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3. decembrī 
iedegsim Alūksnes 
galveno egli!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Kopš novembra pēdējās svēt-
dienas esam nonākuši klusajā 
Adventa laikā, kas ar katru 
nedēļu mūs tuvina Ziemassvēt-
kiem. Dienu pirms Otrā Adven-
ta, 3. decembrī pulksten 16.30 
ikvienu aicinām uz Alūksnes 
pilsētas galvenās Ziemassvētku 
egles iedegšanas pasākumu 
“Ziemassvētku brīnumnaktī 
līdzinās viss pasakai…” skvērā 
pie Alūksnes Kultūras centra.

 Centrālā Alūksnes egle šoreiz 
mainīs atrašanās vietu un būs 
pie Alūksnes Kultūras centra. 
Līdzīgi kā jau vairākus iepriek-
šējos gadus, tā tiek būvēta. Egles 
izskats šogad iecerēts rotaļīgāks 
un mazajiem alūksniešiem kārdi-
nošāks – egli rotās vairāki desmiti 
krāsainu lielkonfekšu, krāsainas 
bumbas un lampiņu virtenes.
 Pasākuma apmeklētājus, kas uz 
to plāno ierasties ar automašīnām, 
Alūksnes Kultūras centrs lūdz 
to darīt laikus, jo no pulksten 
16.25 līdz 16.55 egles iedegšanas 
pasākuma norises nodrošināšanai 
būs slēgta satiksme Brūža ielā 
no Skolas ielas līdz Alūksnes 
Kultūras centram. Tādēļ, lai 
novietotu mašīnas stāvlaukumā 
pie Alūksnes Kultūras centra un 
Alūksnes Mākslas skolas, jāiero-
das ātrāk.
 Savukārt pēc egles iedegša-
nas pasākuma, pulksten 17.00, 
Alūksnes Kultūras centra Lielajā 
zālē varēs vērot Nika Matvejeva 
un Marata Samauska muzikālo iz-
rādi “Kraukšķītis”. Ieejas biļetes 
iegādājamas Alūksnes Kultūras 
centra kasē vai 
www.bilesuparadize.lv.
 Adventa laikā Alūksnes pilsēt-
vidē pakāpeniski tiks izvietoti 
svētku rotājumi. Turpinot jau 
iepriekšējos gados sākto tradī-
ciju, arī šogad šo svētku laikam 
izvēlēta tēma “Alūksne – eņģeļu 
pilsēta”, tādēļ aicinām arī iedzī-
votājus, iestādes, organizācijas un 
uzņēmumus, rotājot savu īpašumu 
teritorijas, izvēlēties rotājumus, 
kas saistās ar šo tēmu, lai svētku 
laikā veidotu vienotu pilsētas 
vizuālo tēlu.

Apstiprina jauno siltumenerģijas tarifu
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija (SPRK) 
informē, ka 2016. gada 
17. novembra Padomes sēdē 
apstiprināts AS “Simone” 
iesniegtais siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifs.

 Siltumenerģijas apstiprinātais gala 
tarifs no līdzšinējiem 57,75 EUR 
par megavatstundu (MWh) sama-
zinājies līdz 55,05 EUR par MWh.  

Gala tarifu sastāda siltumenerģijas 
ražošanas tarifs -  32,90 EUR/
MWh, siltumenerģijas pārvades un 
sadales tarifs – 21,30 EUR/MWh, 
kā arī siltumenerģijas tirdzniecības 
tarifs – 0,85 EUR/MWh. Visas 
iepriekš minētās summas norādītas 
bez PVN. Apstiprinātie tarifi stāsies 
spēkā ar 2017. gada 1. janvāri. 
 SPRK informē, ka AS “Simone” 
iesniegtais tarifu projekts ir pama-
tots, un to veidojošās izmaksas ir 
aprēķinātas tādā apmērā, lai segtu  
pašvaldības kapitālsabiedrības sil-
tumenerģijas apgādes pakalpojumu 
izmaksas. 
 Kā iepriekš informēja AS “Simo-

ne” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva, 
tarifa samazinājums ir loģisks 
turpinājums iepriekš īstenotajiem 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
finansētajiem projektiem “Katlu 
māju darbības optimizācija un 
energoefektivitātes paaugstināšana 
Alūksnē” un „Siltumtrašu rekons-
trukcija un jaunu siltumtrašu izbūve 
Alūksnē”. Kopš projektu īstenoša-
nas ir pagājušas divas pilnas apku-
res sezonas, līdz ar to var adekvāti 
novērtēt visus datus un aprēķināt 
ietaupījumu. AS “Simone” veikusi 
arī vairākus citus darbus, piemēram, 
frekvenču pārveidotāju montāžu, 
elektroenerģiju taupošu sūkņu uz-

stādīšanu, optimizēti apkures katlu 
režīmi un izstrādāti energostandarti. 
Papildus tam, uzņēmums nepār-
traukti piesaista jaunus klientus, 
lai optimizētu tīkla slodzes, kas 
ļaus samazināt siltuma zudumus 
siltumtrasēs.
 2016. gada 3. augustā notika arī 
iedzīvotāju uzklausīšanas sanāksme 
par pašvaldības kapitālsabiedrības 
iesniegto siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumu tarifu 
projektu. Sanāksmes mērķis bija 
informēt lietotājus par tarifa 
projektu un tā ieviešanas kārtību, 
kā arī uzklausīt ieteikumus un 
priekšlikumus saistībā ar to. 

Alūksnes slimnīcas statusa 
saglabāšana joprojām aktuāla
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes slimnīca un novada 
pašvaldība turpina aktīvi sekot 
līdzi jautājumam par Alūksnes 
slimnīcas turpmāko darbību.

 Kā jau esam informējuši iepriekš, 
Alūksnes novada domes priekš-
sēdētājs Arturs Dukulis domes 
deputātu vārdā oktobra nogalē 
nosūtīja vēstuli valsts augstākajām 
amatpersonām, veselības ministrei, 
aizsardzības ministram, Saeimas 
frakcijām un citiem adresātiem, pie-
prasot saglabāt Alūksnes slimnīcai 
tās pašreizējo statusu – 24 stundu 
neatliekamās palīdzības daudzprofi-
lu slimnīca.
 Šai laikā Alūksnē ir sagaidīta 
ierodamies veselības ministre Anda 
Čakša, Alūksnes un Apes novadu 
iedzīvotāji ir vākuši parakstus un 
pulcējušies piketā Rīgā, lai aizstāvē-
tu Alūksnes slimnīcas pašreizējā 
statusa saglabāšanu.  Pašvaldība 
ir saņēmusi arī atsevišķas oficiā-
las atbildes vēstules. To vidū arī 
aizsardzības ministra Raimonda 
Bergmaņa parakstīta vēstule, kurā 
teikts, ka “Aizsardzības ministrija 
ir sagatavojusi vēstuli Veselības mi-
nistrijai, uzsverot, ka ir būtiski, lai 
tiktu saglabāta pieejamība un kvali-
tāte nepieciešamajiem ārstniecības 
pakalpojumiem, ko saņem Alūksnes 
novadā aizvietoto apakšvienību 
karavīri”.
 Domes priekšsēdētājs A. Dukulis 
norāda, ka Veselības ministrija ir 
pašvaldībai atsūtījusi datus, kas 
nodoti Alūksnes slimnīcai, lai iepa-
zītos un izanalizētu. Viņš norāda, 
ka jautājums par Alūksnes slimnīcu 
pārrunāts ar Zaļo un zemnieku 
savienību, kas atbalsta slimnīcas 
saglabāšanu.
 - Pašvaldībai un slimnīcai šo jautā-
jumu ir jāturpina risināt kopīgi, lai 
iedzīvotāju aktuālās vajadzības tiktu 
apmierinātas, - uzsver A. Dukulis.
 25. novembrī Alūksnes slimnīcu 
apmeklēja arī Saeimas deputāti 
no partijas “Vienotība” frakcijas 
Edvards Smiltēns un Hosams Abu 

Meri. Viņi tikās ar SIA “Alūksnes 
slimnīca” valdi – tās priekšsēdētāju 
Marutu Kauliņu, valdes locekļiem 
Leonīdu Perevertailo un Valdi Skul-
ti, kā arī Alūksnes novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja vietnie-
kiem Aivaru Fominu un Dzintaru 
Adleru, kā arī apskatīja slimnīcu.
 Tikšanās laikā Alūksnes slimnīcas 
vadība iepazīstināja Saeimas depu-
tātus ar slimnīcas darbību, skaid-
roja ar pacientu ārstēšanu saistītos 
jautājumus, kuros Pasaules bankas 
pētījuma priekšlikumi un Veselī-
bas ministrijas uzskati nesaskan ar 
slimnīcas viedokli.
 Slimnīcas valde izteica bažas, ka 
gadījumā, ja Alūksnes slimnīcai 
nebūs diennakts neatliekamās 
palīdzības slimnīcas statusa un 
valsts pasūtījums šī reģiona pacien-
tu apkalpošanai nonāks privātas 
ārstniecības iestādes rokās, tā 
kādā brīdī var atteikties no mazāk 
izdevīgo pakalpojumu sniegšanas 
un pacienti paliks bez medicīniskās 
palīdzības. Tāpat slimnīcas vadības 
pārstāvji uzsvēra, ka nav runa par 
to, ka kāda slimnīca būtu labāka, 
vai kāda sliktāka, bet gan par neat-
liekamo medicīnisko palīdzību un 

tās pieejamību iedzīvotājiem.
 - Mēs cenšamies palīdzēt pacien-
tiem, analizēt viņu veselības stāvok-
li kopumā, nevis ārstēt tikai vienu 
kaiti, bet veselības ministre pārmet, 
ka par daudz izmeklējam pacientus, 
- neizpratni pauda M. Kauliņa.
 Novembrī Alūksnes slimnīcu 
apmeklējuši arī NATO pārstāvji, kas 
vēlējušies iepazīties ar ārstniecības 
iestādes iespējām, ņemot vērā to, ka 
Alūksnē un Strautiņos ir Nacionālo 
bruņoto spēku struktūras. Pirmais 
jautājums, kas interesējis viesus, 
bijis par to, cik tālu slimnīca ir 
no Strautiņu poligona, jo arī šajā 
gadījumā ļoti nozīmīgs ir tā sauktās 
“zelta stundas” princips, lai stundas 
laikā pacientam sniegtu nepiecieša-
mo medicīnisko palīdzību, tādejādi 
maksimāli saglabājot viņa dzīvību.
 Saeimas deputāti tika iepazīstināti 
arī ar pašvaldības un slimnīcas 
iniciatīvām jaunu mediķu piesaistei 
reģionam. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Fomins uzsvēra, 
ka slimnīcas sniegto pakalpojumu 
apjoma samazināšana novadam ne-
sīs līdzi arī ievērojamu darba vietu 
skaita samazinājumu.
 Slimnīcas valdes priekšsēdētāja no-

rādīja, ka strukturālas reformas ies-
tādē jau veiktas iepriekš, atsakoties 
no dzemdību nodaļas un infekciju 
nodaļas. Viņa uzsvēra, ka veselī-
bas aprūpes sistēmā valstiski būtu 
jāsakārto paliatīvā aprūpe, dodot 
iespēju pacientiem aiziet cieņpilni, 
kā arī ilgstošo sociālo aprūpi.
 - Visām reformām centrā ir jābūt 
cilvēkam, - uzsvēra M. Kauliņa.
 Savukārt 28. novembrī M. Kauliņa 
un A. Fomins Rīgā piedalījās Pasau-
les bankas pētījuma gala ziņojuma 
prezentācijā.
 Tikmēr nevalstiskās organizāci-
jas turpina parakstu vākšanu par 
Alūksnes slimnīcas esošā statusa sa-
glabāšanu, lai iesniegtu tos Saeimā. 
Parakstīties var Alūksnes novada 
Sabiedrības centrā, Invalīdu biedrī-
bā Dārza ielā 8, Alūksnē, slimnīcā, 
poliklīnikā, aptiekās. Zināms, ka 
parakstus par Alūksnes slimnīcas 
pašreizējā statusa saglabāšanu vāc 
arī Gulbenes novadā. Alūksnes 
novada Sabiedrības centrā par 
slimnīcas funkciju saglabāšanu vāc 
parakstus arī no nevalstiskajām or-
ganizācijām, biedrībām, reliģiskām 
organizācijām un arodbiedrībām.

Alūksnē, laukumā 
pie administratīvās ēkas un 
administratīvās ēkas foajē, 

Dārza ielā 11

23. decembrī 
no plkst. 12.00 

līdz plkst. 16.00.

Pieteikšanās līdz 18.12. pa 
tālruni 29207776 vai e-pastu 

gundegaand@gmail.com

Mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš

Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāji pulcējušies piketā pie Saeimas
Druvja Mucenieka foto
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Invalīdu 
biedrība aicina 
uz pasākumu
2016. gada 21. decembrī 
Alūksnes Kultūras centrā  
pulksten 10.00 notiks Alūksnes 
Invalīdu biedrības Ziemassvētku 
pasākums ar svētku koncertu. 
Koncertu sniegs Anita Ozola. 
Ieejas maksa biedrības bied-
riem 3 EUR, viesiem 5 EUR. 
Iepriekšējā pieteikšanās Invalīdu 
biedrībā vai pa tālruni 26760283 
darba dienās līdz pulksten 14.00. 
Pasākuma dalībnieku reģistrācija 
no pulksten 9.00.

Mainīts darba 
laiks Mārkalnes 
bibliotēkai
 Mārkalnes pagasta 
bibliotēkai no 1. novembra 
ir mainīts darba laiks.
 Turpmāk pirmdienas un 
svētdienas būs brīvdienas, 
otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās un piektdienās 
bibliotēka būs atvērta no 
pulksten 8.00 līdz 14.00, 
savukārt sestdienās – no 
pulksten 9.00 līdz 13.00.

Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrības 
“Sudrabs” pasākumi 
decembrī
7. decembrī 10.00 tikšanās ar 
biedrības “Sarkanais Krusts” 
Alūksnes nodaļas vadītāju Gintu 
Priedīti.
14. decembrī 10.00 tikšanās 
ar Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāju Arturu Dukuli.
21. decembrī 10.00 gatavošanās 
Ziemassvētkiem.
28. decembrī 10.00 pašu 
uzņemto videofilmu skatīšanās.

Pededzē aicina uz 
Ziemas balli novada 
seniorus
 Cienījamie Alūksnes novada 
seniori!
 15. janvārī pulksten 13.00 Pe-
dedzes tautas namā mīļi aicinām 
jūs uz „Ziemas balli”!
Līdzi lūdzam ņemt labu garastā-
vokli un groziņu.

Sēdes 
 

Tautsaimniecības komitejas sēde 
5. decembrī 10.00

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde       

12. decembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
15. decembrī 10.00

Domes sēde            
22. decembrī 10.00

Sēdes notiek Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas

Mazajā zālē, Dārza ielā 11, 
Alūksnē.

Domes 24. novembra sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
24. novembra sēdē piedalījās 
14 deputāti un izskatīja vairāk 
nekā 30 darba kārtības 
jautājumus. Trīs no tiem bija 
saistīti ar sociālās palīdzības 
sniegšanu konkrētām personām, 
līdz ar to tie izskatīti sēdes 
slēgtajā daļā.

 Dome nolēma:

 - sagatavot atsavināšanai nekusta-
mā īpašuma “Prieduļeva”, Liepnas 
pagastā, sastāvā esošo Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu zemes 
vienību, uz kuras atrodas privāt-
personai piederoša būve. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus sedz 
zemes vienības atsavināšanas 
ierosinātājs – persona, kam pieder 
uz zemesgabala esošā būve. Pēc 
atsavināšanas procesa pabeigšanas 
minētos izdevumus ieskaitīt zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas sa-
maksā. Nodot atsavināšanai minēto 
nekustamo īpašumu, pārdodot to 
par brīvu cenu uz zemes vienības 
esošās, zemesgrāmatā ierakstītās 
būves īpašniekam un uzdot nosa-
cītās cenas noteikšanu un atsavinā-
šanu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - dzēst mirušas personas atstātajam 
mantojumam Alūksnes novada 
pašvaldības budžetā ieskaitāmo 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
74,27 EUR, kas sastāv no pamat-
parāda par ēkām 49,44 EUR un 
nokavējuma naudas 24,83 EUR;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 22/2016 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2014. gada 27. maija 
saistošajos noteikumos Nr.14/2014 
„Par pašvaldības atbalstu sporta 
sasniegumu veicināšanai” un sais-
tošos noteikumus Nr. 23/2016 „Par 
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrā-
cijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtību Alūksnes novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēs”. Saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām, saistošie 
noteikumi vispirms tiek nosūtīti 
saskaņošanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai un 
pēc tās pozitīva atzinuma saņem-
šanas var tikt publicēti pašvaldības 
laikrakstā un stāties spēkā;

 - apstiprināt Liepnas vidusskolas 
nolikumu;

 - apstiprināt maksu par īslaicīgu 
telpu nomu Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Sprīdītis”, Raiņa 
bulvārī 5, Alūksnē: mūzikas zālē 
0,67 EUR stundā bez pievienotās 
vērtības nodokļa, logopēda kabinetā 
0,14 EUR stundā bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Lēmums stājas 
spēkā ar 2016. gada 1. decembri;

 - iecelt par Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāju 
Janitu Šolinu;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 

iegūtajiem līdzekļiem finansēju-
mu 14 886 EUR Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju 
zāles, kamīnzāles un sanitārā mez-
gla kosmētiskajam remontam;

 - izdalīt papildus finansējumu 
7000 EUR auto rallija sacensību 
“Alūksne 2017”, tajā skaita Latvijas 
Rallija Čempionāta posma, organi-
zēšanai, Alūksnes novadā 
2017. gadā no 13. līdz 14. janvārim;

 - izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 1 500 EUR Alūksnes 
ezera makšķerēšanas licenču drukai 
pašvaldības aģentūrai “ALJA”;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 25.08.2016. lēmumā 
Nr.289 “Par līdzekļu piešķiršanu 
un aizņēmumu ceļu infrastruktūras 
projekta īstenošanai”. Minētais 
lēmums paredz lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē ceļu infrastruktūras (Lāčplēša, 
Vējakalna, Rijukalna ielas pārbūve, 
tai skaitā ūdensvada un kanali-
zācijas izbūve Rijukalna ielā un 
ūdensvada izbūve Vējakalna ielā 
un Torņa ielas pārbūve, Alūksnē) 
projekta īstenošanai līdz 321 430 
EUR. Iepriekšējā lēmuma redakcija 
paredzēja aizņēmumu ņemt 
2016. gadā, bet saskaņā ar veik-
tajiem grozījumiem, aizņēmuma 
ņemšana pārcelta uz 2017. gadu;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju Alūksnes no-
vada pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai projekta 
„Pašvaldības autoceļa “Karvas 
pagrieziens – Skujenieki - Dimde-
nieki - Čukstu karjers” pārbūve” 
īstenošanai līdz 315 836,71 EUR 
2017. gadā ar aizņēmuma pamat-
summas atmaksas termiņu no 
2018. gada marta līdz 2025. gada 
decembrim, aizņēmumu garantē-
jot ar pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem;

 - pilnvarot veikt makšķerēšanas, 
rūpnieciskās zvejas kontroli, zivju 
resursu aizsardzību un uzraudzību 
Alūksnes novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā šādas amatper-
sonas: Māri Lietuvieti, Robertu Pi-
lipu, Andri Jerumu, Aivaru Purviņu, 
Jāni Skulti, Aivaru Čibalu. Atzīt par 
spēku zaudējušu 2013. gada 
25. jūlija Alūksnes novada domes 
lēmumu Nr. 318 “Par pilnvaroju-
mu”;

 - izskatot SIA “RŪPE” 
21. novembra iesniegumu, kurā tā 
lūdz piešķirt līdzekļus ūdensvada 
pārbūvei Ganību ielā, piešķirt šim 
mērķim 16594 EUR, ieguldot tos 
SIA “RŪPE” pamatkapitālā. 

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties Alūksnes novada pašval-
dības mājas lapas www.aluksne.lv 

sadaļā “Ziņas par pašvaldību”.

Veic grozījumus 
pašvaldības 
apbalvojumu nolikumā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
24. novembra sēdē veica 
grozījumus Alūksnes novada 
pašvaldības nolikumā Nr.3/2013 
„Par Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumiem”.

