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Alūksnes novada domi arī
šajā sasaukumā vadīs Arturs Dukulis
Alūksnes novada domē ievēlētie deputāti (pēc balsu skaita):

Vārds, uzvārds
Arturs Dukulis
Modris Lazdekalns
Druvis Mucenieks
Jānis Zeltiņš
Viola Aija
Kaparšmite
Aivars Fomins
Verners Kalējs
Laimonis Sīpols
Maruta Kauliņa
Dzintars Adlers
Askolds Zelmenis
Līga Langrate
Jana Zilkalne
Mārtiņš
Augstkalnietis
Ainars Melders

Saraksts
Zaļo un Zemnieku
savienība

Nr. sarakstā
1
2
3
8
5

Plusi
1308
354
307
175
255

Svītrojumi
115
191
231
197
288

Balsis*
3431
2401
2314
2216
2205

Vietas Nr.
1
2
3
4
5

Vidzemes partija, Latvijas
reģionu Apvienība

1
2
5
2
1
11
1
4
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123
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829
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Partija “Vienotība”

Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!” –
“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”
“Alūksne un novads –
mūsu zeme”

*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus
Centrālās vēlēšanu komisijas informācija

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
20. jūnijā notika
Alūksnes novada domes
jaunā sasaukuma pirmā sēde,
kurā tika ievēlēts domes
priekšsēdētājs un divi
priekšsēdētāja vietnieki.
Domes sēdē, kura notika Alūksnes
Kultūras centra Mazajā zālē, piedalījās visi 15 ievēlētie deputāti. Sēdes

pirmais darba kārtības jautājums
bija par Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja ievēlēšanu. Šim
amatam tika izvirzīta viena
kandidatūra – līdzšinējais domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.
Atklātā balsojumā visiem
15 deputātiem balsojot “par”, Arturs
Dukulis tika ievēlēts par Alūksnes
novada domes priekšsēdētāju.
Domes sēdes turpinājumā deputāti
balsoja arī par domes priekšsēdētāja
vietnieku ievēlēšanu, kuri, saskaņā
ar spēkā esošo Alūksnes novada
pašvaldības nolikumu, ir divi. Šiem

Apstiprina jaunu sastāvu
komisijās un to nolikumus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes
jaunais sasaukums 28. jūnija sēdē
apstiprināja jaunus domes pastāvīgo komisiju sastāvus, kā arī to
nolikumus.
Dome apstiprināja Apstādījumu
aizsardzības komisijas, Dzīvokļu
komisijas, Administratīvās komisijas, Licencēšanas komisijas un
Iepirkuma komisijas nolikumus.
Deputāti pieņēma lēmumu izdarīt
grozījumus Īpašumu atsavināšanas
komisijas nolikumā Nr. 12/2013,
papildinot to ar 1.1 punktu, kas
nosaka, ka komisija darbojas līdz
jaunas komisijas ievēlēšanai, un
ar 18.1 punktu, kas paredz, ka par
komisijas locekli var būt persona,
kurai ir zināšanas komisijas kompetences jautājumos un pašvaldības
darbā.
Tāpat dome veica grozījumus
pašvaldības komisijas “Zemes

lietu komisija” nolikumā, izsakot
1.4.punktu šādā redakcijā: “1.4.
KOMISIJAI ir savs zīmogs un
noteikta parauga veidlapa” un
4.1. punktu šādā redakcijā: “4.1.
KOMISIJA tiek ievēlēta 5 (piecu)
tās locekļu sastāvā un darbojas līdz
jaunas KOMISIJAS ievēlēšanai.
Par KOMISIJAS locekļiem var
būt personas, kurām ir zināšanas
Komisijas kompetences jautājumos
un pašvaldības darbā”.
Deputāti atzina par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes
26.09.2013. lēmumu Nr. 407 “Par
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā
komisiju”.
Par Zemes lietu komisijas locekļiem dome iecēla Agnesi Forsteri,
Ilzi Kalniņu, Ināru Kapulinsku,
Inesi Randu un Sandru Smildziņu.
Par Apstādījumu aizsardzības
komisijas locekļiem dome iecēla
Āri Kreici, Zigmāru Mazuli, Ingrīdu
Ribozolu un Madaru Sildegu.
Turpinājums 4. lappusē

amatiem tika izvirzītas trīs
kandidatūras – Aivars Fomins,
Dzintars Adlers un Līga Langrate.
Balsojot atklāti, par Alūksnes
novada domes priekšsēdētāja
vietniekiem tika ievēlēti Aivars
Fomins un Dzintars Adlers.
Par Aivaru Fominu kā domes
priekšsēdētāja vietnieku balsoja
11 deputāti (A. Dukulis,
M. Lazdekalns, D. Mucenieks,
J. Zeltiņš, V. A. Kaparšmite,
A. Fomins, V. Kalējs, L. Sīpols,
M. Kauliņa, Dz. Adlers,
A. Zelmenis), pret balsoja

