
Skaistākie sapņi lai iekrīt plaukstās -
nelūdzot, neprasot, negaidot…
Skaistākās cerības lai dzimst no jauna -
mīlot, ticot un pielūdzot…

(I. Tora)

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
2015. gadu visiem Malienas pagasta 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 
sadarbības partneriem novēl 

Malienas pagasta pārvalde

Ej cauri pasaulei 
   ar apgarotu sirdi,
Nes gaismu dvēselē 
   un citiem dod.
Jel priecājies par katru 
   dzīves gaišo brīdi,
Lai tavā priekā 
   cits sev prieku rod!
           (V. Kokle – Līviņa)

Gaidot Ziemassvētkus, lai ikvienam gaišas 
domas, miers uz pasaules un cilvēkiem 
labs prāts. 
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 
iedzīvotājiem, iestāžu darbiniekiem, 
uzņēmējiem un uzticamajiem sadarbības 
partneriem priecīgus, sirsnīgus un gaišus 
Ziemassvētkus, labu veselību, veiksmi 
un radošu garu Jaunajā gadā! 

Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 
pārvalžu vadītāja Ingrīda Sniedze

Ko novēlēt, kad gadu 
                                 mija
caur visiem svētkiem
atkal ciemos nāk?
Vien to, lai nenožēlotu,
kas bijis,
un labi iesāktais
lai turpināties 
                        māk...
                        (M. Svīķe)

 
Lai Ziemassvētku gaisma, 

miers un ticība pavada visu 
nākamo gadu!

                                                                      
Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Šai brīnumstundā
Caur balto pārslu deju
Mēs cits pie cita domās ciemos ejam
Un roku sniedzam -
Laimei, priekam, veselībai,
Mīlestībai, labestībai!

Lai Ziemassvētku gaidās izdzīvotā Ticība, 
Cerība un Mīlestība ir katrā ģimenē, dodot 
spēku, izturību un sirds siltumu!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
2015. gadu visiem Jaunlaicenes, Veclaicenes 
un Ziemera pagasta iedzīvotājiem, kolēģiem, 
uzņēmējiem un sadarbības partneriem!

Jaunlaicenes, Veclaicenes 
un Ziemera pagastu pārvalžu vadītāja 

Iveta Vārtukapteine

...Vairāk just,
nekā vārds to spēj teikt,
vairāk gribēt, 
nekā vispār var veikt,
vairāk saprast,
kā prātam ļauts,
baltas kājas ik rītu aut...

(M. Zālīte)

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība 
un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem!

Gaišus un mierīgus Ziemassvētkus! Izturību 
un veselību Jaunajā 2015. gadā!

Mārkalnes pagasta pārvalde

Lai Ziemassvētku gaidās 
izdzīvotā Ticība, Cerība un 
Mīlestība ir katrā sirdī! Lai 
nākamajā gadā nezūd apņēmība 
piepildīt mazus un lielus sapņus, 
īstenot mērķus un saglabāt ticību, 
ka vispirms mēs katrs par sevi un 
tad visi kopā esam  spējīgi radīt 
brīnumus, kas pārsteidz mūs pašus 
un citus!

Gaišus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!

Liepnas un Mālupes 
pagastu pārvaldes

…Šai naktī zvaigznes snieg – 
Balts zvaigžņu sniegputenis…
Tās zvaigžņu Sējējs zemes
Tumsā kaisa,
Lai visiem tiek – 
Lai katram sava zvaigzne!
                   (E. Ķezbere)

Lai Jūsu mājokļos sveces staro, sniedz 
gaismu un mīlestību Jums un Jūsu tuvajiem 
un mīļajiem cilvēkiem! 

Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu 
pārvalžu  vadītāja Vēsma Čugunova

Noliksim bēdu zem egles zariem,
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds 
                                                     rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku,
Paņemsim gaismu, ko svētvakars dod!

(V. Kokle – Līviņa)

Klusus, miera pilnus Ziemassvētkus 
un labo nodomu piepildījumu Jaunajā 
2015. gadā novēl 

Pededzes pagasta 
pārvaldes kolektīvs
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Lai Jaunajā gada piepildās
skaistākie Ziemassvētku sapņi!
Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt,
daudz labu darbu
plānot un veikt,
Daudz labu darbu
plānot un veikt,
daudz mīļu vārdu
dzirdēt un teikt!

SIA „Alūksnes slimnīca” 
darbinieku vārdā vēl valdes 

priekšsēdētāja Maruta Kauliņa

                        (M. Svīķe)

Iesim viens otram tuvāk ar tīrām 
                                                 domām,
Iesim viens otram pretī ar mīlestību.
Dvēseles dzīlēs tik daudz mirdzošu 
dārgakmeņu,
Iesim caur visiem biezokņiem brīnumu 
                                      pilnā pasaulē. 

(M. Oša)

Kad Ziemassvētku brīnums nāk, 
lai tas nes saticību un gaišu prieku, un 
kad gadu mijā, zvanu skaņām viļņojot, 
pulksteņa rādītājs pārkāpj robežu un 
sāk skaitīt laiku Jaunajā 2015. gadā, 
vēlieties, lai laiks ir saudzīgs pret 
Jums, lai katra nodzīvota minūte ir 
interesanta un veiksmīga, miera un 
laimes pilna!

Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvalde

Jel priecājies par katru 

           (V. Kokle – Līviņa)

Ritot gada pēdējām dienām,
pasaule gaišākos svētkus gaida.
Vienalga - ar vai bez sniega -
tie klauvē pie Tava un mana laika,
aicinot gaismu
mainīties vietām ar tumsu...

(M. Svīķe)

Lai Ziemassvētku prieks ielīst Jūsu 
sirdīs, nesot spēku nākamā gada 

darbiem! Lai Jaunais, 2015. gads nes 
laimi, prieku, pārticību, sapratni un 

visa pamatā - Mīlestību!

Alūksnes PII „Cālis” vārdā - 
Līga Kaula

(V. Kokle – Līviņa)

Pededzes pagasta 
pārvaldes kolektīvs

Līga Kaula
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

INFORMĀCIJA

Līdz 2014. gada 30. decembrim 
plkst. 12.00 Alūksnes novada 
pašvaldības iedzīvotāji 
(interesenti) var pieteikties 
Mārkalnes pagasta pārvaldē 
uz Lūkumīša ezera Mārkalnes 
pagastā zvejas tīklu limitu.

Mārkalnes pagasta pārvalde
t.64322113; 26597354

Aicina atvērto 
durvju dienas 
Alūksnes Mākslas 
skolā

Atvērto durvju dienas Alūksnes 
mākslas skolā:

apskatāms skolas audzēkņu 
I semestra veikums

22., 23., 29., 30. decembrī no 
pulksten 10.00 - 18.00, 

skolas zālē  - Alūksnes jauniešu 
foto darbu izstāde “UZ TU”

Laipni gaidīts ikviens 
alūksnietis un pilsētas viesis!

Īpašumi 
uzņēmējdarbībai un 
investīcijām

 Lai izveidotu brīvo 
nekustamo īpašumu datu bāzi, 
aicinām privātīpašniekus, 
kuriem pieder nekustamais 
īpašums (telpas, ēkas, zeme) 
un kuru Jūs vēlētos piedāvāt 
(noma, pārdošana) investoriem 
uzņēmējdarbības veikšanai, 
sazināties ar Alūksnes no-
vada uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālisti Indru LEVANI, tālrunis 
25425222, e-pasts: 
indra.levane@aluksne.lv.

Pasākumu plāns Alūksnes 
pilsētas pensionāru 
biedrībā „Sudrabs” 

7. janvārī 10.00 – “Sudrabs” 
ciemos pie sociālās aprūpes centra 
„Alūksne” klientiem.

14. janvārī 10.00 Tikšanās ar 
Alūksnes pilsētas tautas nama 
direktori Sanitu Bērziņu.

21. janvārī 10.00 Tikšanās ar 
SIA „Alūksnes slimnīca” valdes 
priekšsēdētāju, galveno ārsti 
Marutu Kauliņu.

28. janvārī 10.00 Tikšanās ar 
„Benu” aptieka farmaceita 
asistenti Ivetu Mintāli.

Pensionāru biedrības 
„Sudrabs” valde

SIA „Alūksnes nami” 
pieņemšanas laiki Dārza 
ielā 11, 109. kabinetā

Katru pirmdienu 
no 13.00 - 16.00 jurists;
no 16.00 - 18.00 valdes loceklis, 
būvdarbu vadītājs.

Paziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 
2015. - 2027. gadam pilnveidotās 1. redakcijas publisko apspriešanu
 Alūksnes novada pašvaldība 
informē, ka, pamatojoties uz 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015. - 2027. gadam 
1. redakcijas publiskās apspriešanas 
rezultātiem, 2014. gada 
25. septembrī  Alūksnes novada 
dome pieņēma lēmumu Nr.339  
„Par Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015. - 2027. gadam 
1. redakcijas un Vides pārskata 
pilnveidošanu” (protokols Nr.17, 
10.p.).

 Pēc teritorijas plānojuma 
2015. - 2027. gadam 1. redakcijas, 
atbilstoši saņemtajiem priekšliku-
miem un atzinumiem, pilnveido-
šanas, Alūksnes novada dome ar  
2014. gada 18. decembra lēmumu 
Nr. 444  „Par Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015. - 2027. 
gadam pilnveidotās 1. redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai” 
plānošanas dokuments nodots 
publiskajai apspriešanai.
 Publiskās apspriešanas termiņš 

noteikts no 2015. gada 5. janvāra 
līdz 2015. gada 26. janvārim.
  Ar Alūksnes novada teritorijas plā-
nojuma 2015. - 2027. gadam piln-
veidoto 1. redakciju var iepazīties 
iepriekš minētajā termiņā Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv (sadaļā „Sabiedrī-
ba” – „Sabiedrības līdzdalība”), kā 
arī Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, 
1. stāva foajē, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, darba dienās no 8.00 - 

17.00 un pagastu pārvaldēs to darba 
laikā.
 Rakstiskus komentārus un priekš-
likumus par Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015. - 2027. 
gadam pilnveidoto 1. redakciju 
var iesniegt personīgi vai pa pastu 
līdz 2015. gada 26. janvārim (pasta 
zīmogs) Alūksnes novada pašval-
dības kancelejā, adrese: Dārza iela 
11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 
4301, kā arī elektroniski uz e-pastu: 
dome@aluksne.lv.