 Saskaņā ar grozījumiem 
ir samazināts to personu skaits, 
kam viena gada laikā var tikt 
piešķirts Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojums 
“Pagodinājums” četrās jomās – 
izglītībā, kultūrā, sportā un 
uzņēmējdarbībā. Līdz šim 
apbalvojumu “Pagodinājums” 
gada laikā kultūrā un izglītībā va-
rēja pasniegt līdz 10 personām, bet 
uzņēmējdarbībā un sportā –

līdz 15 personām. Grozījumi 
nosaka, ka pašvaldība 
“Pagodinājumu” pasniegs 
visās četrās minētajās jomās 
kopumā ne vairāk kā 20 
personām. Ņemot vērā, 
ka šis ir otrs augstākais 
pašvaldības apbalvojumu 
veids aiz apbalvojuma 
“Sudraba zīle”, tas padarīs 
šos apbalvojumus to 
saņēmējiem vērtīgākus un 
nozīmīgākus.
 Tāpat grozījumi paredz to, 
ka šis apbalvojums visām 
jomām tiks pasniegts vienā 
pasākumā, ne atsevišķos kā 
tas bija līdz šim. Pirmais šāds 
pasākums notiks 2018. gadā, 
kad Latvija svinēs savu simtgadi. 
Nākamgad “Pagodinājumi” 
netiks pasniegti.

Domes 4. novembra ārkārtas sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 2016. gada 4. novembrī 
domes ārkārtas sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu nodot 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
„Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs” 
pašvaldības nekustamo īpašumu – 
administratīvo ēku Dārza ielā 8A, 
Alūksnē, uz sabiedriskā labuma 
organizācijas statusa laiku, bet 
ne ilgāk kā uz 10 gadiem.
 
 Ēka biedrībai lietošanā nodota ar 
mērķi veicināt iedzīvotāju iniciatīvu 
attīstību, sniedzot informatīvo un 
konsultatīvo palīdzību, izstrādājot 
un realizējot dažādas izglītības 
programmas Alūksnes novada 
biedrībām, nodibinājumiem, 
interešu grupām, nodrošināt 
Alūksnes novada Sabiedrības 
centra darbību. 
 Tāpat dome nolēma nodot 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
„ASTES un ŪSAS” uz tās 
sabiedriskā labuma organizācijas 
statusa laiku, bet ne ilgāk kā uz 10 

gadiem pašvaldības nekustamo 
īpašumu – palīgēku un zemes 
gabala daļu Ošu ielā 5, Alūksnē 
ar mērķi nodrošināt klaiņojošu un 
pamestu mājas dzīvnieku aprūpi un 
veterinārmedicīnisko palīdzību. 
 Dome arī pieņēma lēmumu iesniegt 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
projekta “Infrastruktūras uzlaboša-
na industriālās teritorijas attīstībai 
Alūksnes novada Jaunlaicenes 
ciemā” iesniegumu darbības 
programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldī-
jumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības prog-
rammās noteiktajai teritoriju ekono-
miskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
ierobežotās projektu atlases otrai 
kārtai. Dome apstiprināja projekta 
kopējās izmaksas 
384 731,94 EUR, no kurām Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda finan-
sējums ir 287 566,78 EUR un 
Alūksnes novada pašvaldības līdz-
finansējums 97 165,16 EUR. Līdz-
finansējumu pašvaldība nodrošinās 
no 2016. un 2017. gada budžeta 
(aizdevuma) līdzekļiem. 
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Turpinās projekta gatavošana ainavu apvidus  
“Veclaicenes” attīstībai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 “Alūksnes Novada Vēstīs” jau 
esam informējuši, ka Alūksnes 
novada pašvaldība plāno īstenot 
projektu aizsargājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene” teritorijas 
infrastruktūras uzlabošanai.

 Šo projektu plānots iesniegt 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļu saņemšanai. Projekta 
sadarbības partneris būs Apes 
novada pašvaldība, kuras teritorijā 
arī atrodas daļa aizsargājamo ainavu 
apvidus. Jāuzsver, ka uz šiem lī-
dzekļiem var pretendēt tās teritori-
jas, kam izstrādāts dabas aizsardzī-
bas plāns. Ja projekts tiks atbalstīts, 
to īstenojot, Veclaicenes teritorijai 
izdotos piesaistīt 500 tūkstošus eiro 
no struktūrfondu finansējuma.
 Tautsaimniecības komitejas sēdē 
16. novembrī komitejas priekšsēdē-
tājs, domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers informēja deputātus 
par projekta virzību.
  - Alūksnes novadā ar domes lēmu-
mu par tautsaimniecības attīstībai 
nozīmīgiem ir noteikti četri tūrisma 
galamērķi – aizsargājamo ainavu 

apvidus “Veclaicene”, Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, 
bijusī raķešu bāze Zeltiņos un 
Alūksne. Pašvaldība strādā, lai tos 
pakāpeniski attīstītu un 2018. gadā, 
sagaidot Latvijas simtgadi, varētu 
vēl aktīvāk aicināt tūristus apmeklēt 
Alūksnes novadu, - komitejas sēdē 
uzsvēra Dz. Adlers.
 Viņš informēja, ka šobrīd pašvaldī-
bas Plānošanas un attīstības nodaļas 
darbinieki sadarbībā ar Veclaicenes 
pagasta pārvaldi gatavo projekta 
pieteikumu, ko paredzēts iesniegt 
līdz nākamā gada sākumam.
 Projektā iecerēts aizsargājamo ai-
navu apvidus “Veclaicene” teritorijā 
izveidot maršrutus, kas savienos 
nozīmīgākos apskates objektus. 
Maršrutā iekļaus arī tos vietējos 
mājražotājus, kas būs izrādījuši 
vēlēšanos piedalīties projektā, jo tā 
mērķis ir ne tikai parādīt teritoriju 
tūristiem, bet arī iesaistīt mājražo-
tājus.
 Aizsargājamo ainavu apvidus 
teritorijā plānots izveidot brīvpieej-
as informācijas punktus, kur tūristi 
varēs saņemt pilnvērtīgu informāci-
ju par apkaimes tūrisma piedāvāju-
mu. Tā kā šie punkti būs aprīkoti ar 
elektroenerģijas pieslēgumu, tajos 
būs iespējama piekļuve internetam, 

elektroniski varēs norēķināties par 
vēl vienu piedāvājumu – meža māju 
izmantošanu. Šie informācijas pun-
kti atradīsies Kornetos, Romeškalna 
skolā, stāvlaukumā pie A2 šosejas 
Veclaicenē, kā arī Apē.
 Lai maršruts būtu kvalitatīvs un 
saprotams apmeklētājiem, iecerēts 
uzstādīt norādes, kā arī izstrādāt 
mobilo aplikāciju, kuras lietotājam 
būtu iespēja iegūt visu nepiecie-
šamo informāciju par konkrēto 
apvidu. Infrastruktūras uzlabošanai 
paredzēts uzbērt atsevišķus ceļu 
posmus 5 – 7 km kopgarumā. Savu-
kārt Kornetu centrā iecerēts izveidot 
kemperu laukumu, kur būs nodroši-
nāts pieslēgums pie kanalizācijas un 
elektrības.
 Kā jaunu tūristu piesaistes objektu 
Dēliņkalnā plānots izbūvēt skatu 
torni, kas būs līdzīgs šobrīd jau 
Veclaicenē Drusku kalnā esoša-
jam tornim. Tāpat ainavu apvidus 
teritorijā iecerēts izvietot piecas 
meža mājas, kas tūristiem kalpos kā 
īslaicīga pieturas vieta. Meža mājās 
varēs iegūt arī tūristam noderīgu 
un izglītojošu informāciju par 
ainavu apvidu un tajā apskatāmo, 
piemēram, floru un faunu. Šādas 
tematiskas ekspozīcijas izveidē 
pašvaldība varētu sadarboties ar 

Dabas aizsardzības pārvaldi. Vienu 
no piecām mājām uzstādīs Apes 
novada pašvaldība, ar kuru plānots 
slēgt vienošanos par sadarbību pro-
jektā. Divas no meža mājām plānots 
izbūvēt VAS “Latvijas Valsts meži” 
teritorijā, tādēļ paredzēts slēgt 
sadarbības līgumu. Savukārt vienas 
meža mājas atrašanās vieta, ņemot 
vērā blakus esošo iedzīvotāju vēlmi, 
pārcelta tālāk mežā.
 Tautsaimniecības komitejas sēdē 
deputāts Modris Lazdekalns inte-
resējās, vai šīs meža mājas neradīs 
konkurenci vietējiem uzņēmējiem, 
kas piedāvā naktsmītnes. Dz. Adlers 
norādīja, ka meža mājas nebūs aprī-
kotas ar augsta servisa ērtībām – ta-
jās nebūs ne elektrības, ne apkures, 
tādēļ tās nevarēs konkurēt ar tūristu 
mītni. Iecerēts, ka meža mājās būs 
vien lāvas, kur tūrists var izritināt 
savu guļammaisu vai segu un atpūs-
ties pirms ceļa turpināšanas.
 Komitejas sēdē deputāts Laimonis 
Sīpols jautāja, kā ikdienā mājas 
būs iespējams uzturēt un pieskatīt. 
Dz. Adlers uzsvēra, ka teritorijas 
uzturēšanai būs vajadzīgi viens, divi 
darbinieki, kas ar zināmu regularitā-
ti izbrauks un apsekos šo maršrutu.
 Viņš norādīja, ka meža māju 
pārdošana tūristiem būs viens no 

ieņēmumu avotiem, tomēr kopumā 
projekts nebūs pelnošs, tādēļ var 
plānot vien uzturēšanas izdevumu 
segšanu. Ieņēmumi, iespējams, 
varētu tikt plānoti arī par skatu 
torņiem apsaimniekošanas izmaksu 
segšanai.
 Deputāts M. Lazdekalns arī vēlējās 
noskaidrot, kāda ir vietējo Veclai-
cenes pagasta iedzīvotāju reakcija 
un interese iesaistīties šajā projektā. 
Pagasta pārvaldes vadītāja Iveta 
Vārtukapteine paskaidroja, ka ar 
pagasta iedzīvotājiem par jauno 
projektu ir daudz diskutēts un or-
ganizētas tikšanās ar tiem vietējiem 
mājražotājiem un tūrisma uzņēmē-
jiem, kas vēlas iesaistīties projektā.
 - Atbalstu šādu projekta ideju, jo 
mums Veclaicenē ir jāpiedāvā kaut 
kas jauns, inovatīvs tūristiem. Arī 
iedzīvotājiem ir par to interese, - 
sacīja I. Vārtukapteine.
 Pagasta mājražotājiem ir bijusi 
iespēja pieteikties projekta maršru-
tā, norādot informāciju par savu 
piedāvājumu un tā saņemšanu. 
 Deputāts Andis Zariņš šādas meža 
mājas atzina par interesantu tūrisma 
piedāvājumu un uzsvēra, ka Vec-
laicene ir jāveido kā dabas tūrisma 
galamērķis, kurā tūristiem piedāvā 
ko jaunu.

Pašvaldība sveic 
simto jaundzimušo

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 22. novembrī Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis un Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Anita 
Grīvniece devās apraudzīt 
simto šogad Alūksnes novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto 
Alūksnes novada jaundzimušo - 
Renāru, kā arī viņa vecākus
Ritu, Kasparu un brāli Ralfu.

 Renārs dzimis 15. oktobrī pulksten 
23.49 Jelgavā. Kā stāsta mamma 
Rita, tad mazais esot visu izdarījis 
pēc sava prāta, jo dzemdības bija 
plānotas novembrī. “Laikam vē-
lējās būt simtais alūksnietis,” viņa 
smejas. Ritas un Kaspara ģimenē 
Renārs ir otrais bērns. Ļoti priecīgs 

par savu jaunāko brālīti ir gadu un 
septiņus mēnešus vecākais brālis 
Ralfs, kurš bieži samīļojot mazo 
brāli. 
 Ralfa un Renāra tētis Kaspars 
Doniņš strādā uz kuģa, bet mamma 
Rita Staune ir vairāku Alūksnes 
novada vokālo ansambļu, tajā skaitā 
gan bērnu, gan pieaugušo, vadītāja. 
Puiku vecāki nav dzimuši alūksnie-
ši, jo tētis nāk no Rojas, bet mamma 
no Jelgavas, tomēr ģimenes ligzdiņu 
izvēlējušies veidot Alūksnē.
 Alūksnes novada pašvaldība jau 
tradicionāli ik gadu īpaši sumina 
pirmo un simto dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēto mazuli. Sveicot 
jaundzimušo un viņa ģimeni, līdz ar 
laba vēlējumiem mazulim un viņa 
vecākiem pašvaldība dāvina siltu 
sedziņu un sudraba karotīti ar gra-
vējumu ”Simtais mazulis Alūksnes 
novadā. 2016. gads”.

Mazais Renārs  pasaulē nācis 15. oktobrī, kļūdams par simto 2016. 
gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mazuli

Druvja Mucenieka foto

Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

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

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

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

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

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

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 09.12.2016. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 15.12.2016. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 14.12.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 19.12.2016. 17.00 – 18.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris 
LAZDEKALNS 05.12.2016. 8.00 – 9.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 22.12.2016. 9.00 - 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 30.12.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 15.12.2016. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 15.12.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 22.12.2016. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 12.12.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 13.12.2016. 10.00 – 12.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē,

tālrunis 29355400
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Ilze Zvejniece,
AANF sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste

 Nodibinājuma “Alūksnes un 
Apes novada fonds” (AANF) 
14. projektu konkursā “Atbalsts 
iedzīvotāju iniciatīvām” tika 
iesniegti 24 projektu pieteikumi 
no 23 Alūksnes un Apes novada 
neformālām sabiedrības grupām, 
biedrībām un nodibinājumiem. 
No iesniegtajiem projektiem 
AANF radis iespēju atbalstīt 
10 projektu īstenošanu par kopējo 
summu 2230 eiro.

 Alūksnes novadā līdz 2017. gada 
rudenim tiks īstenoti seši projekti:
1. “Kristera kausa izcīņa pludmales 
volejbolā 2017 un izstādes “Zel-
tiņpuika Kristers” turpinājums” 
(biedrība “Sporta klubs Zeltiņi”);
2. “Attīstošās rotaļlietas un sporta 
inventārs pirmsskolas grupas bēr-
niem” Jaunlaicenē (Vecāki Jaunlai-
cenes pamatskolai);
3. “Neformālā laboratorija “No 
rotaļām uz zināšanām”” Alūksnē 
(ABJC projektu un iniciatīvu dar-
bnīca “10 kW radošu citronu”);

4.  “Atbildības audzināšanas 
stundas skolās” Alūksnes novadā 
(biedrība “Astes un Ūsas”);
5. “Netradicionālas orientēšanās 
sacensības “Dārgumu lāde Ilzenē”” 
(biedrība “ILZENES ATTĪSTĪ-
BAI”);
6. “Jaunietis sasilda sirdi pensionā-
ram” (biedrība “ILZENES ATTĪS-
TĪBAI”).
 Plašāka informācija par katru pro-
jektu atrodama www.aanf.lv!
 Projektu pieteikumus izvērtēja 
žūrija, ko veidoja AANF un AANF 
Jauniešu ideju laboratorijas pārstāv-
ji, viens pašvaldības pārstāvis, viens 
uzņēmējs, nodibinājuma “Ināras un 
Borisa Teterevu fonds” pārstāvis un 
cilvēki, kuri projektu konkursam 
ziedojuši vismaz 30 eiro.

AANF 14. projektu konkursā 
atbalsta 10 projektus

Biedrība īsteno projektu un 
izveido digitālu ekspozīciju
Violeta Kļaviņa,
Biedrības “Jaunalūksnes dālderi” 
valdes priekšsēdētāja

 Jaunalūksnes pagasta 
biedrība “Jaunalūksnes 
dālderi” sadarbībā ar Bejas 
novadpētniecības centru 
piedalījās Valmieras novada 
fonda un Kultūras ministrijas 
projektu konkursā “Vidzemes 
NVO iniciatīvas Latvijas 
simtgadei” ar projektu “Digitālā 
ekspozīcija “Latvijas Brīvības 
cīņas Alūksnes pusē””. 

 Projekta mērķis bija digitalizēt 
Bejas novadpētniecības centrā 
apkopotos vēsturiskos materiālus – 
kartes, fotogrāfijas, atmiņu 
stāstus, somu vēsturnieka 
Tuomo Juntunena pētījumu, 
video un citas liecības par Brīvības 
cīņām novada teritorijā, lai ikviens 
centra apmeklētājs ērti un vienuviet 
varētu iepazīties ar nozīmīgiem 
vēsturiskiem notikumiem Latvijas 
valsts tapšanas periodā. Ar 
projekta atbalstu iegādāts 
tehniskais aprīkojums skārienjūtīgas 
ekspozīcijas izveidei. Ekspozīcijā 
iekļautie materiāli tulkoti latviešu, 
krievu, angļu un somu valodās. 

Materiālu sistematizēšana, 
tulkošana un sagatavošana 
digitalizācijai ir daudzu brīvprātīgo 
darbs. Tikai pateicoties  procesā 
iesaistīto cilvēku atsaucībai, ir 
izdevies projekta ieceri  īstenot 
dzīvē. 
 Projekta rezultāta prezentācija 
norisinājās 11. novembrī Jauna-
lūksnes pagasta Bejas novadpētnie-
cības centrā pasākumu cikla “Solis 
pretī Latvijas simtgadei” ietvaros. 
Šajā dienā Bejas novadpētniecības 
centrā tika atklātas divas ekspozīci-
jas - “Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam” (kuratore Astrīda 
Ievedniece), “Latvijas Brīvības 
cīņas Alūksnes pusē” (kuratore 
Jolanta Baldiņa) un informatīvais 
stends par Babeckas kauju (kura-
tors Tuomo Juntunens), kā arī visi 
klātesošie devās tradicionālajā lāpu 
gājienā uz Somu karavīru Brāļu 
kapiem
 - Projekts ir nozīmīgs ne tikai 
mums, bet arī mūsu sadarbības part-
neriem. Jau pirmās brīvvalsts laikā 
Bejā ir bijušas spēcīgas Brīvības 
cīņu piemiņas kopšanas tradīcijas. 
Brīvības cīņās no mūsu pagasta 
piedalījās daudzi vīri, viņu vidū ir 
arī Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri 
un karavīri, kuri cieši saistīti ar 7. 
Siguldas kājnieku pulku. Pēc Brīvī-

bas cīņām Bejā tika izveidoti Somu 
karavīru Brāļu kapi somu brīvprātī-
go pulka “Ziemeļu zēni” astoņiem 
kritušajiem karavīriem. Šeit regulāri 
notiek piemiņas pasākumi. Īstenojot 
projektu, mēs atbalstām vietējās ko-
pienas un Somijas sadarbības part-
neru interesi vēsturisko notikumu 
atspoguļošanā, - saka ekspozīcijas 
kuratore un novadpētniecības centra 
pārzine Jolanta Baldiņa.
 Ikviens interesents ir aicināts 
apmeklēt Bejas novadpētniecības 
centru, lai apskatītu ekspozīcijas un 
iepazītu plašo vēstures materiālu.

Iznācis 2017. gada kalendārs 
ar Alūksnes fotogrāfijām

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes tūrisma informācijas 
centrā pārdošanā nonācis jaunais 
2017. gada kalendārs ar skaistām 
Alūksnes fotogrāfijām.