No kreisās 1. rindā: Aivars Fomins, Arturs Dukulis, Dzintars Adlers,
2. rindā: Modris Lazdekalns, Līga Langrate, 3. rindā: Druvis
Mucenieks, Jana Zilkalne, Maruta Kauliņa, Verners Kalējs,
4. rindā: Viola Aija Kaparšmite, Jānis Zeltiņš, Laimonis Sīpols,
5. rindā: Mārtiņš Augstkalnietis, Ainars Melders, Askolds Zelmenis
4 deputāti (L. Langrate, J. Zilkalne,
M. Augstkalnietis, A. Melders).
Par Dzintaru Adleru kā domes
priekšsēdētāja vietnieku balsoja
8 deputāti (A. Dukulis,
M. Lazdekalns, D. Mucenieks,
J. Zeltiņš, V. A. Kaparšmite,
M. Kauliņa, Dz. Adlers,
A. Zelmenis), pret balsoja
7 deputāti (A. Fomins, V. Kalējs,
L. Sīpols, L. Langrate, J. Zilkalne,
M. Augstkalnietis, A. Melders).

Ievēl domes
komiteju sastāvu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes
28. jūnija sēdē deputāti
ievēlēja domes
komiteju sastāvu.
Pirms balsošanas par komiteju
sastāvu deputāti izskatīja trīs
deputātu priekšlikumus. Jana Zilkalne bija iesniegusi priekšlikumu
iekļaut Tautsaimniecības komitejas
sastāvā Nacionālās apvienības
“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” deputāti
Līgu Langrati, ievērojot partiju
pārstāvniecību, kā arī priekšlikumu
Finanšu komitejā Zaļo un Zemnieku
savienībai samazināt savu pārstāvju
skaitu līdz 2, iekļaujot kādas citas
partijas pārstāvi. Deputāte Līga
Langrate bija iesniegusi priekšlikumu iekļaut Nacionālās apvienības
“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un

Brīvībai/LNNK” pārstāvi darbam
Tautsaimniecības komitejā. Deputāti balsoja par katru no minētajiem
priekšlikumiem, taču tie neguva
deputātu atbalstu un tika noraidīti.
Līdz ar to domes komitejās ievēlēti
šādi deputāti:
FINANŠU KOMITEJĀ:
Arturs Dukulis, Dzintars Adlers,
Aivars Fomins, Ainars Melders,
Līga Langrate, Druvis Mucenieks,
Modris Lazdekalns;
TAUTSAIMNIECĪBAS
KOMITEJĀ:
Dzintars Adlers, Modris Lazdekalns, Laimonis Sīpols, Askolds
Zelmenis, Viola Aija Kaparšmite,
Ainars Melders, Jānis Zeltiņš;
SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN
KULTŪRAS KOMITEJĀ:
Aivars Fomins, Druvis Mucenieks,
Maruta Kauliņa, Verners Kalējs,
Mārtiņš Augstkalnietis,
Jānis Zeltiņš, deputāts, kas stāsies
Janas Zilkalnes vietā.

Par Līgu Langrati kā domes
priekšsēdētāja vietnieci balsoja
4 deputāti (L. Langrate,
J. Zilkalne, M. Augstkalnietis,
A. Melders), pret balsoja
11 deputāti (A. Dukulis,
M. Lazdekalns, D. Mucenieks,
J. Zeltiņš, V. A. Kaparšmite,
A. Fomins, V. Kalējs, L. Sīpols,
M. Kauliņa, Dz. Adlers,
A. Zelmenis).

