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  7. septembrī visas dienas ga-
rumā ar dažādām jautrām un 
atraktīvām izdarībām Alūksnes 
dzelzceļa stacijas apkārtnē 110. 
gadskārtu svinēsim Gulbenes – 
Alūksnes Bānītim!

  Svētku režisore Astrīda Bētere 
uzsver, ka Bānītis ir daļa no alūks-
niešu ikdienas dzīves – vieni ar to 
brauc uz darbu, citi sēņot un ogot, 
vēl kāds mācīties, uz balli vai satik-
šanos. Bānītī satiekam jau zināmus 
ļaudis un iepazīstam jaunus.
  Par svētku norisēm stāsta A. 
Bētere: 
  - Svētku dienā Alūksnes stacijā ga-
viļnieku sāksim gaidīt jau no pulk-
sten 10 gan ar dažādiem kolektīvu 
priekšnesumiem, gan arī paši aktīvi 
iesaistoties, lai izdaiļotu apkārtni 
– mazākajiem svētku dalībniekiem 
būs iespēja izmantot jau sagatavotu 
papīru un krāsas un uzzīmēt savu 
apsveikumu Bānītim tā dzimšanas 

dienā, lai jubilāru sagaidītu jau 
ar gataviem zīmējumiem. Bānīša 
sagaidīšanā ar savu izdomu pieda-
līsies arī Alūksnes jaunās māmiņas, 
bet tieši kā – to varēsiet redzēt, ja 
apmeklēsiet pasākumu.
  Pulksten 10:25 ar gavilēm sveik-
sim jubilāru – Bānīti, kurš piestās 
Alūksnes stacijā. Šajā mirklī izska-
nēs oficiālās apsveikuma runas, pa-
teicības cilvēkiem, kuri savu mūžu 
saistījuši ar bānīti un rūpējušies par 
šī vēsturiskā objekta saglabāšanu arī 
mūsdienās. Svētku sakarā Alūksnes 
muzejs apzina cilvēkus, kas strā-
dājuši dzelzceļā, taču informācija 
ir pieticīga, tādēļ aicinām cilvēkus, 
kuri ir bijuši saistīti ar Bānīti, taču 
kādu iemeslu dēļ nav uzaicināti, 
pašiem atsaukties un svētku laikā 
pieteikties organizatoriem.
  Pēc Bānīša godināšanas turpinā-
sies dažādas lustes. Pasākuma ap-
meklētājiem būs vienreizēja iespēja 
redzēt īpašo Bānīša strūklaku, ko tā 
110. dzimšanas dienai par godu būs 
sarūpējis strūklaku meistars Alvits 
Grīvnieks.
  Svētku saimnieku lomā iejutīsies 

Alūksnes pilsētas Tautas nama deju 
kopa „Jukums”, kuri gan paši rādīs 
deju uzvedumu „Malēnieši smalki 
ļaudis”, gan parādīs, ka prot labi 
uzņemt viesus, un šoreiz ciemos būs 
ieradies deju kolektīvs „Zavaļinka” 
no Pleskavas.
  Dažādās aktivitātēs varēs iesaistī-
ties arī apmeklētāji. Viena no tām 
būs lielīšanās maratons, ko vadīs 
Ieva Bistrova. Te īpaši aicinām ve-
cākā gada gājuma ļaudis ar saviem 
stāstiem par Bānītī piedzīvoto, 
taču arī jaunieši varētu pastāstīt 
atgadījumus, ko dzirdējuši no 
saviem vecākiem un vecvecākiem. 
Lai lielīšanās ritētu raiti, tam jau 
gatavojas arī novada amatierteātru 
lielākie stāstnieki.
  Spēlēm un jautrībām apmeklētā-
jus pievērsīs Sandija Dovgāne un 
Dāvis Kārkliņš. Paldies Alūksnes 
skolām - sākumskolai, vidusskolai, 
ģimnāzijai, sporta skolai, kā arī klu-
bam „Spēka pasaule” par atsaucību 
stafešu organizēšanā. Tās visas būs 
saistītas ar bānīša ikdienas dzīvi 
un tās vadīs un komentēs Guntis 
Kozilāns.

  Pēc pulksten 13 svētku apmek-
lētājiem būs iespēja sadziedāties 
kopā ar Jaunlaicenes dziedātājiem, 
būs sagatavotas arī īpašas Bānīša 
dziesmu grāmatas.
  Pulksten 14 lielajā šķūnī pie 
stacijas uz atmiņu stundu aicināti 
visi ar Alūksnes staciju saistītie cil-
vēki – gan kantora darbinieki, gan 
strādnieki. Aicinām uz šo satikšanos 
arī tos bijušos dzelzceļa darbinie-
kus, kurus nav izdevies apzināt. 
Savukārt visas dienas garumā šķūnī 
varēs vērot dažādas filmas.
  Gaviļnieka otro ierašanos Alūksnē 
sagaidīsim pulksten 15:10, kad 
dziedoši un dejojoši Alūksnes bērnu 
un jauniešu kolektīvi būs sagatavo-
juši muzikālu apsveikumu „Ripo 
mazais Bānītis”. Savukārt pulksten 
18 svētku dižkoncertā skatītājus 
iepriecēs tādi mūziķi kā „Eolika”, 
„Dāmu pops”, Antra Stafecka, Aldis 
Siliņš un citi. 110. dzimšanas dienas 
svinības noslēgsies ar balli pie 
stacijas, kurā par deju mūziku gādās 
Gunārs un Zane.
  Jāpiebilst, ka visus pasākumus 
varēs apmeklēt bez maksas.

Bānītim šogad svinam 110!

„Pa sliedēm uz 
GAVIĻNIEKA  
110. svinībām”

Kustības grafiks 
ar signāla laikiem

no 10.00 
/Pleskavas deju kolektīvs „Za-
vaļinka”, Alūksnes pilsētas Tau-
tas nama deju kopa „Jukums”, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris, 
Alūksnes māmiņu klubs, u.c./ 
  • gaidīšanas rosība
  • godināšana
  • viesu izrādīšana

no 11.30 
/novada stāstnieki, Alūksnes 
pilsētas skolas, Jaunlaicenes 
dziedātāji, Alūksnes spor-
ta klubs „Spēka pasaule”, 
Alūksnes muzejs, u.c./  
  • lielīšanās
“Pret nokalnīti augstu tas apstā-
jas un pūš…”
  • spēles un jautrības
“Ir jāpastumj ar plaukstu ar 
plecu jāpagrūž…”
  • sadziedāšanās
“Čšs, čšs, tuk, tuk, tuk…”
  • atmiņas
“Panākt to un noskriet var…”

15.00 
muzikāli kustīgs apsveikums 
„Ripo mazais BĀNĪTIS”
/Alūksnes bērnu un jauniešu 
kolektīvi/

18.00  
Dižkoncerts „Atkal, atkal ir 
debesis pušu”
/Dāmu pops, EOLIKA, Antra 
Stafecka, Aldis Siliņš u.c./

20.00 
GAVIĻNIEKA balle
/duets Gunārs & Zane/

Ieeja visas dienas garumā: 
smaids, labs noskaņojums un 
līdzdarbošanās 
 

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Piektdien, 23. augustā Alūksnē 
atklāja Alūksnes Mākslas skolas 
jaunās telpas ainaviskā vietā 
Alūksnes ezera krastā - valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklī - 
Vecajā jeb Ezermalas pilī. Skolas 
jaunās darba telpas iesvētīja 
Alūksnes ev. lut. draudzes mācī-
tājs Magnuss Bengtsons.

 Ilgi gaidītajā notikumā kopā ar 
izglītības iestādi bija ļoti daudzi tās 
audzēkņi un viņu vecāki, sadarbības 
partneri, citu pašvaldības iestāžu 
pārstāvji un Alūksnes novada paš-
valdības vadība.
 - 2010. gadā, kad pašvaldībai pie-
šķīra 400 tūkstošus latu policentris-
kā finansējuma, bija grūti izšķirties, 
kur šo naudu investēt, jo ieceru un 
vajadzību bija ļoti daudz. Izglītī-
bas, kultūras un sporta jautājumu 
komitejā deputāti Sandra Zeltiņa un 
Askolds Zelmenis teica, ka Mākslas 
skolai Ojāra Vācieša ielā ir jābūt un 
deputāti nolēma šo naudu investēt 
Mākslas skolā. Šodien mēs šo mērķi 
esam sasnieguši. Lai šajā skolā top 
daudz talantīgu mākslinieku un viņi 
visi atgriežas novadā, - skolas atklā-
šanas pasākumā vēlēja Alūksnes no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers.
 Izglītības iestāde jaunās telpas 
ieguvusi, Alūksnes novada pašval-
dībai īstenojot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansēto projektu 
„Valsts nozīmes arhitektūras piemi-
nekļa „Vecā pils” renovācijas pa-
beigšana Alūksnes Mākslas skolas 
un novada iedzīvotāju vajadzībām”.

 Ēkas renovācija sākās jau 2005. 
gadā, kad tika izstrādāts tehnis-
kais projekts ēkas renovācijai 
un pielāgošanai Mākslas skolas 
vajadzībām. Gadu vēlāk pašvaldība 
saņēma Valsts Kultūrkapitāla fonda 
finansējumu, bet 2007. un 2008. 
gadā – līdzekļus no programmas 
,,Mērķdotācijas investīcijām paš-
valdībām”. Tā kā Valsts investīciju 
programmai kopš 2009. gada netika 
piešķirts finansējums, objekts palika 
nepabeigts.
 - Pašvaldība meklēja citus risi-
nājumus finansējuma piesaistei 
renovācijas pabeigšanai, taču bez 
rezultātiem. Vienīgā iespēja pabeigt 
objektu radās pēc pašvaldību 
administratīvi teritoriālās reformas, 
kad pašvaldībai tika dota iespē-
ja piesaistīt Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējumu novadu 
pašvaldību kompleksai attīstībai, 
- uzsver projekta vadītāja Inese 
Zīmele – Jauniņa.
 2011. gadā pēc projekta ide-
jas apstiprināšanas starpnozaru 
ministriju Koordinācijas padomes 
sēdē, pašvaldība iesniedza projek-
ta pieteikumu Valsts Reģionālās 
attīstības aģentūrā, aktualizēja teh-
nisko projektu un veica iepirkuma 
procedūras.
 Veicot ēkas renovāciju, ņemtas 
vērā arhitektoniski mākslinieciskās 
inventarizācijas rekomendācijas 
un respektēts 20. gs. sākuma telpu 
plānojums, saglabāti daudzi auten-
tiskie elementi – galvenās ārdurvis, 
logi, durvis iekštelpās, flīžu segumi, 
ozolkoka kāpnes. Vairākās vietās no 
jauna veidoti dekoratīvi, polihromi 
sienu gleznojumi, atbilstoši arhi-
tektoniski mākslinieciskajai izpētei. 
Izbūvējot trešo stāvu, bēniņos 

saglabātas un atsegtā veidā interjerā 
iekļautas senās jumta konstrukcijas.
 Alūksnes Mākslas skola saviem 
audzēkņiem piedāvā apgūt zināša-
nas, prasmes un iemaņas zīmēšanā, 
gleznošanā, veidošanā, kompozīci-
jā, mākslas vēsturē, tekstilmākslā, 
keramikā, grafikas tehnikās, dator-
grafikā. Skolā ir labas tradīcijas arī 
pirmsskolas, interešu un pieaugušo 
tālākizglītībā, kas turpināsies un 
pilnveidosies.
 Pašvaldības īstenotā projekta 
rezultātā ir iegūtas vizuāli skaistas 
un sakoptas gan pils telpas, gan tās 
apkārtne, radīta 80,4 m2 liela izstāžu 
zāle, pastāvīgu tēlniecības mazo 
formu un keramikas ekspozīciju 
izstāžu zāle pils ledus pagrabā, vieta 
radošo darbnīcu rīkošanai bērniem 
un ģimenēm, kā arī iespēja skolas 

telpas izmantot radošiem pasāku-
miem, konferencēm, semināriem, 
prezentācijām.
 Projekta finansējums ir no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda darbības 
programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” 3.6.2.1. aktivitātes 
„Atbalsts novadu pašvaldību kom-
pleksai attīstībai” jeb tā sauktais 
policentriskais finansējums. Projek-
ta kopējās attiecināmās izmaksas ir 
Ls 374 300,69, ERAF finansējums 
85% - Ls 318 155,59, pašvaldības 
finansējums 12% - Ls 44 916,08, 
valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
3% - Ls 11 229,02.

Alūksnes Mākslas skolas jaunā ēka - valsts nozīmes arhitektūras piemineklis -
nu atguvis jaunu dzīvību

Evitas Aplokas foto

Alūksnes Mākslas skolai – jauna ēka!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA
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Mācību gada 
sākums Alūksnes 
novada skolās 

Bejas pamatskolā 
2. septembrī 9.00.

Jaunlaicenes pamatskolā 
2. septembrī 9.00.

Liepnas vidusskolā  
2. septembrī 9.00.

Malienas pamatskolā 
 2. septembrī 9.00.

Mālupes pamatskolā  
2. septembrī 9.00.

Strautiņu pirmsskolas  
izglītības iestādē „Zemenīte”  
2. septembrī 9.00.

Pededzes pamatskolā  
2. septembrī 9.00.

Mārkalnes pamatskolā  
2. septembrī 9.30.

Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestādē ,,Saulīte”  
2. septembrī 10.00.

Alūksnes novada vidusskolā  
2. septembrī 10.00.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā  
2. septembrī 10.00.

Ilzenes pamatskolā  
2. septembrī 10.00 centrā  
„Dailes” .

Strautiņu pamatskolā  
2. septembrī 10.00.

Ziemeru pamatskolā  
2. septembrī 10.00.

Alūksnes pilsētas sākumskolā  
2. septembrī 12.00.

Jaunannas Mūzikas un  
mākslas pamatskolā  
2. septembrī 12.00.

Liepnas internātpamatskolā  
2. septembrī 13.00.

Alūksnes Mākslas skolā  
2. septembrī 13.30.

Alūksnes Mūzikas skolā  
2. septembrī 15.00 Ceļu daļas 
zālē, Jāņkalna ielā 43.

Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā 
2. septembrī 17.00. 

  Evita Aploka

  Alūksnes novada domes 22. 
augusta sēdē deputāti izskatīja 42 
darba kārtības jautājumus.

  Dome nolēma:
  - ņemot vērā nepieciešamību 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
Alūksnes novada pašvaldības nekus-
tamo īpašumu, organizēt iedzīvotā-
jiem iespēju nodrošināt siltumapgādi 
daudzdzīvokļu mājā, nodot pašval-
dības nekustamo īpašumu – zemes 
gabalu Ezera ielā 1B, Alūksnē, 410m2 
platībā, apsaimniekošanā sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību „Alūksnes 
nami”, ar mērķi – malkas glabāšanai 
paredzētas būves – malkas šķūņa 
izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju Ezera ielā 2 un Ezera ielā 
2A iedzīvotāju nodrošināšanai ar 
dzīvokļu apkurei paredzētā kurināmā 
glabātuvi;

  - atļaut savienot amatus Ivetai 
Priedei, Intai Cinglerei, Ivetai 
Vārtukapteinei, Ingrīdai Sniedzei, 
Everitai Vimbai, Elitai Laivai, Mod-
rītei Voskai. Šādi lēmumi pieņemti 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 
lemjot par atļauju savienot minēto 
personu tiešā darba pienākumus ar 
darbu kādā no domes komisijām;

  - izdarīt grozījumu Alūksnes novada 
domes 17.12.2009. lēmumā Nr.418 
„Par Alūksnes novada pašvaldības 
iestāšanos biedrībā „Alūksnes lauku 
partnerība”, aizstājot lēmuma 2. 
punktā vārdus „deputāti Sandru ZEL-
TIŅU” ar vārdiem „deputātu, domes 
priekšsēdētāja vietnieku Aivaru FO-
MINU”. Līdz ar šo lēmumu mainīts 
domes pārstāvis, kas pilnvarots pār-
stāvēt pašvaldības intereses biedrībā;

  - izdarīt grozījumu Alūksnes novada 
domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 
,,Par komisijas interešu izglītības 
mērķdotācijas sadalei personālsastāva 
apstiprināšanu”, komisijas sastāvā 
Alūksnes novada domes deputātes 
Elitas Laivas vietā iekļaujot deputāti 
Janu Zilkalni;

  - ņemot vērā euro kā maksāšanas 
līdzekļa ieviešanu Latvijas Republikā 
no 01.01.2014., Eiropas Savienības 
Padomes noteikto kursu latu apmaiņai 
pret euro, izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 29.09.2011. lēmumā 
Nr.361 „Par maksas pakalpojuma 
apstiprināšanu Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē „SPRĪDĪTIS””, aiz-
stājot lēmuma 1. punktā skaitļus un 
vārdus „Ls 1,00 (viens lats, 00 santī-
mi)” ar skaitļiem un vārdiem „EUR 
1,42 (viens euro un 42 euro centi)”. 
Lēmums stāsies spēkā 01.01.2014.;

  - pamatojoties uz Euro ievieša-
nas kārtības likumu, izdarīt domes 
27.01.2011. lēmumā Nr.21 „Par ēdi-
nāšanas maksas noteikšanu Alūksnes 
novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs”, grozījumus, lē-
muma 2.1. punktā aizstājot skaitli un 
vārdus „Ls 0,65” ar skaitli un vārdiem 
„EUR0,93”, 2.2.2. punktā aizstāt 

konta numuru un vārdus „LV91 
LHZB 4300 1659 2000 1, banka: AS 
„Latvijas Hipotēku un zemes banka”, 
bankas kods: LHZBLV22” ar bankas 
konta numuru un vārdiem „LV33 
LPNS 0004 3028 6395 9, Latvijas 
pasts, bankas kods: LPNSLV2X” 
un svītrojot lēmuma 2.2.3. punktu. 
Lēmuma punkts par maksas apmēru 
euro stāsies spēkā 01.01.2014.;

  - pamatojoties uz Euro ieviešanas 
kārtības likumu, izdot saistošos 
noteikumus Nr.19/2013 „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs””, 
Nr.20/2013 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2010.gada 18.marta 
saistošajos noteikumos Nr.11/2010 
„Kārtība, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība sedz braukšanas izdevu-
mus vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamiem””;

  - pamatojoties uz Euro ieviešanas 
kārtības likumu, izdarīt Alūksnes 
novada pašvaldības 24.02.2011. ins-
trukcijā Nr.1/2011 „Skolēnu autobusu 
izmantošanas kārtība” grozījumus: 
instrukcijas 5.1.punktā aizstāt skaitli 
un vārdus „0,25LVL/km” ar skaitli un 
vārdiem „EUR 0,35/km”, 5.2.punktā 
aizstāt skaitli un vārdus „0,50LVL/
km” ar skaitli un vārdiem „EUR 0,70/
km”, 7.1.punktā aizstāt skaitli un 
vārdus „0,25LVL/km” ar skaitli un 
vārdiem „EUR 0,35/km”, 7.2.punktā 
aizstāt skaitli un vārdus „0,50LVL/
km” ar skaitli un vārdiem „EUR 
0,70/km”. Grozījumi stāsies spēkā 
01.01.2014.;

  - ņemot vērā euro kā maksāšanas 
līdzekļa ieviešanu no 01.01.2014., no-
teikto kursu latu apmaiņai pret euro, 
izdarīt domes 22.12.2011. lēmumā 
Nr.492 „Par maksas pakalpojumiem 
Alūksnes novada bāriņtiesā”, grozī-
jumus, aizstājot lēmuma pielikuma 
tekstā vārdu „Ls” ar vārdu „EUR”, 
skaitli „0,06” ar skaitli „0,09” un 
skaitli „0,10” aizstāt ar skaitli „0,14”. 
Lēmums stāsies spēkā 01.01.2014.;

  - ņemot vērā euro kā maksāšanas 
līdzekļa ieviešanu no 01.01.2014., 
noteikto kursu latu apmaiņai pret 
euro, izdarīt domes 23.12.2010. lēmu-
mā Nr.744 „Par maksas noteikšanu 
sociālās aprūpes pakalpojuma dzī-
vesvietā” grozījumus: izteikt lēmuma 
nosaukumu šādā redakcijā: „Par 
maksas noteikšanu sociālās aprūpes 
pakalpojumam dzīvesvietā”, aizstāt 
tā 1. punktā vārdu un  skaitli „Ls 
2,05” ar vārdu un skaitli „EUR 2,92”, 
aizstāt 2. punktā vārdu un skaitli „Ls 
0,45” ar vārdu un skaitli „EUR 0,64”. 
Lēmuma punkti par maksas apmēru 
stāsies spēkā 01.01.2014.;

