.00 – 15.00.

Aktuālā informācija
lauksaimniekiem

 Alūksnes ev. lut. draudzē
 Mācītājmuižā:
katru darba dienu 9.00 laudes;18.00 
vespere
otrdienās 19.00 „Īsta brīvība”
trešdienās 18.20 Bībeles stunda
ceturtdienās 19.00 „Alfas kurss” 
piektdienās 17.00 - 18.00 mācītāja 
pieņemšanas laiks, 18.00 iesvētes 
apmācības
sestdienās 10.00 svētdienas skola
1. novembrī 15.00 reformācijas 
svētki (filma „Luters”; reformācijas 
laika ēdieni)
14. novembrī 19.30 jauniešu vakars
15. novembrī 16.00 laulāto vakars
29. novembrī 17.00 vīru va-
kars 

 Baznīcā:
svētdienās 11.00 dievkalpojums
30. novembrī 11.00 Pirmā Adventa 
dievkalpojums

Alūksnes Svētās Trijādības 
baznīcā

 Dievkalpojumi katru sestdienu 
17.00, katru svētdienu  9.00.
1. novembrī  Dēmetrija mirušo 
piemiņas sestdiena 9.00.
    

Zeltiņu ev.lut. baznīcā
 Dievkalpojumi 9. novembrī  10.00, 
18. novembrī  Latvijas Valsts svēt-
kiem veltīts dievkalpojums.

Liepnas Pravieša Elijas baznīcā
 Dievkalpojums 8. novembrī 9.00

Veclaicenes Dievmātes Patvēruma 
baznīcā

 Dievkalpojums 18. novembrī 9.00.

 Aicinām arī citas novada drau-
dzes sniegt informāciju par saviem 
aktuālajiem pasākumiem, līdz katra 
mēneša 20. datumam iesūtot to uz 
e-pastu evita.aploka@aluksne.lv!

Novembrī draudzēs
novadā

  Biedrība ,,Alūksnes novada 
izglītības attīstības centrs” 
projekta “Kā izprast savu 
bērnu” ietvaros organizē 
nodarbības (novembris  – 
marts 2 x mēnesī) pirmsskolas 
vecuma bērnu vecākiem 
emocionāli veselu un spējīgu 
bērnu audzināšanai.

 Aicinām Jūs uz pirmo nodarbību
(2 h) „Izpratne par bērna attīstību 

un temperamentu” 
14. novembrī 17.00 PII “Saulīte”, 
Alsviķu pagastā.

 Nodarbības vada Ineta Bērziņa. 
Dalības maksa – ziedojums. 
 Nodarbībai lūdzam pieteikties 
pa tālruni 22015660  līdz 
10. novembrim.
 Projektu līdzfinansē Alūksnes 
novada pašvaldība.

Aicina uz nodarbībām
bērnu vecākiem

Vārds, uzvārds 
 

Vieta Diena Pieņemšanas laiks

Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja 
Inga OZOLIŅA 
t. 26411168

Alūksnes 
pilsēta

Pirmdiena 10.00-12.00
13.00-16.00

Alūksnes 
pilsēta  

Otrdiena 10.00-12.00
13.00-16.00

Bāriņtiesas
priekšsēdētaja 
vietniece
Gunta VANAGA
t. 29214599

Jaunalūksnes 
pagasts 

Otrdiena  12.30-16.30

Jaunalūksnes 
pagasts 

Piektdiena 8.00-12.00

Bāriņtiesas 
locekle
Santa EISLERE
t. 26595113

Veclaicenes 
pagasts

Otrdiena
Piektdiena

13.00-16.30
8.30-12.00

Jaunlaicenes 
pagasts

Otrdiena
Piektdiena

8.00-12.00
13.00-16.00

Ziemera 
pagasts 
 

Pirmdiena
Trešdiena
Ceturtdiena

8.00-12.00; 12.30-14.00
14.00-16.30
9.00-12.00

Bāriņtiesas 
locekle
Elita JANSONE
t. 29153516

Jaunannas 
pagasts 

Pirmdiena
Piektdiena

8.00-12.00
13.00-16.00

Malienas 
pagasts

Otrdiena
Ceturtdiena

8.00-12.00
13.00-16.00

Mālupes 
pagasts

Otrdiena
Ceturtdiena

13.00-16.00
8.00-11.00

Annas
pagasts

Trešdiena 
Piektdiena

13.00-16.00
8.00-12.00

Bāriņtiesas 
locekle
Ilze PŅOVA
t. 26536797

Pededzes 
pagasts

Otrdiena
Piektdiena

9.00-12.00; 12.30-13.30
13.00-16.00

Mārkalnes 
pagasts

Pirmdiena
Trešdiena

8.00-12.00
13.30-16.30

Liepnas 
pagasts

Ceturtdiena
Piektdiena

12.30-16.30
8.00-11.00

Bāriņtiesas 
locekle
Daiga RENCE
t. 26427655

Ilzenes
pagasts

Pirmdiena 
Ceturtdiena

13.00-16.30
8.30-12.00

Zeltiņu
pagasts

Pirmdiena 
Ceturtdiena

8.00-12.00
13.00-14.30

Alsviķu 
pagasts

Otrdiena
Trešdiena 
Piektdiena

8.00-12.00
14.00-16.30
9.00-12.00

Kalncempju 
pagasts

Ceturtdiena 15.00-16.30

Alūksnes novada
bāriņtiesas pieņemšanas 
laiki no 1. oktobra

Skolu komandas 
piedalīsies 
„Lāčplēša stafetē”