 Fotoattēlos redzami nozīmīgākie 
pilsētas objekti dažādos gadalaikos, 
piemēram, jaunais Tempļakalna 
ielas gājēju tilts, Kultūras centrs, 
Aleksandra paviljons, Jaunā pils, 
Tempļakalns, Alūksnes evaņģē-
liski luteriskā baznīca, ezers un 
citi. Kalendāra lapas rotā augstas 
kvalitātes mākslinieciski augstvēr-
tīgas fotogrāfijas, par kurām paldies 
vietējiem fotogrāfiem – Alvitam 
Grīvniekam, Vilnim Blūmam, 
Kristiānai Zelčai, Mārim Pehlakam, 
Igoram Metumam, Ivetai Veļķerei 
un Lindai Arājai. Jaunais kalendārs 
būs patīkama Ziemassvētku velte 
tuvajiem cilvēkiem vai sadarbības 
partneriem.
 Kalendārā ievietota arī informācija 
par 2017. gada lielākajiem kultūras 
un sporta pasākumiem Alūksnes 
novadā. Par kalendāra salikumu 
rūpējās mākslinieks Ainars Gaidis, 

tas iespiests SIA “Digitālā pele”, 
kalendāra izdevējs ir Alūksnes 
novada pašvaldība.
 - Ja pagājušajā gadā kalendārs bija 
ar novada tematiku, tad šogad tajā 
akcentēta pilsētas pievilcība. Tā 
tapšanas process ir ļoti darbietilpīgs, 
jo tiek izvērtētas desmitiem dažādu 
gadalaiku fotogrāfijas. Jāteic gan, ka 
atsevišķos mēnešos nemaz tik viegli 
neveicās ar piemērotu, akcentētu, 
konkrētajam mēnesim atbilstošu 
fotogrāfiju atrašanu, - par kalendāra 
tapšanas procesu stāsta Alūksnes 
novada pašvaldības tūrisma darba 
organizatore Iveta Veļķere.
 Kalendāra pārdošanas cena ir 4,65 
eiro. To ir iespējams iegādāties 
Alūksnes tūrisma informācijas cen-
trā Pils ielā 25 A, Bībeles muzeja 
ēkā. Centra darba laiks ir no 9.00 
līdz 17.00 darbdienās, no 10.00 
līdz 15.00 sestdienās, svētdiena ir 
brīvdiena.
 Alūksnes tūrisma informācijas cen-
trā svētku dāvanām var iegādāties 
arī šokolādes tāfelīti, kas iepakota 
īpaši veidotā kastītē ar Alūksnes 
fotoattēliem, kā arī iespēju iepako-
juma reversā uzrakstīt kādu jauku 
vēlējumu dāvanas saņēmējam.

Indzera ezerā – bez rūpnieciskās zvejas
Māris Lietuvietis,
PA “ALJA” direktors

 No 2017. gada 1. janvāra 
Indzera ezerā vairs nebūs 
iespējams veikt rūpnieciski zveju. 
To nosaka grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 23. decembra 
noteikumos Nr.796 „Noteikumi 
par rūpnieciskās zvejas limitiem 
un to izmantošanas kārtību 
iekšējos ūdeņos”.

 Alūksnes novada pašvaldība 2016. 
gada aprīlī vērsās Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskajā institūtā “BIOR” ar lūgumu 
veikt izmaiņas Ministru kabineta 
noteikumos, liedzot Indzera ezerā 
rūpniecisko zveju.

 Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
izvērtēja nozvejas apjomu Indzera 
ezerā no 2010. līdz 2015. gadam, 
kur vidējā nozveja sastādīja 306,4 
kg/gadā jeb 2,36kg/ha, savukārt 
Indzera ezera zivsaimnieciskās eks-
pluatācijas noteikumi (Latvijas ziv-
saimniecības pētniecības institūts, 
2002) nosaka, ka ezera ikgadējā 
potenciālā galveno “rūpniecisko” 
zivju sugu kopējā nozveja, ieskaitot 
rūpniecisko zveju, makšķerēšanu, 
kā arī citas iespējamās nereģistrētās 
nozvejas, varētu būt ap 40 kg/ha, 
kas pie ezera laukuma 130 ha ir ap 
5000 kg/gadā.
 Pieņemot, ka bez rūpnieciskās 
zvejas makšķernieki noķer tikpat 
daudz, cik rūpnieciskās zvejas 
veicēji, kā arī prognozējot iespēja-

mās nereģistrētās nozvejas, uz doto 
brīdi nozveja varētu sastādīt ap 5kg/
ha, kas būtu ap 650 kg/gadā. Ņemot 
vērā šos apstākļus, ir pamats domāt, 
ka ezera zivju resurss uzskatāms par 
noplicinātu un lūgtās izmaiņas par 
rūpnieciskās zvejas limita ierobežo-
jumiem ņemtas vērā.
 Indzera ezerā pašvaldības aģen-
tūra “ALJA” šogad ir ielaidusi 13 
000 zandartu mazuļu, tos plānots 
pavairot arī nākamgad, pēc tam 
iecerēts papildināt līdaku krājumu 
ezera. Šiem mērķiem tiks gatavoti 
projektu pieteikumi Zivju fonda 
finansējuma saņemšanai.
 Ministru kabineta noteikumu gro-
zījumos iedalīti komerciālas zvejas 
limiti Muratu un Sudala ezeriem.

Turpinās būvdarbi 
Vējakalna un Rijukalna ielās
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Projektu “Lāčplēša, 
Vējakalna un Rijukalnas ielas 
pārbūve” un “Ūdensvada 
un kanalizācijas izbūve 
Rijukalna ielā un ūdensvada 
izbūve Vējakalna ielā” ietvaros 
darbi rit pilnā sparā.

 Attiecībā uz ielu pārbūvi veikti 
sāngrāvju rakšanas darbi 
Rijukalna un Vējakalna ielās, 
tajā skaitā arī pie Nacionālo 
bruņoto spēku Kājnieku skolas. Ielu 

malās veikta būvprojektā paredzēto 
koku zāģēšana un celmu izņemšana.
 Šobrīd objektā pabeigta kanalizāci-
jas maģistrāles izbūve un rit pēdējo 
atzaru būvniecība. Tāpat notiek arī 
notiek ūdensvada atzaru montāžas 
darbi posmā no Lāčplēša līdz Sigul-
das ielai. Būvnieki plāno turpināt 
caurteku izbūvi, kā arī ūdensvada 
izbūvi Rijukalna ielā.  Uzsākta arī 
lietus notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmas izbūve.
 Ūdensvada un kanalizācijas 
izbūves darbus Rijukalna ielā un 
ūdensvada izbūves darbus 
Vējakalna ielā paredzēts pabeigt 
vēl šajā gadā, bet ceļa konstruktīvo 

kārtu izbūve paredzēta nākamajā 
gadā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma.
 Projektu “Lāčplēša, Vējakalna un 
Rijukalna ielas pārbūve”, 
“Ūdensvada un kanalizācijas 
izbūve Rijukalna ielā un 
ūdensvada izbūve Vējakalna ielā” 
daļēji līdzfinansē arī Aizsardzības 
ministrija. Tā piešķīrusi 
finansējumu ūdensvada 
tīkla izbūvei Rijukalna ielā 
un ūdensvada izbūvei Vējakalna 
ielā. Pārējos darbus 513 867 eiro 
apmērā finansē Alūksnes novada 
pašvaldība un veic uzņēmums 
SIA “Limbažu ceļi”.
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Izglītības iestādēm sadala 
ministrijas piešķirto
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
24. novembra sēdē lēma par 
valsts piešķirtās mērķdotācijas 
sadali Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēm 
pedagogu darba samaksas 
reformas ieviešanai.

 Izglītības un zinātnes ministrijai 
pedagogu darba samaksas modeļa 
ieviešanai bija atlicis finansējums, 
ko tā sadalīja pašvaldībām. 
Sākotnēji Alūksnes novadam 
piešķirto summu – 12808 EUR 
bija priekšlikums novirzīt 
izglītības iestāžu kopējam rezerves 
fondam, tomēr ministrija to neat-
balstīja, tādēļ dome nolēma valsts 
mērķdotāciju Alūksnes novada 
pašvaldības pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestādēm, ieskai-
tot Liepnas internātpamatskolu, 
pedagogu darba samaksas reformas 
ieviešanai aprēķināt proporcionāli 
pedagogu likmju skaitam izglītības 
iestādē.
 Šajā aprēķinā ņemti vērā tādi 
kritēriji kā izglītojamo skaits izglī-
tības iestādes īstenotajās izglītības 
programmās 2016. gada 1. septem-
brī, normētais izglītojamo skaits 
katrā izglītības pakāpē, piemērojot 
Ministru kabineta 05.07.2015. 
noteikumos Nr.447,,Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu 
darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un 
valsts augstskolu vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs” noteiktos 
koeficientus un izglītības 
programmas mācību stundu plāna 
īstenošanai normētā skolēnu 
skaita attiecība pret vienu pedagoga 
mēneša darba likmi.
 Līdz ar to izglītības iestādes 
saņems šādu līdzekļu apjomu: 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija – 2689 EUR, Alūksnes 
novada vidusskola – 1657 EUR, 
Liepnas vidusskola – 576 EUR, 
Bejas pamatskola – 744 EUR, 
Ilzenes pamatskola – 251 EUR, 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskola – 425 EUR, 
Jaunlaicenes pamatskola – 
347 EUR, Malienas 
pamatskola – 573 EUR, Mālupes 
pamatskola – 262 EUR, Pededzes 
pamatskola – 664 EUR, Strautiņu 
pamatskola – 857,  Ziemeru 
pamatskola – 600 EUR,  Alūksnes 
pilsētas sākumskola – 2397 EUR, 
Liepnas internātpamatskola – 
766 EUR.
 Par piešķirtā finansējuma 
racionālu un efektīvu izlietojumu 
būs atbildīgs katras izglītības 
iestādes direktors, izvērtējot 
faktisko situāciju savā izglītības 
iestādē un nodrošinot, ka 
pedagogiem finansējums 
tiek izmaksāts līdz 
15. decembrim.

Mālupes vecāki iepazīst Malienas skolu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 25. novembrī Mālupes 
pamatskolas audzēkņu vecāki 
bija aicināti apmeklēt 
izglītības iestādes Malienas 
pagastā – pirmsskolas izglītības 
iestādi “Mazputniņš” un 
pamatskolu, lai ar tām iepazītos.

 Mālupes pagasta pārvaldes vadītāja 
Iveta Priede informē, ka novembra 
vidū notikušajā Mālupes pamatsko-
las audzēkņu vecāku sapulcē viņi 
aptaujāti par izglītības iestādēm, 
ko izvēlētos. 25 vecāki bijuši par 
Malienas pamatskolu, daži par 
skolām Alūksnē, bet par mācībām 
Liepnā – neviens. Pamatojoties uz 
vecāku pausto viedokli, organizēts 
brauciens uz Malienas pagasta izglī-
tības iestādēm.
 Šajā tikšanās reizē piedalījās arī 
Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes pārstāvji un 

Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks, Sociālās, izglītības un 
kultūras komitejas vadītājs Aivars 
Fomins.
 Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes metodiķe Baiba 
Lietapure stāsta, ka, lai vecāki no 
Mālupes pagasta varētu nokļūt Ma-
lienā, bija nodrošināti divi autobusi. 
Atbraukušos vecākus Malienas pa-
matskolā sagaidīja neliels skolēnu 
koncerts. 
 - Skolas direktore Ilze Andronova 
prezentācijā iepazīstināja ar skolas 
darbu un tās tradīcijām, informēja 
par plašajām interešu izglītības 
iespējām, par ko vecāki priecājās. 
Jautājums, kas dara lielākās raizes, 
šobrīd ir transports, lai bērni no 
Mālupes varētu nokļūt Malienā un 
pēc stundām atpakaļ mājās. Taču 
tas, kā arī uzsvēra Aivars Fomins, 
ir jautājums, kas tiks risināts un 
plānots, - par tikšanos stāsta B. 
Lietapure.
 Vecāki saņēma informāciju par 
ēdināšanu skolā. Šobrīd Malienas 
pamatskolas skolēni saņem bez-

maksas ēdināšanu. Pārrunāja sporta 
nodarbību norisi. Malienas pamat-
skolas skolēni izmanto iespējas 
daudz sportot svaigā gaisā, ziemā 
slēpot. Izskanēja ierosinājums, ka 
sporta nodarbībām varētu izman-
tot arī Mālupes sporta zāli, īpaši 
gatavojoties kādām novada mēroga 
sacensībām. Vecākiem bija iespēja 
iepazīties arī ar skolas telpām un šai 
ziņā vienīgās bažas bijušas par sko-
las kāpnēm, kas Mālupes bērniem 
varētu būt neierastas. Tāpat vecāki 
apskatījuši skolā izveidoto Bērnu 
un ģimenes atbalsta centru, kur 
skolēniem tobrīd notikusi radoša 
nodarbība.
 Pēc iepazīšanās ar skolu Mālupes 
bērnu vecāki devās apskatīt arī 
pirmsskolas izglītības iestādi “Maz-
putniņš”, kur daži no vecākiem 
izteikuši interesi rakstīt iesniegumu 
par bērna uzņemšanu iestādē. Iespē-
jams, risināms jautājums būs par 5 
un 6 gadīgo bērnu grupu, ja tā palie-
lināsies, varbūt būs nepieciešams to 
atvērt pamatskolā.

Ar vairākiem projektiem 
pretendēs uz ELFLA finansējumu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

4. novembra Alūksnes 
novada domes ārkārtas sēdē 
un 24. novembra domes kārtējā 
sēdē deputāti pieņēma lēmumus 
par vairāku projektu iesniegšanu, 
lai pretendētu uz finansējumu 
no Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai nākamajā periodā.

 Projekti sagatavoti iesniegšanai 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” projektu konkursam. 
Tas, vai projekti tiks atbalstīti un 
saņems finansējumu, būs zināms 
pēc to izvērtēšanas. Projektus, 
kuri tiks atbalstīti, Alūksnes novada 
pašvaldība līdzfinansēs no 
2017. gada budžeta līdzekļiem. 
Domes sēdēs deputāti apstiprināja 
projektu kopējās izmaksas un 
plānoto pašvaldības 
līdzfinansējuma daļu. Vairumam 
projektu tas paredzēts 10% 
apmērā no projekta kopējām 
izmaksām, izņemot atsevišķus 
finansiāli apjomīgākus projektus, 
kuriem pašvaldības līdzfinansējuma 
daļa plānota lielāka.
 4. novembra domes ārkārtas 
sēdē deputāti pieņēma lēmumus 
par vairākiem iesniedzamajiem 
pašvaldības iestāžu sagatavotajiem 
projektiem. Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Saulīte” 
projektā “Ģimenes izglītības centra 
iekārtošana” paredzēts iekārtot telpu 
ģimenēm apmācību rīkošanai, iegā-
dāties tām nepieciešamo inventāru 
un organizēt nodarbības ģimenēm. 
Projekta kopējās izmaksas apstipri-

nātas 6520,47 EUR apmērā.
 Alsviķu pagasta pārvaldes projekts 
“Nāc līdz (i) dalībā!” paredz atse-
višķu telpu remontu Alsviķu cehā, 
sporta inventāra iegādi aktivitāšu 
nodrošināšanai. Projekta kopējās iz-
maksas apstiprinātas 17642,19 EUR 
ar paredzamo maksimāli pieejamo 
ELFLA finansējumu 13 500 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējumu 
4142,19 EUR.
 Annas pagasta pārvaldes projektā 
“Sportosim kopā ar prieku!” pare-
dzēts veikt telpas remontu sporta 
centrā, uzstādīt četrus trenažierus 
un iegādāties citu sporta inventāru. 
Projekta kopējās izmaksas apstipri-
nātas 11016,96 EUR.
 Ilzenes pagasta pārvaldes projekts 
“Inventāra un aprīkojuma iegāde 
tautas sporta tradīciju attīstībai 
Ilzenē” paredz iegādāties dažādu 
sporta inventāru, lai uzlabotu sporta 
pasākumu organizatorisko kvalitāti 
un popularizētu tādus novada mē-
roga sporta pasākumus kā “Līkloči 
papardēs” un “Stipro skrējiens”. 
Projekta kopējās izmaksas 
11 450,15 EUR.
 Kalncempju pagasta pārvaldes 
projektā “Jaunas iespējas brīvā laika 
pavadīšanai Kalncempjos” iecerēta 
trīs āra trenažieru uzstādīšana pie 
Sabiedrības centra un tenisa un 
novusa galdu iegāde.  Apstiprinātās 
projekta kopējās izmaksas 
5390,09 EUR.
 Zeltiņu pagasta pārvalde 
sagatavojusi projektu “Lāzertags 
padomju armijas raķešu bāzē 
Zeltiņos”, kas paredz piedāvāt 
jaunu aktivitāti tūrisma objekta 
apmeklētajiem. Projekta kopējās 
izmaksas apstiprinātas 
13 362,91 EUR apmērā.
 Liepnas pagasta pārvaldes projektā 
“Saieta telpu izveide un aprīkošana 
sabiedrisko aktivitāšu dažādoša-
nai Liepnas tautas namā” plānots 
atjaunot divas tautas nama telpas, 
uzstādīt mēbeles un aprīkojumu. 
Apstiprinātās projekta kopējās 

izmaksas ir 13 283,73 EUR.
 Malienas pagasta pārvaldes 
projektā “Malienā sporto ikviens” 
iecerēts uzstādīt skolas sporta 
laukumā futbola vārtus, volejbola 
aprīkojumu, vingrošanas kompleksu 
un trīs āra trenažierus. Kopējās 
izmaksas apstiprinātas 
9774,38 EUR.
 Mālupes pagasta pārvaldes 
projekts “Nodarbību telpu izbūve 
un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai un pilnveidošanai Mā-
lupes saieta namā” paredz izbūvēt 
vienu telpu saieta namā, iegādāties 
mēbeles un overloku. Projekta 
kopējās izmaksas 22 800 EUR, ko 
sastāda paredzamais maksimāli 
pieejamais ELFLA finansējums 
13 500 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 9 300 EUR.
 Mārkalnes pagasta pārvaldes 
projektā “Mārkalnes iedzīvotāju 
interešu telpas iekārtošana” plānots 
telpai iegādāties mēbeles, elektro-
preces un ārstnieciskajai vingro-
šanai nepieciešamus paklājus, kā 
arī ierīkot spoguļsienu. Projekta 
kopējās izmaksas apstiprinātas 
2693,89 EUR.
 Pededzes pagasta pārvalde izstrā-
dājusi projektu “Pededzes kultūras 
norises jaunā kvalitātē”, kurā plāno 
iegādāties aparatūru pasākumu 
apskaņošanai, kā arī “Pasaku taku” 
pie skolas papildināt ar “Pasaku 
namiņu”. Apstiprinātās projekta 
kopējās izmaksas ir 9995,21 EUR.
 Jaunalūksnes pagasta pārvalde 
sagatavojusi projektu “Disku golfs 
Mežiniekos” par jaunas spēles – 
disku golfa infrastruktūras iegādi un 
ierīkošanu “Mežiniekos”. Projekta 
kopējās izmaksas ir 10399,89 EUR, 
no kā attiecināmās izmaksas ir 
10219,39 EUR (ELFLA finansē-
jums 90%, pašvaldības līdzfinan-
sējums 10%) un neattiecināmās 
izmaksas 180,50 EUR, ko sastāda 
pašvaldības līdzfinansējums. 

Turpinājums 11. lappusē

Uz laiku pārtrauks ūdens padevi
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Rūpe” 
informē, ka sakarā ar ūdensvada 
remontu 1. decembrī, laika posmā 
no 9.00 līdz 18.00, tiks pārtraukta 
ūdens padeve vairākām mājām 
Alūksnes pilsētā.

 Ūdens padevi sakarā ar 
remontdarbiem pārtrauks Helēnas 
ielas namiem – 43, 40, 39, 37, 31, 

29, 27A, 27, 30, 28, 25A, 28A, 
24, 22A, 22B, 21, 19A, 17A, 34, 
kā arī pirmsskolas izglītības 
iestādei “Pienenīte” un veikalam 
“MEGO”, Pils ielas namiem – 
34, 40, 46A, 46B, 38, 36, kā arī 
veikalam “MAXIMA”, Kārļa ielas 
namiem – 1, 2, 2A, 2B, 4, 5, 6, 7, 
7A, 8, 
10, 11, 12, Blaumaņa ielas namiem 
– 5A, 7, 8, Jāņkalna ielas namiem 
- 4, 8, 9, 10, Ganību ielas namiem 
– 1, 2, 4, 5, kā arī Augusta ielas 9A 
namam un Bērzu ielas 7 namam. 
Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām.

Atbalstīti trīs Alūksnes novada 
energoefektivitātes projekti
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Otrdien, 22. novembrī 
Ministru kabinets atbalstīja 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas) virzīto Reģionālās 
attīstības koordinācijas padomē 
pieņemto lēmumu par Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda 
finansējuma piešķiršanu 
energoefektivitātes 
paaugstināšanai pašvaldībās – 
kopumā par 14,62 miljoniem 
eiro atbalstot 67 projektu ideju 
konceptus.

