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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Mācību gada 
sākums 1. septembrī 
Alūksnes novada 
skolās
Alūksnes novada vidusskolā 
pulksten 10.00.

Alūksnes pilsētas sākumskolā 
pulksten 11.00 svinīgā līnija pie 
skolas, pēc tam pirmā mācību 
stunda ar audzinātāju klašu 
telpās.

Bejas pamatskolā pulksten 
9.00.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā pulksten 10.00.

Ilzenes pamatskolā 
pulksten 10.00.

Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā 
pulksten 12.00 pie skolas.

Jaunlaicenes pamatskolā 
pulksten 9.00. 

Liepnas internātpamatskolā 
pulksten 13.00 (sporta zālē).

Liepnas vidusskolā 
pulksten 9.00 skolas Svētku zālē. 
Pēc tam vecāku kopsapulce par 
aktuāliem jautājumiem un skolas 
padomes vēlēšanas.

Malienas pamatskolā 
pulksten 8.30.

Mālupes pamatskolā 
pulksten 9.00.

Pededzes pamatskolā 
pulksten 9.00.

Strautiņu pamatskolā 
pulksten 10.00.

Ziemeru pamatskolā: 
9.00 – 10.00 iesildāmies skolai 
(interesantas nodarbes skolas 
gaiteņos), 10.00 - 11.40 Zinību 
dienas pasākums mazajā zālē, 
10.40 – 11.30 klases stunda kopā 
ar vecākiem, 11.30 informatīva 
sanāksme skolas vecākiem, 
12.00 svētku kliņģeris un svētku 
salūts pie skolas estrādes.

Alūksnes Mākslas skolā 
pulksten 13.30.

Alūksnes Mūzikas skolā 
pulksten 15.00 skolas pagalmā. 
Lietus gadījumā Ceļu pārvaldes 
zālē, Jāņkalna ielā 43.

Viktora Ķirpa Ates muzejā - Pļaujas 
svētku trīsdesmitgades pasākums
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Septembra otrajā sestdienā, 10. 
septembrī pulksten 11.00 Kaln-
cempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejs aicina uz Pļaujas 
svētkiem, kad ikviens apmeklētājs 
Vidzemes zemnieku lauku sētā 
varēs gan vērot, gan līdzdarboties 
dažādu lauku darbu darīšanā. 

 Aizvadītajā gadā 30 gadu jubileja 
nosvinēta muzejam, bet šogad aprit 
30 gadi kopš pirmajiem Pļaujas 
svētkiem, ko kopā ar ģimeni, kaln-
cempiešiem un citu pagastu ļaudīm 
organizēja muzeja veidotājs un 
ilggadējs vadītājs Viktors Ķirps.
 Šogad jubilejas reizē Pļaujas svētku 
moto ir – “Rotā visa radībiņa” un 
norises būs veltītas lopkopības 
tematikai. Svētku režisore Lolita 
Vanaga stāsta, ka Pļaujas svētku 
saimnieka un saimnieces godā šo-
gad iejutīsies kalncempiešiem labi 
zināmi ļaudis – kādreizējā kolhoza 
“Pirmais Maijs” priekšsēdētājs 
Arnis Mencendorfs un kalncempiete 
Astrīda Rakstiņa.
 Svētku atklāšanas pasākumā 
iecerēts akcentēt latvietību un 
piederības sajūtu Kalncempjiem un 
Latvijai, mastā uzvelkot Latvijas 
karogu. Būs atskats muzeja un 
Pļaujas svētku vēsturē, kalncem-
piešu godināšana. Tā kā savulaik 
muzeja darbība bijusi cieši saistīta 
ar mazpulcēniem un pamazām šī 
tradīcija atgriežas, svētkos piedalī-
sies Alūksnes novada mazpulki un 
atklāšanas pasākumā mastā uzvīsies 
organizācijas karogs. Iecerēts, ka 
mazpulcēni kopā ar pieaugušajiem 
piedalīsies arī lauku sētas darbu 
darīšanā.
 Muzejs ir nozīmīga kultūrvēsturis-
ko liecību krātuve, un Pļaujas svētki 
nav iedomājami bez latviešu tautas 
dziesmas un dejas, tādēļ svētku 
atklāšanā tiks pacelts arī Eiropas 
Kultūras mantojuma dienu karogs.
 Pēc svētku atklāšanas lauku sētas 
pagalmā un ikvienā muzeja ēkā 

sāksies rosība un katrs apmeklētājs 
varēs līdzdarboties seno darbu da-
rīšanā. Saimes mājā ceps maizi, bet 
pie saimes mājas gatavos stērķeli, 
skābēs kāpostus un mizos ābolus. 
Blakus, pie pirts ēkas, tiks mazgāta 
veļa pēc senajām tradīcijām.
 Pagalmā zemnieku saimniecība 
“Kalbakas” rādīs piena apstrādes 
procesu programmā “Piena upe 
pankūku krastos”, bet zemnieku 
saimniecība “Mežiņi” demonstrēs 
Angoras trušu vilnas apstrādi un 
apmeklētājiem piedāvās aplūkot arī 
pašus trušus.
 Rokdarbus Pļaujas svētkos rādīs 
Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Kalme” no Alūksnes Kultūras 
centra un “Sagša” no Gulbenes. 
Labības šķūnī, kā ierasts, vērosim 
linu apstrādi ar zirgvilkmes tehniku 
un rokām, bet pie šķūņa – zemnieku 
saimniecība “Cīruļi” rādīs, kā cērp 
aitas, un varēs apskatīt piemā-
jas saimniecības “Melderpuļķi” 
kaziņas.
 Rijā, kā jau pienākas, ikviens 
varēs pamēģināt labības kulšanu ar 
spriguli, bet pie motoršķūņa labības 
kulšana notiks ar kuļmašīnu.

 Tie, kas gribēs panašķoties, klētī 
varēs piedalīties medus sviešanā, 
zem ābeles izcept sev puļķu maizi, 
pie ratnīcas varēs tikt pie karstām 
pankūkām, bet pie pūnītes vārī-
sies garda zupa. Maltīti ieturējuši, 
spēcīgākie varēs izmēģināt savu 
varēšanu un veiksmi umurkumurā.
 Smēdē dzirnavu dīķa malā kals 
kalējs, bet pie smēdes darbosies 
pinēji. Ratnīcā būs karošu grebšana 
un koka virpošana, pie ratnīcas 
varēs lūkot amatnieka darbus, bet 
zirgu inventāra šķūnī zemnieku 
saimniecība “Apkalnmājas” darinās 
zirglietas un rādīs ādas apstrādes 
procesu.
 Protams, kā jau kārtīgā rudens 
ražas pasākumā, netrūks arī ande-
lēšanās un izklaižu, tādēļ laukumā 
blakus muzejam notiks amatnieku 
un mājražotāju tirdziņš. Tirgotājiem 
lūdzam pieteikties, aizpildot anketu, 
kas pieejama muzeja mājaslapā 
http://atesmuzejs.aluksne.lv. Būs 
iespēja arī vizināties ar zirgiem.
 Līdztekus senajiem darbiem 
Pļaujas svētku apmeklētāji varēs 
arī apskatīt divas izstādes. Viena no 
tām – “Pļaujas svētki laiku lokos” 

veltīta Pļaujas svētku trīsdesmit-
gadei. Izstāde stāsta par šo svētku 
norisēm kopš 1986. gada, kā arī 
amatnieku darbi. Otrā izstādē aplū-
kojamas novadnieka, kalncempieša 
Aleksandra Šutkas gleznas. Pulk-
sten 13.45 īpašu muzikālu sveicienu 
būs sarūpējis kalncempietis, Latvijā 
pazīstamais mūziķis Zintis Žvarts 
kopā ar alūksnieti Romānu Vendiņu.
 Jāpiebilst, ka Pļaujas svētku dienas 
rītā virs Ates muzeja apkārtnes ir 
plānots arī viens no Gaisa balonu 
festivāla “Liepna no putna lido-
juma” lidojumiem, protams, ja 
tam būs atbilstoši labvēlīgi laika 
apstākļi.
 Ieejas maksa svētkos pieauguša-
jiem 3 eiro, skolēniem – 1,50 eiro, 
ģimenes biļete - 7 eiro (viens vai 
divi pieaugušie kopā ar vienu un 
vairāk bērniem), autostāvvieta – 1 
eiro.

 Pasākumu atbalsta: Alūksnes 
novada pašvaldība, z/s “Lejas”, SIA 
“Valrito”, AS “Smiltenes piens”, 
“Alūksnes Ziņas”, “Malienas 
Ziņas”, “Latvijas Avīze”, “Latvijas 
Radio”, “Radio Tev”.

Jaunlaulāto atslēgām – Mazā Prinča saliņas tilts
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šovasar Alūksnē radīta īpaša 
vieta, kur jaunlaulātajiem pā-
riem, kuri to vēlas, pieslēgt savas 
atslēdziņas kā stipras laulības 
simbolu.

 Šī īpašā vieta ir Mazā Prinča 
saliņa muižas parka malā netālu no 
Ojāra Vācieša, Pilssalas un Skolas 
ielu krustojuma. Saliņā labiekārtots 
tās segums, iztīrīts un padziļināts 
apkārt esošais grāvis. Kaltās 
metāla arkas izrotātas ar ziedu 

kastēm. Savukārt tiltiņš, pa kuru 
var nokļūt uz saliņu, izgreznots ar 
smalkām, metālā kaltām margām. 
Līdzīgi kā stāstā par Mazo Princi, 
arī tilta margās atspoguļojas rozes. 
Margas tapušas kalēja Laimoņa Bā-
liņa darbnīcā. Saliņu vēl papildinās 
ar speciāli izgatavotiem lielizmēra 
riņķiem - gredzeniem, kuros jaun-
laulātie varēs pieslēgt atslēgas.
 Aicinām jaunlaulātos pārus 
savu atslēdziņu pieslēgšanai 
turpmāk izmantot tieši šo 
romantisko tiltiņu, kas ved uz Mazā 
prinča saliņu. Lūdzam neizmantot 
šādam mērķim jauno Tempļakalna 
ielas gājēju tiltu!

Un pasaule mana brīžiem ir 
                                 kā koša sala.
Tā ir zināšanu un zinību 
                                  zemes mala.

Sveicam Alūksnes novada 
skolēnus un viņu vecākus, 

izglītības iestāžu kolektīvus, 
jauno mācību gadu sākot!

Alūksnes novada pašvaldība
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SIA “Rūpe” 
kustamās 
mantas izsole
 SIA “Rūpe” 2016. gada 
27. septembrī pulksten 15.00 
SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, 
Alūksnē, rīko kustamās mantas 
atklātu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli uz SIA “Rūpe” 
piederošo kustamo mantu - 
ūdens torni, artēzisko aku un 
ūdensvadu Šļukumā, Ziemeru 
pagastā.
 Sākumcena 1600,00 EUR. 
Apskate darba dienās, par laiku 
iepriekš sazinoties pa mobilo 
tālruni 26417304 (A. Sviklis).
 Pirms reģistrācijas izsoles 
dalībniekam SIA “Rūpe” 
(reģistrācijas Nr.53203000201) 
kontā AS „SEB banka”, konta 
Nr. LV44UNLA0025004508402, 
jāiemaksā nodrošinājums 
10% apmērā no izsoles 
sākumcenas - 160,00 EUR. 
 Izsoles dalībniekus reģistrē 
SIA “Rūpe” birojā, Brūža ielā 6, 
Alūksnē, darba laikā līdz 2016. 
gada 27. septembra pulksten 
15.00.

Pašvaldība 
pateicas 
atsaucīgajiem 
veclaiceniešiem!
 20. un 21. augustā Alūksnes 
novadā Alūksnē un Veclaicenē 
notika vairākas sporta 
sacensības, kas pulcēja 
lielu dalībnieku skaitu – velo 
orientēšanās sacensības, taku 
orientēšanās sacensības un arī 
35. Starptautiskās orientēšanās 
sacensības “Malienas kauss”.

 “Malienas kausā”, kura norises 
vieta bija Veclaicenes pagas-
ta teritorija, šogad piedalījās 
rekordliels sportistu skaits – 
gandrīz 500 orientieristi no 
Baltijas valstīm. Alūksnes 
novada pašvaldība pateicas 
visiem veclaiceniešiem, kuri 
palīdzēja pasākumam šeit notikt.
 - Paldies visiem Veclaicenes 
iedzīvotājiem, kas atbalstīja 
un piedalījās šī pasākuma 
veidošanā, paldies visiem, kuri 
bija pretimnākoši un atļāva šīm 
sacensībām norisināties viņu 
īpašumu teritorijās, - pateicas 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs vietnieks 
Dzintars Adlers.

Sēdes 
 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde       

14. septembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
19. septembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
22. septembrī 10.00

Domes sēde            
29. septembrī 10.00

Alūksnes novada domes 25. augusta sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
25. augusta sēdē piedalījās 
12 deputāti un izskatīja vairāk kā 
30 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - sagatavot atsavināšanai nekus-
tamā īpašuma “Centrs 2”, Alsviķu 
pagastā, sastāvā esošu, Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu zemes 
vienību, uz kuras atrodas fiziskai 
personai - atsavināšanas ierosinātā-
jai - piederošas būves. Nodot atsa-
vināšanai minēto īpašumu, pārdodot 
to par brīvu cenu uz zemes vienības 
esošo, zemesgrāmatā ierakstīto 
būvju īpašniekam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un atsavināša-
nu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Truļļeva 2”, Liepnas pagastā, 
sastāvā esošu pašvaldībai piekritīgu 
zemes vienību, par kuru Liep-
nas pagasta pārvalde 2009. gadā 
noslēgusi zemes nomas līgumu ar 
fizisku personu. Uz zemes vienības 
atrodas nomnieka tiesiskajā valdī-
jumā esošu ēku un būvju domājamā 
daļa. Nodot atsavināšanai īpašumu, 
pārdodot par brīvu cenu personai, ar 
kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 
nomas līgumu. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un atsavināša-
nu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

  - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
– dzīvokli „Seda 1” - 1, Liepnas 
pagastā, ar kopējo platību 56,70 m² 
un ar to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes. 
Nodot to atsavināšanai, 
pārdodot izsolē. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu – 
dzīvokli, „Dārziņi” - 1, Jaunlaicenes 
pagastā, ar kopējo platību 50 m² un 
ar to saistītām kopīpašuma 
domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas, zemes 
un palīgēkas. Nodot to 
atsavināšanai, pārdodot izsolē. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - dzēst divu mirušu personu 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 
kā arī dzēst kļūdaini aprēķinātos 
nekustamā īpašuma nodokļa 
parādus par trim īpašumiem;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.17/2016 „Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Alūksnes novadā” un 
saistošos noteikumus Nr.18/2016 
„Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2010. gada 26. augusta 
saistošajos noteikumos Nr.35/2010 
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
Alūksnes novadā””;

 - iznomāt nedzīvojamās telpas daļu 
4 m² platībā pašvaldības nekustama-
jā īpašumā Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts valodas centram valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanai uz 
12 gadiem. Noteikt nomas maksu 2 
EUR bez PVN par 1 m² mēnesī;

 - apstiprināt Tempļakalna parka 
attīstības stratēģiju 2016. - 2026. 
gadam. Ar stratēģiju var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļas “Normatī-
vie akti un dokumenti” apakšsadaļā 
“Citi dokumenti”;

 - atbalstīt pašvaldības piedalīša-
nos sadarbības partnera statusā un 
šādu Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas projektu 
sagatavošanu:
1) “Zaļie dzelzceļi” – indikatīvās 
kopējās izmaksas - 31 000 EUR, 
t. sk. 4 650 EUR pašvaldības 
līdzfinansējums, vadošais partneris 
- Vidzemes Tūrisma asociācija. Gal-
venās aktivitātes: sliežu velosipēdu 
iegāde, vecās bānīša takas labie-
kārtošana ~ 3 km garumā, kopīgas 
mārketinga aktivitātes, materiāli,
2) “Industriālais tūrisms” – indi-
katīvās kopējās izmaksas – 26 000 
EUR, t. sk. 3 900 EUR pašvaldības 
līdzfinansējums, vadošais partne-
ris Kurzemes plānošanas reģions. 
Galvenās aktivitātes: vides objekti 
pie Alūksnes šaursliežu dzelzceļa 
stacijas, mārketinga aktivitātes, 
3) “Viedās enerģijas sabiedrība” – 
indikatīvās izmaksas 60 000 EUR, 
t. sk. 9 000 EUR pašvaldības līdzfi-
nansējums, vadošais partneris Tartu 
reģionālās enerģētikas aģentūra. 
Galvenās aktivitātes: viedās klases 
izveide Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā, sabiedrības infor-
mēšanas kampaņas;

 - noteikt, ka pašvaldības plānota-
jam projektam “Alūksnes novada 
vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana” pieejamais 
pašvaldības līdzfinansējuma mak-
simālais apmērs kopā ar neattieci-
nāmajām izmaksām ir līdz 40% no 
projekta kopējām izmaksām, kas 
sastāda līdz 1 094 391,53 EUR;

 - iesniegt projekta “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā!” iesniegumu Dar-
bības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” pirmajai projektu ie-
sniegumu atlases kārtai. Projektam 
pieejamais kopējais attiecināmais 
finansējums ir 198088 EUR, tai 
skaitā ESF finansējums – 168374,80 
EUR un valsts budžeta 
finansējums – 29713,20 EUR. 