Domes 18. decembra sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šī gada pēdējā sēdē, kas notika 
18. decembrī, Alūksnes novada 
domes deputāti izskatīja 
29 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - nodot publiskajai apspriešanai 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma 2015. - 2027. gadam 
pilnveidoto 1. redakciju, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu no 
5. līdz 26. janvārim. Publiskās 
apspriešanas laikā ar Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma 
pilnveidoto 1. redakciju varēs 
iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā 
„Sabiedrība” – „Sabiedrības 
līdzdalība”, kā arī administratīvās 
ēkas foajē, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00 un pagastu pārvaldēs to darba 
laikā. Rakstiskus komentārus un 
priekšlikumus pašvaldība lūdz 
iesniegt līdz 26. janvārim;

 - atzīt sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „JM GRUPA” 
atlīdzināmos derīgos un 
nepieciešamos ieguldījumus tai 
iznomātā un Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošā nekustamajā 
īpašumā Vidus ielā 8, Alūksnē, 
37 800 EUR apmērā un ieskaitīt 
minētos ieguldījumus, kas veikti 
nekustamajā īpašumā Vidus ielā 8, 
Alūksnē, 2014. gada 12. decembra 
pirkuma līguma maksā;

- apstiprināt atklāta skiču 
konkursa „Cepurītes sala kā 
tūrisma objekts” nolikumu;

- nodot iznomāšanai 1 nedzīvojamo 
telpu – kabinetu Nr.403 ar platību 
13,8 m² Dārza ielā 11, Alūksnē, 
nomnieku noskaidrojot mutiskā 
izsolē, noteikt nomas objektam 
telpas nosacīto nomas maksu 
mēnesī 2,22 EUR (bez PVN) 
apmērā par vienu kvadrātmetru 
un termiņu nomai ne ilgāku par 
12 gadiem;

- atbrīvot Santu Eisleri no 

Alūksnes novada bāriņtiesas 
locekles amata, pamatojoties 
uz viņas iesniegumu, pēc pašas 
vēlēšanās ar 30. decembri;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.28/2014 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2011.gada 28.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.14/2011 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā””;

- izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
papildus finansējumu 294 EUR 
sabiedriski nozīmīgo projektu 
(pasākumu) īstenošanai;

- pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 22.11.2012. 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.32/2012 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)”, piešķirt 
400 EUR līdzfinansējumu Alūksnes 
pilsētas pensionāru biedrībai 
„Sudrabs” projekta „Ziemassvētku 
pasākums” realizācijai, 420 EUR 
līdzfinansējumu biedrības 
“Interešu centrs “Jaunanna”” 
projekta „Sportosim kopā” 
realizācijai, daļēju līdzfinansējumu - 
380 EUR draudzei “Alūksnes 
evaņģēliski luteriskā draudze” 
projekta „Zvanos atbalsojas Dieva 
balss” realizācijai, 420 EUR 
līdzfinansējumu biedrības “Ilzenes 
attīstībai” projekta „Ielīgosim 
Jauno gadu!” realizācijai, daļēju 
līdzfinansējumu - 100 EUR 
„Latviešu - igauņu kultūras 
biedrībai “STĪGA - KEEL”” 
projekta „Ziemassvētku tradīcijas 
no sendienām līdz mūsdienām” 
realizācijai, daļēju līdzfinansējumu - 
50 EUR biedrībai “Sidraba 
pavediens” projekta „Vidzemes 
Dāmu deju grupu sadancošanās 
“Tikšanās Marienburgā”” reali-
zācijai pasākuma apskaņošanas 
izdevumu segšanai, 430 EUR 
līdzfinansējumu draudzei 
„ALŪKSNES SVĒTĀ TRIJĀDĪ-
BAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE” 
projekta, kas saistīts ar dievnama 
apkārtējās vides uzlabošanu, 
realizācijai;

- piešķirt līdzfinansējumu 
398,48 EUR biedrībai „Sporta klubs 
“Malēnija”” projekta “Biedrības 
„Sporta klubs “Malēnija”” 
iedzīvotājiem piedāvāto sportisko 
aktivitāšu dažādošana” realizācijai, 
kas guvis atbalstu Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros;

- pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 28.11.2013. 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.47/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā un 
kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs”, piešķirt naudas balvu 
70 EUR Raimondam Siliņam par 
izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā 
krosā veterāniem, naudas balvu 
50 EUR Ivaram Fērmanim par 
izcīnīto 2. vietu Latvijas 
čempionātā krosā veterāniem, kas 
notika 18.10.2014. Carnikavā un 
naudas balvu 50 EUR Ilonai 
Marhelei par izcīnīto 3. vietu 
Latvijas čempionātā krosā, kas 
notika 18.10.2014. Carnikavā;

- apstiprināt Jaunlaicenes muižas 
muzeja maksas pakalpojumu 
cenrādi, kas būs spēkā no 
2015. gada 1. janvāra;

- papildināt Alūksnes novada 
domes 28.08.2014. lēmuma 
Nr.319 pielikumu „Maksas 
pakalpojumu cenrādis par Alūksnes 
novada reprezentācijas priekšmetu, 
suvenīru, ar tūrismu saistītu 
materiālu realizāciju” ar cenrādi 
sienas kalendāram „Alūksnes 
novads 2015” – 4,85 EUR  un 
kabatas kalendāram „Alūksnei – 
95” – 0,61 EUR. Tie abi iegādājami 
Alūksnes tūrisma informācijas 
centrā tā darba laikā;

- atbalstīt profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības programmu 
īstenošanu Alūksnes Mūzikas 
skolā, nodrošinot finansējumu 
1,143 pedagogu likmēm jeb 
24 stundām nedēļā no 

Alūksnes novada pašvaldības 
pamatbudžeta sākot ar 
2015. gada 1. janvāri;
- noteikt Alūksnes novada 
domes 28.11.2013. noteikumu 
Nr.3/2013 „Par atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā” 9.4.punktā 
paredzēto sociālo garantiju 
ierobežojumu 2015. budžeta gadā 
šādā apmērā: 2015. gadā  izmaksāt 
pabalstu reizi kalendāra gadā, 
aizejot  ikgadējā apmaksātā 
atvaļinājumā, ņemot vērā darba 
ieguldījuma un tā rezultātu 
novērtējumu 2014. gadā: ja 
vērtēšanā iegūts A līmenis – 20% 
apmērā no mēnešalgas; ja vērtēšanā 
iegūts B līmenis – 16% apmērā no 
mēnešalgas; ja vērtēšanā iegūts 
C līmenis – 12% apmērā no 
mēnešalgas;

 - izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 2636 EUR Viktora 
Ķirpa Ates muzejam, tajā skaitā 
336 EUR kurināmā iegādei un 
2300 EUR inventāra iegādei 
krājuma glabātavas “Laidars” 
iekārtošanai;

- izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
daļēju finansējumu 12509 EUR 
vieglās automašīnas iegādei 
pašvaldības administrācijas darba 
nodrošināšanai. Atgādināsim, 
ka novembra sēdē dome nolēma 
nodot pašvaldības transportlīdzekli 
TOYOTA AVENSIS Alūksnes 
novada Sociālajam dienestam un 
atļaut pašvaldībai iegādāties 
jaunu vieglo pasažieru 
transportlīdzekli. Sociālajam 
dienestam transportlīdzeklis bija 
nepieciešams, lai varētu nodrošināt 
biroja „Aprūpe mājās” 
pakalpojumu sniegšanu;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.29/2014 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2014.gada 
23.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2014.gadam””.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem 
pilnībā var iepazīties

www.aluksne.lv.
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Atskatoties uz aizvadīto un plānojot nākamo
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Aizvadot 2014. gada 
pēdējās dienas, ir laiks 
izvērtēt padarīto un kalt jaunus 
plānus turpmākajam laikam. 
Kāds šis gads bijis Alūksnes 
novadam un ko sola nest nākotne, 
vērtē domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis.

 - Ar kādiem būtiskākajiem 
projektiem un notikumiem, 
jūsuprāt, šis gads Alūksnes 
novadā bijis nozīmīgs?
 - Pirmais svarīgākais ir tautas 
nama jeb brūža ēkas rekonstrukcijas 
projekta un ar to saistīto pilsētas 
centra ielu remontdarbu uzsākšana. 
Trīs ielu – Brūža, Parka un Dzir-
navu – būvdarbi šogad noslēdzās. 
Veiksmīgi, ka iepirkuma procedūras 
rezultātā atlika nauda arī Vidus, 
Tirgotāju un Dārza ielu rekonstruk-
cijai, un šos darbus pabeigs nākam-
vasar. Šogad noslēdzās Pils ielas 
rekonstrukcija, ieguldījām līdzekļus 
vairāku pilsētas grants seguma ielu 
sakārtošana, atjaunojām Latgales 
ielas ietves segumu.
 Otra nozīmīga lieta - ka šī gada 
pašvaldības budžetā izveidojām īpa-
šu ilgtermiņa programmu pagastu 
pārvalžu teritoriju projektu īstenoša-
nai, četru gadu periodā atvēlot tam 
kopumā 160 tūkstošus eiro. Viena 
daļa pārvalžu šogad projektus par 
šiem līdzekļiem jau realizējušas, 
pārējās to darīs nākamajos gados.
 Svarīgi, ka sakārtojas pašvaldības 
kapitālsabiedrību darbība. Gribētos, 
lai viss ir kārtībā ātrāk, taču daudzi 
jautājumi saistīti ne tikai ar pašu ka-
pitālsabiedrību, bet arī ar to, ka tās 
ir pakalpojuma sniedzējas un ne vi-
siem klientiem tas būs apmierinošs 
un patīkams gan naudas izteiksmē, 
gan pakalpojuma kvalitātes ziņā. Te 
visām pašvaldības kapitālsabied-
rībām ir iespēja augt un attīstīties. 
Varbūt arī dažās izmaiņām vaja-
dzēja notikt ātrāk, taču katrai lietai 
pienāk laiks, kad tā jārisina.
 Visumā negribu teikt, ka šis gads 
būtu slikts, bet gribas arī domāt 
par nākotni. Un te mīnuss ir tas, ka 
nākošais gads būs pārejas periods 
starp vienu un otru plānošanas pe-
riodu. Viena perioda projekti ir jau 
pabeigti, bet otra vēl nav sākti. Šis 
gads būs nākošā plānošanas perioda 
mērķu saskaņošanas, noteikumu un 
projektu sagatavošanas laiks, tādēļ 
tas nebūs ievērojams ar  redza-
miem paveiktiem darbiem. Tas būs 
saistīts vairāk ar neredzamo darbu, 
gatavojoties projektu iesniegšanai 
un īstenošanai.
 Šajā sakarā noteikti jāatzīmē tas, ka 
ar kopīgām pūlēm izdevās jauna-
jos dokumentos panākt Alūksnes 
novada kā pierobežas iekļaušanu 
Latgales plānošanas reģiona finan-
sēšanas modelī. 
 Domājot par nākotni, satraukumu 
rada prasības, kādas Eiropai ir nā-
košajā plānošanas periodā attiecībā 
pret projektu īstenošanu Latvijā. 
Bijām izplānojuši, kādus projektus 
īstenosim, diemžēl mūsu vēlmes ne 
visur sakrīt ar šīm prasībām. Viens 
no aktuālajiem jautājumiem ir spor-
ta zāle Alūksnē. Taču, ja pārējiem 
projektiem apmēram saskatām fi-
nanšu saņemšanas iespējas, tad pēc 

šobrīd mūsu rīcībā esošās informā-
cijas, sporta zāle var būt vissmagāk 
risināmais jautājums. Tomēr tā 
saglabājas kā novada liela prioritāte 
un mērķis, kas mums obligāti jāsa-
sniedz. Iespējams, ka to nevarēsim 
sasniegt varbūt pat šajā sasaukumā, 
bet uz šo mērķi viennozīmīgi iesim, 
jo situācija var mainīties zibenīgi.

