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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Asfaltēšanas 
laikā būs slēgta 
Rīgas iela
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē turpinās Rīgas ielas 
pārbūves darbi, un šobrīd plānots, 
ka septembra pirmajās dienās 
veiks ielas asfalta seguma ieklā-
šanu. Līdz ar to viss ielas posms 
satiksmei būs slēgts un transporta 
kustību organizēs pa apbraucamo 
ceļu.
 Pārbūvējamo ielas posmu 
autovadītāji varēs apbraukt pa 
Rūpniecības un Ganību ielu. 
Savukārt piekļuve uz Laurence-
nes ielu būs iespējama caur “Aiz-
upīšu” dzīvojamo māju rajonu.
 Satiksmes organizācijas shēma 
būs ievietota www.aluksne.lv. 
Lūdzam sekot precīzākai infor-
mācijai par asfaltēšanas darbu 
veikšanu pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv un sociālajos 
tīklos.

Atvērti jauni 
reisi satiksmei ar 
Valmieru
Zane Plone,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts SIA Autotransporta 
direkcija

 Atsaucoties Alūksnes un 
Apes novada pašvaldību 
lūgumam, no 2017. gada 
1. septembra tiks veikti 
grozījumi SIA VTU Valmiera 
apkalpotajā maršrutā Nr.7164 
Valmiera–Alūksne, Nr.7165 
Alūksne–Gaujiena–Smiltene un 
Nr.7818 Valmiera–Blome–Smil-
tene. Tiks atklāti jauni reisi, 
veiktas izmaiņas esošajos un 
slēgti tie, kuros 
pieprasījuma pēc 
pārvadājuma pakalpojuma 
praktiski nav. 

 Maršrutā Nr.7164 Valmiera–
Alūksne tiks atklāti trīs jauni reisi 
– autobuss turpmāk no Alūksnes 
autoostas izbrauks arī pirmdie-
nās plkst.6.00 un piektdienās 
plkst.19.30, bet no Valmieras – 
piektdienās plkst.16.45. Savu-
kārt autobuss, kas no Valmieras 
autoostas izbrauc plkst.11.50, 
pasažieru pārvadājumus piektdie-
nās vairs nenodrošinās (sestdie-
nas reiss tiek saglabāts). 
  Maršruta Nr.7165 Alūksne–
Gaujiena–Smiltene autobuss, kas 
no Alūksnes autoostas izbrauc 
plkst.16.45, vairs neveiks pasa-
žieru pārvadājumus piektdienās 
(sestdienas reiss tiek saglabāts). 
Tāpat ņemot vērā zemo pieprasī-
jumu pēc pārvadājuma pakalpo-
juma reisā, kas plkst.16.30 tiek 
uzsākts Gaujienā, no 1. septembra 
tas vairs netiks nodrošināts.
  Maršrutā Nr.7818 Valmiera–
Blome–Smiltene tiks atklāts jauns 
reiss – turpmāk autobuss darba-
dienās no Valmieras autoostas 
izbrauks arī plkst.11.50, līdz ar to 
nokļūšanai tālāk, būs iespējams 
pārsēsties citā maršrutā 
Smiltenes autoostā.

Sakarā ar skolu reorganizāciju gaidāmi 
grozījumi maršrutos Alūksnes novadā
Zane Plone,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts SIA Autotransporta direkcija

 Sakarā ar Jaunlaicenes 
pamatskolas reorganizāciju 
un Mālupes pamatskolas 
likvidāciju no 2017. gada 
1. septembra tiks veiktas 
izmaiņas SIA Sabiedriskais 
autobuss maršrutā Nr.6447 
Alūksne–Beja–Mālupe–Alūksne, 
Nr.6690 Alūksne–Liepna–
Bērziņi–Alūksne, Nr.6695 
Alūksne–Māriņkalns–
Jaunlaicene, Nr.6705 Alūksne–
Ziemeri–Māriņkalns–Alūksne 
un Nr.6707 Alūksne–Korneti–

Jaunlaicene–Korneti–Alūksne.

 Maršruta Nr.6447 Alūksne–
Beja–Mālupe–Alūksne autobuss 
turpmāk no Alūksnes autoostas 
izbrauks 40 minūtes vēlāk – 
plkst.14.30. Savukārt maršruta 
Nr.6690 Alūksne–Liepna–Bērzi-
ņi–Alūksne autobuss no Alūksnes 
autoostas izbrauks 10 minūtes agrāk 
un 50 minūtes – attiecīgi plkst.15.00 
un 6.00. Šie trīs reisi tiks izpildīti 
darbadienās laika periodā no 
1. septembra līdz 11. jūnijam.
  Izmaiņas būs arī maršruta 
Nr.6695 Alūksne–Māriņkalns–Jaun-
laicene reisu izpildes laikā. Auto-
buss no Alūksnes autoostas turpmāk 

katru dienu izbrauks plkst.16.50 
(pirms tam tas 
izbrauca plkst.15.05), bet no 
Jaunlaicenes – plkst.17.30 (pirms 
tam – plkst.15.45). Savukārt 
maršruta Nr.6705 Alūksne–
Ziemeri–Māriņkalns–Alūksne 
autobuss turpmāk no Alūksnes 
autoostas izbrauks plkst.7.00 (pirms 
tam tas izbrauca plkst.7.45 un 7.50). 
Laika periodā no 1. septembra līdz 
11. jūnijam tas kursēs katru 
darbadienu, bet no 12. jūnija līdz 
31. augustam – tikai trešdienās. 
  Maršruts Nr.6707 Alūksne–
Korneti–Jaunlaicene–Korneti–
Alūksne tiks saīsināts – autobuss 
kursēs līdz Jaunlaicenei un pēc tam 

brauks pa taisno uz Alūksni, 
nevis griezīsies apkārt Jaunlaicenē, 
lai, metot loku, atgrieztos Alūksnē. 
Turpmāk no Alūksnes autoostas 
autobuss izbrauks plkst.6.40 un 
15.30 (pirms tam tas izbrauca 
plkst.7.00 un 14.10). Laika periodā 
no 1. septembra līdz 11. jūnijam 
abi reisi tiks izpildīti visās 
darbadienās, bet no 12. jūnija līdz 
31. augustam – otrdienās, 
ceturtdienās un piektdienās. 
  Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus un ņemt 
biļetes par braucienu, atgādinot, ka 
ikviena reisa lietderība tiek mērīta 
pēc izsniegtā biļešu skaita.

Ēdināšanas pakalpojums 
izglītības iestādēs šogad līdzšinējā kārtībā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ņemot vērā Valsts kontroles 
revīzijas ieteikumu, Alūksnes 
novada pašvaldība ir 
aprēķinājusi ēdināšanas 
pakalpojuma pašizmaksas 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
un skolās, lai uzskatāmi būtu 
redzams, cik šis pakalpojums 
izmaksā.

 Aprēķins liecina, ka no 2016. gada 
1. jūnija līdz šī gada 31. maijam 
ēdināšanas pakalpojums novada 
izglītības iestādēs izmaksāja 
645 681 EUR. No šīs summas 
103 673 EUR bija valsts 
finansējums, 118 250 EUR - 
vecāku maksa un sociālie pabalsti, 
pašvaldības finansējums bija 
423 756 EUR. Līdz šim no 
pašvaldības budžeta apmaksāja 
ēdināšanas izmaksas bez produktu 
vērtības, kā arī 60 centus dienā 
kā atbalstu produktiem izglītības 
iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina 
pašas iestādes, un 90 centus dienā 
skolās, kur ēdināšanu nodrošina 

uzņēmums. Valsts brīvpusdienas 
nodrošina 1.-4. klases bērniem.
 Izglītības iestādes arī izvērtējušas, 
vai tās ēdināšanas pakalpojumu 
nodrošinās pašas vai to nodrošinās 
kāds uzņēmējs, un 15 izglītības ies-
tādes izlēmušas, ka to darīs pašas.
 Alūksnes novada domes deputāti 
augustā Sociālajā, izglītības un 
kultūras, kā arī Finanšu komitejā 
iepazinās ar izmaksu aprēķinu kat-
rai izglītības iestādei. Domes sēdē 
deputāti apstiprināja katras iestādes 
ēdināšanas pakalpojuma pašiz-
maksu. Tā kā pašvaldības šī gada 
budžetā finansējums ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanai līdz 
gada beigām ir paredzēts, deputāti 
vienojās, ka turpinās piemērot ar 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem noteikto atvieglojumu sko-
lēnu ēdināšanai. Plānojot nākamā 
gada budžetu, deputāti atgriezīsies 
pie diskusijas par to, cik lielu daļu 
ēdināšanas pakalpojuma izmaksas 
varēs segt no pašvaldības budže-
ta un cik liela daļa būs jāmaksā 
vecākiem.
 Ēdināšanas pakalpojums sastāv no: 
darba samaksas personālam, pa-
matlīdzekļu nolietojuma, produktu 
izdevumiem un pārējiem izdevu-

miem, kas savukārt ir: elektrība, 
ūdens, kanalizācija, apkure, dens 
paraugu testēšana, medicīniskās 
apskates izdevumi personālam, kas 
iesaistīti ēdināšanā, datorprogram-
mas, kas tiek izmantotas produktu 
grāmatvedībai.
 Aprēķinos aplūkojamas gan pirms-
skolas izglītības iestāžu, gan skolu 
ēdināšanas izmaksas vienai porcijai 
atlīdzībai, pamatlīdzekļu nolietoju-
mam, pārējām izmaksām, kopējās 
izmaksas bez produktu vērtības, 
kā arī ēdināšanas pakalpojuma 
izmaksas vienai dienai dažādās 
izglītojamo vecumu grupās atkarībā 
no izglītības iestādēs, kā arī iestāžu 
darbiniekiem. Aprēķini atklāj 
atšķirības starp izglītības iestādēm. 
Prezentācija, kurā ir apskatāmas 
katras izglītības iestādes ēdināša-
nas pakalpojuma izmaksas vienai 
porcijai, ir ievietota www.aluksne.lv 
izglītības ziņu sadaļā.
 Aprēķinātas arī ēdināšanas pakal-
pojuma izmaksas izglītības iestāžu 
darbiniekiem. Normatīvie akti valstī 
nosaka, ka tad, ja darbiniekiem 
nevar nodrošināt pusdienu pārtrau-
kumu, ir atļauts ēst pusdienas skolas 
ēdnīcā, kā tas ir izglītības iestāžu 
gadījumā. Uz personālu neattiecas 

pašvaldības saistošajos noteikumos 
noteiktie atvieglojumi. Iepriekš 
bija noteikts, ka gan audzēkņi, gan 
personāls maksāja produktu vērtību, 
taču turpmāk personālam būs jā-
maksā visa ēdiena pašizmaksa.
 Domes 24. augusta sēdē deputāti 
apstiprināja ēdināšanas pakalpoju-
ma maksu visās izglītības iestādēs, 
kur šo pakalpojumu nodrošina pašas 
iestādes (tabulā saīsinātā veidā, 
pilnā apjomā ar atšifrētām katras 
atsevišķās ēdienreizes izmaksām – 
www.aluksne.lv sadaļas “Ziņas par 
pašvaldību” apakšsadaļā “Domes 
lēmumi”). Aprēķinu veikšanā 
izmantota pašvaldībā apstiprinātā 
Maksas pakalpojumu izcenojumu 
noteikšanas metodika un izce-
nojumu apstiprināšanas kārtība. 
Lēmumos apstiprināta ēdināšanas 
pakalpojuma pašizmaksa, atsevišķi 
nodalot arī produktu vērtību, kā 
arī noteikts, ka iestādes vadītājs 
var produktu vērtību samazināt, 
ja iestāde ēdiena pagatavošanā iz-
manto iestādē pašaudzētos, vai bez 
atlīdzības saņemtos produktus, vai, 
ja iestāde piedalīsies programmā 
“Skolas piens” vai “Auglis skolai”.

Turpinājums 5., 8. un 10. lappusē
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Aicina uz senioru 
dienas pasākumu

 Ik gadu 1. oktobrī tiek atzīmēta 
Starptautiskā senioru 
diena, tādēļ Alūksnes pilsētas 
pensionāru biedrība “Sudrabs” 
aicina visus pilsētas pensionārus 
30. septembrī pulksten 13.00 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā zālē 
uz informatīvo pēcpusdienu.
 Sīkāka informācija par 
pasākuma gaitu saņemama katru 
trešdienu biedrības “Sudrabs” 
telpās, Brūža ielā 1, Alūksnē, vai 
pa tālruni 20222012.

Biedrības “Sudrabs” valde

Pagarināts 
pieteikšanās termiņš 
vēlēšanu komisijas 
locekļu amatiem

 Pamatojoties uz likuma “Par 
Pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, Republikas 
pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 1. un 9. pantu, 
šī gada 28. jūnijā Alūksnes 
novada dome lēma izveidot 
Alūksnes novada vēlēšanu 
komisiju septiņu locekļu sastāvā 
(lēmums Nr.189).
 Alūksnes novada vēlēšanu 
komisijas kandidātu pieteikšanās 
termiņš IR PAGARINĀTS līdz 
2017. gada 31. augustam. 
 Pieteikt kandidatūru var, 
aizpildot pieteikuma veidlapu, 
kura līdz iepriekš norādītajam 
termiņam jāiesniedz 
Alūksnes novada pašvaldības 
administrācijas kancelejā, 
Alūksnē, Dārza ielā 11, 3. stāvā, 
306. kabinetā vai sūtot pa pastu.
 Pieteikuma veidlapa pieejama 
www.aluksne.lv.

Alūksnes novada domes 24. augusta sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
24. augusta sēdē piedalījās 15 
deputāti un izskatīja 50 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - sagatavot atsavināšanai nekusta-
mā īpašuma “Censoņi”, Pededzes 
pagastā, Alūksnes novadā sastāvā 
esošu, Alūksnes novada pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību, uz kuras 
atrodas fi ziskai personai piederošas 
būves. Piekrist, ka ar atsavināšanas 
procesu saistītos izdevumus sedz at-
savināšanas ierosinātājs – persona, 
kurai piederošas būves atrodas uz 
minētā zemesgabala, pēc atsavinā-
šanas procesa pabeigšanas minētos 
izdevumus ieskaitīt zemes pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minēto paš-
valdības īpašumu, pārdodot to par 
brīvu cenu uz zemes vienības esošo, 
zemesgrāmatā ierakstīto būvju 
īpašniekam;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Stūrīši”, Jaunzemos, Ilzenes pa-
gastā, sastāvā esošu, apbūvētu, paš-
valdībai piekritīgu zemes vienību, 
par kuru Ilzenes pagasta pārvalde 
noslēgusi zemes nomas līgumu ar 
bijušā zemes lietotāja mantinieku. 
Uz zemes vienības atrodas nom-
nieka tiesiskajā valdījumā esošas 
ēkas. Piekrist, ka ar atsavināšanu 
saistītos izdevumus sedz zemes 
vienības atsavināšanas ierosinātājs, 
pēc atsavināšanas procesa pabeig-
šanas minētos izdevumus ieskaitīt 
pirkuma līgumā noteiktās cenas sa-
maksā. Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, pārdodot to 
par brīvu cenu nomniekam;

 - nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās 
ēkas „Brenci 11”, Brencos, Malie-
nas pagastā, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku sav-
starpēju līgumu pilnvarotai personai 
– Intam Šķenderam;

 - pilnvarot veikt makšķerēšanas, 
rūpnieciskās zvejas kontroli, zivju 
resursu aizsardzību un uzraudzību 
Alūksnes novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā amatpersonu 
Ingu Ozoliņu (Ingus Ozoliņš);

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 13/2017 „Saistošie noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža”, 
saistošos noteikumus Nr. 14/2017 
“Grozījumi Alūksnes novada domes 
2010. gada 26. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 35/2010 “Soci-
ālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
Alūksnes novadā””, saistošos 
noteikumus Nr. 15/2017 „Par 
pabalstiem Alūksnes novadā”, 
saistošos noteikumus Nr. 16/2017 
“Grozījumi Alūksnes novada domes 
2013. gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes 
novada pašvaldības nolikums””, 
saistošos noteikumus Nr. 17/2017 
“Par grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2016. gada 28. janvāra sais-

tošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par 
pašvaldības stipendiju piešķiršanu 
speciālistu piesaistei Alūksnes 
novadā””;

 - pamatojoties uz Alūksnes novada 
domes 2016. gada 28. janvāra sais-
tošajiem noteikumiem Nr.4/2016 
„Par pašvaldības stipendiju 
piešķiršanu speciālistu piesaistei 
Alūksnes novadā” un likumu „Par 
pašvaldībām”, izveidot Stipendiju 
piešķiršanas komisiju šādā sastāvā: 
Evita Ņedaivodina, Gunta Kupča, 
Maruta Kauliņa. Šāda komisija 
bija izveidota jau pērn, tās darbības 
termiņš bija gads;

 - izdarīt grozījumus pašvaldības 
nolikumā Nr. 2/2016 “Stipendiju 
piešķiršanas komisijas nolikums” 
un turpmāk izteikt nolikuma 1.2. 
punktu šādā redakcijā: “1.2. Preten-
dentu izvērtēšanu veic Komisija, 
kuru ievēl dome un kura darbojas 
līdz jaunas Komisijas ievēlēšanai”;

 - izdarīt grozījumu domes 
27.09.2012. lēmumā Nr.308 „Par 
komisijas interešu izglītības mērķ-
dotācijas sadalei personālsastāva 
apstiprināšanu”: aizstāt vārdus 
„Jana ZILKALNE, Alūksnes nova-
da domes deputāte, Sociālās, izglī-
tības un kultūras komitejas locekle” 
ar vārdiem „Druvis TOMSONS, 
Alūksnes novada domes deputāts, 
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas loceklis”;

 - izdarīt grozījumus domes 
25.08.2016. noteikumos Nr.3/2016 
„Kārtība, kādā sadala mērķdotā-
ciju Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēm bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā nodarbinā-
to pedagogu, pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām”;

 - deleģēt Alūksnes novada domes 
deputātus kā pārstāvjus Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības iestā-
žu padomēs: Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāde ,,Cālis” – Maruta 
Kauliņa, Alūksnes PII ,,Pienenīte” 
– Druvis Tomsons, Alūksnes PII 
,,Sprīdītis” – Ainars Melders, Alsvi-
ķu PII ,,Saulīte” – Druvis Tomsons, 
Jaunalūksnes PII ,,Pūcīte” – Modris 
Lazdekalns, Malienas PII ,,Mazput-
niņš” – Mārtiņš Augstkalnietis, Ern-
sta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 
– Aivars Fomins, Alūksnes novada 
vidusskola – Līga Langrate, Liepnas 
vidusskola – Laimonis Sīpols, Bejas 
pamatskola – Modris Lazdekalns, 
Ilzenes pamatskola – Viola Aija 
Kaparšmite, Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskola – Jānis Zeltiņš, 
Jaunlaicenes pamatskola (no 1. 
septembra – sākumskola) – Aivars 
Fomins, Malienas pamatskola – 
Mārtiņš Augstkalnietis, Pededzes 
pamatskola – Aivars Fomins, 
Strautiņu pamatskola – Viola Aija 
Kaparšmite, Ziemeru pamatskola 
– Verners Kalējs, Liepnas inter-
nātpamatskola – Ainars Melders, 
Alūksnes pilsētas sākumskola – 
Askolds Zelmenis, Alūksnes Mūzi-
kas skola – Jānis Zeltiņš, Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centrs – Druvis 
Mucenieks, Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skola – Dzintars 
Adlers, Alūksnes Mākslas skola – 
Druvis Mucenieks;