  - ņemot vērā euro kā maksāšanas 
līdzekļa ieviešanu no 01.01.2014., no-
teikto kursu latu apmaiņai pret euro, 
izdarīt domes 23.05.2013. lēmumā 
Nr.246 „Par specializētā autotrans-

porta pakalpojuma maksas noteik-
šanu” grozījumu, aizstājot lēmuma 
tekstā vārdu un skaitli „Ls0,10” ar 
vārdiem un skaitļiem „EUR0,14 (14 
euro centi)”. Lēmums stāsies spēkā 
01.01.2014.;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.21/2013 „Grozījums Alūksnes 
novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.5/2010 
„Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā””;

  - ņemot vērā euro kā maksāšanas 
līdzekļa ieviešanu no 01.01.2014., 
noteikto kursu latu apmaiņai pret 
euro, izdarīt domes 22.12.2011. lēmu-
mā Nr.489 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas apmēra 
apstiprināšanu Alūksnes novada 
teritorijā” grozījumus: 1.1.1. punkta 
ievaddaļā aizstāt skaitli un vārdus 
„Ls 11,42 (vienpadsmit lati un 42 
santīmi)” ar vārdiem un skaitli „EUR 
16,25 (sešpadsmit euro un 25 euro 
centi)”, 1.2.1.1. apakšpunktā aizstāt 
skaitli un vārdus „Ls 5,40 (pieci lati 
un 40 santīmi)” ar skaitli un vārdiem 
„EUR 7,68 (septiņi euro un 68 euro 
centi)”, 1.3.1.2. apakšpunktā aizstāt 
skaitli un vārdus „Ls 4,60 (četri lati 
un 60 santīmi)” ar skaitli un vārdiem 
„EUR 6,55 (seši euro un 55 euro 
centi)” un 1.4.1.3. apakšpunktā aizstāt 
skaitli un vārdus „Ls 1,42 (viens 
lats un 42 santīmi)” ar skaitli un 
vārdiem „EUR 2,02 (divi euro un 2 
euro centi)”. Grozījumi stāsies spēkā 
01.01.2014.;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.22/2013 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2010.gada 26.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.31/2010 
„Par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu Alūksnes novadā””;

  -   ņemot vērā euro kā maksāšanas 
līdzekļa ieviešanu no 01.01.2014., 
noteikto kursu latu apmaiņai pret 
euro, izdarīt domes 23.12.2010. 
lēmumā Nr.742 „Par kanalizācijas 
pakalpojuma sniegšanas apmak-
sas tarifa apstiprināšanu Alūksnes 
novada Pededzes pagastā” grozījumu, 
aizstājot skaitli un vārdus „0,28Ls/m3 
(divdesmit astoņi santīmi par vienu 
kubikmetru)” ar  skaitli un vārdiem 
„0,40 EUR/m3 (četrdesmit euro centi 
par vienu kubikmetru)”. Grozījums 
stāsies spēkā 01.01.2014.;

  - pamatojoties uz Euro ievieša-
nas kārtības likumu, izdarīt domes 
22.12.2011. lēmumā Nr.490 „Par 
maksas apstiprināšanu par Alūksnes 
novada pagastu pārvalžu sniegtajiem 
transporta pakalpojumiem” grozī-
jumus, aizstājot 1.1. punktā skaitli 
un vārdus „LVL0,21” ar skaitli un 
vārdiem „EUR0,30”, 1.2. punktā 
skaitli un vārdus „LVL0,26” ar skaitli 
un vārdiem „EUR0,37”, 1.3. punktā 
skaitli un vārdus „LVL0,44” ar skaitli 
un vārdiem „EUR0,63”. Grozījumi 
stāsies spēkā 01.01.2014.;

  - pamatojoties uz Euro ieviešanas 
kārtības likumu, izdarīt grozījumu 

pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 
mērķdotācijas sadales un piešķiršanas 
kārtībā, aizstājot 8.1. punktā skaitli un 
vārdus „Ls5000,- (pieci tūkstoši lati)” 
ar skaitli un vārdiem „EUR7000,00 
(septiņi tūkstoši euro)”. Grozījumi 
stāsies spēkā 01.01.2014.;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.23/2013 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2012.gada 26.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.22/2012 
„Alūksnes novada sabiedriskās kārtī-
bas noteikumi””;

  - pamatojoties uz Euro ieviešanas 
kārtības likumu, izdot saistošos 
noteikumus Nr.24/2013 „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 2012.gada 
22.novembra saistošajos noteiku-
mos Nr.32/2012 „Par Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)””;

  -  pamatojoties uz Euro ieviešanas 
kārtības likumu, izdarīt grozījumus 
pašvaldības noteikumos Nr.3/2012 
„Kārtība, kādā sadala Alūksnes nova-
da pašvaldības budžeta līdzekļus”;

  - piedalīties Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto pro-
jektu atklātā konkursā „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai, trešā kārta” 
ar projektu „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi-
nāšanai Alūksnes novada vidusskolā 
un Liepnas vidusskolā”. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas līdz Ls 
482 564 (līdz EUR 686 626,71) un 
pašvaldības līdzfinansējumu līdz Ls 
222 655,03  (līdz EUR 316 809,57) 
no kopējām attiecināmajām izmak-
sām. Noteikt, ka projekta iesniegumā 
norādītajām ēkām ne mazāk kā piecus 
gadus pēc projekta īstenošanas netiks 
mainīts lietošanas veids un tās netiks 
demontētas;

  - atbalstīt biedrības „PEDEDZES 
NĀKOTNE” piedalīšanos Latvijas 
Kopienu iniciatīvu fonda atklātā pro-
jektu iesniegumu konkursa program-
mā „Atbalsts kopienu centriem” ar 
projektu „Pededzes sabiedriskā centra 
labiekārtošana”. Projekta atbalsta 
gadījumā  nodrošināt līdzfinansējumu 
10% apmērā jeb Ls199,27 biedrībai tā 
realizācijai no pašvaldības 2013. gada 
budžeta līdzekļiem;

  - piešķirt finansējumu Ls 48170 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta projekta „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Alūksnes pilsē-
tas publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” priekšfinansēšanai un 
līdzfinansēšanai;

  - izdalīt no pašvaldības pamatbudže-
ta līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem finansējumu Ls 1841 Malienas 
pagasta pārvaldei ielu apgaismojuma 
rekonstrukcijai;

  - apstiprināt Viktora Ķirpa Ates mu-
zeja vidējā termiņa darbības stratēģiju 
2013. – 2017. gadam.

Alūksnes novada domes 22. augusta sēdē

 Cienījamie lasītāji, nāka-
mais pašvaldības laikrak-
sta “Alūksnes Novada 
Vēstis” numurs iznāks 
oktobrī.



rodas problēmas, sastopoties ar 
iepriekšējos gadu desmitos iebūvē-
tām komunikācijām, kuru atrašanās 
vieta nav precīzi zināma, līdz ar 
to inženiertopogrāfiskajā plānā tās 
nav precīzi atspoguļotas vai arī nav 
uzrādītas vispār.
  Sakarā ar šobrīd pilsētā notieko-
šajiem rekonstrukcijas projektiem 
iedzīvotāji taujā, kādēļ dažviet 
izraktās tranšejas pēc attiecīgo 
komunikāciju izbūves tiek aizraktas, 
bet pēc kāda laika turpat tranšeja 
tiek rakta no jauna.
  Te jāpaskaidro, ka pilsētā notiek 
ne tikai divu tranzīta maršrutu 
rekonstrukcija, bet arī siltumapgādes 
rekonstrukcijas projekts, kura laikā 
tiek mainītas un no jauna izbūvētas 
siltumtrases. Līdz ar to tie ir dažādu 
projektu ietvaros notiekoši darbi. Ja 
ielu rekonstrukcijas projektus īsteno 
pašvaldība, tad par siltumapgādes 
projekta gaitu atbildīga ir AS „Simo-
ne”, arī Eiropas Savienības piešķirtā 

finansējuma izlietojumu uzrauga 
atšķirīgas institūcijas – Satiksmes 
ministrija un Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra.
  Jāuzsver, ka katrs būvnieks ir 
atbildīgs par sava veiktā darba 
kvalitāti. Bez tam, vienā tranšejā 
visas komunikācijas izbūvēt nemaz 
nedrīkst, jo pēc būvnormatīviem ir 
noteikti dziļumi, kādos tās jāiegulda, 
un attālumi, kādā vienām komunikā-
cijām jāatrodas no citām.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1 
930 693,93, kas sadalās attiecināma-
jās izmaksās – Ls 1 596 832,85 un 
neattiecināmajās izmaksās - Ls 333 
861,08. Kopējās attiecināmās iz-
maksas sadalās - ERAF finansējums 
Ls 1 197 464,95, pašvaldības līdz-
finansējums Ls 351 462,91, valsts 
budžeta dotācija Ls 47 904,99.

Alūksnes Novada Vēstis  3.28.08.2013.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Siltumenerģijas 
ražošanu sākt 
vēl nevar
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldības 
AS „Simone” šobrīd turpina 
īstenot divus Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda finansētos 
siltumapgādes rekonstrukcijas 
projektus, kas paredz esošo 
siltumtrašu atjaunošanu un 
jaunu izbūvi, kā arī centrālās 
katlu mājas darbības optimi-
zāciju.

  Sakarā ar to, ka darbi minētajos 
projektos ir iekavējušies, AS „Si-
mone” šobrīd vēl nevar uzsākt 
siltumenerģijas ražošanu un līdz 
ar to karstā ūdens padevi.
 - Sabiedrība veic visus nepie-
ciešamos pasākumus, lai pēc ie-
spējas ātrākā laika varētu atsākt 
siltumenerģijas ražošanu. Šobrīd 
pēc būvnieku darba grafikiem 
prognozējams, ka siltumener-
ģijas padevi varēsim atjaunot 
septembra otrajā pusē, - norāda 
AS „Simone” valdes loceklis 
Jānis Bukāns.

  Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnē, īstenojot Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta 
atbalstīto projektu „Siltumnī-
cefekta gāzu emisiju samazinā-
šana Alūksnes pilsētas publisko 
teritoriju apgaismojuma infra-
struktūrā”, septiņās pilsētas ielās 
modernizē ielu apgaismojumu.

  Projekts  paredz Rīgas, Ojāra 
Vācieša, Pilssalas, Glika, Miera 
un Latgales ielās un Raiņa bulvārī 
nomainīt esošos vai uzstādīt jaunus 
gaismekļus. Lai samazinātu oglekļa 
dioksīda emisijas, projekta ietvaros 
esošos dzīvsudraba gāzizlādes gais-
mekļus un augstspiediena nātrija 
gaismekļus nomaina uz gaismu 
izstarojošu diožu (LED) tipa gais-
mekļiem. Līdz ar pāreju uz cita tipa 
gaismekļiem, tiek mainīti arī balsti, 

kur tas nepieciešams.
  Gaismekļu nomaiņa ļaus samazi-
nāt elektroenerģijas patēriņu šajās 
ielās vairāk nekā 3 reizes (pašreizē-
jais patēriņš veido 108423,25 kWh, 
pēc projekta patēriņš būs 23319,63 
kWh), un šajās ielās tiks nodroši-
nāts vienmērīgs ielas apgaismo-
jums, kas līdz šim ne visur bija.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
144907,98, kuras sastāv no attieci-
nāmajām izmaksām Ls 138197,68 
un neattiecināmajam izmaksām Ls 
6710,30. Klimata finanšu instru-
menta finansējums 70% apmērā 
ir Ls 96738,38 un pašvaldības 
līdzfinansējums 30% apmērā – Ls 
41459,30.

Alūksnē modernizē 
ielu apgaismojumu

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Saņemot SIA „Alūksnes nami” 
sagatavotos rēķinus par  iepriek-
šējā mēneša pakalpojumiem, 
vairāki iedzīvotāji vērsušies ar 
jautājumiem pie namu apsaim-
niekotāja.

  SIA „Alūksnes nami” valdes 
locekle Valentīna Omeļjana sniedz 
skaidrojumu par rēķinos iekļauto 
informāciju, kas radījusi klientos 
neizpratni:
   - „Alūksnes namiem” iepriekš 
pārmeta, ka ir pieejams par maz 
informācijas. Tā kā iegādājāmies 
jauno datorprogrammu uzskaitei, 
tā mums ļauj iekļaut arī vairāk 
informācijas par konkrētās mājas 
izdevumiem. Diemžēl jāatzīst, ka 
šī informācija nebija sagatavota īsti 
korekti un saprotami.
  Sadaļā „Ieņēmumi” rēķina atspo-
guļojas nevis tā summa, kas ir aprē-
ķināta, bet tā, ko mājas iedzīvotāji 

faktiski ir samaksājuši par īpašuma 
apsaimniekošanu.
  Izdevumu sadaļā „Sētnieks” 
iekļauti ne tikai sētnieka darba iz-
devumi – darba alga un nodokļi, bet 
arī citi – teritorijas uzkopšana, zāles 
pļaušana, tādēļ summas radīja neiz-
pratni. Turpmāk šī izdevumu sadaļa 
sauksies „Teritorijas apkopšana”.
  Tagad sētniekiem ir dots uzdevums 
– ja kāds iedzīvotājs noteiktajos 
laikos nav pierakstījis savu ūdens 
un gāzes skaitītāju rādījumus, tad 
sētniekam jāiet dzīvoklī un jānolasa 
šie dati, protams, ja iedzīvotāji 
ir mājās. Sētnieka uzdevums ir 
uzskaitīt, kā arī sniegt atskaiti par 
reģistrētajiem rādījumiem.
  Sadaļā „Remonti” atspoguļojas 
visi plānotie un tekošie remonti, 
sākot no jumta remonta līdz soliņa 
vai durvju slēdzenes nomaiņai, 
ventilācijas un dūmvadu tīrīšana, 
kā arī transporta pakalpojumi, kas 
tiek sniegti mājas vajadzībām, 
piemēram, lielgabarīta atkritumu iz-
vešana, auto pacēlāja vai „Bobcat” 
izmantošana.

  Sadaļā „Citi izdevumi” tiek 
iekļautas tādas izdevumu pozīcijas 
kā zemes nomas maksa, kredīts, ja 
tāds mājai ir, māju vecāko atlīdzī-
ba, apdrošināšana, energoaudits, 
ja tāds ir pasūtīts, būvuzrauga vai 
autoruzraudzības atlīdzība projektu 
īstenošanai. 
  Sadaļā „Mājas parāds” atspogu-
ļots mājas kopējais parāds – gan 
tekošais, gan arī visi atdalītie parādi 
(vienošanās vai ar tiesas lēmumu) 
no iepriekšējiem gadiem.
Iedzīvotāji arī iepriekš ierosināja, ka 
uzņēmums varētu savu pakalpoju-
mu izcenojumus ievietot internetā, 
tie ir  ievietoti pašvaldības mājas 
lapā un atrodami šeit: http://www.
aluksne.lv/03_05_02.php.
  „Alūksnes Ziņās” bija publicēts 
raksts par māju Ganību ielā 1 un 
Pils ielā 34 renovācijas projektu 
gaitu. Vēlos paskaidrot, ka Ganību 
ielā 1. mājai pirmā pārbaude bija 
10. maijā un  tajā tika konstatētas 
atkāpes no projekta īstenošanas 
nosacījumiem. 16. augustā Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra 

veica atkārtotu pārbaudi un šobrīd 
gaidām atzinumu par pārbaudes 
rezultātu. Savukārt Pils ielas 34. 
mājai LIAA veica pārbaudi tikai 8. 
jūlijā, arī tur tika atrastas atkāpes no 
projekta īstenošanas nosacījumiem 
un būvniecības defekti, tos novērsa, 
un esam nosūtījuši aģentūrai vēstuli, 
ka defekti novērsti.
  Runājot par māju siltināšanu, sva-
rīga informācija, ka LIAA šobrīd ir 
apturējusi projektu „Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi”, jo līdzekļi ir iztērēti.
  7. augustā notika māju vecāko 
kopsapulce, kurā informējām par 
māju apsaimniekošanas aktualitā-
tēm. 
  Aicinu iedzīvotājus, kas vēlas 
saņemt kādu informāciju par savas 
mājas apsaimniekošanu, vērsties pie 
mums SIA „Alūksnes nami” Rūp-
niecības ielā 4 vai katru pirmdienu 
pieņemšanas laikā, pašvaldības 
administratīvajā ēkā, 111. kabinetā.

SIA „Alūksnes nami” skaidrojums par informāciju rēķinos

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūrā „Spodra” šovasar darbu 
sākuši divi arboristi jeb kokkopji. 
Līdz ar to koku kopšanai nebūs 
jāgaida iespēja nopirkt ārpakal-
pojumu, jo šo darbu veiks pašval-
dības iestādes algotie speciālisti.

 Īstenojot Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai atbalstīto 
projektu „Arboristu pakalpoju-
ma ieviešana Alūksnes novadā”, 
pašvaldības aģentūra „Spodra” iegā-
dājās arborista jeb kokkopja darbam 
nepieciešamo aprīkojumu. Savukārt 
pašvaldība izsludināja stipendiju 
konkursu vienam cilvēkam arborista 
profesijas apguvei Ērgļu arodvidus-
skolā.
 Saskaņā ar stipendiju konkursa 
nolikumu, šo pašvaldības atbalstu 
ieguvušajam arboristam Alūksnē 
jānostrādā noteikts laika periods. 

Pašvaldības stipendiju saņēmušais 
jaunais arborists Zigmārs Mazulis 
ir alūksnietis. Pēc vidējās izglītības 
iegūšanas jaunietis studējis Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē 
Mežu fakultātē, iegūstot mežzināt-
ņu bakalaura grādu. Uzzinājis par 
pašvaldības izsludināto stipendiju 
konkursu, nolēmis pieteikties un 
bijis apmierināts, ka saņēmis sti-
pendiju, kas bijusi nozīmīgs atbalsts 
mācību laikā.
 - Arborista profesiju gribēju apgūt 
jau iepriekš. Šo darbu darot, jābūt 
uzmanīgam, jāpārdomā katra 
kustība, lai droši nonāktu uz zemes. 
Praksē šo darbu jau tiku iepazinis 
trīs mēnešus Rīgā. Arboristam darba 
daudz ir katrā pilsētā, jo koki ir 
jākopj, - secina Z. Mazulis.
 Pašvaldības aģentūra rada iespēju 
algot arī otru arboristu, jo drošī-
bas apsvērumu dēļ arboristi nevar 
strādāt vienatnē. Arī Laura Ozoliņa 
studējusi Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, kur Lauku inženieru 
fakultātē apguvusi ainavu arhitektū-

Pašvaldības aģentūrā „Spodra” darbu sākuši arboristi

ru un plānošanu.
 - Gandarījums, ka esam ieguvuši 
divus atbilstoši izglītotus speciālis-
tus. Īpašs prieks par to, ka pavisam 
necerēti veiksmīgi tikām arī pie otra 
arborista. Gan pilsētā, gan pagastos 
ir daudz vietu, kur vajadzīga koku 
kopšana. Svarīgi, ka koku kopšanas 
pakalpojums tagad pašvaldības 

teritorijā būs pieejams jebkurā laikā 
un mums nevajadzēs gaidīt, kad 
to varēs sniegt kāda firma. Tagad 
šo darbu visā novadā veiks mūsu 
darbinieki. Jāuzsver, ka kokkopis 
ne tikai griež zarus, bet arī apseko 
kokus un sastāda plānu to kopša-
nai, - norāda pašvaldības aģentūras 
„Spodra” direktors Guntis Kozilāns.

Arboristi strādā Pleskavas ielā, apkopjot ceļmalā stādītos kokus,  
lai uzlabotu satiksmes drošību  

Evitas Aplokas foto

  Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnē turpinās Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda finan-
sētā projekta „Tranzītceļa P43 
maršruta rekonstrukcija Alūksnes 
pilsētā” īstenošana.

