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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Iedegs
Ziemassvētku egli 
Alūksnē
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību 
speciālists

 Otrajā Adventē - 5. decembrī 
Alūksnē notiks Ziemassvētku 
egles iedegšanas pasākums.

 Gatavošanās svētku egles 
iedegšanai sāksies ar radošajām 
darbnīcām Alūksnes Kultūras 
centrā no pulksten 16.00, tajās 
varēs veidot rūķus, 
eņģeļus un māla rotājumus 
savai Ziemassvētku eglītei, 
kā arī izrotāt piparkūkas un 
sagatavot svētku apsveikuma 
kartiņas. Pēc radošajām darbnī-
cām, pulksten 17.00, Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
teātra apvienības “RaCoCo” 
muzikālā komēdija visai ģimenei 
“Sniegbaltītes skola”. Muzikālās 
komēdijas pamatā ir leģendārā 
pasaka par Sniegbaltītes skolu, 
kas tapusi pagājušā gadsimta 
piecdesmitajos gados, bet ir ak-
tuāla arī šodien. Izrādē piedalī-
sies Liene Šomase, Jānis Jarāns, 
Santa Didžus, kā arī citas 
Latvijā atpazīstamas personības. 
Pēc izrādes ap pulksten 18.30 
visi laipni aicināti piedalīties 
gājienā no Alūksnes Kultūras 
centra uz svētku egles 
iedegšanas vietu pie Alūksnes 
Jaunās pils.

Mājražotāju 
un amatnieku 
izstrādājumu

17. decembrī 17.00 – 21.00
Latgales ielā 3 B, Alūksnē 
(lejas laukumā)

23. decembrī 12.00 – 18.00
Latgales ielā 3 B, Alūksnē 
(augšas laukumā) un 
Dārza ielā 11 (laukumā 
un administratīvajā ēkā)

Visus tirgot gribētājus lūdzam 
pieteikties līdz 15.12.2015.

PIETEIKŠANĀS 
OBLIGĀTA

Tālrunis: 29476790 vai uz 
e-pastu: birojs@valdis.lv

Organizē SIA “VALDIS” 
sadarbībā ar 

Alūksnes novada pašvaldību

Ziemassvētku  
TIRDZIŅŠ

“Sudraba zīli” pasniedz jau piekto gadu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šī gada 17. novembrī 
Latvijas Republikas 
Proklamēšanas gadadienai 
veltītajā pasākumā Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes 
novada pašvaldība jau piekto 
reizi pasniedza apbalvojumu 
“Sudraba zīle”.

 Šo apbalvojumu “Sudraba zīle” 
šogad pasniedza pieciem Alūksnes 
novada iedzīvotājiem. Nominācijā 
“Kultūra” apbalvojumu saņēma 
ilggadēja muzikālā pedagoģe 
Ināra Kravale. Viņas ieguldījums 
Alūksnes Mūzikas skolas mācību 
un radošā darba pilnveidošanā ir 
nenovērtējams. Viņas audzēkņi 
rezultatīvi piedalījušies skolas un 
reģionālajos konkursos, sekmīgi 
turpinājuši muzikālo izglītību, vai-
rāki no viņiem strādā par pedago-
giem. No 1980. gada Ināra Kravale 
strādā arī par dziedāšanas skolotāju 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā. No 1965. gada vadī-
jusi korus “Dzelme” un “Sonus”, 
Alūksnes Tautas nama jaukto kori, 
vokālos ansambļus. I. Kravale visu 
radošo mūžu veltījusi Alūksnes pil-
sētas un novada kultūras attīstībai. 
Apbalvojumu Ināra Kravale saņēma 
par mūža ieguldījumu kultūrā un 
kultūrizglītībā, nozīmīgu devumu 
nozares attīstībā Alūksnes novadā.
 Nominācijā “Izglītība” par nozīmī-
gu pedagoģisko devumu un ieguldī-
jumu vietējās kopienas kultūrvides 

attīstībā pašvaldības apbalvojumu 
saņēma ilggadējā Liepnas vidussko-
las angļu valodas skolotāja Lilita 
Spirka. Visu savu pedagoģisko dar-
bu veltījusi Alūksnes novada bērnu, 
jauniešu un pieaugušo izglītošanai 
angļu valodā, šogad 1. septembrī 
Lilita Spirka uzsākusi savu 40. 
darba gadu Liepnas vidusskolā. 
Viņa nozīmīgu darbu ieguldījusi 
novada skolu vēstures apkopošanā, 
sastādot un izdodot grāmatu “Liep-
nas pagasta skolas (1897 - 2000)”. 

Ar savu piemēru iedvesmojusi 
Liepnas vidusskolas absolventu 
tālākās dzīves gaitas. Vairāk nekā 
10 gadus vadījusi Alūksnes rajona 
angļu valodas skolotāju metodiskās 
apvienības darbu. Ir aktīva Alūksnes 
novada kultūras dzīves uzturētāja 
un kultūrvides veidotāja, 20 gadu 
garumā vadot Liepnas pagasta 
vokālos ansambļus.
 Ilggadējais Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas treneris 
Ilgvars Vaskis saņēma “Sudraba 

zīli” nominācijā “Sports”. Viņš 
sporta skolā strādā kopš 1971. gada 
un šai laikā ir izaudzinājis neskai-
tāmus Latvijas čempionus, Latvijas 
izlases dalībniekus un kandidātus, 
sporta meistarus un meistarkandi-
dātus un joprojām strādā ar sirdi, 
entuziasmu un fanātisku mīlestību 
pret savu darbu un audzēkņiem. 

Turpinājums 5. lappusē

Alūksni apmeklē Lietuvas, Igaunijas un Somijas vēstnieki
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Trešdien, 25. novembrī 
Alūksnes novadu apmeklēja 
Lietuvas vēstnieks Ričards 
Degutis, Igaunijas Ārkārtējais 
un pilnvarotais vēstnieks Tenis 
Nirks un Somijas vēstnieks 
Olli Kantanens.

 Vizītes laikā viesi tikās ar 
pašvaldības vadību, tika 
iepazīstināti ar novadu, tā 
pašreizējo attīstību un turpmākajiem 
plāniem. Viesi interesējās 
par pašvaldības līdzšinējo 
pieredzi Eiropas Savienības 
projektu īstenošanā un nākotnes 
plāniem šai sakarā, par pārrobežu 
sadarbības programmu darbību un 
iespējām. Tāpat vēstnieki labprāt 
izzināja Alūksnes novada pašval-
dības pieredzi, sadarbojoties ar 
pašvaldībām viņu pārstāvētajās val-
stīs. Viesi vēlējās izzināt arī novada 
uzņēmējdarbības sfēru – nozīmī-
gākās nozares, produkcijas noieta 
tirgus, pašvaldības iespējas atbalstīt 
vietējos uzņēmējus.
 Alūksnes novada apmeklējuma lai-

kā vēstnieki apmeklēja divus nozī-
mīgus pēdējo gadu laikā ar Eiropas 
Savienības finansiālu atbalstu atjau-

notus objektus – Alūksnes Mākslas 
skolu un Alūksnes Kultūras centru. 
Vizītes noslēgumā viesi iepazinās 

arī ar ražošanas procesu vienā no 
novada lielākajiem uzņēmumiem  
SIA “4 Plus”.

“Sudraba zīle” šogad nonāca pie pieciem Alūksnes novada iedzīvotājiem. No kreisās: Lilita Spirka, 
Daina Liberte, Ilgvars Vaskis, Rūta Merkuševa un Ināra Kravale                                            Lindas Arājas foto

Vizītes laikā trīs valstu vēstnieki apmeklēja Uzņēmējdarbības atbalsta centra telpas Alūksnes Kultūras 
centrā. Attēlā no kreisās: Lietuvas vēstnieks Ričards Degutis, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis, Alūksnes Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa, Somijas vēstnieks Olli Kantanens 
un Igaunijas vēstnieks Tenis Nirk                                                                                                Evitas Aplokas foto



2.  Alūksnes Novada Vēstis 02.12.2015.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs.
Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” Rīgā. Tirāža 8050 eksemplāri

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde

10. decembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
14. decembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
17. decembrī 10.00

Domes sēde         23. decembrī 9.00

Domes 27. novembra sēdēUz tikšanos 
par plānotiem 
ieguldījumiem 
aicina uzņēmējus
Alūksnes novada pašvaldība 
8. decembrī plkst. 9.00  
Uzņēmējdarbības atbalsta 
centrā Brūža ielā 7, Alūksnes 
Kultūras centrā aicina uz 
tikšanos tos novada ražošanas 
uzņēmumus, kuri tuvāko 
3 gadu laikā plāno ieguldīt 
uzņēmuma attīstībā ne mazāk 
kā 50 000 EUR un no jauna 
radīt vismaz 2 darba vietas 
un šo plānu realizēšanai ir 
būtiski nepieciešami publiskās 
infrastruktūras uzlabojumi. 
Sīkāka informācija pa tālruni  
26668502.

 Izsoles
 Alūksnes novada 
pašvaldība 08.12.2015. 
rīko nekustamā īpašuma 
“Kaktiņi ZR 5”, Ziemera 
pagastā, Alūksnes novadā 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 29379590. 
Sākumcena – 2181 EUR, 
nodrošinājums – 218 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 04.12.2015. 
Samaksa jāveic līdz 
22.12.2015. vai izvēloties 
nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 
11, Alūksnē, 306.tel- pā no 
9.00 - 11.00 un no 14.00 - 
16.00, līdz 04.12.2015. 
plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldība 
21.12.2015. rīko nekustamā 
īpašuma Apes ielā 9, 
Alūksnē, Alūksnes novadā 
otro izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
28686707. Sākumcena – 
4216,85  EUR, nodrošinājums 
– 422 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
17.12.2015. Samaksa jāveic 
līdz 04.01.2016. vai izvēloties 
nomaksas variantu. Pietei-
kumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306.telpā 
no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 17.12.2015. 
plkst. 16.00.

Sāk piemērot jauno Alūksnes 
novada teritorijas plānojumu
 Alūksnes novada 
pašvaldība paziņo, ka 
2015. gada 11. novembrī ir 
saņemta un pašvaldībā reģistrēta 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vēstule, kas 
nosaka, ka ar vēstules 
saņemšanas dienu Alūksnes 
novada pašvaldība ir 
tiesīga uzsākt saistošo noteikumu 
Nr.14/2015 “Alūksnes novada 
teritorijas plānojums, 
Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa” īstenošanu.

 Tas nozīmē, ka visi pašvaldības 
lēmumi ieskaitot jautājumus, kas 
saņemti un reģistrēti pašvaldībā 
sākot ar 2015. gada 11. novembri, 
tiek pieņemti balstoties uz jauno 
teritorijas plānojumu.
  Ar apstiprināto Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015. - 2027.
gadam var iepazīties Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv (sadaļā „Normatī-
vie akti un dokumenti”), Alūksnes 
novada pašvaldības administratīvās 
ēkas 211. kabinetā, Dārza ielā 11,  
Alūksnē, Alūksnes novadā un pa-
gastu pārvaldēs, to darba laikā.  

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
sēdē 27. novembrī piedalījās 
13 deputāti un izskatīja 19 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai Alūksnes novada paš-
valdībai piekritīgu zemes starpgaba-
lu “Garāža”, Jaunalūksnes pagastā, 
piekrist, ka atsavināšanas izdevu-
mus sedz procesa ierosinātājs. Pēc 
atsavināšanas procesa pabeigšanas 
šos izdevumus ieskaitīt zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā, bet, ja zemesgabals tiek 
atsavināts citām personām, pēc rēķi-
nu iesniegšanas, atmaksāt zemes 
starpgabala atsavināšanas izdevu-
mus ierosinātājam. Nodot minēto 
īpašumu atsavināšanai, pārdodot 
izsolē par brīvu cenu noteiktam 
personu lokam un uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

- atzīt, ka pašvaldības dzīvokļi 
„Zīlītēs” – 2 un “Zīlītēs” – 3, 
Mālupes pagastā nav derīgi dzī-
vošanai, sagatavot atsavināšanai 
minētos īpašumus un nodot tos 
atsavināšanai, nosakot atsavināša-
nas veidu – pārdošana izsolē, kā arī 
uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļu īpašuma atsavināša-
nu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu 123,78 EUR par mirušas 
personas īpašumu Jaunalūksnes 
pagastā, uz kuras atstāto mantojumu 
likumā noteiktā kārtībā nav pietei-
kušies mantinieki;

 - gatavojoties jaunajā Eiropas Sa-
vienības struktūrfondu plānošanas 
periodā īstenojamajai programmai, 

kas paredz piešķirt valsts un ES fi-
nansējumu lauku ceļu atjaunošanai, 
noteikt ka vienam Alūksnes novada 
pašvaldības grants seguma ceļa vai 
ceļa posma pārbūves projektam 
pieejamais pašvaldības līdzfinansē-
jums ir robežās no 10% līdz 40%. 
Dome nolēma noteikt, ka program-
mā pieejamo finansējumu var apgūt, 
sākot no 2016. gada un, ka vienā 
gadā tiek realizēti ne vairāk kā 5 
projekti, kā arī, ka projektu secību 
iesniegšanai un īstenošanai nosaka 
pagastu pārvalžu vadītāji, 
savstarpēji vienojoties;

 -  ņemot vērā to, ka 2014./2015. 
gada ziemas sezonā uz Alūksnes 
pilsētas tranzīta ielām bija jānodro-
šina preventīvo pasākumu - kaisīša-
nas veikšana divas reizes diennaktī, 
kā rezultātā palielinājās izdevumi 
pilsētas ielu ikdienas uzturēšanai, 
izdalīt pašvaldības aģentūrai “Spod-
ra” no pašvaldības Ceļu un ielu 
rezerves fonda finansējumu 10 000 
EUR Alūksnes pilsētas ielu ikdienas 
uzturēšanai;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.22/2015 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2015. gada 5. 
oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas noteikumi Alūksnes 
novadā”;

 - precizēt Alūksnes novada domes 
2015. gada 24. septembra saistošos 
noteikumus Nr.17/2015 „Par aug-
stas detalizācijas topogrāfiskās in-
formācijas aprites kārtību Alūksnes 
novadā”;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes nova-
da domes 2009. gada 17. septembra 
lēmumā Nr.190 ,,Par pedagoģiski 
medicīniskās komisijas izveidoša-
nu”, samazinot komisijas locekļu 
skaitu no 9 uz 7;
                                                                                                                       
 - iecelt par Ilzenes pamatskolas  
direktori Inesi Žīguri, kā arī atļaut 
I. Žīgurei savienot Ilzenes pamat-

skolas direktora amatu ar Ilzenes 
pagasta pārvaldes struktūrvienības 
“Sporta, kultūras, interešu izglītības 
un mūžizglītības centra “Dailes”” 
sporta, tūrisma, interešu izglītības 
metodiķa amatu;

 - ar mērķi attīstīt Alūksnes novada 
amatieru sporta komandu un indi-
viduālo sportistu dalību Latvijas 
un starptautiskās sacensībās un 
pretendēt uz Latvijas Tautas sporta 
asociācijas sacensību vai to posmu 
rīkošanu Alūksnes novadā, iestāties 
biedrībā “Latvijas Tautas sporta 
asociācijā” un paredzēt pašvaldības 
nākamā gada budžetā 260 EUR 
biedra naudas 2016. gadam nodro-
šināšanai;

 - izskatot SIA “Alūksnes nami” 
iesniegumu par siltummezgla izbūvi 
dzīvojamā mājā “Pīlādži”, Mālupes 
pagastā un ņemot vērā to, ka minētā 
māja ir pašvaldības 100% īpašums, 
veikt tajā siltummezgla izbūvi, 
nepieciešamo finansējumu 5833 
EUR nodrošinot šādās daļās: 2916 
EUR no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas “Pīlādži”, Mālupes pagastā 
apsaimniekošanas un īres maksas 
uzkrājuma un 2917 EUR no pašval-
dības budžeta;

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
domes 25.06.2015. lēmumu Nr. 207 
“Par Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma – saimniecī-
bas ēkas Ojāra Vācieša ielā 2B, 
Alūksnē, Alūksnes novadā nojauk-
šanu”, piešķirt daļēju finansējumu 
8418 EUR minētā pašvaldības 
nekustamā īpašuma (bijusī morga 
ēka) nojaukšanai;

 - ar 01.12.2015. izdarīt grozī-
jumus Alūksnes novada domes 
18.12.2014. lēmumā Nr. 468 „Par 
amata vietu un amatpersonu un dar-
binieku  atlīdzību apstiprināšanu”, 
sociālās aprūpes centrā “Alūksne” 
vienu sētnieka amata vietu 
pārveidot par amata vietu – 
palīgstrādnieks;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.23/2015 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2015. gada 
9. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2015. ga-
dam””;

 - atbalstīt SIA “RŪPE” piedalīša-
nos Darbības programmas „Izaug-
sme un nodarbinātība” 5.3.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 
un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” 
projektu  konceptu atlasē ar 
projektu “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnē, 
III kārta”, kas paredz jaunu 
centralizētās kanalizācijas tīklu 
izbūvi Alūksnes pilsētā. Noteikt 
plānotā projekta kopējās 
indikatīvās izmaksas 
1 971 489,30 EUR apmērā, tajā 
skaitā attiecināmās izmaksas 
1 629 330 EUR un neattiecināmās 
izmaksas 342 159,30 EUR un ga-
rantēt plānotajam projektam 
pašvaldības līdzfinansējuma indi-
katīvo summu 413 791 EUR, kas 
sastāda  25,4% no projekta attieci-
nāmajām indikatīvajām izmaksām, 
ieguldot to SIA “RŪPE” pamatka-
pitālā vai sniedzot galvojumu. Ar 
šo lēmumu dome apstiprina vēlmi 
piedalīties projektu atlases III kārtā 
un gatavību iesaistīties projekta 
īstenošanā ar pašvaldības līdzfinan-
sējumu;

 - izskatot Alūksnes muzeja direk-
tores Ilzes Lipstokas iesniegumu 
atbrīvot 30. novembrī I. Lipstoku no 
Alūksnes muzeja direktora amata;

 - apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības noteikumus „Par valdes un 
padomes locekļu amatu kandidātu 
nominēšanu Alūksnes novada paš-
valdības kapitālsabiedrībās”.

Pilnībā ar domes 
pieņemtajiem lēmumiem var 

iepazīties www.aluksne.lv.

  SIA Rūpe informē, ka 
2016. gada janvārī atkritumu 
izvešana Alūksnes novada 
pagastos būs šādos datumos:

Jaunalūksnē 5. janvārī, Jaunlaicenē, 
Veclaicenē, Ziemerī - 6. janvārī, 
Ilzenē, Zeltiņos - 12. janvārī, Alsvi-
ķos - 13. janvārī, Annā, Jaunannā, 
Kalncempjos - 19. janvārī, Kal-
nadruvās, Malienā, Mālupē - 20. 
janvārī, Mārkalnē, Liepnā, Pededzē 
- 26. janvārī.
 Atkritumu izvešanas grafiki 
pieejami Brūža ielā 6, 
Alūksnē.

Atkritumu 
izvešanas 
grafiki janvārī

Pasākumu plāns 
pensionāru biedrībā 
„Sudrabs” decembrī
2. decembrī - tikšanās ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
vadītāju Aritu Prižavoiti.

9. decembrī - tikšanās ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektori Janīnu Čugunovu.

16. decembrī – tikšanās ar 
Alūksnes tūrisma informācijas 
centra pārstāvi Ivetu Veļķeri 
par tūrisma attīstību Alūksnes 
novadā.

Pensionāru biedrības 
„Sudrabs” valde
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No 1. janvāra SIA “Rūpe” klientiem jauns 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 
(Regulators) ir  apstiprinājusi 
SIA “Rūpe” 2015. gada jūnijā 
iesniegtos ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifus. Tas nozīmē, 
ka no 2016. gada 1. janvāra uzņē-
muma klientiem būs jauns pakal-
pojumu tarifs (skat. 2. tabulā).