 Investīcijas veicinās primārās 
enerģijas patēriņa samazināšanu un 

energoefektivitātes paaugstināšanu 
pašvaldību ēkās, samazinot izdevu-
mus par siltumapgādi.
 Atbalstīto projektu vidū arī visi 
trīs Alūksnes novada pašvaldības 
iesniegtie projekti. Projektam 
“Energoefektivitātes uzlabošana 
P/A “Spodra” administratīvajā 
ēkā un ēkas pārbūve” pieejamais 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums ir 95 640 EUR. Projek-
tam “Energoefektivitātes uzlabo-
šana Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā ēkā” no ERAF būs 
pieejams 309 000 EUR finansējums. 
Savukārt projektam “Energoefekti-
vitātes uzlabošana Alūksnes novada 
pašvaldības Pededzes tautas nama 
un administratīvajā ēkā” pieejamais 
ERAF finansējums ir 245 075 EUR.
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Jaunlaicenieši saka 
paldies savējiem
Māra Svārupe
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

 Dzimšanas diena vienmēr ir 
priecīgs notikums. Svinot Latvijas 
dzimšanas dienu, Jaunlaicenes 
ļaudīs prieks mijās ar skumjām. 
Prieks par to, ka esam brīvi un 
neatkarīgi, skumjas par daudzām 
pārmaiņām, kuras diemžēl nav 
nesušas pozitīvus rezultātus. 

 Valsts svētku svinībās 
Jaunlaicenes pagastā tika sveiktas 
jaunās saimes, kuru ģimenes 
ozols papildinājies ar vēl vienu 
zariņu. 
 Lai arī jaundzimušo pulciņš šogad 
nav bijis kupls, prieks 
un laba vēlējumi sekoja ikvienai 
jaunajai ģimenītei.
 Tas, ka Jaunlaicenes skola 

nākamajā mācību gadā mācības 
vairs neuzsāks kā pamatskola, bet 
sākumskola, nomāc gan vecākus, 
gan bērnus.
  Valsts svētku svinības bija tā 
reize, kad ilggadējiem Jaunlaicenes 
pagasta pedagogiem un tehniska-
jiem darbiniekiem tika teikti paldies 
vārdi un pasniegti ziedi. 
 Par profesionālu pedagoģisko 
darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes 
izglītošanā, uzticību Jaunlaicenes 
pamatskolai pagasta pārvaldes 
atzinības saņēma skolotājas 
Mairina Zariņa, Inga Ārste, 
Dina Kaktiņa, Biruta Puzule, 
Guna Tomiņa, Karīna Semjonova, 
aiga Birkenberga, Ira Grūbe, 
Arnita Lācupe un tehniskās 
darbinieces Rudīte Bērziņa, Irita 
Lauze.

Annā pateicas 
pagasta ļaudīm
Vizma Reimandova,
Annas kultūras nama vadītāja

 Ar domām par Latviju 
13. novembrī Annas kultūras 
namā pulcējās pagasta ļaudis, 
lai Valsts svētkiem veltītajā 
pasākumā godinātu tos, kas ar 
savu darbu un uzņēmību 
palīdzējuši pagasta 
labiekārtošanas darbos un 
kultūrvides veidošanā. 
 
 Annas pagasta pārvalde šajā pa-
sākumā īpaši pateicās un sumināja 
SIA „Jaungrēveles” un SIA „ABIO” 
kolektīvus, Imantu Romeru, 
Leonīdu Frolovu un Arvi Skudru - 
par atsaucību un sniegto materiālo 

atbalstu Annas pagasta labiekārto-
šanas darbos, Guntu Rozīti – par 
sniegto materiālo atbalstu Annas 
pagasta labiekārtošanas darbos 
un rosību senioru aktivizēšanā 
kopīgiem pasākumiem un aktīvu 
līdzdalību pagasta kultūras dzīvē, 
Leonoru un Andri Dambīšus – par 
atsaucību un sniegto materiālo 
atbalstu Annas pagasta kultūrvides 
veidošanā, Sanitu un Jāni Strakšas – 
par uzņēmību, iniciatīvu, uzdrīkstē-
šanos un ieguldīto darbu Annas kul-
tūrvides veidošanā, Māru Lapiņu, 
Rolandu Aumeisteru – par atsaucību 
un sniegto materiālo atbalstu Annas 
pagasta labiekārtošanas darbos un 
aktīvu līdzdalību pagasta kultūrvi-
des veidošanā.

Valsts svētkos pateicas pagastu ļaudīm
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Valsts dzimšanas dienai 
veltītajos pasākumos 
vairāku Alūksnes novada 
pagastu pārvaldes īpaši pateicās 
saviem iedzīvotājiem, cildinot un 
suminot labākos, atsaucīgākos, 
izpalīdzīgākos.

 17. novembrī Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā notika 
svētku pasākums, kurā pagasta 
pārvalde cildināja īpašos kalncem-
piešus četrās dažādās nominācijās. 
Šāds svētku pasākums Kalncempjos 
notika pirmo reizi, un to sadarbībā 
ar muzeju rīkoja pagasta pārvalde 
un sabiedriskais centrs.
 - Godināmos cilvēkus izvēlējās 
paši pagasta iedzīvotāji, aizpildot 
anketas. Ļoti ceram, ka pasākumu 
iedzīvotāji novērtēs atzinīgi un 
varēsim turpināt kā tradīciju, - saka 
Kalncempju sabiedriskā centra 
vadītāja Zeltīte Kākere.
 Nominācijā “Gada lauksaimnieks” 
kalncempieši cildināja Lidiju un 
Andreju Olderus, nominācijā “Aktī-
vais pensionārs” tika sveikta Līvija 
Stūrstepa, bet nominācijā “Vietējais 
uzņēmējs” - Raivis Grende, savu-
kārt nominācijā “Uzteicams darbs 
un tā darītājs” pateicās feldšerei 
Mārītei Vērsei.
 Alsviķu pagasta kultūras namā 18. 
novembrī Latvijas Valsts dzimšanas 
dienai veltītajā sarīkojumā “Es – 
Latvija…” Alsviķu pagasta pārvalde 
pateicās astoņām alsviķietēm. 
Pagasta pārvalde īpaši pateicās vai-
rākiem Strautiņu pamatskolas dar-
biniekiem. Viņu vidu matemātikas 
un fizikas skolotāja Inta Kozilāne, 
kurai pagasta pārvalde pateicās par 
viņas atsaucību, atbildību, radošu-
mu pedagoģiskajā darbā un ilgstošu 
skolas arodorganizācijas vadīšanu. 
Par radošu pieeju pedagoģiskajam 
darbam pagasta pārvalde svētkos 
sumināja pirmsskolas izglītības 
skolotāju Sarmīti Ludvigu. Tāpat 
paldies vārdi izskanēja pirmsskolas 
skolotāja palīdzei Anitai Rappai par 
iniciatīvu un radošumu darba pie-
nākumu veikšanā un sākumskolas 
un krievu valodas skolotājai Lidijai 

Rundzānei par dejas tradīcijas piln-
veidošanu skolā. Pagasta pārvalde 
pateicās pamatskolas lietvedei Kris-
tīnei Kuzerai par atbildīgu darba 
pienākumu veikšanu, atsaucību un 
skolas mājaslapas izveidošanu un 
pamatskolas darbiniecei Zinaidai 
Plešai par labestību, atsaucību un 
sirds mīļumu.
 Tāpat valsts svētku dienā pagasta 
pārvalde teica paldies Alsviķu bib-
liotēkas vadītājai Sarmītei Meļķei 
par pašaizliedzīgu darba pienākumu 
veikšanu un spēju ievest dažādu 
paaudžu cilvēkus grāmatu pasaulē 
un senioru kopas “Noskaņa” dalīb-
niecei Maijai Juhansonei par aktīvu 
un nesavtīgu darbu pagasta senioru 
kopā “Noskaņa”.
 Valsts svētkiem veltītajā 
pasākumā “Ar mājas siltumu 
sirdī” 18. novembrī savus 
pagasta iedzīvotājus, uzņēmējus 
un arī atbalstītājus sumināja 
Jaunannas pagasta pārvalde. 
Vietējam uzņēmumam 
SIA “Valrito” pagasta pārvalde 
pateicās par ilggadīgu, veiksmīgu 
uzņēmējdarbību un pagasta 
atpazīstamības veicināšanu. Par 
ilggadīgu atbalstu Jaunannas sporta 
spēlēm pagasta pārvalde cildināja 
Gunti Kozilānu. Savukārt Ausmai 
Niedrai pagasta pārvalde pateicās 
par pašaizliedzīgu un atbildīgu 
darbu. Par aktivitāti projektu 
īstenošanā un nesavtīgu darbu 
sabiedrības labā pagasta pārvaldes 
pateicības vārdi tika veltīti biedrībai 
“Interešu centrs “Jaunanna””. Līdz 
ar apsveikumiem visi suminātie sa-
ņēma keramiķa Uģa Puzuļa veidoto 
Jaunannas simbolu – ūdensrozi, kas 
jau vairākus gadus tiek pasniegta kā 
pagasta pārvaldes īpaša pateicības 
velte.
 Valsts svētku reizē arī Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskola 
pateicās saviem atbalstītājiem - 
SIA “Valrito” un SIA “Larisel” 
par veiksmīgu sadarbību un 
finansiālu atbalstu skolai, kā 
arī Andrai Jermacānei par 
atsaucību un veiksmīgu sadarbību 
skolas apkārtnes labiekārtošanā 
un Ingai Kalniņai par nozīmīgu 
ieguldījumu mūzikas izglītības 
darbā. 
 Arī Mārkalnes pagasta pārvalde 
valsts svētkos sveica īpašos pagasta 

ļaudis četrās nominācijās. Par 
aktīvu un godprātīgu darbu starp 
zemniekiem un uzņēmējiem pagasta 
pārvalde sumināja Ivetu un Robertu 
Zalviņus. Par sirsnību un atsaucību 
nominācijā “Līdzcilvēks – cilvēks 
cilvēkam” mārkalnieši pateicās 
Vladimiram Dorofejevam, bet 
nominācijā “Darbinieks apkalpo-
jošajā sfērā” – Ārijai Simanovičai. 
Savukārt par gada ģimeni atzīta 
Makarovu ģimene, kura svētkos 
tika sumināta kā draudzīga 
un stipra ģimene.
  Zeltiņu pagastā 18. novembrī 
notika Latvijas dzimšanas dienai 
veltīts pasākums “Simts prieka mir-
kļi kopā”. Šajā pasākumā Zeltiņu 
pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda 
Sniedze un teritorijas attīstības 
speciāliste Ārija Rone pateicās Zel-
tiņu pagasta darbīgākajiem ļaudīm 
un uzņēmējiem. Pateicības vārdus 
saņēma SIA “Lainre”, SIA “Geo 
Solutions”, SIA “KRK Vidzeme”, 
z/s “Jaunlaimiņi” par darba vietu 
nodrošināšanu pagasta iedzīvotā-
jiem un finansiālu atbalstu pasāku-
mu organizēšanai, Lilitai Gāršniecei 
par ilggadēju un godprātīgu savu 
pienākumu veikšanu, pasta nodaļā 
veidotajām izstādēm un sabiedris-
kajām aktivitātēm, piedaloties pa-
gasta pasākumos, Larisai Ūselei par 
sabiedriskajām aktivitātēm darbā ar 
interešu grupu “Zeltenes”, Aivaram 
un Larisai Āžiem par godprātīgu 
savu pienākumu veikšanu un palī-
dzību lauku ļaudīm, Dacei Mūr-
niecei par ieguldīto darbu baznīcas 
atjaunošanā, draudzes prasmīgā 
vadīšanā un aktīvu dalību pagasta 
sabiedriskajās aktivitātēs, Salvim 
Kalējam ar ģimeni par finansiālu 
atbalstu pasākumu organizēšanai un 
aktīvu dalību sabiedriskajās aktivi-
tātēs, Rolandam Laivam par atklāto 
krosa skriešanas seriāla sacensību 
“Mizojam, ka prieks” organizēša-
nu, dokumentēšanu un atbalstītāju 
piesaisti, Valentīnai Pugacei un 
Dzintrai Škaparei par strādīgumu 
un nesavtīgu palīdzību piedaloties 
pagasta labiekārtošanas darbos un 
svētku noformējumu veidošanā. Vi-
siem suminātajiem pagasta pārvalde 
bija sarūpējusi īpašas pateicības 
veltes.

Divi novada iedzīvotāji saņem 
valsts augstākos apbalvojumus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienā, 
18. novembrī, Rīgas pilī Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis 
pasniedza augstākos Latvijas 
Valsts apbalvojumus. 
Apbalvojumu saņēmēju vidū arī 
divi Alūksnes novada iedzīvotāji.

 Alūksnes novada 29. Ziemeru 
mazpulka vadītājs un Alūksnes 
novada mazpulku koordinators 
Jānis Bērtiņš apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes 
(zeltītu) goda zīmi. Savukārt 
Nacionālo Bruņoto spēku 
Mācību vadības pavēlniecības

Kājnieku skolas Medicīnas 
daļas Vadības grupas vecākā 
ārsta palīdze, štāba virsseržante 
Aelita Baškere apbalvota ar 
Viestura ordeņa pirmās pakāpes 
(zeltītu) goda zīmi.

 

Alūksnes novada pašvaldība 
sveic Jāni Bērtiņu un 
Aelitu Baškeri!

Toma Kalniņa foto (Valsts prezidenta kanceleja)

Pededzes tautas nams
Aicina pieteikties dalībai 
“Masļeņicā”

 

26. februārī Pededzes pagastā 
notiks tradicionālais Meteņdienas 
pasākums “Masļeņica”.

 Pededzes tautas nams aicina 

pieteikties dalībai “Masļeņicas” 
uzvedumā dziedātājus, dejotājus, 
teātra kolektīvus, tirgotājus un 
amatniekus. Tālrunis informācijai: 
29176039, 
e-pasts: tn.pededze@aluksne.lv.
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Tapusi spēle “Iepazīsti Alūksnes novadu!”
Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
direktore

 Alūksnes pilsētas bibliotēka 
Alūksnes novada pašvaldības 
izsludinātajā kultūras un 
kultūrizglītības iestāžu projektu 
konkursā guva finansiālu 
atbalstu projektam, kura 
realizācijas rezultātā tapusi 
lielformāta grīdas spēle 
“Iepazīsti Alūksnes novadu!”. 

 Projekta mērķis ir radīt interesi 
skolēniem, jauniešiem, jebkuram 
novada iedzīvotājam vai viesiem 
izzināt Alūksnes novada kultūrvēs-
turiskās un šodienas vērtības, dot 
iespēju atraktīvā veidā iepazīties ar 
novada tūrisma objektiem, ievēro-
jamiem novadniekiem, dabas ob-
jektiem un citu, kā arī radīt iespēju 
interesanti un saturīgi pavadīt brīvo 
laiku.
 Spēle sastāv no spēles laukuma 
(2 x 2 metri), krāsainiem spēļu 
kauliņiem un jautājumu kartītēm. 

Spēles laukuma noformējumā 
izmantoti mūsu novadu raksturojoši 
objekti. Spēles dizainu veidojusi un 
spēli izgatavojusi māksliniece Lilija 
Kukle. Jautājumu kartītes sagata-
vojuši Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
darbinieki, sadarbojoties ar pārējām 
Alūksnes novada bibliotēkām.
 Spēles pamatā izmantota līdzība 
ar mums visiem zināmo galda spēli 
“Cirks”, spēlē integrējot jautājumus, 

kas saistīti ar mūsu novadu. 
Spēli iespējams spēlēt telpās un 
brīvā dabā labvēlīgos laikapstāk-
ļos. Spēli bez maksas izmantot var 
jebkura novada kultūras, izglītības 
iestāde, darba kolektīvs vai intere-
sentu grupa, iepriekš piesakoties 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā (rakstot 
biblioteka@aluksne.lv vai zvanot 
25403935, 64322197).

Interesenti iemēģina jauno lielformāta spēli darbībā                      
    Foto no Alūksnes pilsētas bibliotēkas arhīva

8. decembrī 
godināsim brīvprātīgos
Ilze Zvejniece
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

 8. decembrī Alūksnes Kultūras 
centra mazajā zālē aicinām uz 
Brīvprātīgo svētkiem, lai pateiktu 
paldies visu vecumu Alūksnes no-
vada brīvprātīgajiem un svinētu 
kopā!

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
(ABJC) sadarbībā ar Alūksnes 
novada pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļu, biedrību “Alūksnes 
nevalstisko organizāciju atbalsta 
centrs” un nodibinājumu “Alūksnes 
un Apes novada fonds”  (AANF) 
organizēja brīvprātīgā darba akciju 
“Es - brīvprātīgs Alūksnes novadā”, 
līdz 2016. gada 16. novembrim ai-
cinot ikvienu pastāstīt par Alūksnes 
novada cilvēkiem – brīvprātīgajiem.
 Akcijā saņēmām 23 pieteikumus 
par dažāda vecuma brīvprātīgajiem 
un brīvprātīgo grupām. Līdz ar to 
8. decembrī teiksim paldies sešām 
brīvprātīgām dāmām no Zeltiņiem 
(Dzintrai Škaparei, Haritai Dzenei, 
Ivetai Bukovskai, Larisai Ūselei, 
Lilitai Gāršniecei un Valentīnai Pu-
gacei), Sanitai Bordānei no Liepnas, 
sešām Jaunlaicenes pamatskolas 
skolēnu pašpārvaldes dalībniecēm 

(Sanijai Liepkalītei, Aurēlijai Voltei, 
Evelīnai Agnetai Danenbergai, Evai 
Beātei Garajai, Signijai Šaļkovai 
un Annijai Dārtai Kampei), Daigai 
Gritānei no Jaunannas, Ivaram Lau-
ram no Alūksnes, Dacei Kārkliņai 
no Ilzenes, ABJC brīvprātīgajai 
Leldei Gustai, ABJC un AANF 
brīvprātīgajiem Žanetei Ludvigai un 
Gunāram Misiķim, jauniešu grupai 
“10kW radošo citronu” (Līgai Puzu-
lei, Ievai Krēsliņai, Unai Skopiņai, 
Agnesei Spricei, Iritai Misiņai, 
Kristiānai Solovjovai, Norbertam 
Dānielam Dovgānam, Mārcim 
Jaunkampam, Zintai Melgalvei, 
Kārlim Čubaram un Ināram Hollo), 
trim uzticamām biedrības “Astes un 
Ūsas” brīvprātīgajām (Elīnai Dam-
bei, Lāsmai Teterovskai un Maigai 
Gackai), ABJC un AANF brīvprā-
tīgajam Klāsam Stāvausim, AANF 
ilggadējām brīvprātīgajām Dacei 
Alksnei un Nadeždai Hercogai, kā 
arī Alūksnes pensionāru biedrības 
“Sudrabs” dāmām Intai Makai un 
Jautrai Tatjanai Poļakai.

 Brīvprātīgo svētkus atbalsta arī 
Alūksnes Kultūras centrs.
 Ikviens ir laipni gaidīts Brīvprā-
tīgo svētkos 8. decembrī pulksten 
17.00 Alūksnes Kultūras centra 
mazajā zālē!

Ir tikai VIENA LATVIJA!
Lolita Vanaga,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas direktores vietniece 
audzināšanas darbā

 Dzimtenes mīlestība sākas ar 
mīlestību uz savu ģimeni, mājām 
un dzimto pusi. Piederības izjūta 
skolai un lepnums par to, ka esi 
tās daļa, palīdz izaugt par savas 
zemes patriotu un savas valsts 
pilsoni, kurš izjūt cieņu pret Lat-
vijas dabas skaistumu, vēstures 
mantojumu, tradīcijām un kultū-
ras vērtībām.