  Šonedēļ būvfirma „CEKA M” 
veikusi ielas asfalta pamatkārtas 
asfaltēšanu Jāņkalna ielā posmā no 
Raiņa bulvāra līdz Pilsētas bulvā-
rim. Tāpat šonedēļ plānots uzsākt 
rekonstrukcijas darbus Tālavas ielā 
pirms tās krustojuma ar Malienas 
ielu. Darbi turpināsies arī citos 
maršruta P43 posmos.
  Tranzīta maršruta rekonstrukcijas 
tehniskais projekts paredz, ka visā 
tā garumā darbi notiek pēc pilnās 
konstrukcijas, tātad, tiek mainīta arī 
visa ceļa apakškārta. Jāteic gan, ka 
arī šajā maršrutā būvniekiem nereti 

Turpinās P43 maršruta 
rekonstrukcija Alūksnē

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA
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  Ieva Baltā - Pilsētniece,
Nodibinājums „Malienas skolas 
fonds”

  Sorosa fonda - Latvija iniciatī-
vas „Pārmaiņu iespēja skolām” 
2. kārtas „Skola kā kopienas at-
tīstības resurss” 2. komponentes 
„Pilsoniskās līdzdalības veici-
nāšana un prasmju attīstīšana” 
ietvaros vasaras periodā īsteno-
jām  projektu „Rotaļu laukuma 
labiekārtošana Malienā”.
 
  Pirms vairāk kā 10 gadiem pie 
Malienas skolas tika izveidots 
sporta spēļu un rotaļu laukums. 
Šopavasar secinājām, ka laukums 
savu laiku nokalpojis, nepieciešama 
atjaunošana, daži laukuma elementi 
ir pat bērnu dzīvībai bīstami un 
neizmantojami. Kopīgiem spēkiem 
- skola, pagasta pārvalde, pagasta 
iedzīvotāji un ar Sorosa Fonds - 
Latvija finansiālu atbalstu  500 
EUR apmērā, rīkojot talkas vasaras 

mēnešos,  labiekārtojām un atjau-
nojām šo laukumu. Nu mums pie 
skolas ir labiekārtota atpūtas vieta, 
kur sakoptā un drošā vidē ģimenei 
ar bērniem pavadīt brīvo laiku. Ir at-
jaunota liela smilšu kaste, līdzsvara 
baļķis, uzstādītas  šūpoles, tīkli, kur 
rāpties un atpūsties, izgatavotas un 
uzstādītas atkritumu tvertnes un 
soliņi. Mīļš paldies talciniekiem, 
cilvēkiem, kuri neliedza savu atbal-
stu un palīdzību laukuma tapšanā: 
Malienas skolas audzēkņiem un 
skolotājiem, pagasta darbiniekiem, 
bērnu vecākiem Ilgonim Āboltiņam, 
Dacei Ģeirānei, Raivim Ābeltiņam, 
Mārai Zihmanei, Marijai Aļeksju-
kai, Tatjanai Smirnovai, skolas 
saimniekam Ilgvaram Peperniekam, 
skolas absolventiem Uģim Jēgeram 
un Uģim Šķenderam. Liels paldies 
Raitim Bušmanim par dāvināto 
smilšu kravu laukumam, Andim un 
Ivim Cingleriem par smilts trans-
portēšanu. 
  Mūsu skolas absolvents Uģis 

Rotaļu laukuma labiekārtošana Malienā

Šķenders bija tas, kurš izdomāja 
rotaļu laukuma skici, pēc kuras 
tika laukums pārveidots. Viņš 
arī uzņēmās darbu plānošanu un 
vadīšanu. Mēs patiesi esam lepni 

un priecīgi par Uģa iniciatīvu un 
nesavtīgo atbalstu. Esam sapratuši, 
ka KOPĀ darot, mēs varam paveikt 
labas lietas!

Top jaunais rotaļu laukums Malienā

  Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

  Jaunalūksnes pagastā realizēts 
projekts „Teritorijas labiekārto-
šana Kolberģī sporta un sabied-
risko aktivitāšu dažādošanai” un 
7. augustā bērni kopā ar vecā-
kiem pulcējās uz spēļu un rotaļu 
laukuma atklāšanas pasākumu 
„Karlsona draiskulības 
Kolberģī”.

  Pie Jaunalūksnes pagasta pārval-
des ēkas projekta ietvaros iekārtota 
teritorija sporta un sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai. Laukumā 
uzstādīti trīs āra trenažieri, šūpoles 
- balansieris, vingrošanas aprīko-
jums, karuselis, rotaļu komplekss. 
Iekārtas piegādāja SIA „Friko I.L.”, 
teritorijas labiekārtošanas darbus 
veica  SIA „Sorma” un zemnieku 
saimniecība „Sprogas” . 
  Laukuma atklāšanas svētkos 
piedalījās PII „Pūcīte” audzēkņi, 
Jaunalūksnes pagasta lielie un ma-

zie bērni ar vecākiem. Pēc pagasta 
pārvaldes vadītājas I. Cingleres 
uzrunas un svinīgas lentas pār-
griešanas, bērnus sveica Karlsons 
un Brālītis ar savu sunīti. Tika 
izmēģināta katra uzstādītā iekārta 
un sniegta sīka instrukcija to lie-
tošanai, lai izvairītos no traumām. 
Kad Karlsons tika līdz trenažieriem, 
viņš secināja, ka tie gan neesot viņa 
gaumē, jo, darbojoties uz tiem, var 
zaudēt svaru. Jautrā draiskošanās 
noslēdzās ar bulciņu balli, kurā 
visi mielojās ar kēksiņiem, gardām 
zemenēm, saldām konfektēm un 
priecājās par svētku salūtu. 
  Projekts īstenots  ELFLA pasāku-
mā “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenoša-
nas teritorijā”  6.2. aktivitātē. Ko-
pējās izmaksas sastāda Ls 9269,81, 
publiskais finansējums Ls 6894,90, 
pašvaldības līdzfinansējums Ls 
2374,91.

Kolberģī ierīkots laukums 
sportiskām aktivitātēm

Karlsons un Brālītis novērtē jauno aktivitāšu laukumu
Ilzes Bogdanovas foto

  Lienīte Zučika,
Liepnas tautas nama vadītāja

  Jūlija nogalē, kad vasara rit 
savā krāšņumā, Liepnas pagas-
tā pulcējas vietējo iedzīvotāju  
radi, draugi un paziņas no visas 
Latvijas un ārpus tās robežām, 
lai pabūtu kopā ar savējiem un 
pie atmiņu ugunskuriem dalītos 
ar saviem stāstiem, atmiņām, gan  
pieminētu mūžibā aizgājušos.

  Jā, Liepnas pagastā pēdējā jūlija 
svētdienā notiek kapusvētki visu 
konfesiju kapos, un ne tikai. Jūlija 
nogalē Liepnā tiek svinēti pagasta 
svētki, kas šogad bija īpaši, jo noti-
ka atpūtas un peldvietas „Cālenītis” 
svinīga atklāšana. Šogad vasara mūs 
ir lutinājusi ar saulainu laiku un 
jaunās peldvietas atklāšanu gaidīja 
gan liels, gan mazs. Svētku lentu 
grieza Liepnas un Mālupes pagastu 
pārvaldes vadītāja Iveta Priede un 
Alūksnes novada domes deputāts 
Laimonis Sīpols. Dāvanā pasnie-
dzot glābšanas riņķi, L. Sīpols 
novēlēja: „Lai šī ierīce vairāk tiktu 
izmantota tiem kas vēlas iemācīties 
peldēt...”, ar to domājot, lai vairāk 
ir peldētāju, un mazāk to, kas pār-
galvīgi, nenovērtējot savas spējas, 
metas ūdenī.

  Pagasta svētku pasākumā ikviens 
varēja piedalīties sev piemērotās 
aktivitātēs. Rīts sākās ar tiesneša 
Ilgoņa Pugeja rīkoto makšķerēšanu 
centra dīķī, lai no iegūtā  loma kopī-
gi varētu mieloties ar pašu gatavoto 
zupiņu, kuru lielajā katlā vārīja 
Sintija Krūmiņa.
  Lai arī rīta puse bija mākoņaina, 
tas netraucēja norisināties sporta 
aktivitātēm gan uz sauszemes, gan 
ūdenī. Cilvēki varēja skatīt un paši 
piedalīties dažādās aktivitātēs, kas 
derēja maziem un lieliem.
  Gribas ticēt, ka lielāks svētku 
prieks bija tiem, kuri jau iepriekš 
gatavojās, tie esat jūs – braucamrīku 
parādes dalībnieki. Milzīgs jums 
paldies, ka atsaucāties un piedalī-
jāties!
  Puķu klēpjus dāvinu un no sirds 
saku lielu PALDIES Inesei Marša-
vai, Inesei Tokai, Jānim Štrausam, 
Ivo Bērziņam, Lilitai Spirkai un 
vokālajam ansamblim „Noskaņa”, 
Brigitai Bijonei un vidējās paaudzes 
dejotājiem, aktivitāšu tiesnešiem  
Laurai Virsniecei, Vairim Slišānam, 
Mairim Boroduškam.
  Īpaši liels paldies sakāms z/s 
„Klajalkšņi”, z/s „Priežumājas”, z/s 
„Dzirnavu 8”, SIA „Andris Plus” 
par atbalstu.
  Paldies un uz tikšanos!

Liepnas pagasta svētki 
aizvadīti

Liepnā tapusi jauna peldvieta

Apstiprinātas 
maksas par 
ABJC
sniegtajiem
pakalpojumiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes 22. 
augusta sēdē dome nolēma 
apstiprināt šādu maksu par 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra sniegtajiem pakalpoju-
miem laika posmā 02.09.2013. 
līdz 31.12. 2013.:
 interešu izglītības programmās 
(mēnesī):
deju kolektīvs „Enku - drenku” - 
Ls 2 mēnesī,
deju kolektīvs „Enku - drenku” 
(pirmsskolas grupām) - Ls 3,
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra teātris „SnulliS” - Ls 1,
dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi” 
- Ls 2,
dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi” 
(pirmsskolas grupām) - Ls 3,
sarīkojuma - sporta deju kolek-
tīvs „Virpulītis” - Ls 1,
mūsdienu deju studija „Dejo 
savam priekam” - Ls 2,
pulciņš „LEGO” - Ls 2,
projektu un iniciatīvu darbnīca 
- Ls 1,
dzīvesprasmju skoliņa - Ls 1,50, 
ielu vingrošana – Ls 2,
vokālists - estrādes dziedāšana 
– Ls 2,
džambas – Ls 2,
estētikas skoliņa - Ls 4,
ģitāras – Ls 2;
skolēnu radošās brīvdienas - Ls 
3 dalībniekam;
 apstiprināt šādu maksu par 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra sniegtajiem pakal-
pojumiem laika posmā no 
01.01.2014. līdz 31.05.2014.:
 interešu izglītības programmās 
(mēnesī):
deju kolektīvs „Enku - drenku” - 
EUR2,85,
deju kolektīvs „Enku - drenku” 
(pirmsskolas grupām) – EUR 
4,27,
Alūksnes Bērnu un jauniešu cen-
tra teātris „SnulliS” - EUR 1,42,
dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi” 
- EUR 2,85,
dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi” 
(pirmsskolas grupām) - EUR 
4,27,
sarīkojuma - sporta deju kolek-
tīvs „Virpulītis” - EUR 1,42, 
mūsdienu deju studija „Dejo 
savam priekam” - EUR 2,85, 
pulciņš „LEGO” - EUR 2,85,
projektu un iniciatīvu darbnīca - 
EUR 1,42,
dzīvesprasmju skoliņa - EUR 
2,13,
ielu vingrošana – EUR 2,85,
vokālists - estrādes dziedāšana – 
EUR 2,85,
džambas – EUR 2,85,
estētikas skoliņa - EUR 5,69, 
ģitāras – EUR 2,85;
skolēnu radošās brīvdienas - 
EUR 4,27 dalībniekam.
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  Ina Rubene,
muzeja vadītāja un svētku režisore

  Palēnām vasara iegriežas uz ru-
dens pusi un Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejs pošas 
gadskārtējiem Pļaujas svētkiem. 
Šogad godā tiks celti lini.

  Alūksnes pilsētas Tautas nama 
deju kopa „Jukums” Agra un Initas 
Veismaņu vadībā tos iedejos ar ho-
reogrāfisku uzvedumu „Kas kaitēja 
liniņam”, kurā savīsies gan darba, 
gan mīlestības tēma. Briežucie-
ma etnogrāfiskais ansamblis, kas 
ik gadus svētkos demonstrē linu 

apstrādes procesu, šogad ne tikai 
to rādīs, bet arī izdziedās. Lietiš-
ķās mākslas studijas „Kalme” no 
Alūksnes, Gulbenes „Sagša” un 
TLMS „Smiltene” veidos kopēju 
linu izstrādājumu izstādi, bet Balvu 
amatniecības vidusskolas audzēkņi 
demonstrēs savus darinātos tērpus 
no linu auduma. Kā ik gadu, Anita 
Šteinerte rādīs linu auklu apavu 
- peterņu gatavošanas māku. Vēl 
noderētu kāds virvju vijējs, varbūt 
vēl citu prasmju zinātājs. Priecāsi-
mies, ja piedalīsieties!
  Kā ik gadu norisināsies arī citi 
amatniecības un mājražošanas 
prasmju demonstrējumi: kulšana, 

“Zelta lini - sudraba sēklas” - klāt Pļaujas svētki 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā

malšana, maizes cepšana, kartupe-
ļu rīvēšana un piena seperēšana, 
medus sviešana, rokdarbi, grozu 
pīšana, kalšana, ragu rotu gatavo-
šana, veļas mazgāšana, koka un 
māla darbi. Kā allaž savas prasmes 
demonstrēs mūsu ilggadējie un 
iemīļotie sadarbības partneri, bet 
aicinām arī jaunus dažādu amatu 
un mājražošanas prasmju meistarus 
pieteikties gan darbu ierādīšanā, 
gan savas produkcijas pārdošanā 
svētkos, iepriekš gan sazinoties 
ar pasākuma organizatoriem vai 
sūtot pieteikuma anketu, kuru varat 
saņemt Alūksnes novada mājas lapā 
www.aluksne.lv.

  Svētku norisē arī šogad piedalīsies 
Jaunlaicenes folkloras kopa „Put-
nis” un Ziemeru pagasta folkloras 
kopa, gan mūsu draugi no Rencēnu 
folkloras kopas „Rota”.
  Svētkus šogad vadīs Emīls Sal-
miņš - jauns, atraktīvs un ļoti radošs 
pasākumu vadītājs, kas palīdzēs 
jums iepazīties ar visām svētku 
norisēm un aicinās būt aktīviem 
līdzdalībniekiem tajās.
  Sekojiet informācijai un esiet 
kopā ar mums svētkos Kalncemp-
ju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā 14. septembrī pulksten 11!

  Vasarai aizejot, 31. augustā 
Māriņkalnā, tiks svinēti Ziemera 
pagasta svētki, kuru ietvaros tiks 
izveidotas vairākas gatves.

  Pulksten 14 SVĒTKU GATVĒ 
pie pagasta pārvaldes ēkas svētku 
atklāšana un muzikāls sveiciens. 
No pulksten 15 līdz 18 BĒRNĪBAS 
GATVĒ darbosies bezmaksas pie-
pūšamās atrakcijas, sejiņu apglez-
nošanas darbnīca, būs fotostūrītis un 
notiks aizraujoši radošas darbošanās 
visiem. Tāpat bērni varēs izmantot 
bērnu laukumu, kurā nesen pagasta 
pārvalde ir radusi iespēju un uz-
stādījusi jaunus elementus, ko jau 
izmēģinājuši mazie māriņkalnieši.
  TRADĪCIJU GATVĒ rokdarbu 
pulciņa „Zelta pavediens” darbu 
izstāde – pārdošana, Jaunlaicenes 
muzeja radošās darbnīcas, kopīgas 

šalles adīšana, latviešu tautas vasa-
ras un rudens tradīciju izzināšana 
kopā ar Jaunlaicenes folkloras kopu 
„Putnis”. Savukārt KĀRUMU 
GATVĒ notiks dažādu gardumu 
tirdzniecība.
  Pulksten 16.00 „Ai-kā-garšo” 
– desu ēšanas un alus dzeršanas 
sacensības, bet SPORTA GATVĒ 
plānotas jautri atraktīvas izklaides 
lieliem un maziem, t.sk. 15.10 
biedrības „Remis” suņu dresūras 
paraugdemonstrējumi, 16.30 ielu 
vingrošanas paraugdemonstrējumi. 
   Kā svētku kulminācija būs LAU-
RA REINIKA un „MC Orķestra” 
koncerts „ES SKRIENU”. „MC Or-
ķestrī” apvienojušies tādi jau zināmi 
mūziķi kā Rūta Dūduma (vokāls), 
Marta Kukarane (vokāls), Roberts 
Rasa (bass), Julians (taustiņi), Uldis 
Beitiņš (ģitāra), Anrijs Grinbergs 

Ziemera pagasta svētki

(bungas). Koncerts sāksies pulksten 
19.00 Māriņkalna tautas namā, uz 
to biļetes ir iespējams iegādāties jau 
šobrīd (kontakttālrunis 26413370). 
Noslēgumā pulksten 22.00 būs balle 

kopā ar grupu „Rolise”.
  Ziemera pagasta svētkos tiek aici-
nāti un būs gaidīti gan visi pagasta 
un novada iedzīvotāji, gan viesi!

Ates rudens
piedāvājums
 
  Ina Rubene,
Viktora Ķirpa Ates muzeja 
vadītāja

  Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja piedāvā-
jumu pēc Pļaujas svētkiem 
septembrī papildinās jaunas 
krājuma priekšmetu kopijas, 
kas ļaus vēl interesantākas 
padarīt ekskursijas, dodot 
iespēju to dalībniekiem vēl 
aktīvāk iesaistīties tajās, tāpēc 
aicinām pirmskolas mācību 
iestādes, skolu jaunatni un arī 
citas vecuma grupas, izvēlēties 
savām rudens ekskursijām 
Ates muzeju. Tajās pēc jūsu 
vēlmēm varam iekļaut vairā-
kas vai vienu noteiktu tēmu.

  Piedāvāsim arī amatnieku 
darbnīcas, kurās varēsiet tikties 
ar kādu no Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja sa-
darbības partneriem - amatnieku 
vai virtuves prasmju zinātāju. Te 
gan jāpiebilst, ka šāds pasākums 
piesakāms savlaicīgi, lai varētu 
saplānot konkrētos laikus.
  Muzeja teritorijā ir vairākas 
ugunskura vietas, atrakciju un 
spēļu laukumi, kas ļaus jums 
baudīt arī aktīvu atpūtu burvīgas 
dabas ieskautajā Ates sētā.
  Rudens ir kāzu laiks, tāpēc 
turpināsim piedāvāt arī kāzu 
programmu. Aicinām arī citās 
svētku reizēs padomāt par mūsu 
piedāvājuma iekļaušanu tajās.
  Tāpat kā iepriekš, labprāt 
brauksim arī pie jums ciemos, 
stāstot, rādot mūsu senču darba 
un dzīves ziņu.
  Zvaniet un sagatavosim īpašu 
programmu tieši jums, ņemot 
vērā jūsu intereses, vecumu, 
nodarbei atvēlēto laiku.

Veic grozījumus 
muzeja nolikumā
 Alūksnes novada domes 22. 
augusta sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu izdarīt Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja nolikumā grozījumus: 
izteikt 10. punktu šādā redakcijā: 
„10. MUZEJA elektroniskā pasta 
adrese: atesmuzejs@aluksne.
lv;”, 11. punktu šādā redakcijā: 
„11. MUZEJA mājas lapas ad-
rese: www.atesmuzejs.aluksne.
lv.”, 12.1.punktu šādā redakcijā: 
„12.1. Apzināt, krāt, saglabāt 
un popularizēt Kalncempju 
pagasta un citu Zeltiņu luterāņu 
draudzes teritorijā atrodošos 
pagastu vēsturi un kultūru no 
18.gadsimta līdz mūsu dienām, 
saglabāt piemiņā novadniekus un 
darba darītājus. Īpašu uzmanību 
pievēršot vietējām tradīcijām un 
sadarbībai ar tradīciju kopē-
jiem, dodot sabiedrībai iespēju 
iepazīt mūsu tautas gara spēku 
un darba tikumu.”, izslēgt 12.2. 
un 12.3. punktus, 22.2. punktā 
vārdu „direktors” aizstāt ar vārdu 
„vadītājs”, izteikt Nolikuma 
29.punktu šādā redakcijā: „29. 
Saimniecisko jautājumu risināša-
nā MUZEJS ir padots Alūksnes 
novada pašvaldībai.”.

  Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja

  Otrdien, 20. augustā Pavlovskas 
muzejā - rezervātā Pavlovskas 
pilī (Sanktpēterburgā, Krievijā) 
tikās EST-LAT-RUS programmas 
atbalstītā pārrobežu projekta 
ELRII-261 „Divas ainavu parku 
pērles Austrumeiropā” partneri, 
kā arī notika preses konference 
un restaurējamā objekta – Lielās 
kaskādes apskate.
 
  Partneru tikšanās laikā un preses 
konferencē piedalījās arī Latvijas 
Republikas ģenerālkonsuls Sanktpē-
terburgā Aivars Groza un Igaunijas 
Republikas ģenerālkonsuls Sanktpē-
terburgā Viktorija Tuulas (Viktoria 
Tuulas), Sanktpēterburas kultūras 

komitejas un Krievijas valsts 
pieminekļu aizsardzības organizā-
cijas pārstāvji, restauratori, kas veic 
darbus un darbu uzraugi.
  Pavlovskas muzeja – rezervāta di-
rektore Vera Dementjeva prezentēja 
projektā plānotās aktivitātes un ie-
pazīstināja ar notiekošajiem restau-
rācijas darbiem Lielajā kaskādē, to 
norises gaitu Pavlovskā. Alūksnes 
muzeja pārstāvis Didzis Eglītis 
pārsteidza tikšanās dalībniekus, 
iejūtoties barona fon Fītinghofa tēlā 
un atraktīvi prezentējot Alūksnes 
un novada vēsturi, Alūksnes Jauno 
pili un parku, kā arī ievērojamākās 
vietas novadā, kas piesaistīja klāte-
sošo neviltotu interesi un sajūsmu. 
Visiem klātesošajiem bija iespēja 
apskatīt restaurācijas darbu norisi 
objektā un iepazīties ar Pavlovskas 
pili. 

Partneru tikšanās Pavlovskā

  Projekta darba un vadības grupa 
pārrunāja projekta ieviešanas gaitu, 
tuvākos projekta kopīgos pasāku-
mus un nākotnes ieceres.
 31. augustā Alūksnes novada 
muzeju pārstāvjiem un tūrisma 
speciālistei būs iespēja piedalīties 
pieredzes apmaiņas četru dienu 
braucienā uz Pavlovskas muzeju 
- rezervātu, kur notiks pasākums 
skolas vecuma bērniem ar ģimenēm 
„Beločka” un būs iespēja iepazīties 
ar restauratoru, krājuma glabātāju, 
pasākumu organizētāju, muzeja 
pedagoģisko darbu klātienē. 
  Projekta vadošais partneris ir 
Alūksnes novada pašvaldība. 
Tā norises laiks ir 18 mēneši un 
kopējais budžets – EUR 625700. 
Kopējais Alūksnes novada pašval-

dības budžets projekta īstenošanai 
ir 251 111 EUR jeb 176481,81 
lati, programmas līdzfinansējums 
veido 225999,90 EUR, Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
12555,55 EUR, valsts budžeta 
finansējums - 12 555,55 EUR.

  Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņat-

tiecību un partnerības instrumenta ietvaros 
2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus 

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

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

Jaunie rotaļu elementi  laukumā jau iecienīti

Projekta partneri no Krievijas un Latvijas  preses konferencē Pavlovskā

Notiek Lielās kaskādes restaurācija



6.  Alūksnes Novada Vēstis 28.08.2013.

Kultūra www.aluksne.lv

  Sandra Jankovska
Jaunlaicenes muižas muzeja 
vadītāja

  Una Sedleniece, Latvijas Etnogrā-
fiskā brīvdabas muzeja direktores 
vietniece, muzeoloģijas maģistre, 
savā blogā www.muzeji.lv raksta: 
„Muzeja komunikācija nav nedz 
viegls, nedz pārlieku izklaidējošs 
izziņas veids. Muzejā iegūtajai in-
formācijai ir jēga tikai tad, ja tā nav 
vienvirziena – ja tā saslēdzas ar ap-
meklētāja personīgo pieredzi, urda, 
nedod mieru, raisa asociācijas vēl 
ilgi pēc muzeja apmeklējuma”. Vai 
Jaunlaicenes muzejam izdodas radīt 
šādas sajūtas? Kas nepieciešams, lai 
izdotos īstenot iepriekš minēto? 

Par „neredzamo darbu” muzejā
  Muzejs atgādina skudru pūzni. 
Tāpat kā skudru pūznī, muzejā pretī 
redzamajai daļai – pasākumiem, no-
darbībām, izstādēm, ir tikpat liela, 
apmeklētāju skatieniem slēpta nere-
dzamā daļa, kur notiek nepārtraukta 
rosība - krājuma priekšmetu - lietu 
un dokumentu vākšana, dokumen-
tēšana un saglabāšana. Atmiņu 
stāstu kolekcionēšana. Sava muzeja 
krājuma pētīšana, informācijas 
meklēšana Latvijas arhīvos un citos 
muzejos. Tikai pēc cītīga un ilgstoša 
„neredzama darba” veidojas redza-
mā daļa - jauna izstāde, pasākums 
vai nodarbība.  

Daudzpusīgi speciālisti
  Lai komunikācija noritētu veik-
smīgi, visiem muzeja speciālistiem 
ir jābūt gan aktieriem, gan sko-
lotājiem, gan vēsturniekiem, gan 
izstāžu un telpu noformētājiem, 
jāprot veidot, dokumentēt un īstenot 
gan pasākumu scenārijus, gan 

izglītojošās programmas, jāsaprot 
muzeja krājuma veidošanas politika 
un muzeja darbs kopumā.  Jāprot 
izcili strādāt ar datoru, maketēt 
bukletus, afišas, kā arī labi jāorien-
tējas finanšu sfērā. Jo mazāk muzejā 
darbinieku, jo plašāks viņu pienāku-
mu klāsts, jo daudzpusīgākam jābūt 
speciālistam. 
  Viņam jāprot sava muzeja pie-
dāvājums pielāgot apmeklētāju 
vecumam, pieredzei un zināšanām, 
jo pieņemot ekskursijas pieteikumu, 
jāizrunā visi jautājumi - svarīgs 
ir gan apmeklētāju vecums, gan 
ceļojuma maršruts, gan intereses un 
muzeja apmeklējumam atvēlētais 
laiks, lai varētu sagatavoties kon-
krētās grupas uzņemšanai.

Muzeju nakts – viens no  
komunikācijas instrumentiem
  Šādu pasākumu veidošana noteikti 
ir papildus slodze muzejniekiem, 
darbs neiekļaujas darba stundās 
un prasa nesavtību, balstās uz sava 
darba fanātismu, entuziasmu. Ir jā-
pieskaņojas kopējai Latvijas muzeju 
tēmai, jāsaglabā muzeja izglītojošā 
funkcija, pasākumam kopumā jābūt 
kvalitatīvam un aizraujošam.
  2013. gada kopējā tēma bija „Zaļa 
kā meži”.  Jaunlaicenes muzejā 
veidojām „Zāļu purva noslēpumus”.  
Purva tēmu izvēlējāmies tāpēc, 
ka bija iespēja lēti nomāt „Ciņu” 
apmetņus.  
  Mums ļoti veicas, jo jau otro gadu 
muzeju nakts pasākuma veidošanā 
un realizēšanā palīgā nāk Vidzemes 
augstskolas tūrisma un viesmīlības 
fakultātes 2. kursa studenti, kuriem 
šis ir vasaras prakses laiks. Jau tas 
vien, ka muzeju naktī būs studenti, 
raisa interesi vietējos iedzīvotājos. 
Šāda sadarbība dod atelpu tiem, 

Komunikācija muzejā

kuri vairākus gadus palīdzēja pasā-
kuma īstenošanā.
  Studenti ar visu sirdi nodevās 
savam darbam. Bija brīnišķīgas 
Ķērpjbārža un Muižnieku partijas, 
kuras reklamēja savas programmas, 
bija liels skaits gan senu, gan ne tik 
senu rotaļlietu un rotaļu, ar kuru 
palīdzību atspoguļojām purva dzīvi. 
Pēc Vidzemes augstskolas pasnie-
dzējas Ivetas Druvas - Druvaskal-
nes iniciatīvas, veidojām stāstu 
par „Vārņu ezermītni”, lai par to 
atgādinātu vai no jauna iepazīstinā-
tu vietējos iedzīvotājus. Ļoti jauka 
bija sadarbība ar Vides pārvaldes 
speciālistiem, kuri demonstrēja 
filmu par purviem un bija izgatavo-
juši Jaunlaicenes pagasta karti, kurā 
apmeklētāji mēģināja atrast Rutas 
Bormanes 1965. gadā pierakstītos 
Jaunlaicenes purvus. 
  Īpaši iepriecināja bērnu neviltotā 
sajūsma par iespēju piedalīties „vē-

lēšanās” un „balsot” par sev tīkamo 
partiju un ar kādu nepacietību viņi 
gaidīja „balsošanas rezultātus”. Visi 
saprata, ka tā ir spēle, bet ar kādu 
aizrautību spēlēta!
  Par to, ka pasākuma informācijā 
izdevās ielikt jēgu, liecina šāda 
atsauksme: „vēl tagad ik palaikam 
(viņa) atceras lēkāšanu pa ciņiem 
un stāsta, ka ir daudz dažādu varžu, 
purvā var lasīt dzērvenes, bet 
maldugunis patiesībā ir šokolāde, 
tikai jāmāk izmakšķerēt.  Vēl man 
regulāri ir jāatbild, ka noteikti 
atkal brauksim uz Muzeju naktīm, 
bet tas būs pēc kāda laika (..). (..) 
mazo apmeklētāju prātā dzima ideja 
paviesoties ĪSTĀ purvā.  Tāpēc tika 
izskatītas MammaDaba piedāvātās 
iespējas un tiek plānots apskatīt arī 
īstu purvu!”.

  Sarmīte Meļķe,
Alsviķu bibliotēkas vadītāja

  Jau pagājušajā gadā aizsākām 
šādu tradīciju, kad grupiņa 
bibliotēkas palīgu palika pa nakti 
bibliotēkā. Meitenēm tas bija 
nebijis piedzīvojums un ļoti iepa-
tikās, tāpēc šogad turpinājām šo 
jauko tradīciju un piedalījās visi 
bērnu žūrijas dalībnieki.

  Tā kā bibliotēkā gulēt starp plauk-
tiem var seši līdz septiņi dalībnieki, 
tad sadalījāmies divās grupās un  6. 
un 24. jūlijā bibliotēkā notika pasā-
kumi „Viena nakts bibliotēkā”. 6. 
augustā pasākumā piedalījās Marta 
Ziņģe, Amanda Kalniņa, Agnese 
Stradiņa, Līva Briede, Laura Siļ-
ķēna un viešņa no Ādažiem - Vika. 
Tika izvirzītas divas pasākuma 
vadītājas - Marta un Amanda, kuras 
atbildēja par spēlēm un vakara nori-
ses gaitu. Meitenes bija izplānojušas 
dažādas spēles, filmu un multfilmu 
skatīšanos, orientēšanos bibliotēkas 
plauktos un pusnaktī bija orientē-
šanās dabā. Kā atklājās, tumsiņā 
nav viegli sameklēt 12 punktus 
un ikdienā paskrienam daudz kam 
garām, neievērojot. Pēc ikviena 
labi padarīta darba bija arī mazas 
balviņas. Šīs nakts dalībnieki ļoti 
azartiski piedalījās pašu sacerētas 
šausmu īsfilmas uzņemšanā un pēc 

tam uzfilmēto arī skatījāmies uz 
lielā ekrāna. Pasākuma vadītājas 
bija ļoti labi visu izplānojušas, tādēļ 
gulēt aizgājām tikai ap pieciem no 
rīta. Dalībnieki varēja gulēt, cik ilgi 
vēlas, un tad tikai celties. Nākošās 
dienas vēlā pēcpusdienā dalībnieces 
devās mājās. Kā vēlāk pašas atzina, 
nakts bibliotēkā pilnībā izdevu-
sies, bijis vienlaikus jautri un arī 
bailīgi atrasties pa nakti bibliotēkā, 
bet meitenes labprāt to izbaudītu 
vēlreiz.
  Otrās grupas dalībnieki bija 
Sanija Ozoliņa,  Daina Lūse, Estere 
Mukstiņa, Ērika Logina, Ingars 
Mukstiņš un viņu vadītāja Solvija 
Ozoliņa. Sākumā katrs iekārtoja 
sev guļamvietu starp bibliotēkas 
plauktiem un saklāja svētku galdu, 
kamēr bibliotekāre un Solvija ce-
pām vafeles svētku galdam. Vafeļu 
cepšana bibliotēkā pieder pie katra 
izkaidējošā pasākuma, jo tās visiem 
ļoti garšo. Vēlāk cienājāmies ar 
mielastu un pēc tam sākās dažādas 
spēles. Gulēt aizgājām ap pieciem 
no rīta,  šai grupai vadītāja neļāva 
gulēt cik  ilgi vēlas, jo bija izplānots 
modināt no rīta desmitos un notika 
rīta vingrošana, kura daudziem bija 
ļoti apgrūtinoša, bet pēc labas rīta 
rosmes visi biji atkal atraktīvi un 
varēja piedalīties dažādās sēlēs un 
iegūt balviņas par aktīvu darboša-
nos. Mājās devās tikai ap četriem 

Viena nakts Alsviķu bibliotēkā

Alsviķu jaunajiem lasītājiem patīk pasākums „Nakts bibliotēkā”
Foto no bibliotēkas arhīva

– vēlā pēcpusdienā. Pasākums 
dalībnieki pēc tam atzina, ka nakts 
bibliotēkā bijusi lieliski pavadīts, 
jautrs un neaizmirstams laiks.
  Pasākums „Nakts bibliotēkā” ir 
mazs „knifiņš’”, ar ko bibliotēka 
var uzrunāt bērnus vairāk lasīt 
grāmatas, iesaistīt jaunus biblio-
tēkas lietotājus, jo visi dalībnieki 
stāsta arī pārējiem par šīm jaukajām 
izdarībām bibliotēkā.
  Paldies visiem „Nakts bibliotēkā” 
dalībniekiem par atraktivitāti, jaut-

rību, izturību, spēju pārvarēt bailes 
un sekmīgi paveikt nakts orientēša-
nos dabā, jo dažiem bija arī bail no 
tumsas. Paldies Amandai, Martai 
un Solvijai par labi izplānoto nakti. 
Ceru, ka citreiz šo atbildīgo pienā-
kumu uzņemsies arī citi dalībnieki. 
Uz tikšanos atkal kādā vasaras naktī 
bibliotēkā!

Paldies no 
„Pārgājieni ar 
garšu Veclaicenē” 
rīkotājiem
  Patiess paldies visiem atsau-
cīgajiem labajiem cilvēkiem, 
kuri  ar savu darbu, izdomu 
un atraktivitāti bagātināja 17. 
augusta „Pārgājienus ar garšu 
Veclaicenē” Peļļu takā. 
 
  Šo pirmreizējo pasākumu 
tūristiem gaiši pasniegt mums 
palīdzēja Arvīds un Einārs 
Jēkabsoni, Aina Rence, Kristers 
Poris, Arnis un Olivers Krēsliņi, 
Mudīte Bērziņa, Gunita Virka, 
Sarmīte Svilāne, Violeta Kļavi-
ņa, Dacīte Rāte, Inta Rezgoriņa, 
Jānis Vīksne, „Jenšu” saimnie-
ki Aigars un Agita, Dzintars 
Raibekazs, Inese un Ilze Dangas, 
Gunita Drozdova, Ilze Dzērve, 
Harijs Arājs, Jānis Dambis.

Peļļu takas gides Maija Bleiferte 
un Ārija Danga

Nāc dejot 
Mālupē! 
 
  Astrīda Bētere,
Mālupes pagasta kultūras darba 
organizatore

  2010. gada rudenī skolotāja 
Ināra Orbidāne uz pirmo 
mēģinājumu aicināja Mālupes 
jauniešus ar mērķi izveidot 
deju kolektīvu, kurš varētu būt 
par dalībnieku jau aizejošās 
vasaras Lielajos svētkos Rīgā.

  Šis uzstādījums piepildī-
jās. Viegli tas nenāca, jo bija 
jāpārvar dažādas likstas. Taču 
tie, kuri šim procesam stāvē-
juši līdzās, var apgalvot, ka ir 
gandarījums par spēju un prasmi 
ieceri neatstāt pusceļā. Jauniešu 
deju kolektīvs nav to vidū, kuri 
„plūc” laurus. Līdz tam vēl garš 
ceļš ejams, taču viennozīmī-
gi varam teikt, ka pašiem vēl 
šodien neapzinoties, jaunieši 
ar savu vietu deju laukumā un 
gājienu garām Brīvības piemi-
neklim apliecināja, ka Latvijā ir 
tāda vieta Mālupe. Par to paldies 
skolotājai un dejotājiem! 
  Nav noslēpums, ka nedrīkst ap-
stāties pie sasniegtā, tāpēc jaunā 
darba sezona Mālupes jauniešu 
deju kolektīvam sāksies jau 6. 
septembrī pulksten 19.00 Saieta 
namā. Aicināti visi jau esošie 
dejotāji, bet ļoti gaidīsim jaunus 
dalībniekus. Apsolām intensīvu 
mēģinājumu darbu un iespēju 
saturīgi atpūsties.
  Uz tikšanos! 
 

Mālupes jaunieši aicina savā 
dejotāju pulkā

Jaunlaicenes muižas muzejs ir apmeklētāju iecienīts tūrisma un vietējās
kultūrvēstures izzināšanas objekts
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  Daina Gailāne,
Mārkalnes pamatskolas direktore

  Ir pagājušas skolas 145 gadu 
jubilejas svinības – absolventu 
salidojums. Visi pasaules ceļi sau-
ca un aicināja mājās. Visi, kuru 
saknēs, sirdīs un domās, skolas, 
dzīves vai darba gaitās ierakstīts 
Mārkalnes vārds, 3. augustā bija 
pulcējušies skolā, lai satiktos, 
ieraudzītu, atcerētos.

  Pasākums pulcēja absolventus 
un skolas darbiniekus no Latvijas 
dažādām vietām – Mārkalnes, Pe-
dedzes, Ilzenes, Annas, Zeltiņiem, 
Jaunalūksnes, Alsviķiem, Alūksnes, 
Cēsīm, Rīgas, Cesvaines, Salacgrī-
vas, Madonas, Valmieras, Salaspils, 
Brocēniem, Rēzeknes, Tukuma, 
Skrīveriem, Apes, Jūrmalas, Sigul-
das un  Īrijas.
  Lai varētu notikt šie skaistie 
svētki, vairāki desmiti cilvēku cītīgi 
strādāja, sagatavojot skolu ciemiņu 
uzņemšanai. Tāpēc gribu pateikt 

lielu, sirsnīgu paldies par atbalstu 
un sniegto palīdzību Mārkalnes 
un Pededzes pagastu pārvaldes 
vadītājai Daigai Vītolai un kolektī-
vam, Aldim Līcim, Ārim Kreicim, 
Arvim Līcim, Igoram Dorofejevam, 
Jānim Sokam, Gunitai Berkulei, 
Agrim Skujam, Zigmāram Šulcam, 
Andrim Jaunzemam, Andrejevu 
ģimenei, Aināram Keivam, Madarai 
Keivai, Klāvam Vilcānam, Alek-
sejam Pliškinam, Ivaram Tiltiņam, 
Marekam Gurovičam, Jānim Peipi-
ņam, Ivaram Jermacānam, Aināram 
Jermacānam, Aivaram Lisovskim, 
Žanim Grotam, Judītei Šķetikai, 
Ausmai Minskerei, Raisai Sergijen-
ko, Elvitai Driķei, Ivo  deju grupai 
„Čiekuri” no Rīgas, Olīvijai Jēģerei 
ar māsām – Mairu, Silvu un Maiju, 
Ivitai Dorofejevai, Ilzei Valdma-
nei, Lailai Gončarovai, Oskaram 
Mieriņam, Madarai Keivai, Līgai 
Kristiānai Melngailei, Andrim 
Slabeiko, Robertam Briediņam, 
Nikam Lemeševskim par uguns-
šovu. Paldies vakara vadītājiem – 

Mārkalnes skola uzsāk 146. mācību gadu

Skolu jubilejā sveic bijušie absolventi D. Markus un D. Vanuška

Jolantai Kļavai, Justīnei Kļavai un 
Arnim Ezeriņam. Visbeidzot paldies 
maniem kolēģiem – skolotājiem 
un tehniskajiem darbiniekiem - par 
nesavtīgu, radošu darbu visas vasa-
ras garumā, lai šie svētki izdotos! 
Lai visiem  pozitīvām atmiņām un 
emocijām piepildītas tālākās dzīves 
un izglītības gaitas! Savus skolēnus 
kopā ar vecākiem gaidām Mārkal-
nes pamatskolā 2. septembrī plkst. 
9.30, lai uzsāktu skolas 146. mācību 
gadu. 

Ar taurenīša vieglumu, ar spār-
niņiem, kas saulē viz, es samīļoju 
katru dienu...
Nebaidīsimies lidot. 
Bet nevajag jau spārnus spoži 
apzeltītus, tādus pārāk smagi pretī 
gaismai nest.
Lai paliek – paši vienkāršākie, Die-
va dotie, kurus varam brīvi dzīves 
telpā plest.

  Līga Tomsone,
Alūksnes pilsētas Bērnu un  
jaunatnes sporta skolas direktore

  Alūksnes pilsētas Bērnu un jau-
natnes sporta mācību gadu noslē-
dza ar piedalīšanos simboliskajā 
lāpu skrējienā „Apkārt Latvijai”,  
tādējādi apliecinot savu piede-
rību šai valstij un gatavību būt 
sportiskiem, veseliem un stipriem 
gan  sev, gan  savam novadam, 
gan Latvijai.

  Iepriekšējais mācību gads sporta 
skolai ir bijis pietiekami veiksmīgs. 
Patīkami, ka sporta skolu par vietu 
visaugstāko sportisko sasniegumu 
gūšanai, personības un savu pras-
mju un iemaņu  pilnveidošanai, un 
varbūt arī tikai saturīgai brīvā laika 
pavadīšanai izvēlējušies ap 300 
Alūksnes novada bērnu. Un katram 
no viņiem ir savi mērķi - ambiciozi 
un ne pavisam, un katram savs ceļš 
šo mērķu sasniegšanai, bet mūsu 
kolektīva uzdevums būt tiem blakus 
– rādīt, mācīt, atbalstīt, organizēt, 
noskaņot, pārliecināt, uzmundrināt, 
mierināt, sarāt un iedvesmot.
  Kā jau esam pieraduši, mūsu jau-
nie biatlonisti allaž ir valsts labāko 
skaitā. Linards Zēmelis, Ingus 
Deksnis, Rasma Rudzīte, Vladis-
lavs Ņedaivodins  - viņu vārdi rotā 
jebkuru šī ļoti smagā, bet nenolie-
dzami skaistā ziemas sporta veida 
sacensību līderu sarakstu. Aug arī 

cienījama nākamā maiņa – Regīna 
Rudzīte, Anastasija Ņedaivodina, 
Kristaps Deksnis, Kārlis Ludvigs, 
Stīvens Logins un Ralfs Rudzītis, 
Aleksandrs Kuzņecovs, Emīls 
Pometuns un citi.
  Labs iepriekšējais gads padevies 
džudo nodaļai. Startos Latvijā un 
citās valstīs sevi likuši pamanīt 
izlases dalībnieki Rolands Dobel-
nieks un Linda Bēniņa, kā arī Elvis 
Kopmanis, Edijs Sadovņikovs, 
Dairis Golubevs, Rainers Ķesters, 
Norberts Daniels Dovgāns, Kaspars 
Bāliņš. Jaunākās grupās regulāri uz 
pjedestāla stājušies Ņikita Malovs, 
Iliyas Estemirovs, Aleksandrs 
Skuja, Monta Melnzoba.  Priecē, ka 
džudistu pulks turpina pieaugt un 
panākumi arī noteikti  neizpaliks.
  Basketbola nodaļai arī ir labo 
darbu saraksts. Divās vecuma gru-
pās LJBL 2. divīzijā bijām līderos 
vai tuvu tam. Mūsu puiši lieliski 
nospēlēja Latvijas Jaunatnes vasaras 
Olimpiādes priekšsacīkstēs, par 
mata tiesu neiekļūstot finālsacensī-
bās Ventspilī. Pasaules skolu čem-
pionāta 18. vieta arī ir vērā ņemams 
sasniegums. Labākos basketbolā, kā 
jau komandu sportā, ir grūti izcelt, 
jo ne vienmēr pēc gūto punktu skai-
ta var novērtēt sportista patieso ie-
guldījumu uzvarās vai zaudējumos. 
Jānis Strapcāns, Ronalds Tomsons, 
Jānis Kivriņš,  Jānis un Alberts Ža-
gari, Rūdolfs Avots, Artūrs Voskis, 
Lauris Bērziņš, Ritvars Bukovskis, 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola aicina

Rihards Lielgalvis, Kristers Belovs 
un pārējie vecāko grupu komandu 
spēlētāji pelnījuši uzslavas par cīņas 
garu un neatlaidību. Jaunākajām 
grupām viss vēl priekšā, ja nopietni 
un cītīgi strādās  treniņos.
  Vieglatlētiem sezona izdevās 
varbūt ne tik spoža kā vēlētos. 
Allaž iepriecināja Arnolda Dmitri-
jeva starti, pamanāmi bija Lauras 
Orehovas, Arta Maksima, Gvido 
Driķa, Kristera Tihomirova, Sintijas 
Dzilnas panākumi. Darīsim visu, 
lai vieglatlētika kā sporta karalie-
ne nepazustu no Alūksnes sporta 
skatuves.
  Jaunajā mācību gadā darbu turpi-
nās gan visas mācību - treniņu gru-
pas, gan gaidīsim papildinājumu au-
dzēkņu skaitam jaunajās grupas. Pie 
tam darbu uzsāks divi jauni treneri 

džudo un basketbola nodaļās. Īpaši 
aicinātas sporta skolā tiek  meitenes 
– piedāvāsim gan basketbolu, gan 
džudo, gan vieglatlētiku, gan 1. - 4. 
klasēm interešu izglītības program-
mu „Iepazīsti sportu!”. Laipni gaidī-
ti, protams, arī visu vecumu puiši. 
Tai skaitā 6. - 8. klašu futbola inte-
resenti, kuru nodarbībām arī šogad 
piešķirts neliels interešu izglītības 
finansējums. Organizēsim atklātās  
nodarbības visos pie mums apgūs-
tamajos sporta veidos, lai bērni un 
vecāki, kas šaubās par savu izvēli, 
var atnākt un klātienē novērtēt gan 
to, ko un kā dara audzēkņi treniņos, 
gan konkrētā trenera darbošanās 
stilu, lai atrastu sev vispiemērotā-
ko. Tiksimies sportiskā 2013./14. 
mācību gadā!

Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestāde 
,,Saulīte’’ uzņem bērnus 
no 1 gada vecuma.  

Darba laiks no pirmdienas 
plkst.7.00 līdz piektdienas 
plkst. 19.00.

Tālruņi: 64354145,
               29162206. 

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada dome 22. au-
gusta sēdē pieņēma lēmumu dele-
ģēt domes deputātus kā pārstāv-
jus Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu padomēs.

  Maruta Kauliņa deleģēta darbam 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Cālis” un Malienas pirms-
skolas izglītības iestādes „Mazput-
niņš” padomēs.
 Jānis Sadovņikovs būs iestādes pa-

domes loceklis Alūksnes pirmssko-
las izglītības iestādes „Pienenīte” un 
Alūksnes novada vidusskolā.
  Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Sprīdītis” un Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Saulīte” padomēs darbosies Jana 
Zilkalne.
  Elita Laiva būs pašvaldības pārstā-
vis Strautiņu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Zemenīte”, Strautiņu 
pamatskolā un Alūksnes Mūzikas 
skolā.
  Jaunalūksnes pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Pūcīte” iestādes pado-
mē darbosies Modris Lazdekalns, 

viņš būs pašvaldības pārstāvis arī 
Bejas pamatskolā.
  Aivars Fomins pašvaldību pārstā-
vēs Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas un Alūksnes Mākslas 
skolas padomēs.
  Liepnas vidusskolā un Liepnas 
internātpamatskolā pašvaldību 
izglītības iestāžu padomēs pārstāvēs 
Laimonis Sīpols.
  Viola Aija Kaparšmite strādās Ilze-
nes pamatskolas iestādes padomē.
  Ainars Melders būs pašvaldības 
pārstāvis Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā.
  Jaunlaicenes pamatskolas un Zie-

meru pamatskolas iestādes padomē 
pašvaldību pārstāvēs Andis Zariņš.
  Malienas pamatskolā un Mālupes 
pamatskolā par pašvaldības pārstāvi 
deleģēts Mārtiņš Augstkalnietis.
  Arturs Dukulis būs pašvaldības 
pārstāvis Mārkalnes pamatskolā.
 Pededzes pamatskolā pašvaldību 
pārstāvēs Guntars Švolmanis.
  Askolds Zelmenis darbosies 
Alūksnes pilsētas sākumskolas un 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
iestāžu padomēs.
  Savukārt Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas padomē 
strādās Dzintars Adlers.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi piedalījās arī lāpas 
skrējienā “Apkārt Latvijai”

Evitas Aplokas foto

Dzīvnieku māja 
“Astes un ūsas’’ 

 

Alūksnē, Ošu ielā 5.
 
Kontakti:  
Modris Briedis 26523096, 
brīvprātīgā Santa Apraksina  
27618287, 
dzīvnieku adopcijas  
jautājumos Elīna Dambe 
29477535
 

  Mālupes pagastā, starp Sofi-
kalnu un Mālupi, pirms kāda 
laika pieklīdis suns. Šobrīd suns 
nogādāts dzīvnieku mājā „Astes 
un Ūsas” Alūksnē. Suns ir vidēja 
auguma apmēram 2 gadus vecs, 
draudzīgs.
 

  Suņuks Tarzāns „Astēs un 
Ūsās” nokļuvis no Gulbenes 
novada. Sunīša saimnieks miris, 
neviens nav vēlējies par Tarzānu 
uzņemties atbildību, tādēļ suņuks 
kādu laiku klaiņojis apkārt. 
Šobrīd draudzīgais Tarzāns dzīvo 
„Astēs un Ūsās” Alūksnē. Tar-
zāns ir cienījama vecuma suņuks 
(virs 10 gadiem). Suņuks cer 
atrast labus saimniekus un mājas, 
kurās pavadīt vecumdienas. 

  Mārkalnes pagasta Volkovā lau-
ku mājās pieklīdis suns. Sunītim 
iedots vārds Džeris. Džeris ir 
jauns, vidēja auguma suns, būs 
labs sargsuns, jo viņam patīk riet 
uz svešiem.

Pašvaldība deleģē pārstāvjus izglītības iestāžu padomēs



8.  Alūksnes Novada Vēstis 28.08.2013.

Izglītība www.aluksne.lv

 Alūksnes bērnu un jauniešu centra pulciņi 
gaida dalībniekus 2013./2014. mācību gadā

2. septembrī pulksten 17.00
Dārza ielā 8a, Alūksnē

Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra 
Mācību gada ieskaņas pasākums

  • Muzikāls sveiciens no Martas Ritovas;
  • Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņu piedāvājums - tikšanās ar 
pedagogiem. 

  Pasākums tiek realizēts projekta „NE-SALIEDĒTIES” ietvaros, kas tiek 
īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2013. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.
 

Nr. Pulciņa 
nosaukums Pedagogs Pirmā 

tikšanās Vieta
Pedagoga 
tālruņa 
numurs

Dalības 
maksa 
mēnesī 

(Ls)

1.
Alūksnes BJC 

teātris „Snullis” 
1.-12.klase

Daiga 
Bētere

10.septembrī
pulksten 

17.30

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra 2.stāva 

zālē

29101657 1.00

2.

Sarīkojumu – 
sporta dejas 
„Virpulītis”
pirmsskolas 

grupa; 
1.-12.klase

Ilze Līviņa
9.septembrī 

pulksten 
18.00

Alūksnes 
novada 

vidusskolas 
3.stāva aktu 

zālē

29275267 1.00

3.

Deju kolektīvs 
„Enku- Drenku”

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra 2.stāva 

zālē 29418595

2.00

1.-2.klase Daiga 
Ozoliņa

3.septembrī  
pulksten 

17.30

3.-4.klase Daiga 
Ozoliņa

3.septembrī  
pulksten 

17.15

5.-6.klase Daiga 
Ozoliņa

3.septembrī  
pulksten 

16.30

7.-9.klase Daiga 
Ozoliņa

3.septembrī  
pulksten 

16.45

10.- 12.klase Daiga 
Ozoliņa

3.septembrī  
pulksten 

17.00
Pirmsskolas 

grupa
4 – 7 gadi

Daiga 
Ozoliņa

Informācija 
pirmsskolas 

izglītības 
iestādē

PII zāle 
„Pienenīte” 3.00

4.

Mūsdienu deju 
studija

 „Dejo savam 
priekam”
3.- 4.klase

Ingūna 
Dovgāne

4.septembrī  
pulksten 

16.00

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra 2.stāva 

zālē

26420761 2.00

5.

Dziedāšanas 
pulciņš  

„Puķuzirņi”
1.- 4.klase

Vita  
Vērdiņa

4.septembrī  
pulksten 

17.00

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra 2.stāva 

zālē 26161325

2.00

Pirmsskolas 
grupa

4 – 7 gadi

Vita 
Vērdiņa

5.septembrī 
pulksten 

17.00 

PII zālē 
„Sprīdītis” 3.00

6.

Dzīvesprasmju 
skoliņa 

„Princešu 
studija” 
1.-4.klase

Kristīne 
Vimba 

5.septembrī 
pulksten 

15.00

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra 2.stāva 

zālē

29184008 1.50

7.

„Estētikas 
skoliņa”

(5 -7 gadi)
Kristīne 
Vimba,

Informācija 
pirmsskolas 

izglītības 
iestādēs

PII „Piene-
nīte” 29184008

26432560 4.00
PII 

„Sprīdītis”

8.

Projektu un 
iniciatīvu dar-

bnīca
8.-12.klase

Kristīne 
Vimba

5.septembrī 
pulksten 

16.00

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra 2.stāva 

zālē

29184008 1.00

9. Ģitāras
5.- 12.klase

Kaspars 
Vaļinieks

4.septembrī 
pulksten 

15.00

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra 2.stāva 

zālē

29112956 2.00

10. Džambas
2.- 12.klase

Mārcis 
Kalniņš

10.septembrī 
pulksten 

16.00

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra 2.stāva 

zālē

64322402 2.00

11.
Ielu vingrošana

 3.-7.klase
8.-12.klase

Uldis 
Jāņekalns

04.septembrī 
pulksten 

16.30

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra pagalmā

26396127 2.00

12.

LEGO darbnīca
1.–  4.klase

Ivars 
Vīksna

03.septembrī 
pulksten 

15.00

Alūksnes 
Bērnu un 

jauniešu cen-
tra 2.stāva 
2.kabinetā

26405829 2.00
LEGO robotika

5. – 9.klase

03.septembrī 
pulksten 

16.00
 
Informācija pa tālruni: 64322402; 29190552, www.abjc.lv; 
Dārza iela 8a, Alūksnē

  Agnese Jansone,
Radošo teātra dienu dalībniece

  Pēdējā jūlija piektdienā un 
sestdienā Jaunannā norisinājās 
bērnu un jauniešu teātru dienas 
„Lomu karuselī”. Turpinot iesā-
kot tradīciju, uz pasākumu tika 
uzaicināti Alūksnes novada bērnu 
un jauniešu teātru kolektīvi un 
viņu vadītāji, kā arī teātra studija 
ESTEPATĀS no Ogres.

  Dalībnieku skaits šogad bija 
lielāks kā pērn, jo Jaunannas bērnu 
teātrim „EJam” un vadītājai Elitai 
Jansonei, Alūksnes Bērnu un jaunie-
šu centra teātra pulciņam „Snul-
liS” un vadītājai Daigai Bēterei, 
Ilzenes pamatskolas teātra studijai 
„Kurmis” un vadītājai Agitai 
Līdumniecei un Strautiņu pamat-
skolas skatuves runas pulciņam ar 
skolotāju Tiju Āboliņu piebiedrojās 
Bejas pamatskolas  teātra pulciņš un 
viņu vadītāja Guna Igošina.
  „Lomu karuselī” atklāšana norisi-
nājās Jaunannas Zaķusalas estrādē, 
kur skanīgi tika pieteikts katrs 
kolektīvs. Aizvadot iepazīšanās un 
atkalsatikšanās stundu, dalībnieki 
tika aicināti sadalīties četrās grupās. 
Nodarbību vadītājas no studijas 
ESTEPATĀS bija sagatavojušas 
katrai grupai teatrālus uzdevu-
mus. Mazākie „Lomu karuselī” 

Radošās teātru dienas Jaunannā

Radošo teātra dienu dalībnieki Jaunannā

  Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu metodiķe,
projekta vadītāja

  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra projekts „NE-SALIEDĒ-
TIES”, ko atbalstīja Izglītības 
un zinātnes ministrija, sniedz 
ievērojamu ieguldījumu jauniešu 
iniciatīvu īstenošanā. Projekta 
laikā tika iegādāts aprīkojums 
pasākumu organizēšanai ārpus 
telpām - projekcijas ekrāns āra 
apstākļiem, projektors, nojume, 
kā arī  video kamera kvalitatīvu 
video materiālu veidošanai.

  Kopš projekta sākuma šā gada 
pavasarī notikuši jau trīs pasākumi 
MJIC „Pa GALMS” iekšpagalmā. 
Pēdējās skolas dienas vakarā jau-
nieši aicināja laiku pavadīt aktīvi, 
iepazīstot savu pilsētu fotoorientē-
šanās sacensībās, kur piedalījās 11 
komandas, pēc tam pagalmā varēja 
mieloties ar uzkodām un klausīties 
muzikālos priekšnesumus viesu no 
Rēzeknes izpildījumā.
  Aprīlī un maijā jauniešiem, kas 
aizraujas ar video veidošanu, bija 
iespēja piedalīties videoklipu kon-
kursā „Ko neteiksi!”. Konkursam 
ar dažādu tematiku tika iesūtīti 13 
videoklipi no pieciem individuāliem 
autoriem un viena autoru tandēma. 
14. jūnijā ikviens interesents tika 
aicināts uz konkursa balvu pa-
sniegšanas ceremoniju „Alūksnes 
austrumu labumi”. Lai gan laika 
apstākļi nelutināja, iegādātā nojume 
pasargāja no samirkšanas, turklāt 
ciešā saspiešanās radīja draudzīgu 
un mājīgu atmosfēru. Savukārt 
Alūksnes pilsētas svētku laikā, 2. 

dalībnieki visu dienu pavadīja pie 
Lienas Tīnas Galejas, kur kopīgiem 
spēkiem mēģināja atklāt savu pan-
tonīmu. Cita grupa Veltas Gūtmanes 
vadībā izdomāja pasaku un vēlāk 
atainoja to uz skatuves. Lielākie 
darbojās pie Kristīnes Muižnieces, 
pilnveidojot skatuves kustību, un 
pie Zanes Hartmanes, uzņemot 
filmu „Kobras ēnā”, kuru ir iespēja 
noskatīties interneta vietnē youtube. 
Vakara izskaņā dalībnieku uzvedu-
mi, iegūtās prasmes un zināšanas 
tika prezentētas Jaunannas tautas 
namā, kur netika žēloti aplausi un 

ovācijas. 
  Nākamā diena atnesa jaunus 
pārsteigumus dalībniekiem un 
vadītājiem, jo teātru dienu finālā 
bija iespēja iepazīt Jaunannu. Da-
lībnieki piedalījās fotoorientēšanās 
pārgājienā pa pagasta centru, pildot 
sagatavotos uzdevumus. 
  Pasākumu nebūtu iespējams 
īstenot bez idejas iniciatores Elitas 
Jansones un Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
finansiālā atbalsta. 

Projekts „NE-SALIEDĒTIES” 
veiksmīgi turpinās

Jauniešiem Alūksnes pilsētas svētku laikā notika eksperimentāla elektroniskās 
mūzikas aura pasākums „AL KINGS”

augustā, „Pa GALMU” pārņēma
eksperimentāla elektroniskās mūzi-
kas aura pasākumā „AL KINGS”. 
Šo Alūksnei netipisko pasākumu 
sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centru organizēja neformā-
la mūziķu un mākslinieku grupa AL 
KINGS. Nakts gaitā skanēja dažādu 
žanru un to sajaukumu elektronis-
kā mūzika, papildināta ar dzīvajā 
izpildītām hip-hop taktīm. Uz jaunā 
ekrāna un mājas sienas bija redza-
mas projekcijas, kas kopā ar īpaši 
veidotajām dekorācijām radīja īpašu 
mūsdienīgas latviešu un pasaules 
kultūras šarmu, ko novērtēja jo 
daudzie apmeklētāji.
  Kopumā visu pasākumu tapšanā 
iesaistījās ap 40 brīvprātīgo jau-
niešu. Ieguvēji ir arī  vairāk kā 250 
aktivitāšu dalībnieki un pasākumu 
apmeklētāji.

  Vēl septembra sākumā tiks organi-
zēts vismaz viens pasākumus, tāpēc 
sekojiet informācijai!

  Projekta „NE-SALIEDĒTIES” 
mērķis ir veicināt jauniešu savstar-
pējo sadarbību radošās izpausmēs 
un aktīvu līdzdalību sabiedriskās 
dzīves veidošanā, īstenojot savas 
iniciatīvas., lai piesaistītu plašu ap-
meklētāju loku un radītu labvēlīgu 
vidi dažādu jauniešu komunikācijai, 
radošu izpausmes veidu un līdzdalī-
bas iespēju iepazīšanai. 

  Šis projekts tiek īstenots jaunatnes 
politikas valsts programmas 2013. 
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.
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Sēdes septembrī
 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
     11. septembrī 10.00
 
Tautsaimniecības komitejas 
sēde
    16. septembrī 10.00 
 
Finanšu komitejas sēde 
    18. septembrī 10.00
 
Domes sēde 
    26. septembrī 10.00

Aicinām bērnus un 
jauniešus piedalīties 
fotokonkursā!

  Zane Drozdova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas  
galvenā bibliotekāre

  Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa ir 
izsludinājusi fotokonkursu 
bērniem un jauniešiem „Mans 
spilgtākais vasaras fotomirk-
lis”, kurā aicinām piedalī-
ties visus Alūksnes novada 
skolu 5. – 12. klašu audzēkņus! 
Konkursa norises laiks – no 1. 
augusta līdz 16. septembrim.

  Katram noteikti šajā vasarā ir 
bijis kāds jauks, interesants un 
neaizmirstams piedzīvojums, 
kurš ir iemūžināts foto. Tādēļ 
mēs aicinām visus, kuri vēlas 
savu spilgtāko fotomirkli parādīt 
arī citiem, piedalīties šajā kon-
kursā.
  Lai piedalītos konkursā, Tev 
savos bilžu albumos jāsameklē 
bilde, kurā iemūžināts vasaras 
visforšākais notikums (protams, 
ja kāds jauks notikums vēl tikai 
būs – tas jānobildē) un jāatsūta 
mums uz e-pastu zane.drozdo-
va@aluksne.lv. Sūtāmo bilžu 
formāts – jpg. Konkursā var 
piedalīties arī dalībnieki, kuri 
savus foto būs izdrukājuši un 
personīgi ienesuši mums biblio-
tēkā. Noteikti neaizmirsti savam 
foto pievienot nelielu aprakstu 
par tajā redzamo notikumu!
  Konkursam iesūtītos darbus 
izvērtēs žūrija un, protams, inte-
resantāko darbiņu autori saņems 
arī vērtīgas balviņas!

Piešķir
finansējumu
“Pienenītei”
 Alūksnes novada dome 22. 
augusta sēdē nolēma piešķirt 
Ls 8343 lielu finansējumu 
Alūksnes pirmsskolas izglītī-
bas iestādei „Pienenīte” mēbe-
ļu un aprīkojuma iegādei.

 Mēbeles un aprīkojums nepie-
ciešams, lai nokomplektētu jau-
nās grupiņu telpas un sporta zāli, 
kas izveidotas ERAF projekta 
„Alūksnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte” 
rekonstrukcija” īstenošanas 
rezultātā.

  Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
direktore
      
  Rit augusta pēdējās dienas... Ik-
katrā ģimenē, kur ir kaut mazākā 
saistība ar skolu, valda rosība un 
īpatnējs satraukums. Nu tieši tā-
pat kā katrā gadu mijā. Mēs katrs 
to gaidām ar jauniem sapņiem, 
apņemšanos, cerībām, prieku un 
nedaudz arī ar skumjām... Ar 
skumjām, ka pagājis viens gads, 
ka vasara aizskrējusi tik ātri...

  Bet mums ir tā laime svinēt Zinību 

dienu, jauna darba cēliena sākša-
nos, satikšanās svētkus, kad prieku 
nosaka nevis praktiskie labumi un 
materiālās vērtības, bet labestība, 
kas izstaro laba vēlējumos, dāvinā-
tos un saņemtos ziedos.
  Alūksnes novada vidusskolai šis 
mācību gads aizritēs, gatavojoties 
un sagaidot skolas 75 gadu jubileju. 
Kā vienmēr, vasaras brīvlaikā čakli 
ir strādājuši visi skolas darbinie-
ku, lai arvien uzlabotu mācību 
telpu un vides kvalitāti, skolotāji 
ir apmeklējuši kursus, skolēni ir 
piedalījušies nometnēs, dažādos 
pasākumos. No jauna ir iekārtota 

daļa no zēnu mājturības kabineta 
un vēstures kabineta, muzeja telpa, 
mūzikas kabinets un 1. klases telpa 
ir izremontētas. Paldies visiem, kas 
grib un māk savu darbu veltīt skolas 
attīstībai. 
  Izglītības galamērķis nav tikai zi-
nāšanas, bet turpmākā darbība – kā 
rīkojamies ar to, kas mums pieder. 
Ļoti vēlētos, lai vecāki un skolo-
tāji var atrast kopēju risinājumu 
labākai bērna un jaunieša attīstībai, 
nevis ieklausoties tikai vēlmēs, 
iegribās un sekojot stereotipiem 
vai personīgajām ambīcijām, bet 
izvērtējot iespējas, vajadzības visam 

turpmākajam laikam. Tāpēc, sākot 
jauno mācību gadu, novēlu visiem 
skolēniem, pedagogiem interesi 
par vēl neapgūto un neatlaidību. 
Vecākiem, vecvecākiem izturību, 
sabalansētību starp mīlestību un 
stingrību pret savu bērnu. Visiem, 
visiem – skolotājiem, skolēniem, 
ģimenēm, skolas darbiniekiem un 
arī sabiedrībai - savstarpēju sapratni 
un gandarījumu par paveikto! Kā 
mēdz teikt, ka „atdotais” atgriežas 
pie devēja dubultā... 
  Laimīgu Jauno mācību gadu!

Alūksnes novada vidusskola sagaidīs 75. gadskārtu

  Uva Grencione,
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktore

  Pirmajai skolas dienai piestāv 
gan prieks, gan smeldzīgas skum-
jas, gan vairāk vai mazāk trīcošas 
sirdis lieliem un maziem,  gan 
skaidra apjausma, ka laiks un 
dzīve nepielūdzami rit uz priekšu.

  1. septembris kā ar baltu krītu uz 
tāfeles prātā ieraksta „Cik bērni jau 
lieli!”. Šis datums allaž ir jauna ceļa 
sākums, neatkarīgi no tā, kuru reizi 
uzsākam vai turpinām šo ceļu.
  Šajā mācību gadā Alūksnes pil-
sētas sākumskolā mācības uzsāks 
354 skolēni un ik dienas par viņiem 
rūpēsies 31 pedagogs un 9 tehniskie 
darbinieki.
  Ik dienas darbu skolā uzsāksim 
pulksten 8, pulksten 14 mācības 
beigs 1. - 3. klases, taču 4. - 6. 

klases – pulksten 14.30. Līdzīgi kā 
pagājušajā gadā, sākumskolēniem 
būs iespēja līdz pulksten 16 pavadīt 
laiku dienas pagarinātajā grupā, kā 
arī apmeklēt dažādas nodarbības. 
Piemēram,  „Zaķēna Hansa ēnu 
teātri”, kori, tautas deju kolektīvu 
„Pastalnieki”, kokapstrādi, tradi-
cionālos rokdarbus mūsdienās un 
sporta spēles.
  Es zinu un ticu, ka šis mācību 
gads mums visiem kopā būs īpaši 
aizraujošs!
  Pēdējos gados jo īpaši dzirdam, ka 
skolēni nav motivēti mācīties, taču 
cik  bieži mēs runājam par to, vai 
un cik motivēti ir skolotāji? Tas ir 
ļoti būtisks aspekts. Iespējams, pat 
visbūtiskākais.  Jā, mēs runājam 
par skolotāju motivāciju saistībā ar 
atalgojumu, taču vai tas ir vienīgais 
un primārais motivators? Domāju, 
ka nē. Vispirms ir attieksme. Po-
zitīva attieksme pret savu izvēlēto 

profesiju, darbu, ko daru. Man patīk 
būt skolotājam, man patīk ik dienas 
kopā ar bērniem atklāt ko jaunu, 
un es nebaidos no tā, ka bērni ar 
katru gadu mainās, jo mainos arī es. 
Man ir prieks, ka kopā ar skolē-
niem mēs varam saprast, ka 2+2 ir 
ne tikai 4, bet, ja man ir divi āboli 
un zem ābeles es atrodu vēl divus, 
es ar tiem varu dalīties, lai sanāk 
mammai, tētim, māsai un man. Tas 
ir ļoti būtiski, jo nepietiekami ir 
zināt  „sausus skaitļus”, jāprot ar 
tiem darboties. 
  Esmu pārliecināta par to, ka es 
nevaru kādam ko iemācīt, taču es 
varu radīt apstākļus, kuros gribas 
iemācīties. Es varu būt meistarīgs 
pavadonis, kas kādam ļauj apgūt to, 
ko nav zinājis.
  Es zinu un ticu, ka starp mums ir 
ļoti daudz šādu skolotāju! Galve-
nais – katru dienu meklēt un atrast 
jaunas lietas un notikumus, kas man 

rada prieku, strādājot skolā!
  Bez skolēniem un skolotājiem vēl 
ir trešie iesaistītie, taču ne mazāk 
svarīgie. Tie ir vecāki. Manuprāt, 
šodien būt vecākiem ir izaicinā-
jums, jo apkārtējā vide piedāvā 
neskaitāmi daudz iespējas bērnam, 
taču vecākiem jābūt pietiekami 
prasmīgiem, lai saprastu, kas tieši 
šobrīd manam bērnam ir vissvarī-
gākais un vispiemērotākais, un ne-
viens nevar pateikt pareizo atbildi, 
bet es zinu un ticu, ka visos laikos 
vissvarīgākais kā mūsu bērniem, tā 
mums ir mīlestība!
  Uz tikšanos 2. septembrī pulksten 
12 Alūksnes pilsētas sākumskolā!

Jauna ceļa sākums

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada pašvaldība 
aicina līdz 25. septembrim pie-
teikt apbalvošanai ar pašvaldības 
augstāko apbalvojumu „Sudra-
ba zīle” tos līdzcilvēkus, kuru 
veikums ir bijis īpaši nozīmīgs 
Alūksnes novada un tā iedzīvotā-
ju labā.

  Pašvaldības augstākā apbalvo-
juma saņemšanai var pieteikt gan 
Alūksnes novada iedzīvotājus, gan 
arī personas, kas dzīvo un darbojas 
Latvijā vai ārzemēs. Tāpat apbalvo-
šanai ar „Sudraba zīli” var pieteikt 
fizisku personu grupu – kolektīvu, 
kā arī Alūksnes novadā reģistrētu 
vai darbojošos juridisku personu 
un tās struktūrvienību (uzņēmumu, 
filiāli).
  Ar „Sudraba zīli” apbalvo personas 
par nozīmīgu veikumu vai seviš-
ķiem nopelniem Alūksnes novada 
labā, kas var izpausties kā atsevišķs 
izcils darbs vai ilgstoša, priekš-
zīmīga un panākumiem bagāta 
darbība Alūksnes novada attīstībā, 
ieguldījums, izcili sasniegumi valsts 
pārvaldes, politiskajā, pašvaldības, 
tautsaimniecības, sabiedriskajā, 
kultūras, sporta, izglītības, veselības 

un sociālās aizsardzības, sociālo 
pakalpojumu, zinātnes vai saimnie-
ciskajā darbā, valsts aizsardzības, 
sabiedrības drošības, labdarības vai 
citā novadam nozīmīgā jomā.
  Lai ieteiktu apbalvošanai kādu 
personu, aicinām rakstīt iesniegumu 
brīvā formā, tajā pēc iespējas precī-
zi norādot informāciju apbalvojuma 
piešķiršanai pieteiktās personas 
identificēšanai – personas vārdu, 
uzvārdu, dzīvesvietu, nodarbošanos 
vai ieņemamo amatu. Ja apbalvoša-
nai izvirzāt juridisku personu, tad 
jānorāda tās nosaukums un adrese, 
bet, ja piesakāt  personu grupu – 
kolektīvu, tad tā nosaukums (ja 
tāds ir) un vadītāja (līdera) vārds un 
uzvārds.
  Pieteikumā jānorāda pamatojums, 
kādēļ jūsuprāt konkrētā persona 
būtu jāapbalvo ar pašvaldības 
augstāko apbalvojumu, vispusīgs 
to nopelnu apraksts, par kuriem 
ierosina apbalvot, uzsverot sevišķus 
nopelnus Alūksnes novada labā. 
Vienlaikus aicinām norādīt, kurā no 
jomām pieteiktais kandidāts būtu 
apbalvojams.
  Kandidātus apbalvošanai ar 
pašvaldības augstāko apbalvojumu 
var izvirzīt fiziskas vai juridiskas 
personas gan individuāli, gan kolek-
tīvi, rakstiski vai elektroniski par to 
informējot pašvaldību. 

Aicinām pieteikt apbalvošanai 
ar „Sudraba zīli”

  Pieteikuma autoram jānorāda 
savs vārds, uzvārds, personas kods 
un dzīvesvieta, bet, ja pieteikumu 
iesniedz juridiska persona, tad jā-
norāda tās nosaukums, reģistrācijas 
numurs un juridiskā adrese, kā arī 
parakstīt tiesīgā persona.
  Vērtējot apbalvojumam izvirzī-
tos pretendentus, tiks ņemta vērā 
kandidāta pilsoniskā un sabiedris-
kā aktivitāte, reputācija, sevišķi 
nopelni pašvaldības un/vai sabied-
rības labā atbilstoši nominācijai, 
ieguldījums novada tēla veidošanā 
un popularizēšanā, profesionālā 

vai sabiedriskā darbība. Iesniegtos 
pieteikumus izvērtēs īpaša komisija, 
bet gala lēmumu pieņems Alūksnes 
novada dome.
  Pieteikumus līdz 25. septembrim 
aicinām iesniegt personīgi Alūksnes 
novada pašvaldības administratīvās 
ēkas 3. stāvā 306. kabinetā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, sūtīt pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 
LV-4301 vai elektroniski uz e-pasta 
adresi: dome@aluksne.lv ar norādi 
„Pieteikums apbalvošanai ar „Sud-
raba zīli””.

Alūksnes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu „Sudraba zīle” 2012. gadā 
saņēma sportists Edgars Bertuks, kurš ar saviem pasaules mēroga panākumiem 

orientēšanās sportā popularizējis Alūksnes novada un Latvijas vārdu
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Saistošie noteikumi Nr.15/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

27.06.2013. lēmumu Nr.279
(protokols Nr.11,  16.p.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā 
– noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā veicami rakšanas darbi, kas 
saistīti ar ielu seguma, gājēju celiņu 
uzlaušanu (remontu), darbu veikšanu 
zaļajā zonā un citu darbu veikšanu 
publiskās labiekārtotās teritorijās.
2. Noteikumi ir saistoši visām 
juridiskajām un fiziskajām personām 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā.
3. Šie noteikumi reglamentē rašanas 
darbu izpildi šādās teritorijās:
3.1. ielu sarkano līniju robežās un ceļu 
nodalījumu joslās;
3.2. uz ielu un ceļu brauktuvēm, 
nomalēm un grāvjiem gar ielām 
un ceļiem, ietvēm, trotuāriem un 
velosipēdistu celiņiem, kuriem nav 
noteiktas sarkanās līnijas;
3.3. jebkurā teritorijā, kas saistīta ar 
inženierkomunikāciju izbūvi, reno-
vāciju, rekonstrukciju, remontu vai 
demontāžu, citu būvdarbu veikšanu 
un inženierkomunikāciju avāriju seku 
likvidāciju.
4. Lai nodrošinātu ielu, transporta 
būvju, trotuāru, zaļo zonu saglabāša-
nu, aizliegts:
4.1. dziļāk par 0,3m patvaļīgi rakt 
un uzbērt grunti, dzīt pāļus, veikt 
ģeoloģiskos urbumus, izstrādāt grunti, 
planēt laukumus;   
4.2. patvaļīgi veikt jebkura veida 
būvdarbus un rakšanas darbus;
4.3. uzlauzt vai citādi bojāt jebkura 
veida ielu segumu, izņemot avāriju 
seku likvidācijas darbus un gadīju-
mus, kas īpaši saskaņoti ar pašvaldī-
bu;
4.4. veikt rakšanas darbus tuvāk par 
1,5m no augoša koka, tuvāk par 1m 
no augoša krūma.
5. Darbus pazemes inženierkomuni-
kāciju izbūvei, renovācijai, rekons-
trukcijai vai demontāžai var uzsākt, ja 
ir akceptēts būvprojekts, saņemta būv-
atļauja (ja netiek uzlauzts asfaltbetona 
segums vai betona bruģis piecu gadu 
laikā pēc tā uzklāšanas) vai Alūksnes 
novada pašvaldības iestādē “BŪV-
VALDE” (turpmāk – Būvvalde) 
saskaņota tehniskā shēma,  labiekār-
tojuma skice vai inženierģeoloģiskās 
izpētes darbu shēma un saņemta rak-
šanas darbu atļauja. Ar grunts rakšanu 
vai ceļa seguma uzlaušanu saistītus 
avārijas seku novēršanas darbus drīkst 
uzsākt atbilstoši šo noteikumu IV. 
sadaļā “Avārijas darbi” noteiktajai 
kārtībai. 
6. Darbus, kas saistīti ar brauktuves, 
ietves vai veloceliņa uzlaušanu pēc 
jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas 
vai betona bruģa izbūves piecu gadu 
laikā, veic tikai ar rakstisku Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirektora 
atļauju.
7. Galvenais pazemes inženierkomu-
nikāciju izbūves paņēmiens, šķērsojot 
teritorijas ar cieto segumu, ir slēgtais 
paņēmiens - ar caurduri, nebojājot 
seguma virsmu. Cits paņēmiens 
pieļaujams tikai gadījumā, ja nav 
iespējams veikt inženierkomunikāciju 
izbūvi ar caurduri.
8. Satiksmi ielās un ceļos slēdz pilnīgi 
tikai ar rakstisku pašvaldības atļauju, 
informējot Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu, Valsts policiju, 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestu, tranzīta ielās un uz valsts 
ceļiem – VAS  „Latvijas Valsts ceļi”. 
Avārijas situācijās par ielas slēgša-
nu nekavējoši informē  pašvaldības 
izpilddirektoru.
9. Ja ielu vai ceļu brauktuve tiek 
uzlauzta daļēji, jānodrošina ugunsdzē-
sības, ātrās medicīniskas palīdzības un 
specializētā autotransporta netraucēta 
caurbraukšana, kā arī transporta 
shēma rakstiski jāsaskaņo ar VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” un pašvaldības 
izpilddirektoru.
10. Par izmaiņām satiksmes orga-
nizācijā būvuzņēmējam (fiziskā vai 
juridiskā persona, kas veic būvdarbus, 
pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts 
ar pasūtītāju) jāpaziņo ar masu infor-
mācijas līdzekļu starpniecību vismaz 
divas dienas pirms darbu uzsākšanas.
11. Brauktuvju un ietvju segumu 
pēc zemes rakšanas darbiem vai 
tehniskiem bojājumiem atjauno par 
pasūtītāja līdzekļiem.
12. Inženierkomunikāciju kontrola-
kām jābūt noslēgtām, lietus ūdens 
uztvērējakām - nosegtām ar restītēm. 
Par kontrolaku (gāzes, kanalizācijas, 
kabeļu, lietus ūdens kanalizācijas, 
siltumapgādes) vāku stāvokli ir atbil-
dīgi attiecīgie inženierkomunikāciju 
īpašnieki. Pēc Būvvaldes norādījuma 
inženierkomunikāciju apsaimnieko-
tājam nekavējoties jāsakārto bīstamie 
kontrolaku vāki un ne vēlāk kā vienas 
kalendārās nedēļas laikā jāsakārto 
iesēdušos, iegruvušu kontrolaku 
konstrukcijas.

II. Rakšanas darbu atļauju izsnieg-
šana

13. Rakšanas darbu atļauju vai pama-
totu atteikumu izsniegt rakšanas darbu 
atļauju izsniedz Būvvalde piecu darba 
dienu laikā pēc visu nepieciešamo 
dokumentu un saskaņojumu saņem-
šanas.
14. Ja būvdarbu veikšanai ir saņemta 
būvatļauja, atsevišķa rakšanas darbu 
atļauja nav nepieciešama, izņemot, ja 
tiek uzlauzts asfaltbetona segums vai 
betona bruģis piecu gadu laikā pēc tā 
uzklāšanas.
15. Rakšanas darbu atļauju izsniedz 
galvenajam būvuzņēmējam, un tā ir 
derīga tikai atļaujā norādīto darbu 
veidam, teritorijai, apjomam un darbu 
izpildes termiņam.
16. Rakšanas darbu atļaujas saņem-
šanai pazemes inženierkomunikāciju 
izbūvei Būvvaldē iesniedz šādus 
dokumentus:
16.1. iesniegumu;
16.2. darbu veikšanas kalendāro 
grafiku un nepieciešamības gadījumā 
darbu veikšanas projektu;
16.3. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora atļauju, ja paredzēta 
brauktuves, ietves vai veloceliņa 
uzlaušana pēc jauna asfaltbetona 
seguma uzklāšanas vai betona bruģa 
izbūves piecu gadu laikā pēc to iz-
būves;
16.4. inženierkomunikāciju izbūves 
tehnisko shēmu, ja tāda nav saskaņota 
Būvvaldē iepriekš.
17. Rakšanas darbu atļaujas saņem-
šanai inženierģeoloģiskās izpētes 
veikšanai Būvvaldē iesniedz šādus 
dokumentus:
17.1. iesniegumu;

17.2. darbu veikšanas kalendāro 
grafiku un nepieciešamības gadījumā 
darbu veikšanas projektu;
17.3. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora atļauju, ja paredzēta 
brauktuves, ietves vai veloceliņa 
uzlaušana pēc jauna asfaltbetona 
seguma uzklāšanas vai betona bruģa 
izbūves piecu gadu laikā pēc to iz-
būves;
17.4. inženierģeoloģiskās izpētes 
darbu shēmu.
18. Rakšanas darbu atļaujas saņemša-
nai labiekārtošanas darbu  veikšanai 
Būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:
18.1. iesniegumu;
18.2. darbu veikšanas kalendāro 
grafiku un nepieciešamības gadījumā 
darbu veikšanas projektu;
18.3. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora atļauju, ja paredzēta 
brauktuves, ietves vai veloceliņa 
uzlaušana pēc jauna asfaltbetona 
seguma uzklāšanas vai betona bruģa 
izbūves piecu gadu laikā pēc to iz-
būves;
18.4. labiekārtojuma skici, ja tā nav 
saskaņota Būvvaldē iepriekš.
19. Izskatot iesniegumu rakšanas 
darbu veikšanai, Būvvalde nosaka 
būvdarbu termiņu, ņemot vērā darbu 
apjomu un konkrētos apstākļus. 
Izvērtējot paredzamo darbu apjomu, 
Būvvalde ir tiesīga noteikt darbu 
veikšanu pa posmiem. 

III. Rakšanas darbu veikšana

20. Pazemes inženiertīklu izbūves, re-
novācijas vai rekonstrukcijas būvdar-
bus, kā arī ceļu seguma atjaunošanu 
drīkst veikt tikai būvniecību regulē-
jošajos normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā reģistrētas personas.
21. Lai īstenotu nepieciešamos drošī-
bas pasākumus un novērstu pazemes 
inženierkomunikāciju bojāšanu (arī 
avārijas seku novēršanas darbu gadī-
jumā), par darbu veikšanu atbildīgajai 
personai pirms darbu sākuma jāuzai-
cina darbu vietā inženierkomunikā-
ciju dienestu pārstāvji, kopā ar tiem 
jānosaka inženiertīklu izvietojums 
un jāveic pasākumi, kas nodrošina to 
pilnīgu saglabāšanu.
22. Rakšanas darbu veikšanas 
vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja 
vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt 
rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), 
akceptētam būvprojektam, saskaņo-
tai tehniskajai shēmai vai atbilstoši 
normatīvajiem aktiem saskaņotai 
labiekārtojuma izveidošanas (izvie-
tošanas) vai urbumu izvietojuma 
dokumentācijai.
23. Izvērtējot veicamo darbu apjomu 
un gadījumā, kad paredzamo darbu 
termiņš ir ilgāks par 14 dienām, 
Būvvalde var pieprasīt rakšanas darbu 
veikšanas vietā izvietot informāciju 
par darbu veicēju.
24. Rakšanas darbu vieta jāaprīko sa-
skaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par 
nožogojuma, apgaismojuma un satik-
smes regulēšanas līdzekļu stāvokli un 
izvietojumu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām atbildīgs ir darbu vadītājs.
25. Veicot rakšanas darbus transporta 
vai gājēju kustības vietās, jānodrošina 
transporta un gājēju kustības drošība 
darbu veikšanas zonā, par ko atbildīgs 
ir darbu vadītājs.
26. Izbūvējot, renovējot, rekons-

truējot, remontējot vai demontējot  
pazemes inženierkomunikācijas, kā 
arī veicot citus būvdarbus, būvuz-
ņēmējam jānodrošina droša gājēju 
pārvietošanās, kā arī iespēja iebraukt 
pagalmos (neapbūvētā zemesgabala 
daļa, ko ierobežo ielas sarkanā līnija, 
zemesgabala sānu un aizmugures 
robežas) un iekļūt ēkās. Ja iebraukša-
nu pagalmā nav iespējams nodrošināt, 
jāsaņem attiecīgā nekustamā īpašuma 
īpašnieka vai valdītāja saskaņojums.
27. Pēc darbu pabeigšanas pagaidu 
tehniskie regulēšanas līdzekļi nekavē-
joties jānoņem.
28. Būvuzņēmējam jāievēro rakšanas 
darbu atļaujā norādītais darbu izpildes 
termiņš, inženierkomunikāciju un citu 
atbildīgo dienestu nosacījumi, par ko 
atbildīgs ir būvdarbu vadītājs.
29. Aizliegts ierīkot būvmateriālu un 
grunts novietošanas laukumus zaļo 
stādījumu, ielu, meža un parka zonās, 
kā arī uz autoceļu laukumiem un 
ietvēm.
30. Ja nepieciešams pilnīgi slēgt 
satiksmi, jāierīko pagaidu vietējie 
apvedceļi. Būvuzņēmējs pēc ceļu se-
guma atjaunošanas pagaidu apvedceļu 
demontē un teritoriju atjauno sākotnē-
jā izskatā, par ko saņem pašvaldības 
aģentūras “Spodra” vai attiecīgās 
pagasta pārvaldes atzinumu.
31. Pagaidu apvedceļu izveido, uztur 
kārtībā un nojauc par pasūtītāja 
līdzekļiem.
32. Ja ielā vai uz ceļa, kur tiek veikti 
rakšanas darbi, atjauno satiksmi 
un gājēju kustību, būvuzņēmējam 
jānodrošina kvalitatīva brauktuves un 
ietves seguma uzturēšana visā darbu 
veikšanas laikā.
33. Ielās, uz ceļiem, laukumos un 
citās labiekārtotās teritorijās tranšejas 
un būvbedres pazemes inženierko-
munikāciju izbūvei rok, aizber un 
apakšzemes būves ierīko, ievērojot 
šādus noteikumus:
33.1. asfaltbetona segumu atļauts 
uzlauzt, to griežot taisnās līnijās;
33.2. tranšejas platumam un dziļu-
mam jābūt atbilstošam pielietojamajai 
būvdarbu tehnoloģijai, grunts apstāk-
ļiem un darba drošības prasībām;
33.3. tranšejas un būvbedres jāaizber 
atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām ar 
katrai konstruktīvajai kārtai atbilstošu 
materiālu;
34. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, 
tranšejām un akām lietus ūdens kana-
lizācijā drīkst tikai tad, ja pie sūkņa 
noteces ierīkots nostādinātājs. Aiz-
liegts sūknēt ūdeni tieši uz brauktu-
ves, ietves un zaļajās zonās. Plānotie 
sūknēšanas darbi rakstveidā jāsaskaņo 
ar SIA „Rūpe”, SIA „Ievedne” vai 
pagasta pārvaldi. Sūknēšanas darbi sa-
dzīves kanalizācijā atļauti tikai ar SIA  
„Rūpe”, SIA „ Ievedne”  vai pagasta 
pārvaldes rakstveida atļauju.
35. Liekā grunts un materiāli jāaizvāc 
un darbu vieta jāsakārto 24 stundu 
laikā pēc tranšejas aizbēršanas. 

IV. Avārijas darbi

36. Par avāriju seku novēršanu inže-
nierkomunikācijās atbild attiecīgo in-
ženierkomunikāciju apsaimniekotāji.
37. Inženierkomunikāciju apsaimnie-
kotājam ir pienākums:
37.1. darbus avārijas seku likvidē-
šanai pazemes inženiertīklos sākt 

nekavējoties pēc informācijas par 
avāriju saņemšanas un avārijas vietas 
fotofiksācijas;
37.2. par avārijas darbiem ar telefo-
nogrammu, e-pastu vai faksu paziņot 
Alūksnes novada pašvaldības izpilddi-
rektoram, attiecīgā pagasta pārvaldei, 
VAS „Latvijas valsts ceļi”, ja tas skar 
tranzītielu vai valsts ceļu, un Būvval-
dei ne vēlāk kā līdz nākamās darba 
dienas pulksten 10.00;
37.3. avārijas darbu vietu norobežot 
visā darbu veikšanas zonā un naktī to 
apgaismot;
37.4. pēc avārijas likvidēšanas ielas, 
ceļa vai ietves segumu atjaunot 
maģistrālajās ielās – 24 stundu 
laikā, pārējās ielās – 48 stundu laikā, 
asfaltbetona segumu – 10 darba dienu 
laikā, zaļās zonas labiekārtojumu – 10 
darba dienu laikā;
37.5. pēc avārijas seku likvidēšanas 
darbu pabeigšanas atjaunoto ielu, 
ceļu, laukumu, ietvju, segumu, zaļo 
zonu nodot ekspluatācijā.
38. Aizliegts veikt plānotos pazemes 
inženiertīklu izbūves, renovācijas, 
rekonstrukcijas vai remonta darbus kā 
avārijas darbus.

V. Ielu un ceļu seguma un zaļo zonu 
atjaunošanas kārtība

39. Bojāto ceļu vai ielu brauktuves, 
ietves vai veloceliņa segumu atjauno 
atbilstoši esošajam seguma veidam, ja 
Alūksnes  novada teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumos nav 
noteikts citādi.
40. Brauktuves asfaltbetona segumu 
ceļa vai ielas apmales tuvumā, ja 
atlikušais joslas platums ir mazāks par 
1,0 m, atjauno pilnībā līdz apmalei.
41. Maģistrālajās ielās, gan garenvir-
zienā, gan šķērsojot ielu, asfaltbetona 
segumu atjauno pilnībā tranšejas 
platumā. Virskārtu (vismaz 4 cm 
biezumā) atjauno ne mazāk kā 0,5 
m platumā uz katru pusi no tranšejas 
malas. 
42. Brauktuves, ietves un veloceliņa 
asfaltbetona segumu atjauno taisnās 
līnijās paralēli vai perpendikulāri ielas 
asij, apvienojot iespējamos segumu 
bojājumus, kas atrodas ne tālāk kā 10 
m viens no otra.
43. Ietves un veloceliņus ar asfalt-
betona segumu atjauno tranšejas 
platumā un seguma virskārtu tā, lai 
atjaunotā seguma josla vismaz vienā 
pusē sniegtos līdz ietves vai velo-
celiņa malai. Ja neatjaunojamā daļa 
paliek mazāka par 0,5 m, tad ietves 
vai veloceliņa segums jāatjauno pilnā 
platumā.
44. Ielā un uz ceļa ar grants segumu 
brauktuves segumu atjauno tranšejas 
platumā, uzberot 20 cm biezu virskār-
tas materiālu un noplanējot ielu vai 
ceļu visā tās platumā.
45. Ietvi vai veloceliņu ar grants segu-
mu vai bez seguma atjauno tranšejas 
platumā, uzberot 20 cm biezu grants 
kārtu un noplanējot visā platumā.
46. Brauktuvi ar bruģa segumu at-
jauno ne mazāk kā divkāršā tranšejas 
platumā.
47. Ietvi ar bruģakmens segumu 
atjauno tranšejas platumā. Ja tas nav 
iespējams, tad ietvi atjauno pilnā pla-
tumā ar analogu seguma materiālu.

Turpinājums 11.lappusē

Rakšanas darbu veikšanas  
kārtība Alūksnes novada teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Aizsaulē
aizgājuši

no 27. jūlija
līdz 26. augustam

Alūksne
Juris Bagrads pilni 58 gadi
Anatolijs Koževņikovs pilni 58 
gadi
Dzidra Mellīte pilni 86 gadi
Ligita Aizpura 78 gadi 
Uldis Bite 72 gadi
Dzintārs Krūmiņš 49 gadi
 
Alsviķi
Anastasija Liepa - Liepiņa 92 
gadi
Sergejs Nikolajenko 47 gadi

Anna
Vladimirs Šablonskis 70 gadi
Juris Grigāns 57 gadi
Maija Serdante 77 gadi

Jaunalūksne
Anna Igošina 80 gadi
Aina Miezīte 80 gadi

Liepna
Ludmila Sniedzāne 88 gadi
Erna Delpere 94 gadi

Mālupe
Guntis Nāgelis 74 gadi
Andrejs Kūlis 82 gadi

Pededze
Sergejs Krutins 48 gadi
Timofejs Steklovs 55 gadi 

Veclaicene
Ilgonis Rencis 80 gadi

Zeltiņi
Ojārs Arājs 61 gads

Ziemeri
Vera Augule 81 gads
Daina Kalniņa 82 gadi

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

Sveicam
Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos!

no 27. jūlija
līdz 26. augustam

Alūksne
Klinta Karaseva
Gabriela Baltiņa 
Artis  Raimo  Jamonts
Gustavs  Bebris

Anna
Diāna Naumoviča

Jaunalūksne
Rihards  Pitkevičs

Jaunanna
Valters  Paura

Jaunlaicene 
Nikola Pjuse
Elfa  Mūrniece

Mālupe
Ralfs  Ertmanis

Turpinājums no 10.lappuses

48. Būvuzņēmējam jāatjauno zaļā 
zona, kā arī virszemes ceļu būves 
(aizsargstabiņi, transporta un gājēju 
nožogojumi u.c.).
49. Atjaunotais ielas, ceļa, ietves 
vai veloceliņa segums, zaļā zona, 
virszemes ceļu būves (aizsargstabiņi, 
transporta un gājēju nožogojumi u.c.) 
pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas 
rakšanas darbu atļaujā ir jānodod 
ekspluatācijā Būvvaldei. Pēc pieņem-
šanas ekspluatācijā Būvvalde izdara 
atzīmi rakšanas darbu atļaujā par 
rakšanas darbu atļaujas noslēgšanu.
50. Būvuzņēmējs garantē atjaunotā 
seguma kvalitāti ne mazāk kā 24 
mēnešus (vai kā norādīts aktā par 
būves nodošanu ekspluatācijā) pēc 
būves nodošanas ekspluatācijā vai pēc 
rakšanas darbu atļaujas noslēgšanas.

VI.  Saistošo noteikumu izpildes 
kontrole un administratīvā atbildī-
ba par saistošo noteikumu neievē-
rošanu

51. Par rakšanas darbu veikšanu bez 

atļaujas ir atbildīgs darba veicējs.
52. Kontrolēt saistošo noteikumu 
izpildi ir tiesīgi:
52.1. Pašvaldības policijas amatper-
sonas;
52.2. Būvvaldes amatpersonas.
53. Par šo noteikumu 4. un 35.punktā 
noteikto prasību neievērošanu piemē-
ro naudas sodu fi ziskajām personām 
no piecdesmit līdz divi simti piecdes-
mit latiem, juridiskajām personām no 
divi simti līdz tūkstoš latiem.
54. Par citu šajos noteikumos noteikto 
prasību neievērošanu izsaka brīdinā-
jumu vai piemēro naudas sodu līdz 
piecdesmit latiem.

VII. Noslēguma jautājums

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Rakšanas 

darbu veikšanas kārtība Alūksnes 
novada teritorijā” paskaidrojuma 

raksts

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
1.1. Saistošie noteikumi nepiecieša-
mi, lai, veicot zemes rakšanas darbu 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā, nodrošinātu ielu, ceļu gājēju 
celiņu un citu labiekārtotu teritoriju 
aizsardzību un saglabāšanu.
1.2. Tiek noteikts, ka veicot rakšanas 
darbus, nepieciešams saņemt rakšanas 
darbu atļauju, tās saņemšanas un 
noslēgšanas nosacījumi.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumus ir ietverti no-
sacījumi, kādos gadījumos Alūksnes 
novada pašvaldības iestādē „Būvval-
de” ir jāsaņem rakšanas darbu atļauja. 
Saistošie noteikumi paredz kārtību, 
kādā rakšanas darbi tiek veikti, 
izbūvējot, renovējot, rekonstruējot vai 
demontējot  inženierkomunikācijas, 
veicot inženierģeoloģiskās izpētes 
darbus, labiekārtošanas darbus vai 
veicot citus būvdarbus, kas saistīti ar 
ielu, ceļu, gājēju celiņu, veloceliņu 
uzlaušanu vai notiek zaļajās zonā.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Sakārto rakšanas darbu veikšanas 
procesu  novadā.  
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
5.1. Visām personām, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, jāgriežas 
Alūksnes novada pašvaldības iestādē 
„Būvvalde”, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes nova-
da pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
5.2. Pēc attiecīgā Būvvaldes lēmuma 
spēkā stāšanās mēneša laikā to var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē, 
Alūksnes novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas Administratīvajā rajo-
na tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4201.      
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra
darbinieku apmeklētāju pieņemšanas

septembris - decembris

Pašvaldības teritorijas attīstības speciālistu
apmeklētāju pieņemšanas
septembris – decembris