Projektā paredzēti veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumu;

 - pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 28.01.2016. 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.4/2016 „Par pašvaldības 
stipendiju piešķiršanu speciālistu 
piesaistei Alūksnes novadā” un 
Alūksnes novada pašvaldības 
stipendiju piešķiršanas komisi-
jas lēmumu, piešķirt pašvaldības 
stipendiju trim rezidentēm 100% 
apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas mēnesī 
uz vienu mācību gadu – 11 
mēnešiem. Visas stipendijas 
saņēmējas ir topošās mediķes 
un piedalījās pašvaldības 
izsludinātajā konkursā par 
stipendiju piešķiršanu;

- ņemot vērā nepieciešamību 
noteikt vienotu SIA “IEVEDNE” 
sniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu visiem to 
saņēmējiem, noteikt šādu maksu 
par “IEVEDNE” sniegtajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem 
no šī gada 1. oktobra: ūdensapgādes 
pakalpojumiem – 1,04 EUR/m3, 
tajā skaitā: ūdens ražošanas pakal-
pojumam 0,320 EUR/m3, ūdens 
piegādes pakalpojumam 
0,720 EUR/m3, kanalizācijas 
pakalpojumiem – 1,37 EUR/m3, 
tajā skaitā: notekūdeņu savākšanas 
pakalpojumam – 0,820 EUR/m3, 
notekūdeņu attīrīšanas 
pakalpojumam – 0,550 EUR/m3;

 - izdarīt grozījumus domes 
24.10.2013. lēmumā Nr.498 
„Par Alūksnes Mūzikas skolas 
maksas pakalpojumiem”, ar 
1. septembri palielinot vecāku 
līdzfinansējuma apmēru interešu 
izglītības (sagatavošanas klašu) 
programmu apguvei grupu mācību 
stundās un individuālajās mācību 
stundās. Izmaiņas nepieciešamas 
tādēļ, ka veikts pedagogu darba 
stundas izmaksu pārrēķins saska-
ņā ar jaunajiem pedagogu darba 
samaksas noteikumiem;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas maksas pakalpojumu 
cenrādī, palielinot vecāku 
līdzdalības maksu futbolā uz 2 EUR 
mēnesī sakarā ar nepieciešamību 
piedalīties daudzās sacensībās;

 - apstiprināt maksu Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra 
interešu izglītības programmām, 
nosakot dalības maksu mēnesī: 
3 EUR dalībniekam šādās 
interešu izglītības programmās 
- ABJC teātris “Snullis”, deju 
kolektīvs “Enku - drenku”, LEGO 
robotika, dziedāšanas pulciņš 
“Puķuzirņi”, mūsdienu deju studija 
“Dejo savam priekam”, džambas, 
projektu un iniciatīvu darbnīca, 
lego darbnīca, animācijas darbnīca, 

dzīvesprasmju skoliņa “Princešu 
studija”, improvizācijas teātris, šahs 
un dambrete, šūšanas pulciņš, stils 
un mode, ielu vingrošana, elektro-
nika; 5 EUR dalībniekam šādās 
interešu izglītības programmās: 
deju kolektīvs “Enku - drenku” 
(pirmsskolas grupa), dziedāšanas 
pulciņš “Puķuzirņi”, lego 
darbnīca (pirmsskolas grupa), 
estētikas skoliņa;

 - izdarīt grozījumu domes 
24.07.2014. lēmumā Nr.271 
„Par atbalstu un līdzekļu 
piešķiršanu sporta interešu 
izglītības programmu īstenošanai”, 
lēmuma 1. punktu izsakot šādā
redakcijā: „1. Atbalstīt sporta 
interešu izglītības programmu 
īstenošanu Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, 
nodrošinot finansējumu 
2 pedagogu likmēm jeb 60 stundas 
nedēļā no Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta”. Līdz 
šim sporta interešu izglītībai no 
pašvaldības nodrošināja finansē-
jumu 3 likmēm jeb 63 stundām uz 
novadu. Pēc jaunajiem pedagogu 
darba samaksas noteikumiem 
1 likmei interešu izglītībā atbilst 
30 stundas, līdz ar to pašvaldība 
nodrošinās 2 likmes jeb 60 stundas, 
savukārt trešā likme tiek novirzīta 
jaunatnes lietu speciālista amata 
vienības finansēšanai;

 - atbalstīt jaunatnes lietu 
speciālista vienas pedagoga amata 
vienības izveidi Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrā un nodrošināt 
pašvaldības finansējumu, pārdalot 
līdzekļus no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem sporta interešu 
izglītības programmu īstenošanai 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram no 1. septembra līdz 
31. decembrim. Līdz šim jaunatnes 
lietu speciālista amats tika 
finansēts no interešu izglītības 
valsts mērķdotācijas, taču, tā kā 
jaunatnes lietu speciālista 
funkcijas ir daudz plašākas, 
to finansēs no pašvaldības 
budžeta;

 - noteikt no pašvaldības budžeta 
finansētajiem pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītājiem 
zemāko mēneša darba algas likmi 
saskaņā ar Ministru kabineta notei-
kumiem “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi”, pirmsskolas izglītības 
iestāžu vietniekiem izglītības jomā 
zemāko mēneša darba algas likmi 
noteikt 80% apmērā no iestādes 
vadītājam noteiktās algas likmes, 
pirmsskolas izglītības pedagogiem 
zemāko mēneša darba algas likmi 
līdz 2018. gada 31. augustam no-
teikt šādā apmērā: izglītojam skaits 
grupā līdz 13 – zemākā mēneša 
darba algas likme – 560 EUR, 
izglītojamo skaits grupā 14 un 
vairāk – 620 EUR;

Turpinājums 3. lappusē



Alūksnes Novada Vēstis  3.30.08.2016.

Aktuāli www.aluksne.lv

Izsoles
 

 Alūksnes novada pašvaldība 20.09.2016. rīko otru nekustamā īpašuma 
“Bērzulejas”-9, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Nosacītā cena – 
1218 EUR. Nodrošinājums – 122 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 16.09.2016. Samaksa jāveic līdz 03.10.2016., vai izvēloties 
nomaksas variantu.  Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
16.09.2016. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 20.09.2016. rīko otru nekustamā īpašuma 
“Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 29219720. Nosacītā cena – 12418 EUR. 
Nodrošinājums – 1242 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 
16.09.2016. Samaksa jāveic līdz 03.10.2016., vai izvēloties nomak-
sas variantu.  Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 16.09.2016. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 20.09.2016. rīko otru nekustamā īpašuma 
“Viļņi”-5, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objek-
ta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Nosacītā cena – 
2182 EUR. Nodrošinājums – 218 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 16.09.2016. Samaksa jāveic līdz 03.10.2016., vai izvēloties 
nomaksas variantu.  Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
16.09.2016. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 20.09.2016. rīko nekustamā īpašuma 
“Krustiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 26597354. Nosacītā cena – 1188 EUR. 
Nodrošinājums – 119 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 
16.09.2016. Samaksa jāveic līdz 03.10.2016., vai izvēloties nomak-
sas variantu.  Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 16.09.2016. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 20.09.2016. rīko cirsmu Sīļu ielā 2A, 
Alūksnē, Alūksnes novadā mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objektu apskate piesakāma pa 
tālruni 25667781. Nosacītā cena – 13642 EUR. Nodrošinājums – 
1364 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 16.09.2016. Samaksa 
jāveic līdz 03.10.2016. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
16.09.2016. plkst. 16.00.

Pašvaldība izsludina 
pretendentu pieteikšanu 
apbalvojumam „Sudraba zīle”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Līdz pat 30. septembrim 
(ieskaitot) Alūksnes novada 
pašvaldība aicina pieteikt 
pretendentus apbalvošanai 
ar pašvaldības augstāko 
apbalvojumu „Sudraba 
zīle”.

 Apbalvošanai ar “Sudraba 
zīli” var pieteikt gan Alūksnes 
novada iedzīvotājus, gan 
personas, kas dzīvo un darbojas 
citur Latvijā vai ārzemēs, taču 
kuru ieguldījums Alūksnes novadā 
ir nozīmīgs. 
Tāpat apbalvošanai ar „Sudraba 
zīli” var pieteikt fizisku personu 
grupu – organizāciju, biedrību 
u.c.
 Ar „Sudraba zīli” 
apbalvo personas par nozīmīgu 
veikumu vai sevišķiem nopelniem 
Alūksnes novada labā valsts 
pārvaldes, politiskajā, pašvaldības, 
tautsaimniecības, sabiedriskajā, 
kultūras, sporta, izglītības, 

veselības un sociālās aizsardzības, 
sociālo pakalpojumu, zinātnes vai 
saimnieciskajā darbā, valsts 
aizsardzības, sabiedrības 
drošības, labdarības vai 
citā novadam nozīmīgā 
jomā.
 Piesakot apbalvošanai kādu 
pretendentu, lūdzam rakstīt 
iesniegumu brīvā formā, tajā pēc 
iespējas precīzi norādot informāciju 
pieteiktās personas identificēšanai – 
vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, 
nodarbošanos vai ieņemamo amatu. 
Ja apbalvošanai izvirzāt juridisku 
personu, tad jānorāda tās 
nosaukums un adrese, bet, ja 
piesakāt personu grupu – kolektīvu, 
tad tā nosaukums un vadītāja vārds 
un uzvārds.
 Pieteikumā lūdzam norādīt 
pamatojumu, kādēļ jūsuprāt 
konkrētā persona būtu jāapbalvo 
ar pašvaldības augstāko 
apbalvojumu, un kurā no jomām 
pieteiktais kandidāts būtu 
apbalvojams.
 Pretendentus var pieteikt gan 
iedzīvotāji individuāli, gan arī 
kolektīvi. Pieteikuma iesniedzējam 
jānorāda informācija par sevi, lai 

nepieciešamības gadījumā varētu 
sazināties.
 Vērtējot apbalvojumam izvirzītos 
pretendentus, tiks ņemta vērā kandi-
dāta pilsoniskā un sabiedriskā 
aktivitāte, reputācija, sevišķi nopel-
ni pašvaldības un/vai 
sabiedrības labā atbilstoši nomi-
nācijai, ieguldījums novada tēla 
veidošanā un popularizēšanā, pro-
fesionālā vai sabiedriskā darbība. 
Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
īpaša komisija, bet gala lēmumu 
pieņems Alūksnes novada dome. 
Pašvaldības augstākais apbalvojums 
tā saņēmējiem tiks pasniegts valsts 
svētkiem veltītajā pasākumā, kas 
Alūksnes Kultūras centrā 
notiks 18. novembrī.
 Pieteikumus aicinām iesniegt 
personīgi Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
3. stāvā 306. kabinetā Dārza ielā 11, 
Alūksnē, sūtīt pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldībai Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā LV-4301 
vai elektroniski uz e-pasta adresi: 
dome@aluksne.lv ar norādi 
„Pieteikums apbalvošanai ar 
„Sudraba zīli””.

Maina jumtus ēkām
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Divām pašvaldības ēkām 
šoruden būs uzlabots jumta 
segums – tā ir saimes māja 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā un bānīša 
stacijas ēka Alūksnē.

 Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 
Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa 
konsultatīvās padomes lēmumu, 
Alūksnes šaursliežu dzelzceļa 
stacijas ēkas jumta remontam 
VAS “Latvijas Dzelzceļš” piešķīris 
13 525 eiro. Otru pusi nepiecieša-
mās summas – 13 526 eiro piešķīra 
pašvaldība. Darbus veic 

SIA “ACK būve”. Jumtam ir salikts 
latojums, tas tiks pārklāts ar cinkotā 
skārda segumu. Skārda iesegšana 
tiks izpildīta ar autentiskiem 19. 
gadsimta paņēmieniem, izmantojot 
vēsturiskajam oriģinālam atbilsto-
šus materiālus, darba metodes un 
tehnoloģijas, montēts un tad celts 
augšā ēkas apjumšanai. Ir protezēta 
viena sija, pārmūrēts skurstenis, 
un tiks mainītas teknes. Objekta 
autoruzraudzību veic pieredzējusī 
arhitekte Ināra Caunīte.
 Savukārt Kalncempju pagasta Vik-
tora Ķirpa Ates muzejā saimes mā-
jai nomainīts skaidu jumta segums. 
Šo darbu veikšanai no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem paš-
valdība piešķīra 3 267 eiro.

Turpinājums no 2. lappuses
 
- apstiprināt noteikumus 
Nr.2/2016 „Valsts budžeta 
mērķdotācijas speciālajām 
pirmsskolas izglītības iestādēm, 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
speciālajām grupām un internātpa-
matskolai sadales kārtība”;

 - apstiprināt noteikumus Nr.3/2016 
„Kārtība, kādā sadala mērķdotā-
ciju Alūksnes novada pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām”;

 - atbalstīt ceļu infrastruktūras (Lā-
čplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas 
pārbūve, tajā skaitā ūdensvada un 
kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā 
un ūdensvada izbūve Vējakalna ielā 
un Torņa ielas pārbūve) projekta 
īstenošanu 513 867 EUR apmērā. 
Piešķirt finansējumu 128 500 EUR, 
kas sastāda 25% no kopējām ceļu 
infrastruktūras projekta izmaksām, 
kā Valsts kases aizdevuma līdzfi-
nansējumu.

 - piešķirt 1600 EUR jaunu ziemas 
autoriepu komplekta iegādei un 
degvielas sprauslu remontam 
Malienas pagasta pārvaldes 
skolēnu pārvadājumu 
autotransportam - autobusam 
“Mercedes - Benz Sprinter 315”;

 - piešķirt papildus finansējumu 
6331 EUR Tūrisma informācijas 
centra un Bībeles muzeja skvēra 
labiekārtošanas projekta II kārtas 

pabeigšanai;
 - piešķirt papildus finansējumu 16 
456 EUR inženierbūves “Dambja 
tilts” slūžu atjaunošanas būvdarbu 
pabeigšanai;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
12 015 EUR Strautiņu pamatskolas 
kanalizācijas sistēmas sakārtošanai;

 - ar 2016. gada 12. septembri par 
Būvvaldes vadītāju - arhitektu iecelt 
Sandru Smildziņu;

 - komandēt novada domes priekš-
sēdētāju Arturu Dukuli no 21. līdz 
27. septembrim uz nemateriālās 
kultūras mantojuma konferenci un 
semināru Portugālē, Guimaraes 
pilsētā, projekta “CHRISTA – Cul-
ture and Heritage for Responsible, 
Innovative and Sustainable Tuorism 
Actions” ietvaros;

 - nojaukt pašvaldības īpašumu 
– jaunbūvi, labiekārtojot ze-
mesgabalu Ojāra Vācieša ielā 1, 
Alūksnē. Nojaucamā jaunbūve ir 
tautā sauktās “Lujāna drupas”, kas 
būvētas 20. gadsimta sešdesmita-
jos gados. Nekustamais īpašums 
atrodas Valsts nozīmes arhitektūras 
un pilsētbūvniecības pieminekļu 
teritorijā, pieguļ pašvaldības ielām 
un pašvaldības nekustamajiem 
īpašumiem Pilssalas ielā 2 un Pils 
ielā 31. Alūksnes novada teritorijas 
plānojumā 2015. – 2027. gadam 
zemesgabala Ojāra Vācieša ielā 1 
daļa, uz kura atrodas būve, ir degra-
dēta teritorija. Pašvaldības būvval-
des atzinums, kas izdots pēc būves 

apsekojuma, apliecina, ka brūko-
šās būves lietošana vai kāda cita 
izmantošana ir bīstama, tās izskats 
degradē pilsētas vēsturisko vidi, un 
būvvaldes ieskatā tā ir jāsakārto vai 
jānojauc. Nojaucot šo vidi degra-
dējošu objektu, tiks sakārtota vieta 
un zemesgabals iekļausies parka un 
pilsētvides ainavā;

 - ņemot vērā to, ka Lauku atbalsta 
dienests ir apstiprinājis pašvaldības 
projektu “Alūksnes novada Liepnas 
pagasta pašvaldības autoceļa 
Franciskopole – Kavaci pārbū-
ve” un nepieciešamību nodroši-
nāt projekta līdzfinansēšanu un 
priekšfinansēšanu, lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē ELFLA projekta īstenošanai 
līdz 108 851,82 EUR ar aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas termiņu no 
2018. gada marta līdz 2021. gada 
decembrim. Plānots, ka darbi objek-
tā sāksies septembrī;

 - lai nodrošinātu dzīvojamā fonda 
izveidi speciālistam, kurš strādās 
novadam aktuālā specialitātē (vese-
lības aprūpe), izdalīt no atsavināša-
nas procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu 7874 EUR pašvaldības 
dzīvokļa Jāņkalna ielā 49, Alūksnē, 
remontam.

Ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem pilnībā iespējams 

iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
“Ziņas par pašvaldību”.

Būvdarbu laikā 
“ALJA” citās telpās
 Sakarā ar multifunkcionālās servisa 
ēkas būvniecību Alūksnes Pilssa-
lā, pašvaldības aģentūra “ALJA” 
ir mainījusi atrašanās vietu un 
turpmāk līdz būvdarbu pabeigšanai 
atradīsies pašvaldības administratī-
vajā ēkā Dārza iela 11, 4. stāvā 408. 

telpā. Tā kā būvniecībai paredzētā 
teritorija Pilssalā ir ierobežota un 
nav pieejama apmeklētājiem, darbu 
pārtraukusi arī pašvaldības aģentū-
ras piedāvātā laivu noma.

Domes sēdes lēmumi
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Projekti www.aluksne.lv

Apmeklētāju pieņemšana septembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
5. un 19. septembrī 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. septembrī 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. septembrī 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. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

9. un 23. septembrī 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 08.09.2016. 10.00 – 11.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 21.09.2016. 11.00 – 12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 26.09.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 19.09.2016. 17.00 – 18.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris 
LAZDEKALNS 19.09.2016. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 29.09.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 30.09.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 15.09.2016. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 19.09.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 29.09.2016. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 14.09.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 14.09.2016. 11.00 – 13.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē,

tālrunis 29355400

Šoruden plāno sākt Vējakalna, 
Rijukalna, Lāčplēša ielu pārbūvi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
šoruden plāno uzsākt Vējakalna, 
Rijukalna un Lāčplēša ielu 
pārbūvi, kur darbus daļēji 
finansēs arī Aizsardzības 
ministrija.

 Izsludinātajā iepirkuma procedūrā 
par uzvarētāju tika atzīts preten-
dents SIA “Limbažu ceļi” ar piedā-
vāto līgumcenu 306909,90 EUR bez 
pievienotās vērtības nodokļa. Tomēr 
pagaidām vēl pašvaldība nevar nos-
lēgt iepirkuma līgumu ar izvēlēto 
pretendentu, jo viens no atklātā 
konkursa pretendentiem iesniedzis 
sūdzību Iepirkuma uzraudzības bi-
rojā. Iepirkumu uzraudzības birojs, 
Publisko iepirkumu likuma noteik-
tajā kārtībā, izvērtēs, vai iesniegtā 
sūdzība ir pamatota, kā arī to, vai 
pašvaldībai atļaut slēgt iepirkuma 
līgumu ar izraudzīto pretendentu.
 Pēc līguma noslēgšanas darbu 
veicējs sagatavos un saskaņos satik-
smes organizācijas shēmu būvdarbu 
veikšanas laikā un būvdarbu veikša-
nas projektu, pēc kuru saskaņošanas 

pašvaldība sniegs informāciju par 
ielu pārbūves uzsākšanu.
 Aizsardzības ministrija, kas iesais-
tās projekta īstenošanā, piešķīrusi 
līdzfinansējumu ūdensvada tīklu 
izbūvei Rijukalna ielā un ūdensva-
da izbūvei Vējakalna ielā. Pārējos 
darbus finansēs Alūksnes novada 
pašvaldība.
 Būvprojektu “Lāčplēša, Vējakal-
na un Rijukalna ielas pārbūve” 
izstrādāja SIA “Projekts EAE” un 
būvprojektu “Ūdensvada un kana-
lizācijas izbūve Rijukalna ielā un 
ūdensvada izbūve Vējakalna ielā, 
Alūksnē, Alūksnes novadā” izstrā-
dāja saimnieciskās darbības veicējs 
Māris Fausts. 
 Lielākās izmaiņas paredzētas Vēja-
kalna, Siguldas ielu krustojumā un 
Lāčplēša ielā. Vējakalna un Sigul-
das ielu krustojums tiks sašaurināts 
līdz krustojumam raksturīgiem 
izmēriem.
 Savukārt Lāčplēša ielā paredzēts 
izveidot gājēju ietvi 1,5 metra platu-
mā, saglabājot līdzšinējo brauktuves 
platumu 5,5 metri. Lai to paveiktu, 
paredzēts daļēji norakt Lāčplēša 
ielas kreisajā malā esošo uzbērumu 
un pēc tam izbūvēt nostiprinātu 
nogāzi.

 Projekta izstrādes laikā visiem 
piegulošo zemju īpašniekiem nosū-
tīti paziņojumi par iespēju iepazī-
ties ar projekta risinājumiem un 
aicinājumu klātienē uz tikšanos ar 
projektētāju, lai izteiktu pamatotus 
iebildumus par būvdarbu risinājumu 
iespējām. Klātienes tikšanās reizē 
izteikti vairāki priekšlikumi par 
piekļūšanu īpašumiem un citi, kas 
ņemti vērā un iestrādāti projekta 
risinājumos.
 Ielu pārbūves projekta īstenošanai, 
saskaņā ar tehnisko projektu, būs 
nepieciešams nozāģēt vairākus 
kokus Vējakalna un Lāčplēša ielā. 
Pašvaldības apstādījumu aizsardzī-
bas komisija atļauju to nozāģēšanai 
ir jau devusi. 
 Jāpiebilst, ka projektā paredzēts 
uzstādīt arī jaunu parka urnu, parka 
solus, parka ieejas informatīvo 
stendu, parka norāžu stabus un 
parka norādes. Interesanti, ka parka 
ieejas informācijas stenda rotājums 
izstrādāts analogs vēsturisko zudušo 
ampīra stila vārtu pārsedzes rotā-
jumam. Īpašu senlaicīgu šo parka 
infrastruktūras elementu dizainu 
izstrādāja SIA “Arhitekta L. Šmita 
darbnīca”.