- Jaunajā plānošanas 
periodā pašvaldībai būs 
jāpielāgojas prasībām, kādas tiek 
izvirzītas finansējuma iegūšanai 
un projektu īstenošanai un tie 
būs papildu sarežģījumi.
- Iepriekš, kad Alūksne nebija 17 
reģionālās nozīmes centru skaitā, 
daudzas pašvaldības īstenoja tādus 
projektus, kuriem tolaik Alūksne 
finansējumu nevarēja saņemt, līdz 
ar to šīm pašvaldībām vairs nav 
aktuāli jautājumi, kas mums vēl 
jārisina. Šobrīd esam viens no 21 
reģionālās nozīmes centriem un te 
parādās tas, ka ne visur pašvaldī-
bu intereses vairs saskan. Taču, ja 
vēlamies sasniegt tādu pašu līmeni, 
tad mums ir jāiet līdzi un varbūt pat 
jāskrien nedaudz ātrāk par citiem.

- Kādi būs pašvaldības nākamā 
gada mērķi?
- Pati svarīgākā lieta, protams, 
ir pabeigt tautas nama jeb brūža 
ēkas un šai projektā iekļauto ielu 
rekonstrukciju. Turpināsim īstenot 
pagastu pārvalžu teritoriju prog-
rammu - kādi objekti tur būs, to 
vērtēs pagastu pārvaldes. Ļoti liels 
izaicinājums būs sešu ūdenssaim-
niecības attīstības projektu pabeig-
šana pagastu teritorijās. Jāturpina 
ēku siltināšanas projekti. Nākamajā 
gadā valstī apkopos datus par to, 
cik daudz no Eiropas struktūrfondu 
finansējuma ir apgūts un kas palicis 
neapgūts, līdz ar to iespējams, ka 
atvērsies vēl kāda aktivitāte, par 
kuru šobrīd pat nezinām.
 Nākamgad noteikti jāturpina ar 
uzņēmējiem sāktā sadarbība un ar 
katru gadu tai būs jākļūst arvien 
ciešākai. 
 Turpināsim attīstīt jautājumus, kas 
saistīti ar tūrismu, kontaktiem ar 
sadarbības partneriem. Protams, 
atcerēsimies nozīmīgus vēsturiskus 
faktus – Alūksnes 95. gadskārtu 
kopš pilsētas tiesību iegūšanas, 
skolu jubilejas un citu.
 Būs jādomā, kā rūpēties par teri-

torijas sakopšanu un uzturēšanu, jo 
noslēdzas nodarbinātības program-
ma caur Nodarbinātības valsts aģen-
tūru, bet kārtības latiņa ir pietiekoši 
augstu pacelta un zemāk to nolaist 
nevēlamies, jo daudzi iebraucēji 
Alūksnei veltī labus vārdus tieši 
sakoptības dēļ.

 - Šogad daudz uzmanības 
pašvaldība pievērsusi tūrisma 
attīstības plānošanai kā 
tautsaimniecības nozarei, kas var 
nest peļņu novadā.
 - Nākamgad mums jāizdiskutē un 
jāsaprot, kādos virzienos vēlamies 
attīstīties. Tūrismā gan jārēķinās ar 
to, ka šīs dienas ieguldījums reālo 
labumu nesīs tikai pēc zināma laika.
 Ir patīkami, ka arvien vairāk 
iedzīvotāju pie manis vēršas nevis 
ar pretenzijām, bet ar priekšliku-
miem un idejām. Paldies iedzīvotā-
jiem par sapratni, jo jautājumi, ko 
pašvaldībā risinām, nav tikai kādai 
šaurai grupai domāti labumi, bet 
gan ieguvums visam novadam. Ļoti 
patīkami bija šī gada pilsētas svēt-
kos, kad daudzi cilvēki gan man, 
gan citiem pašvaldības darbinie-
kiem nāca klāt un uzteica Alūksnē 
redzamās pārmaiņas. Taču te arī 
gribu uzreiz piemetināt – pašvaldībā 
domājām par visu novadu kā mūsu 
kopējām mājām.

 - Nākamgad novadā notiks 
vairāki lieli pasākumi, divi 
no tiem būs īpaši liels 
izaicinājums – ūdensmotosporta 
sacīkstes un puķu draugu 
saiets.
 - Jā, Alūksnē lielu pasākumu vasa-

ras sezonā kļūst arvien vairāk un tos 
jau ir grūti saplānot, jo vasara ir tik 
gara, cik ir. Tādēļ domājam vairāk 
attīstīt ziemas pasākumus, lai arī šai 
laikā tie mūsu tūrisma un tirdzniecī-
bas uzņēmumiem nestu peļņu. 
 Šai sakarā nākošgad jāstrādā 
pie tā, lai novadu maksimāli labi 
pasniegtu, pozicionētu un parādītu 
cilvēkiem, kas mēs esam un ko šeit 
var darīt. Tas arī pašvaldībā mums 
jāmēģina sakārtot no cilvēkresursu 
viedokļa. Jāstiprina tūrisma nozare, 
ja vēlamies to attīstīt.

 - Nākamgad aktuāla varētu 
izvērsties izglītības joma.
- Jā, izglītībā līdz nākamā gada mar-
tam varam sagaidīt lielas izmaiņas. 
Pašreiz valstiski pamatjautājums 
šai jomā ir skolotāju algas, kas arī 
manā uztverē ir būtiska problēmas 
daļa, taču vēl būtiskāks jautājums ir 
tas, ka agri vai vēlu būs jānodefinē, 
kas ir mazā skola, kas ir vidussko-
la, kas - ģimnāzija. Pamazām jau 
jūtam, ka valstiskā mērogā tas tiek 
risināts, taču ir redzamas arī bailes 
pieņemt nepopulārus politiskus 
lēmumus. Tai pat laikā mums jābūt 
reālistiem attiecībā uz iedzīvotāju 
skaitu, un es nedomāju, ka pēkšņi 
notiks demogrāfiskais sprādziens 
Latvijā un skolēnu skaits palielinā-
sies. Jārēķinās arī ar to, ka iedzīvo-
tāju skaita samazināšanās nav apstā-
jusies, ka pamazām novecojam.
 Tādēļ noteikti būs jārisina so-
ciālie jautājumi, kas saistīti ar 
vecu un vientuļu cilvēku aprūpi, 
pieskatīšanu. Iespējams, ka arī 
šādā veidā pašvaldība var atbalstīt 
uzņēmējus, jo darbinieks, kuram 

nav jāuztraucas par to, kā pa dienu 
klājas viņa sirmajiem vecākiem 
mājās, var daudz produktīvāk veikt 
savus darba pienākumus. Sociālā 
dienesta funkcijas ar katru dienu 
kļūst smagākas un pieaug, tādēļ arī 
šai sfērai būs jāskatās, kā nodro-
šināt iedzīvotājiem nepieciešamos 
pakalpojumus.

 - Šogad pašvaldība lielu uzmanī-
bu pievērsusi, lai uzsāktu investo-
ru piesaisti nākotnei.
 - Jā, attiecībā uz Eiropas struk-
tūrfondu finansējuma iegūšanu 
nākamajā plānošanas periodā, būs 
jāizpilda noteikti kritēriji - 41 tūk-
stotis eiro struktūrfondu finansēju-
ma pret vienu jaunradītu darba vietu 
vai investīcija Eiropas finansēju-
mam līdzvērtīgā proporcijā. Tādēļ 
esam uzsākuši investoru meklēšanu, 
taču tas nebūs vienkārši un ar to 
jārēķinās. Runājot par investoriem, 
nedrīkstam aizmirst arī šobrīd 
novadā jau strādājošos uzņēmējus, 
lai neradītu viņiem nevajadzīgu 
konkurenci.
 Vienlaikus jāsaprot arī tas, ka 
lielas ražotnes izveide mūsdienās 
automātiski nenozīmē ievērojamu 
darba vietu skaitu, jo, ņemot vērā 
mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu 
ražošanā, šobrīd to, ko agrāk darīja 
simts cilvēku, var paveikt ar tehniku 
un dažiem cilvēkiem.
 Iespējams, jādomā arī par kādiem 
jauniem pakalpojumiem.

 - Šobrīd pašvaldība aktīvi 
strādā pie nākamā gada budžeta 
plānošanas.
 - Noteikti jāstrādā tā, lai līdzekļi 
maksimāli nonāktu tur, kur būtu 
ieguvums iespējami lielākam iedzī-
votāju lokam.
 Minimālā alga nākamgad palielinā-
sies par 40 eiro un pašvaldībā esam 
veikuši aprēķinu, ka, lai palielinātu 
minimālo un tuvu tai esošo algu, no 
pašvaldības budžeta būs nepie-
ciešami 180 tūkstoši eiro. Te gan 
uzreiz jāuzsver, ka minimālās algas 
pieaugums nenozīmē atalgojuma 
palielināšanos visiem pašvaldības 
iestādēs strādājošajiem.
 Jautājums, par kuru strīdās pat 
ekonomisti – kas jāpalielina 
pirmais – minimālā alga 
vai neapliekamais minimums. Ja 
izmaina neapliekamo minimumu, 
tas skar visus un vissmagāk paš-
valdības, jo iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis ir pamatnodoklis, kas 
veido pašvaldību budžetu. Ja vēl 
valsts pašvaldībām izmaina katru 
procentpunktu, kas no tā ienāk 
pašvaldību budžetos, veidojas ievē-
rojama summa, kas ir nepieciešama, 
lai pašvaldības spētu nodrošinātu 
pakalpojumu sniegšanu – izglītība, 
kultūra, sociālā joma un citas.

 - Ko novēlēsiet novada 
iedzīvotājiem svētku 
laikā?
 - Vispirms vēlos pateikties visiem 
novada iedzīvotājiem, iestādēm un 
uzņēmumiem par visiem ikdienas 
darbiem, kas palīdz attīstīt mūsu 
novadu, uzturēt to sakoptu un 
pievilcīgu gan mums pašiem – tā 
iedzīvotājiem, gan arī ikvienam, 
kas pie mums ierodas ciemos! Lai 
Ziemassvētki ikvienā mājā ienes 
mieru un harmoniju un Jaunajā gadā 
izdodas plānotās ieceres!