 Lauku attīstības kon-
sultants

Diena/Datums Laiks Vieta

Nikolajs IRTIŠEVS
29489092, 27843936

nikolajs.irtisevs@llkc.lv

Pirmdienās
Trešdienās

8.00 - 16.00
8.00 - 12.00

Pededzes
pagasta pārvaldē 

Katra mēneša otrā un 
ceturtā piektdiena

9.00 - 12.00 Mārkalnes 
pagasta pārvaldē

Katra mēneša otrā un 
ceturtā otrdiena

9.00 - 12.00 Jaunalūksnes 
pagasta pārvalde

Vaira VĒRSE 26588968
vaira.verse@llkc.lv

Pirmdienās
Trešdienās

9.00 - 14.00 Ilzenes pagasta 
pārvalde

Otrdienās
Piektdienās

9.00 - 14.00 Alsviķu pagasta 
pārvalde

Ceturtdiena 9.00 - 12.00 Kalncempju 
pagasta pārvalde

Ieva PEPERNIECE
26115069

ieva.peperniece@llkc.lv

11.septembris
9.oktobris
13.nvembris
11.decembris

9.00 - 12.00 Ziemera pagasta 
pārvalde

12.septembris 
10.oktobris 
14.novembris 
12.decembris

9.00 - 12.00 Jaunlaicenes 
pagasta pārvalde

19.septembris
17.oktobris
21.novembris
19.decembris

9.00 - 12.00 Veclaicenes 
pagasta pārvalde

Viola Aija KAPARŠMITE 
29166807

viola.kaparsmite@llkc.lv
 vai Sarmīte SVILĀNE

26384907
sarmite.svilane@llkc.lv

11.septembris
9.oktobris
13.novembris
11.decembris

12.30 - 15.00 Liepnas pagasta 
pārvalde

20.septembris
18.oktobris
22.novenbris
20.decembris

9.00 - 12.00 Mālupes pagasta 
pārvalde

11.septembris
9.oktobris
13.novembris
11.decembris

9.00 - 12.00 Malienas pagasta 
pārvalde

17.septembris 
15.oktobris 
19.novembris 
17.decembris

9.00 - 11.40 Annas pagasta 
pārvalde

17.septembris 
15.oktobris
19.novembris 
17.decembris

12.00 - 15.00 Jaunannas 
pagasta pārvalde

16.septembris 
14.oktobris 
11.novembris 
16.decembris

9.00 - 12.00 Zeltiņu pagasta 
pārvalde

 Lauku attīstības konsul-
tants

Diena/Datums Laiks Vieta

Violeta KĻAVIŅA
20232692

violeta.klavina@aluksne.lv

Pirmdienās  
Otrdienās
Trešdienās

9.00 - 12.00 Malienas pagasta 
pārvaldē

Ceturtdienās  
Piektdienās

9.00 - 12.00 Jaunalūksnes 
pagasta pārvaldē

  1. Lauku atbalsta dienests (LAD) 
atgādina, ka lauksaimniecībā iz-
mantojamā zeme tiek uzskatīta par 
apstrādātu, ja līdz 1. septembrim ir 
apstrādāti 70% no kadastrā esošās 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes. Līdz 2012. gada beigām 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
uzskatīja par koptu, ja tika apstrā-
dāti tikai 30% no visas minētās 
zemes platības. Jaunā prasība stājās 
spēkā ar 2013. gada 1. janvāri un 
tiek piemērota nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķinam, sākot ar 2014. 
taksācijas gadu.
  2. Lauku atbalsta dienests informē, 
ka no 2013. gada 19. augusta līdz 
17. septembrim četrpadsmitās 
kārtas notiks projektu iesniegumu 
pieņemšana tikai lauku saimnie-
cībām Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstī-
bas programmas pasākumā „Lauku 
saimniecību modernizācija”. 
Atbalsta pretendents ir juridiska vai 
fi ziska persona, kas ražo nepārstrā-
dātos lauksaimniecības produktus.
  3.  Atbalstu par piedalīšanos 

bioloģiskās lauksaimniecības shēmā 
laikposmā no 2012. gada 1. septem-
bra līdz 2013. gada 1. septembrim 
piešķir bioloģiskās produkcijas 
primāro produktu ražotājam, kas 
mazumtirdzniecībā vai gala patē-
rētājam realizē fasētu un marķētu 
produkciju. Lai saņemtu atbalstu 
pretendentam kontroles institūcijā 
jāiesniedz darījumu un maksājumu 
apstiprinošu dokumentu kopijas 
vai kopsavilkums, un no 2013. 
gada 1. oktobra līdz 2013. gada 1. 
novembrim Lauku atbalsta dienestā 
iesniedz iesniegumu.
  4. Lauku atbalsta dienests (LAD) 
no šī gada 18. jūlija uzsāka avansa 
izmaksu atdalītajam pārejas posma 
valsts atbalsta maksājumam par 
pienu (APKV) un augustā uzsāka 
izmaksāt pārejas posma valsts atbal-
sta maksājumus par lopiem, laukau-
gu platībām un lopbarības platībām. 
Avansu 70% apmērā saņems tie 
lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši 
atbalsta saņemšanas nosacījumus.

No LAD mājas lapas sagatavoja 
Sarmīte Svilāne

Ārija RONE
28351792

arija.rone@aluksne.lv

Pirmdienās 
Ceturtdienās

8.00 - 13.00 
8.00 - 16.00

Zeltiņu pagasta 
pārvalde

Otrdienās
Piektdienās

9.00 - 14.00 
9.00 - 12.00

Ilzenes pagasta 
pārvalde

Trešdienās 9.00 - 14.00 Alsviķu pagasta 
pārvalde

Viesturs ZAĶIS
20236801

viesturs.zakis@aluksne.lv

Pirmdienās, 
Trešdienās,  
Piektdienās

9.00 - 12.00 Pededzes pagasta 
pārvaldē

Otrdienās, 
Ceturtdienās

9.00 - 12.00 Mārkalnes 
pagasta pārvaldē

Vija Zaķe
22042791

vija.zake@aluksne.lv

Pirmdienās 8.30 - 15.00 Annas pagasta 
pārvaldē

Otrdienās 8.00 - 15.00 Jaunannas 
pagasta pārvaldē

Ceturtdienās 9.00 - 11.00 Kalncempju 
pagasta pārvaldē

Iveta VEĻĶERE
20239937

iveta.velkere@aluksne.lv

Trešdienās 
Ceturtdienās

13.00 - 16.30 
9.00 - 12.00

Ziemera pagasta 
pārvaldē

Trešdienās 9.00 - 12.00 Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldē

Otrdienās 9.00 - 12.00 Veclaicenes 
pagasta pārvaldē

Laima KAŅEPE
20237325

laima.kanepe@aluksne.lv

Otrdienās, 
Piektdienās

9.00 - 12.00 Mālupes pagasta  
pārvaldē

Pirmdienās, 
Trešdienās, 
Ceturtdienās

9.00 - 12.00 
13.00 - 15.00 
9.00 - 12.00

Liepnas pagasta 
pārvaldē

Aktualitātes
lauksaimniekiem



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi septembrī
28.08.2013.

Sporta pasākumi
10. septembrī Orientēšanās seriāls 
„Horizonts” Gaujienā. Starts no 
16.00 – 18.00.
15. septembrī 10.00 Alūksnes nova-
da čempionāts minifutbolā, 3. kārta 
Pilssalas stadionā.
17. septembrī Orientēšanās seriāls 
Horizonts „Silaktīs” Alsviķu pagastā. 
Starts no 16.00 - 18.00.
21. septembrī Alūksnes novada 
pašvaldības darbinieku sporta diena 
„Rudens pārgājiens” Jaunannā.
29. septembrī 10.00 Alūksnes nova-
da atklātā kausa izcīņa galda tenisā 
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas angārā.

Alūksnē
7. septembrī Alūksnes stacijā Bā-
nīša svētki „Pa sliedēm uz GAVIĻ-
NIEKA 110. svinībām”:
Kustības grafiks ar signāla laikiem

no 10.00 
(Pleskavas deju kolektīvs „Zavaļin-
ka”, Alūksnes pilsētas Tautas nama 
deju kopa „Jukums”, Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestris, Alūksnes māmiņu klubs, 
u.c.)
  • gaidīšanas rosība
  • godināšana
  • viesu izrādīšana

no 11.30 
(novada stāstnieki, Alūksnes pilsētas 
skolas, Jaunlaicenes dziedātāji, 
Alūksnes sporta klubs „Spēka pasau-
le”, Alūksnes muzejs, u.c.)
  • lielīšanās
“Pret nokalnīti augstu tas apstājas un 
pūš…”
  • spēles un jautrības
“Ir jāpastumj ar plaukstu, ar plecu 
jāpagrūž…”
  • sadziedāšanās
“Čšs, čšs, tuk, tuk, tuk…”
  • atmiņas
“Panākt to un noskriet var…”

15.00 
muzikāli kustīgs apsveikums „Ripo 
mazais BĀNĪTIS”
(Alūksnes bērnu un jauniešu kolek-
tīvi)

18.00 
Dižkoncerts „Atkal, atkal ir debe-
sis pušu”
(Dāmu pops, EOLIKA, Antra Stafec-
ka, Aldis Siliņš u.c.)

20.00 
GAVIĻNIEKA balle
(duets Gunārs & Zane)

Ieeja visas dienas garumā: smaids, 
labs noskaņojums un līdzdarbošanās

12. septembrī 19.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas namā Mūzikas un 
mākslas atbalsta fonds aicina uz 
uzvedumu „Jaucības un nejaucības” 
pēc rakstnieces Andas Līces grāmatu 
motīviem.
Piedalās: Lāsma Kugrēna, Jānis 
Mūrnieks un Jēkabs Reinis. Režisore: 
Virdžīnija Lejiņa, muzikālais pava-
dījums: Elīna Līce. Ieeja: Ls 3, Ls 4. 
Biļetes jau pārdošanā!
14. septembrī 16.00 Alūksnes pilsē-
tas Tautas namā Alūksnes pilsētas 
Tautas nama skolotāju kora „Atzele” 
koncerts. Ieeja: bez maksas.
3. oktobrī 13.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Valmieras kino studijas 
teātra izrāde bērniem „Smurfiņi un 
zelta statuete”. Ieeja: Ls 2. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas nama kasē no 10.09.2013.
3. oktobrī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Valmieras Drāmas teāt-
ra izrāde „Acālija”. Biļetes iepriekš-
pārdošanā Alūksnes pilsētas Tautas 

nama un „Biļešu paradīzes” kasēs.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 6. septembrim D. Pakal-
na fotoizstāde „Starpelpa” - 40 
lielformāta (60x90 cm) krāsu foto-
grāfijas. Tapušas unikālajā Latvijas, 
Norvēģijas, Anglijas, Skotijas, 
Itālijas, Francijas un Čehijas dabā, 
bez fotošopa radītiem mākslīgiem 
izskaistinājumiem. Katru fotogrāfiju 
– kā paplašināts bildes paraksts – 
papildina autora prātā radies īspants, 
brīžiem apcerīgs, brīžiem ģeķīgs, 
reizēm bildes rašanās brīža emocijas 
atainojošs.
No 10. septembra Kristīnes Luīzes 
Avotiņas darbu izstāde - figurālā 
glezniecība un ornaments.
No 10. septembra izstāžu ciklā 
„Tiem, kam pāri 100” - mākslinieki 
Lilija Līce un Jānis Selga.
Metālmākslinieka Miervalža Zi-
bens darbu izstāde
„Kalumam jābūt tik vieglam, lai 
neredz darba smagumu,” - saka 
mākslinieks. Par to var pārliecināties, 
aplūkojot viņa darbu izstādi – ma-
jestātiski svečturi, neparasti dizaina 
priekšmeti, kuros autors atklāj, cik 
perfekti pārvalda dzelzs plastiku.
Juveliermeistera Tālivalža Kivle-
nieka rotu izstāde
Juvelierizstrādājumos atveidoti 
nacionālie tautas etnogrāfiskie 
elementi, talismani un modernā stila 
juvelierizstrādājumi. Izmantojot an-
tīkus maģiskos simbolus un dizainu, 
radītie juvelierizstrādājumi izraisīs 
pārdomas par tagadni, liks pakavēties 
pagātnes atmiņās par labiem un prie-
cīgiem brīžiem un aicinās pasapņot 
par nākotni.
Līdz 15. septembrim Apaļajā 
tornī izstāde „Ūdens motosportam 
Alūksnē – 55”.
Līdz 15. septembrim Ledus pagra-
bā „Barona garāža”. Apskatāmi Rī-
gas motormuzeja eksponāti, kas ļauj 
ielūkoties pagājušā gadsimta sākumā 
un dod nelielu ieskatu automobiļu un 
velosipēdu evolūcijas gaitā.
„Marienburgas cietoksnis cauri 
gadsimtiem”. Alūksnes viduslaiku 
pilsdrupas ir valsts nozīmes arhi-
tektūras un reizē arī arheoloģijas 
piemineklis. Pilsdrupas atrodas uz 
Alūksnes ezera lielākās salas - Pils-
salas. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Šogad atjaunotā „Leo Kokle. 
Mākslinieka istaba”. Gleznotājs, 
portretists, jauno mākslinieku darbu 
izstāžu tradīcijas iniciators, tautā 
populārs un iemīlēts mākslinieks, 
viens no talantīgākajiem sava laika 
gleznotājiem. 

„Totalitārā režīma cietušo pie-
miņas istaba” - 1941., 1949. gada 
represiju atceres ekspozīcija.

„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”. Atmiņas par laiku, 
kad Alūksnes parkā bija skulptūr-
dārzs, kurā atradās tēlnieču L. Līces, 
V. Mikānes, G. Grundbergas veidotie 
darbi. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
02. – 30.09. Kad starp dzejas rindām 
lapas čab… (Dzejas dienas)
02. – 30.09. Labais tonis svētkos un 
ikdienā (abonementā)
02. – 30.09. Sports un veselība 
(lasītavā)
02. – 20.09. Vēsmas Kokles - Līviņas 
grafisko zīmējumu izstāde „Vēlās 
ilūzijas ziedu fantāzijā…” (bērnu lit. 
nod.)
02. – 30.09. „Šurp grāmatas – uz 
skolu!” (bērnu lit. nod.)

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 11.09.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Aivars FOMINS 16.09.2013. 15.00 – 16.00 Alsviķu pagasta pārvaldē

Viola Aija KAPARŠMITE 17.09.2013. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 30.09.2013. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 16.09.2013. 15.00 – 16.00 Alsviķu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 16.09.2013. 17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 16.09.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 10.09.2013. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 17.09.2013. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Guntars ŠVOLMANIS 18.09.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis ZARIŅŠ 09.09.2013. 10.00 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 11.09.2013. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 11.09.2013. 
11.09.2013.

13.00 – 14.00 
16.00 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā 
Alsviķu pagasta pārvaldē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

Apmeklētāju pieņemšana septembrī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems

2. un 16. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
2. un 16. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
2. un 16. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
2. un 16. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

13. un 27. septembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Pasākumi:
06.09.2013. Bibliotekārā stunda 1. 
klašu skolēniem „Iepazīsti bibliotē-
ku!” (bērnu lit. nod.)
11.09.2013. Dzejas dienām veltīta 
pēcpusdiena „Mans mīļākais dzejo-
lis” (bērnu lit. nod.)
19.09.2013. Prāta spēles internetā 
(bērnu lit. nod.)
25.09.2013. Radošā darbnīca meite-
nēm „Auduma puķes it visur – matos, 
pie apģērba un pat pie skolas somas!” 
(bērnu lit. nod.)
11., 25.09. Diena bez datora (bērnu 
lit. nod.)
16. – 25.09. Eiropas Valodu dienai 
veltīts konkurss (ES informācijas 
centrā)
30.09.2013. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)

Alsviķu pagastā
12. septembrī 10.00 Alsviķu kultū-
ras namā senioru kopas „Noskaņa” 
kopā sanākšana.
22. septembrī no 9.00 Strautiņos 
pie pamatskolas XIV Alsviķu Miķe-
ļa jampadracis ar andeli.
Plaša kultūras, atpūtas un sporta 
programma. 
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem Ļevam Tol-
stojam – 185, Vilim Veldrem - 105, 
dzejniecēm Inesei Zanderei – 55, 
Birutai Skujeniecei – 125, tēlniecei 
Lilijai Līcei – 100; tematiskā izstāde 
– Miķeļdiena. Bibliotēkas dzimšanas 
diena – tikšanās ar rakstnieci (laiks 
tiks precizēts).
Strautiņu bibliotēkā literatūras iz-
stādes: rakstniekiem A. Grodam – 80, 
V. Veldrem – 105, P. Balodei – 125, 
dzejniekiem P. Silam – 105, A. Man-
feldei – 40, tematiskās izstādes: „Nāk 
skolas sētā septembris”, „Miķelītis – 
bagāts vīrs”.

Annas pagastā
29. septembrī 17.00 Annas kultūras 
namā izcilā vecmeistara Ivara Selec-
ka pilnmetrāžas dokumentālās filmas 
„Kapitālisms Šķērsielā” demonstrē-
šana. Ieeja: Ls 1.
Annas pagasta bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam Vilim Veld-
rem – 105, „Dzejas dienas rudenīgās 
skaņās” dzejnieki - novadnieki.
Ilzenes pagastā

8. septembrī 10.00 Siluleju mežā 
Ilzenē Sēņošanas sacensības.

Jaunannas pagastā
Jaunannas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Lidojošie burti” (Inesei 
Zanderei – 55), Dzejas dienām veltīta 
izstāde.

Jaunalūksnes pagastā
17. septembrī 14.00 Bejas novad-
pētniecības centrā Jauno naturālistu 
pulciņa pirmā nodarbība „Es - dabas 
un vēstures pētnieks”.
19. septembrī 14.00 Bejas novad-
pētniecības centrā dokumentālas 
filmas par norisēm Jaunalūksnes 
pagastā demonstrēšana.
20. septembrī 10.00 Bejas novad-
pētniecības centra pārgājiens ar 
uzdevumiem Beja – Tūcene.
26. septembrī 16.00 Bejas novad-
pētniecības centrā nodarbība Seno 
amatu darbnīcā „Ziemas salātu 
daudzveidība”.
Bejas novadpētniecības centrā 
tematiskās izstādes „Novadniekam 
Alfrēdam Dāvidam - 90”, „Dažādi 
bukleti un informatīvie izdevumi par 
Alūksni un tās apkārtni”.

Kalncempju pagastā
14. septembrī 11.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Pļaujas svētki „Zelta lini - sudraba 
sēklas”. Ieejas maksa: Ls 2 pieau-
gušajiem, Ls 1 skolēniem un dienas 
nodaļas studentiem. Transporta 
stāvvieta: Ls 1 vienam transporta 
līdzeklim. 
15. septembrī Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejs slēgts.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā rudens ekskursijām 
skolu jaunatnei piedāvā interesantas, 
atraktīvas ekskursijas ar līdzdarboša-
nos dažādos darba procesos, iespējām 
sakurt ugunskuru un uzspēlēt spēles. 

Liepnas pagastā
28. septembrī pie Liepnas tautas 
nama notiks Miķeļdienai veltīts 
pasākums „Ai, bagātais Miķelīti...”.

Mārkalnes pagastā
2. - 6. septembrī Mārkalnes pagas-
ta bibliotēkā tematiskā izstāde „1. 
septembra noskaņās”.
2. - 27. septembrī Mārkalnes pa-

gasta bibliotēkā literatūras izstāde 
„Fantastiskā Bērnu žūrija 2013”.
13. septembrī Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā Bērnu žūrijas ekspertu 
dzejas lasījumi „Veltījums Dzejas 
dienām”. 

Mālupes pagastā
28. septembrī 18.00 Mālupes kapos 
svecīšu vakars.

Pededzes pagastā
2. septembrī Pededzes bibliotēkā 
Jaunāko grāmatu apskats skolēniem 
„Kad lapas plaukst un migla krīt”.
14. septembrī Pededzes bibliotēkā 
ekskursija skolēniem un pensio-
nāriem uz Ojāra Vācieša muzeju 
Trapenē Dzejas dienu ietvaros „Lai 
katrs rīts ar gaišu prieku atnāk”.
27. septembrī Pededzes bibliotēkā 
pensionāru - jubilāru godināšana 
„Sirds bagātība nesarūs”.
28. septembrī 17.00 Kūdupes kapos 
svecīšu vakars.

Zeltiņu pagastā 
28. septembrī 22.00 Zeltiņu tautas 
namā ballē spēlēs grupa „ Rondo”. 
Ieeja: Ls 2.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas: „Novadnieku istaba”, „Nesenā 
pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”, 
izstādes: „Bērnība bez transforme-
riem”, „Bruņurupuci meklējot”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, „Brīži 
iz zeltiniešu dzīves”, „Zeltiņi 2012”, 
foto ceļojumi: „Zeltiņi 2012”, „Mani 
zaļie lakati”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā
28. septembrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā balle, spēlēs grupa 
„Galaktika”. Ieeja: Ls 2.
No 30. augusta līdz 6. septembrim 
Māriņkalna bibliotēkā Zinību 
dienai veltīta izstāde.
12. septembrī Māriņkalna biblio-
tēkā izstāde „Dzejniecei I. Zanderei 
– 55” un bibliotekārā stunda Dzejas 
dienu ietvaros. 
26. – 30. septembrī Māriņkalna 
bibliotēkā tematiska izstāde „Miķeļi 
– rudens saulgriežu laiks”.
Māriņkalna bibliotēkā „Lasi un 
vērtē!” - ,,Bērnu žūrijas – 2013’’ grā-
matu kolekcijas izstāde bibliotēkā. 