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 6. novembrī, sagaidot 
Lāčplēša dienu, Alūksnes 
pilsētas un novada skolu 
jaunatne aicināta piedalīties 
militārajās sporta spēlēs 
„Lāčplēša stafete 2014”, ko 
organizē Alūksnes pilsētas 
Tautas nams un Nacionālo 
bruņoto spēku Kājnieku skolas 
karavīri.
 Militārās sporta spēles notiks 
Alūksnes muižas parka teritorijā 
un tajā piedalīties aicinātas klašu 
komandas 8 cilvēku sastāvā (4 
meitenes un 4 zēni) 3 vecuma 
grupās - 7. - 8. klases, 9. – 10. 
klases un 11. – 12. klases.
 Komandām, kas piedalīsies 
spēlēs, jāsagatavo sava 
prezentācija, īpaši domājot par 
komandas tēlu, devīzi un apsvei-
kumu Latvijai. Sacensības ietvers 
dažādus atraktīvus veiklības, 
spēka un intelekta elementus, 
piemēram, purva šķērsošana, lāča 
vilkšana, nešķīsto iznīcināšana, 
Spīdolas bizes pīšana, Lāčplēša 
deja ar Laimdotu, kā arī zināšanu 
pārbaude „Novembris – Latvijas 
vēsturē”. Pasākums noslēgsies ar 
neformālām sarunām pie uguns-
kura, siltas tējas un komandu 
līdzpaņemtajām desiņām.
 Katrā klašu grupā pasākuma 
rīkotāji apbalvos trīs godal-
goto vietu ieguvējus, bet 
pārējie saņems pateicības un 
veicināšanas balvas. Apbalvošana 
notiks Lāčplēša dienā, 11. 
novembrī svinīgajā pasākumā pie 
Alūksnes Jaunās pils.
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

     I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā 2015.gadā Alūksnes novadā 
ar nekustamā īpašuma nodokli tiek 
apliktas dzīvojamo māju palīg-
ēkas, inženierbūves – laukumi, kas 
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukumi, vidi degradējo-
šas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves un būves, kuru 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, kā arī nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinu un maksāšanas paziņoju-
mu izdošanu veic Alūksnes novada 
pašvaldības Administrācijas Grāmat-
vedības nodokļu administrators un 
grāmatvedis - uzskaitvedis pagastu 
pārvaldēs. Nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu piedziņu veic Alūksnes 
novada pašvaldības Administrācijas 
Grāmatvedības nodokļu administra-
tors un pagastu pārvalžu vadītāji.

II. Nekustamā īpašuma nodoklis 
dzīvojamo ēku palīgēkām

3. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
2015.gadā neapliek dzīvojamo māju 
palīgēkas, kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai, 
ja palīgēkas platība pārsniedz 25m2, 
izņemot garāžas.
4. Garāžas ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek un piemēro likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktās nodokļa likmes.

III. Nekustamā īpašuma nodoklis 
inženierbūvēm – laukumiem, kas 

tiek izmantoti kā maksas
stāvlaukumi

5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
1,5% apmērā no inženierbūves 
kadastrālās vērtības apliek inže-
nierbūves — laukumus, kas tiek iz-

mantoti kā transportlīdzekļu maksas 
stāvlaukumi.
6. Nodokļu maksāšanas pienākums 
attiecībā uz inženierbūvēm — lau-
kumiem, kas tiek izmantoti kā 
transportlīdzekļu maksas stāvlauku-
mi rodas ar nākamo mēnesi pēc tam, 
kad ir uzsākts izmantot inženierbūvi 
kā transportlīdzekļu maksas stāvlau-
kumu. 
7. Kadastra informatīvajā sistēmā ne-
reģistrētas inženierbūves – laukumi, 
kas tiek izmantoti kā transportlīdzek-
ļu maksas stāvlaukumi, tiek apliktas 
ar nekustamā īpašuma nodokli, 
piemērojot likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3.panta 1.3 daļā 
noteikto kārtību. Tādos gadījumos, 
maksāšanas paziņojums tiek izsūtīts 
viena mēneša laikā no brīža, kad 
pašvaldība konstatē, ka inženierbūve 
tiek izmantota kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukums un nodokļu 
maksāšanas pienākums rodas ar 
nākamo mēnesi pēc tam, kad pašval-
dība ir konstatējusi, ka inženierbūve 
tiek izmantota kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukums. 