Šogad Alūksnes novadā viesojušies daudz dažādi viesi - arī Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.
Attēlā sarunā ar domes priekšsēdētāju Arturu Dukuli

 Viens no šī gada nozīmīgākajiem objektiem - tautas nama jeb brūža 
ēka piedzīvojusi jaunā korpusa spāru svētkus

Evitas Aplokas foto



4.  Alūksnes Novada Vēstis 22.12.2014.

Projekti www.aluksne.lv

Tīrīs 
pašvaldības ceļus

Jaunalūksnes pagasts

 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 
reģistrētos ceļus 2014./2015. 
gada ziemas periodā no 
sniega attīrīs divi uzņēmēji. 
Alūksnes rajona Mārkalnes 
pagasta I. Dorofejeva zemnieku 
saimniecība „Tvaikonītis” tīrīs 
autoceļus: Upeskakts – Līgotņi, 
Auseji – Garjuri, Kolberģis 
– Karitāni, Kolberģa iekšējie 
ceļi, Garjuri – Nikolska, Ozoli – 
Zirnītis, Ķīvītes – Ilgas.
 VAS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons 
tīrīs autoceļus: Garjuri – Lašķi, 
Bundzene – Matisene, Struņķene 
– Laines, Mārtiņi – Dainas, Bun-
dzene – Birzmaļi, Zariņi – Len-
kava, Jaunzemi – Karitāni, Saļņi 
– Izgāztuve, Beja – Cukurkalni, 
Kanaviņas – Lejasšķiņķi, Dudas 
– Paideri, Karitāni – Paideri.
 Lai iztīrītu ceļus uz 
privātmājām, pagasta 
iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
attīrīšanu no sniega un samaksu 
par to. Varēs interesēties arī 
pagasta pārvaldē, kuras dar-
binieki palīdzēs noorganizēt ceļa 
tīrīšanu (tālrunis 64354064 un 
291219720).

Liepnas pagasts

 Liepnas pagasta autoceļu 
saraksts, kuros darbus veic Liep-
nas pagasta pārvalde,  attīrīšanai 
no sniega, secība: Muiža - Aiz-
upe, Doktas - Viķerova, Muiža - 
Adamova, Adamova - Liepusala, 
Franciskopole - Kavaci, Liepna 
- Līvāni 1, Liepna - Līvāni 2, 
Liepna - pagr. uz vidusskolu, 
Liepna - dzīv. māja „Seda”, 
Liepna - Dainas, Liepna - dz. 
māja „Liepna 104”, Liepna - Lut.
baznīca, Liepna - Pirts, dz. māja 
„Liepna 105” - dz. māja „Liepna 
104”, Liepna - Saides, Strauti 
- Upmala, Polsas - Surikava. 
Ceļi tiks uzturēti atbilstoši ceļu 
uzturēšanas klasēm ziemas 
periodā.
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām  
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmējiem  par 
ceļu tīrīšanu un samaksu par 
to: zs „Plešulauzi” (Laimonis 
Sīpols)   t. 26431206, zs 
„Priežumājas 2” (Arvis Zučiks) 
t. 28302973, zs „Klajalkšņi” 
(Guntars Sniedzāns) t. 29173540.

Ūdenssaimniecības attīstības projekti pagastos
Noslēgts būvdarbu 
līgums projekta “Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta 
Alsviķu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” ietvaros

 Pamatojoties uz būvdarbu 
iepirkuma procedūras rezultātu, 
SIA „Rūpe” 24. oktobrī ir 
noslēgusi būvdarbu līgumu ar 
SIA „Vidzemes energoceltnieks” 
par būvdarbu izpildi 
ūdenssaimniecības attīstībai 
Alsviķu ciemā, kurš tiek 
finansēts ERAF projekta 
„Alūksnes novada Alsviķu 
pagasta Alsviķu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”, 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/099 ietvaros. 
 Būvdarbu līguma summa 
423 515,57 EUR (bez PVN).

Noslēgts būvdarbu 
līgums projekta “Alūksnes 
novada Alsviķu pagasta 
Strautiņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” 
ietvaros

 Pamatojoties uz būvdarbu 
iepirkuma procedūras rezultātu, 
SIA „Rūpe” 24. oktobrī  ir 
noslēgusi būvdarbu līgumu 
ar SIA „Vidzemes energoceltnieks” 
par būvdarbu izpildi 
ūdenssaimniecības attīstībai 

Strautiņu ciemā, kurš tiek finansēts 
ERAF projekta „Alūksnes novada 
Alsviķu pagasta Strautiņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”, 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/100 ietvaros. 
 Būvdarbu līguma summa 
412 292,53 EUR (bez PVN).

Noslēgts būvdarbu līgums 
projekta “Alūksnes novada 
Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” 
ietvaros

 Pamatojoties uz būvdarbu 
iepirkuma procedūras rezultātu, 
SIA „Rūpe” 15. oktobrī  ir 
noslēgusi būvdarbu līgumu ar 
SIA „Vidzemes energoceltnieks” 
par būvdarbu izpildi 
ūdenssaimniecības attīstībai 
Zeltiņu ciemā, kurš tiek finansēts 
ERAF projekta „Alūksnes novada 
Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema 
ūdenssaimniecības 
attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/101 ietvaros. 
 Būvdarbu līguma summa 
379 083,00 EUR (bez PVN).

Noslēgts būvdarbu līgums 
projekta “Alūksnes novada 
Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” 
ietvaros

 Pamatojoties uz būvdarbu 
iepirkuma procedūras rezultātu, 
SIA „Rūpe” 15. oktobrī  ir 
noslēgusi būvdarbu līgumu ar 
SIA „Vidzemes energoceltnieks” 
par būvdarbu izpildi ūdenssaim-
niecības attīstībai Jaunzemu ciemā, 
kurš tiek finansēts ERAF projekta 
„Alūksnes novada Ilzenes pagasta 
Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/102 ietvaros. 
 Būvdarbu līguma summa 
435 090,29 EUR (bez PVN).

Noslēgts būvdarbu līgums 
projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnes 
novada Jaunlaicenes ciemā” 
ietvaros

 Pamatojoties uz būvdarbu 
iepirkuma procedūras rezultātu, 
SIA „Rūpe” 10. oktobrī  ir 
noslēgusi būvdarbu līgumu 
ar pilnsabiedrību „VJM” 
par būvdarbu izpildi 
ūdenssaimniecības attīstībai 
Jaunlaicenes ciemā, kurš tiek 
finansēts ERAF projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada 
Jaunlaicenes ciemā”, 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/104 ietvaros. 
 Būvdarbu līguma summa 
347 353,89 EUR (bez PVN).

Noslēgts būvdarbu 
līgums projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Mārkalnes 
pagasta Mārkalnes ciemā” 
ietvaros

 Pamatojoties uz būvdarbu 
iepirkuma procedūras rezultātu, SIA 
„Rūpe” 10. oktobrī  ir noslēgusi 
būvdarbu līgumu ar pilnsabied-
rību „VJM” par būvdarbu izpildi 
ūdenssaimniecības attīstībai Mār-
kalnes ciemā, kurš tiek finansēts 
ERAF projekta „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Alūksnes novada 
Mārkalnes pagasta Mārkalnes 
ciemā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/105 ietvaros. 
 Būvdarbu līguma summa 247 
739,15 EUR (bez PVN).

Realizēts projekts florbola tālākai 
attīstībai un popularizēšanai Ilzenē
Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Ilzenes pagasta pārvalde 
kopā ar biedrību „Alūksnes 
lauku partnerība”, piesaistot 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansējumu, realizējusi projektu 
„Florbola laukuma apmales 
un aprīkojums sporta 
aktivitāšu dažādošanai 
Ilzenes pagastā”.

 Projekta mērķis ir 
sekmēt un veicināt fiziskās 
aktivitātes Ilzenes pagasta 

bērniem un jauniešiem, 
veicināt lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu, dot iespēju piedalīties 
florbola treniņos, apmācībās un 
sacensībās,  tādējādi sekmējot 
izaugsmi tieši florbola spēles 
prasmes apgūšanā.
 Projekta rezultātā iegādātas 
florbola laukuma apmales, 
vārtsargiem – ceļgalu aizsargi 
un sejassargi, florbola nūjas, konusi 
un vestes. Florbols mūsu novada 
sporta dzīvē ienāk arvien 
pamatīgāk un šaubu par tradīcijas 
turpinājumu nav. Sporta zāle Ilzenē 
tiek izmantota arī Ilzenes 
pamatskolas sporta nodarbībām. 
Florbols ir iekļauts sporta mācību 
programmā,  tāpēc īpaši svarīgi ir 

nodrošināt kvalitatīvu inventāru.
 Ilzene atrodas 30 km no novada 
centra, izmantot pilsētas piedāvāto 
sporta nodarbību iespējas ir 
samērā mazas un ne visiem 
bērniem ir iespējas iegādāties 
inventāru. 
 Pagastā ir arī sava perspektīva 
florbola komanda, tā ir ieguvusi 
vairākas godalgotas vietas novada 
ietvaros. Pagasta pārvalde, 
realizējot šo projektu, ir 
uzlabojusi florbola 
komandas materiāli 
tehnisko nodrošinājumu. Šie 
ieguldījumi paaugstinās 
komandas spēlētāju 
profesionalitāti, tiks 
veicināta florbola popularitāte 

Ilzenē, iesaistot arvien jaunus 
spēlētājus, kuriem līdz šim nav 
bijusi iespēja spēlēt komandā 
ekipējuma trūkuma dēļ.
 Projekta kopējās realizācijas 
izmaksas ir 3896,50 EUR. Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
tajā ir  998,28 EUR, bet 
sabiedriskais finansējums - 
2898,22 EUR.

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                        14. janvārī 10.00

Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                        19. janvārī 10.00
Finanšu komitejas sēde 
      21. janvārī 10.00

Domes sēde  29. janvārī 10.00

Brūža ēkai – spāru svētki
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ikvienas celtnes mūžā nozīmīgs 
brīdis ir spāru svētki. Alūksnes 
pilsētas Tautas nama jeb brūža 
ēkas jaunais korpuss šo brīdi 
sagaidīja 17. decembrī.

 Ceturtdien, 18. decembrī objektu 
apmeklēja arī pašvaldības pārstāvji, 
lai kopā ar SIA „Arčers” celtnie-
kiem novērtētu līdz šim paveikto 
un pārrunātu turpmāk veicamos 

celtniecības darbus.
 SIA „Arčers” projektu vadītājs 
Andris Priede uzsver, ka svarīgākie 
uzdevumi līdz šim brīdim paveikti – 
gan vecā, gan jaunā ēka ir apjumtas, 
neskatoties uz to, ka būvniecības 
procesā atklājās lietas, kas iekavēja 
darbus. Izdevies arī pieslēgt ēku 
apkurei, kas ir būtiski, lai varētu 
ziemas laikā veikt iekšdarbus.
 - Aste ir pārkāpta, vēl suns palicis, 
- joko projektu vadītājs un stāsta, 
ka ēkas iekšpusē celtniekus gaida 
daudz darāmā  - sienu un komu-
nikāciju izbūve, apdares darbi. 
- Pašlaik jaunās ēkas lielajā zālē rit 

grīdas sagatavošana, ar konstrukciju 
izbūvi saistītie darbi, nesen atklājās, 
ka būs jāmaina viens pārsegums, ir 
palikuši neliela apjoma betonēšanas 
darbi, - stāsta A. Priede.
 Uzņēmuma pārstāvis saka paldies 
Alūksnes novada pašvaldībai, jo, 
strādājot šajā objektā, varot pārlie-
cināties par to, ka pašvaldībai rūp 
projekta kvalitatīvs rezultāts.
 Brūža ēkas rekonstrukcija notiek 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītā projekta „Uzņēmējdar-
bībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
ietvaros. Līdz ar ēkas rekonstrukci-

ju projektā iekļauta arī sešu pilsētas 
centra ielu rekonstrukcija.
 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 ieguldījums un 
164 269,35 EUR 
ir valsts budžeta dotācija.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā janvārī
Sporta pasākumi

9. janvārī 20.30 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3 basketbola spēle 
STASIS Alūksne – BK Dartija.
11. janvārī 10.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē basketbola turnīrs vīriešu ko-
mandām „Izaicinājuma kauss 2015” 
1. kārta.
16. janvārī 19.30 Pilssalā rallij-
sprinta „Alūksne 2015” sacensību 
atklāšana.
17. janvārī 9.30 Rūpniecības ielā 
8F Alūksnē, rallijsprinta „Alūksne 
2015” tehniskais starts.
23. janvārī 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3 basketbola spēle 
STASIS Alūksne – 
SK EZERZEME/Rēzekne.
24. janvārī 11.00 Ziemeru 
pamatskolas sporta zālē Alūksnes 
novada čempionāts volejbolā.
25. janvārī 10.00 Alūksnes pilsētas 
bērnu un jaunatnes sporta skolas an-
gārā Alūksnes novada atklātā kausa 
izcīņas galda tenisā 1. kārta.
30. janvārī 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3 basketbola spēle 
STASIS Alūksne – Carnikava.
 