 - piedalīties sadarbības partnera 
statusā Izglītības un zinātnes minis-
trijas īstenotajā projektā ,,Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”;

 - izdarīt grozījumus Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas noli-
kumā, aizstājot 17. punktā skaitļus 
„10., 11.” ar skaitļiem „7., 8.”, un 
izsakot 27. punktu šādā redakcijā: 
“27. Lai sagatavotu novada pa-
matskolas 7.-9. klašu izglītojamos 
iestājai Ģimnāzijā, tiek organizētas 
nodarbības izglītojamajiem saskaņā 
ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu.”;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
vidusskolas sniegto maksas pakal-
pojumu cenrādi (lūdzam iepazīties 
www.aluksne.lv). Cenrādis stāsies 
spēkā no 1. septembra;

 - izdarīt grozījumus domes 
24.09.2017. lēmumā Nr.303 “Par 
maksas apstiprināšanu Alūksnes 
Mākslas skolas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem”, nosakot, ka intere-
šu izglītības programmas „Vizuāli 
plastiskā māksla sākumskolas vecu-
mā” (2 mācību stundas) maksājums 
ir 7,20 EUR mēnesī, interešu izglī-
tības programma „Mākslas kursi 
datorgrafi kā CorelDraw program-
mā” (2 mācību stundas) maksājums 
ir 10 EUR mēnesī;

 - apstiprināt maksu par Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra snieg-
tajiem pakalpojumiem - interešu 
izglītības programmām laika posmā 
no 01.09.2017. – 31.05.2018., 
nosakot dalības maksu mēnesī, kas 
netiek aplikta ar pievienotās vērtī-
bas nodokli (ar ABJC programmām 
un to maksām lūdzam iepazīties 9. 
lappusē);

 - apstiprināt maksu par nekustamā 
īpašuma „Medņukalni”, Zeltiņu pa-
gastā sastāvā esošas zemes vienības 
daļas ar platību 2500m2, īslaicī-
gu nomu 4,13 EUR/stundā bez 
pievienotās vērtības nodokļa ar 1. 
septembri. Minētā īslaicīgā nomas 
maksa par zemesgabala teritorijas 
izmantošanu tiks piemērota spēles 
“Lāzertags” dalībniekiem. Vien-
laikus dome noteica, ka  projekta 
“Lāzertags padomju armijas raķešu 
bāzē Zeltiņos” realizācijas laikā līdz 
31.12.2022. inventāra nomas maksa 
par “Lāzertags” (lāzera peintbola) 
inventāru netiek piemērota saskaņā 
ar projekta nosacījumiem;

 - izdarīt grozījumu 2012. gada 24. 
maija domes lēmumā Nr.188 „Par 
siltumapgādes maksas noteikša-
nu Liepnas internātpamatskolā”, 
un izteikt lēmuma 1. punktu šādā 
redakcijā: “1.Apstiprināt maksu par 
Liepnas internātpamatskolas pie-
gādāto siltumenerģiju 18 dzīvokļu 
mājai „Skolotāju māja-1”, Liepnā, 
Liepnas pagastā, Alūksnes novadā: 
51,03 EUR/MWh (piecdesmit viens 
euro un 3 centi), bez PVN; pievie-

notās vērtības nodokli siltumenerģi-
jas pircējs maksā saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem”. 
Lēmums stājas spēkā 1. septembrī;

 - izdarīt grozījumus domes 
04.11.2016. lēmumā Nr. 380 “Par 
projektu “Disku golfs Mežinie-
kos””, apstiprinot projekta kopē-
jās izmaksas 13070 EUR, no kā 
attiecināmās izmaksas ir 10156,39 
EUR (tajā skaitā ELFLA fi nansē-
jums 90% un pašvaldības līdzfi -
nansējums 10%), neattiecināmās 
izmaksas 2913,61 EUR, ko sastāda 
pašvaldības līdzfi nansējums. Tā kā 
divas iepirkuma procedūras bija 
neveiksmīgas, bet trešajā piedāvātā 
summa ir lielāka nekā cenu aptaujā 
prognozētā, līdz ar to, lai projektu 
īstenotu, lēmumā mainīta projekta 
summa. Dome arī pieņēma lēmumu 
izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem līdzfi nansējumu 2671 
EUR minētā projekta neattiecināmo 
izdevumu nodrošināšanai;
 
 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem fi nansējumu 6495 
EUR Alūksnes novada pašvaldības 
policijas vakantā amata - vecākā 
inspektora atlīdzībai un formas 
tērpa iegādei;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem fi nansējumu 2457 EUR 
Strautiņu pamatskolas ēkas pagraba 
pārsedzes un pārseguma tehniskajai 
izpētei;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem fi nansēju-
mu 16000 EUR pontonu laipas 
Alūksnes Pilssalā papildus enkuro-
šanai. Sākotnēji projekta risinājumā 
bija paredzēts, ka pontonu laipu, 
kas tiek ierīkota pie multifunkcio-
nālās servisa ēkas Pilssalā, rudeņos 
no ezera izcels, tomēr ir rasts jauns 
risinājums, lai laipu varētu noenku-
rot kā pastāvīgu un to nedeformētu 
ledus;

- komandēt domes priekšsēdētāju 
Arturu Dukuli no 11.  līdz 
16. oktobrim uz Acquaviva delle 
Fonti pašvaldību Itālijā, lai piedalī-
tos programmas „Eiropa Pilsoņiem” 
projekta „Small markets at the 
Heart of the European Economy 
– SMHEE” konferencē “Tipisku 
vietējo produktu ražošana un atpa-
zīstamības veicināšanas stratēģija”. 
Projekta mērķis ir veicināt pašvaldī-
bu savstarpējo ilgtermiņa sadarbību, 
lai izpētītu konkrētus jautājumus 
un tēmas, dalītos ar resursiem un 
interesēm, palielinātu ietekmi un 
pārvarētu kopīgus izaicinājumus 
mazā un vidējā biznesa attīstībā;

- izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz nekustamo īpašumu Pils ielā 
1A, Alūksnē, kas sastāv no vienas 
zemes vienības un nedzīvojamās 
ēkas, kas atrodas Pils ielas malā pie 
iebrauktuves Alūksnes slimnīcas 
teritorijā.

Turpinājums 3.lappusē

Sēdes 

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde 

13. septembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
 18. septembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
 21. septembrī 10.00

Domes sēde   
 28. septembrī 10.00

Alūksnē, laukumā pie 
administratīvās ēkas 

Dārza ielā 11

Mājražotāju un amatnieku

23. septembrī
no plkst. 8.00 

līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 18.09. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

Aicinām tirgotājus 
ar pašaudzēto rudens ražu!

RUDENS RAŽAS 
GADATIRGUS
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Apmeklētāju pieņemšana septembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

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

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

pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
4. un 18. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

8. un 22. 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 15.09.2017. 9.00-10.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS 22.09.2017. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 20.09.2017. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 25.09.2017. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE 05.09.2017. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS 18.09.2017. 8.00-9.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars MELDERS 28.09.2017. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS 22.09.2017. 15.00-16.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 21.09.2017. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Druvis TOMSONS 13.09.2017. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 18.09.2017. 16.00-17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jānis ZELTIŅŠ 19.09.2017. 9.00-10.00 Malienas pagasta pārvaldē

Aicina pieteikt pretendentus Alūksnes novada 
pašvaldības apbalvojumam „Sudraba zīle”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Nu jau vairāku gadu garumā 
ik rudeni Latvijas valsts prok-
lamēšanas gadadienas svinībās 
Alūksnes novada pašvaldība 
pasniedz augstāko tās apbalvo-
jumu – “Sudraba zīli” cilvēkiem, 
organizācijām, domubiedru gru-
pām, kuru veikums novada un tās 
iedzīvotāju labā ir īpaši atzīstams. 
Tādēļ aicinām ikvienu pieteikt 
pretendentus šim apbalvojumam 
līdz pat 30. septembrim.

 Apbalvošanai 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 fizis-
ku personu grupu – organizāciju, 
biedrību u.c.
 Piesakot apbalvošanai kādu 
pretendentu, lūdzam rakstīt 
iesniegumu brīvā formā, tajā 

norādot pamatojumu, kādēļ un 
kādā jomā jūsuprāt konkrētā 
persona būtu jāapbalvo ar 
pašvaldības augstāko apbalvojumu. 
Pēc iespējas precīzi lūdzam norādīt 
arī 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.

 Pretendentus var pieteikt 
gan iedzīvotāji individuāli, gan 
arī kolektīvi, pieteikumā norādot 
arī informāciju par iesniedzēju, lai 
nepieciešamības gadījumā varētu 
sazināties.
 Ar pašvaldības apbalvojumu 
nolikumu var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas www.aluksne.lv sadaļas 
“Normatīvie akti un dokumenti” 
apakšsadaļā “Nolikumi”.
 Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
komisija, bet gala lēmumu pieņems 
Alūksnes novada dome. Pašvaldības 
augstākais apbalvojums tā 
saņēmējiem tiks pasniegts valsts 
svētkiem veltītajā pasākumā 
Alūksnes Kultūras centrā.
 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””.

- atbalstīt finansējuma mērķa maiņu, 
piešķirot to Veclaicenes pagasta 
pārvaldes projekta „Lokālās kanali-
zācijas sistēmas izbūve „Vaiņagos”, 
Kornetos, Veclaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā” realizācijai 
15153 EUR. Veclaicenes pagasta 
pārvalde no pašvaldības infrastruk-
tūras un vides kvalitātes uzlabo-
šanas mērķprogrammas sākotnēji 
plānoja īstenot projektu „Veclai-
cenes pagasta feldšeru – vecmāšu 
punkta telpu ierīkošana ēkā “Vai-
ņagos”. Veicot ēkas apsekošanu, 
konstatēts, ka feldšeru-vecmāšu 
punktam paredzētajā ēkas daļā nav 
iespējams veikt jaunajai funkcijai 
nepieciešamo telpu pārplānošanu, 
jo ir neiespējama jaunu ailu izbūve 
un esošo paplašināšana, ņemot vērā, 
ka nesošās starpsienas ir būvētas 

viengabala arkas konstrukcijā, 
kas slogota ar otro stāvu. Līdz ar 
to dome pieņēma lēmumu mainīt 
projekta mērķi, paredzētos līdzek-
ļus novirzot lokālās kanalizācijas 
sistēmas izbūvei, kas savukārt ir 
būtiski, lai projektā “Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” infra-
struktūras uzlabošana antropogēnās 
slodzes mazināšanai un pieejamības 
nodrošināšanai” ierīkotu Kornetos 
paredzēto pieslēguma vietu treile-
riem. Šajā sakarā dome arī nolēma 
piešķirt papildu finansējumu 11897 
EUR vietējās lokālās kanalizācijas 
sistēmas izbūvei “Vaiņagos”;

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem lūdzam iepazīties 

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

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
26.09.2017. rīko nekustamā 
īpašuma - dzīvokļa “Dārziņi”-16, 
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pa-
gastā, Alūksnes novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 29379590. Nosacītā cena – 
2126 EUR. Nodrošinājums – 213 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 22.09.2017. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
22.09.2017. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
26.09.2017. rīko nekustamā īpašu-
ma “Zaļumi”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam personu 
lokam. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29219720. No-
sacītā cena – 2041 EUR. Nodroši-
nājums – 204 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 22.09.2017. 
Pieteikumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 
-16.00, līdz 22.09.2017. plkst. 
16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
26.09.2017. rīko nekustamā 
īpašuma - dzīvokļa “Dārziņi”-23, 
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, 
Alūksnes novadā otro mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 29379590. Nosacītā cena – 
1373 EUR. Nodrošinājums – 137 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 22.09.2017. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
22.09.2017. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
26.09.2017. rīko nekustamā 
īpašuma “Jaunmiezīši”, Veclai-
cenes pagastā, Alūksnes novadā 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
noteiktam personu lokam. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 29219720. Nosacītā cena 
– 570 EUR. Nodrošinājums – 57 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 22.09.2017. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 
22.09.2017. plkst. 16.00.

Neuzņems audzēkņus 
Liepnas vidusskolas 
10. klasē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Liepnas vidusskolā šogad netiks 
atvērta 10. klase, tā pēc skolas 
direktores iesnieguma 24. augusta 
sēdē nolēma Alūksnes novada 
domes deputāti.

 Izglītības jomas valsts līmeņa nor-
matīvie dokumenti paredz skolēnu 
skaitu, ar kuru varētu atvērt 10. 
klasi Liepnas vidusskolā – 10, taču 
skola bija saņēmusi vien 6 iesnie-
gumus ar vēlmi uzsākt mācības 
vidusskolas 10. klasē. Četri no šiem 
skolēniem ir Liepnas vidusskolas 9. 
klases absolventi, divi – no citām 
vietām. Kā Sociālajā, izglītības un 
kultūras komitejā norādīja Liep-
nas vidusskolas direktore Liene 
Stabinge, ar tik nelielu skolēnu 

skaitu nav iespējams nosegt mācību 
stundu plānu, bet klases atvēršanai 
trūkstošos četrus audzēkņus atrast 
nav izdevies.
 - Pagājušajā gadā normatīvie 
akti pieļāva kopējo 10.-12. klašu 
audzēkņu skitu 27, bet ar šī gada 
1. septembri vidusskolas posmā 
jābūt vismaz 32 skolēniem. Liepnas 
vidusskolā var nodrošināt 19 
audzēkņus. Organizēt mācību darbu 
10.–12. klasē apvienotajās klasēs 
nav pieņemami. Šobrīd 11. un 12. 
klase būs spiesta to darīt, jo skolē-
niem, kas ir uzņemti iepriekšējos 
gados, skola ir jāpabeidz. Novada 
izglītības attīstības programmā ir 
norādīts, ka par Liepnas vidusskolas 
statusa maiņu runa var būt tad, kad 
skolu ir pabeiguši pēdējie vidus-
skolas klasēs uzņemtie audzēkņi, 
– Sociālajā, izglītības un kultūras 
komitejas sēdē skaidroja Izglītības 
pārvaldes vadītāja Gunta Kupča.



4.  Alūksnes Novada Vēstis 30.08.2017.

1. septembris - Zinību diena www.aluksne.lv

Ilzenes pamatskolā turpinās 
dažādot mācību metodes
 Ilzenes pamatskolā jaunā 
mācību gada gaidās veikti nelieli 
kosmētiskie remontdarbi - 
pārkrāsotas grīdas tajās klasēs, 
kur tas bija nepieciešams. Tāpat 
kā līdz šim, Ilzenes pamatskolas 
kolektīvs strādās apvienotajās 
klasēs, darbosies arī 
pirmsskolas grupiņa.

 Skolas pedagogu kolektīvs 
ir nokomplektēts, arī neviens 
skolēns nav aizgājis uz citu 
skolu. Ilzenes pamatskolā arī 

šajā mācību gadā turpinās dažādot 
mācību metode, lielu akcentu 
liekot uz praktisko darbošanos. 
Šajā jomā lieli nopelni ir mazpulku 
kustībai, kas Ilzenes skolā 
ir ļoti stabila un jau ar savām 
tradīcijām. Šogad Ilzenes 
mazpulcēni ir pieteikti balvai 
“Sējējs”. Tāpat skolas kolektīvs 
plāno piedalīties dažādos 
projektos, kas saistīti gan ar 
mācību darbu, gan arī 
sociālajos.

 Bejas pamatskola jaunā 
mācību gada gaidīšana notika 
vienlaikus ar gatavošanos Bejas 
skolas 150 gadu jubilejas svinībām, 
kas notika 26. augustā. Svētkos 
skolā pulcējās absolventi, bijušie 
skolotāji un darbinieki. Par to, lai 
Bejas skolas saimes satikšanās 
būtu interesanta un emocionāla, 
pasākuma  programmas veidošanā 
iesaistījās ne tikai audzēkņi un 
skolotāji, bet arī absolventi un 
bijušie skolotāji.
 Gaidot skolēnu un pedagogu 
atgriešanos savās ikdienas gaitās 
skolas ēkā, vasarā Bejas pamatskolā 
visās telpās veikts kosmētiskais 
remonts, atjaunots krāsojums, 
kapitāli izremontēts metodiskais 
kabinets, iekārtota atpūtas telpa 
skolotājiem. Tāpat labiekārtota 

skolas apkārtne, atjaunoti rotaļu 
laukuma elementi.
 Plānots, ka jaunajā mācību gadā 
Bejas pamatskolā mācīsies 
73 skolēni, mācības pirmajā klasē 
uzsāks 7 pirmklasnieki, bet 
pirmsskolas grupā būs 8 audzēkņi.

Bejas pamatskola jauno mācību gadu 
sāk ar skolas 150. jubilejas svinībām

Alūksnes novada vidusskola uzsāks 
kompetencēs balstīta mācību satura īstenošanu
Ilze Līviņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
direktore

 Daudz dažādas emocijas 
pārņem ikkatru, kurš atkal ir 
jauna mācību gada gaidās. 
Vienalga vai tas ir skolēns, 
skolotājs, vecāks, vecvecāks, arī 
pārējā sabiedrība. Nezinu, kad 
vēl tik daudz ir runāts par 
izglītības lietām, sistēmas 
maiņu, jauninājumiem. 
Patīkams satraukums, raizes, 
neziņa, atkalredzēšanās prieks… 
diemžēl arī iepirkšanās 
drudzis… Žēl, ka bieži 
krāsainajām un psiholoģiski 
ļoti uzrunājoši izveidotajām 
reklāmām ģimenes pakļaujas. 
Nav vajadzības katru gadu 
visu iegādāties jaunu, jo bērniem 
būtu vairāk jāmāca taupīt, 
radoši izdomāt, kā veco pielietot 
jaunajā gadā.