IV. Nekustamā īpašuma nodoklis 
vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošām 

būvēm
8. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
3% apmērā no lielākās (būvei piekri-
tīgās zemes vai būves) kadastrālās 
vērtības, apliek vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošās būves. 
9. Būvei piekritīgā zeme ir:
9.1. Alūksnes novada pagastu teri-
torijā ēkai (būvei) piekritīgā zeme 
ir zeme, ko aizņem ēkas (būves) un 
pagalms, kā arī šo ēku (būvju) uz-
turēšanai nepieciešamā zeme – līdz 
0,5ha platībā;
9.2. Alūksnes pilsētas teritorijā šādai 
ēkai (būvei) piekritīgā zeme ir zeme, 
ko aizņem ēka (būve), kā arī šo ēku 

(būvju) uzturēšanai nepieciešamā 
zeme – līdz 1200 kv.m platībā. 
10. Lēmumu par būves klasificēšanu 
par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu, vai lē-
mumu par attiecīga statusa atcelšanu 
pieņem Alūksnes novada pašvaldības 
iestāde “Būvvalde”. 
11. Nekustamā īpašuma nodokli 
aprēķina un maksāšanas paziņo-
jumu nosūta nodokļu maksātājam 
sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, 
kad lēmums par būves klasificēšanu 
par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu ir kļuvis 
neapstrīdams vai ir beidzies termiņš 
augstākās iestādes izdotā adminis-
tratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā 
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, 
un tas nav pārsūdzēts. 
12. Nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķinu par būvi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” noteik-
tajā apmērā veic sākot ar nākamo 
mēnesi pēc lēmuma par šo noteiku-
mu 10.punktā minētā būves statusa 
atcelšanu.  

V. Nekustamā īpašuma nodoklis 
būvēm, kuru būvniecībā

pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu

veikšanas ilgums
13. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 
2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvat-
ļauja, bet tās derīguma termiņš bei-
dzies līdz 2013.gada 31.decembrim 
un būves nav nodotas ekspluatācijā, 
un līdz 2014.gada 31.decembrim 
būvatļaujas nav atjaunotas, apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokli 3% 
apmērā no lielākās (būvei piekritī-
gās zemes  vai būves) kadastrālās 
vērtības, līdz būves nodošanai 
ekspluatācijā.
14. Būvēm, kuru būvniecībai pirms 
2013.gada 1.jūlija ir izsniegta 
būvatļauja, bet tās derīguma termiņš 
beidzies pēc 2013.gada 31.decembra 

un 12 mēnešu laikā pēc būvatļaujas 
derīguma termiņa beigām būves nav 
nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas 
atjaunotas, ar 13.mēnesi pēc derīgu-
ma termiņa beigām, apliek ar nekus-
tamā īpašuma nodokli 3% apmērā 
no lielākās (būvei piekritīgās zemes 
vai  būves) kadastrālās vērtības, līdz 
būves nodošanai ekspluatācijā.

VI. Nodokļu maksāšanas paziņoju-
ma piespiedu izpildes termiņš

15. Nodokļu maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk 
kā septiņu gadu laikā no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža.

VII. Noslēguma jautājumi
16. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2012.gada 
27.septembra saistošos noteiku-
mus Nr.28/2012 ”Kārtība, kādā ar 
nekustamā īpašuma nodokli apliek 
vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas būves”  
un 2012.gada 22.novembra saistošos 
noteikumus Nr.30/2012 “Par gro-
zījumiem Alūksnes novada domes 
27.09.2012. saistošajos noteikumos 
Nr.28/2012  ”Kārtība, kādā ar ne-
kustamā īpašuma nodokli apliek vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves”. 

Paskaidrojuma raksts 

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums.
 Saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 
9¹ punktu, 1.panta 21 daļu,  3.panta 
14 daļu, 3.panta 16 daļu un 9.panta 
otro daļu pašvaldībām ir deleģētas 
tiesības, pieņemot saistošos notei-
kumus, precizēt nodokļa objektus, 
noteikt kādā veidā piemērojama 
paaugstināta nodokļa likme, noteikt 
nodokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpildes termiņu. 

Noteikumi nepieciešami, lai mazi-
nātu nodokļa slogu iedzīvotājiem, 
kā arī, lai veicinātu ēku uzturēšanu 
pienācīgā stāvoklī, kas neapdraud 
citas personas un nedegradē vidi.

2. Īss projekta satura izklāsts.
  Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli 
2015.gadā Alūksnes novadā tiek 
apliktas dzīvojamo māju palīg-
ēkas, inženierbūves – laukumi, kas 
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukumi, vidi degradējo-
šas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves un būves, kuru 
būvniecībā pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, kā arī nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu 2015.gadā.