  Jau iepriekš esam informējuši, 
ka viens no jautājumiem, ar kādu 
iedzīvotāji vairākkārt vērsušies 
SIA “Rūpe”, saistīts ar to, kādas 
bija aplēses par tarifu cenu kāpumu 
pirms ūdenssaimniecības attīstības 
projektu realizācijas. Saskaņā ar 
uzņēmuma apkopoto informāciju no 
projektu tehniski ekonomiskajiem 
pamatojumiem, pēc to realizācijas 
un tā brīža izmaksu redzējuma, jau 
2009. gadā Alūksnei tika progno-
zēts tarifs EUR 3,22 bez PVN. Kā 
redzams, Regulatora 
apstiprinātais tarifs Alūksnē būs 
ievērojami mazāks.
 Lai arī dažos pagastos šīs summa 
tika prognozēta mazāka, jāņem vērā 
tas, ka brīdī, kad tika izstrādāti šie 
tehniski ekonomiskie pamatojumi, 
Latvijā bija pavisam citas energo-
resursu cenas. Tarifi paaugstinās, jo 
lielākajā daļā SIA “Rūpe” pārņemto 
pagastu ieņēmumi par ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem nav spējīgi 
segt to pašizmaksu. Tarifs Alūksnes 
pilsētā nebija mainījies kopš 
2008. gada, savukārt par pagastiem 
nebija pieejama precīza informācija, 
kādas izmaksas bija iekļautas 
līdzšinējos tarifos, norāda 
SIA „Rūpe” valdes loceklis 
Artis Sviklis. 
 Kā jau iepriekš ir skaidrojusi 
SIA “Rūpe” grāmatvede Inga Zālīte, 
tarifu izstrādā pēc faktiskajām 
izmaksām. Ja apskata tās ūdens-

saimniecības, kurās modernizācijas 
projekti nav realizēti, var redzēt, 
ka šīs izmaksas ir vēl lielākas, jo ir 
novecojušas iekārtas un cauruļvadi, 
kas prasa daudz lielākus ieguldīju-
mus. Eiropas Savienības fondu pro-
jektu realizācija ir devusi ieguvumu 
mūsu ūdenssaimniecībai ne tikai 
kvalitātes ziņā, bet arī tajā ziņā, ka 
tagad mums ir iespēja samazināt 
izmaksas tādās pozīcijās kā, pie-
mēram, pamatlīdzekļu nolietojums, 
kurš ir aprēķināts, ņemot vērā Eiro-
pas Savienības atbalstu, kas nozīmē, 
ka par šo nolietojumu iedzīvotājiem 
ir jāmaksā tikai 15 % no faktiskā 
nolietojuma. Tas šo pakalpojumu 
padara būtiski lētāku, nekā tas būtu 
bez šī projekta realizācijas.
 Analizējot iepriekš iesniegto tarifa 
projektu, SIA „Rūpe” konstatējusi, 
ka atsevišķās izmaksu pozīcijās 
nemaz nebija paredzēti līdzekļi, pie-
mēram, remontiem un kredīta pro-
centu maksājumiem. SIA „Rūpe” 
grāmatvede uzsver, ka, realizējot 
jebkuru projektu, uzņēmumam 
ir jāaizņemas naudas līdzekļi, lai 
varētu realizēt projektu, un līdz ar 
to kredīta procenti ir neatņemama 
izmaksu sastāvdaļa.
Līdz ar jauno tarifu SIA „Rūpe” 
plāno novirzīt iegūtos līdzekļus 
ūdenssaimniecības sakārtoša-
nai un vienādi kvalitatīva ūdens 
pieejamībai novada teritorijās, kur 
uzņēmums apsaimnieko ūdens-
saimniecības. I. Zālīte uzsver, ka 
tarifam jau iepriekšējos gados būtu 
bijis jāmainās, sekojot līdzi izmaksu 
posteņu izmaiņām.  
 SIA “Rūpe” primārais mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaim-
niecības pakalpojumus visā novadā, 
mūsu uzņēmumam nav mērķis gūt 
peļņu un dalīt dividendes, uzsver 
Inga Zālīte. Uzņēmumam ir jāseko 
izmaksu izmaiņām un attiecīgi 
jāreaģē.  Ja izdodas optimizēt 
izmaksas un nākotnē tiks saredzēta 
iespēja, ka tās būs mazākas, tad arī 

Jauni saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālists

 2016. gada 1. janvārī spēkā 
stāsies jauni sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi 
Alūksnes novadā. Šo saistošo 
noteikumu mērķis ir uzlabot ie-
dzīvotājiem sniegtā pakalpojuma 
saturu, samazināt apglabājamo 
atkritumu daudzumu un uzlabot 
vides kvalitāti Alūksnes novadā.

Kādi būs iedzīvotāju pienākumi?
 Atkritumi tiek radīti katrā apbū-
vētā un ekspluatētā nekustamajā 
īpašumā un tā īpašnieka pienākums 
ir nodrošināt tajā radīto atkritumu 
savākšanu, iesaistoties pašvaldības 
izveidotajā atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmā, kas paredz minimā-
lās prasības sadzīves atkritumu 
izvešanas biežumam.
 Iedzīvotājiem šie noteikumi nosaka 
pienākumu uzglabāt atkritumus un 
atbrīvoties no tiem tikai normatīvajā 
regulējumā noteiktajā veidā. Tas no-
zīmē, ka nebūs pieļaujama bīstamo 
sadzīves atkritumu sajaukšana ar 
nododamajiem nešķirotajiem atkri-
tumiem. Tāpat nebūs pieļaujama arī 
būvniecības vai lielgabarīta atkri-
tumu ievietošana sadzīves atkritu-
miem paredzētajos konteineros. Ar 

saistošajiem noteikumiem plānots 
ierobežot atkritumu novietošanu 
pie atkritumu konteineriem un citas 
darbības, kas nav paredzētas šajos 
noteikumos.
 Noteikumi paredz, ka iedzīvotājiem 
ir pienākums šķirot sadzīves atkritu-
mus un nodrošināt sadzīvē radušos 
bīstamo, būvniecības, lielgabarīta 
u.c. nestandarta atkritumu nogā-
dāšanu tam paredzētās savākšanas 
vietās. Bioloģiskos atkritumus, 
piemēram lapas, savā īpašumā ie-
dzīvotājiem būs atļauts kompostēt.
 Iedzīvotājiem ir pienākums apzināt 
un laikus informēt atkritumu 
apsaimniekotāju par objektīviem 
šķēršļiem, kas varētu traucēt atkri-
tumu konteineru izvietošanai vai 
specializētā transporta piekļūšanai 
uz atkritumu savākšanas vietu. Šā-
dos ierobežotas piekļuves īpašumos 
īpašniekiem ar atkritumu apsaim-
niekotāju būs iespējams vienoties 
par atkritumu izvešanas veidu, 
piemēram, izmantojot priekšapmak-
sas maisus.
 Saistošie noteikumi paredz, ka  
no apdzīvotajām daudzdzīvokļu 
dzīvojamajām mājām, kuras atrodas 
pilsētas teritorijā, atkritumu apsaim-
niekotājam to izvešana jānodrošina 
minimums vienu reizi mēnesī. Tas 
gan nenozīmē, ka atkritumus būs 
iespējams izvest tikai reizi mēnesī. 

Slēdzot līgumu ar atkritumu ap-
saimniekotāju, iespējams vienoties 
par precīzu reižu skaitu, cik bieži 
notiks atkritumu izvešana no kon-
krētā objekta.
 No apdzīvotām dzīvojamajām mā-
jām un rindu dzīvojamām mājām, 
kuras atrodas pilsētas teritorijā, 
atkritumu izvešana notiks sešas 
reizes gadā, bet ārpus pilsētas terito-
rijas - vienu reizi ceturksnī. Arī šajā 
situācijā iespējams ar atkritumu ap-
saimniekotāju vienoties par biežāku 
atkritumu izvešanu.
 Viesnīcām, restorāniem, vai citām 
sabiedriskās ēdināšanas iestādēm un 
mazumtirdzniecības veikaliem, kuri 
rada pārtikas ražošanas atkritumus, 
to izvešanu nodrošinās vismaz 
vienu reizi mēnesī.
 Vasarnīcās, dārza mājās u.c. īslai-
cīgas apmešanās ēkās atkritumu 
izvešana plānota vienu reizi sezonā 
no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim, bet 
visos pārējos apbūvētos un eks-
pluatētos nekustamajos īpašumos 
atkritumu izvešana  paredzēta vienu 
reizi mēnesī.
 Noteikumi nosaka minimālās 
prasības, kas nozīmē, ka iedzīvotā-
jam ar atkritumu apsaimniekotāju 
jāvienojas par atbilstošu konteinera 
lielumu, lai varētu izpildīt noteiku-
mos noteiktās prasības un nerastos 
situācija, ka iedzīvotāja īpašumā 

ilgstoši tiktu uzglabāti atkritumi, 
veidā kas neatbilst normatīvajam 
regulējumam.
 Gadījumā, ja iedzīvotājs neievēros 
noteikumos noteiktās atkritumu iz-
vešanas minimālās prasības, rēķins 
tiks sastādīts neraugoties uz faktiski 
izvestajiem atkritumiem, bet gan 
par nodrošināto minimālo izvešanas 
reižu skaitu.

Kādi būs atkritumu apsaimnieko-
tāja pienākumi?
 Noteikumi paredz, ka atkritumu 
apsaimniekotājam jānodrošina 
iedzīvotāji ar viņu vajadzībām 
atbilstošu atkritumu konteinera 
veidu pēc tilpuma un daudzuma, 
par ko jāvienojas ar klientu. Tāpat 
atkritumu apsaimniekotājam un ie-
dzīvotājam jāvienojas par sadzīves 
atkritumu konteineru novietošanas 
vietu, kā arī atkritumu izvešanas 
grafiku. Atkritumu apsaimniekotā-
jam  jāveic konteineru mazgāšana 
un dezinficēšana, iepriekš nosakot 
kārtību, kādā tas tiks veikts.
 Arī turpmāk atkritumu apsaimnie-
kotājam jānodrošina dalītu sadzīves 
atkritumu savākšanas punktus. Ar 
pārejas periodu līdz 2017. gadam 
jābūt izveidotiem trīs šādiem punk-
tiem, no kuriem viens atradīsies 
pilsētā, bet divi novada ciemos.
 Atkritumu apsaimniekotājam 

savlaicīgi jāizvēlas informēšanas 
veids un jāinformē iedzīvotājus par 
izmaiņām maksājumu kārtībā vai 
apmērā.

 Kā veidojas maksa par atkritu-
mu apsaimniekošanu?
 Maksa par atkritumu apsaimnieko-
šanu sastāv no trīs pozīcijām:
- maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu un uzglabāšanu, kā arī dalītās 
atkritumu savākšanas, šķirošanas un 
pārkraušanas infrastruktūras objektu 
uzturēšana,
- sabiedrisko pakalpojumu regulato-
ra apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā,
- dabas resursu nodoklis par atkritu-
mu apglabāšanu.
  Ar saistošajiem noteikumiem var 
iepazīties 4. novembra pašvaldības 
laikrakstā “Alūksnes Novada Vēs-
tis” vai Alūksnes novada pašvaldī-
bas mājaslapā, sadaļā “Normatīvie 
akti un dokumenti”, izvēloties saiti 
“Pašvaldības saistošie noteikumi”. 
27. novembrī sēdē apstiprinātie 
grozījumi saistošajos noteikumos, 
kas precizē minimālo izvešanas 
reižu skaitu, tiks publicēti pēc to 
saskaņošanas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā.

1. tabula

2. tabula
tarifu varēs pazemināt.

 SIA „Rūpe” vēlas vēlreiz informēt 
par ūdenssaimniecības tarifa iz-
maksu grupām, lai klientiem rastos 
izpratne par tarifa izmaksu struktūru 
(skat. 1. tabulā). 
 Pamatlīdzekļu nolietojums, kas 
iekļauts ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifā, ir viena no būtis-
kākajām izmaksām, kas sastāda 
19% - 21% no kopējām izmaksām. 
Nolietojums tiek aprēķināts tikai 
par tiem pamatlīdzekļiem, kas attie-
cas uz ūdenssaimniecību. 
 Personāla izmaksas sastāda 
39% - 40% no visām izmaksām. 
Ūdenssaimniecības uzņēmumiem ir 
raksturīgi, ka personāla izmaksas ir 
aptuveni 40% no kopējās izmaksu 
struktūras. 
 Remonta izmaksas tarifā ir 2% 
apjomā no kopējām izmaksām. Šajā 
pozīcijā izmaksas ir tik mazas, jo 
remontdarbu veikšanā līdz šim nav 
nepieciešamība izmantot ārpakalpo-
jumus, kas parasti ir ļoti dārgi. 
 Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas ir 34% - 36% no kopējām 
izmaksām. Saskaņā ar Regulatora 
izstrādāto metodiku, šajā sadaļā  
tiek uzskaitītas materiālu, elek-
troenerģijas un kurināmā iegādes 
izmaksas, apsardzes, sakaru, kance-
lejas, personāla apmācības, juridis-

kie pakalpojumi, vides stāvokļa  un 
citi  izdevumi. Šo izmaksu struktūrā 
71% sastāda elektroenerģija. Vēl 
šajā izmaksu postenī ir iekļautas 
materiālu izmaksas, kas attiecas 
uz ūdenssaimniecību, attiecīgi gan 
remontiem, gan tvertņu dezinfek-
cijai, kas nepieciešams saskaņā 
ar noteikto kārtību. Pie pārējām 
izmaksām tiek pieskaitīti arī vides 
stāvokļa kontroles izdevumi - ūdens 
monitorings, saskaņā ar kuru katrā 
vietā jāveic noteikts skaits pārbau-
žu. SIA „Rūpe” ir noslēgts līgums 
ar SIA „Vitalitas” un šīs pārbaudes 
regulāri tiek veiktas. Šajā pozīcijā 
tika ietverti arī izdevumi par VAS 
“Latvijas Pasts” pakalpojumiem. 
Tarifā ir iekļauti maksājumi par 
aizsargjoslu izmantošanu, B katego-
rijas atļaujām, par biedra naudām, 
par datoru apkalpošanu, par zemes 
nomu un arī tāda diezgan specifis-
ka lieta kā automatizētās vadības 
sistēmas darbspējas nodrošināšana, 
jo daudzās vietās ūdens apgādes 
sistēma darbojas automātiski, un tur 
ir gan signalizācija, gan elektronis-
kā uzraudzība. 

Tarifa izmaksās ietilpst arī dabas 
resursu nodoklis un nekustamā 
īpašuma nodoklis, bet attiecīgi tikai 
tā daļa, kas attiecas uz ūdenssaim-
niecību.

 SIA “Rūpe” aicina visus pakalpo-
jumu lietotājus decembrī nolasīt un 
iesniegt ūdens skaitītāju rādīju-
mus, lai viss 2015. gadā patērētais 
ūdens tiktu aprēķināts pēc vecā 
tarifa. Noslēgtie līgumi paredz, ka 
par patērēto ūdeni ir jānorēķinās 
tekošā mēnesī. Lūdzam iedzīvotājus 
savlaicīgi norēķināties par saņem-
tajiem pakalpojumiem. Atgādinām, 
ka skaitītāja rādījumus mūsu klienti 
var ziņot gan pa telefonu, gan 
elektroniski pa e-pastu udens@
rupe.lv vai info@rupe.lv. Skatītāju 
rādījumus par 2015. gada decem-
brī patērēto ūdeni, sakarā ar tarifa 
maiņu pieņems līdz 2016. gada 5. 
janvārim. Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumā uzņēmuma klienti laipni 
aicināti saņemt atbildes SIA „Rūpe” 
birojā, Brūža ielā 6, Alūksnē vai pa 
tālruni 64381089.
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Informācija par autoceļu attīrīšanu no sniega pagastos
 Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēs noslēgušās 
iepirkuma procedūras par 
informē par pašvaldības autoceļu 
attīrīšanu no sniega pagastu 
teritorijās šīs ziemas laikā. 
Atgādinām, ka privāto un 
servitūta ceļu attīrīšanu 
pašvaldība nefinansē, tādēļ 
iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt 
šo pakalpojumu, pašiem 
jāvienojas par šo pakalpojumu 
ar tā sniedzējiem katras 
konkrētās pagasta pārvaldes 
teritorijā. Pagastu pārvaldes 
arī lūdz iedzīvotājus, kas vēlas 
saņemt šo pakalpojumu, par to 
laikus vienoties ar uzņēmējiem.

 Alsviķu pagastā pašvaldības 
autoceļus tīrīs z/s „Rīti”, 
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons (kontakt-
tālrunis – „Ziemas dienests” - 
29199980), saimnieciskās 
darbības veicēji: Aigars 
Ludvigs (29278637) un Ivars Blu-
siņš (28350487). 
 Pagasta iedzīvotāji ar jautājumiem 
par ceļu tīrīšanu var griezties pie 
komunālās saimniecības vadītāja 
Aivara Logina, zvanot pa tālruni 
26611353 vai zvanot uz pagasta 
pārvaldes tālruņiem 64354142, 
29143271 informācijas nodošanai. 
Par privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotā-
jiem jāvienojas ar uzņēmējiem.

 Annas un Jaunannas pagastos 
pašvaldības autoceļus tīrīs SIA 
“Dravenieki 12” no Gulbenes 
novada Stradu pagasta. Ceļus tīrīs 
prioritārā secībā, sākot ar tiem, pa 
kuriem tiek veikti skolēnu pārva-
dājumi un kursē piena savākšanas 
transports.
 Iedzīvotājiem par privāto ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to jāvie-
nojas ar uzņēmēju, kontakttālruņi: 
29153729 (Mārtiņš Pušpurs), 
26311916 (Mareks Kuharenko).

 Ilzenes pagasta teritorijā esošo 
pašvaldības autoceļu tīrīšanas 
maršruti prioritārā secībā, ņemot 
vērā skolēnu autobusa, piena 
savākšanas  maršrutus un ceļu 
uzturēšanas klases: Siveci - Darbnī-
cas – Līvānu mājas, Onti – Gravas, 
Onti – Mežvidi - Paiķeni, Muiža - 

Kalnadruvas – Ezerslokas, Jaunze-
mi - Paiķeni – Liepiņi, Āres – Tālā 
Dūre. Pašvaldības autoceļus tīrīs 
zemnieku saimniecība “Mērupe”. 
Atbildīgais par pašvaldības autoceļu 
tīrīšanu un organizatorisko darbu ir 
Ilzenes pagasta pārvaldes  komu-
nālās saimniecības vadītājs Gints 
Rozenbergs (tālrunis 25779981).  
Kontakttālruņi informācijai pagasta 
pārvaldē - 64354556, 26164881.
 Piebraucamos ceļus uz individuāla-
jām mājām tīrīs pēc pieteikuma par 
atsevišķu samaksu. Par pakalpoju-
mu un cenu interesēties: zemnieku 
saimniecība “Mērupe” (Māris 
Kazāks, tālrunis 28358152 ), zem-
nieku saimniecība “Sapnīši” (Gatis 
Vērsis, tālrunis 29493596).