Alūksnes novada vidusskola, 
vienīgā novadā, šogad uzsāks 
projektu “Kompetenču pieeja 
mācību saturā”. Šis projekts aptver 
100 pilotskolas visā Latvijā, kuru 
koordinēs Valsts izglītības satura 
centrs. Viss iecerētais nevar tikt 
pielietots vienā dienā, neviens arī 
nav tāds, kurš precīzi pateiks – tā un 
nekā savādāk, bet gadiem ilgušās 
debates par trūkumiem, ierosināju-

mi izglītības sistēmas maiņā beidzot 
nonākuši reālā darīšanas fāzē. 
Galvenais izaicinājums ir panākt 
reālas pārmaiņas mācīšanās pieejā. 
Ļoti liels atbalsts būs nepiecie-
šams no vecākiem, vecvecākiem, 
sabiedrības kopumā. Vecākiem 
nav jāpilda mājas darbi, kā to bieži 
nākas dzirdēt, bet gan reāli jāpalīdz 
bērnam izprast, kāpēc viņš mācās, 
jāmotivē viņu mācīties. Bieži mēs 
vienu un to pašu lietu saprotam 
savādāk, un visvieglāk ir kritizēt un 
nosodīt. Bieži ir dzirdēts teiciens: 
dodiet bērnam makšķeri, nevis zivi! 
Jā, vecākiem ir jāpieliek pūles, 
attīstot bērnos problēmu risināšanas 
prasmes, spēju tikt galā ar sprie-
dzi, palīdzot strukturēt mācīšanās 
procesu – skolā to attīstīs tālāk un 
pilnveidos. Bet bieži vieglāk un āt-
rāk ir iedot jau izmakšķerētu zivi… 
Ja vecāki aktīvi iesaistās skolas 
dzīvē, tad bērns redz, ka no skolas 
nav jāvairās, bērns jūtas drošāk.
 Viss mācību satura ietvars ir vērsts 
uz vērtībām (atbildība, drosme, 
gudrība, līdzcietība, savaldība, 
taisnīgums), tikumiem (centība, go-
dīgums, laipnība, mērenība, solida-
ritāte, tolerance. Pamatkompetences 
ir valodu, sociālā un pilsoniskā, kul-
tūras izpratne un māksla, matemā-
tika un datorzinātnes, dabaszinātņu 
un inženierzinātņu, veselības un 
fiziskās aktivitātātes. Visu iepriekš 
minēto aptver caurvijas – domāšana 
un jaunrade, digitālā, pašvadība, 

sadarbība un līdzdalība. Mūsu skolā 
vairāk aprobēta tiks sadarbība un 
līdzdalība, kas neizslēdz citas jo-
mas, jo visas lietas ir kopā saistītas. 
Mēs nevaram sevī sakopt vienu, 
pilnīgi novārtā atstājot ko citu.
 Skolotāju kolektīvā šogad pie-
vienosies jauna kolēģe, mūsu 
skolas absolvente, angļu valodas 
un sākumskolas skolotāja Karīna 
Semjonova. Priecājos, ka pērn ar 
jaunsargiem aktīvi darbojās skolotā-
ja Inese Marķitāne, šogad lielajiem 
viņa pasniegs valsts aizsardzības 
mācību. Šogad 4. klasei (audzinā-
tāja Līga Krūmiņa) pievienosies 3. 
klase (audzinātāja Sanita Čibala) 
un kopā ar sporta skolotāju Sergeju 
Sverčkovu īstenos projekta “Sporto 
visa klase” aktivitātes. Dažādas 
izzinošas ekskursijas, pasākumi 
paredzēti karjeras projekta ietva-
ros un akcentēts tiks individuālo 
kompetenču atbalsts. Šos projektus 
koordinēs skolotājas Dace Alksne 
un Inese Kaulakane.
 Mācību gads tiek plānots dažādiem 
pasākumiem visa vecuma grupu 
auditorijām bagāts. 
 Vajag eksperimentēt strauji mainī-
gajā un neprognozējamajā pasaulē. 
Cilvēkiem ir jāattīsta radošā un 
kritiskā domāšana, jācenšas būt 
multikulturāliem. Par neizdošanos 
nevajag stipri pārdzīvot. Vajag pār-
domāt neveiksmes cēloņus, mācīties 
no tiem un mēģināt atkal. Tad viss 
noteikti izdosies. 

Liepnas internātpamatskola sāks 
sešdesmitgades jubilejas gadu

Ina Aizupe,
Liepnas internātpamatskolas 
direktore

 Vēl pavisam nesen noslēdzās 
iepriekšējais mācību gads ar 
reibinošo pavasara smaržu, kad 
9. klase pabeidza mūsu skolu, lai 
kā putnēni pamestu savu ligzdu 
un dotos katrs uz savu pusi pa 
izvēlēto dzīves ceļu, atverot 
jaunas durvis uz nākotni. Lai 
viņiem izdodas! 
 
 Bet nu jau nemanot pagājusi arī 
bezrūpīgā, šogad ne tik saulainā 
kā citugad, vasara un tūlīt tepat pie 
durvīm klauvēs rudens, nesdams 
līdzi savas krāsainās veltes un 
aicinādams visu skolas kolektīvu 
uz mums visiem tik ierasto un mīļo 
vietu - mūsu skolu, uz mūsu otra-
jām mājām, lai atsāktu savas gaitas. 

Tūlīt klāt 2017./2018. mācību gada 
septembris, un mūsu skola sagaidīs 
jauno mācību gadu - skolas 60 gadu 
jubilejas gadu - spraigu, interesantu, 
radošu, arī ar savām grūtībām, jo 
tikai caur tām var sasniegt savus 
mērķus un ieceres. 
 Gan skolotāji, gan arī skolas telpas, 
kuras ir sagatavotas jaunajam darba 
cēlienam, gaida, līdz skolēni atkal 
pieskandinās skolas gaiteņus ar 
sarunām un smiekliem, kas mums 
visiem ir tik ierasti un tuvi. Arī 
skola ir priecīga, jūtot skolēnu 
klātbūtni! 
 Jaunajā mācību gadā visi skolotāji, 
kuri ir gatavi atsākt darba gaitas, 
cer līdz ar krāsainajiem ziediem 
skolēnu acīs ieraudzīt zinātkāres 
liesmiņas, kuras skolēnos radīs paši 
ar savu profesionalitāti, radošumu, 
sapratni un neizsīkstošu enerģiju.
   Jaunais darba cēliens iesāksies ar 

krāšņajiem gladiolu, asteru un dāliju 
ziediem, bet skolotājiem viskrāšņā-
kie ziedi ir skolēni - viņu zinātkāre, 
smaidi, atvērtība, draudzīgums. Šie 
ziedi ir jākopj, jālaista, jāmīl, tad arī 
tie ziedēs krāšņi un priecēs visu sir-
dis. Tāpat ir ar skolēnu zināšanām 
- jo radošāk, interesantāk un vairāk 
viņiem tās sniegsim, jo gudrāki kļūs 
mūsu skolēni, par ko būs gandarī-
jums gan viņiem, gan skolotājiem.
 Jauno mācību gadu Liepnas inter-
nātpamatskola uzsāks 80 izglīto-
jamie, tajā skaitā 5 pirmklasnieki. 
Mācību procesu nodrošinās 25 
pedagogi un 25 darbinieki.
  Tuvojoties jaunajam mācību 
gadam, ikvienam gribam novēlēt 
izturību, radošu garu, būt aktīviem, 
atraktīviem, darbīgiem un atbildī-
giem, izrādīt vēlmi sadarboties un 
atbalstīt vienam otru! 

Profesionālās ievirzes izglītību 
piedāvās arī mācību punktos
 Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas kolektīvs šogad plāno 
strādāt piecos klašu komplektos. 
Mācību gadu šajā izglītības iestādē 
uzsāks 6 pirmklasnieki. Skolas au-
dzēkņiem būs iespēja profesionālās 
ievirzes izglītībā apgūt 7 program-
mas: klavierspēli, trompetes spēli, 
flautas spēli, kokles spēli, vijoļspēli, 
sitaminstrumentu spēli un vizuāli 

plastisko mākslu. Šādas iespējas būs 
piedāvātas skolēniem gan Jaunan-
nā, gan arī skolas mācību punktos 
Strautiņos, Liepnā un Malienā.
 Jauno mācību gadu gaidot, skolas 
ēkā ir nomainīts grīdas segums 
trijās mācību telpās, izremontētas 
garderobes un 1. stāva gaitenis, kā 
arī iegādātas jaunas mēbeles. 

Zinību diena 
Alūksnes novadā 1. septembrī
Alūksnes novada vidusskolā 
pulksten 10.00.

Alūksnes pilsētas sākumskolā 
pulksten 11.00 (lietus gadījumā 
angārā).

Alūksnes Mākslas skolā 
pulksten 13.30 (zālē).

Alūksnes Mūzikas skolā 
pulksten 15.00 (pagalmā, lietus 
gadījumā Alūksnes ceļu pārvaldes 
zālē, Jāņkalna ielā 43).

Bejas pamatskolā pulksten 9.00.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā pulksten 10.00 
(sporta zālē).

Ilzenes pamatskolā 
pulksten 10.00.

Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā pulksten 11.00.

Jaunlaicenes sākumskolā 
pulksten 8.30. 

Liepnas internātpamatskolā 
pulksten 12.30.

Liepnas vidusskolā pulksten 9.00.

Malienas pamatskolā 
pulksten 8.30.

Pededzes pamatskolā 
pulksten 9.00. 

Strautiņu pamatskolā 
pulksten 10.00.

Ziemeru pamatskolā 
pulksten 9.00.
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  Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā aizvadītajā vasarā veikts 
remonts skolas telpās – remontēti 
sanitārie mezgli, krāsotas klašu 
un gaiteņu grīdas. Lielākie 
ieguldījumi veikti skolas jaunajai 
ēkai, 7. - 9. klašu korpusam, 
kur iekšpagalma terasei uzklāts 

hidroizolācijas materiāls, garantijas 
laikā turpinās ēkas apšuvuma 
plākšņu nomaiņa.
 Jaunajam mācību gadam gatavs 
arī skolas pedagoģiskais kolektīvs, 
kas vasaru izmantojis gan atpūtai, 
gan arī profesionālai pilnveidei, 
apmeklējot kursus un seminārus.

Ģimnāzijā mācību 
gadam gatavi

Sākumskolēni sagaidīs 
izremontēto sporta zāle
Uva Grencione,
Alūksnes pilsētas sākumskolas 
direktore

 Alūksnes pilsētas 
sākumskolā šis mācību gads 
plānots kā pārejas posms uz 
jauno kompetenču pieeju 
izglītībā, domājot par pedagogu, 
skolēnu un vecāku sagatavošanu, 
kā arī skolas fiziskās vides 
labiekārtošanu, ņemot vērā 
pieejas maiņu mācīšanās 
procesā un to, ka 1. klasē skolas 
gaitas plānots uzsākt jau no 

6 gadu vecuma.
 Galvenā priecīgā ziņā šajā mācību 
gadā ir tā, ka mūsu skolā būs 
izremontēta sporta zāle. Lai gan 
remontdarbi notiks paralēli mācību 
darbam un noteikti saskarsimies ar 
neērtībām, aicinu uz sapratni. Šova-
sar labiekārtots medicīnas kabinets.
 Mūsu skola ir iesaistījusies dažādos 
pašvaldības un skolas veidotos 
projektos. Skolēniem būs plašs un 
jauns interešu izglītības prog-
rammu un fakultatīva nodarbību 
piedāvājums. Piemēram, datorika 
2. klasēm. Projektā “Sporto visa 
klase” piedalīsies nu jau 2 klases. 

Skolēniem būs iespēja peldēties, kā 
arī pirmklasniekiem būs atsevišķa 
nodarbība vingrošanai.
 Šogad mūsu skolā mācības uzsāks 
57 pirmklasnieki un kopumā būs 
apmēram 390 skolēnu. Mūsu 
pedagogu pulkam ir pievienojušās 2 
jaunas kolēģes – direktores vietnie-
ce izglītības jomā, kas atbildēs par 
audzināšanas darbu, Agita Līdum-
niece un krievu valodas skolotāja 
Larisa Grīsle.
 Lai aizraujošs viss 
2017./2018.mācību gads!

Liepnas vidusskolā – 
šogad bez pirmajiem un desmitajiem
Liene Stabinge,
Liepnas vidusskolas direktore

  Re, vasara paskrējusi gluži 
nemanāmi, un tā Liepnas 
vidusskolā ir bijusi darbiem 
un notikumiem bagāta. Emocionāls 
mirklis vasaras ieskaņā bija 
9. un 12. klases izlaidums, kad 
absolventi savus sapņus 
uzticēja papīra laiviņām, cerot, 
ka tās nepazudīs straujajā un 

nemierīgajā dzīves plūdumā. Lai 
viņiem veicas turpmākajās gaitās!
 Arī šovasar tehniskie 
darbinieki rūpējās par skolas 
telpu sagatavošanu jaunajam 
mācību gadam. Bet lielākas 
pārvērtības piedzīvoja vienas klases 
telpa, un 1. septembrī 2. klases 
skolēni un audzinātāja Iveta 
Boroduška varēs priecāties par 
gaišo un skaisto klasi. 
  Tiek domāts arī par skolas 
apkārtnes labiekārtošanu: jauniem 

soliņiem un krāsainas puķu dobes 
izveidošanu. Tās tapšanā lielu darbu 
ir ieguldījuši Mārtiņa Siliņa vecāki 
Līna un Guntars. Stādus puķu dobei 
dāvināja gan skolēnu vecāki, gan 
skolas darbinieki.
  Diemžēl šogad skolas durvis 
nevērs pirmklasnieki un10. klases 
skolēni.
  2017./2018. mācību gada sākums 
ir pavisam tuvu, un skola jau ilgojas 
pēc skolēnu soļu dipoņas, balsīm un 
smiekliem.

Malienas pamatskolas 
saimei piepulcēsies mālupieši
 Malienas pamatskola jaunā mācību 
gada sākšanai gatavojas cītīgi un 
radoši. Skolā ir izremontēts 1. stāva 
gaitenis un ēdamzāle. Ir papildināta 
materiāltehniskā bāze. Pateicoties 
Malienas pagasta pārvaldei, projek-
ta “Malienā sporto ikviens” ietvaros 
ir labiekārtots skolas sporta lau-
kums - uzstādīti jauni futbola vārti, 
volejbola stabi un tīkls, vingrošanas 
komplekss un trīs āra trenažieri. 
Skolēni un pagasta iedzīvotāji pie 
skolas tiešām nu sporto biežāk un 
vairāk!
 Skolas kolektīvs priecājas, ka 
jaunajā mācību gadā Malienas 
pamatskolas saimei piepulcēsies arī 
Mālupes pagasta bērni. Malienas pamatskolas skolēni labiekārtotajā sporta laukumā

Pededzes pamatskolai jaunās 
telpās zēnu mājturības kabinets

 Pededzes 
pamatskolā jaunajam 
mācību gadam gatavi 
6 klašu komplekti un 
1 pirmsskolas grupa. 
Pirmo reizi skolas solā šogad 
sēdīsies 7 pirmklasnieki. 
Skolēniem jaunas zināšanas 
apgūt palīdzēs 16 pedagogi. 
Darbu turpinās 
5 interešu izglītības 
programmas.

 Uz skolas telpām pārvietots zēnu 
mājturības kabinets, kurā veikts 
kosmētiskais remonts par skolas 
līdzekļiem. Ar Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammas līdzekļiem, kas 
piešķirti Pededzes pagastam, veikta 
skolas garderobes atjaunošana. 
Jaunais mācību gads veltīts skolas 
80 gadu jubilejai un Latvijas 
simtgadei. 

Pededzes pamatskolas dejotāji festivālā 
“Latvju bērni danci veda” Cēsīs

Jaunlaicenē – 
turpmāk sākumskola
 No šī mācību gada skola 
turpmāk strādās kā Jaunlaicenes 
sākumskola, kurā notiks pirmā 
posma apmācība no 1. līdz 4. klasei. 
Skolā būs 2 klašu komplekti, 
jo šobrīd ir 19 skolēni. 1. klasē 
mācības uzsāks 5 bērni. Skolā 
iekārtotas divas klašu telpas, 

no kurām viena ir izremontēta.  
 Tāpat jaunajā mācību gadā turpinās 
darboties pirmsskolas grupa, kuru 
apmeklē bērni no 1,5 līdz 6 gadu 
vecumam. Būs arī jauni skolotāji, 
ar kuriem varēs iepazīties 
1. septembrī.

Strautiņu pamatskolā 
11 pirmklasnieki
 Strautiņu pamatskolā šajā mācību 
gadā būs pilni deviņi klašu kom-
plekti. Skolā mācīsies 100 skolēni. 
11 bērniem šoruden būs pirmā 

Zinību diena skolā, jo viņi uzsāks 
mācības Strautiņu pamatskolas 
1. klasē.

Ziemeru pamatskolai
šogad trīs pirmklasnieki
 Ziemeru pamatskolu jaunajā mācī-
bu gadā vadīs jauna skolas direktore 
– Ilze Andronova. Šajā mācību gadā 
skolas pedagoģiskais kolektīvs sir-
snīgi sagaidīs gan jau esošos skolas 
audzēkņus, gan 3 pirmklasniekus, 
kā arī to skolēnu pulciņu, kas šogad 
pievienosies Ziemeru pamatskolas 
kolektīvam.

 Skolas ēkai būs arī jauns 
skurstenis, lai apkures sezonu 
varētu sagaidīt droši. Skolas 
darbinieki jau tagad ir parūpējušies, 
lai skolas telpas būtu mājīgas 
un iedvesmojošas ražīgam 
darbam.

Turpinājums no 1. lappuses

 Pašvaldības saistošajos noteikumos 
ir noteikts, ka ēdināšanas pakal-
pojuma atvieglojumus pašvaldība 
piešķir 5-6 gadīgajiem bērniem, 
1.-4. klasei un izglītojamiem no 5. 
klases, jo finansējums atlīdzībai, 
pamatlīdzekļu iegādei un pārējiem 
izdevumiem bija nodrošināts no 
pašvaldības kā finansējums iestā-
dēm. 
 Valsts kontroles ieskatā pašvaldībai 
jāparāda iedzīvotājiem, cik tad īsti 
izmaksā ēdināšanas pakalpojums, 
un domes deputāti saistošajos no-

teikumos var noteikt atvieglojuma 
apmēru vecākiem.
 Aprēķini liecina, ka nākamajā gadā, 
saglabājot pašreizējo sistēmu, 
pašvaldības budžetā būs nepiecieša-
mi 527 000 EUR ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanai. 
Salīdzinot ar 2017. gadu, šī summa 
pieaugs par 103 700 EUR, jo, 
saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem, Liepnas internātpa-
matskolas, Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādes “Cālis” un 
Malienas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Mazputniņš” uzturēšanas 
finansēšana no valsts budžeta 

tiek pārtraukta ar 2017. gada 31. 
decembri.
 Dome 24. augusta sēdē nolēma 
ar 1. septembri atcelt 2011. gada 
lēmumu Nr.21 “Par ēdināšanas 
maksas noteikšanu Alūksnes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs” un apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 18/2017 “Saistošie 
noteikumi par ēdināšanas 
pakalpojuma maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs””.

Turpinājums 8. lappusē

Ēdināšanas pakalpojums izglītības 
iestādēs šogad līdzšinējā kārtībā
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Lietojot enerģiju gudri, 
Tu saudzē vidi un iepriecini 
savu maciņu!
Santa Supe,
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja

 Alūksnes pilsētas svētku laikā, 
5. augustā, svētku apmeklētāji 
varēja ne tikai izbaudīt svētkus, 
bet arī gūt jaunas zināšanas, 
piedaloties pārrobežu projekta 
ietvaros notiekošajā Enerģijas 
dienas pasākumā, kurā 
informatīvi izklaidējošā veidā 
varēja uzzināt, kā mazliet 
mainot savus ikdienas 
paradumus, var atrast papildu 
resursus ģimenes budžetā. 