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
  Budžeta ieņēmumi no nekustamā 
īpašuma nodokļa samazināsies 
neievērojami.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā.
  Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
būs nenozīmīga un būtiski
neietekmēs kārtējo nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksājumu.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām.
  Noteikumu izpildi nodrošinās 
Alūksnes novada pašvaldības un 
pagastu pārvalžu nodokļu adminis-
tratori.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām.
  Nav notikušas.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  Alūksnes
novadā 2015. gadā
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  1. panta otrās daļas 9¹. punktu, 1. panta 21 daļu,  3. panta 14 daļu,  
3. panta 16 daļu, 9. panta otro daļu,

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 25.09.201

lēmumu Nr.341 (protokols Nr.17, 12.punkts)

Spēkā no 30.10.2014.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi novembrī
Sporta pasākumi

11. novembrī 20.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē LBL 3 spēle basketbolā 
vīriešu komandām STASIS/
ALŪKSNE – BK SALACGRĪVA.
21. novembrī 20.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē LBL 3 spēle basketbolā 
vīriešu komandām STASIS/
ALŪKSNE – „DĀRZNIEKS”/ 
CĒSU sporta skola.
30. novembrī 10.00 Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā novada atklātā kausa 
izcīņas 7. kārta galda tenisā.

Alūksnē

1. novembrī 18.00 Alūksnes no-
vada pašvaldības administratīvās 
ēkas lielajā zālē krievu romances 
dzied Viktors Kozlitins. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes 
pilsētas Tautas nama kasē un Biļešu 
paradīzes kasē (Dārza ielā 11)  no 
23. septembra. Ieeja: 4 EUR, pēdējās 
4 rindas - 3 EUR.
6. novembrī 13.00 Alūksnes muižas 
parkā Alūksnes pilsētas un novada 
skolu jaunatnes militārās sporta 
spēles „Lāčplēša stafete 2014”. 
Pulcēšanās „Vējiņā”. 

11. novembrī no 14.30 – 18.30 
Lāčplēša dienas atceres pasākumi:
11.00 – 16.00 - Armijas tehnikas 
izstāde, paraugdemonstrējumi Ojāra 
Vācieša ielas stāvlaukumā,
14.30 - Ziedu nolikšana pie Lāčplēša 
ordeņa kavalieru atdusas vietām 
Alūksnes Lielajos kapos,
15.00 - Piemiņas brīdis Garnizona 
kapos,
16.00 - Dievkalpojums Alūksnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
16.40 – Skolu jaunatnes pulcēšanās 
ar lāpām pie Bībeles muzeja,
17.00 - Piemiņas brīdis pie Jaunās 
pils. Aicinām ņemt līdzi svecītes, ko 
varēs novietot pie Mātes tēla,
17.30 - Lāpu gājiens uz 7. Siguldas 
kājnieku pulka pieminekli. Aicinām 
piedalīties gājienā!
Apmēram 18.00 svētbrīdis pie 7. 
Siguldas kājnieku pulka pieminekļa. 
Aicinām ņemt līdzi svecītes, ko 
varēs novietot pie pieminekļa.
11. novembrī 19.00 administratīvās 
ēkas lielajā zālē LNT Dziedošo 
ģimeņu šova dalībnieku Tihovsku 
ģimenes svētku koncerts. Ieeja: bez 
maksas.
14. novembrī 22.00 administratīvās 
ēkas lielajā zālē svētku balle kopā 
ar Kasparu Maku. Starpbrīdī – 
muzikāls sveiciens. Ieeja: 3 EUR.
17. novembrī 19.00 administratīvās 

ēkas lielajā zālē Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 96. gada-
dienai veltīts pasākums „Es ozola 
zīle Tev vainagā”, Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojuma „Sudraba 
zīle” pasniegšanas ceremonija.
20. novembrī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7. – 9. 
klašu ēkas aktu zālē dokumentālās 
filmas „Štābs Ipiķi” (pulksten 15.30), 
spēlfilmas „Modris” (pulksten 16.15) 
un animācijas filmas „Akmeņi manās 
kabatās” (pulksten 18.00) skatīšanās. 
Sarunā ar skatītājiem piedalīsies 
režisors Juris Kursietis, filmas 
„Modris” aktieris Kristaps Pikša un 
režisors Ivars Zviedris. Ieeja bez 
maksas.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes
„Ir laiks, kad debesīs eņģeļi 
dzimst un pār Latviju sniega 
pārslas kaisa…” (J. Ikes) (01.-
30.11. abonementā), „Grāmatas 
nesteidzīgiem rudens vakariem” 
(03. - 30.11. abonementā), „Latvijas 
valsts simboli” (03. - 30.11. lasītavā), 
Jaunalūksnes pagasta iestāžu veidotā 
izstāde „Zudušais laikā: No Jēkaba 
Kreiļa alus darītavas līdz…” (03. 
– 30.11. lasītavā), „Maza mana 
Tēvuzeme” (01. - 18.11. bērnu 

literatūras nodaļā), Kristiāna Dambja 
portretu izstāde „Zīmēšana ir atslēga 
uz labsajūtu” (01. - 15.11. bērnu 
literatūras nodaļā), „Ziemeļvalstu 
bērnu un jauniešu literatūra” (10. 
– 16.11. bērnu literatūras nodaļā)., 
zīmējumu izstāde pirmskolas 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
„Uzzīmē Loti!” (01. – 14.11. bērnu 
literatūras nodaļā).