 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijā patriotisma nedēļā no 10. līdz 
18. novembrim bija daudz aktivi-
tāšu. Vairākas klašu un jaunsargu 
komandas sparīgi cīnījās “Lāčplēša 
stafetē”. Skolā Lāčplēša dienas 
rītu sākām ar skanīgu ģimnāzijas 
pūtēju orķestra koncertu. Orķestra 
dalībnieku sniegums radīja tiešām 
svinīgu atmosfēru. Pēc koncerta visi 
kopā noskatījāmies dokumentālo 
filmu “Jaunatne Latvijas Brīvības 
cīņās”, kas stāsta par to, kā uzreiz 
pēc valsts neatkarības pasludināša-
nas 1918. gada novembrī skolēni un 
studenti pieteicās aizstāvēt Latvijas 
valsti. Skolēni pēc filmas noskatī-
šanās atzina “filma lika aizdomāties 
- kā mēs rīkotos līdzīgā vēsturiskā 
situācijā?”, diskusijas par to turpi-
nājās klasēs. 
 12. novembrī Rīgas Latviešu bied-
rības namā notika 10. Edinburgas 
hercoga starptautiskās jauniešu pa-
šaudzināšanas programmas Award 
apbalvošanas pasākums, kurā 
apbalvoja arī 6 mūsu ģimnāzijas 
jauniešus. Trīs no viņiem saņēma 
Sudraba un trīs – Bronzas līmeņa 
apbalvojumus. 
 Skolēnu grupa 17. novembrī devās 
uz Rīgu, lai piedalītos kinolektoriju 
ciklā jauniešiem. No novembra līdz 
martam četros lektorijos, iepazīstot 
četrus dažādus kino žanrus, būs ie-
spēja paplašināt zināšanas par kino 
vēstures un teorijas pamatiem. Sko-
lēni noskatījās latviešu vēsturisko 
drāmu “Melānijas hronika” un tikās 
ar filmas režisoru Viesturu Kairišu, 
kā arī ar jauno režisoru Rūdolfu 

Anži. Kinolektorijā tika pētītas kino 
un vēstures attiecības, vēsturisku-
ma rekonstruēšanas un vēsturiska 
attēla jēdzieni, kā arī izaicinājumi, 
ar kuriem kino veidotāji saskaras, 
veidojot šādu kino. Nākamais brau-
ciens uz kinolektoriju ģimnāzistiem 
būs 15. decembrī. 
 Valsts dzimšanas dienas pasākums 
šoreiz ģimnāzijā notika citādāk. 
Tikāmies rīta līnijā, ģimnāzijas 
koru dalībnieki sirsnīgi dziedāja 
“Lec, saulīte, spīdi spoži”, direktore 
visus sveica svētkos, tad katra klašu 
grupa darbojās tematiskajās mācību 
stundās. Ar 7. - 9. klašu palīdzību 
tika izveidots interesants mākslas 
kopdarbs patriotiskās noskaņās, 
Kājnieku skolas pārstāvji runāja 
par valsts drošību un aizsardzī-
bu, ar latvju jostām un rakstiem 
veidojām Latvijas kartes kontūru. 
Vecāko klašu skolēni klases stundā 
rakstīja savas pārdomas par Latviju 
un vērtībām šodien un vēlējumus 
ceļā uz Latvijas simtgadi. Nedaudz 
ieskatīsimies jauniešu teiktajā. Uz 
jautājumu - “Kas ir skaistākās lat-
viešu tradīcijas?” - visbiežāk minēta 
ir latviešu gadskārtu svētku svinē-
šana – Līgo un Ziemassvētki, kā arī 
Dziesmu un deju svētki. Latviskākie 
svētki tiek nosaukti Jāņi un 11., 18. 
novembris. Par visskaistāko pilsētu 
daudzi sauc tieši Alūksni, par ko ir 
liels prieks, protams, tika rakstītas 
arī Rīga, Ventspils, Cēsis, Sigul-
da. Par modernāko celtni Latvijā 
ģimnāzisti viennozīmīgi visvairāk 
piemin Gaismas pili, vēl vairākkārt 
pieminēts arī Alūksnes Kultūras 
centrs un jaunā koncertzāle Liepājā 
“Lielais dzintars”. Sportisti un 
komandas, kuriem viņi aktīvi jūt 
līdzi - visbiežāk minēts hokeja 
klubs “Dinamo Rīga”, Andrejs 

Rastorgujevs, Kristaps Porziņģis, 
Māris Štrombergs, Mairis Briedis. 
TOP latviešu ēdieni, jauniešuprāt, 
ir kartupeļi, zirņi ar speķi, speķa 
pīrādziņi, ķimeņu siers, rupjmaize, 
bērzu sulas, šprotes. Par populārāko 
latviešu filmu visvairāk nosauk-
ta “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, 
savukārt kā populārākie grāmatu 
autori tiek minēti Imants Ziedonis, 
Rainis, Ojārs Vācietis. Noslēgumā 
jaunieši rakstīja dažādas lietas ar 
kurām pasaule pazīst Latviju, tās, 
viņuprāt, ir - grupa ”Prāta vētra”, 
sportisti/ olimpieši, Rīga, Vecrīga, 
Jūrmala, Dziesmu svētki, Aero-
diums, “Laima”, četri gadalaiki un 
Latvijas daba. 
 Jauniešu pārdomas un vēlējumi 
valstij ceļā uz simtgades jubileju 
“100 labie vārdi Latvijai” tika 
rakstīti patiesi, gaiši un pārdomāti. 
Darbi tiks apkopoti un glabāsies 
ģimnāzijas muzejā. 
 Vēlāk sirsnīgās sarunās par to, kā 
sevī izjūt valsts svētkus un patrio-
tismu, ar ģimnāzijas jauniešiem 
dalījās Zemessardzes 31. kājnieku 
bataljona virsleitnants Roberts Lej-
nieks, Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte un divi ģimnāzijas 
absolventi, skolēnu Ministru ka-
bineta bijušie prezidenti - Reinis 
Riekstiņš un Rūdolfs Ziņģis. Viņu 
stāstos cauri vijās patiesa mīlestība 
un cieņa pret savu valsti, Alūksni, 
ģimeni, mājām un ģimnāziju. Patei-
camies viesiem par dalību svētkos, 
par gūtajām emocijām, atziņām un  
padomiem! Pasākumu noslēdzām ar 
populāru latviešu dziesmu sadzie-
dāšanos. Izbaudījām svētku kopības 
sajūtu, zālē dziedāja visi, jo dziesma 
vieno, sniedz enerģiju un prieku. Tā 
arī ir mūsu Latvija! 

Jaunieši no Alūksnes un 
Bejas saņēmuši bronzas 
un sudraba balvas
Katrīna Sprudzāne,
Valsts izglītības satura centra 
Interešu izglītības un audzināšanas 
nodaļas vecākā referente
 

 2016. gada 12. novembrī, 
laikā, kad visa Latvija dzīvo 
valsts svētku noskaņās, Rīgas 
Latviešu biedrības nama Baltajā 
zālē tika svinēti svētki par 
godu jauniešu apņēmībai un 
pašizaugsmei. 

 Edinburgas hercoga starptautiskās 
jauniešu pašaudzināšanas prog-
rammas “Award” apbalvošanas 
pasākumā šogad “The Duke of 
Edinburgh’s International Award” 
saņēma seši jaunieši no Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
- Anna Aizpuriete, Artis Eisaks un 
Elvis Stapkevičs bronzas apbal-
vojumu, bet sudraba apbalvojumu 
- Beāte Pore, Una Skopiņa un Laura 
Virsniece. Bronzas apbalvojumu 
saņēma arī Megija Saiva Sileniece 
no Bejas pamatskolas “Award” 
vienības.
 Kopumā tika pasniegti 44 bron-
zas un 27 sudraba apbalvojumi 
programmas “Award” dalībniekiem 
no Anneniekiem, Auces, Balviem, 
Bikstiem, Jaunbērzes, Jaunjelgavas, 
Jelgavas, Kandavas, Lejasciema, 
Lielvārdes, Rēzekne, Rīgas, Salas-
pils un Valkas, kuri programmas 
Award ietvaros sasnieguši četrus 
individuālos mērķus. Lai iegūtu 

apbalvojumu, katrs jaunietis vismaz 
3 mēnešus (bronzas līmenī) vai 
6 mēnešus (sudraba līmenī) 
veltīja laiku brīvprātīgajam 
darbam, fiziskajai aktivitātei, 
prasmēm un piedzīvojumu 
ceļojumam.
 Jauniešus īpašajā svētku dienā 
uzrunāja un bronzas un sudraba 
“The Duke of Edinburgh’s Inter-
national Award” balvas pasniedza 
programmas “Award” nacionālā 
direktore Agra Bērziņa, Lielbritā-
nijas Diplomātiskās misijas Latvijā 
vadītājs Tims Kollijs (Tim Colley), 
kurš visus pārsteidza ar savām 
latviešu valodas zināšanām, un 
Kārlis Bardelis, kurš šī gada maijā 
sāka un pēc 142 dienām pabeidza 
savu Atlantijas okeāna šķērsošanas 
ceļojumu. 
 Pēc apbalvošanas pasākuma visi 
apbalvojumu ieguvējie un viņu 
vadītāji saņēma no Rīgas pieminek-
ļu aģentūras īpašu dāvanu - iespēju 
apmeklēt Brīvības pieminekļa Goda 
telpu un palūkoties uz Valsti, esot 
19 metru augstumā pašā Rīgas sirdī. 
 Latvijas Nacionālā Opera un Balets 
visiem “Award vadītājām”, tostarp 
arī Inesei Ločmelei no Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas un 
Lidijai Steberei no Bejas pamat-
skolas, kuras palīdzēja programmas 
dalībniekiem veidot individuālo 
programmu un atbalstīja laikā, kad 
notika virzība uz mērķu sasniegša-
nu, dāvināja biļetes uz Džakomo 
Pučīni operu “Vīlas.Džanni Skiki”.
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Šogad novada jaunieši īstenojuši daudzas iniciatīvas
Ilze Zvejniece,
ABJC jaunatnes lietu speciāliste

 Ar Alūksnes novada 
pašvaldības finansiālu atbalstu 
2016. gadā īstenotas vairāk 
nekā 15 iniciatīvas.

 Jau ceturto gadu Alūksnes novada 
pašvaldība finansē Jauniešu inicia-
tīvu projektu konkursu ar mērķi 
radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu 
aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos 
procesos Alūksnes novadā, veicinot 
jauniešu iniciatīvu veidošanos un 
to īstenošanu. Šogad konkursā at-
balstīti 8 projekti par kopējo summu 
2166 eiro.
 Jauniešu iniciatīvu projekti:
1. Projektu un iniciatīvu darbnīcas 
“10kW radošo citronu” jaunieši 
vasaras sākumā Zeltiņu raķešu bāzē 
noorganizēja komandu sacensī-
bu jauniešiem “HOLIday”, lai 
veicinātu jauniešu dalību fiziskās, 
intelektuālās un radošās aktivitātēs. 
Pasākumā piedalījās 7 komandas ar 
kopumā 26 dalībniekiem.
2. Jauniešu grupa “Domā un Dari” 
no Ilzenes rosījās visu vasaru pro-
jektā “Es savam pagastam”, sakop-
jot volejbola laukumu, skrejceliņu 
un smilšu kasti, uzstādīja galdu un 
solu pie sporta laukuma, organizēja 
galda spēļu un muzikālo vakaru un 
citus tikšanās pasākumus. Projekta 
aktivitātes rosināja Ilzenes jaunie-
šus satikties, kopā pastrādāt un arī 
atpūsties.
3. Jauniešu grupa “Aluksne forest 
riders” ar Edgaru Sinātu kā galveno 
iniciatoru izveidoja velo trasi. 
Projekta īstenošanas laikā Edgars 
saņēma finansējumu arī pašvaldības 
un LMT rīkotajā projektu konkursā, 
kas ļāva velo trasi veidot vērienī-
gāku.
4. Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas Ministru kabinets 
projekta “Iesildām vasaru” mācību 
gada nogalē organizēja gan dažādas 
sportiskās aktivitātes, gan tikšanās 
un lekcijas ar iedvesmojošiem 
cilvēkiem, lai jauniešos veicinātu 
izpratni par veselības nozīmi mērķu 
sasniegšanā.
5. “Rožu meitenes” pēc Ilvas Kris-
tiānas Langrates iniciatīvas jau otro 
gadu vairākus talantīgus alūksnie-
šus aicināja iestādīt rozi Alūksnes 
luterāņu baznīcas dārzā, godinot 
Ernstu Gliku un vietējiem cilvēkiem 
atgādinot par to, cik mērķtiecīgi, 
gaiši un talantīgi cilvēki nāk no 
Alūksnes.
6. Par godu 4. maija svētkiem 
jauniešu grupa “Alūksnes novada 

vidusskolas sargi” sadarbībā ar 
savu skolu noorganizēja drošībai un 
aizsardzībai veltītu spēli Alūksnes 
un Apes novada 7. - 9. klašu skolē-
niem. Viņi cer, ka šāda spēle kļūs 
par tradīciju.
7. Jaunannas jauniešu klubs 
“Tikšķis” pirmo reizi organizēja re-
ģionālu divas dienas ilgu pasākumu 
“Radošais DIVDIENIS” jaunie-
šiem, lai veidotu jaunus kontaktus 
un dotu iespēju attīstīt komandas 
darba prasmes sev un citiem. Pasā-
kumā piedalījās 27 jaunieši no Jau-
nannas, Alūksnes, Balvu, Gulbenes 
un Burtnieku novada.
8. Rudens pusē Alūksnes novada 
vidusskolas jauniešu grupa “Jautrās 
idejas” īstenoja (ne savu pirmo 
Jauniešu iniciatīvu projektu) “Ēd un 
dzīvo veselīgi!”. Iniciatīvā iesaistī-
jās visa skola, iepazīstot veselīgus 
produktus, apmeklējot Viktora 
Ķirpa Ates muzeja Pļaujas svētkus 
un runājot ar uzņēmējiem par pro-
duktu pārstrādi, veidojot plakātus, 
klausoties lekciju par veselīgu 
uzturu, organizējot gadatirgu un 
rudens balli.
Tāpat jau otro gadu pašvaldība 
Alūksnes Bērnu un jauniešu cen-
tram piešķir papildus finansējumu 
jaunatnes darba nodrošinājumam 
pagastos, ar kura palīdzību jaunieši 
Jaunannā, Veclaicenē, Mārkalnē, 
Liepnā un Ilzenē īstenojuši vēl 
7 iniciatīvas - Stipro skrējienu 
un Nakts volejbolu Veclaicenē, 
Liepnas sporta svētkus, pasākumu 
“Izskrien vasaru” Ilzenē, T-krek-
lu apdruku Jaunannā, Mārkalnes 
pagasta svētku aktivitātes un Valsts 
svētku aktivitātes Liepnā. Jaunieši 
gatavojas arī Ziemassvētku laikam, 
kad ceps piparkūkas un iepriecinās 
līdzcilvēkus.

 “Rožu meitenes” aicināja vairākus talantīgus alūksniešus iestādīt rozi Alūksnes luterāņu baznīcas dārzā

“10kW radošo citronu” jaunieši Zeltiņu raķešu bāzes teritorijā organi-
zēja komandu sacensību jauniešiem “HOLIday”

Jauniešu grupas “Domā un Dari” īstenotā projekta aktivitātes rosināja Ilzenes jauniešus satikties, kopā 
pastrādāt un atpūsties

Jauniešu grupa “Aluksne forest riders” izveidoja velo trasi
Projektu publicitātes fotogrāfijas

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā projektā “Iesildām va-
saru” notika dažādas sportiskās 
aktivitātes, tikšanās un lekcijas

Par godu 4. maijam notika drošībai un aizsardzībai veltīta spēle 
Alūksnes un Apes novada 7. - 9. klašu skolēniem

Jaunannas jauniešu klubs 
“Tikšķis” pirmo reizi organizēja 
reģionālu divas dienas ilgu pasā-
kumu jauniešiem no Jaunannas, 
Alūksnes, Balvu, Gulbenes un 
Burtnieku novada

Alūksnes novada vidusskolas 
jauniešu grupa “Jautrās idejas” 
īstenoja jauniešu iniciatīvu 
projektu “Ēd un dzīvo veselīgi!”
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“Cālēni” rosās un knosās
Sintija Zara,
PII “Cālis” pirmsskolas skolotāja

 Ar baltām sniega pārslām 
pienāca novembris, kad sākām 
gaidīt Ziemassvētkus, Jauno 
gadu un pārdomājām, cik daudz 
padarīts šajā gadā. Nosvinēta 
Latvijas 98. dzimšanas diena.

 Gaidot Latvijas simtgadi, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības
 iestāde “Cālis” ir iesaistījusies 
akcijā “100 labie darbi Latvijai”. 
Mūsu labais darbs aizsākās 
pagājušajā gadā, kad kopā ar bērnu 
vecākiem uzstādījām Alūksnes 
Jaunās pils parkā trīs putnu būrīšus, 
šajā mācību gadā tiks turpināta šī 
akcija un esošajiem pievienosies 
vēl trīs būrīši, nākamajā vēl četri, 
jo mūsu mērķis ir 10 jaunu putnu 
būrīšu uzstādīšana pils parkā. 
 “Cālēni” ir čakli arī savā ikdienā. 
Septembris iesākās ar piedalīšanos 
un kopā vingrošanu Olimpiskās 
komitejas rīkotajā akcijā „Padod 
bumbu!”, kura noslēdzās Pilssalas 
stadionā kopā vingrojot visām 
izglītības iestādēm. Septembrī 
paguvām apsveikt tētus “Tēva 
dienā” – pirmā grupa, organizējot 
sportiskās aktivitātes kopā ar tētiem, 
lielā grupa piedaloties 
“mammauntetis” rīkotajā konkursā 
“Idejas Tēva dienas apsveikumam”. 
 “Drošības nedēļas” ietvaros pie 
mums ciemojās un rotaļu veidā par 
drošību uz ceļa un mājās stāstīja 
nepilngadīgo lietu inspektore Inese 
Paringa.

 Gan lielie, gan mazie devās rudens 
pārgājienā pa Alūksnes pils parku 
“Pretī rudenim”. Mazākie “Cāļa” 
bērniņi to darīja pētot, kā rudens 
iekrāso koku lapas, kā daba mainās, 
gaidot ziemu, savukārt lielākie 
veica orientēšanos pa parku un 
aizorientējās līdz pat augstajam 
Alūksnes skatu tornim, kura pakājē 
salīdzināja savu roku garumu attie-
cībā pret putnu spārnu vēzienu. 
 Lielās grupas bērni “Labo darbu 
nedēļā” devās uz dzīvnieku patvers-
mi “Astes un Ūsas”, lai sniegtu savu 
atbalstu tur esošajiem dzīvniekiem 
un mācītos, ka, neatkarīgi no tā, cik 
liels vai mazs esi, tu vari palīdzēt 
kādam labāk justies – samīļojot, 
noglāstot, pabarojot. Paldies bērnu 
vecākiem, kuri palīdzēja mums 
realizēt šo akciju ar saviem ziedoju-

miem – kaķu barību, kura bija šajā 
gadījumā visnepieciešamākā “Astēs 
un Ūsās”. Paldies!
 Laika ritumam turpinoties, “Cālī” 
ienāca Mārtiņdiena un Mārtiņgailis 
dziedādams aicināja uz danci, lai 
svinētu zemes aizmigšanas brīdi. 
Lāčplēša dienā bijām aplūkot Na-
cionālo bruņoto spēku tehniku un 
devāmies uz NBS Kājnieku skolu 
Alūksnē. Latvijas 98. dzimšanas 
dienā viss mūsu bērnudārzs skaistu 
svētku brīdi ar dziesmām, dejām, 
svētku kliņģeri veltīja Latvijai 
un sev, lai sajustu savu piederību 
valstij.
 Tepat jau Ziemassvētki klauvē pie 
durvīm, kad padarītajos darbos va-
rēsim vēl pievienot daudz interesan-
ta un izzinoša. 

“Cālēni” Lāčplēša dienā apskatīja Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku 
skolas tehniku

Foto no PII “Cālis” arhīva

Alūksnē strādā brīvprātīgie jaunieši 
no Somijas un Francijas
Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu metodiķe

 Jau divus mēnešus programmas 
“Erasmus+ Jaunatne darbī-
bā” Eiropas Brīvprātīgā darba 
projekta “Express your EVS” 
ietvaros Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrā darbojas divi Ei-
ropas brīvprātīgie - 22 gadus vecā 
Aleksis no Francijas un 20 gadus 
vecā Selma no Somijas.