 Enerģijas dienas norisi vadīja 
četru cilvēku komanda no 
SIA “EKODOMA”. Aktivitātēs 
vienlaikus varēja iesaistīties visa 
ģimene – bērniem bija iespēja 
izpausties, krāsojot uzlīmes un 
attēlus, radot savus zīmējumus vai 
spēlējot īpašo enerģijas spēli, tikmēr 
vecāki varēja mierīgi parunāties, 
padiskutēt par gudru resursu 
patēriņu mājsaimniecībās, iespējām 
samazināt nevajadzīgu enerģijas 
patēriņu, piemēram, noregulējot 
atbilstošu ledusskapja temperatūru, 
atvienojot ierīces no gaidīšanas 
režīma, tējkannā uzsildot tikai 
nepieciešamo ūdens apjomu. 
 Spuldžu stendiņā varēja uzzināt 
par spuldžu izvēli, noskaidrot, ko 
nozīmē dažādie apzīmējumi uz 
iepakojuma, un uzskatāmi 
pārliecināties par spuldžu 
elektropatēriņa atšķirībām un 
izstarotās gaismas kvalitāti, 
izmantojot mērierīces. Jāatzīmē, ka 
atbilstoša apgaismojuma izvēle un 
izvietojums mājoklī rada mājīgu 
vidi, uzlabo emocionālo komfortu, 
turklāt ļauj samazināt elektrības 
rēķinus. 
 Visvairāk gan lielākus, gan 
mazākus pasākuma apmeklētājus 

ieinteresēja lielformāta enerģijas 
spēle. Spēlētāji, atbildot uz 
jautājumiem par enerģiju, guva 
zināšanas un padomus, kā 
vecākiem palīdzēt samazināt 
enerģijas patēriņu mājās, kā arī 
uzzināja par dažādiem enerģijas 
veidiem un avotiem.
 Lai gan Enerģijas dienas 
organizatoriem sākotnēji šķitis, ka 
nebūs viegli svētku laikā runāt par 
tādiem nopietniem un šķietami 
garlaicīgiem jautājumiem kā 
enerģijas taupīšana, tomēr 
pasākuma laikā varējis novērot, ka, 
ja apmeklētājiem demonstrē, kā 
tas viss strādā praksē, tad izdodas 
piesaistīt arī citus garāmgājējus, 
kas ikdienā par šīm lietām 
nemaz nedomā. 
 - Šajā pasākumā ieguvēji bija 
visi, jo arī jau jomā pieredzējušie 
cilvēki atzina, ka informācijas ir 
daudz, tā ne vienmēr ir vienuviet 
pieejama visaptverošā un labi 
sakārtotā formā, kā arī pašas 
tehnoloģijas mainās ļoti strauji, 
tādēļ ne vienmēr pietiek laika 
ikdienā visu pētīt pašam un sekot 
līdzi pārmaiņām, - saka 
inženierzinātņu doktore 

Līga Žogla, SIA “EKODOMA” 
projektu vadītāja.
 Enerģijas diena notika projekta 
“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, 
ko Alūksnes novada pašvaldība 
īsteno kopā ar Tartu Reģionālās 
enerģijas aģentūru, Rouges pagasta 
pašvaldību un Vidzemes plānošanas 
reģionu, ietvaros.
 Projekta mērķis ir paaugstināt 
zināšanas par ikdienas enerģijas 
patēriņu un uzlabot zināšanas par 
to, kā taupīt enerģiju 
mājsaimniecībās un kopienās 
Latvijā un Igaunijā. 
 Projekta kopējais budžets ir 
289 730 EUR, no kuriem Alūksnes 
novada pašvaldības budžets ir 
59 160 EUR, no kuriem ERAF 
līdzfi nansējums veido 50 286 EUR. 

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

iespējamo izlietojumu.

Enerģijas dienas norises Alūksnes pilsētas svētku laikā pulcēja 
interesentus, kas vēlējās uzzināt, kā taupīt enerģiju savās mājvietās

Īstenots Mālupes muižas 
apkārtnes labiekārtošanas 
projekts

Laima Kaņepe,
Liepnas un Mālupes pagastu 
teritorijas attīstības speciāliste

 Ir pabeigts Alūksnes 
novada pašvaldības 
Mālupes pagasta pārvaldes 
projekts “Mālupes muižas 
teritorijas labiekārtošana”.

 Projektu īstenojot, pie Mālupes 
Saieta nama iestādīts tūju un spireju 
dzīvžogs, kas atdala saimniecisko 
zonu no parka teritorijas, un 
uzstādīti pieci āra trenažieri, 
savukārt pie sociālā centra “Māras” 
izveidota hortenziju dobe.
 Darbus veica SIA “Labie koki” 
par kopējo summu 11 768,98 EUR 
ar PVN, kas ir arī projekta 
attiecināmās izmaksas, no tām 
ELFLA jeb publiskais fi nansējums 
– 10 592,08 EUR, pašvaldības 
līdzekļi - 1 176,90 EUR.
 Projekta rezultātā  sakārtota 
un pilnveidota Mālupes muižas 
teritorija un kultūrvēsturiskā vide, 
attīstīta publiska un bez samaksas 
pieejama brīvā laika pavadīšanas 
vide ar āra trenažieriem. Mālupes 
muižas parks kalpos kā dažādu pa-

sākumu, tajā skaitā Mālupes muižas 
svētku, norises vieta un tūrisma 
apskates objekts.
 Atklāšanas pasākums notika 
29. jūlijā pie Mālupes Saieta nama, 
uz to bija ieradušies daudzi Mālu-
pes pagasta iedzīvotāji, galvenokārt 
ģimenes ar bērniem. Pasākumu at-
klāja Mālupes pagasta pārvaldes va-
dītāja Iveta Priede, uzrunas teica arī 
Mālupes Saieta nama vadītāja Iveta 
Zvejniece un biedrības “Alūksnes 
lauku partnerība” koordinatore, 
LEADER administratīvā vadītāja 
Santa Harjo-Ozoliņa. Mālupes pa-
gasta sporta pasākumu organizators 
Jurģis Šatilovs klātesošajiem mācī-
ja, kā pareizi izmantot trenažierus 
un kādas muskuļu grupas ar kuru 
iespējams trenēt un nostiprināt.
 Šo projektu apstiprinājusi biedrība 
“Alūksnes lauku partnerība” un tas 
īstenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma “Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” akti-
vitātes “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai/ELFLA/ atbalstu.

Pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Priede svinīgi atklāj laukumu
Foto no Mālupes pagasta pārvaldes arhīva

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē sākas pirmie 
pašvaldību sadarbības projektā 
“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” 
plānotie darbi – Paviljona - 
rotondas restaurācija Tempļa 
kalnā un arī Gulbenes – 
Alūksnes bānīša Alūksnes 
stacijas bagāžas 
šķūņa atjaunošana.

 Projektā “Gaismas ceļš cauri 
gadsimtiem” paredzēts veikt roton-
das restaurāciju saskaņā ar 2016. 
gadā izstrādāto un Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
saskaņoto būvprojektu, kurš ietver 
arī apkārtējās teritorijas labiekār-
tošanu, arhitektūras mazo formu 
izbūvi, kāpņu, pievedceliņa izveidi 
un rotondas izgaismošanu. Par 
minēto darbu veikšanu Alūksnes 
novada pašvaldība iepirkuma pro-
cesa rezultātā ir noslēgusi līgumu ar 

SIA “BŪVFIRMA INBUV”.
 Šobrīd rotondas konstruktīvai 
noturībai ir uzstādīti pagaidu stipri-
nājumi, tādēļ galvenais restaurācijas 
darbu uzdevums ir tās saglabāšana 
un nostiprināšana, veicot trūkstošo 
akmens daļu atjaunošanu, šuvju attī-
rīšanu no vecā šuvojuma un jauna 
šuvojuma iestrādi, grīdas līmeņo-
šanu, granīta plākšņu pārlikšanu, 
metāla savilču remontēšanu. Līdzte-
kus šiem darbiem plānots ierīkot ro-
tondas izgaismojumu, kas no zemes 
pie katras kolonnas augšup virzīs 
vertikālu gaismas staru. Projektā pa-
redzēts veikt arī rotondas apkārtējās 
teritorijas labiekārtojumu – plakumā 
pret Pulka telts vietu ierīkos atpūtas 
laukumu, pievadceliņu, uzstādīs 
divus granīta solus un izbūvēs gra-
nīta kāpnes ar izgaismotiem kāpņu 
sākuma postamentiem. Rotondas 
restaurācijas darbu laikā tiks nodro-
šināta arheoloģiskā uzraudzība. Paš-
valdība aicina iedzīvotājus rotondas 
restaurācijas darbu laikā neplānot 
pie šī objekta kāzas un citus ģimeņu 
pasākumus.

 Alūksnes novada pašvaldība ir 
noslēgusi līgumu arī par Gulbenes 
– Alūksnes bānīša Alūksnes stacijas 
bagāžas šķūņa pārbūvi. Šķūņa 
atjaunošanas darbi plānoti astoņu 
mēnešu garumā. Atklātā iepirkumu 
konkursa rezultātā tiesības būvēt 
šo objektu ieguva SIA “RERE 
MEISTARI”. Paredzēts, ka projekta 
laikā tiks atjaunots stacijas bagāžas 
šķūnis, sakārtots apkārtējais perons, 
uzstādīta vēsturiska stila laterna, 
laukumam pie šķūņa izveidots jauns 
segums, uz kura izveidos āra spēli – 
labirintu bērniem.
 Atjaunotajā šķūnī plānots izveidot 
multimediālu ekspozīciju, kas mūs-
dienīgā interaktīvā veidā apmeklētā-
jus iepazīstinās ar šaursliežu dzelz-
ceļa tapšanas un darbības vēsturi, 
popularizēs dzelzceļa kultūru kā 
dzīvesveida sastāvdaļu vietējā, Lat-
vijas un Eiropas mērogā. Būtiski, 
ka šķūnī būs arī tūrisma objektam 
nepieciešamās labierīcības.
 Šobrīd notiek iepirkuma procedūra 
vēl vienam no projektā paredzēta-
jiem darbiem – laivu piestātņu izbū-

vei Alūksnes ezerā pie Aleksandra 
paviljona Alūksnes muižas parkā, 
kur restaurēs arī no paviljona uz 
ezera krastu lejup vedošās kāpnes, 
un 101 pakāpiena Tempļa kalna par-
kā. Šos darbus plānots veikt rudenī.
 Bez jau minētajiem darbiem pro-
jektā “Gaismas ceļš cauri gadsim-
tiem” iecerēta arī Alūksnes muižas 
parkā esošā Fītinghofu dzimtas 
mauzoleja restaurācija un Alūksnes 
viduslaiku pils Dienvidu torņa 
atjaunošana un ekspozīcijas izveide 
tā trīs stāvos.
 Minētā projekta uzsākšana gan nav 
notikusi tik ātri, kā bija cerēts, lai 
gan Alūksnes novada pašvaldība 
bija pilnā gatavībā to uzsākt jau 
ātrāk. Eiropas Savienības fondu 
fi nansējuma apguve valstī notiek 
caur šo procesu administrējošām 
iestādēm un to veiktās projektu 

dokumentācijas pārbaudes mēdz ie-
ilgt. Arī šoreiz pašvaldībai projektā 
paredzētos darbus nākas uzsākt vien 
vasaras otrajā pusē.

 Projektu “Gaismas ceļš cauri gad-
simtiem” Alūksnes novada pašval-
dība īsteno sadarbībā ar Gulbenes 
un Cesvaines novadu pašvaldībām 
un Smiltenes evaņģēliski luterisko 
draudzi Kultūras ministrijas Eiropas 
Savienības fondu līdzekļu Darbības 
programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” prioritārā virziena “Vides 
aizsardzības resursu izmantošanas 
efektivitāte” 5.5.1. specifi skā atbal-
sta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī ar to saistītos 
pakalpojumus” ietvaros.

Alūksnē atjaunos nozīmīgus kultūrvēsturiskos objektus
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Mālupē notikusi tradicionālā sporta diena
Iveta Zvejniece,
Mālupes saieta nama vadītāja

 “Ejam, smejam, skrejam” - 
ar tādu devīzi Mālupē notiek 
aktīvās atpūtas diena.  Jau par 
tradīciju izveidojies, ka augustā 
Mālupē sporto. Bija gadi, kad 
šajā dienā notika ļoti spraigas 
cīņas dažādos sporta veidos, bet 
pamazām šī diena ir pārvērtusies 
par aktīvo atpūtas dienu, kad visi 
var rast sev kādu nodarbi - 
sportot, darboties kopā ar 
bērniem vai vienkārši atpūsties 
brīvā dabā. 

 Šogad 19. augustā gan lieli, 
gan mazi tika aicināti uz Mālupes 
salu, kur notika aktīvā atpūtas 
diena. Kā jau ierasts, Jurģis Šatilovs 
visus aicināja uz rīta vingrošanu, 
lai iekustētos un jau moži dotos 
uz sportiskajām aktivitātēm. 
Kamēr visi vingroja, salā ieradās 
Pepija Garzeķe (Dace Apsīte-Pīča) 
ar savu koka zirdziņu. Pepija visu 
dienu darbojās ar mazajiem bēr-
niem. Viņi gan modelēja sev tērpus, 
gan notika modes skate. Pepija kopā 
ar bērniem piedalījās sportiskajās 
aktivitātēs, piemēram, virves 
vilkšanā, balonu pūšanā. Bērni 
zīmēja, līmēja un palīdzēja Pepijai 
izēst konfekšu tūti.
 Par tradīciju ir kļuvusi komandu 
sacensības pludmales volejbolā, 
stafetēs un dažādos fiziskajos 

pārbaudījumos. Notika sacensības 
arī individuāli. Šogad bija 
padomāts, lai var piedalīties gan 
paši mazākie bērni, gan mammas, 
tēti, vecmāmiņas un vectētiņi, gan 
tie, kuri grib šajā dienā skriet, gan 
tie, kuri dažādu iemeslu dēļ skriet 
nevar. Tādēļ bija tādas disciplīnas 
kā šautriņu mešana, ķegļi, 
makšķerēšana, golfs ar lidojošiem 
šķīvīšiem un skriešana uz laiku.
 Izrādās, ka notiek brīnumi un 
Pepijas Garzeķes koka zirdziņš 
pārvērtās par skaistu poniju. Tie 
tik bija prieki, jo visiem bērniem 
bija iespēja sēdēt zirgam mugurā. 
Paldies Julianai Bulargai  no zirgu 
sētas „Palejas zirgi” par šo iespēju 
bērniem doties izjādē ar šo 
burvīgo poniju!

 Kamēr visi sportoja, saimniece 
Aiva Zeile bija sarūpējusi uz uguns-
kura vārītu ļoti gardu zupu.
 Pasākuma galvenais tiesnesis Jur-
ģis Šatilovs uzsvēra, ka šajā dienā 
galvenais ir piedalīties un gūt labas 
emocijas. Balvas tika pasniegtas 
gan komandām, gan tiem, kas star-
tēja individuāli. Paldies sponsoriem 
par dāvanām un par  iespēju sarūpēt 
dāvanas!
 Pasākumu atbalstīja: 
SIA”SCANDAGRA  LATVIA”,  
SIA „GRAFA IN”, z/s “KADIĶI 
M.A.”, A. Babra piemājas saimnie-
cība “PRIEDNIEKI”, z/s “GRUN-
DAS”, SIA “SANDORS”, SIA 
“VALRITO”, z/s “BITĪTES”, z/s 
“ALODZENE”.
 Paldies visiem, kas atnāca! 

Sporta dienas dalībnieki sacentās pludmales volejbolā
Foto no Mālupes saieta nama arhīva

Pirmo reizi arheologi pētī 
Alūksnes Tempļa kalna pilskalnu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes Tempļa kalna pilskalnā 
pirmo reizi notiek arheoloģiskās 
izpētes darbi. Pirmie atradumi, 
ko zeme atklājusi, bija dažādas 
rotaslietas un to fragmenti – gre-
dzeni, saktiņas, piekariņi, zvār-
gulīši, kā arī sadzīves priekšmeti, 
māla trauku lauskas.

 Iepirkuma procedūras rezultātā 
arheoloģisko izpēti veic SIA “ARC-
HEO”. Izpētes darbiem no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas saņemta mērķdotācija 17 
500 eiro apmērā.
 Izpēti šeit veic 30 m2 lielā lauku-
mā, ko arheologi izvēlējušies pēc 
kultūrslāņa zondāžas. Arheologiem 
palīdz arī 10 jaunieši, ko Alūksnes 
novada pašvaldība iesaistījusi darbā 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
jauniešu nodarbinātības program-
mas ietvaros. 
 Tempļa kalna pilskalnā arheolo-
ģiskā izpēte notiek pirmo reizi, līdz 
šim te bijuši atrasti vien savrupatra-
dumi. Šobrīd pirmās atrastās senlie-
tas liecina par pilskalna teritorijas 
apdzīvotību 13.-14. gadsimtā, izņe-
mot vienu pakavsaktas fragmentu, 
kas varētu būt attiecināms uz 12. 
gadsimtu, tomēr arheologi cer 
atrast vēlā dzelzs laikmeta – 9.-12. 
gadsimta priekšmetus. Atrastās 
trauku lauskas lielākoties ir uz ripas 
darinātās keramikas liecības, bet 

atsevišķas lauskas ir no traukiem, 
kas darināti ar rokām.
 Arheologi izpētei izvēlējušies 
laukumu, kas atrodas pilskalna pla-
kumā. Zondāžas laikā te konstatēts 
apmēram 1,40 m biezs kultūrslānis. 
 - Vēlamies šeit atrast vēlā dzelzs 
laikmeta liecības, lai redzētu, kas 
šajā pilskalnā šai laikā ir dzīvoju-
ši, vai tiešām tās ir bijušas latgaļu 
ciltis. Vairāk nekā skaidrs, ka te būs 
arī citu kultūru ietekmes, ņemot 
vērā pilskalna atrašanos robežra-
jonā, kur ir gan igauņi, gan slāvi, 
gan balti. Nekas nebūtu pretī arī, 
ja atrastu vēl senākas pilskalna 
apdzīvotības liecības, kā, piemēram, 
tas bija Veclaicenes pagastā Drusku 
pilskalnā, kur savulaik atrada 
pat romiešu perioda, tātad pirmo 
gadsimtu pēc Kristus, apdzīvotības 
liecības, - saka arheoloģe Antonija 
Vilcāne.
 Viņa norāda, ka izvēlētajā laukumā 

būs iespējams gūt priekšstatu par 
apdzīvotības periodu, bet nevarēs 
konstatēt nocietinājumu konstruk-
cijas, jo tie, ja vēl saglabājušies, 
atrodas gar plakuma malu. Tomēr 
ir iespējams, ka bijis apdzīvots arī 
plakuma vidus, līdz ar to varētu 
atklāties atsevišķas celtnes, pavarda, 
krāšņu vietas.
 - Kultūrslānis šeit ir intensīvi 
melns, ļoti pildīts ar lauskām. 
Laukumā strādājam ar mazajām 
lāpstiņām un visu zemi vēl arī 
sijājam, jo zemes raksturs ir tāds, ka 
ļoti grūti pamanīt senlietas, turklāt 
jauniešiem, kuri kopā ar mums strā-
dās vēl visu augustu, nav pieredzes. 
Ir svarīgi konstatēt priekšmetus to 
atrašanās vietā, lai varētu fiksēt. 
Citkārt arī pēc atradumu intensitā-
tes laukumā var noteikt kādas ēkas 
atrašanos, - norāda A. Vilcāne.