Pasākumi
„Mans Baltijas ceļš”: tikšanās ar 
alūksniešiem – projekta „Baltijas 
ceļa stāsti” dalībniekiem. Piedalās 
bijušais LTF līderis Dainis Īvāns 
un Tautas frontes muzeja pārstāvji. 
(04.11. plkst.13.00 lasītavā), 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 
„Troļļi Ziemeļos” Rīta stunda. T. 
Jansones grāmatas „Tēti un jūra” 
fragmenta lasījums (12.11. bērnu 
literatūras nodaļā), igauņu rak-
stnieka A. Kivireha grāmatu par 
Loti lasījumi (05. – 07.11. bērnu 
literatūras nodaļā), Jauno grāmatu 
diena (24.11. abonementā).

Alūksnes muzejā

Izstādes
No 01.11. filmu studijas „RIJA” 
izstāde visām paaudzēm „Tā top 
animācija”. Izstādē apskatāmi 

zīmējumi no latviešu animācijas 
filmām. Jaunākajiem apmeklētājiem 
būs iespēja arī kopēt zīmējumus un 
pašiem zīmēt un krāsot. 
No 04.11. – 30.11 foto izstāde 
„Latvijas lepnums – šokolāde 
„Laima”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”; 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”; “Nesenās pagātnes liecinie-
ki”; „Marienburgas cietoksnis” 
(cietokšņa makets).

Pasākumi
15. novembrī „Svinēsim 
svētkus kopā”:
No 10.00 – 12.00 radošā darbnīca 
(saldumu saiņošana, apsveikums Lat-
vijai dzimšanas dienā, foto stūrītis),
12.00 foto izstādes „Latvijas lep-
nums – šokolāde Laima” atklāšana,
12.30 – 13.00 filma par A/S „Laima” 
vēsturi „Saldumu pilsēta” (bijušajā 
kinoteātra „Liesma” zālē). Ieeja uz 
pasākumu bez maksas. 
22. novembrī konference par koka 
restaurāciju un pils izpēti. Kon-
ference projekta „Divas ainavu 
parka pērles Austrumeiropā (Ainavu 
pērles)” ietvaros.

Turpinājums 12. lappusē



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi novembrī
29.10.2014.

Nobeigums no 11. lappuses

28. novembrī 17.30 radošā darbnīca  
- gatavosim Adventes vainagus no 
dabas materiāliem. Materiāli būs 
pieejami uz vietas, bet aicinām arī 
ņemt līdzi visdažādākos materiālus. 

Alsviķu pagastā

1. novembrī 19.00 Alsviķu kultūras 
namā akcijas „Apceļo seno Atzeles 
zemi” gada balle – priekšnesumi, 
prezentācijas, balvu pasniegšana, 
dejas ar grupu „ROLISE”, līdzi 
ņemot „groziņus”. Ieeja: 2 EUR.
11. novembrī Karvas Brāļu kapos 
ziedu nolikšana, godinot Lāčplēša 
kara ordeņa kavalierus.
13. novembrī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
„Noskaņa” kopā sanākšana – jubilāru 
sveikšana, tikšanās ar Alūksnes 
novada domes vadību.
13. novembrī 17.00 Alsviķu 
kultūras namā filmas „Būt latvi-
etim” demonstrēšana un tikšanās 
ar autoru Leonardu Inkinu. Būs 
pieejams grāmatu galds.
16. novembrī 13.00 Alsviķu 
kultūras namā Latvijas Valsts 
dzimšanas dienai veltīts sarīkojums 
– pagasta pārvaldes pateicību 
pasniegšana un koncertprogramma 
„Ciemos pie māsīcas Latvijā”, 
piedalās dziedātājas Ieva Bistrova, 
Ilva Karro un pianiste Aija Bērziņa. 
Ieeja: bez maksas.
17. novembrī 22.00 Alsviķu 
kultūras namā atpūtas vakars – 
balle ar grupu „Galaktika”. Līdzi var 
ņemt „groziņu”. Ieeja: 2,50 EUR.
28. novembrī 17.00 Alsviķu 
kultūras namā radošo prasmju 
klubiņa nodarbība „Apsveikumi 
kvīlinga tehnikā”.
29. novembrī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā viesojas Jaunannas 
amatierteātris „Šūpoles” ar 
G. Micānes izrādi „Skaista mana 
brāļa sēta”. (Režisore Sarmīte 
Locāne). Ieeja: 1,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes „Runā ar darbiem - tā 
ir stiprākā un labākā valoda” 
(rakstniekiem Kārlim Skalbem 
— 135,  Ādolfam Talcim — 110, 
vēsturniekam Edgaram Dunsdor-
fam — 110), tematiskās izstādes 
- Mārtiņdiena, Lāčplēša  un Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai 
izstāde „Valsts svētuma zīmes”, 
13. novembrī 10.00 Ziemeļvalstu 
nedēļas ietvaros pasākums PII 
„Saulīte” audzēkņiem rīta lasījums 
„Troļļi ziemeļos”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes rakstniekiem  Kārlim 
Skalbem – 135,  Ādolfam Talcim 
– 110, Anatolam Imermanim – 
100, dzejniecei Norai Kalnai – 75, 
vēsturniekam Edgaram Dunsdor-
fam – 110,  tematiskās izstādes  
„Mārtiņdiena klāt - ziemai vārti 
vaļā!”,  „Mana Tēvu zeme – Lat-
vija!”.