 Abi jaunieši pieņēma izaicinājumu 
braukt uz Alūksni un gūt pieredzi 
tieši šeit. Katru piesaistīja kas cits, 
bet jau divus mēnešus abi dzīvo 
Alūksnē un viņiem ļoti šeit patīk, 
jo, kā viņi paši saka, Alūksne ir ļoti 
skaista pilsēta.
 Selma izlēma doties brīvprātīgajā 
darbā uz Alūksni, jo viņai patīk 
Latvija. Īpaši Alūksne, jo Selma 
dzīvo Somijas pilsētā Kuopio, kas 
Alūksnei ir sadraudzības pilsēta, 
līdz ar to Selma jau šo pilsētas 
nosaukumu bija dzirdējusi iepriekš. 
Selmai ļoti interesē Latvija un tās 
kultūra. Aleksim piesaistīja tieši 
projekta apraksts un mērķi, kas 
atbilst viņa interesēm, jo Francijā 
strādā bērnu un jauniešu centrā. 
Aleksim patīk aktivitātes dabā, viņš 
pats ir no mazpilsētas, līdz ar to 
doma par Alūksni Aleksim patika. 
 Ikdienā brīvprātīgie atrodas 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, 

kur pavada laiku ar bērniem un 
jauniešiem, kas nāk uz Brīvā laika 
telpu. Pirmdienās jaunieši dodas 
palīdzēt ABJC pulciņa “Estētikas 
skola” skolotājām Alūksnes bērnu-
dārzos, kur mazie bērni sāk apgūt 
angļu valodu. Gan Aleksis, gan 
Selma ar lielu interesi apgūst lat-
viešu valodu, taču piedāvā arī savu 
valodu apmācību, gan arī angļu 
valodas sarunu klubu jauniešiem un 
pieaugušajiem. Angļu valodas klu-
biņš notiek pirmdienās no pulksten 
17.00, otrdienās no 17.00 līdz 18.00 
ir iespēja apgūt somu valodas pama-
tus, taču trešdienās no 17.00 līdz 
18.00 var mācīties franču valodu. 
Abas valodas ir ļoti interesantas, jo 

franču valoda ir viena no roman-
tiskākajām pasaules valodām, bet 
somu valodā ir tikai viena dzimte 
un nav nākotnes formas.
 Aleksi un Selmu var sastapt ABJC 
katru darba dienu. Ar viņiem abiem 
ir patīkami parunāt tāpat vien pie 
kafijas tases, bet viņi ļoti gaidīs jūs 
uz savām organizētajām darbnīcām 
un, protams, uz valodu klubiņiem.
 Atgādinu, ka Eiropas Brīvprātīgā 
darba projekts ir iespēja jauniešiem 
vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties 
uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai 
noderīgu darbu 2 līdz 12 mēnešus 
kādā organizācijā, gūstot sev jaunas 
prasmes un pieredzi.

Selma nāk no Somijas pilsētas 
Kuopio, kas ir Alūksnes 
sadraudzības pilsēta

Aleksis savā dzimtenē Francijā 
strādā bērnu un jauniešu centrā

Jaunlaicenes pamatskolas 
pašpārvaldes labie darbi

Sanija Liepkalīte,
Jaunlaicenes pamatskolas 
pašpārvaldes locekle 

 Jaunlaicenes pamatskolas 
pašpārvalde katru gadu veic 
kādu labu darbu. Vairākkārt 
esam viesojušies Alūksnes 
dzīvnieku patversmē “Astes un 
Ūsas”. Taču šogad rudens 
brīvdienās mūsu koordinatore 
skolotāja Karīna Semjonova bija 
noorganizējusi braucienu 
uz Rīgu. 

 Pirms došanās uz Rīgu pastrādājām 
tepat Jaunlaicenē. Annija Kampe, 
Aurēlija Volte, Eva Garā, Dans 
Muriņš, Raivis Danenbergs, Alise 
Skaistkalne lasīja zīles. Signija 
Šaļkova, Evelīna Danenberga, Eva 
Garā, Aurēlija Volte, Sanija Liepka-
līte vāca ziedojumus patversmei un 
ziedoja pašas. 
 Rīgā apmeklējām dzīvnieku 
patversmi “Labās mājas”. Tai zie-

dojām naudu patversmes uzlabo-
šanai, kā arī segas, barību, barības 
trauciņus, rotaļlietas dzīvniekiem. 
Apskatījām patversmes dzīvniekus 
un vedām pastaigā kucēnus. Liels 
bija prieks par patversmes darbinie-
ku mīlestību pret dzīvniekiem, par 
mūsu laipno uzņemšanu, patvers-
mes izrādīšanu. 
 Tālāk devāmies uz Rīgas Zoo-
loģisko dārzu. Zooloģiskā dārza 
iemītniekiem aizvedām Jaunlaicenē 
lasītās zīles.  Protams, pastaigājām 
un apskatījām arī dzīvniekus. Šoreiz 
īpašu prieku radīja žirafes. 
 Par šo jauko dienu jāpateicas 
skolotājai Karīnai un viņas ģimenei, 
kā arī uzņēmumam SIA „Prime 
Mover”, kurš nodrošināja bezmak-
sas transportu. 
 Esam sapratuši, ka, darot labus 
darbus citiem, nepieciešamības ga-
dījumā atbalstu saņemsim arī paši. 
 Būsim draudzīgi, labsirdīgi un 
izpalīdzīgi! 

Jaunlaicenes pamatskolas audzēkņi šogad labos darbus veltījuši Rīgas 
dzīvnieku patversmei “Labās mājas”

Foto no Jaunlaicenes pamatskolas arhīva

Darbošanās Alsviķu 
bērnudārzā “Saulītē”
Estere Dambe, Aija Bondare,
PII “Saulīte” skolotājas

 Novembris PII “Saulīte” 
pavadīts patriotiskās noskaņās, 
sākot ar 11. novembri, kad svinīgi 
atzīmējām Lāčplēša dienu, 
uzņemot ciemos zemessargus, 
kuri dalījās savā pieredzē un 
rosināja darboties bērnus 
dažādās fiziskās aktivitātēs. Ar 
baltā galdauta tematiku tika 
svinēta Latvijas 98. dzimšanas 
diena, dziedot dziesmas, ejot 
rotaļās un gatavojot dāvanas 
Latvijai.

 Ražens darbā bijis arī septembris 
un oktobris. Septembrī mācību gadu 
iesākām ar svinīgu, bet rotaļīgu Zi-
nību dienu, kad bērnudārza vadītāja 
Evija Kubulniece audzēkņiem vēlē-
ja veiksmīgu un interesantu mācību 
gadu, pasniedzot darba burtnīcas un 
mācību piederumus. Neaizmirstami 
bija gadskārtu ieražu svētki Miķeļ-
diena un Mārtiņdiena, kad apguvām 
latviešu tradīcijas.
 Par tradīciju ir kļuvusi bijušo 
audzēkņu ciemošanās iestādē, 
kad viņi kavējas savās atmiņās 
un darbojas kopā ar jaunajiem 
iestādes audzēkņiem, un tikšanās ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem katru 
mēnesi. Audzēkņi tiek iepazīsti-
nāti ar dažādām profesijām gan 
izglītības iestādē, gan apmeklējot 
iestādes, uzņēmumus, saimniecības 
ārpus izglītības iestādes. Sirsnīga 
sadarbība izveidojusies ar Smiltenes 
tehnikuma Alsviķu teritoriālo struk-
tūrvienību. Labo darbu nedēļā mūs 
sagaidīja patīkams pārsteigums, kad 
audzēkņi kopā ar skolotājām Daigu 
Ūdri un Velgu Vimbu ciemojās pie 
mums, dāvinot pašdarinātās dāva-
nas – lielu spilvenu, mīkstas šalles 
un burtu paklāju, kā arī pasniedzot 
pavāru grupas sūtīto skaisto un 
garšīgo cienastu. 
 Neizpaliek arī veselīga dzīvesveida 
ievērošana, regulāri organizējot 
ikdienas sporta aktivitātes – rīta 
vingrošanu, sporta nodarbības, pa-
staigas, kā arī pārgājieni un sporta 
aktivitātes grupas laukumā. Veselīga 
dzīvesveida ievērošanu papildinām 
ar veselīgām, garšīgām maltītēm un 
dzerot vecāku savāktās zāļu tējas.
 Aktīvi piedalāmies konkursos, tādēļ 
priecāsimies par jebkādu atbalstu! 
Aicinām visus, kuri vēlas atbalstīt 
iestādi, palīdzēt vākt makulatūru un 
izlietotās baterijas. Sīkāku infor-
māciju var gūt pa iestādes mobilo 
tālruni 29162206. 



Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pagastu pārvaldes sniedz 
informāciju par to, kas ziemā 
no sniega attīrīs pagastu 
teritorijās esošos pašvaldības 
autoceļus. 

 Servitūta ceļu un privāto ceļu 
tīrīšanu pašvaldība nav tiesīga 
apmaksāt, tādēļ šajos gadījumos 
lūgums vērsties tieši pie 
pakalpojumu sniedzējiem, lai 
vienotos par ceļu tīrīšanu, vai 
pagastu pārvaldēs, kas palīdzēs 
sazināties ar uzņēmējiem. Lūgums 
arī par privāto ceļu tīrīšanu domāt 
jau laikus, kamēr tie nav kļuvuši 
neizejami un neizbraucami.

 Alsviķu pagasts. Pašvaldības 
autoceļus tīrīs SIA “VIĻŅI UN 
I.S.A.” (tālrunis 26462255), VAS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons 
(kontakttālrunis – „Ziemas 
dienests” 29199980), saimnieciskās 
darbības veicēji: Aigars Ludvigs 
(29278637) un Ivars Blusiņš 
(28350487). Ceļus tīrīs prioritārā 
secībā, sākot ar tiem, pa kuriem tiek 
veikti skolēnu pārvadājumi un 
kursē piena savākšanas transports. 
Iedzīvotāji ar jautājumiem var 
griezties pie komunālās 
saimniecības vadītāja Aivara 
Logina, zvanot pa tālruni 26611353, 
vai pagasta pārvaldē, zvanot pa 
tālruņiem 64354142, 29143271 
informācijas nodošanai.

 Annas pagasts. Pašvaldības 
ceļus tīrīs SIA “Jaunā Umara” 
prioritārā secībā, sākot ar tiem, 
pa kuriem tiek veikti skolēnu 
pārvadājumi un kursē piena 
savākšanas transports. Iedzīvotā-
jiem par privāto ceļu tīrīšanu un 
samaksu par to jāvienojas ar uzņē-
mēju, kontakttālruņi: 20260006, 
29470664.

 Ilzenes pagasts.  Pašvaldības 
autoceļus tīrīs z/s “Mērupe” 
prioritārā secībā, ņemot vērā 
skolēnu autobusa, piena 
savākšanas maršrutus un ceļu 
uzturēšanas klases: Čonkas - 
Paiķeni – Jaunzemi – Darbnīcas - 
Līvānu mājas – Jaunzemi, 
Muiža - Kalnadruvas – Ezerslokas, 
Onti – Mežvidi – Paiķeni – Liepiņi, 
Mežslokas – Rogas, Āres – 
Garlīdumi, Jaunzemi – Zvirgzdiņi. 
Atbildīgais par pašvaldības 
autoceļu tīrīšanu un organizatorisko 
darbu ir pagasta pārvaldes  
komunālās saimniecības 
vadītājs  Gints Rozenbergs,  
tālrunis 25779981. Piebraucamos 
ceļus uz individuālajām mājām 
tīrīs pēc pieteikuma par atsevišķu 
samaksu. Informāciju par 
pakalpojumu un cenu interesēties: 
z/s “Mērupe” 28358152, 
z/s “Sapnīši” 29493596.

 Jaunalūksnes pagasts. 
Pašvaldības autoceļus tīrīs 
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons un 
SIA “Viļņi un I.S.A.” prioritārā 
secībā, sākot ar tiem, pa kuriem tiek 
veikti skolēnu pārvadājumi 
un kursē piena savākšanas 
transports. Lai iztīrītu ceļus uz 
privātmājām, pagasta 
iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmējiem. 
Pakalpojumus sniegs SIA “Jumis 
J”, tālrunis 29268443, SIA “Viļņi 
un I.S.A.”, tālrunis 29122005. Var 
interesēties arī pagasta pārvaldē, 
kuras darbinieki palīdzēs 
noorganizēt ceļa tīrīšanu 
(tālrunis 64354064 un 25447781).

 Jaunannas pagasts. Pašvaldības 
autoceļus tīrīs SIA “Viļņi un I.S.A.” 
prioritārā secībā, sākot ar tiem, 
pa kuriem tiek veikti skolēnu 
pārvadājumi un kursē piena 
savākšanas transports. 
Iedzīvotājiem par privāto ceļu tīrī-
šanu un samaksu par to 
jāvienojas ar uzņēmēju, 
kontakttālrunis: 29122005.

 Jaunlaicenes pagasts. 
Pašvaldībai piederošos ceļus tīrīs 
SIA “Ozoli AZ” maršrutus: 
Jaunlaicene – Jānīši - Balti, 
Lucka – Šļukums – Stiliņi - Rēveļi, 
Igrēni - Pilskalni, Auguļi - Apes 
robeža, Auguļi - Jenši, Šļukums - 
Auguļi, Klincu ceļš un 
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons maršrutus: 
Vēciņi - Brieži, Āres – Kundziņi - 
Vidzemes šoseja, Bambāļi – 
Tortuži - Dēliņkalns, Karvas ceļš - 
Vecrullīši, Jaunlaicene – Kambari - 
Grūbe, Vidzemes šoseja - Apukalns, 
Majorskola - Vārņi, Jaunauguļi 
- Luguži, Lucka - Noras, Dienvidu 
iela - Attīrīšanas iekārtas, Auziņas 
- Ausmas, Centrs - Līgotņi, Centrs - 
Dravnieki, Dienvidu iela, Darbnīcu 
pievadceļš. Privāto ceļu īpašnie-
kiem par tīrīšanu jāvienojas ar uzņē-
mēju, kas sniedz šādu pakalpojumu. 
Iedzīvotāji var vērsties arī pagasta 
pārvaldē, kas palīdzēs noorganizēt 
ceļu tīrīšanu (tālruņi 29489910 vai 
64381146).

 Kalncempju pagasts. Pašvaldības 
autoceļus no sniega tīrīs SIA “Jaunā 
Umara” no Annas pagasta. Ceļus 
tīrīs prioritārā secībā, sākot ar tiem, 

pa kuriem tiek veikti skolēnu pārva-
dājumi un kursē piena savākšanas 
transports. Iedzīvotājiem par privāto 
ceļu tīrīšanu un samaksu par to 
jāvienojas ar  uzņēmēju Andi  Kak-
tiņu, zvanot pa tālruni 29470664.

 Malienas pagasts. Pašvaldībai 
piederošos ceļus tīrīs z/s „Cingle-
rīši”, tālrunis: 26487833. Tiks tīrīti 
pašvaldības ceļi: V396 – Jaunās 
mājas, Pamatskolas ceļš Nr.1, 
Pagasts – P41, Tomsona pagrie-
ziens – Sebežnieki, Miezīša ceļa 
gals – Baltaissils, Ērmaņi – Kraukļi, 
Ponkulene – Sviestiņi, Kopmaņi – 
Pūriņi, Brenci – Sakvārne, Vējiņi 
– Šķeleci, Jaunstrički – Jaunšķiņ-
ķi, Kaķi – Lenkava, P41 – Cūku 
komplekss, P41 – Aizvēji, Ķūderi 
– Lauziņi, Ūbuļi – Aizkalnieši, 
Vecais kantoris – Mērnieki, Lekma-
ņi – Mērnieki, Gundegas – Pārslas, 
Pamatskolas ceļš Nr. 2. Lai iztīrītu 
ceļus uz privātmājām, iedzīvotājiem 
individuāli jāvienojas ar uzņēmēju 
par pakalpojumu un samaksu par 
to. Malienas pagasta teritorijā ceļu 
tīrīšanas pakalpojumu sniedz: SIA 
“RaviaS”, tālrunis: 29418242, z/s 
“Cinglerīši”, tālrunis: 26487833.

 Liepnas pagasts. No sniega tīrīs 
pašvaldības ceļus: Muiža - Aizupe, 
Doktas - Viķerova, Muiža - Adamo-
va, Adamova - Liepusala, Liep-
na - Līvāni 1, Liepna - Līvāni 2, 
Liepna – pagrieziens uz vidusskolu, 
Liepna - dzīv. māja „Seda”, Liepna 
- Dainas, Liepna - dz. māja „Liepna 
104”, Liepna - Lut. baznīca, Liepna 
- Pirts, Dz.māja „Liepna 105” - 
dz. māja „Liepna 104”, Liepna 
- Saides, Strauti - Upmala, Polsas 
- Surikava. Autoceļu Franciskopo-
le - Kavaci  ziemas periodā uzturēs  
SIA “SORMA”. Ceļi tiks uzturēti 
atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm 
ziemas periodā. Lai iztīrītu ceļus uz 
privātmājām, pagasta iedzīvotājiem 
individuāli jāvienojas ar uzņēmē-
jiem par ceļu tīrīšanu un samaksu 
par to: z/s „Plešulauzi”, tālrunis 
26431206, z/s „Priežumājas 2”, 
tālrunis 28302973, z/s „Klajalkšņi”, 
tālrunis 29173540.

 Mālupes pagasts. Pašvaldības au-
toceļus tīrīs zemnieku saimniecība 
“Kadiķi M. A.”, tālrunis 26537558. 
Atbildīgais par pašvaldības autoceļu 
tīrīšanu un organizatorisko darbu 
ir pagasta pārvaldes komunālās 
saimniecības pārzinis Dainis Ertma-
nis, tālrunis 26348427. Ceļus tīrīs 
prioritārā secībā, sākot ar tiem, pa 
kuriem tiek veikti skolēnu pārva-
dājumi un kursē piena savākšanas 
transports. Lai iztīrītu ceļus uz 
privātmājām, pagasta iedzīvotājiem 
individuāli jāvienojas ar uzņēmē-
jiem, kas sniedz šādu pakalpojumu.
 
 Mārkalnes pagasts. Pašvaldības 
ceļus ziemas sezonā apkalpo 
VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs”, uzziņām diennakts 
tālrunis 29199980. Ceļus tīrīs 
prioritārā secībā, sākot ar tiem, pa 
kuriem tiek veikti skolēnu 
pārvadājumi un kursē piena 
savākšanas transports. Par privāto 
ceļu tīrīšanu interesēties pa 
tālruni: 26540552.

 Pededzes pagasts. Pašvaldības 
ceļus ziemā uzturēs kooperatīvā 
sabiedrība „Stars” un zemnieku 

saimniecība “Senatnes 2” šādos 
maršrutos: Kūdupe – Kapsēta, 
Čistigi – Zagorje, Čistigi – Skaliņš, 
Pededze – Naumova, Ķurši – Kap-
sēta, Orlīši – Boiņica, Zabolova – 
Bīberi – Bairīši, Zabolova – Rudzī-
ši, Stuborova – Šeļehova, Pļevna 
– Stuborova, Ponkuļi – Puncene, 
Kūdupe – Vokica, Kūdupe – Pļitka, 
Ķurši – Gundegas, Vjazina – 
Muratovs, Vjazina – Sterženova, 
Rūķi – Krustceles, Snopova – 
Brūklenāji. Iedzīvotājiem par 
privāto ceļu tīrīšanu jāgriežas pie 
uzņēmējiem, zvanot k/s „Stars”, 
tālrunis 26341094, z/s “Senatnes”, 
tālrunis 26548720.

 Veclaicenes pagasts. 
Pašvaldībai piederošos autoceļus 
tīrīs prioritārā secībā, sākot ar 
tiem, pa kuriem tiek veikti sko-
lēnu pārvadājumi un kursē piena 
savākšanas transports. Par privāto 
ceļu tīrīšanu un samaksu par to var 
personiski griezties pie z/s “Melna-
cene” (tālrunis 28600338) un Andra 
Bētera (26141345) vai arī pagasta 
pārvaldē, kura palīdzēs noorganizēt 
ceļa tīrīšanu (tālruņi 28381507 
un 64329018).

 Ziemera pagasts. No sniega 
attīrīs pašvaldībai piederošos 
autoceļus: Māriņkalns - Karva, 
Māriņkalns, Tautas nama ceļš, 
Māriņkalna apvedceļš, Vistaskalns 
– Svārupi, Pagastmājas ceļš, 
1. pamatskolas ceļš, 2. pamatsko-
las ceļš, Parka iela, Nākotnes iela, 
Nākotnes 1 iela, Jakumi - Pušpuri, 
Ratenieki - Tāleši, Jaunzemi - 
Odiņi, Sauleskalns - Anti, Šļukums 
- Māriņkalns, Stūrīši - Elisi, 
Stāmeri - Liepkāji, Rijukalns - 
Vengerski, Pamatskola - 
Priedulejas, Pamatskola - Metumi, 
Šļukums - Māriņkalns, Šļukums 
– Jāņkalni - Ignašas, Priedulejas 
- Maltavnieki, Indrāni - Šķersti, 
Ziemeri - Murati, Ziemeri - Šļu-
kums, Birži - Bleteskalns, Atvases 
- Ziemeļnieki, Stūrīši - Ziemeri, 
Veclaicenes robeža - Ērņi. Ceļus 
prioritārā secībā, sākot ar tiem, pa 
kuriem tiek veikti skolēnu pārva-
dājumi un kursē piena savākšanas 
transports, tīrīs Ziemera pagasta 
R. Nikolajeva zemnieka saim-
niecība „Melnacene”, tālrunis: 
28600338. Ja iedzīvotāji vēlas, lai 
tiktu tīrīti privātie ceļi, jāsazinās 
ar uzņēmēju vai jāvēršas pagasta 
pārvaldē, kas palīdzēs noorganizēt 
ceļu tīrīšanu (tālruņi 26426880 vai 
6481119).