Restaurēs un atjaunos 
Alūksnes Muižas parka 
vēsturiskos objektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes Muižas parkā 
sākas vairāku vēsturisko 
parka objektu – Ovālās un Apaļās 
strūklakas un Obeliska 
restaurācija un zudībā gājušā 
Pomonas tempļa atjaunošana.

 Alūksnes muižas parks ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Tas, kā vienots kultūras piemi-
nekļu ansamblis, ir autentisks 18. 
gadsimta ainavu parka paraugs. 
Alūksnes muižas parkā sastopama 
lielākā mazo arhitektūras formu 
koncentrācija Latvijā. Vairākas no 
unikālā parka arhitektūras formām 
ir zudušas, vai šobrīd ir neapmie-
rinošā stāvoklī un nav pieejamas 
apmeklētājiem. Esošo parka objektu 
restaurācija un atjaunošana ir neat-
liekama nepieciešamība kultūrvēs-
turiskā mantojuma eksistencei un 
saglabāšanai nākamajām paaudzēm.
 Alūksnes novada dome 28. jūnija 
sēdē pieņēma lēmumu, ar kuru 
noteica, ka Alūksnes Muižas parka 
vēsturisko objektu restaurācija un 
atjaunošana atbilstoši parka vēstu-
riskajam plānojumam ir pašvaldības 
investīcija valsts nozīmes arhitek-
tūras pieminekļos. Šādu investīciju 
projektu īstenošanai pašvaldībām 
ir iespēja ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē, tādēļ domes deputāti nolēma 
šim mērķim aizņemties 226 407,78 
EUR.
 Investīciju projektā paredzēta 
Pomonas tempļa atjaunošana, 
Obeliska, Apaļās un Ovālās strūk-
lakas restaurācija, kā arī Alūksnes 
muižas parka celiņu plāna un mazo 
arhitektūras formu restaurācija un 
atjaunošana. Saskaņā ar atklātā 
iepirkumu konkursa rezultātiem 
darbus veiks SIA “BŪVFIRMA 
INBUV”. Būvprojektu izstrādātājs 
ir SIA “ARHITEKTA L.ŠMITA 
DARBNĪCA”.
 Ovālo un Apaļo strūklaku, kas 
saglabājušās savās autentiska-
jās vietās, restaurēs, pievadīs to 
darbībai nepieciešamo elektrības 
nodrošinājumu, kā arī ierīkos ūdens 
padevi.
 Pilnībā tiks atjaunots zudušais 
Pomonas templis tā vēsturiskajā 
vietā, kā arī ierīkoti divi tā pievad-
celiņi. Pomonas templis, kas dēvēts 
arī par Ganiņu paviljonu, ir celts 
18. gadsimta otrajā pusē klasicis-
ma stilā. Uz neliela postamenta 
tempļa iekšienē atradusies romiešu 
dārzkopības dievietes Pomonas 
marmora statuja, savukārt uz pavil-
jona kolonnu pārsedzes bijis franču 
valodā iegravēts teksts, latviskā 
tulkojumā – “Kas mīl dabu, tas mīl 
arī tikumu”. Parka arhitektoniski 

mākslinieciskās un vēsturiskās 
izpētes rezultātā secināts, ka parka 
teritorijā esošie pamati, kas iepriekš 
tika uzskatīti par Pomonas tempļa 
pamatiem, tomēr nav šai mazajai 
arhitektūras formai piederīgi, tāpat 
arī precizēta tempļa vēsturiskā 
atrašanās vieta.
 Restaurēs gleznainā vietā ezera 
krastā esošo Obelisku, ko sava tēva, 
barona Otto Hermaņa fon Fīting-
hofa, piemiņai 18. gadsimta beigās 
uzcēla viņa dēls, Kristofs Burhards 
fon Fītinghofs. Senākie attēli lie-
cina, ka obeliska smailē atradusies 
apzeltīta lode, bet postamentam 
bijusi piestiprināta marmora plāk-
sne ar veltījuma tekstu vācu valodā, 
latviskā valodā – “Labajam tēvam, 
cilvēku draugam no pateicīgā dēla 
1799”. Savukārt obeliska daļā bijis 
piestiprināts O.H. fon Fītinghofa 
portretmedaljons ovāla ciļņa veidā 
un zem tā uzraksts ar Fītinghofa 
vārdu, uzvārdu un informāciju 
par viņu. Laika gaitā lode, kā arī 
uzrakstu plāksnes un portretmedal-
jona cilnis gājuši zudībā, tādēļ tos 
atjaunos. Līdztekus atjaunos arī pie 
obeliska esošos divus vēsturiskos 
granīta solus.
 Parkā atjaunos arī Putnu paviljonu, 
kas būs redzams uz oriģinālajiem 
pamatiem, taču ne savā vēsturiskajā 
vietā. Oriģināli tas atradies parka 
daļā, kur šobrīd ir Brāļu kapi, līdz 
ar to paviljonam piemeklēta un ar 
Valsts kultūras pieminekļu inspek-
ciju saskaņota jauna atrašanās vieta 
– laucīte pie augšējiem dīķiem.
 Parka restaurācijas darbos paredzē-
ta arī dažu zudušo celiņu atjaunoša-
na. Pie restaurētajiem un atjauno-
tajiem objektiem izvietos katedras 
tipa informācijas stendus, savukārt 
nozīmīgākajos celiņu krustojumos 
– norādes. Visa parka teritorijā 
paredzēts uzstādīt vēsturisko lielo 
un mazo granīta solu kopijas un 
atkritumu urnas.

Putnu paviljona attēls 
20. gadsimta sākumā

Foto no Alūksnes muzeja krājuma

Nodod ekspluatācijā
 Augustā novadā ekspluatācijā 
nodoti vairāki pašvaldības 
objekti – Ganību, Lāčplēša, 
Vējakalna, Rijukalna ielas Alūksnē, 
kā arī objekts “Krautnes” 
Jaunlaicenes pagastā, kur, balstoties 
uz uzņēmēju vajadzībām 
uzņēmējdarbības paplašināšanās 

sekmēšanai, pašvaldība savā 
zemes īpašumā izbūvēja cietā 
seguma laukumu, kas piemērots 
izejmateriālu un gatavās 
produkcijas novietošanai. Šim 
objektam arī tuvākajā laikā 
tiks izsludināta izsole.
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Bānīša svētki 
Alūksnes stacijā
 2. septembrī no plkst. 15.00 
Alūksnes bānīša stacijas teritorijā 
atzīmēs Bānīša svētkus - “Satikša-
nās uz Alūksnes stacijas perona”! 

Svētku programmā:

Pulksten 15.15 
Bānīti sagaidīs un dziesmās 
satiksies Latvijas Nacionālā teātra 
aktrise Dita Lūriņa - Egliena un 
diriģents Ints Teterovskis, 
dziedātājs Kaspars Markševics 
un ģitārists Āris Ozols, jaunie un 
talantīgie Alūksnes solisti Elizabete 
Baldiņa, Tīna Sloģe (vadītāja Inese 
Krūmiņa) un Artūrs Pūpols, kā arī 
Pērnavas koris no Igaunijas.

Pulksten 15.00-17.00 
Uz īpašās skatuves “Dzelzceļa plat-
forma” satikšanās stāsti, dziesmas 
un konkursi ar balvām.

Stacijas teritorijā:
- tvaika lokomotīves “Ferdinands” 
dzirdināšana
- Valsts Ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta paraugdemonstrējumi 
ar skatītāju iesaistīšanu
- kroketa spēle ar Alūksnes Jaunās 
pils baroniem
- fotografēšanās un satikšanās ar 
Alūksnes Jaunās pils baronesēm
- Laimoņa Bāliņa kalēja darbnīcā 
monētas “Satikšanās Alūksnē” 
kalšana
- satikšanās ar biedrības “Astes un 
Ūsas” ķepaiņiem

- Bānīša suvenīru tirdziņš u.c. rado-
šās aktivitātes
- īpašā kokteiļa “Satikšanās” un 
vēderprieku baudīšana kafejnīcā 
“Cita Opera”
- Dzelzceļa muzeja filmas “Tvaika 
vilnis” seansi

Pie stacijas ēkas pieturvieta 
izbraucieniem ar:
- Alūksnes muzeja velorikšu 
(izbrauciens vienai personai 2,00 
EUR)
- Biedrības Retro Moto Klubs 
“Rūsa Vējā” retro motociikliem 
(izbrauciens par ziedojumiem vai 
retro motociklu detaļām)
Ieeja: bez maksas.

Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā

2017. gada 9. septembrī pulksten 11.00
PĻAUJAS SVĒTKI ATĒ

moto: rudentiņš bagāts vīrs
Vidzemes lauku sētas darbu da-
rīšana, dziedāšana, dancošana un 
andelēšanās

11.00 Svētku atklāšana
12.00 Darbu darīšana
SAIMES MĀJĀ – maizes cepšana, 
TLMS “Kalme”, Valtera Reiznieka 
mūzika
PIE SAIMES MĀJAS – kartupeļu 
rīvēšana, stērķeles gatavošana, 
kāpostu ēvelēšana, skābēšana, ābolu 
mizošana, Uģa Puzuļa keramikas 
darbnīca
LAIDARĀ – TLMS “Smiltene” 
izstāde
LAIDARA NOJUMĒ – biedrības 
“Bērnu ballītes “PIGORI”” radošās 
darbnīcas
LABĪBAS ŠĶŪNĪ - linu apstrāde
PIE LABĪBAS ŠĶŪŅA – z/s “Mel-
derpuļķi”
ZEM ĀBELES – puļķu maizes 
cepšana
KLĒTĪ – z/s “Lejas” medus svie-
šana
RIJĀ - labības kulšana ar sprigu-
ļiem
NOGĀZĒ PIE AKAS – umurku-
murs, darbošanās kopā ar floristi 
Dinu Semjonovu
PIE PIRTS – veļas mazgāšana 
PIE MOTORŠĶŪŅA – labības 
kulšana
PIE PŪNĪTES – zupas vārīšana
SMĒDĒ – kalšanas darbi

PIE SMĒDES – pinumi
STARP SMĒDI UN RATNĪCU 
– TLMS “Sagša” un keramiķe 
Laimdota Kliesmete
PIE RATNĪCAS – amatnieka Ē. 
Kanaviņa darbnīca un pankūku 
cepšana
ZIRGU INVENTĀRA ŠĶŪNĪ - 
z/s “Apkalnmājas” ādas apstrāde 
un zirglietu darināšana
Alūksnes novada mazpulku darbi
RATNĪCĀ – karošu grebšana kopā 
ar L. Lapsu, koka virpošana
ATRAKCIJU LAUKUMĀ – 
amatnieku un mājražotāju andele, 
vizināšanās ar zirgiem

11.00 – 16.00 mājražotāju 
un amatnieku tirdziņš
Pasākumu vada: Dace Apsīte - Pīča
Svētkos piedalās: darbu un amatu 
pratēji no Vidzemes un Latgales, 
biedrība “Astes un Ūsas”, Jaun-
laicenes folkloras kopa „Putnis”, 
Medņevas folkloras kopa, 
Briežuciema etnogrāfiskais 
ansamblis u.c.

Svētkus atbalsta: Alūksnes novada 
pašvaldība, z/s „Lejas”, SIA “Valri-
to”, SIA “ALTA S”, Latvijas Radio, 
Radio Tev, laikraksts „Malienas 
Ziņas”, laikraksts „Alūksnes Ziņas”

IEEJAS MAKSA: pieaugušajiem 
– 3 EUR, skolēniem – 1,50 EUR, 
ģimenes biļete – 7 EUR.

Ēdināšanas pakalpojuma maksa izglītības iestādēs
Nr.p.k. Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa

Pastāvīgā daļa (izmaksas 
bez produktu vērtības)

Mainīgā daļa 
(produktu 
izmaksas)

Kopā

Alūksnes PII “Sprīdītis”
1.1.  izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem

Kopā 3 ēdienreizēs 1,26 1,53 2,79
1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem

Kopā 3 ēdienreizēs 1,26 1,64 2,90
1.3.  izglītojamajiem, kuri apmeklē rotaļu grupu
1.3.1. vakariņas 0,42 0,16 0,58

Kopā 0,42 0,16 0,58
1.4.  izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību, tajā skaitā pa ēdienreizēm

Kopā 3 ēdienreizēs 1,26 2,42 3,68
1.5.  darbiniekiem:

Kopā 3 ēdienreizēs 1,26 1,66 2,92

Alūksnes PII “Cālis”
1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem

Kopā 3 ēdienreizēs 2,79 1,18 3,97
1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem

Kopā 3 ēdienreizēs 2,79 1,45 4,24
1.3. darbiniekiem:

Kopā 3 ēdienreizēs 2,79 1,21 4,00
Alūksnes PII “Pienenīte”

1.1.  izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem
Kopā 3 ēdienreizēs 1,11 1,11 2,22

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem
Kopā 3 ēdienreizēs 1,11 1,29 2,40

1.3. darbiniekiem (pusdienas):
Kopā 0,37 0,76 1,13

Alsviķu PII “Saulīte”
1.1.  izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem

Kopā 4 ēdienreizēs 2,12 1,14 3,26
1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem

Kopā 4 ēdienreizēs 2,12 1,48 3,60
1.3. darbiniekiem (pusdienas):

Kopā 0,53 0,56 1,09
Jaunalūksnes PII “Pūcīte”

1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem
Kopā 4 ēdienreizēs 1,84 1,03 2,87

1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem
Kopā 4 ēdienreizēs 1,84 1,27 3,11

1.3. Darbiniekiem pusdienas:
Kopā 0,46 0,67 1,13

Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”
1.1.  izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem

Kopā 4 ēdienreizēs 2,44 1,22 3,66
1.2. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem

Kopā 4 ēdienreizēs 2,44 1,51 3,95
1.3. darbiniekiem pusdienas:

Kopā 0,61 0,57 1,18
Jaunlaicenes sākumskola

1.1.  izglītojamajiem vecumā no diviem līdz sešiem gadiem
Kopā 3 ēdienreizes 2,28 1,48 3,76

1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem
Kopā 2 ēdienreizes 1,52 1,60 3,12

1.3. Darbiniekiem pusdienas:
Kopā 0,76 0,89 1,65

Pededzes pamatskola
1.1.  izglītojamajiem vecumā no trīs līdz četriem gadiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,46 0,85 2,32
1.2.  izglītojamajiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,46 0,96 2,42
1.3. 1.-4. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,46 1,40 2,86
1.4. 5.-9. klases izglītojamajiem

Kopā 1 ēdienreizē 0,73 0,94 1,67
1.5. darbiniekiem (pusdienas)

Kopā 0,73 0,80 1,53

Malienas pamatskolā
1.1.  1.-4. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,92 0,76 2,68
1.2. 5.-9. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,92 0,80 2,72
1.3. darbiniekiem (pusdienas)

Kopā 0,96 0,60 1,56

Ilzenē jaunieši īsteno projektu
Elīna Pētersone

 Šovasar jūlijā SKIM centrā 
“Dailes” Ilzenes pagastā notika 
“Novadpētniecības seminārs” 
jauniešu iniciatīvu projekta 
“Dots devējam atdodas”, 
ko vadīja Inese Pušpure.

 Seminārā kopīgi izpētīta 
Ilzenes vietvārdu karte, pētīti 
novadpētniecības materiāli, 
izspēlēta viktorīna par Ilzenes 
vietvārdiem, kā arī klātesošie 
jaunieši dalījās savās atmiņās par 

skolu, bērnības piedzīvojumiem un 
ģimenes stāstiem.
 Augusta sākumā savukārt šī 
projekta ietvaros Ilzenē norisinājās 
apmācības “Domā! Filmē! Montē!”. 
Apmācību vadītājs Armīns Maslov-
skis jauniešus iepazīstināja ar video 
apstrādes pamatiem (Adobe Premie-
re Pro programmu), deva ieskatu 
scenārija veidošanā un video mate-
riālu filmēšanā un montēšanā.
 Praktiskajā daļā jaunieši sadalījās 
trīs darba grupās, kuru uzdevums 
bija sagatavot īsu sižetu par izvēlētu 
objektu - Ilzenes pamatskolu, SKIM 

centru “Dailes” vai veco 
kompleksu.
 Jaunieši īsā laika posmā paspēja 
gan intervēt ilzeniešus par iepriekš-
minētajiem objektiem, gan izveidot 
īsu sižetu par izvēlēto objektu.
 Apmācību beigās visi kopā noska-
tījās izveidotos sižetus un vienojās, 
ka šīs apmācības ir ļoti labs pamats 
turpmākajai īsfilmas veidošanai par 
Ilzenes pamatskolu un tās pēdējās 
trīsdesmitgades absolventiem.
 Projektu atbalsta Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrs, Alūksnes novada 
pašvaldība.
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 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus
 2017./2018. mācību gadā

Pulciņa nosaukums Pedagogs Pirmā tikšanās Vieta
Pedagoga 
tālruņa 
numurs

Dalības 
maksa 
mēnesī 
(EUR)

Alūksnes BJC teātris 
„Snullis”

1.-12. klase
Daiga Bētere 7. septembrī 

plkst. 18.00

Alūksnes Kultūras 
centra teātra 
kamerzālē

29101657 3.00

Deju kolektīvs „Enku- Drenku”

Administratīvās ēkas
Lielajā zālē
(1. stāvs)

29418595 3.00

1. klase Daiga Ozoliņa 4. septembrī 
plkst. 17.451. klase Daiga Ozoliņa

1. klase Daiga Ozoliņa 4. septembrī 
plkst. 17.30

4.-6. klase Daiga Ozoliņa 4. septembrī 
plkst. 17.15

7.-8. klase Daiga Ozoliņa 4. septembrī 
plkst. 16.45

9.–11. klase Daiga Ozoliņa 4. septembrī 
plkst. 17.0010.–12. klase Daiga Ozoliņa

Pirmsskolas grupa
4–7 gadi Daiga Ozoliņa Informācija PII 

„Pienenīte” PII „Pienenīte” zāle 29418595 5.00

Pirmsskolas grupa
4–7 gadi Sanita Drunka Informācija PII 

„Sprīdītis” PII „Sprīdītis” zāle 26350216 5.00

Hip Hop
1.–3. klase un 4.-6. klase Valentīns Kiļeso

5. septembrī 
plkst. 16.30
(4.-6. kl.)

plkst. 17.00
(1.-3. kl.)