Alūksnē

Jaungada nakts pasākumi 
Alūksnē

Pie Jaunās pils aicina Alūksnes 
pilsētas Tautas nams
23.00 līdz 02.00 Disko mūzika 
visām gaumēm kopā ar Dj Salvi
24.00 Svētku salūts

Klubā – kultūras centrā „CITA 
OPERA”
23.00 Jaungada nakts karnevāls 
kopā ar Dj Ed Veto

Izklaides un atpūtas vietā 
„KLONDAIKA”
00.10 Nikolajs PUZIKOVS un 
Dj Dween (Gulbene)

Izklaides un izaugsmes centrā 
„PRELŪDIJA”
22.00 Karnevāls ar Jaungada nakts 
balli un atrakcijām

20. janvārī 18.00 administratī-
vās ēkas lielajā zālē 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres dienai 
veltīts koncerts „Dienas ugunskuru 
blāzmā”.
25. janvārī 13.00 administratīvās 
ēkas lielajā zālē teātra izrādes 
„Ontans i Anne” 7. daļa – „Ontans i 
rodne”. Biļešu iepriekšpārdošana no 
6. janvāra Alūksnes pilsētas Tautas 
nama kasē (Dārza ielā 11) 2,50 
EUR, izrādes dienā 3,50 EUR.

Alūksnes muzejā

Izstādes
Līdz 12.01. filmu studijas „RIJA” 
izstāde visām paaudzēm „Tā top 
animācija”.
Līdz 21.01. mākslinieka Pētera 
Postaža gleznu izstāde „Senču 
aicinājums”.

No 23.01. Dailes teātra izrāžu tērpu 
izstāde „No Smiļģa līdz mūsdie-
nām”.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģis-
kā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”.
„Marienburgas cietoksnis” (cietok-
šņa makets).

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Latviešu 
detektīvmeistari” (05.01.–31.01. 
- abonementā), „Sirds vienmēr 
sadzird dzimto pusi… Literāti – 
novadnieki” (01.01.-31.01. - 
abonementā), „Alūksne apaļos 
skaitļos” (05.01. – 31.01. – lasīta-
vā), „Annas Sakses ziedu pasaku 
pasaulē” (05.01.-31.01. - bērnu 
literatūras nodaļā), akvareļu studijas 
AQUA gleznu izstāde (05.01.-
31.01. - 
bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi: teatrāls uzvedums jau-
nākajiem „Bērnu žūrijas” 
ekspertiem pēc K. Lorēnas un 
S. Alastras grāmatas „Vistiņa iemī-
lējusies” motīviem (13.01. – 
bērnu literatūras nodaļā), Diena 
bez datora (14.01. – bērnu literatū-
ras nodaļā), „Bērnu žūrijas 2014” 
noslēguma pasākums 3. - 4. un 5. - 
7. klašu ekspertiem (22.01. – bērnu 
literatūras nodaļā), 
UNESCO „Stāstu bibliotēku” tīkla 
ietvaros – „Alūksnei - 95. Alūksne. 
Vietas. Cilvēki. U. Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis”” 
(29.01. – bērnu literatūras nodaļā); 
Jauno grāmatu diena (26.01. – abo-
nementā).
 
Alsviķu pagastā

2. janvārī 17.00 Alsviķu kultūras 
namā Jaungada disenīte bērniem ar 
DJ CHERRY. Ieeja: 1 EUR vai kāds 
aksesuārs tērpā, kas atbilst svētku 
noskaņai.
14. janvārī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
kopā sanākšana – tikšanās ar pagas-
ta pārvaldes darbiniekiem.
22. janvārī 18.00 Alsviķu kultū-
ras namā radošo prasmju klubiņa 
nodarbība „Čībiņu tamborēšana”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes „Ceļojums dzīvnieku 
pasaulē”- rakstniekam Džeraldam 
Darelam — 90, „Laika jēdziens 
ir sevī ievijis vai visas iespējamās 
metaforas” - rakstniecei, mākslas 
zinātniecei Gundegai Repšei - 55, 
„Tu esi mana mīlestība, es palikšu 
pie tevis” - rakstniecei Annai Saksei 
-110; tematiskā izstāde - „Ko sola 
2015. gads”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes rakstniekiem Gundegai 
Repšei - 55, dzejniekam Fricim 
Bārdam - 135, aktierim Gundaram 
Āboliņam – 55’ tematiskā izstāde 
„Ko sola mums 2015!”.

Annas pagastā

20. janvārī 10.00 Annas kultūras 
namā senioru kopas „Virši zied” 
tikšanās.
24. janvārī 12.00 Annas kultūras 
namā aktīvas un atraktīvas izdarī-
bas ar un ap sniegu - bez vecuma 
ierobežojuma.
Annas bibliotēkā izstādes 
„Laiks – varens pavēlnieks”, 
rakstniecei, mākslas zinātniecei 
Gundegai Repšei – 55, 
dabaszinātniekam, zoodārza 
īpašniekam, dabas aizsardzības 
piekritējam, vairāku grāmatu un 
televīzijas raidījumu autoram 
Džeraldam Darelam – 90, Gaismas 
pils projekta autoram, arhitektam 
Gunāram Birkertam – 90.

Ilzenes pagastā

17. janvārī 19.00 Ilzenes SKIM 
centrā „Dailes” vokālo ansambļu 
sadziedāšanās „Šajā pasaulē es 
neesmu viens” sadarbībā ar Ilzenes 
vokālo ansambli „Olivers”. Pasā-
kumā tiks izpildītas Jāņa Lūsēna 
dziesmas un pats komponists ir 
solījis ierasties.
24. janvārī 14.00 Ilzenes SKIM 
centrā „Dailes” dzejnieces Ineses 
Toras un fotogrāfiju autores Mirdzas 
Ankupas grāmatas „Mani un tavi 
dvēseles putni” prezentācija.

Jaunalūksnes pagastā

15. janvārī 17.00 Bejas novadpēt-
niecības centrā nodarbība Seno 
amatu darbnīcā „Linu krekls”.
Bejas novadpētniecības centrā 
izstāde „LKO kavalierim Kārlim 
Pumpītim – 120”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes 
angļu zoologam, rakstniekam 
Džeraldam Darelam - 90; „Dzīvība 
ir Dieva monopols” - rakstniecei, 
mākslas zinātniecei Gundegai 
Repšei – 55, „Ziedu fejas un viņas 
pasakas” - rakstniecei Annai Saksei 
– 110; tematiskā izstāde 
„...Starp saulespuķēm un sniegu var 
izstiept rokas Un aizsniegt visu, kas 
izsapņots”.
Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņā 
„Pipariņš” pasākums „Laiks kā 
vienmēr tālāk steidzas, Jaunā gada 
gaitās sauc”.

Jaunannas pagastā

1. janvārī 0.30 Jaunannas tautas 
namā Jaungada nakts balle (spēlē 
grupa „Rolise”). Ieeja: 3,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā literatūras 
izstādes „Pasakai piestāv dzejas 
košums un dadža asums” – 
rakstniecei Annai Saksei 110, 
„Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli” – 
dzejniekam Fricim Bārdam 135.

Jaunlaicenes pagastā

14. janvārī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā šūšanas kursu nodar-
bība.
17. janvārī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā koncerts - jauno 
2015. gadu iedzied māsas 

Legzdiņas. Ieeja: 3 EUR.
31. janvārī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā „Lai pasaulē aizlido 
mūsu baltie eņģeļi” atvadas no 
2014. gada svētku egles.
Jaunlaicenes muižas muzejā no-
darbība „Skološanās ne pa jokam”, 
nodarbība „Nu ir gaiša istabiņa”, 
tradicionālās nodarbības: vāveru 
tīšana; pastalu darināšana; Malēnie-
šu vārdu spēle; pamatekspozīcijas: 
„Jaunlaicenes muiža”, „Malēnieši 
Opekalna draudzē”, izstāde: „330 
skolas gadi”.

Kalncempju pagastā

24. janvārī 11.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
leļļu un attīstošo rotaļlietu 
darināšanas darbnīca.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izstāde „Lelles 
un spēles”, programma „Ottes 
Ziemassvētku pasakas”, Meteņu 
programma „Ķekatu zvaniņiem 
skanot” muzejā un izbraukumā; iz-
braukuma izglītojošās programmas: 
„Neba maize pate nāca”, „Kartu-
peli, kartupeli, kas ir tavi brāļi”, 
„Veļas diena”. 

Liepnas pagastā

31. decembrī 22.00 Liepnas tautas 
namā Jaungada ballīte, galdiņu 
rezervācija līdz 21. decembrim.
20. janvārī Liepnas tautas namā 
1991. gada barikāžu atceres dienai 
veltīta izstāde (līdz 24.01.2015.).
24. janvārī Liepnas tautas namā 
diskoballe.

Malienas pagastā

Malienas bibliotēkā izstādes 
rakstniecei, mākslas zinātniecei 
Gundegai Repšei - 55, ziedu pasaku 
rakstniecei Annai Saksei - 110, 
„Atceries barikādes”; pasākums 
„Mana skaistākā ziedu pasaka”.

Mālupes pagastā

3. janvārī 13.00 Mālupes Saieta 
namā Mālupes, Liepnas, Alūksnes 
senioru saviesīga vakarēšana kopā 
ar Viļakas lauku kapelu.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstāde „Baisie stāsti ziemas vaka-
riem”, tematiska izstāde „Ko mums 
sola 2015. gads?”, „Bērnu žūrijas” 
ekspertiem lasīšanas veicināšanas 
noslēguma pasākums.