Annas pagastā

7. novembrī 10.00 Annas 
bibliotēkā video filmas „Dzejnieces 
Skaidrītes Kaldupes piemiņai” 
skatīšanās.
18. novembrī 13.00 Annas kultūras 
namā Valsts svētkiem veltīts Annas 
un Mārkalnes pagastu pašdarbības 
kolektīvu koncerts.
No 24. – 28. novembrim Annas 
bibliotēkā Adventes rotājumu 
gatavošanas darbnīcas.
Annas bibliotēkā izstādes „Kolhozu 
laika liecības Annas pagastā”; „…

kad visi aizceļo, man ir tā, it kā es 
ar akmeni būtu dabūjis pa pieri…” 
Kārlim Skalbem – 135.

Jaunalūksnes pagastā

1. novembrī 19.00 Kolberģa tautas 
namā Bejas amatierteātra izrāde 
Baibas Jukņevičas komēdija „Ak, 
šī jaukā lauku dzīve” (režisors Arnis 
Ezeriņš).
5. novembrī 15.00 Bejas 
novadpētniecības centrā nodarbība 
Seno amatu darbnīcā kopā ar 
pasniedzēju Sandru Āboltiņu 
„Cepures adīšana – nepilnās rindas”. 
Dalības maksa EUR 2, līdzi jāņem 
divu krāsu dzija un piemērotas 
adāmadatas.
11. novembrī 16.30 Bejas 
novadpētniecības centrā lāpu 
gājiens un Somu karavīru Brāļu 
kapiem Bejā. Pulcēšanās pie skolas.
16. novembrī 19.00 Kolberģa 
tautas namā Valsts svētku koncerts 
„Latvija ir visskaistākā - tik un tā” 
ar pagasta amatiermākslas kolektīvu 
uzstāšanos.
16. novembrī 21.00 Kolberģa tau-
tas namā svētku balle kopā ar grupu 
„Brālīši”.
21. novembrī 12.00 Bejas 
novadpētniecības centrā tikšanās ar 
dzejnieci, novadnieci Vēsmu Kokli 
Līviņu un Andra Voiciša fotoizstādes 
„Nojausmās un vīzijās” atklāšana 
pasākumā „Apvij Latvijai dzejas 
un mākslas jostu!”.
Kolberģa tautas nama foajē 
Rudītes Poles un Mudītes Rusakovas 
fotogrāfiju izstāde „Dzimtās puses 
ainiņas”.
Bejas bibliotēkā izstādes gleznotājai 
Maijai Tabakai – 75, rakstniekam 
Kārlim Skalbem – 130, Mārtiņdiena 
- rudens beigu un ziemas sākuma 
laiks, „Tādā pelēki lietainā, drēgnā 
un saltā laikā Kā miglā auklētā un 
ieskautā teiksmā Tu esi dzimusi, 
Mūsu Latvijas Valsts” /E. Jansons/; 
rīta lasījumi Bejas pamatskolas 
skolēniem „Troļļi Ziemeļos” (10. 
- 16.11.); 26.11. lasītāju klubiņā 
„Pipariņš” pasākums „Mēs katrs 
esam fragments pasaules puzlē”.
 
Jaunannas pagastā

10. novembrī 14.00 Jaunannas 
tautas namā Mārtiņdienas andele.
11. novembrī 11.00 Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē senioru 
ikmēneša sanākšana - tikšanās ar 
pagasta pārvaldes vadītāju Vēsmu 
Čugunovu.
15. novembrī 19.00 Jaunannas 
tautas namā Latvijas dzimšanas 
die-nas koncerts „Mana tautasdzies-
ma”. Ieeja: brīva.
Jaunannas bibliotēkā izstādes 
„Es turpinu pārsteigt” – gleznotājai 
Maijai Tabakai - 75, „Klusuma 
melodijas” – rakstniekam Kārlim 
Skalbem - 135, „Troļļi ziemeļos” 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 
(10. - 16.11.).

Jaunlaicenes pagastā

1. novembrī 19.00 Jaunlaicenes 
tautas namā folkloras kopas 
„Putnis” 15 gadu darbības jubilejas 
svinības „Es nedēļu izdziedāšu”. 
Tiek aicināti un gaidīti visi, kuri 
lepojas ar šo kolektīvu. Īpaši gaidām 
tos, kuri savulaik ir bijuši 
šī kolektīva dalībnieki.
12. novembrī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā šūšanas un piegriešanas 
kursu nodarbības.
15. novembrī 17.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā, atzīmējot Latvijas 