ABJC 2. stāva zālē 29650516 3.00

Mūsdienu dejas šova 
grupa

(ar pieredzi)
7.-9. klase

Valentīns Kiļeso 5. septembrī 
plkst. 16.00 ABJC 2. stāva zālē 29650516 3.00

Mūsdienu deju studija
„Dejo savam priekam”

1.-4. klase

Una 
Tetere- Teterovska

6. septembrī 
plkst. 17.00 ABJC 2. stāva zālē 26056867 3.00

Dziedāšanas pulciņš 
„Puķuzirņi”

1.-9. klase

Vita Vērdiņa,
Linda Berkule

6. septembrī 
plkst. 17.30 ABJC 2. stāva zālē 26161325

22847149 3.00

Dziedāšanas pulciņš 
„Puķuzirņi”

Pirmsskolas grupa
4 – 7 gadi

Vita Vērdiņa Informācija PII 
„Sprīdītis” PII „Sprīdītis” zālē 26161325 5.00

Džambas
2.- 12. klase Mārcis Kalniņš 7. septembrī 

plkst. 18.00 ABJC 2. stāva zālē 64322402 3.00

Projektu un iniciatīvu 
darbnīca

„ 10 kW radošo citronu”
8.-12. klase

Kristīne Vimba 6. septembrī 
plkst. 16.00 ABJC 1. stāva zālē 29184008 3.00

LEGO darbnīca
1.–4. klase Ivars Vīksna 5. septembrī 

plkst. 17.00
ABJC 2. stāva 

2. kabinetā 26405829 3.00

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

plkst. 15.00 ABJC 2. stāva zālē 29184008 3.00

Dzīvesprasmju skoliņa
„Princešu studija”

1.- 4. klase
Antra Reismane 7. septembrī 

plkst. 15.10 ABJC 2. stāva zālē 28235225 3.00

Improvizācijas teātris
7.-10. klase Evija Eglīte 6. septembrī 

plkst. 16.00 ABJC 2. stāva zālē 22016153 3.00

Šahs un dambrete
1.-12. klase Dzintars Strodāns 7. septembrī 

plkst. 16.00 ABJC 2. stāva zālē 27056165 3.00

Šūšanas pulciņš 
“Skroderdienas

Pa GALMĀ”
3.-9. klase

Velga Vimba 8. septembrī 
plkst. 14.00 ABJC 1. stāva zālē 26308703 3.00

Stils un mode
3.-5. klase Antra Reismane 7. septembrī 

plkst. 15.30 ABJC 2. stāva zālē 28235225 3.00

Robotika un tehniskā 
jaunrade

6.-10. klase
Ivars Vīksna 8. septembrī 

plkst. 16.30
ABJC 2. stāva 

2. kabinetā 26405829 3.00

„Estētikas skoliņa”
5-7 gadi

Ināra Apsīte,
Iveta Kronberga

Informācija PII 
„Pienenīte”

PII „Pienenīte”
zālē

26432560,
29539123 7.00

LEGO darbnīca
pirmsskolas grupa

5-7 gadi
Kristīne Vimba Informācija PII 

„Sprīdītis” PII „Sprīdītis” 29184008 5.00

Jauno producentu 
apvienība

7.–12. klase
Evija Eglīte 5. septembrī 

plkst. 16.00
ABJC

1. stāva zālē 22016153 3.00

Ukuleles apgūšana
4.–12. klase Diāna Lozko 8. septembrī 

plkst. 15.00
ABJC

1. stāva zālē 26139028 3.00

Jauniešu iniciatīvas 
Nosaukums Vadītājs Pirmā tikšanās Vieta

Vadītāja 
tālruņa 
numurs

Angļu sarunvalodas klubiņš
no 16 gadu vecuma

Evija Eglīte, 
Eiropas valstu 

brīvprātīgie

21. septembrī plkst. 
16.00 ABJC 1. stāva zālē 22016153

Dokumentālo īsfilmu veidošanas 
klubs

7.-12. klase
Diāna Lozko 8. septembrī plkst. 

15:00 ABJC 1. stāva zālē 26139028

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

Aizvadītā vasara Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrā
Eva Aizupe,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
direktore

 Esam pavadījuši kārtējo piedzī-
vojumiem bagāto vasaru Alūksnes 
Bērnu un jauniešu 
centrā. 

 Kā ik gadu vislielākais pieprasījums 
radošajām darbnīcām bija jūnijā. 
Vasaras maratonu sākām jau 
31. maija pēcpusdienā, kad 
brīvprātīgais Alexis Jolivet (Aleksis 
Žolivē) 2 dienu garumā piedāvāja 
bērniem un jauniešiem mezglu 
siešanas meistarklasi, kā arī iespēju 
iepazīties ar Slack line (līdzsvara 
lenta, kas nospriegota starp diviem 
enkurpunktiem) un brīvprātīgā 
Selma Suppanen (Selma Supanena) 
piedāvāja ielūkoties aizraujošajā 
eksperimentu pasaulē.
 Pirmās divas vasaras nedēļas 
iesākām ar Vasaras interešu izglītības 
programmu “Iepazīsti ABJC!”, kur 
pirmajā nedēļā savas aktivitātes 
piedāvāja projektu un iniciatīvu 
darbnīcas “10 kW radošo citronu” 
jaunieši, ievedot bērnus Simpsonu 
pasaulē, savukārt otrajā “Iepazīsti 
ABJC!” nedēļā bērniem tika vadītas 
dažādas nodarbības, ko organizēja 
mūsu pedagogi. 
 Arī jaunieši netika atstāti novārtā. 
7. un 8. jūnijā tika organizēta angļu 
valodas darbnīca “Let’s do it in 
English” (“Darīsim to angliski”), kur 
dalībnieki kopā ar Eiropas brīvprātī-
gajiem jauniešiem darbojās aktivi-
tātēs, kas balstītas uz komunikāciju 
angļu valodā, kopā spēlējot spēles, 
gatavojot pusdienas un jautri pavadot 
laiku.
 Pateicoties projektu un iniciatīvu 
grupas “10 kW radošo citronu” 
jauniešu realizētajai iniciatīvai 
“Escape room” jeb “Izlaušanās 
istaba”, visu vasaru ikvienam ABJC 
telpās bija iespēja izmēģināt savus 
spēkus, piedaloties šobrīd tik 
populārajā aktivitātē. 
 No 12. līdz 16. jūnijam notika viena 
no galvenajām un jau par tradīciju 
kļuvušajām nometnēm – 
makšķerēšanas nometne “Copes 
lietas”, kas šogad norisinājās piekto 
reizi. Paldies mūsu uzticamajiem 
sadarbības partneriem – Alūksnes 
makšķerēšanas biedrībai 
“C. Albula”.
 No 19. līdz 22. jūnijam skolotājas 
Tijas Āboliņas vadībā tika piedāvāta 
Velo programma, kur bērni mācījās 
ceļu satiksmes noteikumus, velo-
sipēda uzbūvi, apguva braukšanas 
prasmes. 
 Jūniju noslēdzām ar Improvizāci-
jas teātra nometni, kur jauniešiem 
bija iespēja uzdrīkstēties un uzzināt 
improvizācijas teātra pamatus.
 Jūlijs bija veltīts vietējiem un 
starptautiskiem projektiem un 
apmācībām. Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrs sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību realizē 
projektu “Virknes slēgums”, kura 
mērķis ir izveidot ilglaicīgi darboties 
spējīgu novada jaunatnes lietu ko-
ordinācijas sistēmu. Vasarā projekta 
ietvaros jaunieši iesaistījās dažādas 
aktivitātēs. Jūnijā notika seminārs 
par finanšu piesaistes veidiem un 
piesaistes metožu izvēli jauniešu 
aktivitātēm, bet jūlijā īstenojām 
jauniešu tīklojuma pilotprojektu 
Alūksnes novadā 3 dienu riteņbrauk-
šanas pasākumu “Min čībā!”.
 26. augustā notika tradicionālās 

“Vēlās brokastis” ar politiķiem.
 Jauna pieredze un izaicinājums 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centram 
ir iesaistīšanās ES programmas 
“Erasmus+” Strukturētā dialoga 
- Jauniešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās projektā “HELP!” 
kopā ar Gulbenes, Viļakas un Balvu 
kolēģiem. Alūksnes novada mērķis 
šajā projektā ir vienot jauniešus un 
lēmuma pieņēmējus, lai izstrādātu 
Alūksnes novada attīstības 
programmas 2018.-2022. gadam 
sadaļu par jauniešu jautājumiem.
 Jaunatnes lietu speciāliste Evija 
Eglīte jūlijā piedalījās 2 apmācībās. 
No 2.-8. jūlijam tās bija starptau-
tiskas apmācības “Laboratory of 
Kinesthetic Learning” (“Kinestē-
tiskās mācīšanās laboratorija), kas 
notika tepat Alūksnē un ko īstenoja 
biedrība “Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs”. Sa-
vukārt no 24. līdz 31. jūlijam Evija 
piedalījās apmācībās “The Sound of 
Music III” (“Mūzikas skaņas III”), 
kas norisinājās Spānijas pilsētiņā 
Mollinā. Šo apmācību galvenā tēma 
bija pareiza mūzikas izmantošana, 
lai panāktu kādu konkrētu mērķi. 
Visas apmācības tika organizētas un 
apmeklētas ES programmas “Eras-
mus+” ietvaros.
 Jūnijā un jūlijā darbojās sporta prog-
ramma “Sportosim Pilssalā!”. Sliktie 
laikapstākļi un remontdarbi Pilssalā 
ierobežoja programmas darbību, 
bet ar jaunu sparu kopā sportosim 
nākamajā vasarā.
 Jūlijā bērniem un jauniešiem bija 
iespēja apgūt ukuleles (havajiešu 
ģitāra) spēli un dokumentālā kino 
veidošanas pamatus Diānas Lozko 
vadībā.
 Vasaru turpinājām ar augusta akti-
vitātēm. Mazākiem bērniem augusta 
sākumā notika jaunās horeogrāfes 
Ievas Aizupes vadītā laikmetīgās un 
mūsdienu dejas darbnīca “Mēs te 
mazliet padejosim”, taču jau nedaudz 
vecākām meitenēm bija iespēja 
piedalīties Evitas Bogdanovas 
vadītajā “Stila un modes studijā”. 
Augustu turpinājām ar Leļļu teātra 
darbnīcu, ko vadīja topošā Leļļu 
teātra aktrise Sandija Dovgāne.
 No 14. līdz 17. augustam notika 
Hip Hop kultūras deju meistarklases 
ar dejotāju Valentīnu Kiļeso, kurš, 
starp citu, turpinās vadīt nodarbības 
arī šajā mācību gadā. Gaidām jaunus 
dalībniekus!
 Tajā pašā nedēļā bērniem bija 
iespēja piedalīties vasaras aktivitātēs 
“Iepazīsti sajūtu pasauli”, kur kopā 
ar pasaku tēliem tika iepazīta sajūtu 
pasaule, krāsu sajūtas, dabas sajūtas, 
taustes sajūtas un garšas sajūtas. 
Paldies pedagogiem Sanitai Strakšai 
un Ievai Ozoliņai.
 Šogad vasaru noslēdzām ar 
brīnišķīgu nometni “Kaķēns Ņauva 
meklē draugus”, kas notika no 
21. līdz 25. augustam. 
 Lai gan laikapstākļi mūs vasarā 
nelutināja, Alūksnes Bērnu un jau-
niešu centra organizētajās aktivitātēs 
iesaistījās vairāk kā 400 bērnu un 
jauniešu. Paldies sadarbības partne-
riem, aizrautīgajiem pedagogiem, 
vecākiem un, protams, aktīvajiem 
bērniem un jauniešiem. 
 Uz drīzu tikšanos jaunajā sezonā! 
Lai katram izdodas atrast nodarbo-
šanos atbilstoši savām spējām un 
interesēm! Informācija par nodarbī-
bām un aktivitātēm jaunajā 
2017./18.gada sezonā atrodama 
mūsu mājas lapā www.abjc.lv!



10.  Alūksnes Novada Vēstis 30.08.2017.

Izglītība. Atpūta www.aluksne.lv

Dubļu tautas 
bumba Jaunannā
Ilvija Gritāne,
Jauniešu kluba “Tikšķis”dalībniece

 Vasaras izskaņā 
Jaunannas Zaķusalā jauniešu 
klubs „Tikšķis” sarīkoja ko 
aizraujošu un nebijušu - dubļu 
tautas bumbas sacensības. Lai 
gan laikapstākļi iespējams 
nobiedēja un lietus dēļ kāds 
neieradās, pasākums tik un tā 
bija lieliski izdevies! 

 Paši dalībnieki bija apmierināti 
ar pasākumu un arī skatītājiem 
bija interesanti vērot, kā notiek 
šīs spēles, kurās dalībnieki bija 
līdz acīm dubļos. Kopumā 
sacensībās piedalījās 5 komandas - 
“Renas”, “Niknie vilki”, 
“Komanda C”, “Vietējie” un 
mēs paši - komanda “Tikšķis”. 
Tiesneši Raimonds Siliņš un 
Ritvars Gusts nodrošināja, lai būtu 
ievēroti visi spēles noteikumi. 
Lai gan visas spēles nepaguvām 
izspēlēt, jo dalībnieki bija diezgan 
nosaluši, pie rezultātiem tikām, 
un diplomus par pirmo vietu 
saņēma komanda “Vietējie”, otro 
vietu ieguva “Renas” un 
trešo - “Komanda C”. 

 Lielu paldies sakām Jaunannas 
pagasta pārvaldei, kas atbalstīja 
šo pasākumu un piešķīra līdzekļus 
balvu iegādei - dāvanu kartēm 
un gardumiem. Pateicamies par 
palīdzību laukuma sagatavošanā 
Laimstaram Liģerim, Kasparam 
Gustam, un paldies par atbalstu 
arī Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram inventāra iegādei, jo šim 
pasākumam bija nepieciešamas 
īpašas bumbas. 
 Nākošais pasākums, kam 
gatavosimies, ir Jaunannas 
Rudens saiets, kas notiks septembra 
beigās. Tam aicināsim gatavoties 
arī visus pagasta iedzīvotājus, 
audzējot lielus un raženus 
dārzeņus, lai ir, ar ko pasākumā 
dižoties. Paredzētas aktivitātes 
arī pašiem mazākajiem - zīmēšanas 
konkurss, kā arī iesaistīsim pagasta 
aktīvās seniores, kurām būs 
iespēja izrādīt savas gardākās 
rudens dārzeņu ēdienu receptes. 
Uz vietas arī pašiem būs iespēja 
pagatavot kādu ēdienu. Šis 
pasākums notiks, pateicoties 
Alūksnes un Apes novada 
fonda “Jauniešu ideju laboratorija” 
atbalstītajam Jaunannas 
jauniešu projektam.

Aktualitātes projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”
Kristīne Lāce,
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
projektu vadītāja

 Sākoties jaunajam mācību 
gadam, Alūksnes novada izglītī-
bas iestāžu skolēniem rudenī būs 
pieejami vairāki veselību veicinoši 
pasākumi projektā “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā!”.

 Profilaktiskas nodarbības 1. kla-
šu skolēniem stājas uzlabošanai
 Nodarbības norisināsies trīs pos-
mos. Informatīvo nodarbību laikā 
skolēni tiks iepazīstināti ar pareizas 
stājas veidošanas un tās saglabāša-
nas nozīmi un saņems teorētiskus 

fizioterapeita ieteikumus stājas 
uzlabošanai un saglabāšanai. Fizio-
terapeita vadītu grupu nodarbību 
laikā skolēni apgūs praktiskus vin-
grinājumus muguras muskulatūras 
un pareizas stājas nostiprināšanai. 
Tiem skolēniem, kuriem jau radušās 
stājas problēmas, fizioterapeiti vadīs 
nodarbības atbilstoši konstatētajai 
problēmai. 

 Profilakses pasākumi skolēniem 
par atkarībām
 Nodarbības tiks organizētas 8.-12. 
klašu skolēniem. Psihologa vadīta-
jās nodarbībās tiks apgūtas vairākas 
tēmas:
1. Jauno tehnoloģiju pārmērīgas 

lietošanas sekas, kontroles un 
paškontroles iespējas, datora un citu 
tehnoloģiju lietošanas robežas, lai 
nenodarītu pāri sev un apkārtējiem;
2. Atkarība, tās veidošanās jauniešu 
periodā un esot pieaugušiem, galve-
nās atšķirības un sevis pasargāšanas 
iespējas;
3. Alkohola lietošanas risks un 
kaitējums jauniešu periodā, iespējas 
sevi pasargāt no alkohola lietošanas 
uzsākšanas un sekām;
4. Smēķēšanu izraisošie faktori 
jauniešu vidū, iespējas neuzsākt vai 
pārtraukt smēķēšanu.

 Peldēšanas nodarbības 
 Nodarbības tiks organizētas 6. kla-

šu skolēniem Balvu Sporta skolas 
peldbaseinā. Nodarbības vērstas uz 
veselīga dzīvesveida un sporta pa-
matprasmju izveidošanu, nostiprinot 
individuālās peldētprasmes apguvi 
un pilnveidojot peldēšanas tehniku. 

 Ne tikai skolēniem, bet arī pārējiem 
novada iedzīvotājiem būs pieejami 
dažādi veselību veicinoši pasākumi. 
 Sākot ar septembri, daudzviet 
novadā norisināsies vingrošanas no-
darbības dažāda vecuma Alūksnes 

novada iedzīvotājiem (Alūksnē, 
Jaunannā, Ilzenē, Zeltiņos). Alūksnē 
būs pieejamas atsevišķas vingro-
šanas nodarbības vecuma grupai 
54+ gadi, specializētas nodarbības 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucē-
jumiem un jogas nodarbības.  
 Līdz novembra beigām norisinā-
sies jau šobrīd notiekošās sporta 
aktivitātes Jaunannā. Detalizētu 
pasākumu plānu var atrast Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā.