Veclaicenē iecerēts tūrismu 
veicinošs projekts
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jau iepriekšējā laikraksta 
numurā stāstījām, ka Alūksnes 
novada pašvaldība plāno īstenot 
projektu aizsargājamā 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
infrastruktūras uzlabošanai 
un pieejamībai, lai tādējādi attīs-
tītu šīs teritorijas 
tūrisma potenciālu.

 Aizsargājamais ainavu apvidus 
“Veclaicene” ar Alūksnes novada 
domes 2014. gada 25. septembra 
lēmumu ir noteikts par tautsaim-
niecības nozarei nozīmīgu tūrisma 
objektu novadā.  Lai veicinātu 
teritorijas attīstību, pašvaldība ie-
sniegs projekta pieteikumu Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzekļu 
saņemšanai. Projekta partneris būs 
Apes novada pašvaldība, kuras teri-
torijā arī atrodas daļa aizsargājamo 
ainavu apvidus. Plānots, ka projekta 
iespējamās kopējās izmaksas būs 
575 000 EUR, no kurām ERAF fi-
nansējuma varētu būt 500 000 EUR.
 Ar tiem zemju īpašniekiem, kuru 
zemes varētu skart šī projekta 
aktivitātes, pagasta pārvalde un paš-
valdība veiks sarunas individuāli un 
vienosies par zemju izmantošanu. 
Pēc tam plānots tikties arī ar vietē-
jiem tūrisma pakalpojumu sniedzē-
jiem, mājražotājiem par iespējām, 
ko viņiem pavērs šis projekts.
 Projektā plānotas vairākas aktivi-

tātes. Pirmkārt uz ceļiem, kas ved 
uz nozīmīgiem tūrisma objektiem 
ainavu apvidus teritorijā, piemēram, 
Drusku pilskalns, Ziemeru muiža, 
Jaunlaicenes muiža, Romeškalna 
muižas kungu māja (bijusī Veclai-
cenes pamatskolas ēka) un citiem, 
izvietot vienotas informatīvās 
zīmes, norādes, stendus.
 Otra aktivitāte iecerēta četru 
pašapkalpošanās informācijas 
punktu izvietošana teritorijā, kur 
tūristam būtu pieejama informācija 
par apvidu un tajā saņemamiem 
pakalpojumiem. Šie punkti varētu 
atrasties bijušajā Veclaicenes 
pamatskolas ēkā, Kornetu ciema 
centrā, stāvlaukumā pie autoceļa 
“Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža” 
iepretim Veclaicenes pareizticīgo 
baznīcai. Ceturtais punkts plānots 
Apes centrā. Informācijas pieejamī-
bas nodrošināšanai plānots izstrādāt 
arī mūsdienīgu mobilo aplikāciju.
 Apvidus teritorijā trīs vai četrās 
vietās paredzēts izvietot vairākas 
dabas mājiņas – maršruta pietu-
ras punktus, kas būtu pieejamas 
tūristiem, kas apmeklē Veclaicenes 
ainavu apvidu un vēlas kādu brīdi 
atpūsties.
 Kornetu centrā savukārt projekta 
ietvaros plānots ierīkot treileru 
laukumu.
 Šobrīd pašvaldība plāno pasūtīt 
tehniskās dokumentācijas izstrādi 
projekta detaļām. Pēc tam varēs ie-
sniegt projekta pieteikumu Eiropas 
Savienības finansējuma saņemšanai.

Sākta multifunkcionālas 
servisa ēkas būvniecība 
Pilssalā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes Pilssalā ir 
sākusies būvniecība projektā 
„Multifunkcionālas servisa 
ēkas izbūve Pilssalā”, kur, 
saskaņā ar atklātā konkursa 
rezultātiem, darbus veic 
SIA “Latvijas Energoceltnieks”.

 Jaunā servisa ēka aizstās 
pašreizējo, sliktā tehniskā un 
vizuālā stāvoklī esošo, pašvaldības 
aģentūras “ALJA” ēku, kas tiks 
nojaukta. Ēka kalpos pašvaldī-
bas aģentūras vajadzībām, jo tajā 
atradīsies biroja un tehniskās telpas, 
bet daļa telpu tiks piedāvātas nomā 
uzņēmējiem.
 Ēka būs ne tikai funkcionāla, bet 
interesanta arī arhitektoniski. Tās 
jumta daļa tiks izbūvēta tā, lai tā 
ir izmantojama arī kā 
promenāde atpūtai vai ezerā 
notiekošo sacensību vērošanai.  
Līdztekus servisa ēkas būvniecībai, 
tiks veikta arī teritorijas 
labiekārtošana, kas paredz arī 
divu laipu izbūvi – viena būs 
paredzēta peldēšanai pludmales 
zonā, otra – ūdens transportlīdzekļu 
piestātnei. Apkārt ēkai atradīsies 
koka dēļu terase un arī betonēta 
terase, pie ēkas – daudzlīmeņu 
sēdvieta. 

 Šobrīd objektā ir veikta 
sagatavošanās būvniecībai, 
iežogota teritorija, izvietota 
videonovērošana objekta 
apsargāšanai, izrakta būvbedre un 
darbi sāksies ar ēkas pamatu izbūvi. 
SIA “Latvijas Energoceltnieks” 
projektu vadītājs Einārs Čivkulis 
norāda, ka šoruden primārais ir 
ēkas pamatu betonēšana un karkasa 
izbūve, lai līdz ziemai pagūtu 
to apjumt un varētu veikt 
iekšdarbus. Šogad plānots sākt arī 
inženiertīklu izbūvi. Ēkas ārējā 
apdare un teritorijas labiekārtošana 
tiks veikta nākamgad.
 Kā jau esam skaidrojuši, jaunajā 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējuma plānošanas periodā 
pašvaldībai ir iespēja saņemt 
finansējumu uzņēmējdarbības 
atbalstam un viens no objektiem, 
kurā pašvaldība plāno to novirzīt, 
ir multifunkcionālas servisa ēkas 
izbūve. Būtiski, ka uzņēmējdarbības 
atbalstam pieejamais finansējums 
jaunajā ES fondu plānošanas 
periodā tiek piešķirts ar zināmiem 
nosacījumiem, kas paredz 
projekta īstenošanas rezultātā 
sasniegt noteiktus rādītājus - 
projektā ieguldāmajiem ES un 
pašvaldības līdzekļiem pretim 
jābūt arī uzņēmēju investīcijām un 
jaunradītām darba vietām.
 Servisa ēkas būvniecība notiks ar 
Eiropas Reģionālas attīstības fonda 
līdzfinansējumu.
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Aktīvās atpūtas diena Mālupē
Iveta Zvejniece,
Mālupes saieta nama vadītāja

 Katru gadu augustā Mālupē 
notiek aktīvās atpūtas diena 
„Ejam, skrejam, smejam”. 
Arī šogad 13. augustā Mālupes 
salā ieradās gan lieli, gan mazi, 
lai sportotu un labi atpūstos. 
Kā sportistiem katrs rīts sākas 
ar vingrošanu, arī mums diena 
sākās ar rīta vingrošanu, kuras 
laikā ikvienam bija iespēja 
kārtīgi izstaipīties un aizdzīt 
prom miedziņu.

 Ciemos pie mazajiem 
mālupiešiem bija atbraukusi 
Minnija (Lidija Stebere), kuras 
pavadībā mazie varēja piedalīties 

dažādās radošās aktivitātēs. Ieva 
Krevica bērniem veidoja 
brīnišķīgus sejas zīmējumus.  
Kamēr mazākie dalībnieki darbojās, 
viņu vecāki varēja aktīvi atpūsties 
sportojot.
 Ikviens individuāli varēja 
piedalīties sportiskās aktivitātēs. 
Kā jau olimpiskajā gadā varējām 
pārbaudīt savus spēkus ne tikai 
skriešanā, bet arī svarcelšanā, 
šautriņu mešanā un dažādās citās 
aktivitātēs. Šogad pirmo reizi 
aktivitāšu vidū bija arī maisa 
mešana, kas izrādījās, nav nemaz 
tik viegli, kā no malas izskatījās. 
Par tradīcija ir kļuvušas komandu 
sacensības pludmales volejbolā 
un stafetēs.
 Kamēr visi sportoja, 
saimniece Aiva Zeile bija 

sarūpējusi uz ugunskura vārītu 
gardu zupu. Kad vēderi bija pilni, 
visi ar nepacietību gaidīja 
apbalvošanu. Pasākuma galvenie 
tiesneši Jurģis Šatilovs un 
Broņislavs Andranovs uzsvēra, 
ka šajā dienā galvenais ir piedalīties 
un gūt labas emocijas. Balvas tika 
pasniegtas ne tikai komandām, bet 
arī tiem, kas startēja individuāli, gan 
pašiem mazākajiem sportistiem, gan 
senioriem. Paldies sponsoriem par 
iespēju sarūpēt dāvanas!
 Pasākuma sponsori: z/s “Dzirnavu 
8”, z/s “Kadiķi M.A.”, A. Babra 
piemājas saimniecība 
“Priednieki”, SIA “Sandors”, 
SIA “Valrito”, z/s “Bitītes”, 
z/s “Grundas”, z/s “Alodzene”, 
SIA “Aldators”, z/s “Slišiņi”.
 Paldies visiem, kas atnāca! 

Liepnā būs bērnu 
rotaļu laukums!
Sanita Bordāne,
Biedrības valdes locekle un 
projekta vadītāja

  Jau vairākus gadus “Latvijas 
Mobilais telefons” atbalsta 
Latvijas novadus, izsludinot 
projektu “Latvijas Mobilais 
telefons Latvijai”. Šogad bija 
iespēja Alūksnes novada 
iedzīvotājiem iesniegt projektus 
vides uzlabošanai, veselīga 
un aktīva dzīvesveida 
popularizēšanai.

 Biedrība “Liepna - manas mājas” 
sadarbībā ar Liepnas jauniešu 
saimi apzināja pagasta iedzīvotāju 
vēlmes vides uzlabošanai. 
Liepnenieši vairākkārt izteica 
priekšlikumu par bērnu rotaļu 
laukuma izveidi, jo tas būtu 
nozīmīgi gan iedzīvotājiem un 
viņu bērniem, gan pagasta vides 

uzlabošanai, labiekārtojot 
teritoriju pie Liepnas tautas nama, 
tāpēc biedrība “Liepna - manas 
mājas” nolēma izmantot LMT 
piedāvāto iespēju un iesniedza 
projektu „Liepnas bērnu rotaļu 
laukuma izveide”. 
 No projekta iesniegšanas brīža līdz 
rezultātu paziņošanai mūs nepameta 
cerība, ka projektu atbalstīs, jo ļoti 
aktīvi balsošanā iesaistījās Liep-
nas pagasta iedzīvotāji, viņu radi, 
draugi, paziņas ne tikai Latvijā, bet 
arī svešumā. Īpašs paldies veikala 
“Maks” pārdevējām Mudītei, Ilzei 
un Inārai par iedzīvotāju iesais-
tīšanu balsošanā. Paldies LMT, 
Alūksnes novada pašvaldībai, 
Alūksnes un Apes novada fonda 
vadītājai Dzintrai Zvejniecei par 
atbalstu. Mēs kopā to paveicām! 
Liepnā bērnu rotaļu laukums būs 
un 10. septembrī pulksten 17.00 pie 
Liepnas tautas nama aicinām uz tā 
atklāšanu.

Jaunlaicenē 
atkal aicina uz 
danču vakaru
Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

 Iespējams, ka kāds no lasītājiem 
domās, ka šis raksts ir vairāk 
domāts tiem, kuri šoziem un šajā 
pavasarī aktīvi apmeklēja danču 
vakarus Jaunlaicenē. Taču nē! Ar 
šo es vēlos 10. septembrī pulksten 
20.00 Tevi, Tevi un Tevi atkal 
aicināt uz kopēju dancošanu.

 Par lustīgu mūziku un danču soļu 
ierādīšanu gādās jau pazīstamā 
folkloras kopa “Ore” ar savu 
vadītāju Inesi Rozi. Atmetiet visus 
savus kompleksus un brauciet šurp. 
Pie mums izdancoties var ikviens. 
Gan tas, kurš nekad nav dejojis un 
domā, ka nekad to neiemācīsies, 

gan tas, kuram deja nesagādā 
nekādas grūtības. 
 Šajā reizē ir padomāts par to, lai 
jūs un jūsu līdzpaņemtie bērni 
mirkļos, kad kājas nedaudz pieku-
sušas, varētu iepazīties ar dažādām 
sentēvu izklaidēm, kuras jums ierā-
dīs un pamācīs apgūt Jaunlaicenes 
muižas horstmadāmas. Iespējams, 
jūs vēl neziniet, kas ir “dūcenis”, 
kā var “atdzīvināt” pašu pagatavotu 
lupatu vāverīti, kā trāpīgi “nosist 
mušas”. Ja šajā vakarā būsiet 
Jaunlaicenes tautas namā, šīs un vēl 
citas, iemaņas noteikti, apgūsiet!
 Jā, un galvenais, neaizmirstiet 
paķert līdzi vieglus, ērtus apavus, 
elpojošu apģērbu! Par tēju un avota 
ūdeni gādāsim mēs, pasākuma 
organizatori! UZ TIKŠANOS!

Alūksnē izvietos ielu plāksnes,
pārbūvēs ietvi Torņa ielā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē uzsāks ielu 
nosaukuma plākšņu izvietošanu 

Saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.21/2015 “Par 
kārtību, kādā izvietojamas un nofor-
mējamas ielu nosaukuma plāksnes, 
ēku numura (nosaukuma) zīmes 
Alūksnes novadā”, Alūksnes nova-
da pašvaldība sāk izvietot jaunās 
ielu nosaukuma plāksnes pilsētā. To 
paredzēts veikt pakāpeniski.
 Pirmās, kas saņems ielu 
nosaukuma plāksnes, būs ielas 
Kalnadruvu un Sīļu dārziņu teri-
torijā. Nākamās, kam pašvaldība 
sāks pasūtīt jaunās plāksnes, būs 
Pils ielai piegulošās ielas. Šī gada 
pašvaldības budžetā ielu nosaukuma 
plākšņu izvietošanai paredzēti 
8000 EUR.
 Savukārt namīpašniekiem atgādi-
nām, ka jāparūpējas par saistošo 
noteikumu prasībām atbilstošu 
ēku numura vai nosaukuma zīmju 
izvietošanu pie saviem īpašumiem. 
Saistošie noteikumi spēkā stājās šī 

gada 1. jūlijā un zīmju izvietošana 
jāveic viena gada laikā. Noteikumi 
pieejami šeit: http://aluksne.lv/
s_noteikumi/2015/29.12/Saisto-
sie_noteikumi_Nr_21_eku_numu-
ru_zimes.pdf 

Skvēra labiekārtošanas 
otrā kārta

 Alūksnes centrā sāksies skvēra pie 
Bībeles muzeja un tūrisma infor-
mācijas centra labiekārtošanas otrā 
kārta.
 Saskaņā ar iepirkuma procedū-
ras rezultātiem, darbus veiks SIA 
“Ceļinieks 2010” par līgumcenu 
33741,77 EUR.
 Pirmajā kārtā paveiktais tiks tur-
pināts. Darbi ritēs gan pie tūrisma 
informācijas centra ēkas, gan arī 
skvēra daļā, kas atrodas pie Pils un 
Brūža ielu krustojuma. Plānots iz-
būvēt ietvi gar Baznīcas ielu, jaunu 
elektropārvades līniju, ierīkot jauno 
dekoratīvo apgaismojumu, izveidot 
divas sadalnes vietas elektroierī-
ču pieslēgšanai, demontēt Pils un 
Brūža ielu krustojumā esošo veco 
afišu stabu.
 Labiekārtošanas darbu pabeigšanai 
trūkstošos 6331 EUR Alūksnes 

novada domes deputāti piešķīra 
25. augusta domes sēdē.

Torņa ielā pārbūvēs ietvi

 Šoruden plānots sākt ietves pār-
būvi Torņa ielā Alūksnē posmā no 
Rijukalna līdz Pils ielai. Saskaņā ar 
iepirkuma procedūru, darbus veiks 
SIA “Asfaltbūve”. Pārbūves darbus 
pašvaldība finansēs, piesaistot 
Valsts kases aizņēmuma līdzekļus 
ceļu infrastruktūrai.
 Ietve šai ielas posmā ir kritiskā stā-
voklī, segums nolietojies, bedrains 
un lietainā laikā piepildās ar ūdeni. 
Pārbūvējot ietvi, atsevišķās vietās 
paredzēts pacelt tās līmeni augs-
tāk par pašreizējo, kā arī sakārtot 
lietusūdens novadīšanas sistēmu. 
Segumam izmantos betona bruģak-
meni. Rekonstruēs arī divas esošās 
autobusu pieturas, demontējot vecās 
un ierīkojot jaunas pieturvietas ar 
nojumēm, kādas izvietotas jau agrāk 
rekonstruētajās pilsētas tranzītielas. 
Demontēt paredzēts arī veco afišu 
stabu ietves malā pie 3. mājas.
 Lai varētu kvalitatīvi veikt ietves 
pārbūvi, pie 3. un 5. mājas pa 
vienam, bet pie 13. mājas paredzēts 
nogriezt vairākus bērzus.

Mainīs apsaimniekošanas maksu veidojošās proporcijas
Armands Musts,
SIA “Alūksnes nami” valdes 
loceklis

 No 1. septembra 
SIA “Alūksnes nami” mainīs 
apsaimniekošanas maksā 
iekļauto administratīvo izdevumu 
apmēru, palielinot to līdz 
15 centiem par 1 m2. Apsaimnie-
košanas maksa netiek palielināta, 
taču mainīsies to veidojošo 
posteņu proporcijas – 
palielināsies izdevumi, kā 
rezultātā samazināsies māju 
uzkrājumi.

 Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1014 “Kārtība, kādā 
aprēķināma maksa par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu”, 7. pants 
nosaka, ka ikvienā dzīvojamā 
mājā organizējami tādi uzturēšanas 
un apsaimniekošanas pakalpojumi 
kā dzīvojamās mājas 
kopīpašumā esošās daļas un 
tai piesaistītā zemesgabala 
sanitārā kopšana un labiekārtošana, 
dzīvojamās mājas tehniskā 
apkope, kārtējie remontdarbi, 
mājas pārvaldīšanas pakalpojumi, 
nākamajam periodam nepieciešamo 
remontdarbu plānošana. Tie 
attiecīgi parādās arī aprēķinā 
par apsaimniekošanu.
 Mājas pārvaldīšanas 
administratīvie pakalpojumi 
sevī ietver dažādus finanšu 
uzskaites pakalpojumus, tai 
skaitā maksājumu pieņemšana, 
norēķini ar pakalpojumu 
sniedzējiem, juridiskos 

pakalpojumus – līgumu un citu 
juridisko dokumentu 
sagatavošanu, lietvedības 
nodrošināšanu. Šīs darbības 
veido administratīvās 
izmaksas.
 Administratīvās izmaksas tika 
apstiprinātas 2008. gada 
22. decembrī – 0,0639 LVL 
(0,0909 EUR). 2013. gadā 
SIA “Alūksnes nami” 
administratīvās izmaksas 
samazināja par 10% un šobrīd tās 
ir 0,0818 EUR par 1 m2 bez PVN. 
Taču pēdējos astoņos gados Latvijā 
ir pieaugušas gan degvielas, gan 
elektrības cenas, kā arī minimālā 
alga.
No 2016. gada 1. janvāra mainījies 
arī starp SIA “Alūksnes nami” un 
SIA “Rūpe” noslēgto saimniecisko 
līgumu saturs – SIA “Alūksnes 

nami” vairs neveic “kasiera” 
funkciju, un par šo pakalpojumu 
jānorēķinās pakalpojuma 
saņēmējam – klientam.
 Lai nodrošinātu pilnvērtīgu ar 
klientiem noslēgto līgumu saistību 
izpildi, jārūpējas arī par 
pakalpojumu uzlabošanu.
 Būtiski, ka jau pēdējos 3 – 4 gadus 
zvērināts revidents ir norādījis, ka 
administratīvās izmaksas, ko 
SIA “Alūksnes nami” iekasē, 
nesedz reālās administratīvās 
izmaksas.
 Šogad pēc pašvaldības pasūtījuma 
tika veikts SIA “Alūksnes nami” 
novērtējums un neatkarīgais ek-
sperts, kas to veica, norādīja, ka ad-
ministratīvās izmaksas ir jāpalielina 
līdz 15 centiem par 1 m2, pretējā 
gadījumā uzņēmumam nākošā gadā 
var iestāties likviditāte.