 Jaunlaicenes pagastā pašval-
dības autoceļus tīrīs 2 uzņēmēji. 
SIA “Ozoli AZ” tīrīs autoceļus: 
Jaunlaicene – Jānīši - Balti, Lucka 
– Šļukums – Stiliņi - Rēveļi, Igrēni 
- Pilskalni, Auguļi - Apes robeža, 
Auguļi - Jenši, Šļukums - Auguli, 
Klincu ceļš, bet VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu 
rajons šādus autoceļus: Jaunlaice-
ne – Dauguļi - Vidzemes šoseja, 
Vēciņi - Brieži, Āres – Kundziņi - 
Vidzemes šoseja, Bambāļi – Tortuži 
- Dēliņkalns, Karvas ceļš - Vecrullī-
ši, Jaunlaicene – Kambari - Grūbe, 
Majorskola - Vārņi, Vidzemes 
šoseja - Apukalns, Lucka - Noras, 
Dienvidu iela - attīrīšanas iekārtas, 
Auziņas - Ausmas, Centrs – Līgotņi 
- Dravnieki, Jaunauguļi – Luguži, 
Dienvidu iela, darbnīcu pievadceļš.
 Privāto ceļu īpašniekiem jāsazinās 
ar uzņēmējiem: SIA “Ozoli AZ” 
(tālrunis 29448848), VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu 
rajons (tālrunis 29160419). Nepie-
ciešamības gadījumā iedzīvotāji 
var griezties pārvaldē, kas palīdzēs 
noorganizēt ceļu tīrīšanu (tālruņi 
29489910 vai 64381146).

 Jaunalūksnes pagastā pašvaldības 
ceļus tīrīs  VAS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons. 
Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par pakal-
pojumu un samaksu par to. Varēs 
interesēties arī pagasta pārvaldē, kas 
palīdzēs noorganizēt ceļa tīrīšanu 

(tālruņi 64354064 un 25447781).

 Kalncempju pagastā pašvaldības 
reģistrētie autoceļi tiks tīrīti šādā 
secībā:  Ate – Augstiekalni - Nied-
ras, Vāverkalns - Egles, Cempji 
- Malaci, Žagatas - Cempji, Ermiķi 
- Letes, Lūkuži – Gotlupi - Nāzupi, 
Parka iela, Ozolu iela, Lauķi - 
Jāņkalni.
 Ceļus no sniega attīrīs SIA “Drave-
nieki 12” (kontakttālruņi: Mārtiņš 
29153729 un Mareks 26311916). 
Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par pakalpo-
jumu un samaksu par to.

 Liepnas pagastā pašvaldības 
autoceļus tīrīs šādā secībā: Muiža - 
Aizupe, Doktas - Viķerova, Muiža 
- Adamova, Adamova - Liepusala, 
Franciskopole - Kavaci, Liep-
na - Līvāni 1, Liepna - Līvāni 2, 
Liepna – pagrieziens 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 -  Surika-
va. 
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmējiem  par ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to: z/s „Ple-
šulauzi” (Laimonis Sīpols, tālrunis 
26431206), z/s „Priežumājas 2” 
(Arvis Zučiks, tālrunis 28302973), 
z/s „Klajalkšņi” (Guntars Snie-
dzāns, tālrunis 29173540).

 Malienas pagastā tīrīs pašvaldībai 
piederošos ceļus: V396 – Jaunās 
mājas, pamatskolas ceļš Nr.1, 
pagasts – P41, Tomsona pagrie-
ziens – Sebežnieki, Miezīša ceļa 
gals – Baltaissils, Ērmaņi – Kraukļi, 
Ponkulene – Sviestiņi, Kopmaņi – 
Pūriņi, Brenci – Sakvārne, Vējiņi 
– Šķeleci, Jaunstrički – Jaunšķiņ-
ķi, Kaķi – Lenkava, P41 – Cūku 
komplekss, P41 – Aizvēji, Ķūderi – 
Lauziņi, Ūbuļi – Aizkalnieši, Vecais 
kantoris – Mērnieki, Lekmaņi 
– Mērnieki, Gundegas – Pārslas, pa-
matskolas ceļš Nr. 2. Autoceļus no 
sniega attīrīs zemnieku saimniecība 
„Cinglerīši”, tālrunis: 26487833.
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 

iedzīvotājiem jāvienojas ar pakalpo-
juma sniedzējiem. Varēs interesēties 
arī pagasta pārvaldē, kas palīdzēs 
organizēt ceļa tīrīšanu (tālrunis 
64354278 un 26426090).

 Mārkalnes pagastā pašvaldības 
ceļus tīrīs un uzturēs A/S “Latvijas 
autoceļu uzturētājs”. Savukārt par 
pagasta iedzīvotāju privāto ceļu 
tīrīšanu iedzīvotāji paši var griezties 
pie z/s “Tvaikonītis” īpašnieka Igo-
ra Dorofejeva (tālrunis 29425559), 
kas arī  veic šādus pakalpojumus. 

 Pededzes pagastā pašvaldības 
ceļus tīrīs kooperatīvā  sabiedrība  
„Stars”  šādos maršrutos: Kūdupe – 
Kapsēta, Čistigi – Zagorje, Čistigi 
– Skaliņš, Pededze – Naumova, 
Ķurši – Kapsēta, Orlīši – Boiņica, 
Zabolova – Bīberi – Bairīši,  Zabo-
lova – Rudzīši, Stuborova – Šeļeho-
va, Pļevna – Stuborova, Ponkuļi – 
Puncene, Kūdupe – Vokica, Kūdupe 
– Pļitka, Ķurši – Gundegas, Vjazina 
– Muratovs, Vjazina – Sterženova, 
Rūķi – Krustceles, Snopova –Brūk-
lenāji.
 Iedzīvotājiem par savu privāto ceļu 
tīrīšanu jāgriežas pie uzņēmēja K/S 
„Stars” (Anatolijs Daņilovs), zvanot 
pa tālruni 26341094.

 Veclaicenes pagastā tiks tīrīti šādi 
pašvaldības autoceļi: Vidzemes 
šoseja - Romeškalns, Sauleskalns 
- Lauciņi, Krustiņi - Kūriņkalns, 
Druskas - Bajāri, Druskas - Kalna-
lielpūrāni, Ieviņas - Raudiņas, Kor-
neti - Slokas, Ezerkrasti - Papardes, 
Papardes iela, Strautiņi - Renci, 
Meduskalns - Jaunvāveres, Mazais 
Baltiņš - Airītes, Reitnieki - Vosvas, 
Cīņas - Maskaļi, Dzintari - Cīņas, 
Akmentiņi - Vēzes (gāzes mērī-
šanas stacija), Intukalns - Cīruļi, 
Vidzemes šoseja - Liepas, Dzintari 
- Mišas, Paiķa stāvvieta - Dzintari, 
Bārdaskrogs - Paiķi, Avoti - Vid-
zemes šoseja, Ilgupes - Laursons, 
Krustiņi - Akmentiņi.
 Veclaicenes pagastā esošos pašval-
dības ceļus tīrīs individuālā darba 
veicējs Andris Bēters (tālrunis 
26141345) un Ziemera pagasta R. 
Nikolajeva zemnieka saimniecība 
“Melnacene” (tālrunis 28600338).
Par privāto ceļu tīrīšanu iedzīvo-
tājiem jāvienojas ar uzņēmēju, kas 

sniedz šādu pakalpojumu. Nepie-
ciešamības gadījumā iedzīvotāji 
var vērsties pagasta pārvaldē, kas 
palīdzēs noorganizēt ceļu tīrīšanu 
(tālruņi: 28381507 vai 64329018).

  Ziemera pagastā tiks tīrīti šādi 
pašvaldībai piederošie autoceļi: 
Māriņkalns - Karva, Māriņkalns, 
Tautas nama ceļš, Māriņkalna 
apvedceļš, Vistaskalns – Svārupi, 
Pagastmājas ceļš, 1. pamatskolas 
ceļš, 2. pamatskolas ceļš, Parka 
iela, Nākotnes iela, Nākotnes 1 
iela, Jakumi - Pušpuri, Ratenieki 
- Tāleši, Jaunzemi - Odiņi, Saules-
kalns - Anti, Šļukums - Māriņkalns, 
Stūrīši - Elisi, Stāmeri - Liepkāji, 
Rijukalns - Vengerski, Pamatskola 
- Priedulejas, Pamatskola - Metumi, 
Šļukums - Māriņkalns, Šļukums 
– Jāņkalni - Ignašas, Priedulejas 
- Maltavnieki, Indrāni - Šķersti, 
Ziemeri - Murati, Ziemeri - Šļu-
kums, Birži - Bleteskalns, Atvases 
- Ziemeļnieki, Stūrīši - Ziemeri, 
Veclaicenes robeža - Ērņi. Ceļus 
tīrīs Ziemera pagasta R. Nikolajeva 
zemnieka saimniecība „Melnacene” 
(tālrunis 28600338).
 Privāto ceļu īpašniekiem par tīrīša-
nas pakalpojumu un samaksu par to 
jāvienojas ar uzņēmēju, kas sniedz 
šādu pakalpojumu. Nepieciešamības 
gadījumā iedzīvotāji var vērsties 
pagasta pārvaldē, kas palīdzēs 
organizēt ceļu tīrīšanu (tālrunis: 
26426880 vai 6481119).

 Zeltiņu pagastā pašvaldības 
autoceļus tīrīs ar pagasta pārvaldes 
traktoru mašīnu - iekrāvēju B-MI. 
Autoceļi tiks tīrīti šādā secībā: 
Zeltiņi  -  Zemītes, Krastiņi  -  Krū-
miņi, Aptieka   - Ieviņas, Ieviņas  
-  Laimiņi, Rožukalns  -  Ziemeļi, 
Lejnieki  -  Lielpaldi, Grēveles  -  
Ciemgaļi, Pumpuri  -  Skola. Pārējie 
autoceļi netiks tīrīti katru dienu. 
Tīrīšanas nepieciešamību izvērtēs 
pagasta ceļu meistars Didzis Zaķis. 
Gadījumā, ja sniega daudzums 
būs tāds, ka ar pagasta pārvaldes 
traktoru tīrīšanu nevarēs nodrošināt, 
to darīs AS „Latvijas autoceļu uztu-
rētājs” Alūksnes ceļu rajons.
 Par ceļu tīrīšanu iedzīvotāji var 
zvanīt pagasta pārvaldei pa tāl-
runi 64354610 (Lattelecom)  vai 
26520677  (LMT).

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
“Alūksnes nami”, gatavojoties 
ziemas sezonai, ir paveikti vairāki 
nozīmīgi darbi iedzīvotāju 
ērtību un  dzīvojamā fonda 
infrastruktūras uzlabošanai.

 Ēkas Mežinieku ielā 2 un Pils ielā 
76, kas iepriekš dzeramo ūdeni 
ņēma no akām, tagad pieslēgtas pil-
sētas centralizētajai ūdens apgādei. 
Pašvaldības kapitālsabiedrība aktīvi 
domājusi, kā samazināt ēku siltuma 
zudumus un paaugstināt to ener-
goefektivitāti. Uzņēmuma valdes 
loceklis Armands Musts uzsver, ka 
māju energoefektivitāti var uzlabot, 

ne tikai veicot lielos darbus, piemē-
ram, māju renovāciju, bet arī veicot 
citus darbus, kuri mazina siltuma 
zudumus. Pamatojums tam ir 
energoauditoru atzinumi, kas veikti 
lielai daļai uzņēmuma apsaimnieko-
jamo namu, taču nav uzsākts darbs 
pie tehnisko projektu izstrādes, kuri 
prasa papildus ieguldījumu. Lai 
uzlabotu māju energoefektivitāti, ir 
veikta zem mājām esošo maģistrālo 
siltumtīklu siltināšana. Apes ielas 
namos 4-k1, 6, 8 un Torņa ielā 7  
ir nomainītas  siltumvadu čaulas, 
samazinot siltuma zudumus, Parka 
ielā 4 ir rekonstruēts siltummezgls 
un nomainītas siltuma piegādes 
caurules. Vairākām mājām pagra-
ba logi nomainīti pret jauniem un 
esošie nosiltināti. Rūpējoties par 
siltumu kāpņu telpās, nomainītas 
vairāku namu ārdurvis, tā Tirgotāju 

ielas 8 namā veikta gan pagraba 
logu, gan arī veco durvju nomaiņa 
pret jaunām. Šos darbus par saviem 
uzkrātajiem līdzekļiem, negaidot 
finansējuma piesaistes iespējas no 
Eiropas Savienības struktūrfondiem, 
finansējuši paši namu iedzīvotā-
ji, pasūtot šo darbu izpildi SIA 
“Alūksnes nami”.
 SIA “Alūksnes nami” ir aktīvi 
strādājuši pie namu fasāžu atjauno-
šanas un siltināšanas, kura ietekmē 
kopējo nama energoefektivitāti, šādi 
darbi veikti vienai Torņa ielas 13 
nama sienai un Jāņkalna ielā 49/1. 
Dzīvojamajai mājai Cēsu ielā 10, 
kā arī daudzīvokļu mājai Mārkalnes 
pagastā “Bērzulejas” veiktas jumtu 
nomaiņas, izmantojot kausēšanas 
metodi.
 Nesen pie SIA “Alūksnes nami” 
apsaimniekotajiem namiem realizēti 

trīs infrastruktūras labiekārtošanas 
projektiem, kuriem 50% izmaksu 
sedza Alūksnes novada pašvaldība, 
pamatojoties uz pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem Nr.24/2014 
“Par līdzfinansējumu daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai”. Ir 
sakārtots stāvlaukuma paplašinā-
jums un savienojums ar Pils ielas 
ietvi mājai Ganību ielā 1, mājai Pils 
ielā 34 veikti pagalma labiekārto-
šanas darbi un atjaunots pagalma 
savienojums ar jauno Pils ielas 
trotuāru, kā arī Helēnas ielā 55-k3 
veikta iekšpagalma asfaltēšana un 
citi labiekārtošanas darbi, piemē-
ram, kāpņu atjaunošana. Kopā ar 
šiem darbiem labiekārtots pagalms 
arī Helēnas ielas 55-k1 un 55-k2 
ēkām.
 Armands Musts informē, ka gata-

vojoties ziemas sezonai, vairākos 
daudzdzīvokļu namos un arī pašval-
dības ēkās mainīti daudzi logi, veik-
ti individuālie pasūtījumi. A. Musts 
uzsver, ka, ja iedzīvotājiem nav 
iespējams uzreiz norēķināties pilnā 
apmērā, tad uzņēmums piedāvā 
slēgt vienošanās par  pakāpeniskas 
nomaksas iespēju. 
 SIA “Alūksnes nami” ir pilnībā 
gatava ziemai, ir nokomplektēts sēt-
nieku dienests, iegādāts modernāks 
inventārs un tehnika. Uzņēmumā 
ir pieņemts darbā jauns speciālists, 
kurš pilda darbu vadītāja palīga 
pienākumus, viņš koordinēs ziemas 
sezonā veicamos darbus, sadar-
bojoties ar pašvaldības aģentūru 
“Spodra” un VAS “Latvijas valsts 
ceļi”, kā arī sekos sētnieku darbam 
ikdienā uzņēmuma apsaimniekoja-
majās teritorijās.

SIA “Alūksnes nami” gatavi ziemai
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Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
7. un 21. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
7. un 21. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 21. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
7. un 21. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

11. decembrī 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 04.12.2015. 10.00 – 11.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 15.12.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 28.12.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 14.12.2015. 17.00 – 18.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris 
LAZDEKALNS 14.12.2015. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 17.12.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 30.12.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 16.12.2015. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 14.12.2015. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 23.12.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 10.12.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 10.12.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē

Turpinājums no 1. lappuses

  Savos audzēkņos viņš ieaudzinājis 
mīlestību pret sportu visā tā 
daudzveidībā, un daudzi no šiem 
sportistiem, arī tie, kas jau sir-
mām galvām, vēl joprojām sporto. 
Pašvaldības apbalvojumu I. Vaskis 
saņēma par mūža ieguldījumu spor-
tā, izciliem sasniegumiem sporta 
pedagoģijā.
 Nominācijā “Medicīna” Alūksnes 
novada pašvaldības apbalvojums 
“Sudraba zīle” tika pasniegts ārstei 
Rūtai Merkuševai par nesavtību un 
rūpību Alūksnes novada iedzīvotāju 
veselības aprūpē. Būdama pediatre, 
R. Merkuševa visu darba mūžu ir 
veltījusi Alūksnes bērnu veselības 
aprūpei, viņas uzraudzībā ir izaugu-
šas trīs pacientu paaudzes. Par dak-
teri pieteicēji rakstījuši, ka viņa uz 
kolēģu fona, iespējams, nav skaļākā 
un pamanāmākā, taču viņa vienkārši 
dara savu darbu. Šogad daktere arī 
nosvinējusi skaistu dzīves jubileju.
 Savukārt nominācijā “Tautsaim-
niecība” pašvaldības apbalvojums 
tika pasniegts Dainai Libertei par 
nozīmīgu un nesavtīgu devumu 
lauksaimniecības nozares attīstībā 
Alūksnes novadā. Darba gaitas, kas 
saistītas ar lopkopību, viņa sākusi 
Alsviķos kā kontrolasistents. Pārce-
ļoties uz dzīvi Alūksnē, D. Liberte 
turpinājusi darbu savā profesijā, bet 
“Siguldas mākslīgās apsēklošanas 

stacijas” pakļautībā kā mehanizētās 
slaukšanas instruktore Alūksnes 
rajonā. Pēc tam viņa kļuvusi par 
Alūksnes rajona ciltslietu zooteh-
niķi. Viņas pārraudzībā bijušas 10 
zemnieku saimniecības Alsviķu, 
Kalncempju un Trapenes pagastos. 
Apbrīnojama ir Dainas centība un 
nenogurstošais darba spars, arvien 
esot aktīvai.

 Kopumā šogad pašvaldības 
apbalvojumam „Sudraba zīle” 
sabiedrība bija pieteikusi 
23 pretendentus. Pieteikumus 
izvērtēja komisija, kuras 
sastāvā bija gan domes deputāti, 
gan sabiedrības pārstāvji. Lēmumu 
par komisijas izvirzīto pretendentu 
apbalvošanu 29. oktobrī pieņēma 
Alūksnes novada dome.

“Sudraba zīli” pasniedz jau piekto gadu

Apbalvojumu no Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 
Artura Dukuļa saņem Lilita Spirka

Apbalvojumu nominācijā “Tautsaimniecība” šogad saņēma 
Daina Liberte

  Rūta Merkuševa pēc apbalvojuma saņemšanas parakstās 
Goda grāmatā

Sveicēju straume un ziedu klēpji – tā par mūža ieguldījumu kultūrā 
alūksnieši pateicās Inārai Kravalei

Ilgvars Vaskis, kurš saņēma apbalvojumu par mūža ieguldījumu 
sportā, parakstās Goda grāmatā
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Informācija aizsargājamo 
ainavu apvidus „Veclaice-
ne” zemes īpašniekiem
 Kopš 2015. gada marta 
tiek izstrādāts dabas 
aizsardzības plāns aizsargājamo 
ainavu apvidum „Veclaicene”. 
Dabas aizsardzības plāns ir 
dokuments, kurā tiek apkopota 
informācija par īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
un sniegti priekšlikumi tās 
apsaimniekošanai un aizsardzībai 
(tai skaitā priekšlikumi 
funkcionālajam zonējumam 
un individuālajiem aizsardzības 
un izmantošanas noteikumiem).

 Dabas aizsardzības plānu izstrā-
dātāji – vides konsultāciju uzņē-
mums SIA „Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment” informē, 
ka 2016. janvāra sākumā notiks 
dabas aizsardzības plāna aizsargā-
jamo ainavu apvidum „Veclaicene” 
sabiedriskā apspriešana. Tās laikā 
visiem interesentiem būs iespējams 
iepazīties ar plānu saturu un priekš-
likumiem teritorijas apsaimnieko-
šanai un aizsardzībai, kā arī sniegt 

savus komentārus. Būs pieejamas 
interaktīvās kartes.
 Konkrēta informācija par sabied-
riskās apspriešanas sanāksmēm un 
dabas aizsardzības plāna pieejamību 
būs atrodama Alūksnes novada 
(http://www.aluksne.lv) un Apes 
novada (http://www.apesnovads.
lv) pašvaldību mājas lapās, gan 
citos interneta resursos – Dabas 
aizsardzības pārvaldes mājasla-
pā (www.daba.gov.lv), projekta 
„Integrētie plānojumi” mājas lapā 
(www.integralplan.daba.gov.lv) un 
plāna izstrādātāju mājas lapā (www.
environment.lv). Paziņojumi par sa-
biedrisko apspriešanu būs publicēti 
arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 
un laikrakstos „Alūksnes Ziņas” un 
„Malienas Ziņas”.
 Dabas aizsardzības plāna izstrādā-
tāju tālrunis: 67242411. Jautājumu 
un neskaidrību gadījumos lūgums 
sazināties ar Lūciju Kursīti (lucija@
environment.lv) vai Aigu Toru 
(aiga.tora@environment.lv).

Īstenoti četri ūdenssaimniecības 
attīstības projekti
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 SIA “Rūpe” veiksmīgi pabeigusi 
vairāku ūdenssaimniecības 
projektu īstenošanu Alūksnes 
novadā – Alsviķu pagasta 
Alsviķu un Strautiņu ciemos, 
Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciemā 
un Ilzenes pagasta Jaunzemu 
ciemā.

 Visu četru īstenoto projektu - 
“Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Alsviķu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība”, “Alūksnes novada Ilzenes 
pagasta Jaunzemu ciema ūdens-
saimniecības attīstība”, “Alūksnes 
novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība”, 
„Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Strautiņu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstība” dokumenti šī gada 
augustā iesniegti Centrālajai finanšu 
un līgumu aģentūrai noslēguma 

maksājuma saņemšanai un augustā 
par Strautiņu ciema ūdenssaimnie-
cības projektu, bet septembrī arī par 
pārējiem trim projektiem aģentūra 
apstiprinājusi noslēguma maksāju-
mus.
 Projekta “Alūksnes novada Alsviķu 
pagasta Alsviķu ciema ūdenssaim-
niecības attīstība” īstenošanai SIA 
“Rūpe” ir saņēmusi 390 097,29 
EUR līdzfinansējumu no ERAF, 
savukārt projektam “Alūksnes 
novada Ilzenes pagasta Jaunzemu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
ERAF līdzfinansējums bija 395 
697,30 EUR. Projekta “Alūksnes 
novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
īstenošanai ERAF līdzfinansējums 
bija 349 147,99 EUR, bet projektam 
„Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Strautiņu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” - 382 541,86 EUR.
 Realizējot ūdenssaimniecības pro-
jektus, ir sakārtota ūdenssaimnie-
cības infrastruktūra un notekūdeņu 

attīrīšanas pakalpojumu kvalitāte. 
Esošo ūdensapgādes tīklu rekons-
trukcija samazina zudumu apjomus 
un nodrošina resursu racionālu 
izmantošanu. Esošās infrastruktū-
ras objektu sakārtošana un jaunu 
energoefektīvāku iekārtu uzstādī-
šana pakalpojumu nodrošināšanai 
ir veicinājusi resursu racionālu 
izmantošanu un sistēmas darbības 
efektivitāti. Projekti ietvaros radītās 
infrastruktūras ekspluatācijas un 
uzturēšanas izdevumi tiks segti no 
maksājumiem par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanu. Kopumā projekti ir radījuši 
priekšnoteikumus veiksmīgai un 
racionālai sistēmas apsaimnieko-
šanai, vienlaikus novēršot vides 
degradāciju.

Alūksnes novada 
vidusskola turpina īstenot 
Erasmus+ projektu
Aina Ezeriņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
skolotāja, projekta koordinatore

 2015./2016. mācību gads 
Alūksnes novada vidusskolai ir 
otrais gads, realizējot Erasmus+ 
stratēģiskās skolu partnerības 
projektu “Skolēnu atskaitīšana 
no skolas: arī viens ir daudz!”.

 Projektā iesaistījušās tādas 
partnervalstis kā Turcija, Grieķija, 
Norvēģija, Kipra, Portugāle, Lat-
vija, Lietuva, Apvienotā Karaliste, 
Itālija, Bulgārija. No 16. līdz 18. 
oktobrim Lietuvā, Kauņā notika 
projekta transnacionālā sanāksme, 
kurā piedalījās Alūksnes novada 
vidusskolas direktore Ilze Līviņa 
un skolotāja Aina Ezeriņa.
 Projekta sanāksmes darba kārtība 
bija ļoti saspringta. Kauņas Jezuītu 
vidusskolas skolotāji un skolēni  
prezentēja jezuītu pedagoģiskās iz-
glītības pamatprincipus, kas varētu 
rosināt skolēnu motivāciju studēt un 
sasniegt augstākus mērķus. Skolo-
tāji no Lietuvas un Grieķijas dalījās 
pieredzē un mācību metodēs par to, 
kā radīt draudzīgu un drošu skolas 
vidi, kurā būtiska  uzmanība tiek 
pievērsta katram skolēnam, labai 
izglītībai un savstarpējai sadarbībai. 
Tāpat Turcijas pārstāvji prezentēja 
šī gada uzdevumus un aktivitātes.
 Vēlāk visi delegācijas dalībnieki 
tika sirsnīgi uzņemti pilsētas domē. 
Kauņas mēra vietnieks Vasilijs Po-
povs pastāstīja viesiem par pilsētu, 
tās pastāvīgo atjaunošanas procesu. 
Izglītības nodaļas vadītājs Antanas 
Bagdonas sniedza informāciju par 
Kauņas izglītības iestāžu struktūru, 
kā arī pauda bažas par atskaitīto 
skolēnu  statistiku: oficiālie dati bie-

ži neatbilst reālajai situācijai. Skolo-
tāji no partnervalstu skolām  detali-
zēti pastāstīja par cēloņiem skolēnu 
atskaitīšanai savā valstī, identificēja 
risinājumus šai problēmai.
 Izmantojot faktu, ka Latvija atrodas 
ļoti tuvu Lietuvai, projekta dalībnie-
ki apmeklēja Latviju. Tā kā iespējas 
apmeklēt Alūksni bija ierobežotas, 
partnervalstu skolotāji apmeklēja 
Rīgas 6. vidusskolu, kas laipni 
uzņēma viesus, parādīdami dažādas 
mūzikas mācību stundas. Mūzika ir 
viens no veidiem, kā panākt augstus 
skolēnu akadēmiskos rezultātus, kā 
arī samazināt skolēnu atskaitīšanu 
no skolas. Partnervalstu skolotāji 
bija sajūsmināti par skolas radošo 
atmosfēru, talantīgajiem bērniem 
un pedagogiem. Paldies visiem 
Rīgas 6.vidusskolas skolotājiem un 
direktoram Haraldam Bārzdiņam 
par dalīšanos pieredzē. Dalībnieki 
apmeklēja Nacionālo bibliotēku 
- “Gaismas pili”, iepazinās ar Lat-
vijas vēstures aspektiem Bauskas 
pilī, Rundāles pilī, kā arī apskatot 
Vecrīgas skaisto arhitektūru. Smeļo-
ties dažādu Eiropas valstu pieredzi, 
iepazīstot vēsturi un kultūru, mēs 
bagātināmies paši un gūstam jaunas, 
interesantas idejas darbam.
 Nākošais mūsu uzdevums ir iz-
veidot katrā partneru skolā Eiropas 
Parlamentu, diskutēt par izglītības 
problēmām, radīt jaunu reformu, 
kuru skolēniem būs jāaizstāv 
Portugālē. Paralēli tiks organizētas 
nodarbības vecākiem, skolēniem 
par efektīvām mācīšanās formām, 
lai pēc iespējas vairāk motivētu 
skolēnus mācību procesam.

Plāno sadarbības projektu 
finansējuma piesaistei

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
12. novembra ārkārtas sēdē 
deputāti lēma par aktivitātēm, 
kas plānotas pašvaldības 
sadarbības projektā kultūras 
un dabas mantojuma 
saglabāšanai un attīstīšanai 
Alūksnē.

 Jau ilgāku laiku Alūksnes novada 
pašvaldība intensīvi strādā pie tā, lai 
varētu saņemt līdzekļus vairāku bū-
tisku valsts nozīmes arhitektūras un 
kultūras pieminekļu saglabāšanai un 
attīstībai. Šobrīd ir radusies iespēja 
kopā ar citām pašvaldībām preten-
dēt uz šādu finansējumu sadarbības 
projekta ietvaros. Pagaidām gan 
pašvaldībai vēl nav zināms, cik 
lielā mērā tās plāni pretendēt uz šo 
finansējumu tiks atbalstīti, taču ir 

ieguldīts liels darbs, lai finansējuma 
saņemšanai varētu pieteikties.
 Šajā sakarā 12. novembra ārkārtas 
sēdē domes deputāti apstiprināja 
pašvaldības plānu par galvenajām 
aktivitātēm, ar kurām Alūksnes 
novads vēlētos pretendēt uz jaunā 
Eiropas Savienības fondu plānoša-
nas perioda Darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
piedāvātajām finanšu piesaistes 
iespējām. Jāuzsver, ka visas minētās 
aktivitātes ir plānotas saskaņā ar 
Alūksnes novada aktualizēto Rīcī-
bas plānu un Investīciju plānu 2015. 
– 2017. gadam.
 Ja šis sadarbības projekts gūtu ne-
pieciešamo finansējumu, tad tā būtu 
iespēja gan saglabāt un atjaunot vai-
rākus valsts nozīmes arhitektūras un 
kultūras pieminekļus, gan arī radīt 

jaunus tūrisma produktus, veicinot 
šīs jomas attīstību. Visas sadarbī-
bas projektā plānotās aktivitātes ir 
izvēlētas tā, lai tās veidotu vienotu 
tūrisma maršrutu.
 Galvenās aktivitātes, ko dome 12. 
novembra lēmumā apstiprināja, 
saistītas ar Alūksnes viduslaiku pils 
Dienvidu torņa atjaunošanu un eks-
pozīcijas izveidi, rotondas restaurā-
ciju, Cepurītes salas labiekārtojumu, 
Putnu paviljona un Pomonas tempļa 
atjaunošanu Alūksnes muižas 
parkā, Alūksnes dzelzceļa stacijas 
kompleksa bagāžas šķūņa pārbūvi 
un ekspozīcijas izveidi, pieejamības 
nodrošināšanu pilsdrupām, izveido-
jot pastaigu takas no Pilssalas tilta 
līdz Tempļakalna ielas gājēju tiltam, 
divu piestātņu izbūvi Alūksnes eze-
rā pie pakāpieniem Tempļa kalnā un 
Aleksandra paviljona, kā arī kuģīša 
un elektrovilciena iegādi tūrisma 
attīstībai.
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Mālupē noslēdzies Alūksnes 
un Apes novada fonda  projekts
Iveta Zvejniece,
Mālupes saieta nama vadītāja

 Aušanas tradīciju un prasmju 
atjaunošana Mālupes pagastā 
sākās ar piedalīšanos Alūksnes un 
Apes novada fonda 13. projektu 
konkursā  „Atbalsts iedzīvotāju 
iniciatīvām”. 

 Mālupes pagastā arvien aktīvā-
kas kļūst rokdarbnieces, kuras ir 
apvienojušās rokdarbu pulciņā. 
Pulciņa galvenais mērķis ir iemā-
cīties ko jaunu un savas prasmes 
nodot citiem. Lai Mālupē neizzustu 
aušanas tradīcijas, rokdarbu pulciņa 
dalībnieces nolēma iemācīties 
aust. Tāpēc tika iesniegts projekts 
Alūksnes un Apes novada fondā 
„Aušanas tradīciju un prasmju 
atjaunošana Mālupes pagastā“,  kas 
guva atbalstu 150 eiro apmērā.
 Projekta ietvaros bija iespēja apgūt 
jostu aušanas pamatus un rakstus, 
iemācīties arī prievīšu un grāmat-
zīmju aušanu. Lai īstenotu šo mērķi 
iegādājāmies jostu aužamās stelles. 
Šīs stelles ir viegli pārvietojamas, 
tāpēc tās varēs arī turpmāk izmantot 
gan skolēni, gan citi interesenti. 

 Pirmās zināšanas un iemaņas 
aušanā mums ierādīja Alūksnes 
Kultūras centra Tautas Lietišķās 
mākslas studijas „Kalme“ audēja 
Mudīte Pētersone. Projekta laikā 
apzinājām tos cilvēkus, kuriem ir 
saglabājušās tautiskās jostas, 
izpētījām to rakstu zīmes un 
mēģinājām tās ieaust mūsu jostās. 
Lai popularizētu aušanas tradīcijas, 
Mālupes saieta namā notika 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas un tālāk nodošanas 
projekta pasākums ”Satiec savu  
meistaru! 2015”, kurā visi 
interesenti varēja iepazīties ar jostu 
aušanu un iegūt pirmās prasmes 
aušanā meistares Mudītes 
Pētersones vadībā.
 Šis projekts mums deva iedvesmu 
un impulsu turpmākajām darbībām 
aušanā. Jau  ir iegādātas lielās 
stelles un  varēsim apgūt prasmes 
darboties ar tām.
 Rokdarbu pulciņa dalībnieces 
Mudīte Pētersone, Elita Janika, 
Dagmāra Markova, Ieva Puka, 
Margrieta Bizjukova un Iveta 
Zvejniece ieauda  savu vēlējuma 
rakstu Alūksnes jostā un ierakstīja  
novēlējumu Alūksnei 95. jubilejā.

 Mudīte Pētersone  un 
Elita Janika

Foto no Mālupes 
saieta nama arhīva

Zeltiņos aicina uz koncertu 
Ziemassvētku laikā
 26. decembrī 19.00 Zeltiņu tautas 
namā aicinām uz Artura Reinika 
grupas „Tērvete” un vīru kvarte-
ta „Mīlas snaiperi” koncertprog-
rammu „Nopērciet vēju”.

 Grupa „Tērvete” ar Artura 
Reinika dziesmām skatītājus 
priecē jau 27 gadus, bet kopā ar 
„Mīlas snaiperiem” darbojas gadu. 
„Mīlas snaiperi” ir vīru grupa, kam 
patīk jestras, liderīgas dziesmas par 

mīlestību, tas arī viņus vieno 
ar „Tērveti”.
 Tuvojas svētki un sākam 
aizdomāties par dāvanām sev 
mīļiem cilvēkiem, iesakām ideju 
jaukai svētku dāvanai - uzdāviniet 
biļeti uz koncertu!
 Biļetes uz koncertu 
iepriekšpārdošanā jau var 
iegādāties Zeltiņu tautas namā, 
informācija pa tālruni 29492284.

Ate Ziemassvētku gaidās
Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem speciāliste

 Nākot Ziemassvētku 
laikam, 2015. gada 5. decembrī 
pulksten 13.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā aicinām uz pasākumu 
„Dedziet gaišu uguntiņu”. Pie 
mums viesosies Lejasciema 
folkloras grupa „Smaržo siens” 
no Gulbenes novada. Kopā 
baudīsim Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku – iedegsim 
Ziemassvētku egli, dziedāsim, 
iesim rotaļās un, baudot 
piparmētru tēju, atcerēsimies 
nozīmīgākās gada 

norises.

 Jau ceturto gadu decembrī 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja piedāvājumā 
būs Ziemassvētku programma. 
Ņemot vērā, ka Ziemassvētkus 
daudzus gadu simtus cilvēki svin 
visos kontinentos, bet ikvienam 
visā plašajā pasaulē tie saistās ar 
savām svētku sajūtām un tradīcijām, 
šogad esam izvēlējušies cittautu 
tradīcijas, kuras iedzīvināsim 
Vidzemes lauku sētas vidē. 
Programmai „Pār pasauli nāk 
Ziemassvētki”, kas Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
norisināsies no 8. līdz 
18. decembrim, aicinām 
pieteikties grupas. Kaut arī 
programmas mērķauditorija ir 

pirmskolas un jaunākā skolas vecu-
ma bērni, to labprāt 
pielāgosim arī citu vecumu 
apmeklētājiem – jauniešiem, 
darba kolektīviem, 
ģimenēm ar bērniem, draugu 
grupām u.c. Programmas norise 
plānota gan muzeja pagalmā, 
gan iekštelpās, šogad jaunās 
ēkas „Laidars” zālē. 
 Maksa par programmu ir 3 eiro 
no katra dalībnieka. Optimālais 
dalībnieku skaits 20 - 30.
 Vēlot gaišu Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku, aicinām 
izvēlēties Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja 
piedāvājumu!

Ielūdz uz Alūksnes un Apes 
novada fonda 10 gadu jubileju
 Alūksnes un Apes novada 
fonds ielūdz visus fonda 
atbalstītājus un ziedotājus, 
kā arī visus interesentus uz 
10 gadu jubileju, kas notiks 
12. decembrī pulksten 17.00 
Alūksnes Kultūras centrā, 
Alūksnē, Brūža ielā 7.

 - Liels paldies visiem fonda 
dibinātājiem, ziedotājiem, Drau-
giem, atbalstītājiem, darbiniekiem, 
brīvprātīgajiem, valdes un 
padomes locekļiem un ziedojuma 
saņēmējiem. Uz šo jubileju aicinām 
arī cilvēkus, kuri nav saņēmuši 
rakstiskus ielūgumus, jo fonda 
pastāvēšanas 10 gadu laikā mums 
ir bijis neskaitāmi daudz anonīmo 
ziedotāju un mēs nezinām, kurp 
nosūtīt ielūgumus. Dāvanu un 
ziedu vietā pasākumā aicinām 
Jūs ziedot akcijai ”Alūksnes pils 

Lauvām” - Jaunās pils skulptūru 
atjaunošanai, - aicina fonda 
vadītāja Dzintra Zvejniece.
 Informāciju par pasākumu 
iespējams saņemt pa tālruni 
28642250 vai e-pastu: 
dzintra_zv@inbox.lv
 Pasākuma programmā – koncerts, 
izsole, loterija, deju mūzika. 
Darbosies arī kafejnīca.

Novada amatierteātru gada sniegums izvērtēts
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 28. novembrī Alūksnes 
Kultūras centrā notika Alūksnes 
novada amatierteātru skate, 
kurā ar saviem iestudējumiem 
piedalījās 11 novada 
amatierteātru kolektīvi.

 Teātru sniegumu vērtēja 
profesionāla žūrija – režisors un 
producents Armands Ekštets un 
dramaturgs, teātra vēsturnieks 
Aldis Linē. 
 Starp A grupas kolektīviem 
I pakāpi ieguva Alūksnes Kultūras 
centra Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātris “Slieksnis”, 
II pakāpi – Zeltiņu drāmas 

kolektīvs “Kontakts”. B grupā 
I pakāpe Jaunlaicenes 
amatierteātrim “Jumts”, II pakāpe – 
Jaunannas amatierteātrim 
“Šūpoles”. C grupā augstākā – 
I pakāpe Annas amatierteātrim, 
bet II pakāpe vairākiem citiem 
novada amatierteātriem – Malienas 
dramatiskajam kolektīvam 
“Pakāpiens”, Ziemera pagasta 
amatierteātrim “Kronis visam”, 
Alsviķu teātra studijai, Bejas 
amatierteātrim, Liepnas 
dramatiskajam kolektīvam 
“Troksnis” un Zeltiņu un Ilzenes 
amatierteātrim “Ligzda”.
 Skates noslēgumā tika pasniegtas 
arī īpašās balvas veiksmīgākajiem. 
Balvu par veiksmīgākā izrādes 
scenogrāfiju saņēma Jaunannas 
amatierteātris “Šūpoles”, par 
veiksmīgākajiem kostīmiem tika 

atzīti Zeltiņu drāmas kolektīva 
“Kontakts” tērpi.
 Individuālās balvas kā 
spilgtākā pirmā plāna aktrise  
- saņēma Inta Tolstiha no 
Jaunlaicenes amatierteātra “Jumts”, 
otrā plāna aktrise Dace Jansone 
no Alsviķu teātra studijas. Par 
spilgtāko pirmā plāna aktieri 
atzīts Jāzeps Bojārs no Annas 
amatierteātra, bet otrā plāna 
aktieris - Valdis Kampe no 
Jaunlaicenes amatierteātra 
“Jumts”.
 Spilgtākā režisora balva 
Annas amatierteātra un Alsviķu 
teātra studijas režisorei un 
vadītājai Monika Upeniecei, bet 
par veiksmīgāko gada izrādi 
atzīts jaunlaiceniešu uzvedums 
“Dūdene zin”.

Par veiksmīgāko gada izrādi atzītais Jaunlaicenes amatierteātra 
“Jumts” uzvedums “Dūdene zin”, spilgtākā pirmā plāna aktrise – 
Inta Tolstiha (Dūdene) un spilgtākais otrā plāna aktieris 
Valdis Kampe (Ješka)

Evitas Aplokas foto
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Broņislavs Andranovs,
Mālupes pamatskolas direktors

 Kā veltījums Lāčplēša dienai 
23. oktobrī Mālupē notika  
tradicionālās jaunsargu 
un skolēnu sporta spēles 
„Mišķi  - 2015”. Sacensības 
tika organizētas sadarbībā ar 
Zemessardzes 31. AMII 
bataljonu.

 Sporta spēlēs piedalījās 
9 komandas no Liepnas 
internātskolas, Jaunlaicenes, 
Alūksnes pilsētas sākumskolas, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas, Malienas, Strautiņiem 
un Mālupes. Sacensības norisinājās 
vairākās disciplīnās  - šķēršļu josla,  
bruņoto spēku karavīru dienesta 
pakāpju atpazīšana, granātas 
mešana, šaušana ar gaisa šauteni, 
šaujamieroča aptveres pielādēšana 
un izlādēšana, lekšana ar 
lecamauklu. Līdzās tradicionālajām 
disciplīnām dalībnieki varēja 
izmēģināt spēkus arī 
netradicionālajās, kā siena ruļļa 
velšana, laivas vilkšana pa karjeras 
dīķi. Sacensības tiesāja neatkarīgi 
tiesneši – Zemessardzes 31. AMII 
bataljona karavīri štāba virsseržanta 
Andra Andrejeva vadībā.
 Visas komandas sacensībās 
uzrādīja labu sagatavotību un cīņas 
sparu. Tā 5. - 7. klašu grupā 3. vietu 
ieguva Strautiņi, 2. vietu Alūksnes 
pilsētas sākumskola, 1. vietu 
Mālupes pamatskola. 8. - 9. klašu 
grupā 3. vietu ieguva Malienas 
pamatskolas, 2. vietu ģimnāzija, 
1. vietu Mālupes pamatskola.
 Atbalstīt savas komandas bija 
sabraukuši arī līdzjutēji ar 
plakātiem. Spēļu starplaikos 
dalībnieki varēja baudīt garšīgu 
zupu, ko pagatavoja Mālupes 

pamatskolas pavāres. Neraugoties 
uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem, 
spēlēs valdīja pozitīvs 
noskaņojums. Kā atzina sacensību 
dalībnieki un viņu skolotāji, spēles 
bija  sagatavotas interesanti, ar 
izdomu Īpaši piesaistījušas laivas 
vilkšana ar virvi un siena ruļļa 
velšana. Visiem dalībniekiem bija 
sarūpētas balvas – tortes un 
konfekšu turzas.
 Savukārt spēļu ikgadējais 
organizators, Mālupes pamatskolas 
direktors Broņislavs Andranovs 
uzsver, ka šādas spēles veicina 
jauniešu patriotismu, pozitīvo 
attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu,  
veido interesi par jaunsargu kustību 
un varbūt arī kādam  rosinās  iz-
pratni par turpmāko karjeras izvēli.  
Paldies skolotājiem, kas sagatavoja 
komandas! Paldies sponsoriem  
Mārtiņam Augstkalnietim, Alvim 
Bukānam, Babru ģimenei, 
absolventiem Kasparam Rancānam 
un Kārlim Muceniekam, kā arī 
Mālupes pamatskolas kolektīvam.  
 3. novembrī Mālupes pamatskolas 
7. - 8. klašu komanda “Brašie no 

Mālupes” piedalījās skolu jaunatnes 
militārajās sporta spēlēs “Lāčplēša 
stafete 2015”, kur ieguva  2. vietu. 
Komandu sacensībām sagatavoja 
skolotāja Ija Gražanska. 
11. novembrī piedalījāmies 
tradicionālajā lāpu gājienā uz 
Mālupes kapiem, kur notika 
piemiņas brīdis Latvijas neatkarības 
cīnītājiem. Skolēni lasīja dzeju, 
vokālais ansamblis “Mālupīte” 
kopā ar pagasta sieviešu vokālo 
ansambli dziedāja patriotiskās 
dziesmas.
 17. novembrī Mālupes pamatskolā 
notika valsts 97. dzimšanas dienai 
veltīts svinīgs pasākums. Tā laikā 
klausījāmies stāstījumu par Latvijas 
valsts dzimšanas brīdi, dzejoļus 
par Latviju, “Mālupītes”  dziedātās 
dziesmas un noskatījāmies filmu 
par bijušo Latvijas Republikas 
Augstākās padomes deputātu un 
kolhoza “Igrīve” priekšsēdētāju 
Ivaru Cauni. 21.  novembrī Mālupes 
pamatskolas skolēni un skolotāji 
piedalījās svinīgi tematiskajā 
pasākumā “Mēs Tavi bērni – 
Latvija” Mālupes saieta namā.

Mālupes pamatskolā patriotisks mēnesis

Mālupes pagasta “Mišķos” nu jau tradicionāli rudeņos notiek 
jaunsargu sacensības                          Foto no Mālupes pamatskolas arhīva

Raibās rudens dienas 
Strautiņu pirmsskolēniem
Sanita Griščenko,
Strautiņu pamatskolas skolotāja

 Šajā mācību gadā Strautiņu 
pamatskolas pirmsskolas grupā, 
sakarā ar divu mācību iestāžu 
apvienošanu, un bērnu skaita 
samazināšanos ir notikušas lielas 
pārmaiņas. Darbojās divas bērnu 
grupas – ‘’Bitītes’’ un “Kāpēcīši”.

 Grupiņu “Bitītes”  apmeklē bērni 
no 1,5 līdz 4 gadu vecumam un 
“Kāpēcīšos” zinības uzkrāj bērni no 
5 līdz 7 gadiem. Neskatoties uz to, 
ka skolas direktorei I. Pedecei un 
skolas saimniecības daļas vadītā-
jai D. Cepītei  darba  pienākumu 
apjoms ir palielinājies, mēs no 
vadības puses izjūtam lielu atbalstu 
un pretimnākšanu, mūsu ideju un 
vajadzību  īstenošanā.
 Jauno mācību gadu uzsākot, Zinību 
dienā bērnus priecēja divi “vies-
mākslinieki” – klauni Čupa un 
Čups. Klauni ar savu atraktivitāti 
lika smieties, kustēties un lustēties 
gan bērniem gan vecākiem. Nu jau 
otro gadu pēc kārtas, septembrī  
atzīmējam Tēvu dienu ar sportiskām 
aktivitātēm visai ģimenei.
 Lai bērni iegūtu plašāku redzeslo-
ku, un bērnu dzīve būtu interesantā-
ka un piepildītāka, papildus rotaļno-
darbībām, mēs organizējam dažādus 
svētkus, tematiskās pēcpusdienas 
un ekskursijas. Šajā rudenī abas 
bērnu grupiņas ir tuvāk iepazinušas 
Alūksnes skaistākās vietas- parku, 
estrādi un izpriecējušās bērnu rotaļu 
laukumā. Ar interesi aplūkojām 
jauno Kultūras centru un  noskatījās 

bērnu izrādi “Puteklīša piedzīvoju-
mi”. 
 Mārtiņdienas jampadracis pavieso-
jās arī pie mums, Mārtiņdienā gā-
jām ķeķatās, dziedājām dziesmas un 
dejojām, bērnus pārsteidza čigānie-
te, kura  zīlēja nākotni. Gatavojoties 
šiem svētkiem, bērni cepa dažādus 
gardumus.
 Pienākot Lāčplēša dienai un 
Latvijas dzimšanas dienai, 
skolotājas kopā ar bērniem 
izglītības iestādes teritorijā no 
pašgatavotajiem svečturiem veidoja 
latviešu tautas rakstu zīmes.  Ar 
tumsas iestāšanos svečturi tika 
iedegti, atzīmējot Lāčplēša.
 Sagaidot Adventi, gatavosim 
rotājumus grupām, aktu zālei 
kā arī ar skaistiem priekšnesumiem  
iepriecināsim vecākus un 
gaidīsim Ziemassvētku 
vecīti.

Zinību dienā ciemos klauni 
Čupa un Čups

Foto no Strautiņu 
pamatskolas arhīva

Projekts “Dažādība kā izglītības 
un kopienas attīstības resurss”
Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore, 
projekta koordinatore

 Pededzes pamatskola 
iesaistījusies Izglītības attīstības 
centra projektā “Dažādība kā 
izglītības un kopienas attīstības 
resurss”. Skolas komanda - skolas 
administrācijas pārstāvis Selga 
Bībere, skolotājas Larisa 
Daņilova, Daiga Bukovska, 
Ludmila Uglovska, vietējās 
sabiedrības pārstāvis Daiga 
Vītola, Pededzes un Mārkalnes 
pagastu pārvalžu vadītāja – 
no 24. līdz 26. septembrim 
piedalījās projekta programmas 
apguves seminārā Siguldā. 

Projektu (Nr.2013.EEZ/PP/2/
MAC/011/059) finansiāli atbalsta 
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 
aktivitātē 3.5. Programmas apro-
bācija skolās un kopienās. Pirmajā 
semināra dienā tikās projekta 
komanda, programmas eksperti 
un 15 skolu komandu dalībnieki - 
Rojas vidusskola, Ventspils 
6. vidusskola, Liepājas 7. vidussko-
la, Dobeles 1. vidusskola, Jelgavas 

4. sākumskola, Tukuma 2. vidus-
skola, Špoģu vidusskola, Pededzes 
pamatskola, Daugavpils pilsētas 
Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, 
Aglonas vidusskola, Olaines 2. 
vidusskola, Rīgas Zolitūdes 
ģimnāzija, Rīgas 15. vidusskola, 
Babītes vidusskola, Jaunogres 
vidusskola.  Šīs dienas aktuālās 
tēmas: integrācijas šodiena Latvijā, 
klātienes diskusijas un imigrantu 
pieredze Latvijā, identitāte un 
daudzveidība, migrācija, kopienu 
loma un dimensija integrācijas 
procesā. Programmas apguves 
semināra otrās dienas tēmas: 
Norvēģijas  pieredze imigrantu 
integrācijā, izaicinājumi  
imigrantu integrācijai kopienās, 
pedagoģiskās pieejas daudzkultūru 
klasēs un daudzveidības vadība. 
Seminārā piedalījās un savā 
pieredzē dalījās Anita Lødrup no 
Norvēģijas. Trešās dienas aktuālās 
tēmas: labās prakses pieredze imig-
rantu integrācijā Latvijā un resursi 

darbam, diskusijas ar imigrantiem, 
turpmāko soļu plānošana  imigrantu 
integrācijai kopienās.
 Pededzes pamatskolas komanda 
no šī gada oktobra līdz 2016. gada 
1. martam veiks programmas 
“Dažādība kā izglītības un kopienas 
attīstības resurss” aprobāciju 
dažādās auditorijās – mācību 
priekšmetu metodiskajās 
apvienībās, skolas metodiskajās 
komisijās, vecāku sapulcē, 
Pededzes pagasta pārvaldes 
un tās struktūrvienību darbinieku 
sanāksmē, Alūksnes novada 
pašvaldības sociālās, izglītības un 
kultūras komitejas sēdē. Jau 
notikušas vairākas no šīm 
aktivitātēm.
 Skolas komanda ir gandarīta par 
iespēju piedalīties šādā projektā 
un saka sirsnīgu paldies projekta 
apguves semināra komandai par 
silto atmosfēru un bagāto ideju un 
materiālu klāstu!

Sporta skolā sacenšas sešu 
novadu jaunie vieglatlēti
Līga Tomsone,
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas direktore

 13. un 20. novembrī Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes spor-
ta skolas angārā pulcējās vairāk 
kā divi simti jauno sportistu no 
Alūksnes, Apes un kaimiņu nova-
diem – Gulbenes, Balviem, Viļa-
kas un Cesvaines, lai pārbaudītu 
spēkus vieglatlētikas četrcīņā.

 Šīs sacensības ir vieglatlētikas 
trenera Ilgvara Vaska izlolotas un 
tradicionāli novembrī notiek jau 
vairāk kā desmit gadus. Sākotnēji 
tās organizēja Vieglatlētikas klubs, 
bet pēdējos gados organizēšanas 
stafeti pārņēmusi sporta skola – 
vieglatlētikas treneri ar brīvprātīgo 
palīgu komandu un skolas adminis-
trācija. Sacensības ir mūsu reģionā 
ļoti pieprasītas, bet telpu ierobežo-
tības dēļ diemžēl nevaram uzņemt 
visus gribētājus.
 Daudzcīņā iekļautas četras discip-
līnas, kas jāveic visiem dalībnie-
kiem: 30 m sprints, trīssoļlēkšana 
no vietas, pildbumbas mešana un 
izturības skrējiens, kā rezultātā tiek 
noskaidrots pats spēcīgākais atlēts. 
Konkurence šogad bija ļoti liela un 
sacensības izvērtās spraigas. Pēdējā 
disciplīnā - izturības skrējienā, kad 
bieži vien izšķīrās medaļas liktenis, 
ar uzmundrinājuma saucieniem sa-

vējiem tika sacelts tāds troksnis, ka 
brīžiem šķita -  sasniegtie decibeli 
nedarītu kaunu pat Rīgas “Dinamo” 
līdzjutējiem. Priecē, ka neskatoties 
uz konkurenci, protam arī dzīvot 
līdzi gan treniņbiedru uzvarām, gan 
neveiksmēm.
 Patīkami, ka šogad  vairāk medaļu 
palika pašu mājās, nevis aizceļoja 
pie kaimiņiem, tas nozīmē, ka esam 
auguši un ne veltīgi cītīgi strādājuši 
treniņos. No kopumā izcīnītām 
30 godalgām 16 palika mūsējiem 
sportistiem.
 Tātad mūsu sporta skolas audzēkņu 
labākie rezultāti: junioru grupā Ma-
tīsam Leimanim un Martai Liepiņai  
– zelts,  Kalvim Kaktiņam un Erikai 
Olberkytei – sudrabs. A grupā  
Diānai Vorohtai zelts, Mārtiņam 
Danielam Cīrulim un Signei Janso-
nei sudrabs. B grupā visspēcīgākie 
izrādījās  Edgars Zjukovs un Patrī-
cija Ozoliņa, sudrabu atvēlot Martai 
Jaunzemai. C grupā uzvarētāja gods 
Kristeram Bērziņam, bronza – Itai 
Pušpurei, ceturtā vieta Aleksam 
Cunskim. Pašā jaunākajā - D grupā 
stiprākie atkal mūsējie – uzvarētāja 
lauri Arturam Sarmam un Viktorijai 
Potapovai, sudrabs Lienei Eglei, 
bet bronza Robinai Klasmanei. 
Jāpiebilst, ka uzvarētājus apbalvoja 
Ilona Marhele (pirmā alūksniete, 
kas izpildījusi vasaras Rio Olimpis-
ko spēļu normatīvu).
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Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis” aktivitātes
Ilvija Gritāne,
jauniešu kluba “Tikšķis” 
dalībniece

 Jaunannas jauniešiem šī vasara 
bija ļoti aizņemta un notikumiem 
bagāta, paspējām daudz izdarīt 
un arī atpūsties. 

 Veiksmīgi ir noslēgusies atbalstītā 
Alūksnes novada Jauniešu iniciatī-
vu projekta “Jaunannas Zaķusalas 
labiekārtošana” realizācija. Tā 
rezultātā jau no augusta Jaunannas 
Zaķusala ir labiekārtota ar diviem 
jauniem galdiem, uzstādīta atrakcija 
“Staigulis”. Tos novērtējuši Jaunan-
nas iedzīvotāji un viesi. 
 Vasarā pirmais jauniešu kluba 
“Tikšķis” rīkotais pasākums bija 
Nakts orientēšanās. Priecīgi bijām 
par lielo dalībnieku atsaucību, jo 
sacensībās piedalījās 57 dalībnieki. 
Pasākumu rīkojām kopā ar Jaunan-
nas Tautas namu, mūs atbalstīja 

A/S Latvijas valsts meži, SIA “JM 
Grupa”, Alūksnes Bērnu un jaunie-
šu centrs un viesu nams “Pede-
dzes”. Paldies viņiem par atbalstu! 
Jaunieši piedalījās arī citu pagastu 
rīkotajos sporta pasākumos - Ilzenes 
stipro skrējienā un Nakts orientēša-
nās pasākumā Malienā. 
 No maija līdz augustam “Tikšķa” 
jaunieši aktīvi iesaistījās Alūksnes 
novada pašvaldības projektā „Daru 
pats. Daru citam.”. Tā laikā jaunie-
šiem bija iespēja apgūt jaunas zinā-
šanas, prasmes projektu rakstīšanā, 
attīstīt uzņēmību, radošumu un pats 
galvenais, turpināt labiekārtot savu 
pagastu - Jaunannu. Lai iemācītos 
radoši darboties, mūsu jaunieši 
piedalījās trīs dienu apmācībās 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, 
kā arī iesaistījās interesantās, izzi-
nošās un praktiskajās nodarbībās 
Ilzenē. Projekta laikā izveidojām 
Sajūtu taku, kas atrodas Jaunannā 
takas “Bebru valstībā” teritorijā. 
Kopumā takā tika izveidoti 

10 dažādi posmi, takas garums - 
25 metri. Rezultātā viss izdevās kā 
cerēts, tāpēc esam priecīgi gan 
paši, gan pagasta iedzīvotāji par 
interesanto pastaigu takas papil-
dinājumu. Par atbalstu šī projekta 
īstenošanā vēlamies pateikties arī 
SIA “Ūdri - Gravas”! Jauniešiem 
ir doma nākamgad Sajūtu taku 
paplašināt, pievienojot klāt vēl 
jaunus posmus.
 “Tikšķa” rudens sezonu gribējām 
atklāt ar pozitīvu un humora pilnu 
pasākumu, kādus esam vērojuši ti-
kai televīzijas ekrānos vai internetā. 
Oktobrī Jaunannas jaunieši rīkoja 
Karalisko anekdošu turnīru “Rēca-
mā būda”. Bija jāpiesakās koman-
dām, kas gatavas skatītāju priekšā 
rādīt un stāstīt dažādas anekdotes 
un jokus. Pasākums notika četros 
raundos, katrā no tiem nedaudz pa-
augstinot grūtības pakāpi. Bija pie-
teikušās četras komandas - “Dāmu 
pops”, “Franču pīlādzis”, “Minioni” 
un “Kvartets tupenis”. Līdz asarām 

bija izsmējušies gan pašu komandu 
dalībnieki, gan skatītāji, tāpēc 
ceram, ka visi uzņēma lielu 
daudzumu pozitīvo emociju! 
 Pavisam nesen Alūksnes Kultūras 
centrā notika Alūksnes novada 
iedvesmojošo jauniešu godinā-
šana, kurā atzinīgus vārdus teica 
arī par jauniešu kluba “Tikšķis” 
pieteiktajiem jauniešiem. Mēs, 
jaunieši, esam sapratuši, ka ikviena 
lieta, ko darām, ietekmē mūsu 
pagasta dzīvi un veido notikumus 
ap mums krāsainākus. Atzinības 
saņēma Ilgvars Briedis un Armands 
Zvirgzdiņš. Ļoti lepojamies ar mūsu 
darbīgajiem puišiem, kuri ar saviem 
darbiem spēj uzrunāt un pārliecināt. 
 Novembrī Jaunannas Tautas namā 
notika valsts svētku pasākums 
“Piesapņosim zemi!”, kurā tika 
demonstrēta “Tikšķa” uzņemtā 
filma “Jaunanna četros gadalaikos”. 
Jaunieši pie šīs filmas strādāja visu 
gadu, lai atspoguļotu Jaunannas 
skaistumu katrā gadalaikā. Jaunieši 

kopā ar Jaunannas amatierkolektī-
viem un bērniem piedalījās 
arī koncertā.
 Šobrīd Jaunannas jaunieši 
sadarbībā ar Jaunannas Tautas 
namu organizē četru nodarbību 
ciklu “Rotāsimies Ziemassvēt-
kiem”, kad no novembra beigām 
līdz pat Ziemassvētkiem, jaunieši 
un citi pagasta iedzīvotāji ik 
sestdienu varēs darboties radošajās 
darbnīcās. Tiks gatavoti Adventes 
vainagi, telpu dekori, mācīsimies 
izgatavot eņģeļus, bet noslēgumā 
cepsim un dekorēsim piparkūkas. 
 “Tikšķis” turpina vākt līdzekļus, 
lai palīdzētu mūsu četrkājainajiem 
draugiem dzīvnieku mājā 
“Astes un Ūsas”. Ceram, ka pirms 
Ziemassvētkiem ķepaiņus 
apciemosim un iepriecināsim ar 
gardumiem. 
 Jaunannas “Tikšķim” ideju vēl ir 
daudz, plānosim un gatavosimies 
jauniem pasākumiem. 

Ar sešiem projektiem noslēgusies 
jauniešu iniciatīvu īstenošana

Ilze Zvejniece,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu metodiķe

 Jau trešo gadu Alūksnes 
novada pašvaldība piešķir 
līdzekļus Jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursam, lai 
veicinātu jauniešu līdzdalību 
sabiedriskajos procesos un 
iniciatīvu īstenošanu. 2015. gadā 
jauniešu grupas Alūksnē, 
Strautiņos, Jaunannā, Mārkalnē, 
Ilzenē un Liepnā realizējušas 
sešus dažādus projektus.
 Alūksnē jauniešu grupa “Sila 
priedes” projekta “Mācies mūžīgi” 
laikā organizējusi  četru lekciju 
kursu saviem vienaudžiem ar Māra 
Oltes, AS “Latvijas valsts meži” un 
biedrības “Homo Ecos” pārstāvju, 
filmas “Izlaiduma gads” un “Ģime-
nes lietas” režisora Andra Gaujas 
piedalīšanos. Jaunieši paredzējuši 
vēl vairākas līdzīgas tikšanās ar uz-
ņēmējiem un biedrību pārstāvjiem 
šī mācību gada laikā.
 Strautiņu mazpulka jaunieši vasa-
ras vidū noorganizēja sporta dienu 
projekta “Sportosim Strautiņos!” 
laikā. Vismaz vienu dienu jaunieši 
varēja saturīgi un aktīvi, svaigā 

gaisā pavadīt brīvo laiku. Projekta 
īstenotāji atzīst, ka viena diena diez 
vai mainījusi jauniešu attieksmi pret 
aktīvu dzīvesveidu, tomēr diena tika 
pavadīta saturīgi, iepazīstot jaunus 
cilvēkus.
 Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis” 
visu vasaru strādāja pie Zaķusalas 
labiekārtošanas, izgatavojot galdus 
un “staiguli”. Projekta rezultātus 
bauda gan paši jaunieši, gan Jau-
nannas pārējie iedzīvotāji un viesi.
 Ziemeru pamatskolas skolēnu 
pašpārvalde sadarbībā ar skolas 
skolēniem, viņu vecākiem un 
aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem 
uzbūvējusi nelielu brīvdabas estrādi 
pie skolas projekta “Zaļā dabas 
koncertzāle”.  Šim projektam 
plānots arī turpinājums – apkārtnes 
labiekārtošana. Estrādē noticis at-
klāšanas pasākums, un tās esamība 
paver plašākas iespējas dažādiem 
pasākumiem.
 Ilzenes neformālā jauniešu grupa 
“LED”  savā projektā piedāvāja 
orientēšanās sacensības “Dārgumu 
lāde Ilzenē”, kur dažādu paaudžu 
Ilzenieši un viesi iepazina Ilzenes 
pagasta dārgumus – cilvēkus, kam 
dažādas nodarbošanās. Jaunieši 
priecājas par lielo cilvēku atsaucību 

dalībai pasākumā.
 Liepnas vidusskolas skolēnu 
dome piepildījusi skolēnu vaja-
dzību pēc pievilcīgas, patīkamas 
telpas, kur pavadīt starpbrīžus un 
brīvo laiku skolā, kā arī organizēt 
skolēnu domes tikšanās. Projekta 
laikā tapusi atpūtas telpa “Kokoss” 
priecīgās krāsās, ko pēc saviem 
plāniem atjaunojuši un iekārtojuši 
paši skolēni.
 Finansējums tika piešķirts arī jau-
niešu grupas “10 kW radošo citro-
nu” projektam “[At]aino Alūksni”, 
kas diemžēl netika īstenots dažādu 
apstākļu dēļ.
 Alūksnes novada Jauniešu inicia-
tīvu projektu konkursu organizē 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
(ABJC). Tā kopējais pieejamais 
finansējums bija 2000 EUR un mak-
simālais finansējums 1 projektam 
bija 300 EUR. Konkursā varēja 
piedalīties neformālas jauniešu gru-
pas (grupā vismaz trīs 13 - 30 gadus 
veci jaunieši) vai jauniešu nevals-
tiskas organizācijas, kas darbojas 
Alūksnes novada teritorijā. 
 Šādu konkursu paredzēts organizēt 
arī 2016. gadā, tapēc aicinām jau-
niešus jau tagad domāt par to, kādas 
idejas vēlaties piepildīt.

Liepnas vidusskolā jaunieši izveidojuši atpūtas telpu “Kokoss”, kura arī organizē dažādas aktivitātes
Foto no ABJC arhīva

Brīvā laika pavadīšana Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrā

Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste

 Gandrīz katru nedēļu Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrā tiek 
organizētas radošās darbnīcas, 
kur dažāda vecuma bērni un 
jaunieši spēlē spēles, gatavo, 
krāso un jautri pavada laiku. 
Šajā semestrī bērni ir 
parūpējušies par to, lai aukstajos 
ziemas vakaros varētu nākt uz 
Jauniešu centru, dzert gardu 
tēju un našķoties ar pašu 
vārītu ābolu ievārījumu.

 Gan bērni, gan jaunieši 
piedalījās Brīvā laika telpas sienas 
pārkrāsošanā kopā ar jauno 
mākslinieci Žaneti Ludvigu, radot 
pavisam savādāku, krāsaināku 
noskaņu. Pavisam nesen tika cepti 

smilšu cepumi, kur bērni varēja 
izpausties un veidot dažnedažādu 
formu cepumus, kuri pēc tam 
kopā arī tika apēsti.
 Skolēnu brīvdienās oktobra 
beigās bija liela rosība. Bērniem 
bija iespēja piedalīties eksperimentu 
pēcpusdienā, jauniešiem tika 
organizēta stencila un tekstila 
darbnīca, kā arī bija iespēja 
piedalīties Improvizācijas teātra 
meistarklasē.
 Decembrī, gaidot Ziemassvētkus, 
gaidīsim gan bērnus, gan jauniešus 
uz piparkūku cepšanu un citām 
ar Ziemassvētku noskaņu saistī-
tām darbnīcām, lai svētku laiku 
padarītu vēl īpašāku. Sekojiet līdzi 
informācijai www.abjc.lv, kā arī Pa 
GALMA kontam facebook.com un 
twitter.com.
 Tiekamies Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā!
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Par atbalstu 
neformālajiem aprūpētājiem
Laila Gorkija,
Biedrība “Alūksnes rajona bērnu 
un jauniešu ar īpašām vajadzībām 
atbalsta centrs “Saulstariņi””

 Biedrība “Alūksnes rajona 
bērnu un jauniešu ar īpašām 
vajadzībām atbalsta centrs 
“Saulstariņi”” un Alūksnes 
novada Sociālais dienests kā 
sadarbības partneri Latvijā 
piedalījās starptautiskā projektā 
“MYCELF – More You care in 
Estonia, Latvia, Finland”.

 Igauniju pārstāvēja biedrība 
“Igaunijas Aprūpētāji” (tulkojums) 
un Somijas biedrība “POLLI”.  Šī 
projekta viena no aktivitātēm bija 
vērsta uz neformālo aprūpētāju 
labklājības un veselības izpēti. 
Projektā iesaistītās valstis veica 
savu neformālo aprūpētāju anketē-
šanu. Anketās apkopotie rezultāti 
tika prezentēti projekta noslēguma 
pasākumā Helsinkos, kur katra 
valsts prezentēja savu neformālo 
aprūpētāju labklājības un veselības 
aptaujas rezultātus.
 Neformālais aprūpētājs ir cilvēks, 
kurš bez maksas sniedz palīdzību 
citai personai, kurai ir nepieciešama 
palīdzība pašaprūpē, ar mājas dzīvi 
saistītu darbību veikšanā, pavadīša-
nā ārpus mājas, veselības aprūpes 
pakalpojumu saņemšanā, saziņā ar 
citiem cilvēkiem, speciālistiem utt. 
 Alūksnes novadā tika anketēti 30 
neformālie aprūpētāji. Responden-
tiem bija jāatbild uz dažādiem jautā-
jumiem. Apkopojot ieguvām šādu 
informāciju: 86% no respondentiem 
ir vecumā no 36 līdz 58 gadiem, 
14% vecumā no 66 līdz 75 gadiem. 
93% respondentu dzīvo kopīgā 
mājsaimniecībā ar aprūpējamo un 
7% respondentu dzīvo tajā pašā 
pilsētā/novadā. Aprūpes veikšanas 
ilgums 56% respondentu ir ilgāks 
kā 10 gadus, 30% - no 1 līdz 5 
gadiem, 10% - no 6 gadiem līdz 10 
gadiem, bet 4% respondentu to veic 
mazāk kā gadu. 37% respondenti ir 
nodarbināti pilnu darba laika, 17% 
- nodarbināti nepilnu darba laiku, 
26% ir bezdarbnieki un 20% ir 
pensijas vecuma cilvēki vai invalīdi. 
50% respondentu aprūpi un uzrau-
dzību veic 24 stundas diennaktī, 
savukārt otra puse - piedalās savu 
aprūpējamo dienas organizēšanā, 
pavadīšanā ārpus mājas, asistēšanā, 
veic starpnieka lomu utt.
 Aprūpētāja biežāk veiktās aktivitā-
tes ir saimniekošana mājā, palīdzība 
personiskā pašaprūpē, emocio-

nāla atbalsta sniegšana, palīdzība 
iepērkoties, medicīniskas palīdzības 
sniegšana (brūču aprūpe, medika-
mentu uzraudzība...) u.c. Nefor-
mālie aprūpētāji savu veselības 
stāvokli, salīdzinot ar vienaudžiem, 
56% vērtē kā viduvēju, 27% - kā 
labu, 10% - kā sliktu un tikai 7% 
vērtē kā ļoti labu. Novērtējot savu 
dzīves posmu, kopš veic aprūpes 
pienākumus, 50% uzskata, ka tas ir 
grūts, 43% - ka izturams, 3% vērtē 
kā ārkārtīgi grūtu un tikpat respon-
dentu vērtē kā vieglu. Tomēr 60% 
strādājošo respondentu nekad nav 
izjutuši vēlmi pamest aprūpētāja 
pienākumus, lai varētu koncentrē-
ties uz savu darbu.
 Svarīgākais, kas palīdz aprūpē-
tājiem tikt galā ar grūtībām, ir 
ģimenes atbalsts, draugi, darbs un 
darba vide, kā arī “dzīvot šodien un 
tagad” domāšana. Tāpat svarīga ir 
ticība, garīgs atbalsts, hobiji un arī 
psihoterapija. Aprūpētāji novērtējot 
pieejamos sociālos pakalpojumus, 
kā visvairāk izmantotos atzīmēja – 
personīgā asistenta, dienas aprūpes 
centra, aprūpes mājās, izglītojošos 
un medicīniskos pakalpojumus.
 Lielākā daļa aprūpētāju ar savu 
pašreizējo dzīvi ir apmierināti, citi 
bieži jūtas bezpalīdzīgi, bezspēcīgi, 
mazvērtīgi un “nekam nederīgi”. 
Aprūpētāji savā dzīvē vēlas arī 
pārmaiņas. Nestrādājošie grib atrast 
darbu, citi vēlas, lai aprūpējamais 
iekļautos sabiedrībā, apmeklēt 
teātri, koncertu, aizbraukt ceļojumā, 
drošību par nākotni, veselību, sevis 
izglītošanu. 
 Somijā neformālajiem aprūpētā-
jiem tiek organizēti rehabilitācijas 
kursi. Kursi tiek rīkoti gan indi-
viduāli, gan pāros – aprūpētājs un 
aprūpējamais. Pēc kursu pabeigša-
nas tika veikts pētījums un secināts, 
ka kursi aprūpētājiem palīdz uzlabot 
atpūtu un miegu, rūpēties par savu 
fizisko stāvokli, saņemt atbalstu no 
speciālistiem, iegūt zināšanas par 
tuvāko cilvēku slimībām, saņemt 
rekomendācijas par pareiza uztura 
lietošanu utt. Pētījumā secināts, 
ka kursi pāros ir efektīvāki, nekā 
individuālie.
 Brauciena laikā bija iespēja apmek-
lēt biedrību POLLI Helsinkos. Tā 
apvieno 11000 aprūpētājus valstī. 
Ofisā strādā 7 cilvēki, kuri vada 
seminārus, nodarbības, atbild uz 
telefona zvaniem. Biedrība lielāko 
daļu finanšu līdzekļu iegūst no 
projektu rakstīšanas un realizēšanas.  
Ļoti attīstīta brīvprātīgo kustība.
 Nākošā pietura bija dienas centrs 

„Māja”, kas strādā jau 17 gadus. 
Šeit notiek lekcijas un nodarbības, 
centrs iznomā palīglīdzekļus inva-
līdiem. Tas apvieno 400 ģimeņu, 
kuras maksā biedru naudu 25 euro 
gadā. Pēdējais apskates objekts 
bija „Māja darbnīca” invalīdiem. 
Kopš 1932. gada Helsinkos notiek 
nodarbības bērniem invalīdiem. 
Vecāki bija norūpējušies par savu 
bērnu likteni un izveidoja Somijā 
pirmo darbavietu pieaugušajiem 
bērniem invalīdiem ar garīgo atpali-
cību. Vispirms iegādājās ēkas pirmo 
stāvu, bet pēc tam visus trīs stāvus, 
kur jau 60 gadus auž paklājus, šuj 
somas, gatavo krelles, cep cepumus 
un pīrādziņus. No 20. gadsimta 50 
gadiem uzņēmuma īpašumā ir 10 
dzīvokļi visā pilsētā, kurus izīrē 
invalīdiem. Šajā namā šobrīd strādā 
50 klienti.
 Neformālo aprūpētāju darbs ir ļoti 
nozīmīgs viņu ģimenes locekļiem,  
kurus viņi aprūpē, jo tas dod viņiem 
drošību, atbalstu, mīlestību, sapratni 
un iespēju palikt savā ģimenē. 
 Lai  turpmāk mūsu novadā varētu 
sniegt lielāku atbalstu cilvēkiem, 
kas aprūpē savus ģimenes locek-
ļus, radiniekus, būtu nepieciešams 
attīstīt “atelpas brīža” pakalpojumu 
bērniem – invalīdiem, izveidot 
atbalsta sistēmu neformālajiem 
aprūpētājiem biedrībā, organizējot 
informatīvos seminārus, diskusijas 
un citu atbalsta pasākumus. Tāpat 
ar projektu palīdzību vajadzētu 
veidot atbalstītā darba piedāvāju-
mus personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kuri vēlas strādāt. 
Nepieciešams vairāk sniegt novada 
iedzīvotājiem informāciju par 
Alūksnes novada pašvaldības un 
valsts nodrošinātajiem sociālajiem 
pakalpojumiem personām ar inva-
liditāti, kā arī individuālās sociālā 
darbinieka un sociālā dienesta citu 
speciālistu konsultācijas par dažā-
diem aprūpes jautājumiem.
 Biedrība “Alūksnes rajona bērnu 
un jauniešu ar īpašām vajadzībām 
atbalsta centrs “Saulstariņi””, kurai 
ir liela pieredze sadarbībā ar bērnu 
invalīdu vecākiem,  vēlas paplašināt 
savu darbību un aicina atsaukties 
neformālos aprūpētājus, kuri vēlētos 
iesaistīties biedrības darbā, lai gūtu 
pozitīvas emocijas, saņemtu dažāda 
veida atbalstu un palīdzību veicot 
aprūpētāja pienākumus.
 Ja nepieciešama papildus infor-
mācija, lūdzam zvanīt pa telefonu 
26365264 Mārai Podkalnei. 

Aicina uz atbalsta 
grupas nodarbībām
Vija Vārtukapteine,
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
vadītājas vietniece

 Atbalsta grupas nodarbības 
cilvēkiem, kuri aprūpē savus 
ģimenes locekļus, ir „Velku 
biedrības” piedāvāts sociālais 
pakalpojums, ko finansē 
projekta ietvaros.

 Atbalstu, informāciju un 
nepieciešamās praktiskās zināšanas 
var saņemt ikviens, kurš aprūpē 
bērnu vai citu savu ģimenes 
locekli ar vidēji smagu vai smagu 
invaliditāti.  Atbalsta grupu vada 
psihologs. Tās mērķis ir sniegt un 
saņemt cilvēcisku cieņu, palīdzēt 
sadzīvot ar zaudējumu, ar sāpēm, 

veicināt cilvēkos savu spēku 
apzināšanos, izaugsmi un pašcieņu. 
Grupa ir atvērta un priecāsies 
par katru jaunu dalībnieku. Visus, 
kuri vēlētos piedalīties atbalsta 
grupā, aicinām nākt uz nodarbībām. 
Arī 2015./2016. gada periodā 
līdz maijam nodarbības notiks 
vienu reizi mēnesī, orientējoši 
katra mēneša trešajā svētdienā. 
Nodarbību sākums plkst.11.30, 
norises vieta - Alūksnes novada 
Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8a, 
Alūksnē, Alūksnes novadā. 
 Ja nepieciešama papildus 
informācija, kā arī, lai precizētu 
nākošās nodarbības datumu, lūdzam 
zvanīt pa telefonu 26326355 Jeļenai 
Loginai vai interesēties Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā.

Aicinājums vecākiem, kuri 
audzina bērnus ar invaliditāti
Vija Vārtukapteine,
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
vadītāja

 Alūksnes novada Sociālais 
dienests aicina līdz 10. decembrim 
pieteikties pa telefonu 29130955 
vai e-pastā nsd@aluksne.lv  
vecākus, kuri aprūpē bērnus 
invalīdus, lai būtu iespēja 
nepieciešamības gadījumā 
piedāvāt ģimenēm atbalstu vai 
pieejamos sociālos pakalpojumus. 
Alūksnes novada pašvaldība 
paredzējusi bērniem ar 
invaliditāti izsniegt Ziemassvēku 
saldumu paciņas.

 Informējam, ka bērni ar pirmreizēji 
noteiktu invaliditāti, kuri dzīvo 
ģimenē, kā arī viņu likumiskie pār-
stāvji,  var saņemt no valsts budžeta 
apmaksātu psihologa pakalpojumu, 
kura  apjoms  ir 10 psihologa kon-
sultācijas. 
 Psihologa pakalpojuma mērķis ir 
sniegt atbalstu krīzes situācijā, kas 
radusies sakarā ar invaliditātes no-
teikšanu bērnam, kā arī, lai cilvēki 
ar invaliditāti un viņu likumiskie 
pārstāvji varētu panākt un saglabāt 
maksimālu patstāvību, pilnīgas 
fiziskas, garīgas, sociālās un pro-
fesionālās spējas. Šo pakalpojumu 
var pieprasīt Sociālajā dienestā, 
iesniedzot iesniegumu.

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,
Ceturtdienās 19.00 ALPHA kurss,
Piektdienās 17.00 - 18.00 mācītāja  
pieņemšanas laiks,
Svētdienās 10.00 Svētdienas skola,
11. decembrī 18.00 un 
12. decembrī 10.00 Rekolekcijas, 

vada Liepājas Sv. Annas 
draudzes mācītājs Jānis Bitāns,
27. decembrī 11.00 Dievkalpojums.
 
Baznīcā
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums, 
20. decembrī 12.30 Koncerts .„Cum 
Laudim Deo” (Valmiera),
24. decembrī 19.00 Svētvakara 
dievkalpojums,
25. decembrī 11.00 Kristus pie-
dzimšanas svētku dievkalpojums.

Opekalna ev. lut. baznīcā
24. decembrī 20.00 Ziemassvētku 
dievkalpojums.

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju 

par saviem aktuālajiem pasāku-
miem, līdz mēneša 2

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

Pie veikala “Kārumiņš” 
Lielā Ezera ielā pieklīdis draudzīgs 
melnbalts runčuks. Mincis nogādāts 
dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”. 
Lūdzam atsaukties saimniekus!

Alūksnes slimnīcā pieklīdis liels 
tīģerkrāsas runcis. 14 dienas runcis 
gaidīs piesakāmies savus īstos saim-
niekus, bet pēc tam būs pieejams 
adopcijai.

Alūksnes novada Jaunannā 
vairākas reizes manīts ruds suņuks. 
Suns redzēts kopā ar vēl vienu 
melnu suni gan Jaunannā, gan uz 
Malienas pusi. Rudais suņuks nogā-
dāts Astēs un Ūsās Alūksnē.

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

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, 
Elīna Dambe 29477535.



Alūksnes Novada Vēstis  11.02.12.2015.

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS 
TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS 
APRITES KĀRTĪBU ALŪKSNES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/2015
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

24.09.2015. lēmumu Nr.295
(protokols Nr.15, 12.punkts)

precizēti ar Alūksnes novada domes
27.11.2015. lēmumu Nr.378
(protokols Nr.19, 8.punkts)

Spēkā no 03.12.2015. 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Alūksnes novada administra-
tīvajā teritorijā notiek augstas deta-
lizācijas topogrāfiskās informācijas 
un informācijas par aizsargjoslām 
izsniegšana, pieņemšana un pārbau-
de. Alūksnes novada administratī-
vajā teritorijā augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas pieņem-
šanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai 
nepieciešamo datu izsniegšanu 
realizē un koordinē Alūksnes no-
vada pašvaldības izvēlēta juridiska 
persona – datu bāzes uzturētājs, ar 
kuru ir noslēgts līgums par pārval-
des uzdevuma deleģēšanu. Datu 
bāzes uzturētājs nodrošina datu 
bāzes uzturēšanu un aktualizāciju, 
nodrošina mērniecībai nepiecieša-
mo datu izsniegšanu, topogrāfiskās 
informācijas pieņemšanu, pārbaudi 
un ievadīšanu vienotajā novada 
digitālajā topogrāfiskajā kartē. Datu 
bāzes uzturētājam no personām, kas 
nav pašvaldības, tās iestādes vai 
kapitālsabiedrības, ir tiesības par 
pakalpojumiem saņemt samaksu. 
2. Noteikumi ir obligāti visām fi-
ziskām un juridiskām personām, 
kas Alūksnes novada administra-
tīvajā teritorijā:
2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēzis-
kos uzmērīšanas darbus;
2.2. veic inženierkomunikāciju un 
būvju būvniecību vai to uzturēšanu;
2.3. gadījumos, kad topogrāfiskā 
plāna nepieciešamību nosaka citi 
akti.
3. Alūksnes novada administratī-
vajā teritorijā augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas pieņem-
šanu, pārbaudi un uzkrāšanu, kā 
arī mērniecībai nepieciešamo datu 
izsniegšanu koordinē Alūksnes no-
vada pašvaldība un realizē pašvaldī-
bas datu bāzes uzturētājs. 
4. Ēku un inženierbūvju jauna būv-
niecība, kā arī pārbūve, restaurācija 
vai atjaunošana, jāveic saskaņā ar 
būvniecības regulējumā noteikto 
kārtību, kur par pamatu ņemts 
sertificēta mērnieka vai licencētas 
organizācijas izstrādāts inženierto-
pogrāfiskais plāns, kas saskaņots ar 
inženierkomunikāciju apkalpojo-
šām organizācijām, un pašvaldības 
izvēlētu datubāzes uzturētāju, kas 
specializējies inženiertopogrāfiskās 
informācijas uzturēšanā, un ievadīts 
vienotajā novada digitālajā kartē.
5. Informāciju, kas nepieciešama 
mērniecības darbu veikšanai, par sa-
maksu sniedz pašvaldības izvēlētais 
datubāzes uzturētājs, pēc rakstiska 

(elektroniska) pieprasījuma saņem-
šanas 2 darba dienu laikā.
6. Topogrāfiskā materiāla aktu-
alizācija būvniecības iecerei nav 
nepieciešama un var izmantot esošo 
topogrāfisko vai kadastra kartes 
materiālu, ko izsniedz Alūksnes no-
vada pašvaldības kartogrāfs 2 darba 
dienu laikā:
6.1. avārijas darbu gadījumā;
6.2. uzstādot pagaidu būves vai rek-
lāmas stabus bez rakšanas darbiem;
6.3. darbu veikšanai, kuriem nav 
vajadzīgs būvprojekts;
6.4. ja esošā topogrāfiskā materiāla 
aktualizācijas termiņš nav beidzies;
6.5. citos gadījumos, kurus nenosa-
ka būvniecības regulējums.
7. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas 
darbus, tiek atrasti topogrāfiskajos 
plānos neuzrādīti vai plānam neat-
bilstoši izvietoti inženiertīkli, tad 
Būvētājs noskaidro šo inženiertīklu 
uzturētāju, fiksē to novietni dabā un 
informē Būvvaldi. Ja inženiertīkli 
tiek saglabāti, tad atbildīgajam in-
ženiertīklu uzturētājam tie jāuzmēra 
un jāparāda izpildtopogrāfijā vai 
izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli 
jāuzmēra pirms tranšejas (būvbed-
res) aizbēršanas. 
8. No jauna izbūvēto vai konstatēto 
objektu topogrāfisko uzmērīšanu 
veic persona, kura saņēmusi sertifi-
kātu mērniecības darbu veikšanai.
9. Jaunizbūvētu, pārbūvētu vai 
atjaunotu būvju izpildshēmās jāuz-
rāda visi objekta galvenie elementi 
un raksturīgie punkti. Objekta punk-
tiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 
2 viennozīmīgi identificējamiem 
koordinētiem situācijas punktiem, 
kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā 
vai kadastra kartē.
10. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas 
un topogrāfiskā plāna sagatavošanas 
to saskaņo ar tiem inženiertīklu 
turētājiem, kas ir atbildīgi par in-
ženiertīkliem teritorijā, kurā veikta 
topogrāfiskā uzmērīšana. Alūksnes 
novadā tie ir:
10.1. elektrotīkli – AS “Sadales 
tīkls”;
10.2. kanalizācijas tīkli, ūdensvads 
– SIA “Rūpe” (Alūksnes pilsētā), 
SIA “Ievedne” (Annas, Jaunannas, 
Kalncempju pagasti), Malienas un 
Liepnas pagastu pārvaldes;
10.3. sakaru tīkli – SIA “Lattele-
com”, VAS “Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs”;
10.4. siltumtīkli – AS “Simone” 
(Alūksnes pilsētā), pagastu pārval-
des;

10.5. ielu apgaismošanas tīkli – P/A 
“Spodra” (Alūksnes pilsētā), pagas-
tu pārvaldes;
10.6. gāzesvadi – AS “Latvijas 
Gāze”, SIA “Latvijas propāna 
gāze”;
10.7. lietus kanalizācija – P/A 
“Spodra” (Alūksnes pilsētā), pagas-
tu pārvaldes;
10.8. telekomunikāciju uzturētājs – 
SIA “Baltcom TV”.
 Pēc minēto saskaņojumu saņemša-
nas, topogrāfisko plānu saskaņo ar 
Alūksnes novada pašvaldības karto-
grāfu un pēc tam iesniedz reģistrē-
šanai datu bāzes uzturētājam.
11. Sertificētais mērniecības darbu 
veicējs topogrāfisko plānu vai 
izpildmērījuma plānu iesniedz 
Alūksnes novada pašvaldības 
izvēlētam datubāzes uzturētājam, 
kas veic pārbaudi un reģistrāciju 
datubāzē digitālā veidā *dgn vai 
*dwg formātā.
12. Ja iesniegtais topogrāfiskais 
plāns atbilst prasībām reģistrācijai 
datu bāzē, datu bāzes uzturētājs uz 
plāna veic atzīmi reģistrāciju nova-
da datubāzē.
13. Ja iesniegtais plāns neatbilst 
prasībām reģistrācijai datu bāzē, 
datu bāzes uzturētājs elektroniski 
plānā norāda precizējamos objek-
tus un sadaļas, un nodod to plāna 
izstrādātājam. Pēc veiktajiem labo-
jumiem plānu iesniedz atkārtotai 
pārbaudei.
14. Datu bāzes uzturētājs, ne vēlāk 
kā 5 darba dienas no topogrāfiskā 
materiāla saņemšanas, reģistrē un 
ienes vienotajā augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas vienotajā 
kartē.
15. Topogrāfiskais plāns un izpild-
mērījuma plāns,  pēc tā attiecīgās 
saskaņošanas, pārbaudes un reģis-
trācijas, ir derīgs tikai ar mērniecībā 
sertificētas personas parakstu, ja 
plāns tiek iesniegts digitālā veidā, 
tad nepieciešams elektroniskais pa-
raksts ar laika zīmogu. Topogrāfiskā 
plāna derīguma termiņš ir 2 gadi, 
skaitot no tā reģistrācijas datuma 
Alūksnes novada pašvaldības datu-
bāzē. Izpildmērījuma plānam nav 
derīguma termiņa.
16. Datubāzes uzturētājs ievadīšanai 
Alūksnes novada vienotajā digitā-
lajā kartē pieņem tikai mērniecībā 
licencētu vai sertificētu personu 
topogrāfiskos vai ģeodēziskos 
uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmē-
rījumus un izpildshēmas un būvasu 
nospraušanas aktus), kas sagatavoti 

digitālā formā (*dgn vai *dwg for-
mātā), LKS 92 koordinātu un Latvi-
jas normālo augstumu sistēmās. 
17. Saskaņā ar “Aizsargjoslu liku-
ma” 20.panta otro punktu būvdarbi 
nedrīkst notikt tuvāk par 5 m no 
vietējā ģeodēziskā tīkla punkta, 
būvdarbu veicējam tas jānorobežo. 
Ja darbi paredzēti tuvāk par 5 m, tad 
tie jāsaskaņo ar Alūksnes novada 
pašvaldību. Pirms būvdarbu uzsāk-
šanas tiek sastādīts ģeodēziskā tīkla 
punkta pieņemšanas akts, kas glabā-
jas pie Alūksnes novada kartogrāfa. 
Pirms būvobjekta nodošanas tiek 
veikta šī punkta pārbaude, kurā tiek 
dots slēdziens par punkta stāvokli. 
Protokols kopā ar punkta nodoša-
nas aktu tiek nodots atbildīgajai 
personai par ģeodēzisko punktu 
uzturēšanu.
18. Ja tiek konstatēts, ka būvobjekta 
teritorijā vai pie tā esošais ģeodēzis-
kā tīkla punkts, būvdarbu veikšanas 
rezultātā, ir ticis bojāts vai iznīci-
nāts, būvdarbu veicējam jāsedz visi 
ar šī punkta atjaunošanu saistītie  
izdevumi un jāveic ģeodēziskā 
punkta atjaunošana.
19. Ja starp Alūksnes novada paš-
valdības izvēlēto topogrāfisko datu 
bāzi uzturošo, juridisko personu un 
mērniecības darbus veikušo serti-
ficēto vai licencēto personu rodas 
strīds, tad veikto darbu pārbaudei 
un strīda atrisināšanai tiek pieaici-
nāta cita, mērniecībā sertificēta vai 
licencēta persona. Kļūdas gadījumā 
darbus apmaksā puse, kas kļūdu 
pieļāvusi.
20. Ar saistošo noteikumu 
Nr.17/2015 “Par augstas detalizā-
cijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Alūksnes novadā” 
spēkā stāšanos dienu, spēku zaudē 
Alūksnes novada domes 2010.
gada 27.maija saistošie noteikumi 
Nr.14/2010 “Par augstas detalizā-
cijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Alūksnes novadā”.

Saistošo noteikumu 
“Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Alūksnes novadā”

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
1.1. pienākumu izdot šos saisto-
šos noteikumus uzliek 2010.gada 
13.janvāra “Ģeotelpiskās informā-
cijas likuma” 6.panta un 13.panta 
sestais punkts un 26.panta trešais 
punkts;

1.2. Alūksnes novadā, līdz šo saisto-
šo noteikumu spēkā stāšanās, spēkā 
ir 2010.gada 27.jūlija Saistošie 
noteikumi Nr.14/2010 “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas aprites kārtību Alūksnes 
novadā”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts  
2.1. noteikumi tiek izdoti 
pamatojoties uz “Ģeotelpiskās 
informācijas likuma”6.pantu un 
13.panta sesto punktu, 26.panta 
trešo punktu un 2012.gada 24.ap-
rīļa Ministru kabineta noteikumu 
Nr.281 “Austas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datubāzes noteikumu”69., 
79. un 81.punktu;
2.2. saistošo noteikumu mērķis ir 
nodrošināt pašvaldības funkcijas 
un uzdevuma izpildi par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas datubāzes izveidošanu un 
uzturēšanu;
2.3. pieņemot šos saistošos noteiku-
mus, tiks noteikta augstas detalizā-
cijas topogrāfiskās informācijas ie-
sniegšanas un pieņemšanas kārtība 
un kārtība, kādā veicama maksa par 
augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas pārbaudi, reģistrāciju 
pašvaldības datubāzē, sagatavošanu 
un izsniegšanu Alūksnes novadā.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā  
Pašvaldībā nav nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas, darba 
vietas, paplašināt esošo institūciju 
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi. Saistošo notei-
kumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu.

4. Informācija par plānot 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Nav attiecināms.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi decembrī
Sporta pasākumi

4. decembrī 20.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas spor-
ta zālē LBL 3 spēle basketbolā 
Alūksne/BJSS – Rīdzene 2 (Rīga).
19. - 20. decembrī 10.30 Ernsta Gli-
ka Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Starptautiskais Ziemassvētku 
džudo turnīrs.
27. decembrī 10.00 Alūksnes pilsē-
tas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada kausa izcīņa 
galda tenisā, 8. kārta.

Alūksnē

Alūksnes Kultūras centrā
4. decembrī 19.00 Lielajā zālē 
grupas “EOLIKA” 35 gadu jubilejas 
koncerts. Ieeja: 6 EUR, 8 EUR.
5. decembrī Pilsētas galvenās egles 
iedegšanas pasākumi:
16.00 Mazajā zālē radošās darbnīcas. 
Ieeja: bez maksas,
17.00 Lielajā zālē muzikālā izrāde 
“Sniegbaltītes skola”. Ieeja: 7 EUR, 
9 EUR,
~18.30 (pēc muzikālās izrādes) Gā-
jiens no AKC uz Alūksnes Jauno pili,

~18.45 Pie Alūksnes Jaunās pils 
Pilsētas galvenās egles iedegšana: 
Gaismas svētki “Eņģeļu starojums”. 
Ieeja: bez maksas.
6. decembrī 16.00 Mazajā zālē 
Alūksnes Mūzikas skolas 70 gadu 
jubilejas koncertu cikls - stīgu instru-
mentu koncerts. Ieeja: bez maksas.
12. decembrī 17.00 Alūksnes un 
Apes novada fonda 10 gadu jubilejas 
pasākums. Pasākuma programmā 
– koncerts, izsole, loterija, deju mū-
zika. Darbosies kafejnīca. Ziedojumu 
akcija „Alūksnes pils Lauvām”.
19. decembrī 16.00 Lielajā zālē 

filma “Prāta vētra: starp krastiem”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
19. decembrī 21.00 Lielajā zālē Lie-
lā Ziemassvētku balle - Normunds 
Jakušonoks un “Tipa orķestris”, deju 
paraugdemonstrējumi - Ieva Kemlere 
un Rolands Šteinbergs.
20. decembrī 16.00 Lielajā zālē “Rī-
gas saksofonu kvarteta” un operas 
solistes Kristīnes Gailītes koncerts 
“Dziedinošais lietus”. Ieeja: 4 EUR, 
pensionāriem un skolēniem – 2 EUR.
22. decembrī 12.00 Alūksnes 
pilsētas pensionāru Ziemassvētku 
pasākums. 

23. decembrī 19.00 Lielajā zālē 
Alūksnes Kultūras centra skolotāju 
kora “ Atzele” Ziemassvētku kon-
certs. Ieeja: 2 EUR.
26. decembrī 16.00 Lielajā zālē 
dziedātājas un pianistes Katrīnas 
Gupalo un pianista Andreja Osokina 
koncertprogramma “100 gadi ar 
Piafu”. Ieeja: 5 – 7 EUR.
31. decembrī Mazajā un Diskozālē 
Jaungada nakts sagaidīšanas pasāku-
mi “Jaungada nakts ballēšanās”.
 

Turpinājums 12. lappusē



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi decembrī
02.12.2015.

Alūksnes muzejā
Izstādes
04.12. – 09.01.16. mākslinieces 
Ievas Strazdiņas STIKLA DARBI. 
Izstādes atklāšana 4. decembrī 16.00.
08.12. – 10.01.16. Aleksandra Lu-
bāna LATGAĻU ROTAS. Izstādes 
atklāšana 8. decembrī 16.00.
Līdz 10.01.16. Latvijas Laikmetī-
gās mākslas centra arhīva izstāde 
„Pazudis arhīvā”. Izglītības program-
ma „Lielā lupa” (programma “Lielā 
lupa” piemērota dažādiem vecu-
miem, iepriekš pieteikt grupas/klases 
pa tālr. 25665538 – Laura).

Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Laikmetu mielasts”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.

Pasākumi
15. decembrī 15.00 radošā darbnīca 
kopā ar Unu Teteri - Teterovsku. 
Gatavosim sveces, stāstījums par 
sveču un to krāsu nozīmi cilvēka 
dzīvē. Dalības maksa darbnīcā – 1 
EUR (iepriekš pieteikties pa tālruni 
25665538).