Strautiņu pamatskolā
1.1.  izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem

Kopā 3 ēdienreizēs 2,13 1,23 3,06
1.2.  izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem

Kopā 3 ēdienreizēs 2,13 1,10 3,23
1.3. pirmsskolas struktūrvienības darbiniekiem

Kopā 3 ēdienreizēs 2,13 1,31 3,44
1.4. 1.-4. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,52 1,40 2,92
1.5. 5.-9. klases izglītojamajiem

Kopā 1 ēdienreizē 0,76 0,82 1,58
1.6. pamatskolas struktūrvienības darbiniekiem (pusdienas)

Kopā 0,76 0,61 1,37

Ilzenes pamatskolā
1.1. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem

Kopā 2 ēdienreizēs 2,22 1,10 3,32
1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 2,22 0,82 3,04
1.3.   5.-9. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 2,22 1,26 3,48
1.4.  Darbiniekiem (pusdienas)

Kopā 1,11 0,80 1,91

Ziemeru pamatskola
1.1. izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,72 0,83 2,55
1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,72 1,24 2,96
1.3. 5.-9. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,72 1,02 2,74
1.4. izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību 

Kopā 2 ēdienreizēs 1,72 1,37 3,09
1.5.  Darbiniekiem (pusdienas)

Kopā 0,86 0,61 1,47

Bejas pamatskolā
1.1. izglītojamajiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem

Kopā 1 ēdienreizē 1,07 0,62 1,69
1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 2,14 0,78 2,92
1.3. 5.-9. klases izglītojamajiem, tajā skaitā pa ēdienreizēm:

Kopā 1 ēdienreizē 1,07 0,85 1,92
1.4. izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni 

Kopā 3 ēdienreizēs 3,21 1,45 4,66
1.5.  Darbiniekiem (pusdienas)

Kopā 1,07 0,71 1,78

Liepnas vidusskolā
1.1. izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,46 0,69 2,15
1.2.  izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,46 0,99 2,45
1.3. 1.-4. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,46 1,47 2,93
1.4. 5.-12. klases izglītojamajiem

Kopā 2 ēdienreizēs 1,46 1,26 2,72
1.5. darbiniekiem (pusdienas)

Kopā 0,73 0,91 1,64

Liepnas internātpamatskolā
1.1. izglītojamajiem pirmsskolas grupā

Kopā 4 ēdienreizēs 2,20 0,95 3,15
1.2. 1.-4. klases izglītojamajiem

Kopā 4 ēdienreizēs 2,20 1,36 3,56
1.3. 5.-9. klases izglītojamajiem

Kopā 4 ēdienreizēs 2,20 1,49 3,69
1.4. darbiniekiem

Kopā 3 ēdienreizēs 1,65 1,21 2,86

 P.S. Liepnas internātpamatskolai 
līdz 2017. gada 31. decembrim no 
1.1. un 1.3. punktā apstiprinātas 
maksas tiek atbrīvoti bāreņi vai 
bez vecāku gādības palikuši bērni, 
kā arī izglītojamie no trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm. Ar 
2018. gada 1. janvāri lēmuma 
1.1., 1.2. un 1.3.punktā noteiktajai 
ēdināšanas pakalpojuma maksai 
piemērojami Alūksnes novada 
domes saistošajos noteikumos par 

ēdināšanas pakalpojuma maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 
noteiktie atvieglojumi.

Draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē
Baznīcā
3. 09. 11.00 Dievkalpojums, 10.09. 11.00 Tēvu dienas dievkalpojums, 17.09. 
11.00 Dievkalpojums, pēc dievkalpojuma Dāmu komitejas sanāksme, 24.09.  
11.00 Dievkalpojums

Mācītājmuižā
Darba dienās 9.00 Laudes (rīta lūgšana); 18.00 Vespere (vakara lūgšana)
Trešdienās 16.00 “Īsta brīvība I”
18.00 Bībeles stunda
Piektdienās 17.00-18.00 Mācītāja pieņemšanas laiks
19.00 “Īsta brīvība II”
2. septembrī 6.30 Draudzes ekskursija uz Ķemeru ev. lut. draudzi
8. septembrī 18.00  Iesvētes kursa 1. nodarbība
22. un 23. septembrī Nozaru vadītāju un Padomes “Izbraukuma sesija”

Svētās Trijādības Dievnamā Alūksnē
 Dievkalpojumi septembrī notiks pēc ierastās kārtības. Dievkalpojumu norises 
plānu precizēt iespējams, zvanot pa tālruni 68601888.

Alūksnes svētā Bonifācija Romas katoļu draudzē
 Dievkalpojumu laiki: otrdien 18.00 Svētā Mise, trešdien 9.00 Svētā Mise, no 
9.30 līdz 14.00 Adorācija (Baznīca atvērta klusajai lūgšanai), ceturtdien 9.00 
svētā Mise, piektdien 18.00 svētā Mise, sestdien 9.00 svētā Mise, svētdien 
11.00 svētā Mise.
Draudzē kalpo priesteris Ingars Stepkāns (29479873)

Opekalna ev. lut. draudzē
3., 17. septembrī 10.00 Dievkalpojums
30. septembrī 19.00 Opekalna kapsētā Svecīšu vakars
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Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Dzīvnieku mājai 
“Astes un Ūsas” 
nepieciešams 
kurināmais
Elīna Dambe

 Biedrība “Astes un Ūsas” 
lūdz novada iedzīvotāju un 
uzņēmēju atbalstu dzīvnieku 
mājai “Astes un Ūsas”, 
ziedojot jebkāda veida 
kurināmo materiālu, kas spētu 
nodrošināt siltumu dzīvnieku 
mājas ķepaiņiem.
 Mums noderēs malkas atgriezu-
mi, nomales, dēļi, baļķi, brāķētas 
briketes utt. - jebkas, kas varētu 
nodrošināt siltumu dzīvniekiem 
ziemas sezonā. Dzīvnieku māja 
ir liela - lai ķepaiņiem būtu silti, 
visas ziemas garumā kurināmā 
vajag daudz. Tādēļ, ja katrs, 
kuram ir tāda iespēja, ziedotu, 
mēs kopā noteikti varētu savākt 
nepieciešamo malkas daudzumu! 
Iespēja ziedot malkas iegādei ir 
arī uz SEB bankas kontu biedrī-
bai “Astes un Ūsas” 
LV74UNLA0050020042047 ar 
norādi - kurināmā iegādei. 
 Mūsu ticība cilvēku labajiem 
darbiem līdz šim ir palīdzējusi 
rūpēties par mūsu „astēm un 
ūsām”, tas noteikti izdosies arī 
šoreiz! Paldies!

“Astēs un Ūsās” nonākusi kaķu 
ģimenīte - Siāmas kaķenīte ar 
kaķēniem. Meklējam minčiem 
atbildīgus saimniekus! 

Jaunas mājas meklē arī neliela 
auguma, ļoti mīlīga kucīte 
Dinga. Sterilizēta un čipēta.

Dzīvnieku mājā 

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/2017
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

24.08.2017.  lēmumu Nr. 284
(protokols Nr.12, 9.punkts)

(spēkā no 26.08.2017.)

 Izdarīt Alūksnes novada domes 
2013. gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes 
novada pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:

1. Papildināt 9.5. apakšpunktu aiz 
vārda “amatpersonu” ar vārdiem “un 
komisiju”.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 
9.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.5.1izskata iesniegumus un pieņem 
lēmumus jautājumos par Alūksnes 
novada pašvaldības valsts amatper-
sonu amatu savienošanu”.
3. Papildināt 9.7. apakšpunktu aiz 
vārdiem “kapitālsabiedrību vadītā-
jiem” ar vārdiem “Domes vēlētām 
amatpersonām, komisijām, deputā-
tiem”.
4. Svītrot 9.10. apakšpunktu.
5. Papildināt 9.12. punktu aiz vārda 
“atsavināšanai” ar vārdiem “vai 
nomas izsolei”.
6. Aizstāt 9.16. apakšpunktā vārdu 
“koordinē” ar vārdiem “atbild par”.
7. Izteikt 9.18. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“9.18. pārstāv pašvaldību attiecībās 
ar valsts institūcijām, pašvaldībām 
Latvijā, citu valstu partneriem”.
8. Izteikt 11.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“11.3. koordinē un politiski atbild 
par pašvaldības darbību tautsaim-
niecības, attīstības un investīciju 
piesaistes sfērā”. 
9. Papildināt saistošos noteikumus ar 
11.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 
“11.4.1 koordinē ar nozares politiku 
saistītos jautājumus akciju sabied-
rības “SIMONE”, sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību ”ALŪKSNES 
NAMI”, sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “IEVEDNE”, SIA “RŪPE” 
darbības jomās”.
10. Papildināt 11.6. apakšpunktu 
aiz vārda “Domes” ar vārdiem “vai 
Domes priekšsēdētāja”
11. Izteikt 12.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“12.3. koordinē un politiski atbild 
par pašvaldības darbību sociālajā, 
kultūras, izglītības, sporta, tūrisma 
un jaunatnes lietu sfērā”.
12. Papildināt 12. punktu ar 12.9., 
12.10., 12.11., 12.12. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“12.9. koordinē ar nozares politiku 
saistītos jautājumos sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “ALŪKSNES 
SLIMNĪCA”, sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību “ALŪKSNES PRI-
MĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES 
CENTRS” darbības jomās”.
12.10. koordinē normatīvajos aktos 
noteikto pašvaldības pienākumu 
izpildi civilās aizsardzības jomā;
12.11.koordinē sadarbību ar citu 
valstu partneriem, organizē viesu 
delegāciju uzņemšanu;
12.12. organizē pašvaldības pieda-
līšanos dažādās starppašvaldību, 
valsts un nevalstiskajās programmās, 
koordinē sadarbību ar nevalstiskajām 
organizācijām”.
13. Izteikt 14.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“14.1. Alūksnes novada vēlēšanu 
komisiju;”.
14. Izteikt 14.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“14.3. Zemes lietu komisiju;”.
15. Svītrot 14.11. apakšpunktu.
16. Papildināt 14. punktu ar 14.12., 
14.13. un 14.14. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“14.12. Medību koordinācijas 
komisiju;
14.13. Stipendiju piešķiršanas 
komisiju;
14.14. Alūksnes novada interešu 
izglītības programmu izvērtēšanas 

un mērķdotāciju no valsts budžeta 
līdzekļiem sadales komisiju.”
17. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 14.1 un 14.2 punktu šādā 
redakcijā:
“14.1 Komisijas personālsastāvu 
nosaka Dome 2 (divu) mēnešu laikā 
no jauna Domes deputātu sasaukuma 
pirmās sēdes.
  14.2 Saistošo noteikumu 14. punkta 
komisijas atrodas Domes padotībā un 
Domes priekšsēdētāja pārraudzībā. 
Komisijas paraksta tiesīgā persona ir 
tās priekšsēdētājs.”
18. Papildināt 16. punkta pirmo 
teikumu aiz vārda “Izpildinstitūciju” 
ar vārdu “vada”.
19. Papildināt 20.2. punktu aiz vār-
diem “tajā skaitā” ar vārdiem “pirmā 
paraksta tiesīgā persona”.
20. Papildināt 20.16. punktu aiz 
vārda “pašvaldības” ar vārdiem “un 
kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai 
ir kapitāla daļas vai balsstiesīgās 
akcijas”.
21. Izteikt 20.17. punktu šādā 
redakcijā: 
“20.17. sagatavo priekšlikumus 
kapitāla daļu turētāja pārstāvim par 
kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai 
ir kapitāla daļas vai balsstiesīgās ak-
cijas, darbības efektivitātes uzlabo-
šanu, kā arī par nelietderīgas rīcības 
apturēšanu vai ierobežošanu”.
22. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 20.24.1 apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“20.24.1 ne retāk kā reizi pusgadā 
informē deputātus par iepriekšējā 
periodā pieņemto Domes lēmumu 
izpildi”. 
23. Svītrot 22.1.7. apakšpunktu.
24. Izteikt 22.11.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“22.11.2. Mārkalnes feldšeru 
punkts.”
25. Svītrot 22.12.4. apakšpunktu.
26. Izteikt 22.13.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“22.13.4. Veclaicenes vēstures 
krātuve”.
27. Izteikt 22.14.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“22.14.3. Zeltiņu vēstures krātuve”.
28. Izteikt 22.24.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“22.24. Jaunlaicenes sākumskola”.
29. Svītrot 22.26., 22.27. apakš-
punktu.
30. Izteikt 24.3.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“24.3.2. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “ALŪKSNES PRIMĀRĀS 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”.
31. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
“33. Par komitejas sēdi atbildīgais 
administrācijas Domes sekretārs par 
sēdes laiku un darba kārtību informē 
visus deputātus ar elektroniskā pasta 
vēstuli. Sēdes materiāli deputātiem 
ir pieejami elektroniskajā dokumen-
tu vadības sistēmā ne vēlāk kā 48 
(četrdesmit astoņas) stundas pirms 
komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk 
kā 3 (trīs) stundas pirms komitejas 
ārkārtas sēdes.”
32. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
“38. Komitejas sēde tiek izsludināta 
ar brīdi, kad komitejas priekšsēdētāja 
sastādītā sēdes darba kārtība tiek 
publicēta elektroniskajā dokumentu 
vadības sistēmā. Komitejas darba 
kārtību ievieto pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv un izvieto 
apmeklētājiem pieejamā vietā uz 
informatīvā stenda administrācijas 
un pagastu pārvalžu telpās.”
33. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 46.8.1 apakšpunktu šādā redak-
cijā:
“46.8.1 sniedz atzinumus jautājumos 
par tūrisma nozares attīstību, novada 
teritorijā esošo kultūras pieminekļu 

uzturēšanu”.
34. Papildināt 47.4. apakšpunktu 
aiz vārdiem “kas skar” ar vārdu 
“veselības”.
35. Svītrot 47.9. apakšpunktu.
36. Svītrot 63. punktu.
37. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:
“71. Domes sēdes darba kārtība, 
lēmumu projekti, ar tiem saistī-
tie materiāli, atzinumi un izziņas 
materiāli, Deputātiem ir pieejami 
elektroniskajā dokumentu vadības 
sistēmā ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdie-
nas pirms Domes kārtējās sēdes un 3 
(trīs) stundas pirms Domes ārkārtas 
sēdes.” 
38. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:
“72. Jautājumi par izsludinātajā 
darba kārtībā iekļautajiem lēmumu 
projektiem, ja to nav bijis iespējams 
noskaidrot pie attiecīgā speciālista, 
un priekšlikumi, kas būtiski maina 
lēmuma projekta saturu, deputātam 
jāiesniedz pašvaldības elektroniskajā 
dokumentu vadības sistēmā ne vēlāk, 
kā līdz plkst. 12.00 iepriekšējā darba 
dienā pirms Domes kārtējās sēdes 
vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas 
sēdes.”
39. Izteikt 95. punktu šādā redakcijā:
“95. Balsošana notiek pašvaldības 
elektroniskajā dokumentu vadības 
sistēmā, izņemot gadījumus, kad 
balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm, 
vai tehnisku iemeslu pēc balsošana 
pašvaldības elektroniskajā dokumen-
tu vadības sistēmā nav iespējama. 
Balsojums deputātam jāizdara 10 
(desmit) sekunžu laikā, pēc kā balso-
jums tiek slēgts.”.
40. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 98.1 punktu šādā redakcijā: 
“98.1 Ja balsošanai tiek piedāvāti 
divi lēmuma projekta varianti un bal-
sojot par pirmo tiek saņemts pietie-
kams balsu skaits, par otru lēmuma 
projekta variantu nebalso.”
41. Izteikt 111.1  un 111.2 punktu 
šādā redakcijā: 
“111.1 Alūksnes novada pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir 
pašvaldības administrācijas Grāmat-
vedības amatpersona – nodokļu ad-
ministrators un pagastu pārvalžu par 
dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgās 
amatpersonas. Deklarētās dzīvesvie-
tas anulēšanas jautājumos admi-
nistratīvos aktus izdod pašvaldības 
amatpersona – pašvaldības admi-
nistrācijas Grāmatvedības nodokļu 
administrators.
111.2 Nodokļu administrēšanas jau-
tājumos administratīvos aktus izdod 
pašvaldības administrācijas Grā-
matvedības amatpersonas – nodokļu 
administratori.”
42. Papildināt 120. punktu pirms 
vārdiem “Domes priekšsēdētājs” 
ar vārdu “Tikai” un svītrot vārdus 
“saimnieciskos līgumus”.
43. Izteikt 127. punktu šādā redak-
cijā:
“127. Līgumus par pakalpojuma 
maksu ar ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institū-
cijas Alūksnes novada pašvaldības 
iestādes “Sociālās aprūpes centrs 
“Alūksne” klientiem, viņu apgādnie-
kiem vai citiem maksātājiem slēdz 
iestāde “Sociālās aprūpes centrs 
“Alūksne”” un paraksta tās vadītājs.”
44. Papildināt saistošos noteikumus 
ar jaunu 127.1, 127.2 punktu šādā 
redakcijā:
“127.1 Līgumus par pakalpojuma 
maksu ar apgādniekiem vai citiem 
maksātājiem par ārpus Alūksnes 
novada sniegto ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu personai, kura saņem 
pašvaldības pilnībā vai daļēji 
apmaksātu pakalpojumu, slēdz 
pašvaldības iestāde “Alūksnes 

novada Sociālais dienests” 
un paraksta tās vadītājs.
127.2Savstarpējo norēķinu līgumus 
ar citām pašvaldībām, līgumus ar 
komersantiem, kooperatīvām 
sabiedrībām, nodibinājumiem, 
reliģiskām organizācijām par ārpus 
Alūksnes novada sniegto ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu personai, 
kura pati un/vai kuras apgādnieks 
nevar samaksāt pilnu pakalpojuma 
maksu, slēdz pašvaldības iestāde 
“Alūksnes novada Sociālais die-
nests” un paraksta tās vadītājs.”
45. Svītrot 141., 143. punktu.
46. Papildināt 157. punktu ar otro 
teikumu šādā redakcijā:
“Grāmatvedības vadītājs un viņa 
vietnieks ir otrā paraksta tiesīgās 
personas uz pašvaldības finanšu 
dokumentiem.”
47. Papildināt 164. punktu aiz vārda 
“attiecīgo”, ar vārdiem “kapitālsa-
biedrību, kurās pašvaldībai ir 
kapitāla daļas vai balsstiesīgās 
akcijas”.
48. Izteikt 168. punkta pirmo 
teikumu šādā redakcijā: 
“168. Domes deputāti, ne retāk kā 
1 (vienu) reizi mēnesī rīko 
apmeklētāju pieņemšanu telpās 
pašvaldības juridiskajā adresē.”
49. Papildināt Noslēguma 
jautājumus ar 199. punktu šādā 
redakcijā: 
“199. Grozījumi nolikuma 
111.1 un 111.2 punktā stājas spēkā 
2018. gada 1. janvārī.”

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2013. gada 25. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības 
nolikums”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts 
„Grozījumi Alūksnes novada domes 
2013. gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.18/2013 „Alūksnes 
novada pašvaldības nolikums””, 
turpmāk tekstā – saistošie noteikumi, 
ir sagatavots, lai precizētu pašvaldī-
bas darba organizācijas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts
 Saistošo noteikumu grozījumi 
izstrādāti pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 1.punktu, 24. pantu.
Ar saistošajiem noteikumiem pre-
cizēta pašvaldības domes komiteju 
kompetence, domes priekšsēdētāja, 
vietnieku un izpilddirektora, 
komisiju priekšsēdētāju un pagastu 
pārvalžu vadītāju kompetence.
Ar saistošajiem noteikumiem 
izslēgtas likvidētās institūcijas un 
precizēti atsevišķu institūciju 
nosaukumi.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Saistošo noteikumu grozījumi 
nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz 
pašvaldības budžetu. Saistošo 
noteikumu izpilde tiks nodrošināta 
esošo institūciju ietvaros.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Nav.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. 
7. Cita informācija
Nav.