 SIA “Alūksnes nami” šobrīd 
jau strādā visa novada teritorijā, 
apsaimniekojot mājas, neesam 
mainījuši amatu sarakstus un 
strādājam iepriekšējā režīmā bez 
papildu finansējuma no pašvaldības. 
Šogad esam mainījuši arī sniegto 
pakalpojumu cenrādi, kas pieejams 
pašvaldības mājaslapā.
 Atgādinām dzīvokļu īpašniekiem, 
ka pēc to iniciatīvas var sasaukt sa-
pulci un lemt par apsaimniekošanas 
maksas paaugstināšanu.
 Iespējams, ka šis var kalpot arī par 
pamudinājumu pārdomāt dzīvokļu 
īpašniekiem savu īpašumu kopuma 
apsaimniekošanu un lemt par turp-
māku apsaimniekošanas modeli, 
uzņemoties to veikt pašiem vai no-
dodot šo funkciju citam apsaimnie-
košanas pakalpojumu sniedzējam.
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Mārkalnes skolēni izvēlas dažādas skolas
Evita Aploka

Bijušās Mārkalnes 
pamatskolas audzēkņi savām 
izglītības gaitām izvēlējušies 
dažādas apkārtējās skolas. 
Nokļūšanai uz tuvākajām 
skolām – Alūksnē un 
Pededzē – arī pielāgots 
sabiedriskais transports.

 Pededzes pamatskolu izglītības 
ieguvei izvēlējušies 10 bijušās 
Mārkalnes pamatskolas audzēkņi, 
10 mācīsies Bejas pamatskolā, 
7 – Alūksnes novada vidusskolā, 
2 – Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā, pa vienam – Alūksnes 
pilsētas sākumskolā, Gaujienas 
internātskolā, 3 - Vācijā, bet par 1 
audzēkņa izvēlēto turpmāko izglītī-
bas ieguves vietu nav informācijas.
 Lai skolēni no Mārkalnes nokļūtu 
uz Pededzi un Alūksni, ir veiktas 
izmaiņas sabiedriskā transporta 
maršrutos. Maršrutā Alūksne – 
Žubītes – Alūksne ar 1. septembri 
slēgts reiss ar atiešanas laiku no 
Alūksnes autoostas 07.40. No 
jauna izveidoti reisi Alūksne – 
Ponkuļi – Alūksne ar atiešanas 
laiku no Alūksnes 06.10 un 16.00.
 Savukārt jau esošajam maršrutam 
Alūksne – Mārkalne – Zabolova no 
rīta pārkārtots atiešanas laiks 
no Alūksnes autoostas, lai uz Pede-
dzes pamatskolu nogādātu skolēnus.
 Mārkalnes pamatskolas ēku, 
saskaņā ar Alūksnes novada domes 

lēmumu, plānots izmantot 
sociālās aprūpes centra funkciju 
veikšanai.

Izmaiņas izglītības jomā jaunajā mācību gadā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Saskaņā ar jaunajiem 
Ministru kabineta noteikumiem 
“Pedagogu darba samaksas 
noteikumi”, Alūksnes novada 
dome 25. augusta sēdē pieņēma 
vairākus lēmumus, kas saistīti 
ar izglītības iestāžu darbinieku 
darba samaksu, kuri stāsies 
spēkā 1. septembrī.

 Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča norāda, ka jaunie “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” paredz 
ieviest pašvaldībām finansiāli 
motivējošu mehānismu, lai 
veicinātu kvalitatīva, mūsdienī-
gām izglītības prasībām atbilstoša 
skolu tīkla attīstību. Jaunais darba 
samaksas modelis paredz atšķirīgu 
koeficientu pielietošanu turpmā-
kajos divos gados, lai motivētu 
pašvaldības šajā laikā sakārtot savu 
skolu tīklu.
  - Ar jauno pedagogu darba samak-
sas modeli Izglītības un zinātnes 
ministrija ir paudusi savu viedokli 
un tagad ir pašvaldību izšķiršanās. 
Noteikti, ka lēmumus par izglītības 
iestāžu reorganizāciju, balstoties 
uz izstrādāto novada izglītības ies-
tāžu attīstības plānu, būsim spiesti 
pieņemt jau pašvaldības budžeta 
nākamā gada kontekstā, - norāda 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs Arturs Dukulis.
 Alūksnes novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Aivars Fomins uz-
sver, ka izstrādātā Alūksnes novada 
izglītības tīkla attīstības programma 
ir bijusi precīza un būs noderīga, 
lai turpmāk nākotnē pieņemtu 
argumentētus, pamatotus lēmumus.

 Jaunie Ministru kabineta 
noteikumi “Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” paredz, ka 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītājiem un vietniekiem zemā-
ko darba samaksas likmi nosaka 
iestādes dibinātājs, tādēļ dome 
noteica no pašvaldības budžeta 
finansētajiem pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājiem zemāko darba 
algas likmi. Līdz šim pirmsskolas 
izglītības iestādēs ar bērnu skai-
tu līdz 100 vadītāja atalgojums 
bija 700 EUR, iestādēs ar bērnu 
skaitu no 101 līdz 150 – 715 EUR, 
iestādēs ar bērnu skaitu no 151 līdz 
250 – 737 EUR. Turpmāk, saskaņā 
ar Ministru kabineta noteikumiem 
un domes lēmumu, atalgojums 
mēnesī pirms nodokļu atskaitīšanas 
būs attiecīgi 900 EUR, 950 EUR un 
1000 EUR. Savukārt pašvaldības 
finansēto pirmsskolas izglītības 
iestāžu vietniekiem izglītības jomā 
zemākā mēneša darba algas likme 
būs 80% apmērā no iestādes vadītā-
jam noteiktās likmes. Jāpiebilst, ka 
šādi amati izveidoti tikai bērnudār-
zos, kur audzēkņu skaits ir virs 100. 
Darba samaksas likme vietniekiem 
bija no 547 līdz 556 EUR, bet turp-
māk būs no 760 līdz 800 EUR.
 MK noteikumi paredz, ka pirms-
skolas izglītības pedagogiem zemā-
kā mēneša darba algas likme tiek 
noteikta atbilstoši bērnu skaitam 
grupā. Dome noteica zemāko likmi 
līdz 2018. gada 31. augustam - ja 
grupā izglītojamo skaits ir līdz 13 
bērniem, tad zemākā mēneša darba 
algas likme būs 560 EUR, bet, ja 
izglītojamo skaits ir 14 un vairāk, 
tad šī likme sasniegs 620 EUR.
 Dome arī apstiprināja noteiku-
mus, kas nosaka kārtību, kādā 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
speciālajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm, pirmsskolas izglītības 
iestāžu speciālajām grupām un 
internātpamatskolai.
 No Izglītības un zinātnes ministri-
jas tiks saņemts kopējais finansē-
jums pedagogu darba samaksai un 
uzturēšanas izdevumiem un pašval-
dībai tas jānovirza tālāk attiecīga-
jām izglītības iestādēm. Ja agrāk 
ministrija piešķīra visas likmes, ko 
izglītības iestāde bija prasījusi, tad 
šobrīd finansējums tiek piešķirts 
atbilstoši bērnu skaitam izglītības 
programmā, piemērojot koeficientu 
un formulu, pēc kuras tiek aprēķi-
nāts konkrētais finansējuma apjoms. 
Savukārt uzturēšanas izdevumi 
tiek piešķirti pēc faktiskā bērnu 
skaita izglītības iestādē. Pašvaldī-
bas izstrādātie noteikumi paredz, 
ka mērķdotācijas daļu uzturēšanas 
izdevumiem tā aprēķinās pēc nor-
mēto izglītojamo skaita, piemērojot 
koeficientus – dienas speciālajā 
pirmsskolas izglītības iestādē – 1, 
diennakts speciālajā pirmsskolas iz-
glītības iestādē – 1,10 un diennakts 
internātskolā – 1,20.
 25. augusta sēdē deputāti apstip-
rināja arī noteikumus par kārtību, 
kādā sadala mērķdotāciju pašvaldī-
bas izglītības iestādēm bērnu no 5 
gadu vecuma izglītošanā nodarbinā-
to pedagogu, pamata un vidējās vis-
pārējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai.
 Mērķdotācijas sadalē šogad finan-
sējums katrai skolai tiek piešķirts 
pēc skolēnu skaita un netiek pare-
dzēta līdzekļu pārdale starp skolām 
izglītības programmu realizēšanai. 
Taču no katras izglītības iestādes 
ieturēs zināmu procentu rezerves 
budžetam un atbalsta personālam. 
Mērķdotāciju 1% apmērā rezerves 
fondam un 1% Izglītības pārvaldes 
atbalsta personāla pedagogu darba 

samaksai veido, ieturot šo finansēju-
mu proporcionāli izglītības iestādei 
aprēķinātajam darba samaksas 
finansējumam.
 Deviņām novada skolām pietrūkst 
finansējuma, lai nodrošinātu pilnas 
likmes atalgojumu direktoram, jo 
pilna direktora likme veidojas, ja 
skolā ir 100 bērnu. No Alūksnes 
novada mazajām skolām tā ir tikai 
Strautiņu pamatskola. Pārējās maza-
jās skolās direktora likmei pietrūkst 
no apmēram 80 līdz 500 EUR, tādēļ 
trūkstošo daļu šajā mācību gadā 
finansēs no pašvaldības budžeta. 
Šī gada četriem mēnešiem 
nepieciešamais līdzekļu apjoms ir 
13 000 EUR. Līdzekļi otrajam 
semestrim tiks paredzēti 
pašvaldības nākamā gada budžetā.
  - Ministru kabineta noteikumos 
par pedagogu darba samaksas 
kārtību noteikts, ka vienai skolotāja 
slodzei lauku skolās turpmāk būs jā-
būt 10,5 bērniem klasē, bet pilsētas 
skolās – 13 skolēniem klasē. 
Salīdzinājumam iepriekš klasē 
noteiktais skolēnu skaits bija 8,12. 
Līdz ar to tas ir ievērojams kāpums.
 Pirms finansējuma sadales vēl 
jāpiemēro MK noteikumos no-
teiktie koeficienti, no kuriem daļa 
attieksies tikai uz divu gadu pārejas 
periodu, tā motivējot pašvaldības 
sakārtot savu skolu tīklu. Piemēram, 
ja skolēnu skaits pirmajās sešās 
klasēs skolā ir 70 un vairāk, tad 
koeficients ir 1. Savukārt tad, ja šis 
skaits ir mazāks par 70, tad šogad 
valsts piemēros koeficientu 
1,25, bet nākamajā mācību gadā 
šādai skolai koeficientu 1,25 
piemēros tikai tad, ja tā būs 
reorganizēta par sākumskolu. Ja 
tas nebūs noticis, tad 
piemērojamais koeficients nākamajā 
mācību gadā šādai skolai būs 1.

 Skolēnu skaita dēļ šogad divās 
novada skolās – Mālupes un Ilzenes 
pamatskolās apvienotās klasēs at-
sevišķus mācību priekšmetus kopā 
apgūs pat trīs vecumu skolēni. Šādā 
veidā bērni mācīsies mājturību, 
sociālās zinības, mūziku, vizuālo 
mākslu, sportu.
 Jau šobrīd divos lielākajos bērnu-
dārzos ir logopēdi, kas strādā ar šo 
iestāžu audzēkņiem. Jaunajā mācību 
gadā no valsts mērķdotācijas īpaša 
logopēda likme uz 200 bērniem būs 
izdalīta, lai strādātu ar piecgadīga-
jiem un sešgadīgajiem bērniem.
 Ar jauno mācību gadu mainās ne ti-
kai atalgojums, bet arī kontaktstun-
du skaits. Piemēram, pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogiem 
turpmāk pilnai likmei būs jānostrā-
dā 36 kontaktstundas un 4 gatavoša-
nās stundas, skolotājiem, speciālās 
izglītības skolotājiem, logopēdiem 
21 stundas vietā turpmāk būs 30 
stundas, profesionālās ievirzes 
pedagogiem 21 stundas vietā būs 
jāstrādā 28. Profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm visi jaunie nosa-
cījumi spēkā stāsies no 1. janvāra.
 Būtiski, ka, sākot ar 2017. gadu, 
pašvaldībai būs jāsāk pārņemt valsts 
finansēto internātskolu un speciālo 
pirmsskolas izglītības iestāžu uztu-
rēšanu. Pedagogu darba samaksai 
un uzturēšanas izdevumiem valsts 
šogad piešķir līdzekļus līdz gada 
beigām. 2017. gadam pedagogu un 
direktoru samaksu, kā arī uzturēša-
nas izdevumus Liepnas internātpa-
matskolai finansēs valsts, bet bēr-
nudārzu “Mazputniņš” un “Cālis” 
uzturēšanai valsts piešķirs finan-
sējumu vairs tikai 30% apmērā, 
pārējais būs jāsedz no pašvaldības. 
Savukārt no 2018. gada šīs iestādes 
pilnībā būs jāfinansē no pašvaldības 
budžeta, - skaidro G. Kupča.

Sanāksmē debatē par 
pieciem attīstības virzieniem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pirms jaunā mācību gada 
25. augustā Alūksnes novada 
izglītības iestāžu direktori, 
vietnieki, iestāžu padomju pār-
stāvji kopā ar Alūksnes novada 
pašvaldības vadību un Izglītības 
pārvaldi tikās sanāksmē, kurā 
diskutēja par piecām tēmām.

 Kopā ar izglītības jomas darbinie-
kiem šajā dienā bija arī pašvaldības 
vadība – Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis, 
priekšsēdētāja vietnieks, Sociālās, 
izglītības un kultūras komitejas va-
dītājs Aivars Fomins un pašvaldības 
izpilddirektore Janīna Čugunova. 
Viņi mācību gada priekšvakarā gan 
izteica savus vēlējumus, gan arī rak-
sturoja pašreizējo situāciju izglītības 
jomā novadā.
 Sanāksmes uzmanības lokā bija 
tādas tēmas kā modernas un ergo-
nomiskas mācību vides veidošana, 
izglītojamo garīgās, psihoemocionā-
las un fiziskās veselības uzlabošana, 
ikdienas mācību darba rezultāti, 
ārpusstundu/ārpusnodarbību 
aktivitātes iestādē un Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija kā peda-
gogu tālākizglītības un metodiskais 
centrs. Katru tēmu moderēja kāds 

no Izglītības pārvaldes speciālistiem 
un izglītības iestādes katra izteicās 
par vienu no piecām tēmām, snie-
dzot priekšstatu pārējiem kolēģiem, 
kādus soļus konkrētajā virzienā 
pirmsskolas izglītības iestāde vai 
skola spērusi.
 Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Kupča atgādināja, ka jaunajā nova-
da izglītības attīstības programmā, 
kas izstrādāta līdz 2020. gadam, 
iekļauti 10 konkrēti attīstības 
virzieni un 10 uzdevumi. Piecus no 
šiem virzieniem izglītības iestāžu 
pārstāvji apsprieda 25. augusta 
sanāksmē. 
 Viens no tiem ir moderna un ergo-
nomiska vide, kurā bērniem strādāt 
un attīstīties tā, lai būtu prieks 
mācīties un sasniegt sasniegumus. 
G. Kupča aicināja paturēt prātā to, 
ka ergonomiskie risinājumi skolas 
ikdienā nodrošina veselu, apmie-
rinātu un priecīgu bērnu, kurš var 
sasniegt labākus mācību rezultātus. 
Izglītības pārvaldes vadītāja aicināja 
iestādes, iegādājoties mēbeles, 
mācību līdzekļus vai veicot remontu 
telpās, domāt par bērnu fiziskajām 
un emocionālajām vajadzībām un 
izzināt bērnu domas par to, kādu 
vidi viņi skolā vēlētos. 

Turpinājums 7. lappusē
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Turpinājums no 6. lappuses

 Aktualizēts tika jautājums 
arī par ēdināšanu un pusdienu 
maltīšu kvalitāti, kā arī dzeramā 
ūdens pieejamību. 
 Ineta Bērziņa no Izglītības 
pārvaldes izglītības iestāžu 
atbalsta centra rosināja deba-
tēt par izglītojamo garīgās, 
psihoemocionālas un fiziskās 
veselības uzlabošanu izglītības 
iestādēs, par emocionālo un 
fizisko labklājību. Viņa skaidro-
ja, cik būtiskas ir emocionālās 
prasmes – emociju atpazīšana 
sevī un citos, prasme uzvesties 
pozitīvi, izvirzīt reālus mērķus 
un risināt problēmas. Tāpat 
uzsvēra fiziskās labklājības lomu 
skolēna ikdienā – gan patīkama 
skolas vide, optimāls dienas 
plānojums, medicīniskā aprūpe. 
Viņa rosināja novadā piesaistīt 
jaunus atbalsta speciālistus, jo 
pašreizējā sastāvā kopā ar kolē-
ģēm strādā jau 20 gadus un būs 
nepieciešama jaunā maiņa.
 Izglītības pārvaldes metodiķe 
Silva Zariņa atgādināja, ka 
lielāka uzmanība jāpievērš arī 
mācību darba ikdienas sasniegu-
miem, un uzsvēra, ka ir svarīgi 
redzēt katra bērna attīstības dina-
miku, īpaši fiksējot brīdi, kad no 
3 ballēm vērtējums pieaug līdz 
četrām un tā tālāk. Viņa uzsvēra, 
ka liela nozīme ir arī motivāci-
jai, sadarbībai starp vecākiem 
un pedagogu, mācību satura un 
mācīšanās procesa dažādošanai, 
lai padarītu to interesantāku un 
arvien motivētu bērnu gūt labā-
kus rezultātus.
 Savukārt Izglītības pārvaldes 
metodiķe Inga Meirāne aicināja 
izglītības iestādes vairāk aizdo-
māties par skolēnu āpusstundu 
nodarbībām un to nozīmi viņu 
vispārējā personības attīstībā. 
Viņa atgādināja, ka novada iz-
glītības attīstības programmā kā 
tuvākajā nākotnē sasniedzamais 
mērķis ir panākt, lai katrs bērns 
atrastu vismaz vienu nodarbī-
bu, ko apmeklēt ārpus mācību 
stundām.
 Skolotāja Sintija Auseja savu-
kārt informēja par Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas kā 
pedagogu tālākizglītības un 
metodiskā centra plānoto prog-
rammu skolotāju tālākizglītības 
jomā un aicināja kolēģus izteikt 
priekšlikumus plānu dažādošanā.