Mārkalnes pagastā

5. - 30. janvārī Mārkalnes 
bibliotēkā Bērnu un Jauniešu 
žūrijas un Vecāku žūrijas literatūras 
izstāde „Vēl var pagūt”.
Mārkalnē brīvprātīgo jauniešu 
organizēts Senioru ziemas aktīvās 
atpūtas pasākums „Mēs to varam” 
(datumu precizēs laikapstākļu dēļ).

Pededzes pagastā

1. janvārī 01.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka.
2. janvārī 10.00 Pededzes 

bibliotēkā Jaungada kompozīcija 
„Cilvēks ir tik laimīgs, cik pats to 
vēlas”.
8., 15., 22., 29. janvārī 9.00 
Pededzes bibliotēkā radošās 
nodarbības pensionāriem “Nevis 
šaubīties un vilcināties, bet rīkoties 
un uzdrīkstēties”.
17. janvārī 12.00 Pededzes tautas 
namā senioru atpūtas pēcpusdiena 
„Atver dvēseli saticībai, lai mieru 
tā rod”.
14., 21., 28. janvārī 10.00 
Pededzes tautas namā 
rokdarbu pamatu apgūšana 
“Darbnīca dvēselei”.

Veclaicenes pagastā

10. janvārī 19.00 Veclaicenes
tautas namā J. Kursieša mākslas 
filma „Modris”. Ieeja: 1 EUR.
24. janvārī 19.00 Veclaicenes 
tautas namā deju koncerts „Piero-
bežas baltais ziemas deju virpulis”, 
piedalīsies kolektīvi no Latvijas un 
Igaunijas.

Zeltiņu pagastā

16. janvārī 20.00 Zeltiņu tau-
tas namā atpūtas un izklaides 
pasākums pagasta uzņēmējiem, 
zemniekiem, pašdarbības un sporta 
kolektīvu dalībniekiem „Pasakaini 
brīnumi”. Ieteikums tērpties sev 
tīkamā pasaku tēlā, veiksminiekus 
gaida pārsteiguma balvas. Pieteikt 
dalību pasākumā lūdzam līdz 
12. janvārim, zvanot uz mob.tālr. 
29492284 vai rakstot uz e-pastu 
tn.zeltini@aluksne.lv.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Fricim Bārdam – 135”, 
„Gundegai Repšei – 55”, „Ir 
pilsētas gan varenas, gan lielas, 
Bet Alūksnei savs īpašs aromāts 
(Alūksnei - 95).

Draudzēs novadā

Alūksnes ev.lut.draudzē
Mācītājmuižā
katru darba dienu 9.00 laudes, 
18.00 vespere; otrdienās 19.00 „īsta 
brīvība”; trešdienās 18.20 Bībeles 
stunda; piektdienās 17.00 - 18.00 
mācītāja pieņemšanas laiks;
svētdienās 11.00 dievkalpojums 
un Svētdienas skola

3. janvārī 12.00 Zvaigznes dienas 
svinības (draudzes eglīte, līdzi 
ņemiet cienastiņu un pašdarinātu 
dāvaniņu);
17. janvārī 16.00 jauniešu vakars;
24. janvārī 10.00 rekolekcijas;
31. janvārī 17.00 vīru vakars.

Liepnas ev.lut. baznīcā
24. decembrī 15.00 Ziemassvētku 
Svētvakara dievkalpojums.

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju par 

saviem aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam 

iesūtot to uz e-pastu 
evita.aploka@aluksne.lv!



6.  Alūksnes Novada Vēstis 22.12.2014.

Aktuāli www.aluksne.lv

1. Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2013.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 
,,Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs” 
šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.3.2. apakšpunktā 
skaitli ,,3.” ar skaitli ,,4.”;
1.2. 3.1.punktā:
aizstāt 3.1.1. apakšpunktā skaitli 
,,0,50” ar skaitli ,,0,90”;
aizstāt 3.1.2. apakšpunktā skaitli 
,,0,30” ar skaitli ,,0,60”;
1.3. izteikt 3.3. punktu šādā 
redakcijā:
,,3.3. Kārtību par ēdināšanas 
uzskaiti un neizlietotā finansējuma 

izlietojumu nosaka izglītības 
iestādes vadītājs”;
1.4.izteikt 3.4. punktu šādā 
redakcijā:
,,3.4. Ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem neizlietoto 
finansējumu drīkst izlietot tikai 
šajos noteikumos noteiktajam 
mērķim”.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Saistošo noteikumu ,,Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2013.gada 31.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 
,,Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” 
izdošanu paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Grozījumi nepieciešami, lai preci-
zētu, kuru klašu izglītojamiem ir 
tiesības saņemt ēdināšanas maksas 
atvieglojumus 100% apmērā, kā arī, 
lai palielinātu ēdināšanas maksas 
atvieglojumu apmēru pārējiem 
izglītojamiem. 
2. Īss projekta satura izklāsts 
27.02.2014. ar lēmumu tika piešķirti 
papildus ēdināšanas maksas atvieg-
lojumi 0,30 EUR apmērā, kuri bija 
terminēti līdz 31.12.2014. Ar šo 
saistošo noteikumu grozījumiem 
tiek noteikts, ka papildus piešķirtie 

atvieglojumi tiek noteikti pastāvīgi.
Papildus saistošo noteikumu 
grozījumi paredz, ka:
1.par 0,10 EUR tiek palielināta 
summa ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem, ja ēdināšanas 
pakalpojumu izglītības iestādē 
nodrošina izglītības iestādes izvēlēts 
pakalpojumu sniedzējs;
2.izglītības iestādes vadītājam ir 
jānosaka kārtība par ēdināšanas 
uzskaiti un neizlietotā  finansējuma 
izlietojumu;
3.neizlietoto finansējumu drīkst 
izlietot tikai šajos sasitošajos notei-
kumos noteiktajam mērķim.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nodrošinot šādā apmērā ēdināšanas 
maksas atvieglojumus, 2015.gadā 
pašvaldībai tas 
izmaksātu 189715 EUR.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Nav ietekmes.
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Nav ietekmes. 
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 ,,Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”
 
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26/2014
 apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

27.11.2014. lēmumu Nr.423
  (protokols Nr.21, 19.punkts)

Spēkā no 01.01.2015.

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2012.gada 22.novembra saistošajos 
noteikumos 2013.gada 28.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.47/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības 
naudas balvas par izciliem sasnie-
gumiem sportā un kultūrā piešķir-
šanas kārtība un apmērs” šādus 
grozījumus:

1. aizstāt 4.punktā vārdu „vai” ar 
vārdu „un”;

2. izteikt 10.punktu šādā 
redakcijā:
„10. Uz naudas balvu sportā var 
pretendēt sporta spēļu komandas vai 

individuālo sporta veidu 
dalībnieki no 16 gadiem par 
sacensībās uzrādīto augstāko 
sasniegumu un ja attiecīgo sporta 
veidu vai darbības jomu vada un 
koordinē biedrības „Latvijas Sporta 
federāciju padome” atzīta sporta 
federācija”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2013.
gada 28.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes 
novada pašvaldības naudas 
balvas par izciliem sasniegumiem 
sportā un kultūrā piešķiršanas 

kārtība un apmērs”” paskaidro-
juma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
Saistošo noteikumu projekts 
nepieciešams, lai precizētu to 
personu loku, kuras ir tiesīgas 
pretendēt uz pašvaldības naudas 
balvu par izciliem sasniegumiem 
sportā. 
2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi paredzēs, ka 
turpmāk uz naudas balvu kultūrā un 
sportā varēs pretendēt persona, kura 
deklarēta Alūksnes novadā un 
konkrētajā aktivitātē pārstāvēs 

Alūksnes novadu.
 Uz naudas balvu sportā var 
pretendēt sporta spēļu komandas 
vai individuālo sporta veidu 
dalībnieki no 16 gadiem par 
sacensībās uzrādīto augstāko 
sasniegumu un ja attiecīgo sporta 
veidu vai darbības jomu vada un 
koordinē biedrības „Latvijas Sporta 
federāciju padome” atzīta sporta 
federācija.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
Saistošie noteikumi budžetu neie-
tekmēs, jo to izpilde tiks nodrošinā-
ta līdzšinējā apmērā.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo noteikumu 
piemērošana, var vērsties Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par 
izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25/2014  
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.11.2014. lēmumu Nr.422
(protokols Nr.21, 18.punkts)

Spēkā no 23.12.2014.

Steidz iegādāt dāvanām jaunos 
Alūksnes novada kalendārus!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes tūrisma 
informācijas centrā aicinām 
iegādāties jaukas Ziemassvētku 
vai Jaungada dāvanas – 
jauno sienas kalendāru 
„Alūksnes novads 2015”, kabatas 
formāta kalendāru „Alūksnei 
– 95”, kā arī suvenīrmonētas 
„Alūksnes novads” 
un „Alūksne”.

 Jaunajā A3 formāta sienas 
kalendārā „Alūksnes novads 
2015” publicētas skaistākās 
Alūksnes novada pašvaldības 
fotokonkursa „Mans Alūksnes 
novads” trijos gados tapušās 
fotogrāfijas. Kalendāru rotā 
Alūksnes novada jauniešu – Paulas 
Zariņas, Agneses Zīles, Ivara 
Laivas, Airas Vērses, Lindas 
Laivas, Artura Kolova, Zanes 
Apsītes un Maksima Petrova 
uzņemtās fotogrāfijas.
 Savukārt kabatas formāta 
kalendārītis veltīts 95. gadskārtai, 
kopš Alūksne ieguvusi pilsētas 
tiesības. Šo kalendārīti rotā 

senlaicīgs Pils ielas skats no 
fotoattēla, kas tapis Alūksnē 
divdesmitajos gados. Kalendāram 
izmantots attēls no Alūksnes 
muzeja krājuma.
 Tāpat tūrisma informācijas 
centrā Alūksnē joprojām var 
iegādāties Alūksnes novada 
suvenīrmonētu, ko pašvaldība 
izgatavoja šogad. Monēta, uz 
kuras attēlots viens no Alūksnes 
simboliem – Bībele, iepakota 
trīs dažādos elegantos vāciņos. 
Šajos ietvaros redzami arī krāšņi 

attēli no Alūksnes un 
novada atpazīstamākajām 
vietām un objektiem, kā 
arī sniegta informācija par 
pilsētu un novadu latviešu 
un angļu valodā.
 Alūksnes tūrisma informācijas 
centra darba laiks ziemas 
sezonā ir no otrdienas līdz 
piektdienai no pulksten 9.00 līdz 
17.00, sestdienās no pulksten 
10.00 līdz 15.00, bet svētdiena 
un pirmdiena ir brīvdienas.

Izsludina skiču 
konkursu Cepurītes salai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība ir 
izsludinājusi atklātu skiču kon-
kursu „Cepurītes sala kā tūrisma 
objekts” un līdz pat 27. februārim 
aicina iesniegt skices ar priekšli-
kumiem kā saliņu padarīt pievil-
cīgāku tās apmeklētājiem.