valsts 96. gadadienu, ielūdzam uz 
lekciju „Brīvības cīņas Jaunlaicenes 
pusē”.
15. novembrī 19.00 
Jaunlaice-nes tautas namā Latvijas 
valsts dzimšanas dienas svinības 
- jaundzimušo godināšana, „labo 
gariņu” godināšana, Viktora Zemgala 
koncerts, 22.00 svētku balle. Spēlē 
grupa „Putukvass”. 
Ieeja uz balli: 1,50 EUR.
18. novembrī 16.00 Opekalna 
baznīcā svētku dievkalpojums.
28. novembrī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā amatierteātra „Jumts” 
iestudētās lugas „Pārdotie svētki” 
videoizrāde.
30. novembrī 11.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Adventa vainaga 
veidošana, 1. Adventa sveces 
iedegšana.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
jaunā nodarbība „Skološanās ne 
pa jokam”. Cena 0,43 EUR vienai 
personai, diviem grupas pavadoņiem 
ieeja bez maksas; nodarbības: vāveru 
tīšana (informācija par rotaļlietām); 
pastalu darināšana (informācija par 
kāju aušanu), dārgumu meklēšana 
(stāsts par muižas apbūvi un ēkām); 
malēniešu vārdu spēle (ieskats 
senajā malēniešu izloksnē); divu 
zaķu ķeršana; cāļu sargāšana; kad 
muižā zvani skanēja; ģimenēm 
– iespēja svinēt kāzu, dzimšanas 
dienu pasākumus, darba kolektīviem 
nozīmīgu svētku svinēšanas 
pasākumus; pamatekspozīcijas: 
„Jaunlaicenes muiža”, „Malēnieši 
Opekalna draudzē”, izstāde: 330 
skolas gadi. 

Kalncempju pagastā

15. novembrī 10.00  Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Amatu skolas 
„Es mācu, ko es māku” aušanas 
nodarbība. Nodarbību vada TLMS 
„Sagša” vadītāja Renāte Pilipa. 
Dalība bez maksas.
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
izglītojošās programmas lieliem un 
maziem: „Veļas diena”, „Neba maize 
pati nāca”, „Kartupeli, kartupeli, 
kas ir tavi brāļi”; kāzu programma 
„Darbi lauku sētā”; izzinošas un 
atraktīvas ekskursijas ar apmeklētāju 
aktīvu līdzdarbošanos; no 10. decem-
bra programma „Ottes Ziemassvētku 
pasakas” (pieņemam pieteikumus, 
maksa 3 EUR personai).
Viktora Ķirpa Ates muzeja darba 
laiks svētku laikā: 15. novembrī 
muzejs atvērts 11.00 - 16.00, 16., 17. 
un 18. novembrī - muzejs slēgts.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes: Pasaku meistaram Kārlim 
Skalbem - 135 un „Tev mūžam 
dzīvot, Latvija!”.

Liepnas pagastā

11. novembrī 16.00 lāpu gājiens 
no Liepnas pagasta pārvaldes uz 
Teadora Mendes piemiņas vietu 
Sprinduļkalna kapsētā. Pēc gājiena 
Liepnas tautas namā demonstrēsim 
filmu „Bermontiāde”.
17. novembrī 17.00 Liepnas tautas 
namā Latvijas valsts gadadienai 
veltīts pasākums.
21. novembrī 19.30 Liepnas tautas 
namā demonstrēsim Jura Kursieša 
debijas filmu „Modris”, 
kas saņēmusi „Īpašo atzinību” 
Sansebastjanas Starptautiskajā 
filmu festivālā Spānijā.
Liepnas pagasta bibliotēkā bērnu 
pēcpusdiena „Mans rotaļlietas stāsts” 
(05.11.), literatūras izstādes „Pasaku 
meistaram - Kārlim Skalbem – 135” 
(03. - 28.11.), „Es Latvijā, Latvija 

manī” (10. - 20.11.).
Malienas pagastā

15. novembrī 20.00 Malienas 
tautas namā svinīgs pasākums 
„Labo vārdu virpulī!” un liriski 
izklaidējoša koncertprogramma 
„Ciemos pie māsīcas Latvijā”. 
Koncertprogrammā piedalīsies: Ieva 
Bistrova, Ilva Karro, pie klavierēm 
Aija Bērziņa. 22.00 balle ar grupu 
„Brīvdiena”. Ieeja: līdz 23.00 - 2,50 
EUR, pēc 23.00 - 3 EUR.
29. novembrī 19.00 Malienas 
tautas namā saviesīgs retro vakars 
„Malienas tautas namam – 100”. 
Ieejas kartes līdz 10. novembrim 
iespējams iegādāties Malienas 
tautas namā vai pieteikt pa tālruni 
25458550. Par balles mūziku gādās 
Ēriks Gruzniņš.
Malienas bibliotēkā izstādes: 
rakstniekam Kārlim Skalbem - 135, 
„Mūžības vējos dzimusi valsts”, 
pasākumi: Ziemeļvalstu nedēļa 
„Troļļi Ziemeļos”.

Mālupes pagastā

11. novembrī 16.30 pulcēšanās 
pie Mālupes pagasta pārvaldes 
lāpu gājienam un piemiņas brīdim 
Mālupes kapos.
29. novembrī 19.00 Mālupes Saieta 
namā svinīgs tematisks pasākums 
„Sirdspuksti Mālupei”.
29. novembrī 21.00 Mālupes Saieta 
namā balle kopā ar Normundu un 
Arni.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstāde rakstniekam Kārlim Skalbem 
– 135, rokdarbu grāmatu izstāde „No 
senajiem rakstiem līdz šodienai”, 
tematiskās izstādes „Mārtiņi - 
tautasdziesmās un ticējumos”,  11. 
novembris - Lāčplēša diena, „Manas 
mājas ir Latvijā” - 18. novembris, 
Latvijas dzimšanas diena.