 Zeltiņu pagasts. Autoceļus Zeltiņu 
pagastā tīra ar pagasta pārvaldes 
traktoru mašīnu - iekrāvēju B-MI. 
Autoceļi tiek tīrīti šādā secībā: Zel-
tiņi - Zemītes, Krastiņi - Krūmiņi, 
Aptieka - Ieviņas, Grēveles - Ciem-
gaļi, Lejnieki - Lielpaldi, Ieviņas 
- Laimiņi, Rožukalns - Ziemeļi, 
Pumpuri - Skola. Pārējie autoceļi 
netiek tīrīti katru dienu. Tīrīšanas 
nepieciešamību izvērtē pagasta 
ceļu meistars Didzis Zaķis. Par 
ceļu tīrīšanu iedzīvotāji var zvanīt 
ceļu meistaram Didzim Zaķim pa 
tālruni 26335750 (LMT). Gadīju-
mā, ja sniega daudzums ir tāds, ka 
ar pagasta pārvaldes traktoru nevar 
iztīrīt, šo darbu tīra AS „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu 
rajons.
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Novembrī 
draudzēs 
novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē 

Mācītājmuižā: 
Katru darba dienu 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere;
Trešdienās 18.00 „Īsta brīvība”
Piektdienās 17.00 – 18.00 Mā-
cītāja pieņemšanas laiks
2. decembrī 18.00 un 3. decem-
brī 9.00  Rekolekcijas „Eņģe-
ļi”. Lekciju vada Liepājas Sv. 
Annas ev.lut. dr. mācītājs Jānis 
Bitāns
9. decembrī 14.00 Dāmu 
komitejas tikšanās
14. decembrī un 21. decembrī 
18.00 Bībeles stunda
26. decembrī 11.00 Sv. Stefana 
dienas dievkalpojums

Baznīcā:
4. decembrī 11.00 2. Adventa 
dievkalpojums
11. decembrī 11.00 3. Adventa 
dievkalpojums (pēc dievkalpo-
juma Adventa tirdziņš)
18. decembrī 11.00 4. Adventa 
dievkalpojums
24. decembrī 19.00 Svētvakara 
dievkalpojums
25. decembrī 11.00 Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpo-
jums

Zeltiņu ev. lut baznīcā

11. decembrī 10.00 dievkalpo-
jums.
24. decembrī 16.00 Ziemassvēt-
ku dievkalpojums.

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

Ilzenē pieklīdis melnbalts suņuks. 
Pirms tam ķepainis redzēts arī 
Zeltiņos. Nogādāts dzīvnieku 
mājā “Astes un Ūsas”.

Pie Sisenīša ezera jau ilgāku laiku 
manīts suņuks, kurš pārsvarā uztu-
ras pie svešām mājām. Lūdzam 
atsaukties, ja ziniet, kam šis 
suņuks pieder.

Alūksnes novada Vecannā 
pieklīdusi skaista, sudraboti 
pelēka kaķenīte. Divas nedēļas 
kaķenīte gaidīs piesakāmies savus 
saimniekus, bet pēc tam meklēs 
jaunas mājas. 

Dzīvnieku mājā 

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Ceļu tīrīšana pagastos



Alūksnes Novada Vēstis  11.30.11.2016.
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Turpinājums no 5. lappuses

 24. novembra domes sēdē deputāti 
pieņēma lēmumus vēl par virkni 
projektu. Strautiņu pamatskolas 
projekts “Sakārtota, veselību un 
atpūtu veicinoša vide Strautiņos” 
paredz izveidot āra klasi mācību 
procesam, ierīkot aktīvu atpūtas 
vietu ar āra trenažieriem, sakār-
tot publiski pieejamu peldēšanas 
vietu. Kopējās projekta izmaksas 
29620,86 EUR.
 Liepnas vidusskola sagatavojusi 
projektu “Gājēju tiltiņa izbūve pāri 
Liepnas upei pie Brūža un apstādī-
jumu izveide pie Liepnas vidussko-
las”. Tā kopējās izmaksas 
7644,71 EUR.
 Jaunannas pagasta pārvaldes 
projektā “Skaistā vidē - skaista 
dzīve!” iecerēts labiekārtot tautas 
nama apkārtni, izveidojot laukuma 
bruģa segumu un gājēju celiņu. 
Dome apstiprināja projekta kopējās 
izmaksas 32 287,24 EUR ar ELFLA 
finansējumu 27 000 EUR un pašval-
dības līdzfinansējumu 5287,24 EUR 
apmērā.
 Mālupes pagasta pārvaldes pro-
jektā “Mālupes muižas teritorijas 
labiekārtošana” iecerēts izveidot 
apstādījumus, nobruģēt laukumu un 
uzstādīt 5 āra trenažierus. Šī projek-
ta kopējās izmaksas 12 000 EUR.

 Liepnas pagasta pārvalde sagatavo-
jusi projektu “Saidu kapu labiekār-
tošana un zvanu torņa uzstādīšana”, 
kurā paredzēts labiekārtot kapus, 
uzstādīt zvanu torni un zvanu, 
atjaunot aku, uzstādīt galdu un solu. 
Projekta kopējās izmaksas 
15 000 EUR.
 Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
projektā „Stāsti par Jaunlaicenes 
parku un tā dvēselīti” paredzēts 
uzstādīt informatīvos stendus, parka 
solus, pārbūvēt estrādi un solus. Tā 
kopējās izmaksas 13442,68 EUR.
 Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas projekts “Sporta lau-
kums Jaunannā” paredz papildināt 
un pilnveidot skolas sporta laukuma 
infrastruktūru, izveidojot skrejceļu, 
tāllēkšanas bedri, strītbola lauku-
mu, uzstādīt āra trenažierus. Dome 
apstiprināja tā kopējās izmaksas 
41484,92 EUR, no kura paredza-
mais maksimāli pieejamais ELFLA 
finansējums 27000 EUR un pašval-
dības līdzfinansējums 
14484,92 EUR.
 Pededzes pagasta pārvaldes 
projektā “Ģimeņu atpūtas vietas 
ierīkošana Pededzes pagastā” plā-
nots izveidot atpūtas vietu pagasta 
īpašumā “Dāboli” – iztīrīt dīķi, 
sakārtot piekrastes zonu un ierīkot 
citus labiekārtojuma elementus. 
Projekta kopējās izmaksas 

30098,18 EUR, ko veido paredza-
mais maksimāli pieejamais ELFLA 
finansējums 27000 EUR un pašval-
dības līdzfinansējums 
3098,18 EUR.
 Zeltiņu pagasta pārvaldes projektā 
“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma 
attīstībai Zeltiņu pagastā” iecerēts 
sporta un atpūtas parkā uzstādīt 
nojumes, disku golfa spēles infra-
struktūru, āra trenažierus, nožogoju-
mu tenisa laukumam, ierīkot video 
novērošanu un izstrādāt mobilo 
aplikāciju. Tā kopējās izmaksas 
apstiprinātas 35 178,77 EUR 
apmērā, kur maksimāli pieejamais 
ELFLA finansējums ir 27 000 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 
8178,77 EUR.
 Veclaicenes pagasta pārvaldes 
projektā „Vienlīdzība un dabas 
terapija Ievas krastā” tiks izbūvēts 
gājēju celiņš gar ezera krastu vides 
pieejamībai, uzstādīta lapene un in-
formatīvi izzinoši dizaina elementi.  
Projekta kopējās izmaksas 
15334,45 EUR.
 Ziemera pagasta pārvaldes projektā 
“Veselīgs dzīvesveids - pozitīva 
un aktīva ikdiena” paredzēts veikt 
sporta laukuma pārbūvi Māriņkalnā. 
Tā kopējās izmaksas 
70736,81 EUR, ko sastāda maksi-
māli pieejamais ELFLA finansē-
jums 27000 EUR un pašvaldības 

finansējums 43736,81 EUR.
 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 
projektā “Rekreācijas teritorijas 
izveide Dainās” plānots pārbūvēt 
estrādi un solus, izbūvēt bruģētu 
ugunskura vietu, izveidot atpū-
tas vietu ar lapeni, uzstādīt vides 
prasībām atbilstošas tualetes. 
Projekta kopējās izmaksas apstip-
rinātas 60000 EUR, tajā skaitā 
attiecināmās izmaksas 30000 EUR 
(ELFLA finansējums 90% apmērā 
un pašvaldības līdzfinansējums 10% 
apmērā) un neattiecināmās izmak-
sas 30000 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā to 3000 EUR apmērā 
līdzfinansēs no pašvaldības budžeta, 
bet neattiecināmās izmaksas 30000 
EUR apmērā segs no Jaunalūksnes 
pagasta pārvaldes budžeta.
 Dome atbalstīja arī biedrības 
“Merķeļa ielas attīstība” iniciatīvu 
piedalīties ELFLA aktivitātes “Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
projektu konkursā ar projekta 
“Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 
daudzdzīvokļu mājām piegulošā 
teritorijā, Merķeļa ielā, Alūksnē” 
iesniegumu. Projekta atbalsta gadī-
jumā Alūksnes novada pašvaldība 
saskaņā ar saistošajiem noteiku-
miem piešķirs biedrības projekta 
īstenošanai līdzfinansējumu 
988,40 EUR apmērā.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā decembrī
Sporta pasākumi novadā
9. decembrī 20.30 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē LBL 3. divīzijas spēle basket-
bolā Alūksnes BJSS – BJSS Rīga.
17., 18. decembrī no 10.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē XVI Starptautiskās 
Ziemassvētku džudo sacensības.
17. decembrī 10.00 Alūksnes pil-
sētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas angārā SK „Lagūna” atklātā 
kausa izcīņa galda tenisā.

Alūksnē
1. decembrī 17.00 Ceļu pārvaldes 
zālē, Jāņkalna ielā 43, Alūksnes 
Mūzikas skolas muzikālā pēcpus-
diena “Skaista mana tēvu zeme”.
16. decembrī 17.00 Ceļu pārval-
des zālē, Jāņkalna ielā 43, Alūksnes 
Mūzikas skolas Ziemassvētku 
koncerts “Caur debess gaismas 
pieskārienu”.
Līdz janvāra vidum Alūksnes 
Mākslas skolas izstāžu zālē Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolas au-
dzēkņu glezniecības mācību darbu 
izstāde “Klusā daba”.

Alūksnes Kultūras centrā
2. decembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestris 
lietuvieša Modesta Pitrena vadībā, 
solists Ints Dālderis (klarnete). 
Ieeja: 10 EUR, skolēniem un pen-
sionāriem 7 EUR.
3. decembrī 16.30 skvērā pie 
Alūksnes Kultūras centra 
Alūksnes pilsētas galvenās egles 
iedegšanas pasākums “Ziemas-
svētku brīnumnaktī līdzinās viss 
pasakai…”. Ieeja: bez maksas. (Uz-
manību - no 16.25 līdz 16.55 slēgta 
satiksme Brūža ielā no Skolas ielas 
līdz Alūksnes Kultūras centram. 
Automašīnas stāvlaukumā pie 
Alūksnes Kultūras centra lūdzam 

novietot laikus.)
3. decembrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē Nika 
Matvejeva un Marata Samauska 
muzikālā izrāde “Kraukšķītis”. 
Lomās: Zigurds Neimanis, Pēteris 
Šogolovs, Raimonda Vazdika, Dace 
Makovska, Madara Celma, Sandis 
Bergholds, Miks Galvanovskis, kā 
arī Latvijas Jaunatnes teātra Bērnu 
un jauniešu studijas audzēkņi. Ieeja: 
7, 8, 10 un 12 EUR.
4. decembrī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
komponista Mārtiņa Brauna 65 
gadu jubilejas koncerts “Darbi 
un nedarbi…”. Piedalās: Mārtiņš 
Brauns, Daumants Kalniņš, Aija Vī-
toliņa (AMBER), Atis Ieviņš, Ieva 
Sutugova, Mārcis Auziņš, Kristaps 
Vanadziņš, Toms Poišs, Rūdolfs 
Dankfelds. Ieeja: 10 - 15 EUR.
7. decembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā uz Lielās zāles 
skatuves Valmieras Drāmas teātra 
viesizrāde “Bask@bols.lv” - atrak-
tīva saruna par basketbolu un dzīvi. 
Režisors, teksta, telpas, kostīmu 
autors - Regnārs Vaivars, aktieris un 
teksta līdzautors – Rihards Jako-
vels. Ieeja: 12 EUR, skolēniem, 
studentiem 8 EUR, grupām virs 10 
personām - 10% atlaide no biļešu 
cenas. Sēdvietu skaits ierobežots.
9. decembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē starptau-
tiskais projekts – mūzikls “Čigānu 
princese” (“Gipsy princess show”). 
Ieeja: 8, 10 un 12 EUR.
10. decembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Mazajā zālē vokālā 
grupa “Putni” ar koncertprogrammu 
“Ziemassvētku dziesmas”. Vadī-
tāja Antra Dreģe, solistes Iveta 
Romancāne, Agnese Urka un Ilona 
Dzērve – Tālute, piedalās Jekaterina 
Suvorova (arfa). Ieeja: 5 un 7 EUR.
16. decembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 

dueta “Gunārs un Zane” labdarības 
koncerts “Ziemassvētku noskaņās”. 
Ziedojumi biedrībai “Astes un 
Ūsas”.
17. decembrī 14.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Mazajā zālē atraktī-
vais rūķis Kašers, Sniegbaltīte un 
rūķi ielūdz lielus un mazus uz Zie-
massvētku muzikālo piedzīvojumu, 
radošajām darbnīcām un lustēšanos. 
Ieeja: 3 EUR.
18. decembrī 17.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Franča 
Lehāra operete “Jautrā atraitne”. 
Lomās: Sonora Vaice vai Anta 
Jankovska (Itālija), Nauris Indzeris, 
Jolanta Strikaite vai Marlēna Keine, 
Dainis Skutelis vai Emīls Kivle-
nieks, trīs Latvijas tenori – Nauris 
Puntulis, Guntars Ruņģis, Mierval-
dis Jenčs, Inese Jasmane-Rūrāne, 
Inguna Švāne, Andris Lapiņš, 
Imants Erdmans, Zigurds Neimanis 
vai Jānis Kirmuška. Diriģents – 
Guntars Bernāts, režisors – Jānis 
Kaijaks, operetes orķestris, koris un 
dejotāji. Ieeja: 25 EUR, skolēniem 
līdz 12 gadu vecumam un pensionā-
riem 20 EUR.
25. decembrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē Zie-
massvētku koncerts “Kā man tevi 
sasildīt”. Komponists Jānis Lūsēns, 
solisti Andris Ērglis un Annija Put-
niņa, izcilais vijolnieks Raimonds 
Ozols, zvanu ansamblis “Primus”, 
Jāņa Lūsēna instrumentālā grupa un 
Alūksnes Kultūras centra skolotāju 
koris “Atzele”. Ieeja: 10, 12, 15 un 
18 EUR.
31. decembrī 23.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Jaungada nakts Lielā balle 
kopā ar grupu “Roja” un 
DJ Čakuru. Ieejas biļete 5 EUR, 
pie galdiņa 7 EUR. Galdiņu 
rezervācija no 01.12.2016.
31. decembrī 24.00 pie Alūksnes 
Kultūras centra Jaungada nakts 

uguņošana, uzrunas, apsveikumi un 
svētku mūzika. 

Alūksnes muzejā
Izstādes un pasākumi
No 2. decembra Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzeja ceļojošā 
tekstilmākslas izstāde “Daudzveidī-
ba vienotībā / Diversity & Unity”. 
Iespēja iepazīt desmit dažādu valstu 
– Latvijas, Šveices, Polijas, Nika-
ragvas, Kostarikas, Zviedrijas, ASV, 
Turcijas, Vācijas un Nīderlandes 
tekstilmākslinieku darbus. Izstāde 
apskatāma līdz 21.01.2017.
10. decembrī 13.00 pils pagalmā 
pasākums “Ziemas saulgrieži”. 
Kopā ar folkloras kopu “Upīte” 
(Viļakas novads) izdziedāsim un iz-
dejosim ziemas saulgriežu tradīcijas 
un vērtības. Bluķa vilkšana, eglītes 
rotāšana ar paštaisītiem eglīšu 
rotājumiem no dabas materiāliem, 
radošās darbnīcas, zīlēšana, latviešu 
tradicionālo ķekatnieku masku 
konkurss (aicinām piedalīties), 
ugunskurs, karsta tēja, zirņi un 
puļķu maizes cepšana.
Līdz 2. janvārim izstāde “7. 
Siguldas Kājnieku pulka mantojums 
Alūksnē”.

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

Muzejpedagoģiskās programmas
“Elzas skoliņa”. Mērķis: veidot 
priekšstatu par muzeju, atgādināt 
par labas uzvedības manierēm mu-
zejā, bērnudārzā, ar draugiem, pie 
galda, mājās un uz ielas. Multfilmas 
skatīšanās, muzeja izstādes apmek-

lējums, Ziemassvētku dekora veido-
šana. Mērķauditorija: pirmsskolas 
vecuma bērni līdz 2. klasei.
“7. Siguldas Kājnieku pulka man-
tojums Alūksnē”. Mērķis: veidot 
priekšstatu par 7. Siguldas kājnieku 
pulka izveidošanos un kara gaitām 
Brīvības cīņu laikā un darbību 
Alūksnē 20. gs. 20. - 30. gados.
“Naudas vēsture”. Mērķis: veidot 
priekšstatu par naudas attīstību no 
aizvēstures līdz mūsdienām, iepazīt 
naudas īpašības, izprast naudas 
nozīmi mūsdienās.
“Arheoloģija. Laikmetu mie-
lasts”. Mērķis: veidot izpratni par 
arheologu darbu, arheoloģiskajiem 
izrakumiem Alūksnē.
“Ko ēda, kur dzīvoja un ar ko 
nodarbojās Alūksnes iedzīvotāji 
aizvēsturē”. Mērķis: veidot priekš-
statu par aizvēstures periodiem – 
dzīvesvietām, augiem, dzīvniekiem, 
pārtiku un kultūru.
“Iepazīsti Alūksni”. Mērķis: iepa-
zīties ar Alūksnes pilsētas kultūr-
vēsturisko mantojumu.
Kāzu un jubileju programma.
Muzejpedagoģiskajām program-
mām un apmeklējumiem grupās 
lūdzam iepriekš pieteikties pa tālru-
ni 25665538, 64381321 vai e-pastu 
muzejs.info@aluksne.lv.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Es mācos 
dzīvot”: mācītājam, garīdzniekam, 
rakstniekam Jurim Rubenim – 55 
(01. – 30.12. abonementā), “…
silts sveču mirdzums iegaismojas 
eglēs…”: Ziemassvētkiem veltīta 
izstāde (01. – 23.12. abonementā), 
“Par un ap ziemu”: no preses mate-
riāliem (05. – 30.12. lasītavā), “Brī-
numainie Ziemassvētku stāsti” (01. 
- 23.12. bērnu literatūras nodaļā).

Turpinājums 12. lappusē

Ar vairākiem projektiem 
pretendēs uz ELFLA finansējumu

Apbalvo par 
latviešu valodai 
draudzīgu vidi
25. novembrī Tieslietu 
ministrijā noslēdzās Valsts 
valodas centra rīkotā akcija 
„Latviešu valodai draudzīga 
vide” ar svinīgu laureātu 
apbalvošanu.
“Turiet jūs, latvieši, savu 
valodu godā, un jums labi 
klāsies virs zemes. Jo, kas sevi 
pašu negodā, to arī citi negodās.” 
/Juris Alunāns/
Akcijas laureātu vidū ir arī 
Alūksnes tūrisma informācijas 
centrs un SIA “Dzīpari S”, kas 
akcijas noslēgumā saņēma 
atzinības rakstu no Valsts 
valodas centra.