 Alūksnes ezera Cepurītes sala ir 
viens no skaistām leģendām apvī-
tākajiem objektiem, tomēr līdz šim 
maz izmantota tūrismā. Alūksnes 
novada pašvaldība tūrisma nozari ir 
noteikusi par vienu no perspektīva-
jiem novada attīstības virzieniem.
 Šī gada septembrī dome par 
tautsaimniecības nozares attīstībai 
nozīmīgiem noteica šādus pašval-
dības tūrisma objektus novadā: 
Alūksnē – Alūksnes ezeru, Pilssalu, 
Tempļakalna pussalu, Cepurītes 
salu, Jauno pili, Alūksnes muzeju, 
Muižas parku, šaursliežu dzelzceļa 
līnijas Gulbene - Alūksne stacijas 
teritoriju, bijušo PSRS raķešu bāzes 
teritoriju Zeltiņos,  aizsargājamo 
ainavu apvidu „Veclaicene” terito-
riju, Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeju. Minēto objektu 

attīstības projektus iekļaus novada 
attīstības programmas investīciju 
plānā un, atbilstoši finanšu iespē-
jām, plānos līdzekļus to attīstībai 
pašvaldības ikgadējā budžetā.
 Viens no pirmajiem attīstības 
projektiem būs saistīts ar Alūksnes 
pilsētu, kur ir iecerēts jauns tūrisma 
maršruts, kas no tūrisma informāci-
jas centra vestu pa nozīmīgākajiem 
pilsētas kultūrvēstures objektiem 
– gar tautas namu un Veco pili uz 
Pilssalu, kur viesi varēs aplūkot 
Livonijas ordeņa pili, Marijas 
paviljonu, pa gājēju tiltu pār ezeru 
doties uz Kapsētas pussalu, lai 
apskatītu rotondu, Saules tiltu un 
pavērotu pilsētu no torņa. Tālāk 
ar ūdens transportlīdzekli varētu 
nokļūt Cepurītes salā, muižas parkā 
un pēc tam doties aplūkot Alūksnes 
Jauno pili.
  Atklātā skiču konkursa mērķis ir 
iegūt iespējami oriģinālāko un atbil-
stošāko ideju Cepurītei jeb Mīles-
tības salai, padarot to pievilcīgāku 
tūristiem, kas vēlētos to apmeklēt. 
Cepurītes salu iecerēts izmantot kā 
tūrisma objektu, kur tūristi dotos 
apskatīt ar teikām un leģendām 
apvīto „Mīlestības salu” - seno 
apmetni.

Turpinājums 7. lappusē
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Izglītība www.aluksne.lv

Evija Kubulniece,
Alsviķu PII „Saulīte” vadītāja

 Alsviķu pirmskolas izglītības 
iestādes „Saulīte” bērni var 
rotaļāties atjaunotā sporta un 
rotaļu laukumā, tādēļ sirsnīgi 
pateicamies Nacionālajai 
apvienībai “Visu Latvijai!” - 
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, 
Nacionālās apvienības VL-TB/
LNNK Saeimas frakcijas 
deputātam Jānim Dombravam 
un  Alūksnes novada domes 
deputātei Janai Zilkalnei par 
sarūpētajiem 7917 eiro valsts 
budžeta finansējuma, kas deva 
iespēju piepildīt sen loloto sapni 
par bērnu sporta un rotaļu 
laukuma atjaunošanu.

 Atjaunotajā laukumā bērnus 
priecē dažādi jauni rotaļu elementi. 
Paldies SIA ,,Ksil Baltic”, ar kuras 
palīdzību ieguvām jaunas un drošas  
šūpoles mazākajiem audzēkņiem, 
kas sagādā neizsmeļamu prieku, 
divus jaunus vingrošanas komplek-
sus, ko bērni izmanto gan rotaļām, 
gan arī sportošanai, kā arī divus 
jaunus līdzsvara dēļus, kas palīdzēs 
bērniem attīstīt līdzsvara sajūtu. 
Paldies SIA ,,Z Company Latvia” 
par apaļkoku trases elementiem – 
riņķu trasi, trošu rāmjiem un rāmi 
ar trepēm un virvi, kas bērniem ļaus 
aktīvi darboties un veicinās bērnu 
fizisko attīstību. Paldies SIA ,,Abio”  
par materiāliem, no kā jaunākās 
grupas bērni ieguva smilšu kasti ar 
nojumi, visus bērnus priecē atjau-
notais  un iemīļotais kuģis, mašīna 

un vilciens, kurus uzbūvēja un ie-
guldīja lielu darbu strādnieks Vilnis 
Stradiņš. SIA ,,Abio” uzstādīja arī 
rotaļu platformu, līdzsvara šūpoles 
un četrstūra lapeni vecākās grupas 
bērniem, kā arī dārza galdus ar so-
liem, pie kuriem bērni var atpūsties 
pēc aktīvām fiziskajām nodarbībām. 
Paldies visām trīs firmām par kva-
litatīvu darbu un dotajām atlaidēm, 
lai šos visus rotaļu elementus mēs 
varētu iegādāties!
 Paldies arī SIA ,,LAVE” un SIA 
,,NVP 2” par ātru un kvalitatīvu 
smilšu piegādi, lai mēs varētu no-
drošināt bērnu drošību atjaunotajā 
rotaļu laukumā. Paldies atsaucīga-
jiem vecākiem un brāļiem – Hugo 
Berļakova tētim, Justīnes Barta-
ševicas tētim, Raimonda Mazuļa 
brālim, Katrīnas Bromas brālim, 
remontstrādniekam Gatim Dambim 
un pārējiem palīgiem, kuri saveda 
smiltis laukumā.
 Bērnus priecēs arī tāllēkšanas 

bedre ar gumijas seguma skrejce-
liņu, kur varēs gūt pirmās iemaņas 
tāllēkšanā. Bērni varēs apgūt pirmās 
iemaņas volejbolā, basketbolā, jo ir 
iegādātas bumbas un volejbola tīkls, 
piedalīties stafetēs, jo iegādātas arī 
florbola nūjas un bumbiņas. Par to 
paldies SIA ,,Pie Zvejnieka”,  kur 
varējām iegādāties nepieciešamo 
sporta inventāru.
 Bērnu laukums ieguva arī jau-
nu zaļu metāla žogu, kas aizstāj 
iepriekšējo, jau novecojošo koka 
sētu. Paldies SIA ,,Pamati” strād-
niekiem par ātru un kvalitatīvu žoga 
nomaiņu. 
 Visiem, kuri kaut nedaudz piedalī-
jās mūsu sen lolotā sapņa piepil-
dīšanā, vissirsnīgākie un mīļākie 
pateicības vārdi, jo gan darbinieku, 
gan bērnu acīs mirdz prieks par 
atjaunoto bērnu sporta un rotaļu 
laukumu, kas bērniem ļaus droši un 
aktīvi atpūsties.

Jaukās pārmaiņas Alsviķu „Saulītē” 

 Atjaunotais PII „Saulīte” bērnu sporta un rotaļu laukums
Foto no iestādes arhīva

Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
5. un 19. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
5. un 19. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. un 19. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

9. un 23. janvārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 06.01.2015. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija KAPARŠMITE 14.01.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 19.01.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 19.01.2015. 16.00 – 17.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē
Modris LAZDEKALNS 19.01.2015. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 29.01.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis SADOVŅIKOVS 30.01.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 21.01.2015. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Guntars 

ŠVOLMANIS
19.01.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis ZARIŅŠ 29.01.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā
Askolds ZELMENIS 14.01.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 13.01.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Turpinājums no 6. lappuses

Otra izmantošanas iecere - ar īpašu 
nozīmi un stāstu radīta vieta indivi-
duāliem un grupu apmeklējumiem.
 Skiču konkursa uzdevumi ir  
izstrādāt Cepurītes salas attīstības 
koncepciju, kas, saglabājot un 
izceļot tās unikalitāti, radītu jaunu 
tūrisma objektu, paredzot risināju-
mus mākslas objektu vizuālajam 
tēlam un izvietojumam, ūdens 
piestātnes izveidei, paredzot ērtu 
piekļuvi salai, risinājumu informāci-
jas stendam un norādēm, izveidojot 
vienotu noformējumu.
 Konkursā var piedalīties arhitekti, 
telpiskie plānotāji, ainavu arhitekti, 
profesionāli izglītoti tēlnieki vai 
mākslinieki, projektētāji vai autoru 
kolektīvi, atbilstošo nozaru augst-

skolu vecāko kursu studenti, kā arī 
citu saistīto nozaru pārstāvji.
 Skiču konkursa kopējais prēmiju 
fonds ir 1100 eiro. Konkursa uzva-
rētājiem tiks piešķirtas trīs prēmijas: 
pirmās vietas prēmija 600 EUR, 
otrās vietas prēmija 300 EUR, trešās 
vietas prēmija 200 EUR.
 Izstrādātā skiču konkursa ideja (ar 
norādi „Cepurītes sala kā tūrisma 
objekts”) jāiesniedz līdz 2015. 
gada 27. februārim pulksten 16.00 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas, 3. stāvā, 306. 
kabinetā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai nosūtot pa 
pastu, ar pasta zīmogu ne vēlāk kā 
27.02.2015.
 Konkursa nolikums publicēts www.
aluksne.lv sadaļā „Konkursi”.

Teātra pulciņa jubileja
Silvija Aizupe,
Bejas pamatskolas direktore

 Katrā bērnā slēpjas lielas 
garīgas bagātības, kuras 
gaida savu atklāsmi, bet šo 
spēju atmodināšana prasa piepūli 
no bērna un profesionālu ievirzi 
no pedagoga. Ja šīs divas 
dimensijas savienojas, rodas 
brīnums. 

 Ziemassvētku gaidīšanas laikā, 
5. decembrī, Bejas pamatskolas 
teātra pulciņš (vadītāja skolotāja 
Guna Igošina) svinēja 20 gadu 
jubileju. Par godu šim pasākumam 
tika iestudēta Ināras Šteinbergas 
luga „Mežā veikals atbraucis”. 
 Pirmizrādē bija interesanti vērot, kā 
skolotāja Guna ar teātra un 
teātra sporta spēli ir palīdzējusi 
atraisīties jauniem un spilgtiem 
talantiem. Tas ir vairāku gadu 
kopdarbs. Sestās klases skolnieces 
Vanesa Koka, Laine Bērziņa, 
Emīlija Palma, Ance Rūta Roze 
apmeklē teātra pulciņu no 1. klases 
un viņu izspēlētās lomas bija 
nevainojamas, arī jaunie aktieri 
iemirdzējās kā mazas pērlītes. 
Izrādei ir pamācošs un aizraujošs 
sižets, tā ir mūsdienīga, saistoša 
gan bērniem, gan pieaugušajiem.
 Pulciņa darbības sākumā tika 
iestudēta Margaritas Stārastes luga 
„Tince grib mācīties”. Izrāde ieguva 
1. vietu rajona skatē, 2. vietu reģio-
nā un 1. vietu Rīgā teātra festivālā 
– „Lielās tortes” diploms. 
 Jubilejas pasākumā pulciņa vadī-
tāja Guna Igošina pakavējās teātra 

vēsturē: tika skatīti video fragmenti 
no „Tince grib mācīties”, izveidota 
izstāde „Teātra ritējums 20 gadu ga-
rumā”. Pa šiem gadiem nospēlētas 
daudzas izrādes, nozīmīgākās ir 
A. Linē „Melnās vārnas reportāža”, 
G. Pētersones „Pasaka par 
Pustukšīti, Ķēmrausīti un 
Vēja milzi”, U. Siliņa „Aijā, žūžū, 
lāča bērni”, M. Salnājas „Pasaka par 
zēnu, viņa raksturu un tintestraipu”. 
 Ar 2002. gadu teātra pulciņš iesais-
tās jaunā aktivitātē - improvizācijas 
teātris – teātra sports. Tas attīsta 
iztēli, dažādus aktiermākslas 
paņēmienus. Lielie teātra sporta 
turnīri notiek ik pēc trīs gadiem. 
Pulciņš piedalījies Ikšķiles, 
Daugavpils, Rīgas festivālos. 
Vairākus gadus teātra pulciņš 
ir spēlējis Balvu Vilku turnīrā, 
reģionālajos turnīros Valmierā 
un Madonā. 
 Bērnu teātra izrādes raksturo 
skaisti tērpi un krāšņas dekorācijas. 
Daudzus tērpus palīdzējuši darināt 
audzēkņu vecāki, tie ir raksturīgi 
tēlam, daudzfunkcionāli un skaisti.
 Skolotāja Guna Igošina atklāja, 
cik liels darbs, izdoma un ieintere-
sētība 20 gadu garumā ir vienojusi 
skolotāju, skolēnus un vecākus 
jaunu un aizraujošu izrāžu tapšanā, 
skolas pasākumu vadīšanā, montāžu 
veidošanā, teātra sporta turnīru 
apmeklēšanā un citās ar teātra dzīvi 
saistītās aktivitātēs. 
 Novēlot jaunas radošas atklāsmes 
turpmākajiem gadiem, vēlos teikt 
lielu paldies skolotājai,  
audzēkņiem un vecākiem  
par kopdarbu!

Alūksnes novadam valdījumā 
nodos publiskos ūdeņus
 Valdība 9. decembrī 
akceptēja Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā esošo 
publisko ūdeņu nodošanu 
pašvaldību valdījumā.

 Alūksnes novada pašvaldībai 
valdījumā tiks nodoti Alūksnes 
ezers, Ilgāja ezers, Indzera ezers, 
Sudalezers, Vaidavas ezers, Muratu 
ezers, kā arī Pededzes posms no 
Alūksnes upes ietekas līdz ietekai 
Aiviekstē. Līdzīgu lēmumu valdība 
akceptējusi arī Balvu novadam.

 Pašvaldībām būs jānodrošina šo 
publisko ūdeņu ilgtspējīga apsaim-
niekošana, pārvaldīšana un sagla-
bāšana, tām būs tiesības izmantot 
publisko ūdeņu resursus, ūdens 
ekosistēmas un no tām tieši atkarī-
gās sauszemes ekosistēmas, zemi 
zem publiskajiem ūdeņiem, zemes 
dzīles, kā arī zemes dzīļu derīgās 
īpašības atļautiem un normatīvajos 
aktos noteiktiem mērķiem.

Sagatavots pēc LETA informācijas

Izsludina skiču 
konkursu Cepurītes salai
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Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj.
Pārlūko darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk.

(M. Čaklais)

Lai cerības piepildās, plāni realizējas un 
Jaunais gads dāvā Jums daudz, daudz 

patīkamu pārsteigumu!

Alūksnes PII “Pienenīte” kolektīvs

Mūžīgas
ir bērnības Ziemassvētku eglītes,
laimes sajūtu
atgriezt tās var,
vismīļāko vārdu sasildīts,
kad mājās nāk svētvakars.

(K. Apškrūma)

Sirdsmīļus Ziemassvētkus un cerību 
piepildījumu Jaunajā gadā!

Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “Sprīdītis”

Ja brīnumam tic, tas piepildās.
Ja brīnumu gaida, tas atnāk.
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!

Sirdīs gaišus Ziemassvētkus, 
veselību, prieku, mīlestību Jaunajā gadā 

audzēkņu ģimenēm, bijušajiem 
darbiniekiem, draugiem, 

labvēļiem novēl 

Jaunalūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pūcīte” kolektīvs!

Varbūt no šīs trakās riņķa spēles
Izraut Jaunais gads kaut brīdi spēs,-
Jāiemācās sev un citiem vēlēt
Spēka graudus iesēt dvēselē.

(L. Brīdaka)

Visiem sadarbības partneriem -  
gaišus un bagātus Ziemassvētkus! 
Jaunajā gadā - piepildīt iecerēto, 
nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!

Pededzes pamatskolas kolektīvs

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

(S. Kaldupe)

Mūsu audzēkņiem un vecākiem, 
skolotājiem un darbiniekiem, visiem 
novada pašvaldības darbiniekiem un 
novada  ļaudīm - Ziemassvētku mīļumu, 
gaišumu, labestību sirdīs un dvēselēs 
visu 2015. gadu!

Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas kolektīva vārdā, 

direktore Daina Dubre - Dobre

Zvani un sveces šo pasauli 
       sargā,
Modinot dziesmas, kas dvēselē 
       skan.
Sasildot sirsniņas ziemelī bargā,
Palīdzot brīnumu ieraudzīt man.

(G. Račs)

Gaišus, sirdsmiera pilnus 
Ziemassvētkus un radošu Jauno gadu!

Alūksnes Mūzikas skolas kolektīva 
vārdā direktore Gunta Boša

Caur debess gaismas pieskārienu
To brīnumu, lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet arī gadam dārgakmeņa svars.

(K. Apškrūma)

        Lai Ziemassvētku baltumā dzimst 
gaišas domas, kas pārkāpjot gadu mijas 
slieksni, vairo labos darbus!

Liepnas internātpamatskolas 
kolektīvs

Zvani un sveces šo pasauli sargā,
Modinot dziesmas, kas dvēselē skan.
Sasildot sirsniņas ziemelī bargā,
Palīdzot brīnumu ieraudzīt man.

(G. Račs)
 

Novēlam Jums visiem ieraudzīt 
Ziemassvētku brīnumu un paturēt to 
sirdīs cauri visiem 2015. gadā 
darāmajiem darbiem!

Liepnas vidusskolas kolektīvs

Sirds tādu savādu gaismu nes.
Dvēsele klusu gaišumu nes.
Nes Ziemsvētkus sirds
Un dvēsele nes
No visdziļākās iekšienes.

(M. Cielēna)

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus, jau-
nām iecerēm un radošiem panākumiem 
bagātu Jauno gadu!

Alūksnes Mākslas 
skolas kolektīva vārdā 

skolas direktors Ojārs Vēliņš

Sapostas egles svētākai naktij,                                                                                                                                          
   Sveces no zvaigznēm aizņemas 
       gaismu.
Arī sirdij pieskaras brīnums 
   un dvēsele dungo
Kādu tālu, bet zināmu 
dziesmu - par ticības spēku,                                                     
Par laimes liesmu, par laiku, 
kas cilvēkus vieno…     

(M. Svīķe) 
 
Lai saulgriežu svētki gaiši, ģimeniski 
silti un lai Ziemassvētku gaisma ikvienu 
pavada visu nākamo 2015. gadu!

Strautiņu pamatskolas kolektīvs

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...

(K. Skalbe)

Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru 
Jūsu sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi, 

izdošanos un daudz gaišu notikumu 
Jaunajā 2015. gadā!

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas kolektīvs

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...
(K. Skalbe)

Gaišas un radošas domas, Ziemassvētku 
mieru sirdī un stipru veselību visiem 
Alūksnes novada iedzīvotājiem gada 

nogalē un turpmāk novēl

Strautiņu pirmsskolas izglītības 
iestāde „Zemenīte” kolektīvs

Krīt sniegs un egļu zaros 
       sienas,
Pat zvaigznes staro savādāk,
Mūs svētot, Ziemassvētku diena
Kā brīnums atkal sirdī nāk.

(K. Apškrūma)

 Lai Ziemassvētku baltās domas, 
ieceres un sapņi pārvēršas īstenībā 
Jaunajā gadā!

Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa

Lai Ziemas saulgriežu zvaigznes 
ikvienam nes debesu gaišumu, 

lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un priecīgiem 
atelpas brīžiem, lai mūsos mājo un valda 
godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, 
paciest un palīdzēt! Gaišus 
Ziemassvētkus un radošu Jauno gadu!

Alūksnes pilsētas Tautas 
nama kolektīvs

Debesis uzliek plecam vieglu un 
     sniegotu roku.

Klusums svecītes iededz, un pasaules 
        steigu klāj.
Uzdzirkstam svētvakaram, uzsmaidām 
        mīlestībai,
Ziemassvētki mums gaismu egļu 
       biķeros krāj.

(K. Apškrūma)

Lai klusi un gaiši izdodas izbaudīt 
Ziemassvētku burvīgumu!
Lai tas dod svētību ikdienas gaitām!
Ziemassvētku gaišumu, mīlestību, 
radošas veiksmes visa nākamā gada 
garumā!  

Alsviķu PII ,,Saulīte’’ kolektīva vārdā 
vadītāja Evija Kubulniece

tik vien
man tikai jāatrod ....
tikai tas logs sevī un tikai tie vārtiņi
caur kuriem
gaismiņai izskriet

(M. Laukmane)

Tāpēc ļausimies meklējumiem tā, lai 
nepietrūktu tās visa gada garumā!
Mierīgus Ziemassvētkus un aktīvu 
Jauno gadu!

Biedrības „Alūksnes novada 
pensionāru apvienība” valde

Ceļā uz Ziemassvētkiem sveces 
gaisma ir kā cerība mūsu sirdīs. Kamēr 
tā deg – tumsa nespēj iemājot mūsu 
prātos un nākotnes sapņos. Patiesa 
cerība nav tikai sapnis par to, kādu 
vēlamies redzēt nākotni. Cerība dod 
mums pārliecību, ka neesam vieni savos 
darbos un centienos. Un šī pārliecība 
veido katra cilvēka vēlmi pašam panākt 
vairāk gaišuma savā dzīvē. 
Lai šajos Ziemassvētkos pie mums 
visiem nāk brīnums – atklāsme par tām 
bagātībām, kas rodamas mūsos pašos. 
Atklāsme par to, ko mēs katrs varam 
darīt par labu savai ģimenei, 
tuviniekiem, savās darbavietās, 
pilsētā, novadā un valstī. 
                                                                               

Alūksnes novada vidusskolas 
direktore Ilze Līviņa

Varbūt no šīs trakās riņķa spēles
Izraut Jaunais gads kaut brīdi spēs,-
Jāiemācās sev un citiem vēlēt
Spēka graudus iesēt dvēselē.

Visiem sadarbības partneriem -  
gaišus un bagātus Ziemassvētkus! 
Jaunajā gadā - piepildīt iecerēto, 
nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!

Pededzes pamatskolas kolektīvs

Apsveikumi

dziesmu - par ticības spēku,                                                     