Mārkalnes pagastā

7. novembrī no 17.00 Mārkalnes 
tautas namā filmu un popkorna 
vakars. 
13. novembrī no 16.00 Mārkalnes 
bibliotēkā Krēslas stunda bibliotēkā 
- var piedalīties dažāda vecuma in-
teresenti, kuriem nav bail no tumsas. 
16. novembrī 18.00 Mārkalnes 
tautas namā Latvijas Republikas 
proklamēšanai veltīts pasākums ar 
svinīgu ievaddaļu, brāļu Puncuļu 
koncertu un kopīgu ballēšanos līdz 
rītam.
19. novembrī 12.00 Mārkalnes 
bibliotēkā sarunas par patriotiskās 
dzejas festivālu, dalīšanās iespaidos 
no brauciena uz Salacgrīvu.
Mārkalnes bibliotēkā jaunākās 
literatūras izstāde (03. - 07.11.), 
izstāde „Piedalies Vecāku žūrijā 
un …” (03. - 28.11.).

Pededzes pagastā

8. novembrī 18.00 Pededzes 
tautas namā aicinām uz tradicionālo 
Pededzes kāzu svinību izspēlēšanu 
Valmieras novada fonda atbalstītā 
projekta „Pededzes vēsturisko kāzu 
tradīcijas pagātnē un mūsdienās” 
ietvaros. Ieeja: brīva. Apmeklētājus 
lūdzam līdzi ņemt sendienu lietas: 
galvas  un plecu lakatus, jostas, 
lentas, kā arī naudu - gan īstu, gan 
šokolādes monētas, vai kā citādi 
veidotu, un labu garastāvokli!
11. novembrī 10.00 Pededzes 
bibliotēkā valsts svētkiem veltīta 
kompozīcija „Dzīvot dzīvi 
cerību pilns”.
11. novembrī 17.00 Lāčplēša 

dienas pasākums Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru atdusas vietā 
„Akmeņdruvās”. Tiksimies, ņemot 
līdzi sveces, sasildīsimies ar 
piparmētru tēju.
15. novembrī 19.00 Pededzes 
tautas namā Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts 
pasākums.
17. novembrī 21.00 Pededzes 
tautas namā diskotēka. 
Ieeja: 1,50 EUR.

Veclaicenes pagastā

8. novembrī 22.30 Veclaicenes 
tautas namā „Rudens 
DISKOMARATONS” DJ VoluM3n, 
DJ MusicMaster.
15. novembrī 18.00 
Veclaicenes tautas namā 
„Starp Lāčplēša dienu un Valsts 
svētkiem 15 gadi ar dziesmu sirdī” 
Veclaicenes tautas nama vīru 
vokālā ansambļa jubilejas 
pasākums. 

Zeltiņu pagastā

5. novembrī 13.00 Zeltiņu 
tautas namā aicinām pagasta 
seniorus uz tematisku pēcpusdienu 
„Pankūku svētki”. Iepriecināsim 
un pārsteigsim viens otru ar 
līdzpaņemtām pankūkām, kas 
ceptas pēc jūsu receptēm. 
Dalīsimies idejās un ierosmēs 
turpmākajām tikšanās 
reizēm.
11. novembrī 16.00 Zeltiņu 
kapos Varoņu atdusas vietā 
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas 
brīdis.
18. novembrī 12.00 Zeltiņu tautas 
namā liriski izklaidējoša 
koncertprogramma „Ciemos pie 
māsīcas Latvijā” ar latviešu dzeju 
un mūziku, atspoguļojot vienu dienu 
Latvijā. Pasākuma laikā ikviens 
skatītājs varēs iejusties ciemiņa lomā 
un ieraudzīt savu Latviju no malas. 
Koncertprogrammā piedalās Ieva 
Bistrova, Ilva Karro, pie klavierēm 
Aija Bērziņa. Ieeja brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes „Kārlim Skalbem – 135”, 
„Ir tikai viena Tēvu zeme – Latvija” 
(Lāčplēša dienai un Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
dienai), „Troļļi ziemeļos” 
(10. - 16.11.)
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes: „Rokas bagāža”, 
„Alises ceļš”, foto ekskursijas: 
„Zeltiņi 2013”, „Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā

8. novembrī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā „Stāsti par radošajiem 
malēniešiem”.
14. novembrī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā  Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts 
pasākums.
26. novembrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā Lāčplēša 
dienai veltīta izstāde (04. - 12.11.), 
bibliotekārā stunda ,,Troļļu 
piedzīvojumi” 3. un 4. klasei 
Ziemeļvalstu nedēļas laikā (14.11.), 
izstāde rakstniekam Kārlim 
Skalbem – 135 „Vēsturiskā 
patiesība, kas uzrunā” (03. - 14.11.), 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai veltīta izstāde.