Mācību
gadam sākoties 
- uzmanīgi 
uz ielām un
ceļiem!
 Sākoties jaunajam mācību 
gadam, aicinām visus satiksmes 
dalībniekus būt īpaši vērīgiem 
un uzmanīgiem. Pēc vasaras 
brīvdienām atgriežoties ikdienas 
skolas gaitās, bērni, iespējams, 
vēl nav pieraduši pie satiksmes 
drošības, tādēļ īpaši aicinām 
autovadītājus šajās dienās būs 
uzmanīgiem, savukārt vecā-
kus rosinām atgādināt savām 
atvasēm par drošību uz ceļiem 
un ielām!

Izglītība www.aluksne.lv

Kā skolas gatavojušās jaunajam mācību gadam
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jaunais mācību gads jau 
teju, teju klāt. Zinību dienas 
priekšvakarā Alūksnes novada 
pašvaldības vadība apmeklēs 
atsevišķas izglītības iestādes 
pēc nejaušas izvēles principa. 
Īsi par to, kā jaunajam mācību 
gadam gatavojušās novada 
vispārizglītojošās pamata un 
vidējās izglītības iestādes.

 Alūksnes novada vidusskolai 
šovasar notikušas nozīmīgas 
pārmaiņas. Ir ne tikai labiekārtota 
apkārtne, bet skolas sporta 
laukumam piegulošajā teritorijā 
nojaukta bijusī šautuves ēka, kas 
bija kļuvusi vidi degradējoša un 
bīstama. Skolas ēka šogad pieslēgta 
centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai. Klašu telpas jau 
izremontētas, tagad skolā 
pievērsušies koplietošanas telpu 
uzlabošanai – šovasar izremontēts 
3. stāva gaitenis. Lai skolēniem 
būtu patīkamāka uzturēšanās skolā, 
lielākā daļa grīdu ir lakota koka, 
tāpat arī durvis ir no koka.
 Šis būs otrais mācību gads, kad 
skolā jaunākajiem audzēkņiem būs 
iespēja apgūt robotiku. Savukārt 
nu jau vairākus gadus vecāko klašu 
skolēni var izvēlēties apgūt valsts 
aizsardzības mācību.
 Veiksmīgi darbojusies vasaras 
skoliņa, kurā gan mazie piecgadīgo 
un sešgadīgo grupas audzēkņi, gan 
arī pirmklasnieki varēja iejusties 
jaunajās ikdienas gaitās skolā.

 Alūksnes pilsētas sākumskolā, 
gatavojoties sākt jauno mācību 
gadu, sakārtotas klašu telpas, 
iegādātas mācību grāmatas un 
darba burtnīcas. Reorganizējot 
administrācijas telpas, iekārtota 
skolotāju istaba, labiekārtots un 
izremontēts arī sporta skolotāju 
un sporta inventāra kabinets, 
tāpat papildināts inventārs sporta 
stundām un iegādāts jauns 
stacionārais dators. Turpinās sporta 
zāles renovācija. Šajā mācību gadā 
3.c klase piedalīsies projektā 
“Sporto visa klase”.

 Bejas pamatskolas kolektīvs 
šajā mācību gadā sāks gatavoties 
skolas 150. jubilejai. Lai to 
sagaidītu skaisti un godam, pie 
vecās skolas ēkas šovasar 
risinājušies apjomīgi teritorijas 
labiekārtošanas darbi sadarbībā ar 
zemnieku saimniecību “Sprogas”.
 Skolas ēkā kosmētiskais remonts 
veikts katrā klases telpā. Būtiski, 
ka šajā mācību gadā skolēnu 
kolektīvam pievienosies arī vairāki 
bērni no Mārkalnes pamatskolas.

 Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija šobrīd gatavojas 
plānotajam projektam “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana”, tādēļ 
apjomīgi skolas telpu remontdarbi 
netiek veikti, vien nepieciešamākie 
kosmētiskie labojumi.
 Mācību procesa nodrošināšanai 
iegādātas grāmatas, darba 
burtnīcas un citas lietas, tiek plānota 
atsevišķu datoru nomaiņa. Skolas 
muzeja vajadzībām iegādātas jaunas 
mēbeles, lai uzlabotu un pilnveidotu 

muzeja krājumā esošo materiālu 
izvietošanu un glabāšanu.
 Lai mobilo tālruņu lietošana 
netraucētu mācību procesu, skola, 
saskaņā ar iekšējās kārtības 
noteikumiem un citiem normatī-
viem aktiem, šogad klašu telpās 
ieviesīs īpašus sienas dekorus – 
vietas, kur skolēni varēs mācību 
stundas laikā novietot savus 
mobilos tālruņus.
 Ģimnāzija kā reģiona 
tālākizglītības un metodiskais 
centrs pedagogiem turpinās 
organizēt tālākizglītības kursus.
 Starptautiskajā sadarbībā plānotas 
aktivitātes ar partneriem no Vetinas 
un Sanktpēterburgas – jau oktobrī 
iecerēta starptautiska konference. 
Ar Ernsta Glika dzimtās pilsētas – 
Vetinas Burgģimnāziju sadarbība 
jau notiek vairākus gadus un tagad 
pievienosies arī partneri no Sankt-
pēterburgas, kur plānots sadarbību 
veidot, balstoties uz saitēm ar 
Martas Skavronskas – Katrīnas I 
dzīves ceļu.

 Ilzenes pamatskola jaunajā mācību 
gadā plāno pilnveidot iepriekšē-
jā gadā uzsākto pāreju uz daļēji 
alternatīvu apmācību. Tā kā skolā ir 
apvienotās klases, tad, lai efektīvāk 
apgūtu mācību vielu un vajadzīgās 
prasmes un iemaņas, skolā izmantos 
integrēto apmācību, ieviesīs ārpus-
klases un ārpusskolas apmācību, lai 
būtu iespēja prasmju un zināša-
nu apguvei izmantot arī pagastā 
pieejamos resursus. Skolēni daudz 
mācīsies caur praktisko darbošanos. 
Skolotāju kolektīvs ir pilnībā no-
komplektēts un tie pārsvarā ir pašu 
pagasta iedzīvotāji.
 Skolā pabeigts kāpņu telpu 
remonts, izremontētas telpas, uz 
kurām tuvākajā laikā pārcelsies 
pagasta bibliotēka un feldšerpunkts. 
Vasarā labiekārtots pie skolas eso-
šais rotaļu laukums.

 Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas ēkā turpinājies pērn 
sāktais remonts pirmsskolas izglī-
tības grupas telpās. Remonts veikts 
arī skolas sanitārajās telpās, bet 
apkārtnē notikuši labiekārtošanas 
darbi. Jaunākajām klasēm iegādāti 
jauni skolēnu galdi.
 Iepriecina, ka pirmajās klasēs būs 
vairāk skolēnu. Skolā plānoti pieci 
klašu komplekti. Tāpat kā iepriekš, 

līdztekus vispārizglītojošajai 
programmai, skolēni varēs izvēlē-
ties apgūt arī mūzikas vai mākslas 
programmas. 

 Jaunlaicenes pamatskolā šovasar 
apjomīgi remontdarbi nav notikuši. 
Skolotāji paši sakārto klases, lai 
skaistās telpās sagaidītu skolēnus. 
Tāpat kā iepriekš, mācības notiks 
apvienotajās klasēs. Skolas kolek-
tīvs ir gatavs strādāt un rūpēties, lai 
skolēni justos labi. 

 Liepnas internātpamatskolā mā-
cību gada gaidās veikti dažādi sīki 
remontdarbi telpās, kā arī apkārtnes 
uzkopšana. 

 Liepnas vidusskolā ik gadu 
nopietns remonts tiek veikts vienā 
kabinetā, un šogad kārta pienāku-
si krievu valodas kabinetam, kur 
nomainīts arī apgaismojums. Citviet 
skolas telpās notikuši nepieciešamie 
kosmētiskie remonti. Noslēgusies 
pašvaldības finansētā apkures 
sistēmas renovācija. Pašu spēkiem 
veikts mūzikas kabineta remonts 
un pārkārtošana, lai iepriekš kora 
vajadzībām aprīkoto telpu padarītu 
ergonomiskāku un plašāku. Fizikas 
apguves vajadzībām iegādāts op-
tometrijas komplekts. Savukārt pie 
skolas ar vecāku atbalstu top liela 
puķu dobe. 

 Malienas pamatskola jauno mācību 
gadu sagaidīs ar jaunu, skaistu 
fasādes krāsojumu. Vasarā skolē-
ni darbojušies Alūksnes novada 
pašvaldības atbalstītajā nometnē, kā 
arī rūpīgi kopuši pašu stādīto skolas 
dārzu, tādēļ tagad varēs novākt 
ražu.

 Mālupes pamatskolā šajā vasarā 
nozīmīgi un apjomīgi remontdarbi 
gan nav veikti, tomēr skolas telpas 
pašu spēkiem jaunajam mācību ga-
dam ir sagatavotas. Skolas fiziskās 
vides uzlabošanai izlietnes aprīko-
tas ar karstā ūdens padevi. Interešu 
izglītības jomā šogad skolā būs 
jauns piedāvājums – teātra pulciņš. 
Skolēni jau iepriekšējos gados lab-
prāt periodiski veidojuši teatralizē-
tus uzvedumus un tagad šajā jomā 
varēs darboties regulāri.

 Pededzes pamatskolā iegādāti 10 
jauni datori un iekārtots jauns infor-

mātikas kabinets, savukārt mei-
teņu mājturības kabinets pārcelts 
uz skolas telpām. Papildināts arī 
mācību grāmatu un mācību līdzekļu 
fonds. Sakarā ar Mārkalnes pamat-
skolas slēgšanu, izglītojamo rindas 
Pededzē papildinās 10 skolēni no 
Mārkalnes. Pamatskolā strādās arī 
pirmsskolas grupa. Būtiski, ka ar šo 
mācību gadu Pededzes pamatskola 
pilnībā pārgājusi uz mācībām tikai 
latviešu valodā.

 Strautiņu pamatskola vēl aizvadīta-
jā mācību gadu saņēma jaunu izglī-
tības iestādes akreditācijas termiņu 
– tā akreditēta uz maksimālo laiku 
– sešiem gadiem. Pašu spēkiem 
skolas kolektīvs veicis remontu 
ēdnīcas telpā. Lai uzlabotu skolas 
fizisko vidi, izlietnes aprīkotas ar 
karstā ūdens padevi. Ar pašvaldības 
piešķirtajiem līdzekļiem plānots 
sakārtot kanalizācijas sistēmu. Plā-
nots iegādāties mehāniskās vilkmes 
iekārtu dabaszinātņu kabinetam.
 Mācību procesa nodrošināšanai 
iegādātas grāmatas un mācību 
līdzekļi. Finansējuma saņemšanai 
pieteiktas septiņas interešu izglītī-
bas programmas.

 Vasara Ziemeru pamatskolā bijusi 
gana darbīga. Jūnijā notikušas 
talkas, kopjot skolas apkārtni, lai 
piedalītos novada konkursā “Sakop-
tākā pašvaldības iestāde Alūksnes 
novadā”.
 Pateicoties Alūksnes novada paš-
valdības atbalstam, jaunajā mācību 
gadā skolēniem un sportistiem, kuri 
izmanto skolas zāli, būs pieejamas 
atjaunotas  sporta zāles ģērbtuves 
un dušu telpas. Skolā cer, ka šīs 
ērtības veicinās jaunu sportot gribē-
tāju piesaisti.  
 Vasarā realizēts biedrības “Mēs – 
skolai” projekts “Zināšanu apguve 
ar netradicionālu pieeju”, kas dod 
iespēju turpināt apdzīvot skolas ap-
kārtni. Tāpat skolas kolektīvs prie-
cājas, ka atbalstīts projekts “Sporta 
inventāra un aprīkojuma iegāde 
akreditētajās vispārējās un profe-
sionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādēs”, ko izsludināja Izglītības 
un zinātnes ministrija, un skolai būs 
jauns sporta inventārs.
 Iespēju robežās skolā veikts kos-
mētiskais remonts, iegādātas jaunas 
mēbeles un mācību līdzekļi.

Malienas pamatskolas ēka šovasar ieguva jaunu fasādes krāsojumu                                  Violetas Kļaviņas foto
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Datums un 
laiks 

Pasākums Ieejas maksa

23. septembrī 
19.00

Sadarbības koncerts „BLACK CELLO SABBATH“.
Čellu trio “MELO-M”: Kārlis Auzāns, Miķelis Dobičins, 

Jānis Pauls un čellu kvartets “C-JAM”:  Perts Tarvass (Pärt 
Tarvas), Levis-Danels Megila (Levi-Danel Mägila), 

Marguss Ūss (Margus Uus), Tenu Jeesārs (Tõnu Jõesaar) 
(IGAUNIJAS KONCERTI)

7,00 un 10,00 EUR

Biļetes jau 
pārdošanā! 

*DK
29. septembrī

13.00
Liepājas Jaunā teātra izrāde bērniem “PELNRUŠĶĪTE” 2,00 EUR

2. oktobrī
16.00

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
SIMFONISKAIS ORĶESTRIS (mākslinieciskais vad. 

asoc. prof. Andris Vecumnieks), JAUKTAIS KORIS
(mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais)

5,00 EUR
Skolēniem, 

pensionāriem: 3,00 
EUR

Biļetes jau 
pārdošanā!

*DK
5. oktobrī

13.00
Biedrības “TEĀTRIS UN ES” izrāde bērniem “LIELAIS 

NOSLĒPUMS”
3,00 EUR
Biļetes jau 
pārdošanā!

*DK
7. oktobrī 18.30 DAILES TEĀTRA viesizrāde “SVĒTA LIETA”

Traģikomēdija 1 daļā
Indra Briķe, Juris Bartkevičs, Elīna Dzelme vai 

Aija Dzērve, Mārtiņš Počs

5,00; 10,00; 13,00 
un 15,00 EUR

Biļetes jau 
pārdošanā!

12. oktobrī
19.00

MARIJAS NAUMOVAS solo koncerts “KĀDĀ JAUKĀ 
DIENĀ”

8,00; 10,00; 12,00 
un 15,00 EUR

Biļetes jau 
pārdošanā!

20. oktobrī
13.00

Valmieras Kinostudija piedāvā teātra izrādi bērniem 
“ŠREKS”

3,00 un 4,00 EUR

22. oktobrī 
19.00

      Starptautisks flamenko koncertuzvedums
           “KARMENA”

7,00; 10,00 un 12,00 
EUR

Biļetes jau 
pārdošanā!

27. oktobrī
19.00

Dziesmu spēle ar jokiem “KĀZAS, KĀZAS”

*DK - iespēja izmantot Alūksnes Kultūras centra DĀVANU KARTI   
Pasākumu plāns var mainīties. 

Alūksnes Kultūras centra kases darba laiks 
Otrdiena - Sestdiena

11.00 – 18.00
Tālrunis uzziņām 64322833, 26590320

Alūksnes Kultūras centra 
pasākumu plāns

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
Sabiedrisko attiecību un mārketinga 
menedžeris

 23. septembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielo zāli piepil-
dīs iespaidīgas un neaizmirstamas 
leģendārāko rokmūzikas skaņ-
darbu variācijas septiņu izcilu 
čellistu izpildījumā!

 Latvijas talantīgākais čellu trio 
“MELO-M” kopā ar Igaunijas 
talantīgāko čellu kvartetu “C-JAM” 
ir apvienojušies un radījuši unikālu 
un aizraujošu projektu ar nosauku-
mu “BLACK CELLO SABBATH”. 
Lai arī visi šī projekta dalībnieki ir 
ieguvuši akadēmisko izglītību, šajā 
koncertā būs iespējams novērtēt un 
izbaudīt šo akadēmiskās mūzikas 
virtuozu variācijas par visiem 
zināmajām “Black Sabath”, “Deep 
Purple”, “Bon Jovi”, “Queen”, 
“Mettalica” u.c. rokmūzikas grupu 
“himnām”! 
 Grupas “MELO-M” dalībnieki: 
Kārlis Auzāns, Miķelis Dobičins, 
Jānis Pauls. Tā ir viena no starp-

tautiski pazīstamākajām Latvijas 
mūzikas grupām. Piecu gadu laikā 
grupa koncertējusi divreiz devusies 
turnejā pa ASV, notikuši koncerti 
Krievijā, Francijā, Lielbritānijā, 
Somijā, Krievijā, Zviedrijā, Nor-
vēģijā, Vācijā, Ukrainā, Igaunijā, 
Lietuvā, Turcijā un citās valstīs. 
Koncertos “MELO-M” apvieno 
akadēmiskās mūzikas pamatus ar 
virtuozu izpildījumu un rokmūzikai 
raksturīgu atraktivitāti, kā arī sev 
vien raksturīgo stilu.
 Grupas “C-JAM” dalībnieki: Perts 
Tarvass (Pärt Tarvas), Levis-Da-
nels Megila (Levi-Danel Mägila), 

Marguss Ūss (Margus Uus), Tenu 
Jeesārs (Tõnu Jõesaar). 
 “C-JAM” šobrīd ir viena no 
spilgtākajām Igaunijas grupām, kas 
ar savu neticamo talantu pārveidot 
visiem zināmas dziesmas čellu vari-
ācijās ir nojaukusi ierastās mūzikas 
robežas starp klasisko un populāro 
mūziku.
 Šis koncerts ietilpst koncertu sērijā 
“Igaunijas Koncerti”, kas top sadar-
bībā ar Igaunijas lielāko koncert-
aģentūru “Eesti Concert”. 
 Biļetes nopērkamas Alūksnes 
Kultūras centrā un Biļešu Paradīzes 
kasēs.

Alūksnes Kultūras centrā – Latvijas 
un Igaunijas labākās čellu grupas

Čellu kvartets “C-JAM” šobrīd ir viena no spilgtākajām 
Igaunijas grupām                                                                 Publicitātes foto

Novembrī Alūksnē izcilā 
pianista Vestarda Šimkus 
solokoncerts
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
Sabiedrisko attiecību un mārketinga 
menedžeris

 Koncerta programmā 
sagaidāmi skaistākie klasicisma, 
romantisma un impresionisma 
klaviermūzikas šedevri, 
liriskām, aizplīvuroti klusinātām 
un apcerīgām noskaņām 
mijoties ar spožiem un 
aizrautīgiem lidojumiem klavieru 
88 taustiņu ņirbošajā kosmosā. 
Koncerta apmeklētājiem arī būs 
iespēja dzirdēt dažādus interesan-
tus stāstus no paša pianista par 
koncertā dzirdamajiem skaņdar-
biem.

 Izcilais, klausītāju un kritiķu 
mīlētais pianists Vestards Šimkus 
dzimis 1984. gadā Latvijā, klavier-
spēli sācis apgūt jau piecu gadu 
vecumā Emīla Dārziņa mūzikas 
skolā. Pēc tam studējis Karalienes 
Sofijas Mūzikas augstskolā Madridē 
pie Dmitrija Baškirova un Klaudio 
Martinesa Mēnera, Dienvidkalifor-
nijas universitātē Losandželosā pie 
Daniela Polaka, Riharda Štrausa 
konservatorijā Minhenē pie Vadima 
Suhanova. Mācījies kompozīciju 
pie latviešu komponista Pētera 
Vaska. Papildinājis meistarību 
Borisa Bermana, Lazara Bermana, 
Aleksandra Saca, Emanuela Kra-
sovska, Pītera Frankla, Aleksandra 
Sandlera, Igora Žukova un Džoan-
nas Hevilas meistarklasēs.
 Pianists bijis starptautiskās orga-
nizācijas “Planētas jaunie vārdi” 

stipendiāts, kā arī daudzu starptau-
tisku konkursu laureāts - uzvara 
5. Pasaules klavieru olimpiādē 
Badkisingenā, Vācijā 2007. gadā 
un 1. godalga un publikas balva 55. 
Marijas Kanalsas (Maria Canals) 
pianistu konkursā Barselonā, Spā-
nijā 2009. gada martā. Ar panāku-
miem uzstājies daudzās Eiropas 
valstīs, ASV, Ķīnā, Japānā, Tuvajos 
Austrumos, arī dažādos festivālos - 
Kisingeres mūzikas festivālā Vācijā 
(2008), Bergenes festivālā Norvē-
ģijā (2008), Gidona Krēmera festi-
vālā Lokenhauzā, Austrijā (2005), 
Ūzedomas festivālā Vācijā (2010), 
“Kremerata Baltica” festivālā 
Siguldā (2004, 2005), Stavangeres 
starptautiskajā kamermūzikas fes-
tivālā Norvēģijā (2004, 2009), “Al 
Bustan” festivālā Beirūtā, Libānā 
(2005, 2007).
 Biļetes nopērkamas Alūksnes 
Kultūras centrā, kā arī 
www.bilesuparadize.lv

Decembrī Alūksnes 
Kultūras centrā – operete 
“Jautrā atraitne”
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
Sabiedrisko attiecību un mārketinga 
menedžeris

 Franča Lehāra izrādei “Jautrā 
atraitne”, kas dēvēta par “opere-
šu karalieni”, šogad aprit 111 gadi 
un tā piedzīvojusi nepārspētus 
panākumus ar vairāk kā 250 000 
izrādēm 25 dažādās valodās visā 
pasaulē! Un šogad, 18. decembrī, 
tā būs skatāma arī Alūksnes Kul-
tūras centrā.

 Reiz kāds jauns puisis iemīlēja 
skaistu meiteni, un viņi būtu dzī-
vojuši laimīgi kopā, taču jauneklis 
bija no bagātas ģimenes, bet viņa 
izredzētā – vienkārša zemnieku 
meitene. Jaunekļa vecāki bija pret 
viņu laulībām. Bet visiem par 
pārsteigumu šī meitene ņēma un ap-
precēja tās zemes bagātāko cilvēku. 
Jauneklis pameta savu dzimteni un 
devās uz Parīzi.
 Pagāja gadi, un reiz... Parīzē 
sūtniecības pieņemšanā konsuls, 
barons Zeta, paziņoja satriecošu 
ziņu, - Parīzē ieradusies Hanna Gla-
varī, Kalnuzemes bagātākā atraitne! 
Atraitne nolēmusi šeit atrast sev 
jaunu vīru. Te taču ir Parīze, kur 

dzīvo francūži! Ja Hanna iemīlēsies 
kādā no viņiem, un, ja izņems visu 
savu naudu no Kalnuzemes bankas, 
– valsts, kas šobrīd ir absolūti 
kritiskā stāvoklī, bankrotēs... Tā ir 
katastrofa!
 Lomās: Sonora Vaice vai Anta 
Jankovska (Itālija), Nauris Indzeris, 
Jolanta Strikaite un Dainis Sku-
telis, trīs Latvijas tenori - Nauris 
Puntulis, Guntars Ruņģis, Mierval-
dis Jenčs, Inese Jasmane-Rūrāne, 
Inguna Švāne, Andris Lapiņš, 
Imants Erdmans, Jānis Kirmuška 
vai Zigurds Neimanis.
 Diriģents – Guntars Bernāts, 
režisors – Jānis Kaijaks, scenogrāfs 
– Ivars Noviks, horeogrāfs – Alberts 
Kivlenieks, kostīmu māksliniece – 
Jurate Jurjāne-Silakaktiņa, gaismu 
mākslinieks – Oskars Pauliņš, lib-
reta tulkotāja – Amanda Aizpuriete, 
mākslinieciskais konsultants – Jānis 
Kaijaks, diriģents-vecmeistars, 
operetes orķestris, koris un dejotāji, 
producente - Agija Ozoliņa-Kozlov-
ska, Latvijas operetes fonds.
 Izrāde 2 cēlienos, ilgums 2 stundas 
un 25 minūtes.
 Biļetes nopērkamas Alūksnes 
Kultūras centrā, kā arī 
www.bilesuparadize.lv. 
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AUTOBUSS piestāj
Ilze Zvejniece,
Projekta “AUTOBUSS” vadītāja

 Šī vasara astoņiem 
jauniešiem, kas piedalījās 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektā “AUTOBUSS”, kļuvusi 
piedzīvojumiem un emocijām 
bagāta. Šie jaunieši - Agnese 
Kaulakane, Aleksandrs Mellītis, 
Norberts Dovgāns, Gunda Oja, 
Linda Pastare, Žanete Ludviga, 
Katrīne Ratmane un Lelde Gusta 
– ir paplašinājuši savu pieredzi 
sadarbībā ar cilvēkiem, kas 
pakļauti atstumtības riskam.

 Kā tas notika... Maijā tika izsludi-
nāta 13 – 25 gadus vecu jauniešu 
pieteikšanās dalībai projektā. No 
18 interesentiem, kas pārstāvēja 
dažādas Latvijas vietas, tika izvēlēti 
8 jaunieši, kas, pirmkārt, nāk no 
Alūksnes novada un bija gatavi 
piedalīties visās projekta aktivitātēs. 
Komandai pievienojās arī 1 dalīb-
niece no Kārsavas.
 Jūnija beigās jaunieši satikās ko-
mandas veidošanas un saskarsmes 
prasmju pilnveides treniņā Alūksnes 
novada “Jaunrēveļos”, kur trīs dienu 
garumā iepazina sevi un viens otru, 
pārvarēja dažādus izaicinājumus, 
lai veidotos kā viena savstarpēji 
atbalstoša komanda, kas turpināju-
mā plāno ekspedīciju un nodarbības 
dažādām atstumtības riskam pakļau-
tām cilvēku grupām. Tāpat jaunieši 
kopā ar treneri Staņislavu Babinu 
diskutēja par stereotipiem, diskrimi-
nāciju un atstumtību, par nolūkiem 
un attieksmi, ar kādu jaunieši dosies 
ciemos pie mērķgrupas. 
 Jūlija sākumā, lai gūtu pieredzi 
saskarsmē ar cilvēkiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, jaunieši sa-
tikās un pavadīja divas stundas kopā 
ar Alūksnes novada Sociālā dienesta 

dienas aprūpes centra “Saules stars” 
apmeklētājiem, kas izvērtās par ļoti 
veiksmīgu pieredzi un “nojauca” 
dažādas jauniešu bailes, nedrošību 
par saskarsmi. Visu jūliju un augus-
ta sākumā AUTOBUSa komanda 
tikās vēl vairākas reizes, lai plānotu 
četras dienas ilgu ekspedīciju pa 
Vidzemes un Latgales reģionu ar 
piecām tikšanās reizēm.
 9. augusta rītā sākās ilgi gaidītā un 
plānotā ekspedīcija. Ekspedīcijas 
laikā komanda satikās ar bērniem 
un jauniešiem Grašu bērnu ciematā, 
Madonas novada bērnu un jauniešu 
ārpusģimenes aprūpes un atbalsta 
centrā “Ozoli”, sociālās aprūpes 
centrā “Cerība” Viļānos un Tiskādu 
bērnu namā. Atšķirīgākā organi-
zācija, kur komanda viesojās, bija 
Latvijas nedzirdīgo savienības 
Rēzeknes reģionālā biedrība, kur 
auditorija bija pieaugušie, un ko-
munikācija notika pamatā ar tulku 
starpniecību. Visās apmeklētajās 
vietās strādājošie speciālisti atzina, 
ka tikšanās bijusi patīkama un 
vērtīga, galvenokārt tāpēc, ka ļauj 
gūt pieredzi komunikācijā ar jau-
niem cilvēkiem. Pašiem jauniešiem 
ekspedīcijas laikā nācās tikt galā ar 
dažādām emocijām, gan ar prieku 
par labi paveiktu darbu, gan bailēm 
un nedrošību par komunikāciju un 
kļūdīšanos, gan skumjām un žēlu-
mu, vieglu paniku. Un viss emociju 
spektrs bija vērtīgs mācīšanās 
procesā, jo ikkatrs no dalībniekiem 
atzina, ka ir izmainījies, ieguvis jau-
nu informāciju, mainījis attieksmi 
vai kļuvis pārliecinātāks par sevi un 
savām spējām.
Jauniešu atziņas par pieredzēto un 
iegūto ir šādas:
“Mana attieksme pavisam noteikti 
ir mainījusies saistībā ar cilvēkiem, 
kuriem ir palielināts atstumtības 
risks. Ar viņiem vajag komunicēt.”
“Katram cilvēkam, neatkarīgi no 

dzīvesvietas vai dzīves situācijas, ir 
iespēja būt aktīvam, pilnveidot sevi 
un sasniegt savus mērķus.”
“Man ir prieks par to, ka kaut ko ie-
mācījos, nevis izniekoju laiku, guļot 
vai pavadot laiku pie datora.”
“Tikšanos laikā man bija bailes no 
tā, ka pateikšu kaut ko nepareizi, 
bet viss izdevās. Prieks par paveikto 
darbu!”
“Es sapratu, cik mērķauditorija ir 
pieejama mums, viņi te ir, bet agrāk 
es izvēlējos to neapzināties. Tā 
enerģija no viņiem ir pārsteidzoša 
un iedvesmojoša!”
“Es iemācījos ātrāk atvērties un 
sākt komunicēt ar cilvēkiem, ļauties 
visam notiekošajam un neatteikties 
no izaicinājumiem.”
“Es ceru, ka šīs komandas darbs 
neapstāsies pie šīs ekspedīcijas 

beigām.”
 Lai dalītos bagātīgajā pieredzē 
gan par projekta “AUTOBUSS” 
rezultātiem, gan citiem jauniešu 
vasaras projektiem, īpaši izceļo 
jauniešu un starppaaudžu sadarbību 
un sociālo iekļaušanu, 27. augus-
tā nu jau tradicionālajās Vēlajās 
brokastīs satikās Alūksnes novada 
jaunieši, NVO un pašvaldības 
pārstāvji. 
 Projekta “AUTOBUSS”, ko 
īsteno Alūksnes novada pašvaldība, 
mērķis ir veicināt jauniešu 
atbildības sajūtu par Latvijas attīs-
tību, popularizējot jauniešu aktīvu 
līdzdalību sociālās iekļaušanas 
jomā. Projekta veidotāji cer, ka 
vismaz daļa no šiem astoņiem 
jauniešiem kļūs par vēstnešiem 
sociālās iekļaušanas jomā, iesais-

toties arī turpmākās aktivitātēs un 
projektos vai pašiem tādas veidojot.
 Projekts īstenots Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2016. gadam 
valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Viļānos kopā ar sociālās aprūpes centra bērniem un jauniešiem

“Radošais DIVDIENIS” 
Jaunannā
Ilvija Gritāne,
Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis” 
dalībniece

 Pateicoties Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra organizētajam 
un Alūksnes novada pašvaldības 
atbalstītajam Jauniešu iniciatīvu 
projektam, 26. un 27. jūlijā 
Jaunannā, Zaķusalā, notika 
nebijis pasākums – “Radošais 
DIVDIENIS”.

 

Šajā divu dienu radošajā nometnē 
piedalījās 27 dalībnieki no Jaunan-
nas, Alūksnes, Balvu, Gulbenes un 
Burtnieku novadiem. Nodarbības 
vadīja Rīgas jauniešu centra “Ka-
ņieris” ideju ģenerators un jaunat-
nes darbinieks Jānis Vītols. Viņa 
vadītās nodarbības bija interesantas, 
kas iekļāva tādas lietas kā koman-
das darbu, jauniešu sadarbību un 
saliedēšanos. Apguvām nedaudz 
no teorijas, bet daudzas lietas caur 
dažādām spēlēm izgājām praksē. 

Pasākuma “Radošais DIVDIENIS” dalībnieki 

Jauniešu apmaiņas 
projekts Francijā
Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste

 Šajā vasarā 15 jaunieši 
vecumā no 13 līdz 15 gadiem 
no Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra devās jauniešu apmaiņas 
projektā uz Francijas pilsētu 
Les Lucs sur Boulogne, kas 
atrodas Vendee reģionā, kur 
kopā ar 15 tāda paša vecuma 
Francijas jauniešiem pavadīja 
10 dienas, kopā īstenojot 
projekta aktivitātes, darbojoties, 
strādājot, iepazīstot apkārtni, 
sportojot un atpūšoties.

 Projekta galvenā tēma bija sports, 
aktīvs dzīvesveids un brīvā laika 
pavadīšana. Jauniešiem bija iespēja 
piedalīties Francijas jauniešu centra 
ikdienā, kopā spēlējot spēles un 
atklājot jaunus veidus, kā spēlēt jau 
zināmas spēles un sacensties savā 
starpā. Tāpat jaunieši tika iepazīs-
tināti ar vietējo apkārtni, dažādiem 
kultūras un vēstures objektiem, 

piedaloties gan foto orientēšanas 
sacensībās komandās, skrienot 
un braucot ar velosipēdiem, gan 
arī spēlējot “Eiropas zosu spēli”, 
kuras laikā jauniešiem bija iespēja 
izmantot savas zināšanas par 
Eiropas valstīm. Viena no dienām 
pilnībā bija veltīta sportam, kurā 
projekta dalībnieki komandās 
spēlēja futbolu, frisbiju un 
dodžbolu.
  Tika organizētas arī ekskursijas 
uz Noirmoutier salu, kur jaunieši 
apguva jaunu sporta veidu – 
smilšu burāšana, ar ko neviens 
no jauniešiem nebija iepriekš 
sastapies, tāpat projekta 
dalībnieki devās uz Puy du Fou 
viduslaiku parku, kur bija 
iespēja vērot visdažādākās ar 
viduslaiku vēsturi saistītas, ļoti 
krāšņas izrādes, kad notika gan 
brīvdabā, gan telpās. Izrādēs tik 
stāstīts par patiesiem vēstures 
notikumiem.
 Vienu no pēdējām dienām jaunieši 
pavadīja vienā no lielākajiem ak-
vaparkiem Francijā - O’Gliss Park, 
kurā visas dienas laikā bija iespēja 

izmēģināt dažādas ūdens atrakcijas.
 Projekta noslēgumā notika 
izvērtēšana, pārrunājot projekta 
gaitu, un nolemts sadarbību 
turpināt. Jaunieši, kas piedalījās 
projektā, turpinās tikties sanāksmēs 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, 
kā arī rakstīs jauniešu apmaiņas 
projektu programmas Erasmus+ 
ietvaros, lai, iespējams, jau 
nākamajā vasarā šos jauniešus 
uzņemtu Alūksnē.
 Projektā piedalījās Kate Luīze 
Janka, Elvita Keita Ķikute, Vanesa 
Polna, Ance Strakša, Dita Apsīte, 
Ita Pušpure, Kristīne Krastiņa, 
Kristiāna Solovjova, Lelde Melece, 
Annija Simsone, Niklāvs 
Ogņevs, Rūdolfs Brahmanis, 
Jēkabs Zadumins, Eduards 
Līdumnieks un Rihards Salmiņš. 
Kopā ar jauniešiem projektā devās 
jaunatnes lietu speciāliste Evija 
Eglīte un interešu izglītības 
metodiķe Kristīne Vimba.
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Biedrības “Alūksnes 
lauku partnerība” aktualitātes
 Biedrība “Alūksnes lauku 
partnerība” LAP pasākuma 
“Atbalsts LEADER vietējai 
attīstībai (Sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība)” 
19.2. apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā 
ar SVVA stratēģiju” ietvaros 
turpina Alūksnes lauku 
partnerības teritorijas 
attīstības stratēģijas 2015. - 
2020. gadam īstenošanu.

 Kopējais projektiem pieejamais 
publiskais finansējums no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) - 1 071 185,78 EUR, 
tajā skaitā 535 592,89 EUR (50%) 
uzņēmējdarbības projektiem un 
535 592,89 EUR (50%) sabiedriska 
labuma projektiem.
  1. Šobrīd ir izsludināta atklāta
projektu iesniegumu iesniegšanas 
I kārta, kurā notiek NEPĀR-
TRAUKTA projektu iesniegšana. 

Situācija 9. augustā raksturojama 
ar informāciju tabulā Nr.1. 
  2. Joprojām ir iespēja iesniegt 
ar uzņēmējdarbības attīstību 
saistītus projektu iesniegumus 
I kārtas sekojošās Rīcībās:
R3.1. “Uz vietējiem resursiem 
balstītas ražošanas attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 
112 474,51 EUR, uz 09.08.2016. 
iesniegti un atrodas vērtēšanā 
projekti par 34 930,00 EUR
  R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu 
tūrisma pakalpojumu un produk-
tu veidošana un esošo kvalitātes 
uzlabošana”
Rīcības atbalsta apmērs: 
208 881,23 EUR, uz 
09.08.2016.iesniegti un atrodas 
vērtēšanā projekti par 
141 270,04 EUR
  R3.3. “Vietējo lauksaimniecības 
produktu pārstrādes attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 
69 627,07 EUR

  R3.5. “Vietējo produktu realizā-
cijas uzlabošana un mūsdienīgas 
vides veidošana”
Rīcības atbalsta apmērs: 
69 627,07 EUR, uz 09.08.2016.
iesniegti un atrodas vērtēšanā 
projekti par 25 137,70 EUR
  3. Biedrība “Alūksnes lauku 
partnerība” 2016. gada rudenī plāno 
izsludināt atklāta projektu iesnie-
guma konkursa II un III kārtu, kuru 
ietvaros būs iespēja iesniegt sabied-
riska labuma projektus kultūras, 
sporta un cita brīvā laika aktivitāšu 
vai sabiedrībai nozīmīgas dzīves 
vides attīstīšanai. Informācija tiks 
ievietota: 
www.aluksnespartneriba.lv.
 Sakarā ar šo 7. septembrī 
Alūksnē notiks Informatīvs 
seminārs potenciālajiem 
projektu iesniegumu iesniedzējiem 
(word dokuments).

Jaunalūksnes pagasta Kolberģī pie mājām naktī uzradušies divi kucēni. 
Lūdzam atsaukties, ja zināt, kur sunītes dzīvojušas līdz šim. 14 dienas 
abas kucītes gaidīs piesakāmies saimniekus, pēc tam būs pieejamas 
adopcijai.

Pie jaunās “ALFO Diamond” velotrases Doreskalnā pieklīdis jauns, 
mīlīgs runčuks. Nogādāts “Astēs un Ūsās”.

Dzīvnieku mājā 

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, Elīna Dambe 29477535.

Elīna Dambe,
Biedrības “Astes un Ūsas” 
brīvprātīgā

 Jau trešo gadu biedrība “Astes 
un Ūsas” veic bezsaimnieku kaķu 
sterilizācijas programmu “noķer 
- sterilizē – atlaiž”. Arī šogad 
vēlamies apzināt nesterilizētos 
ielas kaķus un vietas, kur dzīvo 
vai uzturas kaķi, kuriem nepie-
ciešama sterilizācija, ar mērķi 
humāni samazināt klaiņojošo un 
pamesto kaķu skaitu pilsētā un 
izveidot veselīgas bezsaimnieka 
kaķu kolonijas.

 Šogad ir bijuši vairāki gadījumi, 
kad mīlīgi mājas kaķēni aizlīmētās 
kastēs tiek atstāti kādā publiskā 
vietā pilsētā. Tas liek saprast, ka 
bezsaimnieku kaķu sterilizācija ne-
atrisinās kaķēnu skaita pieaugumu 
un ir jāaicina kaķu saimnieki ste-
rilizēt savus kaķus. Tādēļ aicinām 
cilvēkus, kuriem nepieciešama palī-
dzība pieklīduša kaķa sterilizēšanā, 
sazināties ar biedrību “Astes un 
Ūsas”. Iespēju robežās centīsimies 
palīdzēt mazturīgiem cilvēkiem un 
pensionāriem.
Biedrības kontakttālruņi: Modris 
Briedis 26523096, Elīna Dambe 
29477535.

Sterilizēs 
bezsaimnieka kaķus

Septembrī draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē 

Mācītājmuižā:
katru darba dienu 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere
otrdienās 19.00 “Īsta brīvība”
piektdienās 17.00 – 18.00 mācītāja 
pieņemšana
8. septembrī un katru ceturtdienu 
19.00 “Alpha”

Baznīcā:
Svētdienās 11.00 Dievkalpojums
11. septembrī 11.00 Tēvu dienas 
Dievkalpojums
No septembra draudzes kancelejas 
darba laiki mainās.
P. brīvs
O. 9.00 - 13.00
T. 9.00 - 13.00
C. 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

P. 9.00 - 13.00
1. septembrī kanceleja slēgta. Atvai-
nojamies par sagādātām neērtībām! 

Jauns iesvētes mācību kurss sāksies 
2. septembrī 18.00.

Opekalna ev. lut. draudzē

4., 18. septembrī 16.00 Dievkal-
pojumi. Dievkalpojumā kalpos 
mācītājs Vilnis Sliņķis.
24. septembrī 19.00 Opekalna 
kapsētā svecīšu vakars un svētbrīdis 
baznīcā.

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem ak-
tuālajiem pasākumiem, līdz mēneša 
20. datumam iesūtot to uz e-pastu 
evita.aploka@aluksne.lv!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informatīvie semināri Alūksnes novada, Apes, Apes un Trapenes pagasta 
 POTENCIĀLAJIEM PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

“Jaunās LEADER projektu iespējas - sabiedrisko aktivitāšu vai sabiedrībai nozīmīgas dzīves vides attīstīšanā”

Informatīvā semināra mērķis: sniegt informāciju potenciālajiem projektu iesniedzējiem par iespējamām 
aktivitātēm, nepieciešamo dokumentāciju, pieejamo finansējumu, projektu izstrādāšanas un projektu iesnieguma 
nosacījumiem atbilstoši biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādātajai Alūksnes lauku partnerības teritorijas 

attīstības stratēģijai 2015.-2020. gadam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2016. gada 7. septembrī (pieteikšanās līdz 5. septembrim)

Plkst. 14.00, ALŪKSNES Kultūras centrā (mazā zālē), Brūža iela 7, Alūksne. 
2016. gada 8. septembrī (pieteikšanās līdz 6. septembrim)

Plkst. 15.00, APES tautas namā, Skolas iela 4, Ape, Apes novads. 

Pieteikšanās un sīkāka informācija zvanot pa tālruni 29422952 vai rakstot uz e-pastu: partneriba@aluksne.lv.

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (Sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 
19.2.apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” ietvaros turpina Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstī-
bas stratēģijas 2015. - 2020. gadam īstenošanu.
Kopējais projektiem pieejamais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) – 1 071 185, 78 
EUR, tajā skaitā 535 592.89 EUR (50%) sabiedriska labuma projektiem.

Sporta pasākumi novadā
3. - 4. septembrī no 10.00 
Alūksnes Pilssalā Starptautiskās 
sacensības kuģu modelismā.
6. septembrī no 16.00 līdz 18.00 
Veclaicenē orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2016” 14. kārta.
13. septembrī no 16.00 līdz 18.00 
pie autobusu pieturas „Ozolkal-
ni” orientēšanas seriāla „HORI-
ZONTS 2016” 15. kārta.
20. septembrī no pulksten 16.00 
līdz 18.00 Kornetos orientēšanās 
seriāla „HORIZONTS 2016” 16. 
kārta.
25. septembrī no 10.00 Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes spor-
ta skolas angārā Alūksnes novada 
atklātā kausa izcīņa galda tenisā.

Alūksnē
1. oktobrī 18.00 Alūksnes Lielajos 
un Mazajos kapos svecīšu vakars.

Alūksnes Kultūras centrā
23. septembrī 19.00 Čellu trio 
“MELO-M” (Kārlis Auzāns, Miķe-
lis Dobičins, Jānis Pauls) un čellu 
kvarteta “C-JAM” (Perts Tarvass 
(Pärt Tarvas), Levis-Danels Megila 
(Levi-Danel Mägila), Marguss 
Ūss (Margus Uus), Tenu Jeesārs 
(Tõnu Jõesaar), Igaunija) koncerts 
„BLACK CELLO SABBATH“. 
Koncerts notiek sadarbībā ar 

organizāciju “Igaunijas koncerti”. 
Ieeja: 7 un 10 EUR. Biļetes jau 
pārdošanā.
29. septembrī 13.00 Liepājas Jaunā 
teātra izrāde bērniem “Pelnrušķīte”. 
Ieeja: 2 EUR.
2. oktobrī 16.00 Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas Simfonis-
kais orķestris (mākslinieciskais vad. 
asoc. prof. Andris Vecumnieks), 
jauktais koris (mākslinieciskais 
vadītājs Māris Sirmais). Ieeja: 5 
EUR, skolēniem un pensionāriem: 
3 EUR. Biļetes jau pārdošanā.

Alūksnes muzejā
Izstādes un pasākumi
Zinību dienas akcija skolēniem. 
Uzsākot jauno mācību gadu, 
Alūksnes muzejs piedāvā 
skolēniem izbraucienu ar velorikšu 
pa pils parku bez maksas! Akcijas 
norises laiks 1. septembrī no 14.00 
līdz 16.00 pie Alūksnes muzeja 
(lietus gadījumā pasākums tiks 
pārcelts uz 10. septembri no 10.00 
līdz 12.00.
Ceļā uz Latvijas simtgadi un 
XXVI Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkiem 
Alūksnes muzejs aicina apmeklēt 
Roberta Kulpes privātkolekcijas 
izstādes “Nauda Latvijā un 
pasaulē” un “Ieskats Dziesmu 
svētku vēsturē”.

Izstāžu atklāšana 9. septembrī 
16.00.
10. septembrī 10.00 pie Jaunās 
pils Eiropas kultūras mantojuma 
dienu 2016 “Kultūrvēsturiskā 
ainava Latvijā” ietvaros Alūksnes 
muzejs piedāvā:
1) Meistarklasi glezniecībā - 
uzglezno Alūksnes “Jauno pili”. 
Sadarbībā ar mākslinieku Gintaru 
Čerbikovu aicina pieteikties uz 
meistarklasi glezniecībā, kad vienas 
nodarbības laikā varēsiet radīt savu 
mākslas darbu, aizrauties ar glez-
nošanas procesu un pavadīt laiku 
jaukā sabiedrībā. Piedalīties aicināts 
ikviens, gan tie, kas ar gleznošanu 
iepriekš nav nodarbojušies, gan tie, 
kuri glezno, bet vēlas izmēģināt ko 
jaunu. Nodarbība ilgs apmēram trīs 
stundas ar kafijas pauzi. Glezno-
šanā tiks izmantotas akrila krāsas, 
lai mākslas darbs paspētu nožūt 
un varētu to nest mājās. Ja nav 
savu izejmateriālu gleznošanai, tos 
nodrošinās muzejs. Dalības maksa 
2 EUR, iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālruņiem 25665538, 64381321 vai 
e-pastu muzejs.info@aluksne.lv. 
Lietus gadījumā meistarklase notiks 
muzeja telpās.

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī

Ja pastkastē nav „Alūksnes Novada Vēstu”

 Novada iedzīvotājus, kuri pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, bet savā 
pastkastītē nesaņem pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”, 
aicinām informēt par to pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu 
Aploku, zvanot pa tālruņiem 64381502 vai 26646749. 
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Noderīgi www.aluksne.lv

Pulciņa nosaukums Pedagogs Pirmā tikšanās
 

Vieta Pedagoga 
tālruņa 
numurs

Alūksnes BJC teātris 
„Snullis” 

1. - 12. klase
Daiga Bētere 8. septembrī

pulksten 18.00

Alūksnes Kultūras 
centra teātra 
kamerzālē

29101657 3.00

Deju kolektīvs
„Enku- Drenku”

Administratīvās 
ēkas

 Lielajā zālē 
(1. stāvs)

29418595 3.00

1. - 2. klase Daiga Ozoliņa 5. septembrī 
pulksten 17.45

3. klase Daiga Ozoliņa 5. septembrī 
pulksten 17.30

4. - 5. klase Daiga Ozoliņa 5. septembrī 
pulksten 17.15

6. - 7. klase Daiga Ozoliņa 5. septembrī 
pulksten 16.45

8. - 12. klase Daiga Ozoliņa 5. septembrī 
pulksten 17.00

Pirmsskolas grupa
4 – 7 gadi Daiga Ozoliņa Informācija PII 

„Pienenīte”
PII zāle „Pienenīte” 29418595 5.00

Mūsdienu deju 
studija

 „Dejo savam 
priekam”

5. - 7. klase

Ingūna Dovgāne 5. septembrī
pulksten 17.00

Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra 

2. stāva zālē 26420761 3.00

Mūsdienu deju 
studija

 „Dejo savam 
priekam”

1. - 4. klase

Una Tetere - 
Teterovska

7. septembrī
pulksten 16.30

Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra 

2. stāva zālē 26056867 3.00

Dziedāšanas pulciņš 
„Puķuzirņi”

1. - 9. klase

Vita Vērdiņa,
Linda Berkule

6. septembrī
pulksten 17.00

Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra 

2. stāva zālē
26161325
22847149 3.00

Pirmsskolas grupa
4 – 7 gadi Vita Vērdiņa Informācija PII 

„Sprīdītis” PII zālē „Sprīdītis” 26161325 5.00

Džambas
2. - 12. klase Mārcis Kalniņš 6. septembrī

pulksten 17.15

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra 1. 

stāva zālē 64322402 3.00

Projektu un iniciatīvu 
darbnīca 

„10 kW radošo 
citronu”

8. - 12. klase

Kristīne Vimba 7. septembrī
pulksten 15.30

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra 1. 

stāva zālē 29184008 3.00

LEGO darbnīca
1. – 5. klase

Ivars Vīksna

6. septembrī
pulksten 16.00  Alūksnes Bērnu 

un jauniešu centra 
2.stāva 2. kabinetā

26405829 3.00LEGO robotika
6. – 9.klase

9. septembrī
pulksten 15.00

Animācijas darbnīca
1. - 7. klase Kristīne Vimba 6. septembrī

pulksten 14.30 

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra 2. 

stāva zālē 29184008 3.00

Dzīvesprasmju 
skoliņa 

„Princešu studija” 
1. - 4. klase

Kristīne Vimba 6. septembrī
pulksten 16.00

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra 2. 

stāva zālē 29184008 3.00

Improvizācijas teātris 
7. - 12. klase Evija Eglīte 5. septembrī 

pulksten 15.30

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra 2. 

stāva zālē

22016153
3.00

Šahs un dambrete
1. - 12. klase

Dzintars Strodāns 8. septembrī 
pulksten 16.00

 Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra 
2. stāva 1. kabinetā 27056165 3.00

Šūšanas pulciņš 
“Skroderdienas 

Pa GALMĀ”
3. - 9. klase

Velga Vimba 5. septembrī
pulksten 16.00

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra 2. 

stāva zālē 26308703 3.00

Stils un mode
3. - 5. klase Antra Reismane 8. septembrī

pulksten 15.00

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra 2. 

stāva zālē
28235225 3.00

Ielu vingrošana
2.-12.klase Vadims Savkovs 5. septembrī

pulksten 17.00

Alūksnes novada 
vidusskolas sporta 

zālē 26161850 3.00

Elektronika un 
tehniskā jaunrade

7. - 12. klase
Ivars Vīksna 7. septembrī

pulksten 16.00

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra 2. 
stāva 3. kabinetā

26405829 3.00

„Estētikas skoliņa”
5 - 7 gadi

Ināra Apsīte,
Iveta Kronberga

Informācija 
PII „Pienenīte” PII „Pienenīte”

zālē 
26432560,
29539123 5.00

LEGO darbnīca 
 pirmsskolas grupa

5 - 7 gadi
Kristīne Vimba Informācija PII 

„Sprīdītis” PII „Sprīdītis” 29184008 5.00

Jauniešu iniciatīvas un meistardarbnīcas

Nosaukums Vadītājs Pirmā 
tikšanās

 

Vieta Vadītāja 
tālruņa 
numurs

Jauniešu 
klubs

7. - 9. klase
Evija Eglīte

13. 
septembrī 
pulksten 

15.30

Alūksnes 
Bērnu un 
jauniešu 
centra 2. 
stāva zālē

22016153

Dokumentālo 
īsfilmu 

veidošanas 
klubs 

7. - 12. klase

Diāna 
Lozko

7. septembrī 
pulksten 

17.00

Alūksnes 
Bērnu un 
jauniešu 
centra 2. 
stāva 1. 
kabinetā

26139028

Ukuleles spēle
5. - 12. klase

Diāna 
Lozko

8. septembrī 
pulksten 

17.30

Alūksnes 
Bērnu un 
jauniešu 
centra 2. 
stāva 1. 
kabinetā

26139028

Jauno 
uzņēmēju 

grupa “Pats 
savas algas 

kalējs”
8. - 12. klase

Sanita 
Ausēja

13. 
septembrī 
pulksten 

17.00

Alūksnes 
Bērnu un 
jauniešu 
centra 2. 
stāva 1. 
kabinetā 

25425222

Angļu valodas 
sarunu klubs
10. - 12. klase

Evija Eglīte

14. 
septembrī 
pulksten 

17.30

Alūksnes 
Bērnu un 
jauniešu 
centra 

1.stāva zālē

22016153

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

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus 2016./2017. mācību gadā

Attaisnojuma dokumentus par bērnu 
interešu izglītību var krāt mobilajā 
lietotnē “Attaisnotie izdevumi”
VID Sabiedrisko attiecību daļa

 Valsts ieņēmumu dienests in-
formē, ka, sākot ar 2017. gadu, 
varēs atgūt arī daļu pārmaksātā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
no tās summas, kas šogad būs 
samaksāta par bērnu interešu 
izglītību. Lai saņemtu iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa pārmaksas 
atmaksu, VID ir jāiesniedz gada 
ienākuma deklarācija, kurai pie-
vienoti attaisnojuma dokumenti 
par saņemtajiem pakalpojumiem. 

 Čekus par 2016. gadā samaksātu 
bērnu interešu izglītību līdz dekla-
rācijas iesniegšanai var saglabāt arī 
bezmaksas aplikācijā “Attaisnotie 
izdevumi”. Čeks jānofotografē, jā-
aizpilda anketa par čeku un, nospie-
žot izvēli “Saglabāt”, jānosūta VID. 
Visi ar mobilās lietotnes “Attaisno-
tie izdevumi” starpniecību nosūtītie 
attaisnoto izdevumu dati nonāk VID 
Elektroniskās deklarēšanās sistēmā 
(EDS) un ir pieejami apskatei un 
datu labošanai EDS sadaļā “Gada 
ienākumu deklarācija” / “Attaisnoto 
izdevumu dokumenti”. Gatavojot 
kārtējo gada ienākumu deklarāci-
ju un izvēloties tajā aizpildīt D4 
pielikumu (“Attaisnotie izdevumi 
par izglītību un ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem”), laika gaitā uz-
krātie attaisnoto izdevumu doku-
menti tiks automātiski saskaitīti un 
iekļauti deklarācijā. Tas nozīmē, ka 
aplikācijas lietotājiem nav jārai-
zējas par to, ka čeks pazudīs vai 
izbalos, turklāt visa nepieciešamā 
informācija tiks norādīta brīdī, kad 
čeku fiksēs ar aplikāciju, tātad gada 
ienākumu deklarācijas iesniegšanai 
būs jāpatērē mazāk laika. Tomēr, 
lai automātiskais process notiktu 
korekti, ir svarīgi, lai katram maksā-

juma dokumentam būtu norādīta 
precīza informācija, īpašu uzmanību 
pievēršot maksājuma dokumenta 
izsniegšanas datumam un maksāju-
ma dokumenta summai. 

 Kam jāpievērš uzmanība, iesnie-
dzot čekus par bērnu interešu 
izglītību?
• Gada ienākumu deklarāciju kopā 
ar attaisnojuma dokumentiem 
jāiesniedz tam vecākam, kurš ir 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātājs un kura personas dati ir 
norādīti maksājumu apliecinošajā 
dokumentā, norēķinoties par intere-
šu izglītību.
• Maksājumu apliecinošajā do-
kumentā obligāti jābūt norādītam 
fiziskās personas vai viņa ģimenes 
locekļa vārdam, uzvārdam un perso-
nas kodam, kā arī maksājuma mēr-
ķim – attaisnoto izdevumu veidam 
(pulciņa nosaukumam).
• Attaisnotos izdevumus atmaksā 
tikai par tiem pulciņiem, ko piedāvā 
izglītības iestāde vai kuriem ir 
pašvaldības izsniegta licence. Infor-
mācija par to, vai konkrētā pulciņa 
organizētājs ir izglītības iestāde, 
pieejama Izglītības iestāžu reģistrā 
https://viis.lv. Savukārt par paš-
valdības izsniegtajām licencēm ir 
jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā.
 Attaisnotajos izdevumos par visu 
veidu izglītību (tajā skaitā intere-
šu izglītību) un ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem ietveramo izdevu-
mu kopējā summa par vienu bērnu 
2016. gadā ir 215 eiro. No samaksā-
tā 2017. gadā varēs saņemt nodokļa 
pārmaksu 23 % apmērā. Ja gada 
laikā par minētajiem izdevumiem 
samaksātā summa būs lielāka par 
215 eiro, izdevumu pārsnieguma 
daļu varēs pārcelt uz nākamajiem 
pieciem gadiem. 



12.  Alūksnes Novada Vēstis 30.08.2016.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī
2) Baronu “Kroketa spēle” pils par-
kā. Pils muižas iemītnieki – baronu 
fon Fītinghofu pāris uzaicina jūs uz 
kroketa spēli. Spēli aicināts izmēģi-
nāt ikviens bez maksas.
No septembra apskatāma glez-
nu izstāde no Alūksnes muzeja 
krājuma.
Līdz 6. septembrim Alūksnes 
mākslinieku darbu izstāde “Iemīlies 
Alūksnē, dabā, cilvēkos”.
 
Pastāvīgās ekspozīcijas
“Asaru senkapi”. Jaunajā ekspozī-
cijā iespēja redzēt unikālus priekš-
metus, kuri atrasti Asaru senkapos 
un atvesti no restaurācijas Lietuvā.
Alūksnes vēsturiskā un arheo-
loģiskā ekspozīcija „Laikmetu 
mielasts”. Ekspozīcija, kas sadalīta 
sešās tematiskās daļās, apmeklētāji 
var iepazīties ar Alūksnes vēsturi no 
aizvēstures līdz mūsdienām.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
Gleznotājs, portretists, jauno 
mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas 
iniciators, tautā populārs un mīlēts 
mākslinieks, viens no talantīgāka-
jiem sava laika gleznotājiem.
„Totalitārā režīma cietušo pie-
miņas istaba”. 1941., 1949. gada 
represiju atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. Atmiņas 
par laiku, kad Alūksnes parkā bija 
skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču 
L. Līces, V. Mikānes, G. Grundber-
gas veidotie darbi.

Muzejpedagoģiskās programmas 
No 12. septembra “Nauda Latvijā 
un pasaulē” – iespēja apskatīt un 
iepazīt naudu Latvijā un pasaulē. 
Praktiskā nodarbība - aizpildīt 
uzdevumu lapu un izveidot savu 
naudaszīmi. Mērķauditorija: pirms-
skolas vecuma bērni līdz 4. klasei 
un 5. - 12. klašu skolēni. Nodarbī-
bas ilgums 1 h.
No 12. septembra “Ieskats 
Dziesmu svētku vēsturē” - iespēja 
iepazīties ar Dziesmu un deju svēt-
ku vēsturi. Praktiskā nodarbība - 
aizpildīt uzdevumu lapu un izveidot 
savu svētku nozīmīti. Mērķaudito-
rija: pirmsskolas vecuma bērni līdz 
4. klasei un 5. - 12. klašu skolēni. 
Nodarbības ilgums 1 h.
“Laikmetu mielasts” – iespēja ie-
pazīties ar Alūksnes pilsētas vēsturi. 
Praktiskā nodarbība - “Laikmetu 
mielasta” galda un erudīcijas spē-
les. Mērķauditorija: 4. - 12. klašu 
skolēni. Nodarbības ilgums 1 h.
Ekskursija pa Alūksnes muižas 
parku. Iespēja iepazīties ar parka 
vēsturi un aplūkot mazās arhitektū-
ras formas. Mērķauditorija: dažāda 
vecuma bērni. Nodarbības ilgums 
1 h.
“Aizej tur, nezin kur, atnes to, 
nezin ko”. Iepazīšanās ar parka 
floru un faunu. Mērķauditorija: 
5. - 12. klašu skolēni. Nodarbības 
ilgums 1 h.  
“Ko ēda, kur dzīvoja un ar ko 
nodarbojās Alūksnes iedzīvotāji 
aizvēsturē”. Praktiskā nodarbība 
– darbošanās ar mālu. Mērķaudito-
rija: pirmsskolas vecuma bērni līdz 
4. klasei un 5. - 12. klašu skolēni. 
Nodarbības ilgums 1 h.
“Iepazīsti Alūksni” – aicina 
skolēnus iepazīties ar Alūksnes 
pilsētas kultūrvēsturisko mantoju-
mu. Dodoties pētnieciskā ceļojumā, 
jāatrod kultūrvēsturiskie objekti, 
izmantojot sagatavotās informācijas 
lapas un karti. Sasniedzot galapunk-
tu, jāpiedalās erudīcijas konkursā. 
Mērķauditorija: 5. - 9. klašu skolē-
ni, nodarbības ilgums 1 h 30 min.
Kāzu un jubileju programma.
Muzejpedagoģiskajām program-
mām, velorikšai un apmeklējumiem 
grupās iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālruņiem 25665538, 64381321 vai 
e-pastu muzejs.info@aluksne.lv

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: Dzejas 
dienām veltīta izstāde “Dzejas 
varavīksnes krāsas” (01. – 30.09. 
abonementā), “Vienmēr gribēju būt 

gan mākslinieks, gan režisors”: re-
žisoram Jānim Streičam - 80 (01. – 
30.09. abonementā), “Māksla mums 
līdzās” (01. – 30.09. lasītavā),  
“Lasiet un vērtējiet bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijā!” (01. - 30.09. 
bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
01. - 30.09. Biedrības “Kultūras 
un izglītības centra “Stili” veidotā 
ceļojošā izstāde “Mārai Svīrei - 80” 
(lasītava).
12. - 30.09. Latviešu valodas 
aģentūras veidotā izstāde “Sadzirdi 
valodu, saredzi stāstu”: izstāde 
veltīta Eiropas valodu dienai (bērnu 
literatūras nodaļā).
12.09. – 16.09. “Nedēļa ar dzeju” 
(bērnu literatūras nodaļā).
22.09. Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas grāmatu kolekcijas prezentā-
cija (bērnu literatūras nodaļā).
26.09. Jauno grāmatu diena, 12.00 
jauno grāmatu apskats. (abonemen-
tā).

Alsviķu pagastā
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „…uzvarētājs nāk pa ķēķa 
durvīm” - dzejniekam, atdzejo-
tājam, literatūrkritiķim Knutam 
Skujeniekam - 80, režisoram Jānim 
Streičam – 80; Miķeļdienai veltīta 
tematiskā izstāde „Miķelītis bagāts 
vīrs”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras iz-
stādes: dzejniekam Knutam Skuje-
niekam – 80, dzejniekam Andrejam 
Pumpuram – 175, rakstniekam 
Frensisam Ficdžeraldam – 120; 
tematiskās izstādes: „Sveika skolas 
diena ziedu rotā “, “Sēņot prieks”.

Annas pagastā
30. septembrī 20.00 Annas kul-
tūras namā Jaunannas, Malienas, 
Kalncempju un Annas pašdarbnieku 
sezonas atklāšanas pasākums „Sa-
tikšanās prieks”.
30. septembrī 22.00 Annas 
kultūras namā balle kopā ar Zinti 
Krakopu. Ieeja: 2,50 EUR.
16. septembrī 10.00 Annas 
bibliotēkā Dzejas dienām veltīts 
pasākums - novadnieces Līvijas 
Jukumsones 90 gadu atcerei un 
sveiciens dzejniekam Knutam Sku-
jeniekam 80 gadu jubilejā.
1. oktobrī 18.00 Ezeriņu kapos 
svecīšu vakars.
Annas bibliotēkā izstādes: Nacio-
nālās pretošanās kustības dalībnie-
cei, dzejniecei, novadniecei Līvijai 
Jukumsonei – 90, dzejniekam, 
atdzejotājam, literatūrkritiķim Knu-
tam Skujeniekam – 80; notikumi 
bibliotēkā fotomirkļos ciklā „Annas 
bibliotēkai – 120”.

Ilzenes pagastā
24. septembrī Ilzenē pie SKIM 
centra “Dailes” aktīva dzīvesveida 
seriāla “Esi vesels” 3. posms – foto 
orientēšanās. Reģistrēšanās no 
10.00, starts 11.00. Gaidīts jebkurš 
aktīva dzīvesveida piekritējs!
1. oktobrī Borisa un Ināras Tete-
revu fonda atbalstītā projekta “No 
sēklas līdz ražai Ilzenē” noslēguma 
pasākums – Ražas diena Ilzenē:
No 11.00 aktivitātes pagasta 
teritorijā – “Kūliens Amatniekos”, 
“Krējums Sivecos”, “Cepiens Mui-
žā”, tirdziņš,
19.00 SKIM centrā “Dailes” pro-
jekta “No sēklas līdz ražai Ilzenē” 
noslēguma pasākums,
22.00 SKIM centrā “Dailes” uz 
Ražas svētku balli aicina grupa 
“Ginc un Es”. Ieeja līdz 23.00: 2,50 
EUR, vēlāk 3 EUR.

Jaunalūksnes pagastā
6. septembrī pagasta senioru 
rudens  ekskursija uz Gulbenes 
novadu (Lejasciems - Nagļu 
ģimenes daiļdārzs, Annas Sakses 
un Zentas Mauriņas piemiņas 
vietas, Ranka - z/s “Ķelmēni”, z/s 
“Vecpāpāni” mājas vīnu ražotne, 
Lizums -  mākslinieka Jāņa Brektes 
māja “Saulieši”,  Lizuma vējdzir-
navas, “Skrīveru gotiņa” Lizuma 

filiāles ražotne, Tirza - Tirzas ev. 
lut. baznīca un svētavots, slēpju 
muzejs, lauksaimniecības biedrības 
nams, novadnieku birzs, Stāmerie-
na - Sv. Ņevas Aleksandra pareiz-
ticīgo baznīca, Stāmerienas pils, 
izbrauciens ar kuģīti pa Stāmerienas 
ezeru. Pieteikšanās un informācija 
pa tālruni 25775584.
14. septembrī Bejas bibliotēkas pa-
sākums lasītāju klubiņā: dzejnieku 
– novadnieku literārais mantojums. 
Izstāde, dzejas pēcpusdiena “Atvērt 
durvis uz pasauli”.
21. septembrī 13.00 Bejas novad-
pētniecības centrā Bejas skolas 
150 gadu un Bejas novadpētniecī-
bas centra 30 gadu jubilejas pasā-
kumu cikla I pasākums – tikšanās 
ar Jāni Poli par skolotāja, ģeologa 
Jāņa Grestes personību un darba 
gaitām Bejas skolā.
24. septembrī 12.00 Bejas novad-
pētniecības centrā nodarbība Seno 
amatu darbnīcā - filcēta glezniņa. 
Līdzi jāņem fotorāmis ar stiklu. 
Dalības maksa: 2 EUR.
Bejas bibliotēkā literatūras iz-
stādes: dzejniekam, atdzejotājam, 
literatūrkritiķim  Knutam Skujenie-
kam – 80, dzejniekam Andrejam 
Pumpuram – 175, “Rudens ceļ jau 
zelta pili”, novadniekam, igauņu 
valodniekam, tulkotājam Kārlim 
Abenam -120, režisoram Jānim 
Streičam – 80.

Jaunannas pagastā
9. septembrī 16.00 Jaunannas 
tautas nama mazajā zālē tikšanās 
māmiņām par projekta “Nāc un dari 
- Tu vari!” aktivitātēm.
29. septembrī 14.00 pie Jaunan-
nas tautas nama (sliktos laika 
apstākļos tautas namā) kopīga Jau-
nannas Mūzikas un mākslas skolas, 
bibliotēkas un Tautas nama dzejas 
dienu pēcpusdiena
“Pasaule ir greiza un nepareiza...” 
(dzeju zīmēsim, līmēsim, sasmaržo-
sim un izgaršosim).
Jaunannas bibliotēkā  izstādes: 
„Bišu vākt un lidot daba/ Gudrību 
un spēku glabā...”, “…dzeja ir vi-
sur, ap visu un visā. Kā mīlestība un 
kā elpa”- veltījums Dzejas dienām.

Jaunlaicenes pagastā
10. septembrī 20.00 Jaunlaicenes 
tautas namā “Danču vakars tau-
tiešiem”. Danču vakars ikvienam, 
kam patīk kustība, azarts, visa jaunā 
(labi aizmirsta vecā) apguve. Mirk-
ļos starp kustībām būs iespēja izzi-
nāt mūsu senču “atpūtas izklaides”, 
ar kurām iepazīstinās Jaunlaicenes 
muižas muzeja horstmadāmas. 
Ieeja: 1 EUR.
24. septembrī 20.00 Opekalna 
baznīcā koncerts. Ar pasaules 
klasiķu un pašmāju komponistu 
skaņdarbiem viesojas “TRIO ME-
DIANTE”. Ieeja: par ziedojumiem.
24. septembrī 19.00 Opekalna 
kapsētā svecīšu vakars un svētbrī-
dis baznīcā.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: “Jaunlaice-
nes muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”;
Izstāde: “Sporta gadi, ceļi, atmi-
ņas” stāsta par sportu Opekalna 
draudzes teritorijā;
Jaunas izglītojošās programmas: 
“Teatralizētas krustabu izdarības 
pēc sentēvu rituālu motīviem” (li-
teratūra 8. klasei, folklora - cilvēka 
mūža ritums latviešu tautas dzies-
mās), “Zemnieku ēšanas paradumi” 
(iepazīt un izprast latviešu zemnie-
ku ēšanas paradumus);
Vāveru tīšana – vingrinot pirkstus 
un prātu, satin vāverīti – suvenīru;
Pastalu darināšana – apgūst pamat-
iemaņas pastalu taisīšanā, izgatavo 
sev suvenīru – pastaliņu;
Dārgumu meklēšana – informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi;
Cāļu sargāšana – informācija par 
bērnu pienākumiem lauku sētā 20. 
gs. I pusē;
Nodarbība pirmsskolas vecuma bēr-
niem „Kur palika cālīši?” – bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 

meklē pazudušos cālīšus;
Nodarbība “Olas dārgumi” - bērni, 
klausoties tekstu ar norādījumiem, 
orientējoties apkārtnē, sameklē 
dārgumus;
Pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”. Muižas madāmas jauna-
jam pārim un kāzu viesiem sniedz 
vērtīgus vēsturiskus padomus dzī-
vei, iesaistot dažādās nodarbībās. 
Pasākums ilgst līdz 1 stundai;
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 kāzu, krustabu un 
jubileju pasākumi gan ģimenēm, 
gan darba kolektīviem. 
Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā īsteno-
jam divas nodarbības pēc apmeklē-
tāju izvēles.

Kalncempju pagastā 
10. septembrī Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Pļaujas svētki. Moto: “Rotā visa 
radībiņa”. 11.00 svētku atklāšana, 
no 12.00 līdzdarbošanās seno darbu 
darīšanā, mājražotāju un amatnie-
ku andele, vizināšanās ar zirgiem, 
kazu, trušu demonstrācija, umur-
kumurs, pinumi, Alūksnes novada 
mazpulku darbi, 13.45 īpašs muzi-
kāls sveiciens no Zinta Žvarta un 
Romāna Vendiņa. Pasākumu vadīs 
Astrīda Rakstiņa un Arnis Men-
cendorfs. Ieeja: 3 EUR, skolēniem 
1,50 EUR, ģimenes biļete 7 EUR, 
automašīnas stāvvieta 1 EUR.
Līdz 31. oktobrim Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates mu-
zejā Pļaujas svētku trīsdesmitgadei 
veltīta izstāde “Pļaujas svētki laiku 
lokos”, novadnieka Aleksandra 
Šutkas darbu izstāde.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā piedāvājam 
ekskursijas un izglītojošās program-
mas: “Veļas diena” - sārma gata-
vošana, veļas mazgāšana ar koka 
veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, 
gludināšana ar ogļu gludekli. Piedā-
vājums spēkā āra apstākļos. Prog-
ramma piemērota dažādu vecumu 
auditorijai. Jaunākajiem apmek-
lētājiem tā papildināta ar multip-
likācijas filmu par darbu norisik 
“Neba maize pati nāca” - stāsts 
par maizes ceļu no grauda līdz 
maizes kukulim, izmantojot muzeja 
krājuma priekšmetus. Programma 
piemērota dažādu vecumu apmeklē-
tājiem. Jaunākajiem apmeklētājiem 
tā papildināta ar multiplikācijas fil-
mu par darbu norisi, kāzu program-
ma „Darbi lauku sētā“ – atraktīva 
programma jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos un kopā 
dziedāšanu.

Liepnas pagastā
8.–10. septembrī Alūksnes novada 
teritorijā Gaisa balonu festivāls 
“Liepna no putna lidojuma”. Atka-
rībā no laika apstākļiem, norisi-
nāsies brīvie lidojumi novada terito-
rijā uz dienvidiem no Alūksnes. 8. 
septembrī 18.00 – 20.00 lidojums 
pāri Alūksnei, 9. septembrī 8.00 – 
10.00 un 18.00 – 20.00 lidojumi 
novada teritorijā, 10. septembra 
rītā lidojums Kalncempju apkārtnē. 
Lūdzam sekot informācijai!
25. septembrī 16.00 svecīšu vakars 
Saidu kapos.
25. septembrī 17.00 svecīšu vakars 
Sprinduļkalna kapos.
25. septembrī 18.00 svecīšu vakars 
Liepnas kapos.
1. oktobrī no 11.00 Liepnas tautas 
namā un apkārtnē Miķeļdienai 
veltīts pasākums ar tirgošanos, 
dāmu deju sadanci - koncertu, ražas 
izstādi, degustāciju, rudens skrējie-
nu maziem un lieliem.
Liepnas pagasta bibliotēkā: 12. 
septembrī „Bērnu Žūrija” sāk darbu 
- darba grupas pienākumu sadale, 

dalībnieku sanāksme, „žūrijas” 
grāmatu izstāde, ideju tirdziņš, 
foto izstāde; 20. septembrī “Skolas 
ikdiena – bibliotēka (1. klasei) - 
ekskursija bibliotēkā, viktorīna 
zinātkārajiem, spēles; jauno latviešu 
rakstnieku un dzejnieku darbu 
izstāde ,,Vai tas esi tu vai kāds 
cits?” (1. - 30.09.).

Malienas pagastā
16. septembrī 18.00 Malienas 
tautas namā ar literāri muzikālu 
koncertprogrammu “Septembris 
matos” viesosies dziesminieks 
Ēriks Loks.
20. septembrī 13.30 Malienas tau-
tas namā krāsaina un atraktīva lielo 
leļļu izrāde bērniem “Medus rausis” 
ar līdzdarbošanos un rotaļām.

Mālupes pagastā
24. septembrī 17.00 svecīšu vakars 
Mālupes kapos.

Mārkalnes pagastā
27. - 30. septembrī Mārkalnes 
tautas namā izstāde “Varenākais 
vai mazākais dārzenis no mana 
dārza”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: 
literatūras izstāde „Dzejniekam 
Knutam Skujeniekam - 80”, jaunā 
Bērnu un jauniešu žūrija.

Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēkā 1. septembrī 
10.00 Zinību dienai veltīta litera-
tūras izstāde “Rudens ir sācies… 
Dzīve uz priekšu strauji rit”, 
10. septembrī 9.00 - 16.00 
bibliotēkas lietotāju ciemošanās 
Pļaujas svētkos Kalncempjos, 
13. septembrī 12.00 dzejas pēcpus-
diena “Redz, kā liesmas dvēselē 
šaudās un dejo”, 21. septembrī 
jauno grāmatu diena “Vēras diena 
kā daudzsološs zieds”

Zeltiņu pagastā
16. septembrī 14.00 Zeltiņu 
muzejā Latviešu Fonda atbalstītās 
ekspozīcijas “Ziemeļu zvaigzne” 
atklāšana (Zeltiņu novadnieka, 
aktiera Edgara Liepiņa atcerei).
24. septembrī 18.00 Zeltiņu kap-
sētā svecīšu vakars. 
24. septembrī 19.00 Zeltiņu tautas 
namā Annas pagasta amatierteātra 
sniegumā E. Vulfa komēdija „Ta-
piņa atgriešana” (izrādes ilgums 50 
min.), režisore M. Upeniece. Ieeja: 
1,50 EUR, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam ieeja brīva.
Zeltiņu muzejā: pastāvīgās 
ekspozīcijas “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes “Vasara padomju 
sievietes skapī”, “Vēdera vai prieka 
pēc...”, “Spēles un dejas prieks 20 
gadu garumā”, “Ziemeļu zvaig-
zne” (veltīta Edgaram Liepiņam); 
fotoekskursijas “Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, “Zeltiņi 2015”; eks-
kursijas uz bijušo padomju armijas 
raķešu bāzi.
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Dabas veltes mūsu gal-
dam”, „Vārdi ar pīlādžu smaržu”; 
pasākums pieaugušajiem “Septem-
bra jaunumi” (Jauno grāmatu ap-
skats, Dzejas pieskārieni) (datums 
tiks precizēts).

Ziemera pagastā
10. septembrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā balle. Spēlē grupa 
„Vilx”. Ieeja: 3 EUR.
17. septembrī 15.00 Māriņkalna 
tautas namā muzikālās apvienības 
„Latgales dāmu pops” koncerts. 
Ieeja: 3 EUR.
21. septembrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā: izstādes 
“Ir dzejai dots brīnišķīgs spēks – 
atvērt durvis uz pasauli”, “Miķeļi 
– rudens saulgriežu laiks”, režiso-
ram, gleznotājam J. Streičam – 80”, 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
– 2016”, “Nāc, lasi un kļūsti par 
„Lasīšanas ekspertu!”, “Rudens 
raža – savam un citu priekam”.