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. 



12.  Alūksnes Novada Vēstis 30.08.2017.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī 
Sporta pasākumi
5. septembrī no 16.00 līdz 18.00 
Ziemerī orientēšanās seriāla „Hori-
zonts 2017” 13. kārta.
12. septembrī no 16.00 līdz 18.00 
Veclaicenē orientēšanās seriāla 
„Horizonts 2017” 14. kārta.
17. septembrī no 11.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzi-
jas sporta zālē novadu čempionu 
grupas turnīrs basketbolā.

Alūksnē
2. septembrī 15.00 – 17.00 Bānīša 
svētki “Satikšanās” uz Alūksnes 
stacijas perona. Piedalās: Latvi-
jas Nacionālā teātra aktrise Dita 
Lūriņa-Egliena un diriģents Ints 
Teterovskis, Kaspars Markševics 
un ģitārists Āris Ozols, jaunie un 
talantīgie Alūksnes solisti Elizabe-
te Baldiņa, Tīna Sloģe un Artūrs 
Pūpols. Vairāk informācijas: www.
aluksne.lv. Ieeja: bez maksas.
14. septembrī 14.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē kon-
certs “NBS 007” ar Ralfu Eilandu, 
Valteru Pūci un Nacionālo bruņoto 
spēku orķestri. Ieeja: 5 EUR.
17. septembrī 19.00 
Alūksnes Kultūras centra Lielajā 
zālē Līgas Libertes “Dejas teātris” 
piedāvā dejas izrādi “VISU”. Ieeja: 
8; 10; 12 EUR.
22. septembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē deju 
koncertā viesojas Balvu Kultūras 
un atpūtas centra deju kolektīvs 
“Nebēda” (vad. Agris Veismanis). 
Ieeja: bez maksas.
23. septembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē Žoržs 
Siksna 60 gadu jubilejas koncertā ar 
orķestri “Vintāža”. Ieeja: 10; 12; 15 
EUR. Uz 26. maija koncertu iegādā-
tās biļetes derīgas.
24. septembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Lielajā zālē Vestards 
Šimkus koncertizrādē “Novecento”. 
Piedalās: Vestards Šimkus /klavie-
res/, Kristaps Ķeselis /stāstnieks/. 
Režisors Dmitrijs Petrenko. Ieeja: 7 
un 10 EUR.
30. septembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē brāļi 
Auzāni un Slavenais Jersikas or-
ķestris ar jauno koncertprogrammu 
“Uzliec veco gramofonu”. Ieeja: 8; 
10; 12 un 15 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
PAGARINĀTS IZSTĀDES “No 
trimdas Latvijā – Austras Lindes 
120 tautu meitas miniatūrā” apska-
tes TERMIŅŠ līdz 30. septembrim.
Izstādē apskatāmas 120 lelles 
ar latviešu tautas tērpiem, kurus 
darinājusi trimdā ASV dzīvojusī 
mūsu novadniece Austra Linde (dz. 
Ķauķis).
Harija Stradiņa autordarbu izstāde 
“Nelabais – labu labais”. Izstādes 
atklāšana 7. septembrī pulksten 
16.00.
J. Medmana privātā mēbeļu kolek-
cija izstādē “19. gadsimta muiž-
kungu guļamistaba”. Muižkungu 
guļamistaba veidota no 19.–20. 
gs. eklektikas un bīdermeijera stila 
interjera mēbelēm.
Sezonas izstāžu zālē “Apaļais tornī-
tis” - Latvijas Mākslas akadēmijas 
Stikla mākslas izstāde “6”. 

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

Pasākumi
8. septembrī pulksten 13.00 “Ar-
heologiem pa pēdām” - Alūksnes 
muzejā prezentācija par arheologa 
darbu un arheoloģiskajiem izra-
kumiem Alūksnē. Turpinājumā 
ekskursija:
- Livonijas ordeņa pilsdrupas – īss 
ieskats vēsturē, informācija par 
arheoloģiskajiem izrakumiem,
- Tempļa kalns – tikšanās ar arheo-
logiem Uldi Kalēju un Antoniju 
Vilcāni, praktisks ieskats arheologa 
darbā.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Jau steidzas 
septembris, pa vējam zeltu svie-
žot…” /L. Brīdakai – 85/ (01.-
30.09. abonementā);” Puķes ir 
dvēseles spārni…” /Ziedi latviešu 
dzejā/ (01.–30.09. abonementā); 
“Skolu vēsture” (01.-30.09. lasīta-
vā); “Lasi un vērtē Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas 2017 grāmatas!” 
(01.-30.09. bērnu literatūras nod.); 
literārā izstāde “TĒTIS” (06.-13.09. 
bērnu literatūras nod.).

Pasākumi, izstādes: 
01.-30.09. Tatjanas Ābeltiņas glez-
nu izstāde.
15.-30.09. Fotoizstāde “Mans 
dārzs” (ciklā “Alūksniešu vaļas-
prieki”) / sadarbībā ar laikrakstu 
“Alūksnes Ziņas”/ (lasītavā).
09.09.2017. Tematisks pasākums 
“Uz bibliotēku ar tēti, vectēvu!” 
(bērnu literatūras nodaļā).
11.-15.09. Dzejas dienas – 11.09. 
- Rainis. Rainis; 13.09. - Orien-
tēšanās dzejas plauktā; 15.09. - 
Konkurss “Dzejolis un dzejnieks” 
(bērnu literatūras nodaļā).
21.09.2017. Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas ekspertu pēcpusdiena 
“Spilgtākie iespaidi” (bērnu literatū-
ras nodaļā).
25.09.2017. Jauno grāmatu diena, 
12.00 jauno grāmatu apskats (abo-
nementā).

Alsviķu pagastā
13. septembrī 10.00 Alsviķu kul-
tūras namā senioru kopas “Noska-
ņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās.
1. oktobrī no 9.00 Alsviķos uz 
sporta laukuma Rudens jampadra-
cis ar andeli.
1. oktobrī 13.00 Alsviķu kultūras 
namā koncertuzvedums “Saule 
brida rudzu lauku…” ar pagasta 
amatiermākslas kolektīvu piedalīša-
nos. Ieeja: bezmaksas.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Diemžēl mīla mēdz 
būt neaprēķināms putns, kas var 
uzkavēties mūža garumā, bet var arī 
kuru katru brīdi pacelties spārnos un 
aizlaisties” - dzejniecei Lijai Brīda-
kai - 85, tautsaimniekam, politiķim, 
Latvijas Valsts prezidentam (1936-
1940) Kārlim Ulmanim - 140, 
žurnālistam, rakstniekam Gunāram 
Ievkalnam - 90; tematiskās izstādes: 
Miķeļdiena „Miķelītis bagāts vīrs”, 
6. septembrī 9.00 senioru grupas 
“Par prieku sev un citiem” tikšanās.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejniecei Lijai Brīda-
kai - 85, rakstniekam Gunāram 
Ievkalnam - 90; tematiskās izstādes: 
“Zinību diena”, “Rudentiņš bagāts 
vīrs”.

Annas pagastā
22. septembrī 11.00 Annas biblio-
tēkā Dzejas dienas pasākums „Viz 
krāsās un rakstos tavs dzīves loks” 
/T. Brence/ - veltījums savējiem 
dzejas, mākslas un mūzikas radītā-
jiem. 
Annas bibliotēkā izstādes novad-
niekiem – jubilāriem: skolotājai, 

dzejniecei Terēzei Brencei - 120, 
dzejniekam Pēterim Ķikutam - 110, 
gleznotājai, keramiķei Elzai Alsber-
gai - 105, gleznotājam Konrādam 
Ķikutam - 115, cirka māksliniecei 
Aijai Balodei - 70, izglītības un 
kultūras darbiniecei Elzai Jaunze-
mei - 105.

Ilzenes pagastā
10. septembrī 19.00 SKIIM centrā 
“Dailes” nodarbību sezonu sāk 
interešu grupa “Pavingrosim?”. 
Gaidīsim ikvienu aktīva un veselīga 
dzīvesveida piekritēju bez vecuma 
un fiziskās sagatavotības ierobežo-
juma. Nodarbības vadīs sertificēta 
aerobikas trenere I. Ķīse.
12. septembrī Ilzenē Dzejas die-
nām veltīts pasākums.
22. septembrī pie Ilzenes pamat-
skolas Olimpiskā diena.

Jaunannas pagastā
30. septembrī 12.00 laukumā pie 
Jaunannas tautas nama pasākums 
“Rudens saiets Jaunannā”, organizē 
jauniešu klubs “Tikšķis” sadarbībā 
ar Jaunannas tautas namu.
Jaunannas bibliotēkā  izstā-
des: „Kas manī vērtīgs, paliks 
dzejoļos...”/V. Šekspīrs/ - Dzejas 
dienām veltīta izstāde, “Dienas pra-
sa atbildi” - dzejniecei, rakstniecei 
Lijai Brīdakai - 85.

Jaunalūksnes pagastā
14. septembrī Jaunalūksnes 
pagasta senioru rudens ekskursija 
pa Dienvidigauniju. Informācija un 
pieteikšanās pa tālruni 25775584.
16. septembrī 13.00 Kolberģa tau-
tas namā Dzejas dienas sarīkojums 
kopā ar dzejnieci Inesi Toru, pasā-
kumu kuplinās mūziķe Inese Nereta 
un gleznotāja Solveiga Kļaviņa ar 
savām gleznām.
Jaunalūksnes bibliotēkā: pa-
sākums bērniem “Reiz es būšu 
dzejnieks”, akcijas “Lasīt ir stilīgi!” 
nodarbība bērniem; literatūras 
izstādes: “Ziedu pilna dvēsele” 
(L. Brīdakai – 85), “Apjumības – 
rudens saulgrieži”, “Šausmu karalis 
Stīvens Kings - 70”, “Pil septembris 
kā saraudināts, ar vienu aci smaidī-
dams”.
Bejas bibliotēkā: literatūras izstā-
des “Ja man kāds solītu piepildīt 
prasīto, domāt un šaubīties nenāktos 
gari; Pasaule tūkstošās krāsās lai 
laistītos, izlūgtos vienu sev, izlūgtos 
- laiku” dzejniecei Lijai Brīdakai – 
85, “Rudens – bagātais un krāšņais 
ražas laiks”, Bērnu grāmatu izstāde 
“Ceļojums burtu zemē”, “Jau ruda 
lapa klāt ar rudens vēsti”; 27. 
septembrī Bejas bibliotēkas lasītāju 
klubiņa pasākums “Uz gājputnu 
spārniem aizlido vasara mana”.

Jaunlaicenes pagastā
17. septembrī 14.00 Jaunlaice-
nes sākumskolas zālē tikšanās ar 
novadnieci Liju Brīdaku 85 gadu 
jubilejas pasākumā “Ceļasomā 
gadalaiki”.  Ieeja: brīva.
Jaunlaicenes muižas muzejā: 
pamatekspozīcijas “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna drau-
dzē”; izstāde “Baltā smilšu kalni-
ņā”; izglītojošās nodarbības dažāda 
vecuma apmeklētājiem - pieauguša-
jiem, skolnieku grupām, ģimenēm 
ar bērniem: dārgumu meklēšana 
muižas parkā, vāveru tīšana, malē-
niešu vārdu spēle, rotaļas un blēņas, 
zemnieku ēšanas paradumi, pasta-
liņu darināšana, cāļu sargāšana no 
žagatām, kur palika cālīši, kad mui-
žā zvani skanēja; lekcija “Malēnieši 
un viņu valoda”, pasākumi: kāzu un 
krustabu pasākumi, pasākumi ģime-
nēm, draugiem, darba kolektīviem 

un domubiedriem.
Kalncempju pagastā
9. septembrī 11.00 Kalncemp-
ju pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā “Pļaujas svētki”, moto: 
“Rudentiņš bagāts vīrs”, 12.00 Vi-
dzemes lauku sētas darbu darīšana, 
dziedāšana, dancošana un andelēša-
nās, 11.00 – 16.00 mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš. Ieeja: pieaugu-
šajiem – 3 EUR, skolēniem – 1,50 
EUR, ģimenes biļete - 7 EUR.
No 29. jūlija līdz 30. oktobrim 
Kalncempju pagasta Vikto-
ra Ķirpa Ates muzejā Tautas 
lietišķās mākslas studijas “Smilte-
ne” izstāde “Vidzemes segas” un 
Lauras Reimanes un Maigas Alamā 
kolekcijas izstādē “No vecmāmiņas 
pūra lādes”, izstādes papildinātas ar 
Laimdotas Kliesmetes keramikas 
darbiem.
No 11. augusta līdz 30. sep-
tembrim Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā izstāde 
“Gleznotājam Jūlijam Krastiņam 
– 135”, muzejs piedāvā izzinošas 
ekskursijas un izglītojošās program-
mas: “Čaklā bitīte”, “Veļas diena”, 
“Neba maize pati nāca”, kāzu prog-
ramma „Darbi lauku sētā”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: jubilārei dzejniecei Lijai 
Brīdakai – 85.

Liepnas pagastā
23. septembrī Liepnas tautas 
namā Miķeļdienas pasākums:
12.00 tirdziņš (aicināti tirgoties 
amatnieki, rokdarbnieki, stādu 
tirgotāji u.c.),
15.00 sadancis “Pīlādžu liesmās”.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
“Skolas ikdiena – bibliotēka” 
(bērnudārza bērniem): ekskursija 
bibliotēkā, viktorīna zinātkārajiem, 
spēles (25.09.); „Bērnu Žūrija” 
 (14.09.); literatūras izstāde “Dzīve 
nav vis pasaka” - rakstniekam 
Jānim Jaunsudrabiņam - 140  (1.09.- 
29.09.).

Malienas pagastā
20. septembrī 14.00 Malienas 
tautas nama mazajā zālē literāri 
muzikāla pēcpusdiena “Es Tevī 
iemīlēšos rudenī...”. Uz tikšanos 
aicina dāmu klubiņa “Ābele” dalīb-
nieces un dzejniece Biruta Koknese. 
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Neatgādiniet, es pati zinu 
šodien, kas uz violetiem viršiem 
nāk” - dzejniecei Lijai Brīdakai 
- 85, tautsaimniekam, politiķim, 
Latvijas Valsts prezidentam (1936-
1940) Kārlim Ulmanim - 140, 
žurnālistam, rakstniekam Gunāram 
Ievkalnam – 90; tematiska izstāde 
“Miķelītis bagāts vīrs”.

Mālupes pagastā
26. septembrī 18.30 Mālupes 
saieta namā pašdarbības kolektīvu 
dalībnieku pirmā tikšanās. Aicinām 
pievienoties arī jaunus dalībniekus!
30. septembrī 10.00 Mālupes saie-
ta namā radošā nodarbība - „Mana 
kļavlapu cepurīte”. Mācīsimies 
izgatavot kļavu lapu cepures.
30. septembrī 18.00 Mālupes 
kapos Svecīšu vakars.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Nekritizēt, bet strādāt” – 
tautsaimniekam, Latvijas Valsts pre-
zidentam Kārlim Ulmanim – 140; 
izstādes „Rudens krāsu virpulī” 
- ziedu izstāde (7.-14.09.), „Savam 
un citu priekam” – Anitas Krūmiņas 
darbu izstāde (14.-28.09.).

Mārkalnes pagastā
27. septembrī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā pasākums „Miķeļdie-
nu gaidot”.

Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes „Interesantā 
Bērnu un Jauniešu un Vecāku 
žūrija”, „Dzejniecei Lijai Brīdakai 
- 85”, jaunākās literatūras izstāde 
„Atvadas no vasaras”; 23. septembrī 
pasākums „Dzejas dienu noskaņās”.

Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēkā Zinību dienai 
veltīta literatūras izstāde “Rudens 
ir sācies… Dzīve uz priekšu strauji 
rit” (1.09. 10.00), Jauno grāmatu 
diena “Veras diena kā daudzsološs 
zieds” (14.09. 10.00), dzejas pēc-
pusdiena „Redz, kā liesmas dvēselē 
šaudās un dejo” (14.09. 12.00).

Veclaicenes pagastā
22. septembrī 19.00 Veclaicenes 
tautas nama pašdarbnieku atpūtas 
vakars.
29. septembrī 15.00 Veclaicenes 
klubiņa J. Prangela foto  diapozitīvi 
par  Veclaicenes vēsturi un dabu.

Zeltiņu pagastā
30. septembrī 19.00 Zeltiņu tautas 
namā Jaungulbenes amatierteāt-
ra “Kuriozs” sniegumā izrāde ar 
krāšņiem tērpiem un skaistu mūziku 
“Kristāla kurpīte” (Tamāra Gabe). 
Režisore Sarmīte Supe, tērpu māks-
liniece Dace Stūrīte. Izrādes ilgums 
90 min. Ieeja: 2 EUR.
23. septembrī 18.00 Zeltiņu kap-
sētā Svecīšu vakars.
8. oktobrī 13.00 Zeltiņu tautas 
namā Make-up meistarklase, 
pasniedzēja Inguna Luika - prakti-
zējoša vizāžiste ar 10 gadu pieredzi, 
mācījusies starptautiskajā Make 
Up For Ever akadēmijā un turpina 
apgūt make-up mākslu dažādās 
meistarklasēs Latvijā un ārzemēs. 
Pieteikšanās un papildu informācija, 
zvanot  uz mob.t. 29492284 līdz 5. 
oktobrim.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Septembra sudrabā” (L. 
Brīdakai - 85), “Vārdiņi kārtojas 
dzejolī”, Zeltiņu muzeju foto stāsts 
“Zeltiņi 2013”; pasākums pieau-
gušajiem “Septembra jaunumi” 
(datums un laiks tiks precizēts), 
Jauno grāmatu apskats - Dzejas 
vārdu burvība.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, 
„Novadnieku istaba”, „Mana skola 
Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (vel-
tīta Edgaram Liepiņam); izstādes 
“Vēdera vai prieka pēc...”, “Pa ķēķa 
durvju šķirbu veroties”, “Desmit 
apļu gaismā”; foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zel-
tiņi 2016”, ekskursijas uz padomju 
armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
15. septembrī 18.00 Māriņkalna 
tautas namā radošās darbnīcas 
bērniem “Rudens nāca sētiņā”.
22. septembrī 18.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums “Pie tējas 
tases”.
27. septembrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
“Konservēšana – tava nepiecieša-
mība vai vaļasprieks”, “Es ielūdzu 
uz savām viršu laika atskaņām” (L. 
Brīdakai – 85), tautsaimniekam, 
Latvijas Valsts prezidentam Kārlim 
Ulmanim – 140 (1.-15.09.); “Lasi 
un vērtē” – Bērnu žūrijas grāmatu 
kolekcijas izstāde; 28. septembrī 
pasākums skolēniem “Miķeļdiena - 
rudens saulgriežu laiks”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste


