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Sāc savu 
biznesu!
Māra Saldābola,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste

 “Jauniešu biznesa ideju 
konkurss komercdarbības 
uzsākšanai Alūksnes novadā” 
ir ikgadējs Alūksnes novada 
pašvaldības pasākums jauno 
uzņēmēju atbalstam grantu 
veidā.
 Konkursa ietvaros pašvaldī-
ba rīko info dienu, kurā varēs 
uzzināt par konkursa norisi un 
saņemt atbildes uz praktiskiem 
jautājumiem par konkursa 
pieteikumu aizpildīšanu. 
 Info diena notiks 9. novembrī 
pulksten 16.00 Uzņēmējdarbī-
bas atbalsta centrā, Brūža ielā 
7, Alūksnē (Alūksnes Kultūras 
centrā).
 Vairāk informācijas pie 
Alūksnes novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālistes Māras Saldābolas, 
zvanot pa tālruni 25425222 
vai rakstot uz e-pastu 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Izsludināts 
konkurss jauniešu 
biznesa ideju 
finansēšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina novada jauniešus 
vecumā no 18 līdz 
30 gadiem piedalīties 
konkursā “Alūksnes novada 
jauniešu biznesa ideju 
konkurss”, lai saņemtu 
pašvaldības finansējumu savu 
biznesa projektu īstenošanai.
 Konkursam piešķirtais kopējais 
finanšu apjoms ir 8800 EUR. 
Vienam projektam pašvaldība 
var piešķirt līdz 2850 EUR.
 Pieteikumus varēs iesniegt 
līdz 24. novembra pulksten 
16.00. Konkursa pieteikumu var 
iesniegt personīgi vai sūtot pa 
pastu Alūksnes novada pašval-
dībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301 ar 
norādi “Konkursam “Alūksnes 
novada jauniešu biznesa ideju 
konkurss”.
  Konkursa nolikums un līgums, 
kā arī veidlapas ir publicētas 
pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv sadaļā “Konkursi”. 
Aicinām sazināties ar pašval-
dības uzņēmējdarbības speciā-
listi Māru Saldābolu, rakstot uz 
e-pastu 
mara.saldabola@aluksne.lv vai 
zvanot pa tālruni 25425222, lai 
noskaidrotu interesējošos jau-
tājumus par iespēju piedalīties 
konkursā.

Vecākus aicina pieteikties grupu nodarbībām
 Alūksnes novada Sociālais 
dienests aicina vecākus pieteikties 
grupu nodarbībām: Apmācību 
programma pirmsskolas vecuma 
bērnu vecākiem „bērnu 
emocionālā audzināšana” (BEA)

 Programma “Bērna emocionālā au-
dzināšana” (BEA) ir izglītojošas un 
atbalstošas nodarbības vecākiem par 
pirmsskolas vecuma bērnu attīstību 
un audzināšanu. Šī programma ir 
paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni 
vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu 
vecumam. “Bērnu emocionālās au-
dzināšanas” programmas mērķis ir:
* Veicināt izpratni par mazu bērnu 
attīstības pamatsfērām, liekot 
uzsvaru uz emocionālo un sociālo 
attīstību,
* Sniegt praktiskus, konkrētus ietei-
kumus, kā veicināt veselīgu bērnu 
attīstību,

* Veicināt pozitīvu bērna 
emocionālo attīstību,
* Uzlabot vecāku – bērnu 
mijiedarbību,
* Palīdzēt vecākiem labāk izprast 
savus bērnus un viņu vajadzības,
* Palīdzēt mainīt bērna uzvedību.
 Mērķauditorija: vecāki, kas audzina 
pirmsskolas vecuma bērnus 
(līdz 7 gadu vecumam). 
 Nodarbības vadīs sertificētas BEA 
programmas vadītājas: Svetlana 
Volkova, psiholoģe, un Ina Raipule, 
sociālā darbiniece.

 Apmācību programmā pavisam 
paredzētas 11 nodarbības, kas no-
tiks vienu reizi nedēļā (otrdienās). 
Dalībnieku skaits grupā ierobežots.
Nodarbības notiks: Brūža ielā 1, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, Biroja 
“Aprūpe mājās” zālē (2.stāvs, ieeja 
no ēkas sāniem)

Pirmā nodarbība notiks 7. novembrī 
no plkst.10.00 līdz 13.00.
 Pieteikšanās līdz š.g.3. novembrim 
pie Alūksnes novada sociālajiem 

darbiniekiem Alūksnē vai pagastos 
atbilstoši dzīvesvietai.
 Papildu informācija pa telefonu 
29130955, V. Vārtukapteine.

“Sudraba zīli” pasniegs 
trim novada iedzīvotājiem

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 18. novembrī pulksten 16.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
notiks Latvijas Republikas 
99. dzimšanas dienai veltītais 
svētku pasākums. Tajā Alūksnes 
novada pašvaldības augstāko 
apbalvojumu – “Sudraba zīle” 
saņems trīs īpaši cilvēki, kuru 
ieguldījums novadam ir ļoti 
nozīmīgs.

 Šogad pašvaldības apbalvojumam 
“Sudraba zīle”, salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem, bija pieteikts 
neliels apbalvojuma pretendentu 
skaits – tikai 11, tādēļ varbūt 
likumsakarīgi, ka šajā gadā 
apbalvojumus saņems trīs no 
pieteiktajiem pretendentiem.
 Nominācijā “Kultūra” apbalvojumu 
18. novembrī saņems 

Vera Sedleniece. Viņa Alūksnes 
kultūras dzīvē ienākusi 1959. gadā, 
kopā ar dzīvesbiedru režisoru Uldi 
Sedlenieku pārceļoties šurp no 
Madonas. Sākotnēji darbojusies 
kultūras nama drāmas ansamblī, 
vadījusi pašdarbības koncertus, 
tad pamazām ienākusi mūzikas 
dzīvē kā muzikālā audzinātāja 
bērnudārzā, klavieru skolotāja 
mūzikas skolā, jauktā kora 
diriģente Apē.
 Arī šobrīd Sedlenieces kundze ir 
kultūras dzīves virpulī. Arvien ir 
skolotāja Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolas audzēkņiem, 
vada teātri Alūksnes invalīdu biedrī-
bā, bet vakari aizrit, gatavojot lomas 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātrī “Slieksnis”, viņa ir aktīva 
pilsētas un novada kultūras dzīves 
dalībniece.
 Nominācijā “Latviskums” 
pašvaldības apbalvojumu saņems 
Māra Krieviņa. Viņa ir ilggadēja 
Tautas lietišķās mākslas studijas 

“Kalme” dalībniece. Viņas devumu 
kultūras mantojuma saglabāšanā un 
popularizēšanā Alūksnes novadā, 
Latvijā un ārpus tās robežām, ir 
novērtējuši gan amatieri, gan noza-
res profesionāļi. M. Krieviņa izšuj 
novadu vainagus, izsmalcinātas zīļu 
jostas, auž segas, dvieļus un paklā-
jus un ir gan pierādījusi savas zinā-
šanas un meistarību tautas mākslas 
nozarē, gan spējusi ieinteresēt 
sekotājus. Viņa ir viena no retajiem 
meistariem Alūksnes novadā, kas 
ir saņēmuši Latvijas Amatniecības 
kameras meistara diplomu - augstas 
meistarības un profesionālās 
atzinības pierādījumu.
 Svinot nozīmīgu Krieviņas kundzes 
dzīves gadskārtu, 1. novembrī 
Rīgā, salonā “Apsīda”, atklās viņas 
personālizstādi “Vainags Latvijai”, 
kurā apmeklētāji varēs aplūkot 
skaistākos vainagus no visiem 
Latvijas etnogrāfiskajiem novadiem 
un zīļu jostas. Māra Krieviņa savā 
lietišķās mākslas meistara gājumā 

ir piedalījusies daudzās izstādēs 
un saņēmusi virkni apbalvojumu. 
Vieni no īpašākajiem saistīti ar 
Māras panākumiem “Expo” izstādēs 
Ķīnā, kur 2013. gadā viņas darinātā 
Piebalgas vīru kažoka pērļu josta 
novērtēta ar sudraba godalgu, bet 
2015. gadā saņemts Atzinības serti-
fikāts par Nīcas vainagu.
 Savukārt nominācijā “Tautsaim-
niecība” apbalvojumu saņems 
zemnieku saimniecības “Saules-
kalns” īpašnieks Aldis Līcis no 
Mārkalnes pagasta. Viņa 1992. gadā 
dibinātā zemnieku saimniecība ir 
lielākais darba devējs Mārkalnes 
pagastā jau ilgus gadus, tādejādi 
kļūstot par svarīgu faktoru pagasta 
saimnieciskās un sabiedriskās dzī-
ves rosības uzturēšanā. Uzņēmējs 
neapstājas pie sasniegtā un attīsta 
savu darbību, lai gan radītu jaunas 
darba vietas, gan arī sakārtotu kādu 
objektu sava pagasta teritorijā.
 Uzņēmējam ir laba sadarbība arī ar 
pagasta pārvaldi. Viņa ģimene rūpē-
jas par savas lauku sētas sakoptību, 
viesmīlīgi uzņem viesus, piemēram, 
2015. gadā “Sauleskalnu” apciemo-
ja “Puķu draugu saieta” dalībnieki 
no visas Latvijas, savukārt šogad 
Līču ģimene pārstāvēja Mārkalnes 
pagastu pašvaldības rīkotajā kon-
kursā “Sakop, rādi, lepojies” un tika 
apbalvota nominācijā “Sakoptākā 
lauku sēta”.
 Aicinām ikvienu Alūksnes 
novada iedzīvotāju mūsu valsts 
dzimšanas dienā apmeklēt svētku 
pasākumu, lai sveiktu pašvaldības 
apbalvojuma saņēmējus, kā arī 
baudītu koncertu, par kuru 
rūpēsies Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas audzēkņi - Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris, apvienotais koris, 
vokāli instrumentālā grupa, vokālais 
ansamblis “Anemones”, solisti. 
Ieeja pasākumā ir bez maksas.

2016. gadā “Sudraba zīle” nonāca pie pieciem novada iedzīvotājiem - Metas Lerhas, Aivara Mālnieka, Natas 
Meģes, Edītes Ojas un Irēnas Greivules
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Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
14.11.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Zemītes”, Malienas 
pagastā, Alūksnes novadā 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli ierobežotam personu lokam. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29219720. 
Nosacītā cena – 2841 EUR. 
Nodrošinājums – 284 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 10.11.2017. Samaksa jāveic 
līdz 28.11.2017. vai izvēloties 
nomaksas variantu.  Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306. 
telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 
-16.00, līdz 10.11.2017. plkst. 
16.00.

Alūksnes novada pašvaldība 
14.11.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Rudzīši”, Malienas 
pagastā, Alūksnes novadā 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli ierobežotam personu lokam. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29219720. 
Nosacītā cena – 3741 EUR. 
Nodrošinājums – 374 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 10.11.2017. Samaksa jāveic 
līdz 28.11.2017. vai izvēloties 
nomaksas variantu.  Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306. 
telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 
-16.00, līdz 10.11.2017. plkst. 
16.00.

Alūksnes novada domes 26. oktobra sēdē

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde 

8. novembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
 13. novembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
 16. novembrī 10.00

Domes sēde   
 23. novembrī 10.00

Alūksnē, laukumā pie 
administratīvās ēkas 

Dārza ielā 11

Mājražotāju 
un amatnieku

25. novembrī
no plkst. 9.00 

līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 20.11. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
26. oktobra domes sēdē piedalījās 14 deputāti un izskatīja 39 darba 
kārtības jautājumus.

Dome nolēma:
 - reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Kauļi 
2”, Annas pagastā, sastāvā esošu, apbūvētu Alūksnes novada pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību, par kuru  pašvaldība 2009. gadā noslēgusi zemes 
nomas līgumu ar bijušo zemes lietotāju. Uz zemes vienības atrodas nomnie-
ka tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā ēka. Atsavināšanas izdevumus segs 
zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs, bet pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas tos ieskaitīs zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minēto pašvaldības īpašumu, pārdodot to par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinātājam;

 - nodot īpašumā bez atlīdzības fiziskai personai zemesgabala „Zīles”, Jaun-
zemos, Ilzenes pagastā, pie dzīvokļa īpašuma Nr.1 piederošās kopīpašuma 
domājamās daļas;

 - sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli 
“Vaivari” – 14, Strautiņos, Alsviķu pagastā, ar kopējo platību 56,5m² un ar 
to saistītām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Atsa-
vināšanas izdevumus segs dzīvokļa īrnieks, bet pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas tos iekļaus pirkuma līgumā noteiktajā cenā. Nodot atsavināša-
nai minēto īpašumu, pārdodot to par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei;

 - atzīt, ka Alūksnes novada pašvaldības dzīvoklis „Lejas” – 8, Jaunalūksnes 
pagastā, nav derīgs dzīvošanai. Sagatavot atsavināšanai minēto īpašumu ar 
kopējo platību 36,6m² un ar to saistītām kopīpašuma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām. Nodot atsavināšanai pašvaldī-
bas īpašumu, par atsavināšanas veidu nosakot pārdošanu izsolē;

 - pēc nekustamā īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā, nodot bez atlīdzības 
valstij Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu „ceļš Malveši – 
Apsītes”, Zeltiņu pagastā, kokmateriālu transportēšanas un mežsaimniecis-
ko darbu veikšanai. Ministrijai būs pienākums bez atlīdzības nodot atpakaļ 
ceļu pašvaldībai, ja tas vairs netiks izmantots kokmateriālu transportēša-
nas un mežsaimniecisko darbu veikšanai vai arī tad, ja netiks veikta ceļa 
ikdienas uzturēšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām atbilstoši “D” uzturēša-
nas klasei;

 - iesniegt projekta “Pašvaldības autoceļa “Indrāni–Blūmji - Gailīši”, “Riju-
kalns-Vengerski” un “Ziemeri-Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes 
novadā” iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
atklātajam projektu iesniegumu konkursam. Apstiprināt projekta kopējās iz-
maksas 318 435,60 EUR. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 123 433,59 EUR un Ziemera pagasta pārvaldes apstiprinā-
tā budžeta ietvaros finansējumu 25 206 EUR;

 - iesniegt projekta “Pašvaldības autoceļa “Dzintari-Cīņas” pārbūve Vec-
laicenes pagastā, Alūksnes novadā” iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atklātajam projektu iesniegumu konkursam. Apstipri-
nāt projekta kopējās izmaksas 210 001,13 EUR. Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 64 461,34 EUR un Veclaicenes 
pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu 8 468,79 EUR;

 - veikt grozījumus Alūksnes novada domes 28.06.2017. lēmumā Nr. 184 
“Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns” 
pārbūve un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā””, precizējot projekta īstenošanas 
izmaksas;

 - atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu 
Nr.328 „Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – ēkas Pils 
ielā 52, Alūksnē, izmantošanu”;

 - apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2017 „Alūksnes novada paš-
valdības aģentūras „ALJA” nolikums” un Nr.23/2017 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””, pre-
cizēt Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošos noteikumus 
Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”;

 - apstiprināt projektu konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju 
konkurss” nolikumu;

 - izvirzīt Alūksnes pilsētas bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statu-
sam nākošajam akreditācijas periodam, nodrošinot šī uzdevuma darbībai 
nepieciešamos finanšu līdzekļus no Alūksnes novada pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem;

 - pamatojoties uz Alūksnes novada domes 28.01.2016. saistošajiem notei-
kumiem Nr.4/2016 „Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu pie-
saistei Alūksnes novadā”, piešķirt pašvaldības stipendiju rezidentei M. ZIŅ-
ĢEI 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 2017./2018.
mācību gadā uz 11 (vienpadsmit) mēnešiem;

 - piedalīties sadarbības partnera statusā Izglītības un zinātnes ministrijas 
īstenotajā projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazinā-
šanai”;

 - apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības iestādes Mārkalnes feldšeru 
punkta sniegto veselības aprūpes pakalpojumu cenrādi, kas būs spēkā no 1. 
novembra;

 - izdarīt grozījumus domes 24.08.2017. lēmumā Nr. 309 “Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””, 
iekļaujot pakalpojuma maksu izglītojamajiem, par kuriem iestādē ir ārsta 
atzinums par speciālā uztura nepieciešamību:

 - izdarīt grozījumus domes 24.08.2017. lēmumā Nr.313 “Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””, 
precizējot ēdienreižu pakalpojuma maksas sadalījumu pa vecuma grupām 
– aizstājot iepriekšējā lēmumā iekļauto vecuma sadalījumu izglītojamajiem 
no viena līdz diviem gadiem ar vecuma grupu no viena līdz trim gadiem, 
savukārt vecuma grupu no trim līdz sešiem gadiem aizstājot ar vecuma 
grupu no četriem līdz sešiem gadiem;

 - izdarīt grozījumu domes 24.08.2017. lēmumā Nr.317 “Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā” precizējot kļūdainu matemātis-
ko aprēķinu;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju Alūksnes novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Gaismas ceļš caur gadsim-
tiem” īstenošanai līdz 1 210 276,82 EUR, aizņēmumu garantējot ar pašval-
dības pamatbudžeta līdzekļiem;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” 
infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamī-
bas nodrošināšanai” īstenošanai līdz 737 706 EUR, aizņēmumu garantējot 
ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem;

 - ieviest Alūksnes novada pašvaldībā Vienotās Pašvaldības Sistēmas 
resursu vadības sistēmu G-VEDIS. Piešķirt daļēju finansējumu 5000 EUR 
apmērā tās ieviešanai;

 - atbalstīt mazlietotas septiņvietīgas automašīnas iegādi Mālupes pagasta 
pārvaldei. Izmaksas indikatīvi sastāda 18 000 EUR, tajā skaitā Mālupes 
pagasta pārvaldes šim gadam apstiprinātā budžetā pieejamais finansējums 
6 000 EUR. Pēc iepirkuma veikšanas un rezultāta izziņošanas pagasta pār-
valde informēs domi par nepieciešamā finansējuma apmēru;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu 
9289 EUR pašvaldības nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, nojaukša-
nai;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 5000 
EUR 2017. gada Ziemassvētku koncepcijas īstenošanai;

 - atbalstīt Jaunlaicenes sākumskolas apstiprinātā budžetā ietvaros finan-
sējuma izlietojuma mērķa maiņu 7500 EUR no lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmas izbūves uz žoga izbūvi ap Jaunlaicenes sākumskolas teritoriju;

Turpinājums 7. lappusē

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa PVN
Pastāvīgā 

daļa
Mainīgā daļa 

(produktu 
izmaksas)

Kopā

Brokastis 0,93 1,01 1,94 Nepiemēro
Pusdienas 0,93 0,93 1,86 Nepiemēro
Launags 0,93 0,77 1,70 Nepiemēro
Kopā 2,79 2,71 5,50
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Apmeklētāju pieņemšana novembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, 

pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulk-
sten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas 

pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

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

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

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

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

10. un 24. novembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 07.11.2017. 13.00-14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS 16.11.2017. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 22.11.2017. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 27.11.2017. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE 24.11.2017. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS 23.11.2017. 8.00-9.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars MELDERS 16.11.2017. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS 15.11.2017. 16.00-17.00 Alsviķu pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 16.11.2017. 15.00-16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Druvis TOMSONS 08.11.2017. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 13.11.2017. 16.00-17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jānis ZELTIŅŠ 22.11.2017. 9.00-10.00 Malienas pagasta pārvaldē

Aicinām uz attīstības 
programmas sarunām 
pagastos
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada attīstības 
programmas izstrādes gaitā 
oktobrī Alūksnē notika tematisko 
darba grupu diskusijas. Savukārt 
novembrī uz sarunu par nākotnē 
plānojamiem darbiem aicinām 
novada pagastu iedzīvotājus.

 Attīstības programmas izstrādei 
izveidotas šādas tematiskās darba 
grupas: Ekonomiskās attīstības, 
Izglītības jautājumu, Veselības ap-
rūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo 
jautājumu, Kultūras un sporta, Jau-
natnes jautājumu, Infrastruktūras un 
komunālo pakalpojumu attīstības, 
vides aizsardzības un dabas resursu 
izmantošanas un Pašvaldības darba 
organizācijas un sadarbības jautāju-
mu darba grupa.
 Paldies visiem novada iedzīvotā-
jiem, kuri atsaucās aicinājumam ie-
saistīties darba grupu diskusijās un 

darīja to gan klātienē, gan neklātie-
nē, savus priekšlikumus iesniedzot 
elektroniski. Šobrīd darba grupu 
priekšlikumi vēl tiek apkopoti un 
ar tiem varēs iepazīties pašvaldības 
mājas lapas www.aluksne.lv sadaļā 
“Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība”.
 Savukārt jau no 6. novembra 
aicinām katra pagasta iedzīvotājus 
– jauniešus, darbaspējas vecuma 
cilvēkus, seniorus, jaunās ģimenes, 
uzņēmējus, lauksaimniekus un 
jebkuru citu interesentu atnākt uz 
sanāksmi, lai dalītos domās, idejās 
un priekšlikumos par to, kā veidot 
novada kopējo un katra pagasta 
individuālo attīstību turpmākajā 
periodā. Būs iespēja izteikt savus 
priekšlikumu par to, ko jūsuprāt 
būtu nepieciešams paveikt, mainīt, 
uzlabot nozīmīgākajās jomās.
 Ja jums ir ierosinājumi, ko 
gribētu izteikt, tomēr kāda iemesla 
dēļ nevarēsiet konkrētajā datumā 
piedalīties sanāksmē savā pagastā, 
tad aicinām priekšlikumu iesūtīt 
uz e-pasta adresi: 
evita.aploka@aluksne.lv. 

Datums Laiks Sanāksmes norises vieta 
P, 06.11.2017. 17.30-19.30 Jaunlaicenes tautas namā
T, 08.11.2017. 14.30-16.30

17.30-19.30
Malienas tautas nama lielajā zālē
Māriņkalna tautas namā

C, 09.11.2017. 17.30-19.30 Jaunalūksnes pagasta Kolberģa tautas 
namā 

Pk, 10.11.2017. 10.00-12.00 Kalncempju pagasta pārvaldes 
administratīvās ēkas zālē

P, 13.11.2017. 15.00-17.00 Zeltiņu tautas namā 
O, 14.11.2017. 15.00-17.00 “Dailēs” Ilzenes pagastā
T, 15.11.2017. 17.30-19.30 Alsviķu pagasta pārvaldē 2. stāva zālē
C, 16.11.2017. 17.30-19.30 Jaunannas tautas nama lielajā zālē

O, 21.11.2017. 10.00-12.00 Pededzes tautas namā
T, 22.11.2017. 12.00-14.00

17.30-19.30
Mārkalnes tautas namā
Annas kultūras namā

C, 23.11.2017. 15.00-17.00 Liepnas tautas namā

P, 27.11.2017. 17.30-19.30 Mālupes Saieta namā
O, 28.11.2017. 14.00-16.00 Veclaicenes tautas namā

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau 27. jūlijā Alūksnes 
novada dome pieņēma lēmumu 
pašvaldības kapitālsabiedrību 
SIA “Ievedne” pievienot citai 
pašvaldības kapitālsabiedrībai 
– SIA “Rūpe”, lai optimizētu 
ūdensapgādes pakalpojumu 
sniegšanu Alūksnes novada 
teritorijā. 26. oktobra domes 
sēdē deputāti apstiprināja 
noteikumus abu 
kapitālsabiedrību reorganizācijai.

 Abu kapitālsabiedrību 
reorganizācijas līgumā tiks 
paredzēts nosacījums, ka visas 
pievienojamās sabiedrības (“Ie-
vedne”) tiesības un saistības pāriet 
iegūstošajai sabiedrībai (“Rūpe”). 
Abas kapitālsabiedrības tiek 

novērtētas, SIA “Rūpe” 
pamatkapitāls palielinās par 
730 980 EUR, pēc reorganizācijas 
sasniedzot 2 573 411 EUR.
 Noteikumi paredz, ka 
SIA “Ievedne” līdz 2018. gada 
20. martam sagatavo sabiedrības 
slēguma pārskatu, bet SIA “Rūpe” 
pārņem valdījumā “Ievednes” 
ilgtermiņa ieguldījumus un 
apgrozāmos līdzekļus, visas 
tiesības un saistības ar tiesībām gūt 
jebkāda veida labumu ar 2018. gada 
1. martu.
 Tāpat noteikumi nosaka, ka no 
2018. gada 1. marta Annas, 
Jaunannas un Kalncempju pagastos 
esošajiem ūdensapgādes abonen-
tiem (klientiem) tiek nodrošināta 
ūdensapgāde un piemērots SIA 
“RŪPE” apstiprinātais ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifs un 
Alūksnes novada teritorijā noteiktie 
vienotie ūdensapgādes noteikumi.

Apstiprina noteikumus 
“Rūpes” un “Ievednes” 
reorganizācijai

Izsolē iznomās telpas 
uzņēmējdarbībai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
26. oktobra sēdē pieņēma 
lēmumu pēc nodošanas 
ekspluatācijā iznomāt Industriālo 
teritoriju ar uzņēmējdarbībai 
piemērotu ēku Rūpniecības ielā 
1A, Alūksnē.

 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansētā projekta ietvaros 
pašvaldība šajā teritorijā ir 
uzbūvējusi modernu ražošanas - 
noliktavas angāra tipa ēku 
uzņēmējdarbības vajadzībām 
ar atsevišķām biroja un 
saimniecības telpām, darbinieku 
telpām un labierīcībām. Ēkas 
kopējā platība ir 998m2.
 Nekustamo īpašumu nomniekiem 
būs iespējams iznomāt uz 
12 gadus ilgu termiņu. Ar domes 
lēmumu ir noteikti nosacījumi, 

kas jāievēro potenciālajiem 
nomniekiem, piemēram, lai 
piedalītos izsolē, nomniekam 
jāatbilst mazā vai vidējā 
komersanta statusam, kā arī 
nomniekam noteikts pienākums 
3 gadu laikā pēc nomas līguma 
noslēgšanas investēt savā 
uzņēmējdarbībā noteiktu naudas 
summu un radīt konkrētu jaunu 
darba vietu skaitu. Nomas tiesību 
izsoli organizēs pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisija. 
 Pašvaldība organizēs arī 
citu uzņēmējdarbības objektu 
izsoli. Alūksnes Kultūras centrā 
būs iespējams izsoles kārtībā 
iznomāt telpas kafejnīcas 
pakalpojuma nodrošināšanai. 
Telpas uzņēmējdarbības veikšanai 
izsoles kārtībā būs iznomājamas arī 
Multifunkcionālajā servisa 
ēkā Pilssalā pēc tās nodošanas 
ekspluatācijā.
 Savukārt noslēgusies ir nomas 
tiesību izsole objektam “Krautnes”, 
Jaunlaicenes pagastā, kur 

nomas tiesības ir ieguvis 
SIA “CEWOOD”.
 Aicinām interesentus sekot 
līdzi informācijai pašvaldības 
mājas lapas www.aluksne.lv 
sadaļā “Izsoles”, kur tiek publicēti 
visi jaunākie dokumenti par 
pašvaldības rīkotajām izsolēm. 
Uzņēmēji par paredzētajām nomas 
tiesību izsolēm multifunkcionālajā 
servisa ēkā Pilssalā un industriālajā 
teritorijā Rūpniecības ielā var 
kontaktēties ar pašvaldības uzņē-
mējdarbības atbalsta speciālisti 
Māru Saldābolu, e-pasts 
mara.saldabola@aluksne.lv 
vai pa tālruni 25425222. 
Savukārt par nomas tiesību izsoli 
Alūksnes Kultūras centra 
kafejnīcas pakalpojuma 
nodrošināšanai lūdzam 
sazināties ar Alūksnes 
Kultūras centra direktori 
Sanitu Bērziņu, e-pasts: 
sanita.berzina@aluksne.lv, 
tālrunis 26590320.
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Iedzīvotāji aktīvi pauduši idejas novada attīstībai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jaunās Alūksnes novada 
attīstības programmas 
2018.–2022. gadam izstrādes 
laikā pašvaldība novada 
iedzīvotājus aicināja iesaistīties 
aptaujā, paužot priekšlikumus 
novada attīstībai. Anketas 
iedzīvotāji varēja aizpildīt 
pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, 
kā arī tiešsaistē internetā. Šim 
aicinājumam atsaukušies 
318 cilvēki. Paldies visiem, kuri 
izteica savu vērtējumu par 
pakalpojumu nodrošinājumu 
līdzšinējā periodā un sniedza 
savus priekšlikumus to 
uzlabošanai turpmāk. Šeit 
piedāvājam iepazīties ar 
anketēšanas rezultātiem saīsinātā 
apkopojumā, bet pilnībā tos 
var aplūkot www.aluksne.lv 
sadaļā “Sabiedrība/Sabiedrības 
līdzdalība”. 

Aptaujas dalībnieku 
raksturojums

 No visiem anketu aizpildījušajiem 
cilvēkiem visvairāk dalībnieku 
bijuši Alūksnes pilsētas iedzīvo-
tāji – 127. Aktīvi savus viedokļus 
izteikuši Kalncempju pagasta 
iedzīvotāji – 24, pārējos pagastos 
anketu aizpildījušo iedzīvotāju 
skaits ir šāds: Alsviķu - 19, Liepnas 
- 18, Jaunalūksnes – 16, Ilzenes – 
14, Mārkalnes – 14, Pededzes – 12, 
Jaunlaicenes – 10, Mālupes – 10, 
Malienas – 9, Ziemera – 8, Jaunan-
nas – 8, Zeltiņu – 6, Pededzes – 4, 
Annas – 3. Savus viedokļus pauduši 
arī 16 cilvēki, kuru deklarētā dzī-
vesvieta ir Alūksnes novads, bet 
faktiskā dzīvesvieta ārpus novada 
teritorijas.

 Lielākais vairums – 72% aptaujas 
dalībnieku bijušas sievietes, vīrieši 
27%, bet 1% aptaujas dalībnieku 
izvēlējušies nenorādīt dzimumu. No 
vecuma grupām lielākais aptau-
jas dalībnieku skaits – 35% ir no 
41 līdz 55 gadiem. 30% aptaujas 
dalībnieku ir vecuma grupā no 26 
līdz 40 gadiem, 17% ir 56 – 70 gadu 
vecumā, 12% - līdz 25 gadiem, 5% 
- vecāki par 70 gadiem, 1% savu 
vecumu izvēlējušies nenorādīt.

Viedoklis par 
pakalpojumu un 
infrastruktūras līdzšinējo 
nodrošinājumu

 Aptaujas anketā pašvaldība lūdza 
iedzīvotājus paust vērtējumu par 
pašvaldības pakalpojumu un infra-
struktūras nodrošinājumu novadā 
vairākās nozīmīgās jomās pēdējo 
piecu gadu laikā, atbildēm izvēlo-
ties katram gadījumam piemērotāko 
variantu – “apmierina”, “neapmieri-
na”, “nav aktuāli/neizmantoju”. 

 Uz jautājumu, vai iedzīvotājus 
apmierina gājējiem paredzētā 
infrastruktūra, 68% aptaujas 
dalībnieku atbildējuši pozitīvi, tikai 
24% gājējiem paredzētā infrastruk-
tūra neapmierina, bet 8% norādījuši, 
ka to neizmanto.

 Autotransportam paredzētā 
infrastruktūra apmierina 56% 
aptaujas dalībnieku, 36% dalībnie-
ku nav apmierināti ar to, bet 8% 
norādījuši, ka tā viņiem nav aktuāla 
(neizmanto).

 Uz jautājumu, vai iedzīvotāji ir ap-
mierināti ar kultūras un izklaides 
pasākumiem, 77% aptaujas dalīb-
nieku atbildējuši pozitīvi, 16% ar 
kultūras un izklaides pasākumiem 
nav apmierināti, bet 7% norādījuši, 
ka tas viņiem nav aktuāli.

 Ar kultūras iestāžu (muzeju, 
bibliotēku) sniegtajiem pakalpo-
jumiem ir apmierināti 82% aptaujas 
dalībnieku. Negatīvu atbildi 
snieguši vien 8%, bet 10% atbildē-
juši, ka viņiem tas nav aktuāli.

 Apmierināti ar sporta pasāku-
miem ir 52% aptaujas dalībnieku, 
20% norādījuši, ka nav ar tiem 
apmierināti, bet 28% atbildējuši, ka 
sporta pasākumi tiem nav aktuāli.

 Ar sporta aktivitātēm paredzēto 
infrastruktūru apmierināti tikai 
37% aptaujas dalībnieku, gandrīz 
tikpat daudz – 35% pauduši savu 
neapmierinātību, bet 28% norādīju-
ši, ka viņiem tas nav aktuāli.

 34% aptaujas dalībnieku ir apmieri-
nāti ar sociālajiem pakalpojumiem 
un sociālo palīdzību, 24% - nav 
apmierināti, bet 42% norādījuši, ka 
šie pakalpojumi viņiem nav aktuāli.

 Veselības aprūpes pakalpojumi 
apmierina 50% aptaujas dalībnieku, 
44% - neapmierina, bet 6% aptaujas 
dalībnieku norādījuši, ka viņiem šie 
pakalpojumi nav aktuāli.

 Pirmsskolas izglītības pakal-
pojumi apmierina 44% aptaujas 
dalībnieku, neapmierina – tikai 7%, 
savukārt 49% atzinuši, ka šos pakal-
pojumus pašlaik neizmanto.

 Vispārējās izglītības pakalpojumi 
apmierina 49% aptaujas dalībnieku, 
neapmierina – 10%, bet 41% aptau-
jāto norādījuši, ka šis pakalpojums 
viņiem nav aktuāls.

 Mūžizglītības pakalpojumi 
novadā apmierina 32% aptau-
jas dalībnieku, 22% ar tiem nav 
apmierināti, bet 46% mūžizglītības 
pakalpojumus neizmanto.

 Mājokļu apsaimniekošana neap-
mierina 42% aptaujas dalībnieku, 
ar to apmierināti ir 27%, bet 31% 
aptaujas dalībnieku norādījuši, ka 
viņiem šis pakalpojums nav 
aktuāls.
 Ar centralizēto ūdensapgādi un 

kanalizāciju apmierināti ir 47% 
aptaujas dalībnieku. 32% norādījuši, 
ka viņus šis pakalpojums neapmie-
rina, bet 21% tas vispār nav aktuāls.

 Centralizētās siltumapgādes 
pakalpojums nav aktuāls 49% 
aptaujas dalībnieku. Savukārt no 
pārējiem aptaujātajiem 29% ar 
siltumapgādes pakalpojumu ir 
apmierināti, bet 22% - nav 
apmierināti.

 Ar atkritumu apsaimniekošanu 
apmierināti ir 63% aptaujas 
dalībnieku, 30% pauduši viedokli, 
ka ar šo pakalpojumu nav 
apmierināti, taču 7% atzinušies, 
ka atkritumu apsaimniekošanā 
neiesaistās.

 Ar uzņēmējdarbības vides 
attīstību apmierināti ir 32% 
atbildējušo, savukārt 42% norādī-
juši, ka ar to nav apmierināti. Par 
sev neaktuālu šo jautājumu atzinuši 
26% aptaujas dalībnieku.

 47% aptaujas dalībnieku atzinuši, 
ka viņus apmierina līdzšinējais 
darbs ar jauniešiem. 20% aptaujā 
norādījuši, ka ar to nav apmierināti, 
bet 33% aptaujas dalībnieku šis 
pakalpojums nav bijis aktuāls.

 Visaugstākais apmierinātības 
līmenis aptaujas dalībnieku vidū ir 
par apkārtējās vides sakoptību 
– par to pozitīvi atsaukušies 87% 
dalībnieku. Tikai 11% norādījuši, 
ka ar to nav apmierināti, bet 2% šis 
jautājums nav aktuāls.

 Ar tūrisma iespējām un to 
veicināšanu apmierināti 70% 
aptaujas dalībnieku, 15% tas 
neapmierina un 15% norādījuši, ka 
viņiem tas nav aktuāli.

Visvairāk lepojas ar 
Alūksnes Kultūras centru

 Aptaujas anketā iedzīvotājiem tika 
lūgts norādīt, ar kādu no pēdējos 
piecos gados īstenotiem projektiem, 
notikumiem, objektiem tie lepojas. 
Trīs visvairāk iedzīvotāju novēr-
tētie pašvaldības paveiktie darbi 
ir Alūksnes Kultūras centrs, ar ko 
lepojas 103 aptaujas dalībnieki, 
55 iedzīvotāji novērtējuši līdzšinējo 
veikumu ielu, ceļu un ietvju 
infrastruktūras uzlabošanā, bet 
53 respondenti atzinuši, ka lepojas 
ar uzbūvēto Tempļakalna ielas 
gājēju tiltu.
 Citi populārākie pēdējo piecu gadu 
notikumi, ar kuriem lepojas aptaujas 
dalībnieki, ir Pilssalas attīstība, 
skatu torņa būvniecība Tempļakal-
nā, kā arī pilsētas apzaļumošana, 
sakoptība, labiekārtošana. 

 Iedzīvotāji pauduši savu lepnumu 
arī ar dažādiem īstenotiem projek-
tiem un notikumiem savos pagastos 
– Veclaicenē, Liepnā, Kalncempjos, 
Ilzenē, Jaunlaicenē, Annā, Alsviķos.

Iesniedz vairāk nekā 1000 
priekšlikumus attīstībai!

 Lai novada attīstības programmas 
izstrādes procesā saņemtu iedzīvo-
tāju idejas un priekšlikumus, šoreiz 
aptaujas anketu veidojām tā, lai 
ikviens varētu ierakstīt savas domas 
par dažādām novada attīstībai nozī-
mīgām jomām. Liels paldies visiem, 
kuri dalījās ar idejām un priekšli-
kumiem - kopā par desmit dažādām 
novadam nozīmīgām jomām esam 
saņēmuši 1134 priekšlikumus!

 Šeit apkopoti galvenie virzieni, 
kādos klasificējamas idejas katrā no 
jomām. Pilnā apjomā ar izteiktajiem 
priekšlikumiem varēs iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā “Sabiedrība/
Sabiedrības līdzlaība”. Visi anketās 
paustie priekšlikumi ir nodoti 
attīstības programmas tematisko 
darba grupu vadītājiem, kas turpinās 
darbu, analizējot saņemtos ierosi-
nājumus.

 Uzņēmējdarbības vides attīstībai 
saņemti 130 priekšlikumi. Aptaujas 
dalībnieki izteikuši idejas, kas sais-
tītas ar darba vietu radīšanu - jaunu 
uzņēmumu rašanās veicināšana, 
ražošanas jomas uzņēmumu, inves-
toru piesaiste, dažāda veida atbalsta 
sniegšana uzņēmējiem uzņēmēj-
darbības veicināšanai un attīstībai. 
Tāpat izteikti priekšlikumi par 
dažādas uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras izveidi, uzlabošanu, 
pārbūvi.

 Tūrisma jomā saņemti 
118 priekšlikumi. Nozīmīgākie 
ierosinājumu virzieni attiecas uz 
kultūras tūrisma, izzinošā un aktīvā 
tūrisma attīstību, dažādas tūrisma 
veicināšanai nepieciešamās pub-
liskās infrastruktūras sakārtošanu, 
atjaunošanu, izveidi, kā arī atbalstu 
esošajiem tūrisma jomas uzņēmu-
miem, lai veicinātu to izaugsmi, 
pakalpojumu kvalitātes attīstību.

 Izglītības jomā saņemti 128 
priekšlikumi. Te priekšlikumi 
sagrupējami šādās grupās – 
izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabošana, sakārtošana, attīstība un 
modernizēšana, skolu saglabāšana 
laukos, tuvu dzīvesvietai, tai pašā 
laikā minēti arī kardināli 
priekšlikumi skolu tīkla 
optimizācijai, mūžizglītības un 
tālākizglītības piedāvājuma 
uzlabošana, kā arī izglītības 
kvalitātes uzlabošana, piedāvājuma 
dažādošana un pedagoģisko kadru 
profesionalitāte.

 Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības jomai 
iedzīvotāji pauduši 87 priekšliku-
mus. Galvenie ideju virzieni saistīti 
ar atbalsta uzlabošanu konkrētām 
iedzīvotāju kategorijām, sociālo 
pakalpojumu piedāvājuma klāsta 
attīstību, ar stingrākiem nosacī-
jumiem un prasībām pret sociālo 
pabalstu saņēmējiem, kā arī ar 
sociālā dienesta infrastruktūru un 
sociālajiem darbiniekiem.

 Veselības aprūpes jomā saņemts 
151 priekšlikums. Te visbiežāk 
pausts viedoklis par nepieciešamību 
saglabāt Alūksnes slimnīcu tās paš-
reizējā pakalpojumu apjomā. Otrs 
nozīmīgākais priekšlikumu virziens 
saistīts ar jaunu mediķu piesaisti, 
veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības un klāsta uzlabošanu, 
kā arī atbalstu veselības aprūpes pa-
kalpojumu saņemšanai atsevišķām 
iedzīvotāju kategorijām.

 Kultūras un sporta jomā aptaujas 
dalībnieki izteikuši 123 priekšliku-
mus. Tie lielākoties saistīti ar sporta 
infrastruktūras uzlabošanu, īpaši 
jau – sporta centra izveidi Alūksnē, 
tāpat priekšlikumi, kas saistīti ar 
kultūras iestāžu infrastruktūru, 
piemēram, telpām Alūksnes pilsētas 
bibliotēkai, izteikti ierosinājumi 
gan kultūras, gan sporta pasākumu 
klāsta un to kvalitātes uzlabošanai.

 Darbam ar jaunatni aptaujas 
dalībnieki izteikuši 81 priekšli-
kumu. Tie galvenokārt saistīti ar 
dažādu, jauniešu izaugsmi, attīstību, 
profesionālo ievirzi veicinošu 
aktivitāšu un prakses vietu piedā-
vāšanu, atbalsta sistēmas veidošanu 
jauniešiem pagastos, kā arī jauniešu 
motivēšanu palikt vai pēc studijām 
atgriezties novadā.

Infrastruktūras un komunālo 
pakalpojumu jomā saņemti 117 
ierosinājumi. Starp tiem liela daļa 
ir saistīti ar nepieciešamību turpināt 
ielu, ceļu, pagalmu, stāvlaukumu 
infrastruktūras sakārtošanu novadā, 
priekšlikumi par komunālo pakalpo-
jumu kvalitātes uzlabošanu, cenu 
pārskatīšanu, pakalpojumu pieeja-
mības uzlabošanu, īpaši attiecībā uz 
kvalitatīvu centralizēto ūdensapgā-
di, kā arī ierosinājumi par izmaiņām 
komunālo pakalpojumu sniedzēju 
darbībā.

 Vides aizsardzības, ūdens resursu 
un apkārtējās vides apsaimnieko-
šanas jomā svarīgākie priekšlikumi 
saistīti ar atkritumu apsaimniekoša-
nu – šķirošanu, iedzīvotāju izglīto-
šanu un informēšanu par atkritumu 
savākšanu. Tāpat izteikti priekšli-
kumi, kas saistīti ar galvenā ūdens 
resursa – Alūksnes ezera apsaimnie-
košanu, ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmu pārbūvi pagastos un 
citās apdzīvotās vietās, kur tas vēl 
nav darīts, kā arī idejas par apkār-
tējās vides sakārtošanu, peldēšanas 
vietu veidošanu un ūdens resursu 
apsaimniekošanu pagastos.

 Pašvaldības darba uzlabošanai 
izteikti 114 ierosinājumi. Aptaujas 
dalībnieki ieteikuši uzlabot saziņu 
ar iedzīvotājiem, tostarp, organi-
zējot sanāksmes, veikt izmaiņas 
pašvaldības izpildvaras (admi-
nistrācijas un iestāžu) un domes 
struktūrā, tāpat izteikti priekšlikumi 
par pagastu pārvalžu struktūru un 
nepieciešamību atjaunot pārvaldes 
vadītāju katrā pagasta pārvaldē, kā 
arī pašvaldības administratīvās ēkas 
un citas pašvaldības infrastruktūras 
uzlabošanu.

 Paldies ikvienam par Alūksnes 
novada attīstībai veltīto laiku! 
Aicinām sekot informācijai par 
attīstības  programmas izstrādes 
gaitu un līdzdarboties šajā procesā!
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Alūksnē atjauno 
kultūrvēsturisko mantojumu

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Projekta “Gaismas ceļš 
cauri gadsimtiem” ietvaros 
Alūksnes novada pašvaldība 
kopā ar sadarbības partneriem 
no Gulbenes un Cesvaines 
novadu pašvaldībām, kā arī 
Smiltenes evaņģēliski luterisko 
draudzi savos novados atjauno 
kopumā septiņus valsts nozīmes 
kultūras mantojuma objektus.

 Viens no objektiem, kurā 
spītējot nelabvēlīgajiem 
laikapstākļiem, norisinās 
pārbūve, ir Gulbenes-Alūksnes 
bānīša stacijas bagāžas šķūnis.
 Pārbūvējot Alūksnes stacijas 
bagāžas šķūni un nodrošinot 
kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanu, maksimāli paredzēts 
izmantot atgūstamos materiālus, 
kā arī fasāžu un iekštelpu apdarei 
pielietot apšuvuma dēļus, kas ir 
analogi oriģinālajiem dēļiem. 
Ēkas pārbūves projektā tiks 
veikta arī pieguļošās teritorijas 
labiekārtošana un vēsturiskā perona 
atjaunošana.
 Atjaunotajā stacijas bagāžas 

šķūnī plānots izveidot 
multimediālu ekspozīciju, 
kas apmeklētājus iepazīstinās ar 
šaursliežu dzelzceļa rašanās 
un darbības vēsturi.  Ekspozīcijas 
mērķis būs popularizēt dzelzceļa 
kultūru kā vietējā, tā starptautiskajā 
līmenī. 
 Projekta ietvaros turpinās arī 
Paviljona-rotondas restaurācija 
Tempļa kalnā, kur plānots 
labiekārtot arī objekta apkārtni. 
 Projektu “Gaismas ceļš cauri 
gadsimtiem” Alūksnes novada 
pašvaldība īsteno Kultūras 
ministrijas Eiropas Savienības 
fondu līdzekļu Darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā 
virziena “Vides aizsardzības resursu 
izmantošanas efektivitāte” 
5.5.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī ar to saistītos pakalpojumus” 
ietvaros.
 Projekta laikā Alūksnē atjaunos 

Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, 
Paviljonu-rotondu Tempļa kalnā, 
Mauzoleju Alūksnes muižas parkā 
un Alūksnes stacijas bagāžas šķūni. 
Cesvaines novadā savukārt atjaunos 
Cesvaines pili, Gulbenes novadā 
– Stāmerienas pili, bet Smiltenes 
novadā – Smiltenes evaņģēliski 
luterisko baznīcu.
 Alūksnes stacijas šķūņa 
pārbūves būvprojekta autors ir 
SIA “Arhitektes Ināras Caunītes 
birojs”, būvdarbus objektā veic 
uzņēmums SIA “RE RE 
MEISTARI”, būvuzraudzību 
veic AS „Būvuzņēmums 
Restaurators”, bet atbildīgais 
autoruzraugs ir Ināra Caunīte.
 Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa 
pārbūves kopējās izmaksas sastāda 
399 978,45 EUR, no kuriem 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums ir 326 070,79 EUR, 
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
ir 17 262,57 EUR, bet Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
ir 56 645,09 EUR.

Jauniešiem iespēja izmantot projekta 
“PROTI un DARI!” sniegtās iespējas
Kristīne Lāce,
Sociālā dienesta projektu vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldība 
līdz 2018. gada 31. decembrim 
īsteno projektu “PROTI un 
DARI!”. Tā mērķis ir attīstīt 
15 līdz 29 gadus vecu jauniešu 
prasmes, kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu un 
nav reģistrēti kā bezdarbnieki 
Nodarbinātības valsts 
aģentūrā. 

 Jaunietim, kas vēlas iesaistīties 
projektā, jāvēršas Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā pie 
programmas vadītājas Alūksnes 
novadā Inas Raipules. Pagastos 
informāciju par projektu var 
saņemt pie sociālajiem 
darbiniekiem. Ja jaunietis atbilst 
visiem kritērijiem, kas noteikti 
projektā, tad sākotnēji kopīgi tiek 
izzinātas viņa prasmes, intereses, 
iegūtā izglītība, lai noteiktu 
virzienus, ko viņš vēlētos darīt. 
Jaunietim tiek piesaistīts mentors, 
kura uzdevums ir sniegt 
nepieciešamo atbalstu programmas 
īstenošanā. 
 Projekta ietvaros jaunietis var 
izmantot šādas iespējas:
1. Formālās un ikdienas mācīšanās;
2. Speciālistu konsultācijas 
(psihologs, karjeras konsultants 
u.c., izņemot ārstniecības 
personālu);
3. Dalība pasākumos (nometnes, 
semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi);
4. Brīvprātīgā darba aktivitātes;
5. Iesaiste nevalstisko organizāciju 
un jauniešu centru aktivitātēs, 

pasākumos un projektos;
6. Profesijas specifikas iepazīšana, 
tai skaitā vizītes uzņēmumos, 
lai izvēlētos profesionālo 
kvalifikāciju vai apgūt arodu 
pie amata meistara. Mācību 
laikā maksā stipendiju un apmaksā 
dzīvošanu dienesta viesnīcā vai 
kopmītnēs, nodrošina praksi pie 
darba devēja;
7. Iesaiste vietējās sabiedriskajās 
aktivitātēs;
8. Specifiski pasākumi mērķa 
grupas jauniešiem ar invaliditāti 
(ar surdotulka, asistenta palīdzību, 
specializēto transportu). 

 Ir apmācīti trīs mentori, kuri 
ir gatavi jebkurā laikā strādāt 
ar projektā iesaistītajiem 
jauniešiem. 
 Interesenti aicināti pieteikties 
pie projekta “PROTI un DARI!” 
programmas vadītājas Alūksnes 
novadā Inas Raipules pa tālru-
ņiem 64322004, 25771189 vai arī 
personīgi griezties Alūksnes novada 
Sociālajā dienestā. 

 Projektu īsteno Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA) Eiropas 
Savienības fondu darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu 
prasmes un veicināt to iesaisti izglī-
tībā, NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un ne-
valstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” ietvaros. Alūksnes 
novada pašvaldība projektā piedalās 
kā sadarbības partneris. 

Kalncempjos jaunas iespējas 
brīvā laika pavadīšanai
Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas, Kalncempju 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Kalncempjos noslēgusies 
Kalncempju pagasta pārvaldes 
projekta “Jaunas iespējas brīvā 
laika pavadīšanai Kalncempjos” 
realizācija.

 Projekta ietvaros iegādāts sporta 
inventārs - novusa un galda tenisa 
galdi, kā arī pie pagasta pārvaldes 
ēkas uzstādīti trīs āra trenažieri. 
Iegādātais sporta inventārs ir bez 
maksas pieejams iedzīvotājiem 
Sabiedriskā centra darba laikā, bet 
āra trenažieri ir bez maksas brīvi 
pieejami jebkuram interesentam.
 Projekta rezultātā iedzīvotājiem 
radītas jaunas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas. Projekta 
kopējās jeb attiecināmās izmaksas 
ir 5390,09 EUR, bet publiskais 
finansējums – 4851,08 EUR. 
Alūksnes novada pašvaldības 
finansējums ir 539,01 EUR. 
 Šos projektus apstiprinājusi 
biedrība “Alūksnes lauku partnerī-
ba”, un tie īstenoti Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākuma “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” aktivitātes “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ietvaros ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu. 
Šobrīd tiek gatavota dokumentācija 
iesniegšanai Lauku atbalsta 
dienestā, lai atgūtu publisko 
finansējumu.

Liepnā pārbūvēts 
ceļš Franciskopole-Kavaci
Laima Kaņepe,
Liepnas un Mālupes pagastu 
pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

 Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku 
attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros noslēdzies projekts 
“Alūksnes novada Liepnas 
pagasta pašvaldības autoceļa 
Franciskopole-Kavaci pārbūve”, 
un oktobrī pārbūvētais autoceļš 
nodots ekspluatācijā. 
 
 Projekta rezultātā pārbūvēts ceļš 
3,21 km garumā - izrakti grāvji, 

nomainītas caurtekas, izveidotas 
nobrauktuves, atjaunots segums, 
ceļa teritorijā atjaunota meliorācijas 
sistēma un akas, pārbūvēti 
pieslēgumi ceļiem, izvietotas 
ceļa zīmes un veikti citi ar ceļa 
pārbūvi saistīti darbi. 
 Pēc projekta realizācijas ir 
uzlabojusies ceļa kvalitāte, 
paaugstinājusies satiksmes drošība, 
pa šo ceļu regulāri kursē piena 
savākšanas transports, skolēnu 
autobuss, lauksaimniecības, meža 
un cita tehnika, kā arī ir nodrošināta 
piegulošo zemju īpašnieku piekļuve 

īpašumiem. 
 Būvdarbus šajā objektā veica uz-
ņēmums SIA “SORMA”, tehnisko 
projektu izstrādāja un autoruzrau-
dzību veica SIA “XDRAFTS”, 
būvuzraudzību - SIA “JURĒVIČS 
UN PARTNERI”.
 Projekta kopējās izmaksas - 
130 140,36 EUR, publiskais 
finansējums 83 028 EUR pārējās 
izmaksas - tajā skaitā pievieno-
tās vērtības nodokli, līdzfinansē 
Alūksnes novada pašvaldība.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Projekti www.aluksne.lv

Grants seguma ceļu pārbūve 
Jaunalūksnes pagastā
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Jaunalūksnes pagastā 
īstenots projekts “Pašvaldī-
bas autoceļu “Auseji-Garjuri” 
un “Garjuri-Lašķi” pārbūve 
Jaunalūksnes pagastā Alūksnes 
novadā”, Eiropas Savienības 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros. 

 Pašvaldības autoceļiem sakārtota 
ūdens novadīšanas sistēma – iz-
būvētas caurtekas, izrakti grāvji, 
izveidotas nobrauktuves uz privāt-
īpašumiem, uzlabots ceļa virskārtas 
segums.  Pārbūve veikta 3,5 km 
garumā autoceļam “Auseji-Garju-
ri” un 2,95 km “Garjuri-Lašķi”. 
Būvdarbus veica SIA “Rubate”, 
tehnisko projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību nodrošināja SIA 
“Ceļu komforts”, būvuzraudzību 
veica SIA “Sistēmeksperts”.

Atbalsta Zemkopbas ministrija un Lauku atbalsta dienests

Annā iedzīvotājiem pieejams 
jauns sporta inventārs
Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas, Kalncempju 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Annas pagastā ir 
pabeigtas pagasta pārvaldes 
projekta “Sportosim kopā 
ar prieku!” ietvaros paredzētās 
aktivitātes.

 Projektu īstenojot, veikta telpas 
vienkāršota atjaunošana Annas 
sporta centrā. Atjaunotajā telpā 
izvietoti projekta ietvaros iegādātie 
trenažieri – multifunkcionāla fitnesa 
stacija divām personām, multifunk-
cionāls svaru sols ar stieni, skrejce-
liņa trenažieris, eliptiskais trenažie-
ris, kā arī daudzfunkcionālais spēļu 

galds ar 13 spēļu virsmām. Projekta 
ietvaros iegādāti arī novusa un 
tenisa galdi. 
 Sporta inventāru piegādāja SIA 
“Pie Zvejnieka”, bet telpas vienkār-
šotu atjaunošanu veica SIA “Pama-
ti”. Projekta kopējās izmaksas ir 11 
016,96 EUR ar PVN, kas ir arī pro-
jekta attiecināmās izmaksas, no tām 
ELFLA (jeb publiskais) finansējums 
ir 9915,26 EUR, bet Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
ir 1101,70 EUR.
 Projekta rezultātā iedzīvotājiem ir 
radīta iespēja bez samaksas pilnvēr-
tīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku, 
nodrošinot sporta inventāru, kāds 
līdz šim nebija pieejams. Jaunais 
sporta inventārs būs pieejams iedzī-
votājiem sporta centra darba laikā.

Projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” 
mācās gudru resursu izmantošanu
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Apgūst efektīvu energoresursu 
pielietojumu

 27. septembrī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijā Alūksnes 
novada skolotāji un skolu vadība 
piedalījās seminārā par resursu tau-
pīšanas iespējām kā skolās tā savā 
ikdienas dzīvē. Semināra ietvaros 
energomonitoringa speciālists Uldis 
Reņģe sniedza informāciju par tā 
pielietošanas iespējām elektroener-
ģijas patēriņa novērtēšanai un elek-
trosistēmas vājo punktu atrašanā. 

 Uzņēmuma SIA “Ekodoma” 
pārstāvis Viesturs Balodis iepazīs-
tināja auditoriju ar pareizas telpu 
vēdināšanas principiem un gaisa 
kvalitātes mērītājiem, kā arī labāko 
energoefektīvo spuldžu izvēli 
mācību un atpūtas telpām un ierīču 
pareizu ekspluatāciju.
 Semināra noslēguma daļā ar savu 
prezentāciju uzstājās projekta part-
neris Antti Roose no Tartu Enerģijas 
aģentūras. Viņš semināra apmek-
lētājus iepazīstināja ar aģentūras 
pētījumu par energoefektivitātes 
jautājumu risināšanu Igaunijā re-
zultātiem. Tāpat igaunis stāstīja par 
iespējām samazināt enerģijas patēri-
ņa apjomus, mainot savus ikdienas 
paradumus. Viņš uzsvēra, ka šis ir 
vislētākais un vienkāršākais veids, 
kā taupīt enerģiju, un var samazināt 
izdevumus līdz pat 15 procentiem. 

Dalās pieredzē par 
energoefektivitātes uzlabošanu

 5. oktobrī Alūksnes novada pašval-
dības projektu vadītāja Santa Supe 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas (EGAVĢ) skolotāja 
Irēna Bērziņa piedalījās seminārā 
Rougē, kur projekta partnerus no 
Igaunijas iepazīstināja ar EGAVĢ 
veiktajiem darbiem skolas ēku ener-
goefektivitātes uzlabošanā. 
 Veicot skolas jaunā korpusa silti-
nāšanu un logu nomaiņu, apkures 
izdevumus izdevies samazināt 
teju vai par pusi, kas ēkām ar lielu 
platību dod ievērojamu ieguvumu 
arī naudas izteiksmē. Protams, 
liela nozīme sasniedzot šādus 
rādītāju uzlabojumus attiecināma uz 
elektroierīču lietošanas paradumu 

maiņu, kam skolā tiek pievērsta 
īpaša uzmanība. 
 Semināra ietvaros energoauditors 
Ulo Kasks iepazīstināja ar energo-
efektivitātes jomā paveikto Rouges 
pašvaldībā, kā arī dalījās ar saviem 
ieteikumiem par efektīvu energore-
sursu pielietojumu.

Skolēni dodas 
izglītojošā ekskursijā

 20. oktobrī Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas (EGAVĢ) skolēni 
devās izglītojošā ekskursijā, kuras 
ietvaros apmeklēja Rīgas pirmo 
termoelektrocentrāli (TEC-1), 
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju 
(LNMM) un Elektrum energoefekti-
vitātes centru Jūrmalā. 

 TEC – 1 skolēni iepazinās ar tā 
darbību un uzzināja, ka tas tiek 
darbināts siltuma slodzes seg-
šanai, pamatā strādājot augsti 
efektīvā koģenerācijas režīmā. 
Tādējādi elektroenerģijas ražošana 
termoelektrostacijā ir pakārtota 
siltumenerģijas patēriņam. Apmek-
lējot LNMM, skolēnu mērķis bija 
noskaidrot energoefektitātes nozīmi, 
izbūvējot apjomīgus publiskās 
infrastruktūras objektus, kā arī 
iepazīties ar mūsdienīgiem un ilgt-
spējīgiem risinājumiem. Savukārt 
Elektrum energoefektivitātes centrs 
skolēniem sniedza padomus par 
energoefektīvu un videi draudzīgu 
elektroenerģijas lietošanu.

Pirmie skolēnu padomi 
efektīvai resursu izmantošanai

 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas Enerģijas pulciņa skolē-
ni izstrādājuši padomus, 
kā ietaupīt ne vien energoresursus, 
bet arī ģimenes finanses. 
 Skolēnu ieteikumi:
- lietojot krāna ūdeni, esi 

nesteidzīgs. Atgriez krānu mēreni, 
tā ietaupīsi līdz pat 44% no 
kopējā patēriņa vienā reizē. Krānam 
pievienots aerators samazinās 
patēriņu par 20 %;
- tīrot zobus un brīdī, kad 
lieto dušas želeju vai šampūnu, 
aizgriezts krāns tev ļaus novērot 
patīkamas pārmaiņas jau nākamajā 
rēķinā par ūdeni.
 Ūdens ceļš virzienos uz 
un no dzīvokļiem kopumā 
patērē lielus finanšu un dabas 
resursus. Lai nenodarītu ļaunumu 
dabai, tiek būvētas ūdens attīrīšanas 
iekārtas. “Taupot mūsu dzīves līme-
nis un ērtības nav jāierobežo,” atzīst 
pulciņa dalībnieki. Viņi projekta 
“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrī-
ba” ietvaros turpinās mācīties, kā 
pieejamos resursus izmantot gudri 
un efektīvi. 
 No novembra vidus līdz februārim 
projekta ietvaros plānots veikt 
mājsaimniecību pētījumu, kurā tiks 
analizēts resursu patēriņš dažādās 
mājsaimniecībās Alūksnes novadā, 
tādejādi noskaidrojot Alūksnes 
novada iedzīvotāju enerģijas lie-
tošanas paradumus. Šāds pētījums 
tiks veikts arī Igaunijā. Informācija 
par pieteikšanos pētījumam tiks 
publicēta Alūksnes novada 
pašvaldības interneta vietnē 
www.aluksne.lv un Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
interneta vietnē 
www.aluksne.edu.lv 

 Publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Igaunijas-
Latvijas Programmas Vadošā 
iestāde nav atbildīga par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Noslēgušies būvdarbi projektā 
“Disku golfs Mežiniekos”
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Jaunalūksnes pagasta 
pārvalde īstenojusi Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzfinansētu 
projektu “Disku golfs 
Mežiniekos” (Nr. 16-07-
AL26-A019-2202-000003). 

 Disku golfs ir sporta spēle 
un aktīva atpūta dabā ikvienam 

neatkarīgi no vecuma, spēles būtība 
ir iemest disku speciālā grozā 
ar iespējami mazāku metienu 
skaitu. 
 Projekta ietvaros ziemas sporta 
centra “Mežinieki” teritorijā 
izveidota deviņu grozu disku 
golfa trase, izstrādāta tehniskā 
dokumentācija un trases dizains, 
uzstādīti disku ķērājgrozi un starta 
(izmešanas) laukumi ar mākslīgo 
segumu, informācijas stends un 
veikta teritorijas sakopšana.
 Projektā paredzētos darbus veica 
SIA “Rubate”. Šobrīd tiek gatavota 

dokumentācija objekta nodošanai 
ekspluatācijā un atskaites Lauku 
atbalsta dienestam. Projekta kopējās 
izmaksas ir 13070 EUR, paredza-
mais finansējums no ELFLA ir 
9140,75 EUR, pārējās izmaksas fi-
nansē Alūksnes novada pašvaldība.
 Sakarā ar rudens lietavām un meža 
izstrādes darbiem, disku golfa 
laukums publiskai izmantošanai 
būs pieejams nākamā gada sezonā. 
Informācija par projekta aktivitātēm 
tiks publicēta Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Rīgas iela nodota 
ekspluatācijā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Oktobrī ekspluatācijā nodota 
Rīgas iela, kurā notika pārbūves 
darbi. Līdz ar to iebraukšana 
Alūksnē no Alsviķu puses kļuvusi 
daudz tīkamāka.

 Atsevišķi darbi, kuri neietekmē 
būves ekspluatāciju, būvniekam būs 
jāveic pavasarī – tie saistīti ar biežā 
lietus dēļ grāvju malās noslīdošo 
augsnes virskārtu.
 Rīgas ielas pārbūvi saskaņā ar 
iepirkuma procedūras rezultātiem 
veica būvuzņēmums SIA “8 CBR”. 
Projekta laikā ir pārbūvēta ielas 

brauktuve, izbūvēts kopīgs gājēju 
un velosipēdistu ceļš vienā ielas 
pusē no Rūpniecības līdz Pils ielai, 
ierīkotas jaunas kāpnes nogāzē, iz-
būvēta lietusūdens novade, atjauno-
tas autobusa pieturvietas, ierīkotas 
papildu apgaismojuma laternas.
 Tehnisko projektu izstrādāja SIA 
“XDRAFTS”. Projektam ir veikts 
Ceļu satiksmes drošības direkcijas 
drošības audits un saņemts pozitīvs 
atzinums.
 Valsts reģionālā autoceļa P39 
Alūksne - Ape tranzītielas – Rī-
gas ielas pārbūvi finansēja no 
valsts autoceļu fonda programmas 
apakšprogrammas “Mērķdotācijas 
pašvaldību autoceļiem (ielām)”, 
to līdzfinansēja Alūksnes novada 
pašvaldība.
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Līdz 10. novembrim jānoslēdz līgums 
ar jauno atkritumu apsaimniekotāju
 Šī gada 12. novembrī, 
saskaņā ar iepirkuma par 
atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novada teritorijā, 
rezultātiem, darbu uzsāks jauns 
atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmums SIA “Pilsētvides 
serviss”, kas nākamo septiņu 
gadu laikā sniegs Alūksnes 
iedzīvotājiem un juridiskām 
personām atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus. 
Līgums ar jaunu atkritumu 
apsaimniekotāju jānoslēdz līdz 
10. novembrim.

 Līgumu noslēgšanas process 
norit pilnā sparā.  Lai atvieglotu un 
paātrinātu šo procesu, no 5. oktobra 
Alūksnē, Rūpniecības ielā 8F, darbu 
uzsācis SIA “Pilsētvides serviss” 
klientu apkalpošanas centrs, kurā 
var noslēgt līgumu klātienē. 
Iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja 
noslēgt līgumus arī elektroniski, 
aizpildot pieteikumu 
www.pilsetvide.lv.
 Atbilstoši pašvaldības noslēgtajam 
līgumam ar apsaimniekotāju, 
sadzīves atkritumu pieņemšana 
notiks pēc tilpuma, turklāt ir 
noteikts minimālais izvešanas 
biežums, ko klientiem ir jāievēro, 
sastādot atkritumu izvešanas 
grafiku. Taču, ja sadzīvē rodas 
atkritumu pārpalikums, klienti vien-
mēr varēs pieteikt papildu izvešanas 
reizi sev ērtākajā laikā.
  SIA “Pilsētvides serviss” uzstādīs 
Alūksnes novada mikrorajonos 
arī šķiroto atkritumu konteinerus 
makulatūrai, kartonam, stiklam, 
plastmasai un PET pudelēm. Lai 
kontrolētu šķiroto atkritumu 
konteineru saturu, SIA “Pilsētvides 
serviss” ir izveidojusi 
monitoringa procedūru, kuras 
ietvaros tiks veiktas monitoringa 
pārbaudes un informācijas uzskaite 
par atkritumu konteineru 
atrodamiem piemaisījumiem. 
 Taču, lai minimizētu sadzīves 
atkritumu nonākšanu šķiroto 
atkritumu konteinerā, uzņēmums 
aicina arī pašus iedzīvotājus ikdienā 

šķirot atkritumus un sekot līdzi 
atkritumu konteineru saturam. 
 Lai vairāk motivētu Alūksnes 
iedzīvotājus pievērsties atkritumu 
šķirošanai, SIA “Pilsētvides 
serviss” bez maksas nodrošinās 
katram interesentam vienu 
bezmaksas šķiroto atkritumu 
somu (attēlā soma kartonam un pa-
pīram), kurā varēs atsevišķi ievietot 
noteikta veida atkritumus: 
plastmasa, kartons, stikls un 
bioatkritumi. Uz noteiktās 
atkritumu frakcijas novietošanas 
vietu norādīs atbilstošs marķējums 
uz EKO somas.
  Lielgabarīta un bīstamos 
atkritumus novada iedzīvotājiem 
būs iespēja nodot SIA “Pilsētvides 
serviss” EKO laukumā, 
Rūpniecības ielā 8F, Alūksnē, kas 
jau ir izbūves procesā un par tā pie-
ejamību informācija tiks paziņota. 
Šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukumā bez maksas varēs nodot 
plastmasas atkritumus un iepako-
jumu, koksni un koka iepakojumu, 
papīru, kartonu, stiklu, metāla 
iepakojumu, kā arī sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus (motoreļļas, 
smēreļļas, eļļas filtri, šķīdinātāji 
krāsu un laku saturoši atkritumi, 
baterijas un akumulatori, spuldzes, 
utt.). Bez maksas nododamo šķiroto 
atkritumu pilnais saraksts tiks izvie-
tots EKO laukuma teritorijā.
  Ja saimniecībā rodas būvgruži, 
alūksnieši varēs pieteikt speciālo 

būvgružu konteineru, ko piegādās 
un izvedīs SIA “Pilsētvides serviss”. 
Savukārt zaļos atkritumus varēs no-
dot bioloģiski noārdāmo atkritumu 
savākšanas laukumā, kuru ap-
saimnieko pašvaldības aģentūra 
“Spodra”.
  Pielāgojoties klientu vajadzī-
bām un vēlmēm, SIA “Pilsētvides 
serviss” piedāvā dažādas rēķinu 
izsūtīšanas iespējas – pa pastu vai 
elektroniskajā formātā. Kā arī, 
ja klientiem rodas jautājumi vai 
neskaidrības par SIA “Pilsētvides 
serviss” pakalpojumiem, tos var 
noskaidrot arī klātienē vai telefonis-
ki, sazinoties ar uzņēmuma klientu 
apkalpošanas centru. SIA “Pilsēt-
vides serviss” laipni un atsaucīgi 
operatori palīdzēs Jums atrisināt ar 
atkritumu apsaimniekošanu saistītas 
problēmas, sniegs visu nepiecieša-
mo informāciju par SIA “Pilsētvides 
serviss” pakalpojumiem un atkritu-
mu šķirošanu, pēc klientu pieprasī-
juma veiks atbilstošas izmaiņas 
līgumā, pieņems pasūtījumus 
papildu atkritumu izvešanām un tiks 
galā ar virkni citu jautājumu. 

 Klientu apkalpošanas centrs 
strādās katru darba dienu: pirm-
dienās no 08.00 līdz 18.00, no 
otrdienas līdz ceturtdienai no 8.00 
līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 
16.00, ar pusdienu pārtraukumu no 
12.00 līdz 13.00.

Kapsētās lapu kaudzēs 
nedrīkst mest citus atkritumus
 Rudens ir laiks, kad īpaši daudz 
uzmanības jāvelta apkārtnei, vācot 
kritušās koku lapas. Ne tikai 
pagalmos, bet arī kapsētās kopjam 
savus kapu laukumiņus un 
aizgājušo tuvinieku atcerei 
iededzam svecītes.

 Alūksne kapu pārzine Mudīte 
Melgalve aicina kapsētas 
apmeklētājus atcerēties, ka 
atkritumi kapsētu teritorijās ir 
jāšķiro, un nedrīkst svecītes, maisus 
un visus pārējos atkritumus izmest 
lapu jeb trūdzemes kaudzēs.

Bez maksas varēs 
nodot elektropreces
 Atkritumu apsaimniekotājs 
SIA “Pilsētvides serviss” 
sadarbībā ar elektropunkts.lv 
Alūksnes novada iedzīvotājiem 
25. novembrī piedāvās iespēju 
bez maksas nodot elektrotehniku.

 Tiem klientiem, kuri ir 
noslēguši līgumu ar 
SIA “Pilsētvides serviss”, būs 
iespēja nodot jebkādu 
elektrotehnikas ierīci bez maksas, 
uzrādot noslēgto līgumu.
 Plānots, ka novadā būs vairāki 
nodošanas punkti, kuros noteiktā 
laikā cilvēkiem būs iespēja nogādāt 
lietas uz speciālu transportlīdzekli, 
kas atradīsies pie pagasta pārvaldes. 

Punkti nebūs katrā pagastā, tādēļ 
iedzīvotājus aicinām izvēlēties savai 
dzīvesvietai tuvāko punktu. Alūksnē 
būs iespēja nodot visas dienas 
garumā Rūpniecības ielā 8F.
 Plānotās vietas un laiki ir šādi:

Pie Alsviķu pagasta pārvaldes 
no 9.00 līdz 10.00

Pie Ziemera pagasta pārvaldes 
no 10.30 līdz 11.30

Pie Liepnas pagasta pārvaldes 
no 13.00 līdz 14.00

Pie Annas pagasta pārvaldes 
no 15.00 līdz 16.00.

Iedzīvotāji jautā par atkritumu
apsaimniekošanu
  Ko tad īsti un kā 
turpmāk drīkstēs likt nešķiroto 
atkritumu konteineros? Vai 
taisnība, ka tiks piemērota 
augstāka maksa par kartupeļu, 
ābolu, arbūzu utt. mizām, 
pārtikas atkritumiem, smilšu 
saslaukām smiltīm no mājas 
tīrīšanas? Kā tiks kontrolēts, 
vai šo atkritumu daudzums 
nepārsniedz 5%?

 SIA “Pilsētvides serviss” 
vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, 
ka saskaņā ar Alūksnes novada 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem, soda sankcijas ir paredzētas 
tikai gadījumiem, kad sadzīves 
atkritumu konteinerā tiks izmesti 
šai frakcijai neatbilstošie – bīstamie 
vai lielgabarīta atkritumi. Par soda 
piemērošanu pārējo šķirošanai ne-
derīgo atkritumu izmešanu sadzīves 
atkritumu konteinerā iedzīvotājiem 
uztraukties nav pamata.

 Savukārt, iedzīvotājiem jāatceras, 
ka sadzīves atkritumu konteinerā 
nedrīkst mest medicīniska un vete-
rināra rakstura atkritumus, sprāgsto-
šas un toksiskas vielas, lielgabarīta 
priekšmetus, celtniecības atkritu-
mus un būvgružus, kokmateriālu 
zāģēšanas atkritumus, koku zarus 
un lapas, šķidros atkritumus, kā arī 
dažāda veida bīstamus atkritumus 
(baterijas, elektrotehniku, 
dzīvsudrabu un eļļas saturošus 
atkritumus utt.) Šāda tipa atkritumu 
izvešana ir atsevišķs pakalpojums, 
kuram atsevišķi jāpiesakās pie 
atkritumu apsaimniekotāja.
 Lielgabarīta un bīstamos 
atkritumus novada iedzīvotājiem 
būs iespēja nodot SIA “Pilsētvides 
serviss” EKO laukumā, 
Rūpniecības ielā 8F, Alūksnē. 
Ja saimniecībā rodas būvgruži, 
aicinām pieteikt speciālo būvgružu 
konteineru,  ko piegādās un izvedīs
SIA “Pilsētvides serviss”. 

Savukārt, zaļos atkritumus varēs 
nodot bioloģiski noārdāmo 
atkritumu savākšanas laukumā, 
kuru apsaimnieko pašvaldības 
aģentūra “Spodra”. 
 Lai uzraudzītu sadzīves 
atkritumu konteineru saturu 
SIA “Pilsētvides serviss” ir 
izveidojusi monitoringa procedūru, 
kuras ietvaros uzņēmuma 
atbildīgā persona veiks monitoringa 
pārbaudes un informācijas uzskaiti. 
Taču uzņēmuma mērķis nav sodīt 
Alūksnes novada iedzīvotājus, 
bet gan motivēt cilvēkus šķirot 
atkritumus un veicināt videi 
draudzīgu atkritumu 
apsaimniekošanas procesu.

 Jautājumu vai neskaidrību rašanās 
gadījumā aicinām sazināties ar 
SIA “Pilsētvides serviss” Alūksnes 
filiāles klientu apkalpošanas centru, 
sūtot vēstuli uz e-pastu 
aluksne@pilsetvide.lv.

Nobeigums no 3. lappuses

 - atcelt Alūksnes novada domes 
05.09.2017. lēmumu Nr.329 “Par 
pašvaldības līdzfinansējuma 
nodrošināšanu lietavu radīto 
zaudējumu novēršanai”. Dome 
lēmumu atcēla, jo Ministru kabinets 
pašvaldībām, kuras cietušas lietavu 
dēļ, piešķīra finansējumu seku 
likvidēšanai 100% apmērā;

 - izdarīt domes 2017. gada 
28. jūnija lēmumā Nr.185 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, 
Alūksnē, Alūksnes novadā daļas 
iznomāšanu” šādus grozījumus: 
samazināt kafejnīcas 
pakalpojuma nodrošināšanai 
iznomāšanai nododamo Alūksnes 
Kultūras centra vestibila platību no 
48,5m2 uz 17,55 m2, un samazināt 
nomniekam noteikto pienākumu 
papildus segt aprīkojuma izmaksas 
no 201,47 EUR uz 161,64 EUR;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 27.08.2015. lēmumā 
Nr. 277 “Par Alūksnes Kultūras 
centra maksas pakalpojumiem”, 
lēmumā iekļaujot 30 EUR maksu 
par starptautiska mēroga 
mākslinieku koncertprogrammām, 
kā arī nosakot šādas cenas telpu 
nomas pakalpojumam stundā bez 
PVN: Lielā zāle 31,70 EUR, Mazā 
zāle – 13,40 EUR, Kamerzāle – 
6,84 EUR, disko zāle – 3.91 EUR, 
telpas izbraukuma tirdzniecībai 
– 2,43 EUR, uzņēmējdarbības atbal-
sta centrs – 6,90 EUR;

 - ņemot vērā Sociālā, izglītības 
un kultūras komitejā konstatēto, 
ka, izvērtējot situāciju, ir 
secināts - sociālo dienestu ar 
visām tā struktūrvienībām nevar 

ietilpināt īpašumā Uzvaras ielā 1, 
Alūksnē, un pašvaldības funkcijas 
nodrošināšanai ir izmantojami tai 
piederoši īpašumi, atteikties 
iegādāties nekustamo īpašumu 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

  Domes 26. oktobra sēdē bija 
paredzēts izskatīt arī jautājumu par 
pašvaldības aģentūras “Spodra” 
ēkas energoefektivitātes 
uzlabošanas un pārbūves projektam 
nepieciešamā finansējuma 
palielināšanu.
 “Spodras” ēkā šoruden tika uzsākti 
tās siltināšanas un pārbūves darbi, 
tomēr šobrīd tie ir apturēti, jo, sākot 
demontāžu, atklājās 
neparedzēti bojājumi ēkas 
konstrukcijās, kuru sākotnēji 
konstatēt nebija iespējams. 
  Pašvaldība projektētājam uzdeva 
izstrādāt papildu risinājumus ēkas 
2. stāva un jumta būvkonstrukciju 
pastiprināšanai. Pēc projektētāja 
iesniegtajiem aprēķiniem papildu 
nepieciešamais finansējuma apjoms 
ir nepilni 38 tūkstoši eiro.
 Domes sēdē deputāti diskutēja 
par to, vai būtu ekonomiski šajā 
ēkā ieguldīt vēl papildu līdzekļus. 
Diskusijās izskanēja dažādi priekš-
likumi – gan turpināt sakārtot šo 
ēku pilsētas vēsturiskajā centrā, gan 
pārtraukt projekta īstenošanu un ēku 
nojaukt, savukārt teritorijā iekārtot 
stāvlaukumu automašīnām, gan arī 
meklēt potenciālu ēkas pircēju.
 Līdz ar to deputāti pieņēma lēmu-
mu atcelt šī jautājuma izskatīšanu 
26. oktobra domes sēdē un turpināt 
vērtēt situāciju no dažādiem aspek-
tiem. Par to, kā radušos situāciju 
risināt, dome lems atkārtoti.

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 

“Ziņas par pašvaldību”.

Alūksnes novada domes 
26. oktobra sēdē
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Ilzenes mazpulks – “Sējējs 2017” laureāts
Sarmīte Salmiņa,
867. Ilzenes mazpulka vadītāja

 Ilzenes mazpulks ir 
kļuvis par laureātu 
Zemkopības ministrijas rīkotajā 
konkursā “Sējējs” nominācijā 
“Rītdienas Sējējs - mazpulks”. 
Tas ir nozīmīgākais apbalvojums, 
kādu mazpulks var iegūt. 

 Lai pretendētu uz nominācijas 
iegūšanu, vismaz 5 gadus veiksmī-
gi jādarbojas biedrībā “Latvijas 
Mazpulki”, aizstāvot individuālos 
un grupu projektus. 
 Gatavojoties konkursam, Ilzenes 
mazpulks apkopoja paveikto. Maz-
pulcēni katru gadu izstrādā savus 
individuālos vai grupas projektus, 
aizstāvot tos vispirms skolā, bet pēc 
tam reģionālajā forumā. Ilzenieši 
reģiona forumos ar savu veikumu 
nekad nav palikuši nepamanīti, jo 
vienmēr vairāki mazpulcēni ieguvu-
ši godalgotās vietas. 
 Ilzenes mazpulks kopš atjaunoša-
nas 2011. gadā katru gadu sadarbo-
jas ar z/s “Ezerkauliņi”, vairākus 
gadus esot starp čaklākajiem dārze-
ņu audzētājiem. Mazpulcēni  kopā 
ir nodevuši vairāk kā 7,5 tonnas 
burkānu, biešu, sīpolu un pupiņu. 
Šis gads lielo lietavu dēļ gan mums  
nebija veiksmīgs.
 Ilzenes mazpulcēni jau sešus gadus 
katru pavasari un vasaru strādā savā 
siltumnīcā. Tur tiek audzēti puķu un 
dārzeņu stādi, bet vasarā rūpējamies 
par 100 tomātu stādiņiem. Izaudzē-
to galvenokārt izmantojam skolas 
kopgaldam. Šajā sezonā ikviens 
varēja sekot līdzi Re: TV raidīju-
mam “Es varu būt zaļš!”, kā Ilzenes 
mazpulcēniem veicas ar eko tomātu 
audzēšanu. 
 Mūsu mazpulks kopš 2016. gada 
nodarbojas arī ar sukāžu gatavoša-
nu. Rudenī lasām, tīram un žāvējam 
pīlādžus, ziemā pārstrādājam 
ķirbjus, bet pavasarī un vasaras 
sākumā gatavojam gardās 

rabarberu sukādes. Savus ražoju-
mus gan dāvinām saviem draugiem 
un atbalstītājiem, gan pārdodam 
tirdziņos, visveiksmīgākā tirgošanās 
mums izdodas Pļaujas svētkos Atē 
un vietējos tirdziņos, protams, arī 
tirdziņos, kas notiek pirms reģionu 
forumiem. 
 Lepojamies arī ar veiksmīgu dalību 
dažādos vērienīgos konkursos. 
Mums iepriekšējā sezonā izdevās 
uzvarēt Vides aizsardzības fonda 
un Re:TV organizētajā konkursā 
“Es varu būt zaļš”, kur stāstījām 
par “zaļajiem” tīrīšanas līdzekļiem. 
10 mēnešu garumā piedalījāmies 
LLKC konkursā “Šodien laukos”, 
lepojamies, ka ieguvām augsto 5. 
vietu 40 komandu konkurencē. 
Ilzenes mazpulks bija iniciatori arī 
makulatūras vākšanas konkursam 
“Tīrai Latvijai”. Šajā konkursā 
ieņēmām 5.vietu valstī pēc savāktā 
makulatūras daudzuma uz vienu 
skolēnu.
 Neaizmirstam arī par labajiem 
darbiem vietējai sabiedrībai. Mēs 
katru gadu dāvinām savus izaudzē-
tos stādiņus skolas un pagasta puķu 
dobēm, apciemojam pensionārus 
Ziemassvētku laikā, dāvinot pašu 
gatavotus našķus. Ar Ilzenes pagas-
ta pārvaldes atbalstu esam atjauno-
juši dabas taku, kurā aug gandrīz 
visas Latvijā biežāk sastopamās 
koku sugas.  

 Mūsu lielais draugs un sadarbī-
bas partneris ir biedrība “Ilzenes 
attīstībai”, jo pateicoties sadarbībai 
ar šo biedrību, esam piedalījušies 
vērienīgos projektos. Ar Ināras un 
Borisa Teterevu fonda atbalstu esam 
ieguvuši lietošanā augļu žāvētāju un 
jaudīgu ābolu sulu spiedi.
 Kā vadītāja esmu lepna arī par to, 
ka Ilzenes mazpulks ir tik daudz-
skaitlīgs, jo par savu mazpulcēnu 
varu saukt gandrīz ikvienu Ilzenes 
pamatskolas skolēnu un diezgan 
kuplu mūsu skolas absolventu 
pulciņu.
 Esam pateicīgi biedrībai “Latvijas 
Mazpulki” par saturīgajiem un 
daudzveidīgajiem pasākumiem, 
kuros varam piedalīties. Protams, 
pateicoties tieši “Latvijas Maz-
pulkiem”, mēs varējām piedalīties 
prestižajā konkursā “Sējējs”.
 Paldies, protams, arī pašiem 
bērniem, vecākiem, Ilzenes pagasta 
zemniekiem un Ilzenes pagasta 
pārvaldei par darbu, atbalstu un 
sirsnīgajiem apsveikumiem.
 Sagaidot Latvijas simtgadi Ilzenes 
mazpulcēni nākampavasar plāno 
iestādīt liepu aleju, jo Ilzene tiek 
saukta arī par liepziedu zemi.
 No sirds novēlu, lai iegūtā veicinā-
šanas balva Ilzenes mazpulcēniem 
ir kā dzinulis pēc gadiem iegūt lielo 
“Sējēja” balvu.

Sarmīte Salmiņa kopā ar mazpulka pārstāvi, saņemot balvu

Darbīgais mācību gada sākums Liepnas vidusskolā
Sanita Bordāne,
latviešu valodas un literatūras 
skolotāja

 Ātri un pozitīviem 
notikumiem bagāti ir pagājuši 
pirmie šī mācību gada mēneši 
Liepnas vidusskolā.

 Kopš septembra skolā ir atvērta 
radošās darbības telpa „Kolāža”. 
Ar moto “Lasi, domā, dari!” tajā 
skolēniem ir iespēja lasīt grāmatas, 
enciklopēdijās atrast sev interesē-
jošu informāciju, radoši darboties 
vai vienkārši parunāt par dzīvi. Tā 
kā septembris ir dzejas mēnesis, 
pasākumi “Kolāžā” bija veltīti dzejas 
dienām. Septembra pirmajā pusē 
notika kolektīvā zīmēšana, kas attīsta 
sadarbošanās prasmes. Skolotājas Ja-
nas Kalējas rosināti, pirmsskolas un 
sākumskolas audzēkņi uz A3 lapām 
grupās zīmēja 7. klases skolnieču 
Ilzes, Sabīnes un Betijas lasītos dze-
joļus. Pēc tam tika minētas mīklas un 
risināti atjautības uzdevumi. Dzejas 
dienu pasākums “Kolāžā” bija veltīts 
Eduardam Veidenbaumam. 
12. klases skolniece Jeļena lasīja 
viņa dzeju un dzeju par pašu dzejnie-
ku. 7. klases meitenes Ilze, Betija un 
Sabīne izvēlējas Ulda Ausekļa dzeju, 
bet rudenīgu noskaņu radīja Enija, 
Nika, Rasa, Marta un Katrīna, lasot 

savus mīļākos dzejoļus par rudeni.
 21. septembri ar nepacietību un 
cerību par labiem laika apstākļiem 
gaidīja 5., 6. klases skolēni, lai kopā 
ar audzinātāju Mārīti Pugeju dotos 
ekskursijā. Par laimi, lietus netraucē-
ja ne Zooloģiskā dārza, ne Siguldas 
piedzīvojumu parka “Tarzāns” 
apmeklējumu. Aizraujošs un izzinošs 
piedzīvojums skolēnus gaidīja Rīgas 
Motormuzejā. 
 Savukārt pirmsskolas grupas au-
dzēkņi vēroja zelta rudeni, pieda-
lījās Miķeļdienas izstādē, Malienā 
apmeklēja leļļu teātra izrādi “Pinokio 
piedzīvojumi”.
 Septembris noslēdzās ar skolotājiem 
veltītu pasākumu. Sveicienu svētkos 
bija sagatavojuši 11. un 12. klases 
skolēni, gan veltot dzejas rindas, gan 
muzikālu sveicienu Annas Mikijas 
izpildījumā. 
  Skolas kolektīvs ir gandarīts par 
komandu iegūtajām godalgotajām 
vietām Alūksnes un Apes novadu 
skolu sacensībās futbolā B un D 
grupā.
 Par tradīciju skolā ir kļuvusi ziedu 
paklāja veidošana ar kādu noteiktu 
devīzi vai veltījumu. Šogad tas bija 
veltīts Latvijai un atklāja, ko katram 
no mums nozīmē Latvija. Ziedu 
paklāja doma “Latvija man...” izska-
nēs arī svinīgajā Latvijas dzimšanas 
dienas pasākumā 

17. novembrī. 
  6. oktobrī 9. klases skolēni kopā ar 
audzinātāju Ināru Orbidāni devās uz 
Rīgu, lai izmantotu VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” piedāvāto bezmaksas 
ekskursiju uz “Ceļu laboratoriju”. 
Tajā skolēni varēja vērot, kā ar da-
žādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu 
būves materiāli: smilts, šķembas, 
grants, bitumens. Pavasarī 9. klases 
skolēnus gaida pārbaudījumi-eksā-
meni, un viens no tiem ir Latvijas 
vēsturē, tāpēc viņi apmeklēja arī tā 
saukto Stūra māju, kur kopā ar gidu 
izstaigāja kameras, gaiteņus, pagrabu 
un pagalmu, gūstot priekšstatu par 
cilvēka un varas attiecībām padomju 
okupācijas laikā. Gan skolēni, gan 
audzinātāja atzina, ka Stūra mājas 
apmeklējums raisīja pārdomas - kā 
kaut kas tik nežēlīgs un netaisnīgs 
varēja notikt Rīgas centrā. Visi kopā 
noskatījās arī Dailes teātra izrādi 
“Toma Sojera piedzīvojumi”.
  Svētdien, 8. oktobrī, kad atkal līņāja 
rudenīgs lietus, Liepnā varēja sastapt 
uzņēmīgus ļaudis, no tuvākām un 
tālākām vietām braukušus. Kāpēc? 
Tāpēc, ka projekta “1836” ietvaros 
pierobežas posmā Liepna-Žīguri 
satikās Ziemeļmeitas un Māras 
ceļš. Projekta dalībnieki Facebook 
bija ierakstījuši: “Svētdienas rītā 
nenobijāmies no lietus un devāmies 
uz Liepnu, iebraucot Liepnā, mūs 

sagaidīja meitenes ar norādi uz 
pareizo ceļu. Liepnas vidusskolā 
Liene Stabinge gaidīja ar siltu tēju 
un gardām plātsmaizēm, izveda eks-
kursijā pa Liepnu, un devāmies ceļā 
uz Žīguriem, lai savītu Ziemeļmeitas 
un Māras ceļus. Katrs no mums 
atrod savu veidu, kā aplidot, apceļot, 
apmīļot savu Latviju, mūsu Latviju.” 
Skolas direktore Liene Stabinge 
atzina: “Mums bija patiess prieks 
Liepnā viņus sagaidīt un pavadīt šai 
pārgājienā.”
  Jau vairākus gadus atbalstām Putras 
programmas aktivitātes. Arī šogad 2. 
un 4. klases skolēni piedalījās “Vis-
latvijas Putras programmā 2017”. 
Viņi noskatījās prezentāciju “Auzās 
ir spēks!”, no profesora Grauda 
uzzinot piecus svarīgus faktus par 
auzām un to nozīmi uzturā. Skolēni 
veidoja reklāmu veltītu superputrai 
- auzām, gatavoja un izgaršoja auzu 
biezputras ar zemenēm, āboliem un 
mellenēm.
  Pirms došanās rudens brīvdienās 
Liepnas vidusskolas pagalmā gan 
mūsu, gan tuvāko kaimiņskolu skolē-
niem bija iespēja iekāpt TehnoBusā, 
lai ērtā veidā iegūtu daudzpusīgu 
informāciju par inženierzinātnēm, 
īpaši mašīnbūves un metālapstrādes 
nozarēm. TehnoBuss ir Latvijas 
mašīnbūves un metālapstrādes rūp-
niecības asociācijas īstenots projekts 

jauniešiem, un nodarbības TehnoBu-
sā ir viena no aktivitātēm, ko iespē-
jams apmeklēt Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros. Viena no šī projekta koor-
dinatorēm mūsu novadā ir skolotāja 
Ināra Orbidāne.
 Jaunas zināšanas gūst ne tikai 
Liepnas vidusskolas skolēni, bet arī 
skolotāji, kuriem rudens brīvdienās 
bija iespēja apmeklēt dažādus kur-
sus. Skolas direktore Liene Stabinge 
un skolotāja Jana Kalēja ir uzsākušas 
profesionālās pilnveides programmas 
“Skolu vadības loma jaunā mācību 
satura un pieejas mācībām ievieša-
nai skolā” apguvi, lai ne tikai gūtu 
priekšstatu par projektu “Kompe-
tenču pieeja mācību saturā”, bet arī  
iegūtās zināšanas nodotu  pārējiem 
skolotājiem.
 Esam saņēmuši ielūgumu no Drau-
dzīgā Aicinājuma fonda priekšsē-
dētāja Jāņa Endeles 15. novembrī 
ierasties Cēsīs uz konkursa “Skolu 
reitings” balvu pasniegšanas cere-
moniju. Šī balva tiek pasniegta par 
centralizēto eksāmenu rezultātiem.
 Arī turpmākie šī mācību gada 
mēneši mūsu skolā noteikti būs vēl 
pozitīvākām emocijām bagātāki, jo 
tuvojas Latvijas dzimšanas diena un 
semestra izskaņā daudzu gaidītākie 
svētki - Ziemassvētki.

Jauniešiem, kuri ieinteresēti 
Alūksnes novada attīstībā!

Inga Grizāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
Jaunatnes lietu speciāliste

 Alūksnes novada Jauniešu 
konsultatīvajai padomei (JKP) 
tiek veidots jauns dalībnieku 
sastāvs, informē padomes 
priekšsēdētājs Rihards Lācis. 
Dalībai tajā aicina pieteikties 
cilvēkus vecumā no 15 līdz 
30 gadiem, kuri vēlas uzlabot 
novada jauniešu dzīves kvalitāti 
un saredz Alūksnes novada 
attīstību kādā ciematā, pagastā 
vai novadā kopumā.

 Vēlmi iesaistīties JKP darbībā 
var izteikt, piesakoties elektroniski, 
aizpildot pieteikumu abjc.lv 
mājaslapā līdz 2017. gada 
6. novembrim. 
 Alūksnes novada pašvaldība jau 
2011. gadā izveidoja Alūksnes no-
vada Jauniešu konsultatīvo padomi, 
lai veicinātu sadarbību starp novada 
jauniešiem un vietējo pašvaldību. 
Kā nozīmīgākos JKP darbus var 
minēt forumu organizēšanu pagas-

tos. Ar JKP darbības nolikumu var 
iepazīties abjc.lv mājas lapā sadaļā 
Dokumenti. JKP sastāvā paredzē-
tas divpadsmit dalībnieku vietas, 
t.sk. četri pārstāvji no pašvaldības 
iestādēm.
 Lai sabiedrībai sniegtu informāciju 
par JKP līdzšinējo darbu un veica-
majām prioritātēm, tiek organizēta 
informatīva sanāksme par JKP 
darbu 2017. gada 2. novembrī 
16.00-17.00 Alūksnes novada sa-
biedrības centrā, 2. stāvā, Dārza ielā 
8a, Alūksnē.
 Dalībnieku atlase notiks 9. no-
vembrī pulksten 16.00 Alūksnes 
novada sabiedrības centrā, kur katrs 
dalībnieks tiks aicināts prezentēt 5 
minūtēs kādu ideju dzīves kvalitā-
tes uzlabošanai Alūksnes novada 
ciemā, pagastā vai pilsētā.
 Dalība Jauniešu konsultatīvajā 
padomē ir lieliska iespēja iesais-
tīties Alūksnes novada attīstības 
programmas 2018.-2022. gadam 
Jaunatnes sadaļas izstrādē, lai 
tā būtu kvalitatīva un balstīta uz 
aktuālām jauniešu vajadzībām, 
skatoties nākotnē.

Viens no Jauniešu konsultatīvās padomes darbiem ir dalība jauniešu 
forumu rīkošanā
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Latvijas skolēni sveic 
Somiju valsts simtgadē
Silvija Aizupe,
Bejas pamatskolas direktore

 Gatavojoties mūsu valsts 
simtgadei, sadarbībā ar Bejas 
novadpētniecības centru 
Bejas pamatskola izveidoja 
koncertprogrammu ar tautas 
dziesmām un dejām, stāstījumu 
par savu zemi un latviešu 
gadskārtu ieražām. 
Koncertprogramma oktobrī 
plašāk iepazīstināja Somijas 
sabiedrību ar latviešu tautas 
tradīcijām, kā arī sniedza plašāku 
priekšstatu par karavīru gaitām 
Latvijā Brīvības cīņu laikā.

 Koncertprogramma ir vēstījums par 
mūsu tautu, valsti un ir sveiciens 
Latvijas un Somijas valstu svētkos 
pateicībā somu tautas devumam 
Latvijas Neatkarības izcīnīšanā.
 Programmu ievada abu valstu 
himnas, to papildina somu tau-
tas dziesmas, rotaļdejas, digitālā 
ekspozīcija “Latvijas Brīvības cīņas 
Alūksnes pusē” un radošās darb-
nīcas, kurās piedāvājām iemācīties 
veidot latvisko telpu dekoru (ķistu), 
gatavot dažādus latviešu tradicionā-
los ēdienus.
 2017. gada 6. decembrī Somija 
svinēs savas valsts simtgadi. Valsts 

Kultūrkapitāla fonda mērķprog-
rammas “Latvijai - 100” ietvaros 
atbalstītais projekts “Kultūrprog-
ramma Latvija – Somija “Solis pretī 
simtgadei”” deva iespēju koncert-
programmu prezentēt Somijā. 
 Programmu Bejas pamatskolas 
skolēni parādīja Tamperes Se-
udu neatkarības cīņu asociācijas 
biedriem, Tamperes Takahundin 
skolas un Haliko Armfeltin skolas 
audzēkņiem un skolotājiem, Salo 
Jauniešu interešu centra Steissi ap-
meklētājiem un Salo Kara veterānu 
asociācijas biedriem. 
 Projekta rezultātā latviešu bērni, 
iepazīstot kaimiņvalsti, ar savas 
tautas dziesmām, dejām, tradīci-

jām, vēstures stāstījumu parādīja 
attieksmi un nodeva vēstījumu par 
savu dzimto zemi vienaudžiem un 
pārējiem interesentiem Somijā, 
nodrošinot līdzšinējās sadarbības 
un sadraudzības tradīciju pēctecī-
bu. Projekts sniedza iespēju attīstīt 
katra audzēkņa prasmes saskarsmē 
un saziņā ar citiem cilvēkiem, 
kā arī palīdzēja īstenot vienu no 
audzināšanas programmas mērķiem 
– piederības savam novadam, valstij 
veidošanu un valstiskās apziņas 
stiprināšanu, nacionālās pašapziņas 
veicināšanu.

Bejas pamatskolas skolēni, viesojoties Somijā

“Sprīdītis” kļuvis par vienu no Ekoskolām
Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Sprīdītis” vadītājas 
vietniece izglītības jomā
 
 2017./2018. mācību gadu 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde “Sprīdītis” uzsākusi kā 
viena no Latvijas Ekoskolām. 

 12. septembrī Latvijas vides 
aizsardzības fonds iestādes 
pārstāvjus aicināja uz Ekoskolu 
apbalvošanas ceremoniju Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē. Saņemtais Zaļais diploms 
apliecina iestādes sasniegumus 
ilgtspējīgas attīstības, vides 
izglītības un vides aizsardzības 
veicināšanā izglītības iestādē un tās 
apkārtnē iepriekšējā mācību gadā.
 Papildus ikgadējiem Ekoskolu 
uzdevumiem, šogad darbosimies 
starptautiskā projektā “Ēdam 
atbildīgi!”, izzinot un mēģinot 
izprast atbildīga pārtikas patēriņa 
jautājumus, kā arī cenšoties panākt 
praktiskas izmaiņas iestādes vidē un 
apkārtnē. Projektā piedalās deviņas 
Eiropas valstis - Bulgārija, 
Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, 
Polija, Rumānija, Slovākija un 
Slovēnija.
 Dažādās aktivitātēs un, 
izmantojot izglītojošos materiālus, 
mācīsimies par globāliem 
izaicinājumiem un to nozīmi 
vietējā līmenī. Veicināsim izpratni 
par efektīvu resursu izmantošanu, 
bioloģisko daudzveidību, klimata 
pārmaiņām, cilvēktiesībām un 
godīgu tirdzniecību; par šķietami 
attālinātām tēmām, kuras mēs 
ikviens varam ietekmēt pozitīvi 
vai negatīvi, mainot savus ēšanas 

paradumus.
 Līdz ar Sprīdīti pie mūsu 
bērniem visa gada garumā ciemo-
sies projekta galvenais varonis – 
Kāmis, kurš jau ir paguvis uzaicināt 
ciemos draugus no citām novada 
pirmsskolas izglītības iestādēm - 
“Pienenītes”, “Cālis”, “Pūcīte” ru-
dens svētkos “Rudentiņa vezumā”.
 Kopā ar Kāmi visu vecumu bērni 
aktīvi darbojās Putras nedēļā, šogad 
īpašā godā ceļot auzu doto spēku un 
enerģiju. Nu mēs mākam gan paši 
pagatavot kā cepumus, tā putras, kā 
arī labāk novērtējam saimnieču ga-
tavoto sezonālo un veselīgo ēdienu 
savā izglītības iestādē.
  Priecē vecāku ieinteresētība gan 
projekta “Ēdam atbildīgi!”, gan citu 
Ekoskolas aktivitāšu norisē, jo tieši 
kopējais darbinieku un ģimenes 
ieguldījums ir tas, kas spēj atnest 
praktiskas izmaiņas vides aizsardzī-
bā un saglabāšanā. 
 Apliecinot gatavību turpināt darbu 
kompetenču izglītības modelī, 
4. un 5. grupu skolotājas veidoja 
savstarpējo sadarbību, piedaloties 
Pasaules lielākajā mācību stundā 
ar nodarbību “Katram šķīvim savs 
stāsts”. Šīs nodarbības iesākums 
meklējams jau maijā, kad bērni paši 
stādīja kartupeļus, pētīja to augšanu, 
septembrī novāca ražu un gatavoja 
kartupeļu pankūkas.
 Septiņu grupu skolotājas jau pava-
sarī vienojās par kopīgu sadarbību 
dabas takas nodarbību organizēšanā 
izglītības iestādes laukumos. 
12. oktobrī bijām viena no tūksto-
šiem izglītības iestāžu visā pasaulē, 
kas piedalījās Āra izglītības dienā, 
organizējot nodarbību bērniem 
iestādes dabas takā pie ozola.
 Pasaules pārtikas dienā, 16. ok-

tobrī, 9. grupas bērni un skolotājas 
uzrunāja citu grupiņu draugus, 
caur dziesmām, dejām, dzejoļiem 
atgādinot, ka visveselīgākie pārtikas 
produkti atrodami mūsu pašu 
apkārtnē – dārzā, mežā, kā arī 
iegādājami Alūksnes zaļajā tirdziņā. 
 Šajā pašā nedēļā Kāmītis, 
sadarbībā ar Kinopunktu “Secret 
Garden”, bērniem par čaklu dar-
bošanos bija sarūpējis trīs latviešu 
multfilmas “Ruksīša piedzīvojumi”, 
“Vaikikī”, “Meža sargs”, kuras 
gan priecēja, gan mācīja par vides 

aizsardzības jautājumiem.
 Labo Darbu nedēļa aizsāk mūsu 
ģimeņu aktivitātes visam gadam, 
kā piemēru var minēt dalību NVO 
akcijā “Aklais randiņš ar grāmatu”, 
ēdiena nešanu stirniņai Fejai, ziedo-
jumus Dzīvnieku patversmei.
 Notiek aktīva gatavošanās Ekosko-
lu Rīcības dienām, kad visu grupu 
bērni kļūs par atbildīgas ēšanas 
vēstniekiem, dodoties uz dažādām 
pilsētas iestādēm ar mērķi informēt 
un ieinteresēt apkārtējo sabiedrību 
vides aizsardzības jautājumos.

 Darbīgais rudens teju, teju galā 
un līdz ar pirmo salu, 3. novembrī 
Alūksnes Kultūras centrā Kajs, Ger-
da un citi H. K. Andersena pasakas 
“Sniega karaliene” varoņi gaidīs 
izglītības iestādes “Sprīdītis” bērnus 
un vecākus, citu Alūksnes novada 
pirmsskolu un 1. klašu bērnus uz 
31. dzimšanas dienas izrādi.
 Ceram, ka izrādes iedvesmoti, arī 
mēs katrs sevī, arvien turpināsim 
atrast siltu, līdzjūtīgu un darbīgu 
sirdi, kas pasauli ap mums 
spēj darīt labāku!

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” šo mācību gadu sācis kā Ekoskola

Rudens saiets Jaunannā
Sanija Jansone,
Jaunannas jauniešu kluba 
dalībniece 

 Septembra beigās 
Jaunannas jauniešu klubs 
“Tikšķis” organizēja” Rudens 
saietu”, kurā aicināja piedalīties 
ģimenes ar bērniem, vecvecākus, 
jauniešus, viņu draugus, lai 
kopīgi iesaistītos radošajās 
darbnīcās un sportiskajās 
aktivitātēs, tādā veidā veicinot 
dažādu paaudžu Jaunannas 
iedzīvotāju un viņu viesu 
saliedētību un sadarbību.

 “Rudens saiets” norisinājās 
brīvā dabā, laukumā pie Jaunannas 
Tautas nama. Lai piedalītos šajā 
pasākumā, katram dalībniekam 
bija jāiedod interesanta ieejas 
maksa – rudens gardums. Pasākuma 
laikā dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties dažādās stacijās, 
viena no tā bija spēka stacija, 
kurā stiprākie varēja mēroties 
spēkiem kartupeļu ilgturēšanas 
sacensībās. 
 Mākslas darbnīcā gan bērni, 
gan arī pieaugušie veidoja un 
krāsoja koku siluetus rudens 
noskaņās. Labirintā katrs varēja 
pārbaudīt savas prasmes un 
izveicību, bet darbnīcā “Kartupelis 
miglā” dalībnieki varēja pārbaudīt 
savas precizitātes prasmes, metot 

kartupeļus mērķī. Daudziem 
dalībniekiem patika ķirbju 
ripināšanas sacensības, jo katrs 
no viņiem varēja pārbaudīt, cik 
tālu var aizripināt četrus dažāda 
lieluma ķirbjus. Uzvarētājs šajās 
sacensībās aizripināja ķirbi 
34 metrus tālu.
 Mazākajiem bērniem patika 
stacijā “Kas te? Es te!”, kurā 
pārsteigumu kastēs bija noslēptas 
dažādas rudens veltes, un ar tausti 
tās bija jāatmin. Pasākuma laikā 
ikviens varēja nofotografēties 
rudenīgi un krāsaini noformētajā 
fotostūrītī. Visi, kuri vēlējās, varēja 
izkustēties stacijā “Zaļumballe”, 
kurā aktivitātes bija ļoti līdzīgas 
spēlei “Twister”. Visa “Rudens 
saieta” laikā ēdienu gatavošanas 
meistarklasē prasmīga pavāre 
darbojās, gatavojot dārzeņu 
sautējumu, ar kuru varēja 
cienāties ikviens pasākuma 
dalībnieks, bija iespēja nobaudīt 
arī siltu tēju. Noslēgumā 
“Tikšķis” apbalvoja pasākuma 
sportiskākos, stiprākos, 
aktīvākos dalībniekus.  
 Priecājamies, ka mūsu pasākums 
izdevās, jo to atbalstīja daudzi 
jaunannieši, kā arī viesi no blakus 
pagastiem. “Rudens saiets 
Jaunannā” notika, pateicoties 
Alūksnes un Apes novada fonda 
“Jauniešu ideju laboratorijas” 
atbalstītajam Jaunannas jauniešu 
projektam.
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Kolberģa tautas nama 
kolektīvi sāk sezonu
Esēnija Lielbārde,
Kolberģa tautas nama vadītāja

 Tāpat kā rudens ar savu krāš-
ņumu ienāk mūsos ik gadu, tāpat 
arī pagasta dzīvē ir parādījušās 
jaunas krāsas. 

 Oktobris Kolberģa tautas namā 
ir bijis notikumiem bagāts, bet ne 
mazāk bagāts solās būt novem-
bris. Rudens mēnesi ieskandināja 
māsas Legzdiņas ar savu saulai-
no koncertu. Savukārt Alūksnes 
invalīdu biedrība ar savu aizrautību 
un apņēmību bija sarīkojuši galda 
spēļu turnīru, kas ir tikai viena no 
viņu aizrautībām. Netika aizmirsta 
arī pati jaunākā paaudze, kas varēja 
jautroties kopā ar izrādes “Buratino 
piedzīvojumu” varoņiem.
 Sākoties jaunajai pašdarbnieku 
sezonai, Kolberģa tautas namā 
aktīvi uzsākuši savu darbību astoņi 
amatierkolektīvi un divas interešu 
grupas. Tiek aicināti jauni dalībnie-
ki, kas vēlētos darboties kādā no 
šiem kolektīviem. 
 Amatierkolektīvi aktīvi jau gatavo 
dejas un dziesmas, lai varētu priecēt 
ikvienu 17. novembrī 19.00 valsts 
svētku koncertā “Mēs savai Latvijai 
tik dažādi”, pēc tam uz lustīgu dan-
cošanu aicinās grupa “Putukvass”.
 Tautas deju kolektīvi “Kolberģis” 
un “Beja”, kā arī jauktais koris 
“Ezerlāse” aktīvi sākuši gatavoties 
skatēm, tiek šūti jauni tērpi, vadītāji 
apmeklē dažādus seminārus, lai 
varētu piedalīties XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos. 
 Paredzēta pirmā tikšanās ar senio-
riem, lai dalītos savās vēlmēs un 

interesēs kopā būšanai. 
 Mana vēlme ir sadarboties arī ar ci-
tām pašvaldības iestādēm, lai kopīgi 
varētu veicināt cilvēku saliedētību, 
kopā sanākšanu, darbošanos, kā 
arī piedāvāt dažādām paaudzēm 
ko aizrautīgu, kas veicinātu lielāku 
iesaistīšanos kultūras dzīvē. 
 Visiem novēlu krāsu emocijām 
bagātu, enerģijas un oriģinālu ideju 
pilnu sezonu!

 Deju kolektīva “Kolberģis” nodar-
bības notiks otrdienās un piekt-
dienās 20.00 – 22.00. Kolektīva 
vadītājs Armands Augstkalns.
 Jauktā kora “Ezerlāse” mēģināju-
mi notiks pirmdienās 18.00-21.00. 
Kora diriģenta Ingrīda Pilskalne.
 Bērnu mūsdienu deju grupas 
“Drupačiņas” mēģinājumi notiks 
otrdienās 17.30-18.30. Kolektīva 
vadītāja Esēnija Lielbārde.

 Kolberģa amatierteātra nodarbības 
notiks otrdienās 18.30-20.00. Ko-
lektīva vadītāja Monika Upeniece.
 Austrumu deju grupas “Džalila” 
mēģinājumi būs ceturtdienās un 
svētdienās 17.00-19.00. Kolektīva 
vadītāja Lauma Beļenkova.
 Aerobikas nodarbības notiks 
trešdienās 18.00-19.00. To vadītāja 
Ligita Belova.
 Senioru interešu grupas tikšanās 
notiks 1 reizi mēnesī. Tās vadīs 
Esēnija Lielbārde.
 Deju kolektīva “Beja” mēģinājumi 
būs otrdienās 19.30-21.00. Kolektī-
va vadītāja Ināra Orbidāne.
 Bejas amatierteātris mēģinājumos 
tiksies trešdienās 19.00-21.00. Ko-
lektīva vadītājs Arnis Ezeriņš.
 Bērnu ansamblis mēģinās pirm-
dienās 11.00-12.00. Tā vadītājs 
Zigmārs Krūmiņš.

Bērnu mūsdienu deju kolektīvs Kolberģa tautas namā darbu sāka 
2016. gada oktobrī

Ainaviskās Veclaicenes 
iepazīšanas velobrauciens
Aigars Ribušs,
Alūksnes novada pašvaldības
tūrisma mārketinga un reklāmas 
speciālists

 Veclaicenes apceļošana 
iecerēta divu gadu garumā, 
un līdz šim jau ir notikuši divi 
bezmaksas pasākumi.

 Šis brauciens sākās Alūksnes 
novada Ziemera pagastā, pie tilta 
pāri Vaidavas upei, kur noslēdzās 
iepriekšējais aizsargājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene” apceļošanas 
pasākums – laivu brauciens. 
 Kopumā brauciena garums bija ap 
25 kilometriem un maršruts izvērtās 

interesants, pateicoties laika aps-
tākļiem – gadījās arī kāds slapjāks 
posms, kas rudenīgo braucienu pa-
darīja vēl interesantāku. Brauciens 
notika gan pa zemes ceļiem, gan 
asfalta segumu.
 Pa ceļam viesojāmies arī Jaunlai-
cenes muižas muzejā, kur muzeja 
kolektīvs laipni uzņēma visus riteņ-
braucējus. Pie Grūbes HES visiem 
braucējiem bija iespēja ieturēties 
ar līdzpaņemtajām uzkodām, kā arī 
kopīgi ar kūku nosvinējām aizsargā-
jamo ainavu apvidus “Veclaicene” 
40 gadu jubileju.
 Nākamais apceļošanas pasākums 
plānots ziemā un, esot pietiekoši 
biezai sniega segai, tā būs slēpo-
šana.

Velobrauciena dalībnieki, viesojoties Jaunlaicenes muižas muzejā

Noslēgusies tūrisma akcija “Apceļo Vidzemes šosejas pieturas” 
 7. oktobrī ar sociālo tīklu 
instagram un facebook.com 
tiešraides starpniecību paziņoti 
tūrisma akcijas “Apceļo Vidze-
mes šosejas pieturas” uzvarētāji 
un balvu ieguvēji piecās dažādās 
nominācijās. 

 “Vidzemes šosejas pieturas” 
ir Raunas, Smiltenes, Apes un 
Alūksnes novadu pašvaldību sadar-
bības projekts, kura mērķis ir veidot 
un popularizēt kopīgu tūrisma 
piedāvājumu, lai iepazīstinātu ar sa-
viem tūrisma apskates objektiem un 
tūrisma uzņēmējiem. Tūrisma akci-
ju „Apceļo Vidzemes šosejas pietu-
ras” organizēja Raunas, Smiltenes, 
Apes un Alūksnes novadu tūrisma 
informācijas centri, sadarbojoties ar 
novada tūrisma uzņēmējiem, objektu 
apsaimniekotājiem un Vidzemes 
Augstskolas „Tūrisma organizācijas 
un vadības” studiju programmas 
4. kursa studenti Zani Krūmiņu.
 Akcijas mērķis bija ieinteresēt 
Latvijas apceļotājus apmeklēt četru 
novadu teritoriju jaunākos un ma-
zāk zināmus, kā arī jau pazīstamus 
tūrisma objektus. Akcija norisinājās 
no 2017. gada 1. aprīļa līdz 1. ok-
tobrim, kad par akcijas dalībnieku 
varēja kļūt ikviens Latvijas iedzīvo-
tājs vai viesis, kurš lieto viedtālruni 
un apņemas ievērot akcijas noteiku-
mus. Akcijas dalībnieku uzdevums 
bija ievietot fotogrāfijas ar apmek-

lēto akcijas objektu savā instagram.
com kontā, pievienojot atrašanās 
vietu un komentāros ierakstot tēm-
turi #vidzemespieturas.
 Kopā akcijā piedalījās vairāk nekā 
160 fotogrāfiju, kuras tika izvērtēja 
fotogrāfa Ainara Gaida vadītā komi-
sija, visas fotogrāfijas iedalot piecās 
dažādās nominācijās. 
 Nominācijā “Eko pietura” Raunas 
un Apes novadu mājražotāju EKO 
produkcijas grozus ieguva Inese 
Meldere, Anda Sviķe un Santa 
Paegle.
 Nominācijā “Visi vienā pieturā” 
trešo vietu un Maizes programmu 

ar latviskiem ēdieniem kafejnīcā 
“Kukabura” 50 EUR vērtībā ieguva 
Lita Kalniņa ar draugiem, otro 
vietu un izbraucienu grupai līdz 25 
personām ar plostu “Kaija” gida 
pavadībā ieguva Inese Čerpakovska 
un sieviešu koris “Līga”. Pirmo 
vietu un izbraucienu grupai  līdz 20 
personām ar kuģīti “Marienburg” 
audiogida pavadībā ieguva Līga 
Krūmiņa ar klasi. 
  Nominācijā “Viens pats pieturā” 
trešo vietu un Apes novada paš-
valdības pārsteiguma balvu ieguva 
Līga Matvejeva, otro vietu un foreļu 
zveju zivju audzētavā “Grube fish” 

ieguva Ilvija Gritāne un pirmo 
vietu un 20 minūšu lidojumu ar 
lidmašīnu virs Smiltenes ieguva 
Anda Arkliņa.
 Nominācijā “Draudzības 
pietura” trešo vietu un “Malduguns 
alus” degustāciju Raunas pilsdrupu 
skatu tornī kompānijai līdz sešām 
personām ieguva Linda Kauliņa, 
otro vietu un izbraucienu ar 
velorikšu pa Alūksnes muižas 
parku ieguva Līga Matvejeva un 
pirmo vietu un dāvanu karti 
50 EUR vērtībā no atpūtas un 
sporta kompleksa “Trīssaliņas” 
ieguva Sindija ar brālēniem.
 Akcijas noslēguma un balvu 
pasniegšanas tiešraides laikā 
norisinājās arī loterija, kurā 
izlozētas piecas laimīgās 
fotogrāfijas no visām iesniegtajām 
fotogrāfijām. Vidzemes šoseju 
pieturu sadarbības pašvaldību 
kopējo pārsteiguma balvu 
ieguva dalībnieki ar lietotājvārdiem: 
inaromane, s_i_n_d_z_u_x, ilvii_, 
daigazigure un salminakristine. 
 Trīs galvenās balvas - 
SIA “RAIBUM” izgatavotus 
ceļojumu koferus ar īpašu 
Vidzemes šosejas pieturu dizainu, 
ieguva nominācijas “Skaistākā 
fotogrāfija” pretendenti. Par trešo 
skaistāko fotogrāfiju tika atzīta 
Daigas Žīgures iesūtītā fotogrāfija 
ar “Latvijas Ķiploka” logo un balvā 
ieguva mazo Vidzemes šoseju pietu-

ru ceļojuma koferi! Par otro skaistā-
ko fotogrāfiju atzīta Evijas Ziemi-
ņas iesūtītā fotogrāfija ar Tepera 
ezeru, balvā iegūstot vidējā izmēra 
Vidzemes šoseju pieturu ceļojuma 
koferi, un par pirmo skaistāko fo-
togrāfiju, akcijā “Apceļo Vidzemes 
šosejas pieturas” tika atzīta Sonoras 
Āboliņas iesūtītā fotogrāfija ar skatu 
no Kornetu skatu torņa, balvā ie-
gūstot lielā izmēra Vidzemes šoseju 
pieturu ceļojuma koferi!
 Ar balvu ieguvējiem Vidzemes 
šosejas pieturu pārstāvji sazināsies 
personīgi, izmantojot instagram.
com saziņas iespējas, lai vienotos 
par balvu saņemšanu.
 Vidzemes šosejas pieturas projekta 
sadarbības partneri, kā arī akcijas 
veidotāja Zane Krūmiņa saka lielu 
paldies visiem akcijas dalībniekiem, 
par iesūtītajām fotogrāfijām. Lai 
gan akcija ir noslēgusies, aicinām 
jūs doties baudīt zelta rudeni Rau-
nas, Smiltenes, Apes un Alūksnes 
novados, uzņemt fotogrāfijas un 
publicēt tās instagram.com, izman-
tojot tēmturi #vidzemespieturas. 
Apsveicam balvu ieguvējus!

Seko mums: 
www.instagram.com/
vidzemespieturas/ 
www.facebook.com/
vidzemespieturas/ 
www.draugiem.lv/
vidzemespieturas/
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Jaunas mājas meklē 5 mēnešus 
veca sunīte. Iespējams, suņu 
dāmai kaut kur rados ir laika.

Pēc jauniem saimniekiem 
lūkojas arī daudz dažādi 
minči - gan kaķenītes, gan runči.

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Dzīvnieku mājā 

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi 
Alūksnes novadā novembrī
Apkopoja Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sporta pasākumi
19., 20. novembrī 10.00 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē Alūksnes 
novada atklātā kausa izcīņa 
florbolā pieaugušajiem un 
jauniešiem.
26. novembrī 10.00 Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas angārā SK „Lagūna” 
turnīrs galda tenisā.

Alūksnē
4. novembrī 13.00 Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā zālē 
Radošās darbnīcas un pasākums 
bērniem “Mārtiņdienu gaidīdami”. 
Ieeja: 1 EUR.
5. novembrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā svētku koncert-
uzvedums “Dod, Dieviņi”. Biļetes 
izpārdotas.
7. novembrī 13.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Valmieras 
kinostudijas viesizrāde bērniem 
“Rotaļlietu stāsts”. Ieeja: 4 - 6 EUR.
9. novembrī 12.00 Bānīša stacijas 
laukumā Alūksnes un Apes pilsētu 
un novadu skolu jaunatnes militāro 
sporta spēļu “Lāčplēša stafete – 
2017”.
11. novembrī Lāčplēša dienai 
veltīti pasākumi:
10.00 – 14.00 Militārās tehnikas un 
ieroču izstāde laukumā pie Alūksnes 
novada pašvaldības administratīvās 
ēkas, Dārza ielā 11
12.00 Ziedu nolikšana pie Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru kapiem
12.30 Piemiņas brīdis Alūksnes 
Garnizona kapos
13.30 Dievkalpojums Alūksnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
14.15 Alūksnes skolu jaunatne 
pulcējas pie Bībeles muzeja 
14.30 Piemiņas brīdis pie Alūksnes 
Jaunās pils. Militārās sporta spēles 
“Lāčplēša stafete 2016” uzvarētāju 
apbalvošana
~16.00 Lāpu gājiens uz 7. Siguldas 
kājnieku pulka pieminekli
~16.30 Svētbrīdis pie 7. Siguldas 
kājnieku pulka pieminekļa. Pēc 
svinīgā pasākuma pie pieminekļa 
notiks Alūksnes novada jaunsargu 
kandidātu svinīgā solījuma došana.
12. novembrī 17.00 Alūksnes 

Kultūras centrā koncerts “Es 
dziedu savu dziesmu”. Novadus 
pārstāvēs šādi mūziķi: Zemgali – 
Samanta Tīna, Vidzemi – 
Olga Rajecka, Kurzemi – Guntis 
Veits, Latgali – brāļi Puncuļi. 
Ieeja: 10; 12 un 15 EUR.
18. novembrī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumu “Sudraba 
zīle” pasniegšanas ceremonija un 
Latvijas Republikas proklamēša-
nas 99. gadadienai veltīts koncerts 
“Ceļš ved mani mājās”. Koncertā 
piedalās: Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, 
apvienotais koris, vokāli instru-
mentālā grupa, vokālais ansamblis 
“Anemones”, solisti. Ieeja: bez 
maksas.
19. novembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Lauris Reiniks 
Latvijas koncerttūrē “Es domāšu 
par tevi”. Ieeja: 7 - 20 EUR.
22. novembrī 13.30 Alūksnes 
Kultūras centrā interaktīva izrāde 
bērniem. Muzikāli teatrāla spēle 
“Vai pagaršot?”. Piedalās aktieri: 
Egija Silāre, Māris Bezmers, Eliza-
bete Balčus. Ieeja: 3 EUR.
24. novembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Latvijas rokenrola 
karaļi “Keksi” aicina uz 20 gadu 
jubilejas koncertu. Ieeja: 8; 10 un 
12 EUR.
25. novembrī Alūksnes Kultūras 
centrā Alūksnes novada amatier-
teātru skate. Ieeja: bez maksas.
26. novembrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā koncertuzvedums 
“Orlando teiksmainā dzīve”. Pie-
dalās: Sergejs Jēgers (kontrtenors), 
Jolanta Strikaite un Dināra Rudāne 
(soprāns), Agnese Kalniņa – Liepi-
ņa (baroka vijole), Jānis Stafeckis 
(kontrabass), Vladimirs Kudrins 
(ģitāra), Karina Bērziņa (stāstniece). 
Ieeja: 7 un 10 EUR.
3. decembrī 17.00 pie Bībeles 
muzeja Alūksnes pilsētas egles 
iedegšanas pasākums.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 25. novembrim Dabas muzeja 
izstāde “Latvijas dabas bagātības. 
No koraļļa līdz virpainītei”.
No 7. līdz 25. novembrim Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā 
izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”. 
Izstāde atspoguļo nelielu, bet ļoti 

nozīmīgu periodu Latvijas vēsturē 
no 1987. gada līdz 1991. gadam, 
kad Latvija atjaunoja valstisko 
neatkarību.
Līdz 23. novembrim mūziķa Igo 
(Rodrigo Fomina) grafiku izstāde 
“Nebijis gadījums”. 
No 29. novembra izstāde “Ziemas-
svētku pūra lāde” – izstādes atklāša-
na 29. novembrī 14.00. Izstādē būs 
apskatāmi seno Ziemassvētku eglīšu 
rotājumu un apsveikuma kartiņu 
kolekcijas laika periodā no 1900.-
1960. gadam, Salaveču un Snieg-
baltīšu ekspozīcija, Leļļu mākslas 
muzeja Ziemassvētku eksponāti un 
mākslinieces Ināras Liepas skulp-
tūrlelles.
No 30. novembra mākslinieka 
Māra Salmiņa jubilejas izstāde “Da-
bas ritmi”. Atklāšana un tikšanās ar 
mākslinieku 30. novembrī 17.00.
J. Medmana privātā mēbeļu ko-
lekcija izstādē “19. gs. muižkungu 
guļamistaba”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģis-
kā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”. 
“Asaru senkapi”. 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. 
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Ir kāda 
brīnumskaista zeme… (Latvijai)” 
(01.-30.11. abonementā); “Vīrs, 
kurš pārtulkoja Bībeli (E. Glikam 
– 365)” (01.–30.11. abonementā); 
“Vecākās grāmatas bibliotēkas krā-
jumā” (01.-30.11. lasītavā); “Astrī-
das Lindgrēnes pasaku valstībā. A. 
Lindgrēnei - 110” (10.-20.11. bērnu 
literatūras nod.).

Pasākumi, izstādes: 
06.-30.11. Dinijas Sekačas gleznu 
izstāde /bērnu literatūras nodaļā/
01.11.– 30.11. Izstāde “Apceļosim 
mūsu skaisto Alūksni!” (lasītavā)
16.11. plkst.17.00 Tematisks 
pasākums ciklā “Ar šodienas acīm” 
– Dzīvoja, strādāja, lai paspētu. 
Tālivaldis Birziņš (1925–1976) 
(lasītavā)
14.11. plkst.10.00 Rīta lasījums 
- M. Parra “Vafeļu sirds” Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļas ietvaros

23.11. plkst.17.00 Tikšanās ar no-
vadpētnieku Jāni Poli par grāmatu 
“Jānis Greste: fotostāsts” un A. 
Pelēcis “Čabiņš” tapšanu (lasītavā)
27.11. Informācijpratības stunda 
“Būsim droši internetā un telefonā”
27.11. Jauno grāmatu diena, plkst. 
12.00 jauno grāmatu apskats (abo-
nementā).

Alsviķu pagastā
No 23. oktobra līdz 21. novem-
brim Alsviķu kultūras nama 
mazajā zālē izstāde “Raibu raibie 
musturdeķi” (musturdāmu rokdar-
bi no visas Latvijas un Minhenes 
Vācijā).
1., 8., 15., 22., 29. novembrī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru grupas 
“Par prieku sev un citiem” tikšanās.
8. novembrī 10.00 Alsviķu kul-
tūras namā leļļu teātra “TIMS” 
muzikālā leļļu izrāde bērniem 
“Vilks, kurš rija grāmatas”. Ieeja: 
1,50 EUR.
11. novembrī Karvas brāļu kapos 
ziedu nolikšana, godinot Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalierus.
12. novembrī 14.00 Alsviķu 
kultūras namā viesojas Jaunannas 
amatierteātris “Šūpoles” ar izrādi 
“Zaļā zona” (A. Birbele). Ieeja: 
1,50 EUR.
18. novembrī 19.30 Alsviķu 
kultūras namā Latvijas dzimšanas 
dienai veltīts sarīkojums “Es – Lat-
vija…” – jaundzimušo alsviķiešu 
sveikšana, pateicību pasniegšana; 
Lindas un Danas Berkuļu muzikāls 
sveiciens. Ieeja: bez maksas.
18. novembrī 22.00 Alsviķu 
kultūras namā svētku balle ar 
Zinti Krakopu. Ieeja: 2,50 EUR.
24. novembrī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā kaimiņpagastu 
senioru draudzības pēcpusdiena “…
SATIKŠANĀS…”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniekam Imantam 
Auziņam - 80, zviedru rakstniecei 
Astrīdai Lindgrēnei – 110; tematis-
kā izstāde: “Nāc, Mārtiņ istabā!”, 
tematiskā pēcpusdiena skolēniem 
par Latviju “Man viņa ir vismī-
ļākā…”, Ziemeļvalstu nedēļas 
aktivitātes.

Turpinājums 12. lappusē

Draudzēs novadā
Alūksnes evaņģēliski 
luteriskajā draudzē
Baznīcā
Svētdienās 11.00 
Dievkalpojums
5. novembrī Dievkalpojums 
(Padomes un Valdes locekļu 
solījums)
11. novembrī 13.30 Lāčplēša 
dienas dievkalpojums
18. novembrī 11.00 Ekumēnisks 
dievkalpojums (Sv. Bonifācija 
Romas Katoļu baznīcā)

Mācītājmuižā
Darba dienās 9.00 Laudes (rīta 
lūgšana), 18.00 Vespere (vakara 
lūgšana)
Trešdienās 16.00 “Īsta brīvība”
18.00 Bībeles stunda
Piektdienās 17.00-18.00 Mācītā-
ja pieņemšanas laiks
18.00 Iesvētes kurss
19.00 Mazā grupa
Svētdienās 10.00 Svētdienas 
skola
11. novembrī 18.00 Māsu 
vakars
23. novembrī 18.00 Glika 
skola (pieteikšanās līdz 
19.11., tālr. 64984439)
25. novembrī 10.00 
Dāmu sanāksme

Alūksnes Svētās Trijādības 
pareizticīgo draudzē
4., 11., 18., 25. 17.00 Lielais 
vakara dievkalpojums, 
grēksūdze
5., 12., 19., 26. 8.00 Grēksūdze, 
08.30 dievkalpojums, stundas 
lūgšanas, liturģija. Pēc dievkal-
pojuma notiks aizlūgums par 
veselību, panihīdа (aizlūgums 
par mirušajiem).
Informācija pa tālruni 
68601888.

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju par 
saviem aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam no-
sūtot to uz e-pasta adresi evita.
aploka@aluksne.lv!

Diskutēja par mazo tirgu nozīmi Eiropas ekonomikā
11. - 16. oktobrī Itālijā, 
Akvaviva della Fonti 
pašvaldībā notika Eiropas 
Savienības programmas 
“Eiropa pilsoņiem” projekta 
“Small Markets at the Heart 
of EU Economy” (“Mazie tirgi 
Eiropas Savienības ekonomikas 
sirdī”) pasākums, kurā piedalījās 
arī Latvijas delegācija. Tās 
sastāvā uzaicināts piedalīties 
bija arī Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

 Eiropas Savienības programmas 
„Eiropa pilsoņiem” mērķis ir dot 
iespēju satikties dažādu valstu 
politiķiem, lēmumu pieņēmējiem, 
iedzīvotājiem, nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem un 
nozaru speciālistiem, veidot 

kopīgus projektus un īstenot tos.
 Projekta vadošais partneris ir Mel-
liehas pašvaldība Maltā, un projekta 
partneri ir Latvijas 

Pašvaldību savienība, Kudžir 
pašvaldība Rumānijā, Suvalki 
pašvaldība Polijā, Kasalborgone un 
Akvaviva della Fonti pašvaldības 

Itālijā, kā arī Amatas, Vecpiebalgas 
un Pārgaujas novadu pašvaldības. 
Alūksnes novada pašvaldība šajā 
projektā ir pieaicināts dalībnieks, 
tādēļ tai nav iespējas projekta 
aktivitātēs iesaistīt nevalstisko 
organizāciju, uzņēmēju vai citus 
kopienas pārstāvjus.

 Itālijā notika ceturtais projekta 
pasākums, kurā satikās lēmumu 
pieņēmēji, uzņēmēji, vietējie 
iedzīvotāji, jaunieši un kultūras 
jomas pārstāvji un kopīgi diskutēja 
par to, kā mazajiem vietēja mēroga 
tirgiem kļūt par stipriem spēlētājiem 
Eiropas Savienības lielajā tirgū.

 Informācija no Latvijas Pašvaldību 
savienības mājas lapas www.lps.lv. 
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā novembrī
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “…Kad tevi mīlu, kad tevi 
mīlu – pat dzīvot šai pasaulē var!” 
- vācu tautības latviešu literātam, 
tulkotājam Ernstam Glikam - 365, 
dramaturgam Paulam Putniņam 
- 80, dzejniekam, literatūrzinātnie-
kam Imantam Auziņam - 80, 
“Iemīļota bērnu grāmatu 
autore” - zviedru rakstniecei 
Astrīdai Lindgrēnei - 110, aktrisei 
Lilitai Ozoliņai - 70; tematiskā 
izstāde Lāčplēša diena, Latvijas 
Republikas proklamēšanas diena - 
“Valsts svētuma zīmes”; pasākums 
“Salas Ziemeļvalstīs” PII “Saulīte” 
audzēkņiem (13.-19.11. - 
Ziemeļvalstu nedēļa – laiks tiks 
precizēts).