12.  Alūksnes Novada Vēstis 30.11.2016.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā decembrī
Turpinājums no 11. lappuses

Pasākumi, izstādes: 
01. - 22.12. Olgas Ratmanes un 
Ināras Cines gleznu izstāde (bērnu 
literatūras nodaļā);
05. - 30.12. “Mazie laika liecinie-
ki”: kabatas kalendāru izstāde no 
Ineses Leimanes kolekcijas (izstāde 
no cikla “Alūksniešu vaļasprieki”);
05.12. Prezentācija “Francija un 
Somija Ziemassvētku noskaņā” (sa-
darbībā Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra brīvprātīgajiem Selmu un 
Aleksi, bērnu literatūras nodaļā);
07.12. Bērnu žūrijas ekspertu pēc-
pusdiena “Tavas mīļākās grāmatas” 
(bērnu literatūras nodaļā);
14.12. Ziemassvētku radošā 
darbnīca “Dalies prasmēs” (bērnu 
literatūras nodaļā);
27.12. Jauno grāmatu diena. Pulk-
sten 12.00 jauno grāmatu apskats 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
3. decembrī 19.00 Alsviķu kultū-
ras namā pagasta amatiermākslas 
kolektīvu un viesu koncerts “Sajūtu 
putenī”. Ieeja: 1,50 EUR.
7., 14., 28. decembrī 9.00 Alsviķu 
bibliotēkā tiekas senioru grupa 
„Par prieku sev un citiem”.
8. decembrī 16.00 Alsviķu kultū-
ras namā grāmatas “Alsviķu vēstu-
res atspulgi” atvēršanas svētki.
17. decembrī 15.00 Alsviķu kultū-
ras namā Ziemassvētku sarīkojums 
pagasta pirmsskolas vecuma bēr-
niem ar muzikālo izrādi “Iedomīgā 
eglīte”, rotaļām un Ziemassvētku 
vecīti. 
21. decembrī 14.00 Alsviķu kultū-
ras namā Ziemassvētku sarīkojums 
“Vēl tikai mirklis…” pagasta se-
nioriem ar koncertiņu, “groziņiem”, 
dāvaniņu un ballīti. 
25. decembrī 22.00 Alsviķu kul-
tūras namā Ziemassvētku balle ar 
grupu “Blēži” no Valmieras. Līdzi 
var ņemt “groziņus”. Ieeja: 2,50 
EUR.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Jēdziens mīlestība manā 
uztverē dažkārt tēlojas kā spoži 
nopulēta virsma, tik gluda un līdze-
na, ka gluži kā spogulis atgaismo 
sejas…” - rakstniekam Zigmundam 
Skujiņam - 90; tematiskā izstāde 
„Ziemas saulgrieži”.
Strautiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes: rakstniekam Edvardam 
Vulfam - 130, rakstniekam Zigmun-
dam Skujiņam – 90, dzejniekam 
Pāvilam Vīlipam – 115, tematiskās 
izstādes: “Ziemassvētku gaidās…”, 
radošā darbnīca – Ziemassvētku 
noformējumu gatavošana.

Annas pagastā
2. decembrī 18.00 pie Annas pa-
gasta pārvaldes ēkas Ziemassvētku 
egles iedegšana.
2. decembrī 18.30 Annas kultūras 
namā pasākums „Stāsti labai ve-
selībai un idejas Ziemassvētkiem”: 
vēstījums par zāļu tējām un to bau-
dīšana, izstāde „Iepazīsti pagasta 
ļaužu roku darbu daudzveidīgos 
darinājumus”, bērnu zīmējumu un 
Mākslas skolas audzēkņu darbu 
izstāde.
2. decembrī 20.00 Annas kultū-
ras namā Ilzenes sieviešu vokālā 
ansambļa un eksotisko deju grupas 
„Luksora” koncerts. Ieeja: bez 
maksas.
15. decembrī 15.00 Annas bib-
liotēkā pasākums „Spīdi, gaisma, 
bibliotēkai!”. Liriska kompozīcija 
„Es tev siltu ugunspuķi dāvināšu” 
– piedalās Iveta Krūmiņa, Daiga 
Kalinka un Andris Kozuls (akustis-
kais vokāls) no Gulbenes novada.
18. decembrī 13.00 Annas kultū-
ras namā Ziemassvētku pasākums 
pagasta pirmsskolas vecuma bēr-
niem „Pa sniegavīra pēdām…”.

23. decembrī 13.00 Annas kul-
tūras namā Annas amatierteātra 
„Kodols” izrāde - E. Vulfs „Tapiņa 
atgriešana” (Kāzas „Lielceros” 
būs!). Ieeja: 1 EUR.
23. decembrī 14.00 Annas kul-
tūras namā pasākums pagasta se-
nioriem „Kad vējo sveces smarža”, 
jubilāru godināšana.
Annas bibliotēkā izstāde „Idejas 
Ziemassvētkiem!”.

Ilzenes pagastā
10. decembrī 11.00 veselīga 
dzīvesveida seriāla “Esi vesels!” 
noslēguma posms pie LPKS 
“Amatnieki”. Pulksten 17.00 seriāla 
“Esi vesels!” noslēguma pasākums 
SKIIM centrā “Dailes”.
17. decembrī 18.00 SKIIM centrā 
“Dailes” Ziemassvētku pasākums 
pagasta pirmsskolas un skolas vecu-
ma bērniem “Katrā brīnumsvecītē ir 
maziņš brīnumiņš…”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Ne tikai aplausi un ziedi” 
(V. Hausmanim - 90), “Ziemas 
saulgriežu laikā”, “Vieta, kurā mēs 
dzīvojam”.

Jaunalūksnes pagastā
17. decembrī 15.00 Kolberģa tau-
tas namā Ziemassvētku ieskaņas 
koncerts “Kluso nakšu pieskāriens”. 
Koncertā piedalās aktrise Anita 
Grūbe, komponists Māris Lasmanis 
un dziedātāja Inguna Kalniņa.
21. decembrī Bejas bibliotēkā 
lasītāju klubiņā pasākums “Balts 
gaismas ceļš... Balts mīlestības 
ceļš”.
22. decembrī 17.00 Kolberģa 
tautas namā jautrs Ziemassvētku 
uzvedums pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem “Flinstonam ir ide-
ja”, kopā sagaidīsim Ziemassvētku 
vecīti ar dāvanu maisu.
Bejas bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Balti nāca Ziemassvētki...”, 
“Aktrisei Esmeraldai Ermalei – 60”, 
“Garīdzniekam, rakstniekam Jurim 
Rubenim – 55”, “Rakstniekam 
Zigmundam Skujiņam – 90”.

Jaunannas pagastā
8. decembrī 18.00 Jaunannas tau-
tas nama mazajā zālē „Rokdarbu 
darbnīca savam priekam”, nodarbī-
ba „Diegu bumbu veidošana”.
10. decembrī no 16.30 Jaunannas 
tautas namā „Ziemassvētku 
andele” (izmantosim iespēju 
iegādāties dāvanas saviem 
mīļajiem).
10. decembrī 18.00 Jaunannas 
tautas namā koncerts „Piparkūku 
putenis” (ar Lindu Berkuli, „Pi-
pariņiem”, „Mūzu” no Jaunannas, 
„Marmelādēm” no Malienas). Ieeja: 
brīva.
17. decembrī 13.00 Jaunannas 
tautas namā Ziemassvētku pasā-
kums senioriem „Ziemassvētki kopā 
ar savējiem” (ciemosies Zeltiņu 
drāmas kolektīvs „Kontakts” ar Ā. 
Alunāna joku lugu vienā cēlienā 
„Pašu audzināts”).
18. decembrī 15.00 Jaunan-
nas tautas namā Ziemassvētku 
pasākums Jaunannas, Kalncempju 
pirmsskolas vecuma bērniem „Zie-
massvētku brīnumu gaidot”.
21. decembrī 14.00 Jaunannas 
tautas namā Jaunannas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu koncerts 
„Ziemassvētki mūsmājās”.
Naktī no 31. decembra uz 1. 
janvāri no 0.30 līdz 6.00 Jaungada 
nakts balle ar Juri Ķirsonu no gru-
pas „Otto”. Galdiņus rezervēt līdz 
30. decembrim, zvanot pa tālruni 
28366016. Ieeja: 3,50 EUR.

Jaunlaicenes pagastā
4. decembrī 13.00 Jaunlaicenes 
tautas namā koncerts “Sajūtu 
virpulī” viesojas Alsviķu kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis 

un Talsu novada sieviešu vokālais 
ansamblis “Varavīksne”. Ieeja: 1,50 
EUR.
11. decembrī 16.00 pie Jaunlai-
cenes pagasta pārvaldes ēkas 
“Lielās egles svētki”.
16. decembrī 17.00 Jaunlaicenes 
tautas namā četru pagastu senioru 
tikšanās Ziemassvētku priekšvakarā 
pasākumā “Ar sniegpārsliņu plauks-
tā”. Par jauku atpūtu gādās Jaunlai-
cenes sieviešu vokālais ansamblis, 
Jaunlaicenes senioru dramatiskā 
kopa “Viss notiek” un muzikālā 
apvienība “Aizezeres muzikanti”.
18. decembrī 12.00 Jaunlaicenes 
tautas namā komandu “Prāta spē-
les mazajiem gudriniekiem”. Tēma 
- “Ziemassvētki”. Aicināti bērni no 
12 līdz 16 gadu vecumam. Koman-
dā 2 līdz 5 dalībnieki. Pieteikties 
līdz 12. decembrim, zvanot pa tālru-
ni 29123994 vai rakstot uz e-pastu 
tn.jaunlaicene@aluksne.lv.
23. decembrī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā pirmskolas vecuma 
bērniem tikšanās ar Ziemassvētku 
vecīti - Ziemassvētku rotaļas, pār-
steigumi un dāvanas.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna drau-
dzē.
Izstāde „Sporta gadi, ceļi, atmiņas” 
stāsta par sportu Opekalna draudzes 
teritorijā.
Izglītojošā nodarbība: „Eglītes 
plūkšana” – nodarbībā meklēsim 
atbildes uz jautājumiem – kad sāka 
svinēt Ziemassvētkus, kā tos svinēja 
19. un 20. gs., kas bija „eglītes 
plūkšana” un „eglītes dedzināšana”. 
Kopā skaitīsim pantiņus un dzie-
dāsim dziesmiņas pie eglītes, iesim 
rotaļās. Ieeja: 0,50 EUR.
Pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes mui-
žas”. Muižas madāmas jaunajam 
pārim un kāzu viesiem sniedz vēr-
tīgus vēsturiskus padomus dzīvei, 
iesaistot dažādās nodarbībās. 
Lekcijas: „Malēniešu valoda” un 
malēniešu vārdu spēle. Ar humoru 
un nopietni par malēniešiem, viņu 
raksturu, valodu un paražām. 
„Lintenes meitu skola” un bokste-
rēšanas spēle. Caur sadzīves lietām 
par meiteņu augstskolas darbību 
Opekalna draudzes teritorijā 19. gs.
Pēc pieprasījuma veidojam kāzu, 
krustabu un jubileju pasākumus gan 
ģimenēm, gan darba kolektīviem. 

Kalncempju pagastā
6. - 16. decembrī Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā izglītojošā programma “Ot-
tes Ziemassvētki”. Dalības maksa: 
3 EUR.
19. decembrī Kalncempju sa-
biedriskajā centrā Ziemassvētku 
ieskaņas koncerts.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde veltīta jubilāram Zigmun-
dam Skujiņam – 90.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā kāzu program-
ma „Darbi lauku sētā” – atraktīva 
programma jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos un kopā 
dziedāšanu.

Liepnas pagastā 
3. decembrī 13.00 Liepnas tautas 
namā dokumentālās filmas par 
dziedātāju Aiju Rimšu “Īsamirdzi 
zvaigznem leidza’’ seanss.
23. decembrī 15.00 Liepnas tautas 
namā Ziemassvētku eglīte bērniem.
31. decembrī 21.00 Liepnas 
tautas namā Jaungada sagaidīšanas 
balle. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 
27.12.2016.
Liepnas pagasta bibliotēkā litera-
tūras izstāde “Pār pasauli nolaižas 
baltais Ziemassvētku brīnums” 
(1.12. - 30.12.), radošā darbnīca 
“Ziemassvētku dekoru darināšana” 

(16.12.).

Malienas pagastā
8. decembrī 15.00 laukumā pie 
Malienas tautas nama lielās 
Ziemassvētku egles iedegšanas 
pasākums “Iedomīgā eglīte”.
18. decembrī 12.00 Malienas 
tautas namā pirmsskolas vecuma 
bērnu eglīte.
26. decembrī 13.00 Malienas tau-
tas namā Ziemassvētku pasākums 
pagasta senioriem.
30. decembrī 21.00 Malienas 
tautas namā Vecgada balle ar 
pārsteigumiem, atrakcijām, burvju 
trikiem un pusnakts uguņošanu. 
Vakara vadītājs - Juris Mūrmanis 
(Sigulda), iluzionists Edžus (Rīga). 
Balles mūzika - Zintis Krakops. 
Ieeja: 5 EUR. Galdiņa rezervācija, 
zvanot pa tālruni 25458550.

Mālupes pagastā
10. decembrī 14.00 Mālupes 
Saieta namā Stāmerienas amatier-
teātra „Spēle” izrāde - Monika Zīle 
„Trīs košas dāmas”, režisore Ilvita 
Kļaviņa.
14. decembrī 15.30 Mālupes Saie-
ta namā radošā nodarbība - grozu 
un dekoru pīšana no avīzēm.
16. decembrī 17.00 Mālupes pagas-
ta Svētku egles iedegšana.
17. decembrī 13.00 Mālupes Saie-
ta namā Alūksnes un Apes novada 
fonds aicina uz Apes tautas nama 
vokālā ansambļa koncertu „Šonakt 
savas durvis neaizver”. Koncertu 
finansē Borisa un Ināras Teterevu 
fonds AANF projekta „Svētku pa-
kas un pasākumi Alūksnes un Apes 
novadu sirmgalvjiem” ietvaros.
18. decembrī 11.00 Mālupes 
Saieta namā pasākums pagasta 
mazajiem bērniem “Eglīte”.
Mālupes bibliotēkā literatūras iz-
stādes: „Ziemassvētku galds” - Zie-
massvētku noskaņai, rakstniekam 
Zigmundam Skujiņam – 90; Lindas 
Arājas fotogrāfiju izstāde.

Mārkalnes pagastā
9. decembrī 14.00 Mārkalnes 
tautas namā kaimiņpagastu senioru 
pēcpusdiena „Ar gaišām domām 
Ziemassvētki nāk”.
17. decembrī 12.00 Mārkalnes 
tautas namā Mārkalnes pagasta 
mazajiem bērniem izrāde „Iedomīgā 
eglīte”, būs ciemos Ziemassvētku 
vecītis.
30. decembrī 21.00 Mārkalnes 
tautas namā Vecgada balle ar 
grupu Vakarjunda.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstāde „Dāvinājumi 
Mārkalnes pagasta bibliotēkai”; 
tematiskā izstāde „Sveces”.

Pededzes pagastā
4. decembrī 16.00 Pededzes tautas 
namā aicina uz pirmās Adventes 
sveces un ik sirds cerības iedegšanu 
un Ziemassvētku  brīnuma  gaidī-
šanu kopā ar Pededzes pamatskolas 
teātri.
10. decembrī 18.00 Pededzes 
tautas namā Pededzes un Liepnas 
amatierkolektīvu dalībnieku atpūtas 
vakars “Sanāksim un...”.
14. decembrī 10.00 Pededzes 
bibliotēkā pirmssvētku izklaide vis-
mazākajiem bibliotēkas lietotājiem 
“Svētku smaržas visapkārt klīst” 
(bilžu grāmatiņu izstāde - apskats, 
lasīšana priekšā, rotaļas, Ziemas-
svētku cienasts).
22. decembrī 10.00 Pededzes bib-
liotēkā Ziemassvētku pēcpusdiena 
pensionāru vecuma lasītājiem “Ar 
mieru! Un prieka Jums Ziemsvētkos 
daudz!”.
30. decembrī 20.00 Pededzes 
tautas namā “Jaungada noskaņas”. 
Mūzika un izklaide visām gaumēm, 
laimes liešana, laba vēlējumi, 
skanīgas dziesmas, jestras dejas, 

interesanti notikumi balvas un 
pārsteigumi.  Līdzi var ņemt 
groziņu.
1. janvārī 01.00 Pededzes tautas 
namā diskotēka. Līdzi var ņemt 
groziņu.
Pededzes bibliotēkā Adventes 
laikā katru pirmdienu 9.00 
Adventes sveču aizdedzināšana 
“Reiz adventes vainagā dega 
četras sveces…”, lietderīga 
kopnodarbība “Sveču gaismā 
lai tev līksmo sirds” (aicināti 
Mārkalnes, Kolberģa un Liepnas 
seniori).

Veclaicenes pagastā
10. decembrī 13.00 Veclaicenes 
tautas namā Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera un Alsviķu 
senioru pasākums “Kad svecītes 
deg…”. Ballē spēlēs “Vecie runči”. 
27. decembrī 15.00 Veclaicenes 
tautas namā bērnu Ziemassvētku 
eglīte “Jampadracis kopā ar 
Elzu un Ziemassvētku vecīti”.
Veclaicenes muzejā izstāde 
“Veclaicenes pakalnu nesēji”.

Zeltiņu pagastā
Pirmdienās un piektdienās Zel-
tiņu tautas namā interešu grupas 
„Sveiks un vesels” nodarbības (ārst-
nieciskā vingrošana), informācija pa 
tālruni 29492284.
8. decembrī 14.00 Zeltiņu tautas 
namā interešu grupas „Zeltenes” 
nodarbība „Dāvanu saiņošana 
svētkiem”.
18. decembrī 11.00 Zeltiņu tautas 
namā aicinām pagasta pirmsskolas 
vecuma bērnus kopā ar vecākiem, 
draugiem un radiem uz pasākumu 
„Ziemassvētku brīnumu gaidot”.
25. decembrī 19.00 Zeltiņu tautas 
namā Ziemassvētku koncertprog-
rammā dziedās Kaspars Maks, drā-
mas kolektīva “Kontakts” sniegumā 
Ā. Alunāna joku luga vienā cēlienā 
„Pašu audzināts” un E. Alaiņa ko-
mēdija 1 cēlienā „Kur te taisnība”. 
Ieeja: brīva.
25. decembrī 21.00 Zeltiņu tautas 
namā ballē spēlēs Kaspars Maks. 
Ieeja: līdz 22.00 – 2,50 EUR, pēc 
22.00 – 3 EUR.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, 
„Novadnieku istaba”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes: “Ziemeļu zvaig-
zne” (veltīta Edgaram Liepiņam), 
“Vasara padomju sievietes skapī”, 
“Vēdera vai prieka pēc…”, foto 
ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpo-
joties”, “Zeltiņi 2015”, ekskursijas 
uz padomju armijas raķešu bāzi 
Zeltiņos. 

Ziemera pagastā
1. decembrī 19.00 Māriņkalnā pie 
Ziemera pagasta pārvaldes ēkas 
pagasta svētku egles iedegšana kopā 
ar rūķiem.
17. decembrī 14.00 Māriņkalna 
tautas namā Baltinavas teātra “Pa-
lādas” izrāde  “Ontans i Zīmassvāt-
ki”.  Ieeja: 2 EUR.
21. decembrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā Ziemassvētku eglīte 
senioriem “Ziemassvētki pie durvīm 
jau klauvē”.
30. decembrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā Vecgada groziņballe 
kopā ar grupu “Liepavots”.  Ieeja: 3 
EUR.  Galdiņus pieteikt, zvanot pa 
tālruni 26413370.
Māriņkalna bibliotēkā: izstādes 
“Advente - pārdomu un gaidīšanas 
laiks”, “Ar skuju un piparkūku 
smaržu, Lai katrā mājā ienāk Zie-
massvētku laiks”; „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija – 2016” - kļūsti 
par „Lasīšanas ekspertu”; pasākumi 
„Grāmatu Rūķu paslēpes bibliotē-
kā” (20.12.), pensionāru pasākums 
ar ,,Jauno grāmatu apskatu” (8.12.).

Apkopoja Evita Aploka