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “… šovakar 
maigums klās plaukstas un bezgala 
zvaigznēs spīdēs” /M. Laukmane/ 
- izstāde Ziemassvētkiem (01.12. – 
30.12. abonementā); “”Mēs un citi” 
vai “mēs”? Bēgļi Latvijā un Eiropā”” 
(01.12. - 30.12. lasītavā); “Katrā 
brīnumsvecītē mazs brīnumiņš…” 
(01.12. – 28.12. bērnu literatūras no-
daļā); Igora Kolosova gleznu izstāde 
(01.12. – 28.12. bērnu literatūras 
nodaļā); Bērnu rakstniecei Zentai 
Ēglei – 95 (18.12. – 30.12.); studijas 
“Aqua” akvareļu izstāde (21.12. – 
30.12. bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi: tematisks pasākums 
bērniem “Eiropa svin Ziemas-
svētkus” (08.12. bērnu literatūras 
nodaļā); radošā darbnīca “Gaismas 
lukturīši” (14.12. bērnu literatūras 
nodaļā); jauno grāmatu diena (28.12. 
abonementā).

Alsviķu pagastā
6. decembrī 14.00 Alsviķu kultūras 
namā ar skaistākajām Ziemassvēt-
ku dziesmām koncertprogrammā 
“Ziemas sirds” viesosies Elizabe-
te Zagorska, Atis Auzāns, Jānis 
Lemežis. Ieeja: iepriekšpārdošanā 
no 1. decembra 3 EUR, koncerta 
dienā 4 EUR, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam 1 EUR. Pagasta pateicību 
pasniegšana.
20. decembrī 14.00 Alsviķu kultūras 
namā Ziemassvētku sarīkojums 
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem 
– uzvedums “Ziemas pasaciņa”.
22. decembrī 14.00 Alsviķu kultūras 
namā Ziemassvētku sarīkojums 
pagasta senioriem. Līdzi ņemams 
mazs “groziņš” un dāvaniņa 2 - 3 
EUR vērtībā, ja ir vēlme piedalīties 
loterijā.
22. decembrī 18.00 Alsviķu bib-
liotēkā pasākums skolēniem „Nakts 
bibliotēkā”.
25. decembrī 22.00 Alsviķu kultūras 
namā Ziemassvētku balle ar grupu 
“Blēži” no Valmieras. Līdzi var ņemt 
“groziņu”. Ieeja: 2,50 EUR.
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes - rakstniekiem Žanim 
Grīvam - 105, Regīnai Ezerai - 85, 
Zentai Ērglei – 95; tematiska izstāde: 
“Ziemassvētku gaidās…”; radošā 
darbnīca – Ziemassvētku noformēju-
mu gatavošana.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras izstā-
des „Maldi ir gandrīz vienīgais, kas 
mums pieder, un ko neviens mums 
negrasās atņemt…” - rakstniekiem 
Regīnai Ezerai - 85, Zentai Ērglei - 
95, Džozefam Radjardam Kiplingam 
- 150, Žanim Grīvam - 105.

Annas pagastā
4. decembrī 15.00 Annas kultū-
ras namā tikšanās ar 12. Saeimas 
deputātu, Latvijas Armijas atvaļināto 

ģenerāli, novadnieku Kārli Krēsliņu. 
Aicināti visi interesenti!
9. decembrī 9.00 pie Annas pagasta 
pārvaldes ēkas Ziemassvētku egles 
iedegšanas mirklis „Sanāksim kopā 
un iedegsim prieku!”.
16. decembrī 10.00 Annas bibliotē-
kā viesosies pirtniece Anna Lutere 
un demonstrēs citādu pēršanos ar 
augu slotām, klūgām u.c.
18. decembrī 13.00 Annas kultūras 
namā pasākums pagasta senioriem 
„Lai sirdis silda Ziemassvētku 
prieks!”, jubilāru godināšana.
19. decembrī 14.00 Annas kultū-
ras namā Ziemassvētku pasākums 
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem 
„Ziemas pasaciņa”.
Annas bibliotēkā izstādes: „…Un 
dzeguze sauca manu vārdu kā tāla 
laime”, rakstniecei – prozaiķei Regī-
nai Ezerai – 85, idejas Ziemassvētku 
rotājumu pagatavošanai.

Ilzenes pagastā
11. decembrī 17.00 pie centra “Dai-
les” pagasta egles atklāšana “Dedz 
svētku liesmu sirdī savā”.
18. decembrī 18.00 centrā “Dailes” 
Ziemassvētku pasākums pirmssko-
las un skolas vecuma bērniem “Šai 
baltajā klusumā iespējams viss”.
20. decembrī 12.00 SKIM centrā 
“Dailes” Ziemassvētku pasākums se-
nioriem “Silti vārdi no siltas sirds”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Pati ar savu vēju” (R. Ezerai 
- 85), “Sava laimes ābele jāstāda 
pašam” (Ž. Grīvam - 115), “Ja man 
būtu burvju vara!’” (Z. Ērglei - 95), 
“Satikšanās pie eglītes”.

Jaunalūksnes pagastā
12. decembrī 15.00 Kolberģa tautas 
namā Normunda Ķieta un Initas 
Āboliņas (no grupas “Lauku muzi-
kanti”) koncerts “Ceļā uz Ziemas-
svētkiem”.
23. decembrī 17.00 Kolberģa tautas 
namā Ziemassvētku sarīkojums 
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem 
- uzvedums “Lācis un Baravika” un 
saldumu paciņas no Ziemassvētku 
vecīša.
23. decembrī Bejas bibliotēkas lasī-
tāju klubiņa “Pipariņš” Ziemassvētku 
pasākums - “Lai svecīšu mirdzums 
eglē un kopīgas valodas saista”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstā-
des: publicistam, sabiedriskajām 
darbiniekam Krišjānim Valdemāram 
– 190, “Maldi ir gandrīz vienīgais, 
kas mums pieder...” – rakstniecei, 
prozaiķei Regīnai Ezerai – 85, “Ir 
atkal laiks, kad gaidām Ziemassvēt-
kus”.

Jaunannas pagastā
4. decembrī 10.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē senioru ikmēneša 
sanākšana – tikšanās ar pagasta pār-
valdes vadītāju Vēsmu Čugunovu.
Turpinās nodarbības ciklā „Rotāsi-
mies Ziemassvētkiem”:
5. decembrī 11.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē veidosim rotājumu 
eglei (līdzi jāņem adata, diegs, 
krāsains papīrs, pērlītes vai pogas, 
šķēres).
12. decembrī 11.00 Jaunannas tautas 
nama mazajā zālē šūsim eņģeļus 
(līdzi jāņem balts filcs, mulinē diegs, 
smalkas baltas pērlītes, šķēres).
 9. decembrī 16.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas mūzikas un mākslas 
pamatskolas mūzikas programmu 
audzēkņu koncerts.
17. decembrī 15.00 Jaunannas tautas 
namā koncerts „Reiz Ziemassvēt-
kos.....” (piedalās Jaunannas mūzikas 
un mākslas pamatskolas skolēni). 
Pēc koncerta Jaunannas senioru 
Ziemassvētku sarīkojums „Pie svēt-
ku eglītes...” (līdzi jāņem dāvaniņa 
loterijai).
19. decembrī 11.00 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas, 
Kalncempju pirmsskolas 
vecuma bērnu egle „Ziemas 
pasaciņa”.
Naktī no 31. decembra uz 1. janvā-
ri no 0.30 līdz 6.00 Jaungada nakts 
BALLE kopā ar Zinti Krakopu. 
Ieeja: 3,50 EUR.

Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Mūžīgs ir tikai acumirklis” – 
rakstniecei Regīnai Ezerai 85, „Pāri 
gadiem bērnības zemē” – rakstniecei 
Zentai Ērglei 95.

Jaunlaicenes pagastā
11. decembrī  18.00 Jaunlaicenes 
pagastā Svētku egles iedegšana.
13. decembrī 11.00 Jaunlaicenes 
tautas namā aktīvs burziņš “Izstāde/ 
Mainīšanās/Andele”. Pasākumā 
aicināti piedalīties visi, kuri ar 
savām rokām rada interesantas un 
vajadzīgas lietas (adījumi, tamborē-
jumi, kūkas, cepumi, izšuvumi u.c.). 
Interesentiem sīkāka informācija pa 
telefonu 29123994.
No 14. līdz 31. decembrim Jaunlai-
cenes tautas namā stikla izstrādāju-
mu izstāde “Zili stikli, zaļi ledi”.
18. decembrī 16.00 Jaunlaicenes 
tautas namā kaimiņpagastu senioru 
tikšanās. Pirmssvētku lustes kopā ar 
radošo grupu “Aizezeres muzikanti”. 
Aicināti un gaidīti viesi no Alsviķu, 
Ziemera un Veclaicenes pagastiem. 
Dalības maksa 1,50 EUR. Pieteikša-
nās līdz 14. decembrim pa telefonu 
29123994.
23. decembrī 14.00 Jaunlaicenes 
tautas namā jautrs Ziemassvētku 
sarīkojums bērniem “Lācis un 
Baravika”.
27. decembrī 16.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Ziemassvētku KON-
CERTPROGRAMMA. Svētku 
noskaņa kopā ar “Trio Mediante”. 
Programmā: R. Pauls, I. Ulmanis, F. 
K. Grūbers u.c. Ieeja: 3 EUR.
24. decembrī 20.00 Opekalna ev. 
lut. baznīcā Ziemassvētku dievkal-
pojums.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Izstāde: „Mājas” stāsta par vie-
tām, kur apmetās cilvēki Opekalna 
apkārtnē,
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē,
Nodarbības:
vāveru tīšana – informācija par 
rotaļlietām 18. – 20. gs., pastalu 
darināšana – informācija par kāju 
aušanu 17. – 20. gs. Apgūst pastalu 
gatavošanu, izgatavo sev suvenīru,
dārgumu meklēšana – informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi, 
nodarbība ziemas mēnešiem „Nu 
ir gaiša istabiņa”. Informācija par 
telpu apgaismošanu 18. - 20. gs. 
Dalībnieki mācās izgatavot sveces ar 
mērcēšanas metodi.
Lekcija „Malēniešu valoda” un 
malēniešu vārdu spēle.
Pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”. Muižas madāmas jaunajam 
pārim un kāzu viesiem sniedz vērtī-
gus vēsturiskus padomus dzīvei.

Kalncempju pagastā
5. decembrī 13.00 Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Zie-
massvētkus gaidot pasākums „Dedzu 
gaišu uguntiņu” kopā ar Lejasciema 
folkloras grupu „Smaržo siens”.
16. decembrī 11.00 Kalncempju 
sabiedriskajā centrā svētku koncerts 
“Baltie Ziemassvētki”.
No 8. līdz 20. decembrim Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā Ziemassvētku prog-
ramma maziem un lieliem „Pār 
zemi Ziemassvētki nāk”. Dalības 
maksa 3 EUR katram dalībniekam. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruņiem 
25664436, 26563597 vai e-pastā 
atesmuzejs@aluksne.lv.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: jubilārei rakstniecei Regīnai 
Ezerai.

Liepnas pagastā
2. decembrī 17.00 Liepnas tautas 
namā filma “Laimes formula” ar 
Inesi Ziņģīti.
19. decembrī 12.00 Liepnas tautas 
namā bērniem Ziemassvētku eglīte 
“Arvien tuvāk brīnumam”.
26. decembrī 21.00 Liepnas tautas 
namā Ziemassvētku pasākums - balle 
“No Ziemassvētku laika lādes...” 
ar iepriekšēju pieteikšanos un vietu 
rezervāciju.

Liepnas pagasta bibliotēkā: 
grāmatu izstāde „Ar lūgšanu sirdī”/ 
Ziemassvētki nav ne laiks, ne sezo-
na. Tas ir prāta stāvoklis. Sludināt 
mieru un labo gribu, būt bagātīgiem 
žēlsirdībā. Tas ir īstais Ziemassvētku 
gars./K. Kūlidžs/ (1. - 30.12.), lite-
rārs pasākums pirmsskolas bērniem 
„Sarkangalvīte atnāca pie bērniem” 
(9.12.), radošā darbnīca bērniem 
„Ziemassvētku apsveikumi un dāva-
nu noformēšana” (3.12.).

Malienas pagastā
12. decembrī 16.00 laukumā pie 
Malienas tautas nama pagasta Lielās 
svētku egles iedegšanas pasākums.
19. decembrī 16.00 Malienas tautas 
namā Čučumuižas Ziemassvētku 
pasaka pirmsskolas vecuma bērniem.
26. decembrī 13.00 Malienas tautas 
namā Ziemassvētku sarīkojums 
pagasta senioriem.
30. decembrī 22.00 Malienas 
tautas namā Vecgada balle ar grupu 
“Bruģis”. Ieeja: 3 EUR. Galdiņu 
rezervācija pa tālruni 25458550.

Mārkalnes pagastā
12. decembrī 12.00 Mārkalnes 
tautas namā kaimiņpagastu senioru 
pēcpusdiena “Kad zvaigžņotā debess 
sudrabu sijā”.
16. decembrī Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā Rūķu darbnīca.
18. decembrī 12.00 Mārkalnes tau-
tas namā Rūķu Ziemassvētki - eglīte 
pirmsskolas bērniem.
30. decembrī 22.00 Mārkalnes tau-
tas namā Brīnumu nakts - Vecgada 
atpūtas vakars.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstādes „Dāvinājumi 
Mārkalnes pagasta bibliotēkai” (1. - 
18.12.), „Rakstniecei Zentai Ērglei 
- 95”  (21. – 23.12.), no 7. decembra 
tematiskā izstāde „No sveču gais-
miņas”.

Mālupes pagastā
5. decembrī 10.30 Mālupes saieta 
namā radošā nodarbība - Ziemas-
svētku puzuru veidošana.
16. decembrī 16.30 Mālupes pagastā 
Svētku egles iedegšana.
17. decembrī Mālupes bibliotēkā 
Rīta stunda Ziemassvētku ieskaņās 
kopā ar Mālupes pirmsskolas grupi-
ņas audzēkņiem.
19. decembrī 15.00 Mālupes Saieta 
namā pasākums pagasta mazajiem 
bērniem „Svētku eglīte”.
26. decembrī 21.30 Mālupes Saieta 
namā Ziemassvētku balle kopā ar 
grupu „Vakarjunda”.
Mālupes bibliotēkā: literatūras 
izstādes - rakstniecei Regīnai Ezerai 
- 85, „Starp mums, meitenēm…” 
rakstniecei Zentai  Ērglei – 95; 
tematiska izstāde -  Ziemassvētku 
noskaņai.

Pededzes pagastā
7., 14. un 21. decembrī 8.30 Pe-
dedzē bibliotēka un tautas nams aici-
na iedegt Adventes svecītes vainagā 
pie tautas nama.
19. decembrī Pededzē projekts 
“Caur deju uz sapratni”:
11.30 - 12.30  Reģistrācija,
12.30 - 14.00  Deju meistarklase,
14.00 - 14.30  Kafijas pauze (darbo-
sies bufete)
14.30 - 16.00  Deju meistarklase,
16.00 - 18.00  Mēģinājumi, ekskursi-
jas pa pagastu, muzeja apmeklējums.
18.00 - 20.00 Koncerts (Pededzes 
tautas nama pašdarbības kolektīvi, 
Liepnas deju kolektīvs, vieskolektīvi 
no Rēzeknes un Jēkabpils),
20.00 Balle.
28. decembrī 11.00 Pededzes tautas 
namā pagasta mazos bērnus aicina 
viesos Salatētis, iepriecinās rotaļas 
un saldas svētku veltes (pagastā 
deklarētiem bērniem), vecākiem 
jautra loterija.
30. decembrī 20.00 Pededzes tautas 
namā vakars pie eglītes. Program-
mā – jautrs uzvedums “Nepareizā 
pasaka”, konkursi, dejās muzicē 
Arnis Graps. Līdzi var ņemt 
groziņu. 
Ieeja: 1,50 EUR.

1. janvārī 01.00 Pededzes tautas 
namā  diskoballe.
Pededzes bibliotēkā: nodarbības 
pensionāriem “Lai nesteidzīgs ir 
laiks tavos laimes brīžos” (30.11., 7., 
14. un 21.12. 8.30), vietējo rokdarb-
nieču izstāde “Cimdu koks” (17.12. 
- 10.01).         

Veclaicenes pagastā
1. - 13. decembrī Veclaicenes tautas 
namā foto izstāde par Veclaicenes 
pagastmāju „Vecā nama stāsts”.
4. decembrī 19.00 Veclaicenes 
tautas namā autobiogrāfisks doku-
mentāls detektīvstāsts - dokumentālā 
filma “Mans tēvs banķieris”.
12. decembrī 13.00 Veclaicenes tau-
tas namā Veclaicenes, Jaunlaicenes, 
Ziemera, Alsviķu senioru pasākums 
“Šai dienai spožākās zvaigznes”. 
26. decembrī 20.00 Veclaicenes 
tautas namā dokumentālā filma 
“Prāta Vētra: starp krastiem”. Filma 
būs stāsts par “Prātas Vētras” un 
mūsu valsts ceļu. Par nepadošanos 
un spītību. Par neatlaidību, krišanu 
un atkal celšanos. 
26. decembrī 22.00 Veclaicenes 
tautas namā pasākums jauniešiem 
„Starp Ziemassvētkiem un Jauno 
gadu!”. Dejosim, dziedāsim, iesim 
atrakcijās, spēlēsim teātri u.c jaut-
rības.

Zeltiņu pagastā
17. decembrī 14.00 Zeltiņu muzejā 
pasākums “Mana dzimšanas diena” 
- izstādes Edgara Liepiņa atcerei 
“Ziemeļu zvaigzne” atvēršana, filma 
“Jokdaru karalis Edgars Liepiņš” /
Zeltiņi/ un kā jau dzimšanas dienā.
20. decembrī 11.00 Zeltiņu tautas 
namā Ziemassvētku pasākums 
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem 
„Ziemas pasaciņa” ar rotaļām, 
dziesmām un Ziemassvētku vecīša 
ciemošanos.
26. decembrī 19.00 Zeltiņu tautas 
namā Artūra Reinika grupas „Tērve-
te” un vīru kvarteta „Mīlas snaiperi” 
koncertprogramma „Nopērciet 
vēju” (koncerta ilgums 90 min., 
varēs iegādāties CD). Ieeja: 4 EUR, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam - 2 
EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā jau 
var iegādāties Zeltiņu tautas namā, 
informācija pa tālruni 29492284. 
Ideja svētku dāvanai - uzdāvini biļeti 
uz koncertu!
26. decembrī 22.00 Zeltiņu tautas 
namā ballē spēlēs Kaspars Maks. 
Ieeja: 2,50 EUR, pēc 23.00 - 3 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstāde 
“Dedz svētku liesmu sirdī savā”; 
“Ceļā uz Ziemassvētkiem” (skolē-
niem); jauno grāmatu apskats (3.12 
14.00).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas: „Novadnieku istaba”, „Nesenā 
pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”; 
foto ekskursijas: „Zeltiņi 2014”, 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, izstāde 
“Zentas roku darbi”; izstāde “Ceļš uz 
mājām”; ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
12. decembrī 16.00 Ziemera pagasta 
Māriņkalnā pie pagasta pārvaldes 
ēkas pagasta svētku egles iedegšana 
kopā ar pasaku tēliem.
22. decembrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā Ziemassvētku eglīte 
senioriem.
26. decembrī 16.00 Māriņkalna tau-
tas namā Zanes un Gunāra Ziemas-
svētku koncerts “Dvēseles dziesmas 
lai skan”.
30. decembrī 22.00 Māriņkalna tau-
tas namā Vecgada balle. Spēlē Zintis 
Krakops. Ieeja: 3 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā: izstā-
des - Adventes laiks – pārdomu un 
gaidīšanas laiks, “Vai mīlestība ir at-
bildība?” (rakstniecei Z. Ērglei – 95), 
“Mani sapņi un īstenība” (rakstniecei 
R. Ezerai – 85), “Ar skuju un pipar-
kūku smaržu, Lai katrā mājā ienāk 
Ziemassvētku laiks”; pasākums 
skolēniem: “Vai mīlestība ir atbildī-
ba?” (10.12.); gatavosim rotājumus 
Ziemassvētkiem” (17.12.).