Annas pagastā
No 1. līdz 30. novembrim 
Annas kultūras namā izstāde 
„Bija tāds laiks...” - atjaunotajam 
Alūksnes rajonam – 50.
10. novembrī Ezeriņu kapos sveču 
aizdegšana, godinot Latvijas Valsts 
brīvības cīnītājus.
18. novembrī 13.00 Annas 
kultūras namā Valsts svētku 
pasākums „Mēs satiksimies iekšup 
vīdamies” – svinīgā daļa un pagasta 
jaundzimušo bērnu sveikšana. 
Koncertā Imanta Kalniņa dziesmas 
dziedās Annas pagasta jauktais 
vokālais ansamblis.
1. decembrī 18.00 pie Annas 
pagasta pārvaldes ēkas Ziemassvēt-
ku eglītes iedegšana, 18.30 Annas 
kultūras namā pasākums „Idejas 
Ziemassvētkiem”: izstāde „Iepazīsti 
pagasta ļaužu roku darbu darināju-
mus un daudzveidīgās dabas vel-
tes”, Mālupes rokdarbnieču pulciņa 
“Annele” darbu izstāde.
1. decembrī 19.00 Annas kultūras 
namā dāmu deju kopas „Anniņas” 
un Mālupes līnijdeju kopas „Nāc 
līdz!” koncerts.
Annas pagasta bibliotēkā izstādes: 
vācu tautības latviešu literātam, 
izglītības darbiniekam, pirmajam 
Bībeles tulkotājam latviešu valodā 
Ernstam Glikam – 365; „Ikviens 
mēs pasaulē ejam / Ar savu dvēseles 
satvaru”, dzejniekam, literatūrzi-
nātniekam Imantam Auziņam – 80, 
zviedru rakstniecei, bērnu grāmatu 
autorei Astrīdai Lindgrēnei - 110.

Ilzenes pagastā
4. novembrī Ilzenes pamatskolas 
jaunās ēkas 30 gadu jubilejas svinī-
bas. Gaidīsim ikvienu, kas mācījies 
un strādājis Ilzenes pamatskolā no 
1987. līdz 2017. gadam. No 17.00 
līdz 18.30 reģistrācija pamatskolā, 
19.00 pasākuma svinīgā daļa centrā 
“Dailes”, 22.00 atmiņas, sarunas, 
dejas centrā “Dailes”. Dalības mak-
sa: 3 EUR.
11. novembrī 18.00 SKIIM centrā 
“Dailes” Jaunannas amatierteātra 
“Šūpoles” sniegumā sadzīviska 
komēdija, A. Birbele “Zaļā zona”. 
Ieeja: 1,50 EUR.

Jaunannas pagastā
8. novembrī 10.00 Jaunannas 
tautas namā sadarbībā ar 
Jaunannas bibliotēku senioru 
tikšanās (L. Inkina dokumentālā 
filma „Būt latvietim”, jaunākās 
literatūras apskats, domas un 
ierosinājumi par Ziemassvētku 
pasākumu).
17. novembrī 20.00 Jaunannas 
tautas namā koncertuzvedums 
„Saule brida rudzu lauku” (Alsvi-
ķu sieviešu vokālais ansamblis 
CANTICUM, deju kopas „Jandāls”, 
“Vēlreiz”, teātra studijas dalībnie-
ki).  Teiksim PALDIES, sveiksim 
mazos jaunanniešus savā pulkā. 
Ieeja brīva

2. decembrī 20.00 Jaunannas 
tautas namā atpūtas vakars pie 
galdiņiem „Tikšanās vietu mainīt 
nedrīkst jeb 17 vasaras mirkšķi” 
(ar mums kopā būs „Latgales dāmu 
pops”, grupa „Rolise”, gaidāmi 
pārsteiguma viesi). Ieeja: 5 EUR 
(galdiņi tikai ar iepriekšēju rezer-
vāciju līdz 28. novembrim, tālrunis 
28366016).
Jaunannas bibliotēkā  izstādes: 
„Pepija, Ronja, Karlsons un citi...” 
– rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei 
110, „Es tulkoju Bībeli” – Ernstam 
Glikam 365, “Salas Ziemeļos” - 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 
(13.-19.11.).

Jaunalūksnes pagastā
1. novembrī 14.00 Bejas novad-
pētniecības centrā novadnieces 
Rūtas Stradas austo jostu izstādes 
atklāšana “Vilksim košu zelta jostu 
apkārt savu tēvu zem`”. Izstāde 
apskatāma līdz novembra beigām.
8. novembrī 18.00 Kolberģa 
tautas namā vizāžistes Ingunas 
Luikas “Make-up meistarklase”. 
Ieeja: 4 EUR. Pieteikšanās līdz 6. 
novembrim.
10. novembrī 17.00 Kolberģa tau-
tas namā senioru radošā darbnīca 
“Latvju piespraude”.
11. novembrī Lāpu gājiens uz 
Somu karavīru Brāļu kapiem Bejā, 
pulcēšanās pie Bejas pamatskolas 
16.30.
17. novembrī 19.00 Kolberģa 
tautas namā Valsts svētku koncerts 
“Mēs savai Latvijai tik dažādi”. 
Ieeja: bez maksas.
17. novembrī 21.00 Kolberģa tau-
tas namā svētku balle ar groziņiem 
kopā ar grupu “Putukvass”. Ieeja: 
2,50 EUR.
24. novembrī  19.30  Kolberģa 
tautas namā Jaunannas amatier-
teātris “Šūpoles” ar dramaturģes 
Aivas Birbeles izrādi “Zaļā zona”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
27. novembrī - 1. decembrī 9.00 
– 16.00 Kolberģa tautas namā PII 
“Pūcītes” pūču kolekcijas izstāde – 
iedzīvotāji tiek aicināti papildināt šo 
kolekciju.
Jaunalūksnes bibliotēkā izstādes 
“Mārtiņdienas tradīcijas un paražas” 
(1.-17.11.), “Kā nemīlēt Latviju 
savu…” (10.-13.11.), “Manas bēr-
nības grāmatiņas”, pasākumi “Mans 
draugs dators” – sešgadnieki mācās 
datorzinības (8., 22.11.), “Lasīt ir 
stilīgi” – nodarbības pirmsskolas 
vecuma bērniem (9., 23.11.), “Ru-
dens meta zelta vilni” – pirkstiņro-
taļas pašiem mazākajiem (18.11.).
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Gaidīdami Mārtiņdienu, 
minam mīklas katru dienu”, “Dra-
maturgam Paulam Putniņam – 80”, 
“Dzejniekam, literatūrzinātniekam 
Imantam Auziņam – 80”, “Zvied-
ru rakstniecei, slavenajai bērnu 
grāmatu autorei Astrīdai Lindgrēnei 
– 110”, Bejas bibliotēkas lasītāju 
klubiņa pasākums “Latvija man 
gara, gara krelle, kurā ceļš pie ceļa 
vērts” (22.11.); Ziemeļvalstu biblio-
tēku nedēļa “Ziemeļu salas”, dalība 
Rīta stundas un Krēslas stundas 
lasījumos (13. - 19.11., pasākumu 
laiks tiks precizēts).

Jaunlaicenes pagastā
4. novembrī 12.00 Jaunlaicenes 
tautas namā sadarbībā ar Jaun-
laicenes un Veclaicenes jauniešu 
grupu “Rissing Korneti” “Prāta 
spēle gudrajiem un atjautīgajiem”’. 
Komandās aicināti piedalīties bērni 
un jaunieši no 8 līdz 18 gadiem. 
Pieteikšanās un sīkāka 
informācija līdz 3. novembrim, 
tālrunis 29123994, e-pasts 
tn.jaunlaicene@aluksne.lv.

19. novembrī 15.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Latvijas Valsts svētku 
jubilejas pasākums: Jaunlaicenes 
pagasta jaundzimušo godināšana, 
Alsviķu kultūras nama amatierko-
lektīvu koncertuzvedums “Saule 
brida rudzu lauku”.
25. novembrī 20.00 Jaunlaicenes 
tautas namā “Danču vakars tautie-
šiem”. Ieeja: 1,50 EUR.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna drau-
dzē”; izstāde: “Baltā smilšu kalni-
ņā”; izglītojošās nodarbības dažāda 
vecuma apmeklētājiem - pieauguša-
jiem, skolnieku grupām, ģimenēm 
ar bērniem: “Nu ir gaiša istabi-
ņa”, “Skološanās ne pa jokam”, 
“Pastaliņu darināšana”,  “Malēniešu 
vārdu spēle”, “Vāveru tīšana”, 
“Rotaļas un blēņas”, “Zemnieku 
ēšanas paradumi”, “Kā baronese 
zeķes lāpīja”; lekcijas: “Malēnieši 
un viņu valoda”, “Lintenes meitu 
skola”, “Brīvības cīņas Jaunlaicenes 
pusē”; pasākumi: kāzu un krustabu 
pasākumi, pasākumi ģimenēm, 
draugiem, darba kolektīviem un 
domubiedriem.

Kalncempju pagastā
17. novembrī 14.00 Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Latvijas valsts 
dzimšanas dienai veltīts svinīgs 
pasākums un Kalncempju pagasta 
pārvaldes cildinājumu pasniegšana.
7.-22. decembrī Viktora Ķirpa 
Ates muzejā izglītojošā programma 
“Ottes rūķu gaismas taka”. Prog-
rammu piedāvājam gan bērnudār-
ziem, skolām, gan darba kolek-
tīviem (dalībnieku skaits līdz 30 
personām). Ieejas maksa: 3 EUR. 
No 19. decembra programmu pie-
dāvājam arī izbraukumā Alūksnes 
novadā.
Kalncempju bibliotēkā literatū-
ras izstāde: dramaturgam Paulam 
Putniņam – 80.

Liepnas pagastā
10. novembrī 16.00 lāpu gājiens 
uz Teodora Mendes piemiņas vietu 
Sprinduļkalna kapos. Sākums no 
Liepnas pagasta pārvaldes.
11. novembrī 19.00 Liepnas tautas 
namā svētku koncerts “Latvija 
sākas manī!”, 21.00 balle latviskās 
skaņās “Pilnīgs simts”.
24. novembrī 16.00 Liepnas 
tautas namā “Alūksnes un Apes 
novada fonda” projekts “Svētku 
pakas un pasākumi Alūksnes 
un Apes novada sirmgalvjiem 
2017/2018” ielūdz uz koncertu 
“Samīļotā...”. Piedalās diriģente 
Ina Perevertailo, Alūksnes pilsē-
tas sākumskolas un Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēk-
ņi. Pasākumu finansē “Borisa un 
Ināras Teterevu fonds”.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
pasākumi Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļā (13.-19.11.); tematiska izstā-
de “Es - Latvijā, Latvija - manī” (6.-
20.11.); literatūras izstāde “Dodiet 
bērniem mīlestību un vēl vairāk 
mīlestības, un tad laba uzvedība 
nāks pati no sevis” /zviedru rakst-
niecei Astrīdai Lindgrēnei - 110 
(1.-30.11.).

Malienas pagastā
10. novembrī 12.00 Malienas 
tautas namā J. Babra leļļu teātra 
“Tims” viesizrāde “Vilks, kurš rija 
grāmatas”. Ieeja: 2 EUR.
17. novembrī 19.00 Malienas 
tautas namā Latvijas Valsts 
proklamēšanas gadadienai veltīts 
svinīgs sarīkojums un brāļu Puncuļu 
koncerts. Ieeja: bez maksas.
17. novembrī 22.00 Malienas 
tautas namā svētku balle ar grupu 

“Brīvdiena”. Ieeja: 3 EUR.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Sīki, mazi žagariņi...” 
(dramaturgam Paulam Putniņam – 
80), “Kā skaistule dus mana zeme 
miegā...” (dzejniekam Imantam 
Auziņam - 80), “Dzīvespriecīgā 
piedzīvojumu meklētāja Pepija Gar-
zeķe” (zviedru rakstniecei Astrīdai 
Lindgrēnei - 110); tematiskās iz-
stādes “Baltsarkanais karogs, kā brī-
vības puķe mirdz” (veltīta Latvijas 
Neatkarības proklamēšanas dienai), 
“Mārtiņi - rudens beigu un ziemas 
sākums”; pasākumi “Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas rīta lasījumi”.

Mālupes pagastā
1. novembrī 15.30 Mālupes Saieta 
namā radošā darbnīca “Rotu rota”.
11. novembrī 17.00 no Mālupes 
pagasta pārvaldes Lāčplēša dienai 
veltīts Lāpu gājiens un 17.30 piemi-
ņas brīdis Mālupes kapos.
24. novembrī 19.00 Mālupes Saie-
ta namā svinīgs tematisks pasā-
kums - koncerts „Nakts serenādes” 
ar Guntaru Ruņģi, 21.00 balle kopā 
ar grupu „OTTO”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „11. novembris - Lāčplēša 
diena” (8.-14.11.), “Ko nevaram 
aptvert ar sirdi - ar prātu to neap-
tvert mums” - dzejniekam, litera-
tūrzinātniekam I. Auziņam – 80 
(13.-16.11.), “Mieru, tikai mieru!” 
– zviedru rakstniecei A. Lindgrē-
nei 110 (14.-21.11.), „Te ir mana 
dzimtene” - 18. novembrī Latvijai  
99 (16.-23.11.).

Mārkalnes pagastā
8. novembrī 13.00 Mārkalnes tau-
tas namā senioru pēcpusdiena.
17. novembrī 18.00 Mārkal-
nes tautas namā „Ar mīlestību 
Latvijai” - svinīgs pasākums valsts 
dzimšanas dienā, jaundzimušo su-
mināšana, 20.00 atpūtas vakars. 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes „Lasīšanas 
maratons”, „Rakstniecei Astrīdai 
Lindgrēnei - 110”; jaunākās literatū-
ras izstāde „Dāvinājumi”; tematiskā 
izstāde „Latvijas dzimšanas diena!” 
Sabiedrības centrā.

Pededzes pagastā
10. novembrī 15.00 Pededzē, pie 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 
Palmu atdusas vietas “Akmeņdru-
vās” Lāčplēša dienas pasākums - 
svecīšu iedegšana, ziedu nolikšana.
19. novembrī 19.00 Pededzes 
tautas namā Valsts svētkiem veltīts 
svinīgs pasākums. Piedalās: Alsviķu 
sieviešu vokālais ansamblis “CAN-
TICUM”, deju kopas „JANDĀLS” 
un “VĒLREIZ”, teātra studijas 
dalībnieki.
Pededzes bibliotēkā katru ceturt-
dienu radošās nodarbības senioriem 
“Vai vari apstāties un ieskatīties 
sevī, sev apkārt prieku, mīlestību 
rast?”.

Veclaicenes pagastā
11. novembrī 20.00 Veclaicenes 
tautas namā Latvijas dzimšanas 
dienai veltīts tematisks pasākums 
“Kur dzīvo mana tautas dziesma”.  
Koncertā piedalās: Santa Sāre-
Gerža, Veclaicenes dziedātāji un 
dejotāji, Alūksnes Kultūras centra 
ansambļi. Pasākuma vadītāja Santa 
Sāre-Gerža.
11. novembrī 22.00 Veclaicenes 
tautas namā atpūtas vakars pie 
galdiņiem kopā ar muzikantiem no 
Siguldas.
No 11. novembra Veclaicenes 
vēstures krātuvē fotomirkļu izstā-
de “Dod man savu vieglumiņu”.
25. novembrī 12.00 
Veclaicenes klubiņā meistarklase 

māla trauku veidošanā.
Veclaicenes tautas namā 
fotomirkļi izstādē “Veclaicene 
tautas dziesmās”.

Zeltiņu pagastā
11. novembrī 12.00 Zeltiņu kapos 
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas 
brīdis.
11. novembrī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā seminārā “Kā dzīvot garšīgi, 
veselīgi un ekonomiski” tiksimies 
ar Vidzemes slimnīcas uztura 
speciālisti Agniju Irkli. Semināra 
kontrolpunkti: kā dzīvot garšīgi, 
veselīgi un ekonomiski, uzturs un 
svara korekcija, iepirkšanās māksla 
veselībai un garšai (var ņemt 
iecienīto produktu etiķetes un kopā 
izvērtēsim, kāpēc tas ir labs vai 
nē un kādas ir alternatīvas). Mazā 
meistarklase, sarunas par un ap uz-
turu. Orientējošais semināra ilgums 
2-3 stundas. Pieteikšanās un papil-
dus informācija, zvanot pa tālruni 
29492284 līdz 8. novembrim.
15. novembrī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā interešu grupas “Zeltenes” 
tikšanās.
18. novembrī 15.00 Zeltiņu 
tautas namā mūziķa, dziedātāja un 
dziesmu autora Viktora Tilčika un 
dzejnieces Elitas Tilčikas romantis-
ko noskaņu koncerts „Mazā pasau-
le”. Būs iespēja iegādāties jaunāko 
dziesmu albūmu.  Ieeja: brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Caur gadu simtiem” (E. 
Glikam - 365), “Viss sākās ar Pepiju 
Garzeķi” (A. Lindgrēnei - 110), 
“Par zemi, kas mūsu mājvieta”,  “20 
reizi Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 
Latvijā”,  Zeltiņu vēstures krātuves 
foto stāsts “Zeltiņi 2015”.
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvī-
gās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, 
„Novadnieku istaba”, „Mana skola 
Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (vel-
tīta Edgaram Liepiņam); izstādes 
“Vēdera vai prieka pēc...”, “Pa ķēķa 
durvju šķirbu veroties”, “Desmit 
apļu gaismā”; foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zel-
tiņi 2016”, ekskursijas uz padomju 
armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
8. novembrī 13.00 Māriņkalna 
tautas namā leļļu teātra “Tims” 
koncertprogramma “Vilks, kurš rija 
grāmatas”. Ieeja: bez maksas.
20. novembrī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts 
svētku koncerts “Visiem viena - kat-
ram sava - tautasdziesma”. Koncer-
tā piedalās Ziemera pagasta sieviešu 
koris “Elisa” un Veclaicenes tautas 
nama deju kolektīvs “Korneti”. 
Pagasta jaundzimušo sveikšana.
24. novembrī 18.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums “Pie tējas 
tases”.
25. novembrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā jautra ballīte kopā ar 
grupu “Rolise”. Ieeja: 3 EUR.
29. novembrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.
2. decembrī 18.00 Māriņkalnā pie 
pagasta pārvaldes ēkas pagasta 
svētku egles iedegšana.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
“Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārti-
ņi” (1.-13.11) un bibliotekārā stunda 
(9.11.), “Manas lugas – liecinieki 
aizgājušajam laikam” (dramatur-
gam P. Putniņam – 80) (13.-17.11.), 
“Manai Latvijai 99” (15.-24.11.); 
“Lasi un kļūsti par ekspertu!” – 
Bērnu žūrijas 2017 grāmatu kolek-
cijas izstāde; pasākums skolēniem 
“Salas Ziemeļvalstu literatūrā” 
(Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros, 
16.11.); Jauno grāmatu apskats 
(23.11.).