Noliek deputāta
mandātu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes
28. jūnija sēdes sākumā
Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis
informēja deputātus, ka ir
saņemts iesniegums no
deputātes Janas Zilkalnes par
deputāta pilnvaru nolikšanu
saistībā ar maternitātes un bērna
kopšanas atvaļinājumu. Līdz
ar to no saraksta
“Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un
Brīvībai”/LNNK” ievēlētā
J. Zilkalne ir nolikusi
deputāta mandātu uz laiku,
kuru pati izvēlēsies.
Saskaņā ar normatīviem aktiem,
šādā situācijā pilnvaras nolikuša
deputāta vietā stājas nākamais
kandidāts no tā paša kandidātu
saraksta, no kura bija ievēlēts
iepriekšējais deputāts. Šajā
gadījumā tas ir Druvis Tomsons.

2. Alūksnes Novada Vēstis

05.07.2017.

Pašvaldībā
Malienā notiks
Bērnības svētki
Malienas tautas namā
19. augustā pulksten 15.00
notiks Bērnības svētki
2 - 12 gadus
veciem bērniem.
Kopā ar jautrajām
bizmārītēm vizināsimies rotaļu
vilcieniņā, rotaļāsimies ar
bizmārīšu krellēm, brauksim ar
sapņu briedēnu un celsim,
mūsuprāt, laimīgās mājas
no lego klučiem.
Katram kabatā tiks ielikts jauks
vēlējums un rokās
īpašais bizmārīšu balons.
Informācija par pasākumu un
pieteikšanās līdz 1. augustam
Malienas tautas namā vai pa
tālruni 25458550.

Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
Dārza ielā 11

22. jūlijā

Mājražotāju un
amatnieku tirdziņš
no plkst. 8.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 17.07.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Izsludina kandidātu
pieteikšanu novada
vēlēšanu komisijai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome
28. jūnija sēdē pieņēma
lēmumu izveidot Alūksnes
novada vēlēšanu komisiju
septiņu locekļu sastāvā un
noteica, ka komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanas
termiņš ir līdz 25. jūlijam.
Kandidātu pieteikuma veidlapa
atrodama www.aluksne.lv
sadaļā “Pašvaldības ziņas”.
Iesniegumu var iesniegt
personīgi Alūksnes novada
pašvaldības administrācijas
kancelejā Dārza ielā 11,
306. telpā vai, sūtot pa pastu
Alūksnes novada pašvaldībai,
Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā LV – 4301.

Sēdes
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde
12. jūlijā 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde
17. jūlijā 10.00
Finanšu komitejas sēde
20. jūlijā 10.00
Domes sēde

27. jūlijā 10.00

www.aluksne.lv

Alūksnes novada domes 28. jūnija sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes
28. jūnija sēdē piedalījās
14 deputāti (klāt nebija
deputātes Janas Zilkalnes) un
izskatīja vairāk kā 50 darba kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- atsavināt Alūksnes novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu
- cirsmas īpašumos “Naimas” un
“Lazdiņu mežs”, Mālupes pagastā,
Alūksnes novadā, atsavinot vienā
izsoles paketē ar kopējo pārdodamo
koku apjomu 1318,41m³: cirsmu
galveno cirti - kailcirti “Naimās”
(platība 2,09 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.1., 6., 7), cirsmu galveno cirti
- kailcirti “Lazdiņu mežā” (platība
0,58 ha, 1. kvartāla nogabalā Nr.6.),
cirsmu galveno cirti - kailcirti
“Lazdiņu mežā” (platība 1,43 ha, 1.
kvartāla nogabalā Nr.8), cirsmu galveno cirti - kailcirti “Lazdiņu mežā”
(platība 1,74 ha, 1. kvartāla nogabalos Nr.1., 7) un cirsmu - koku
ciršana ārpus meža zemes “Lazdiņu mežā”, platība 0,37 ha. Uzdot
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijai organizēt cirsmu novērtēšanu, izstrādāt izsoles noteikumus
un rīkot izsoli;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 16, Alūksnē, sastāvā esošu, apbūvētu, pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību, par kuru pašvaldība
24.05.2010. noslēgusi zemes nomas
līgumu ar bijušo zemes lietotāju. Uz
zemes vienības atrodas nomnieka
tiesiskajā valdījumā esošas ēkas.
Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus sedz atsavināšanas ierosinātājs, bet pēc atsavināšanas procesa
pabeigšanas izdevumus ieskaitīt
zemes pirkuma līgumā noteiktās
cenas samaksā. Nodot atsavināšanai
minēto īpašumu, pārdodot to par
brīvu cenu atsavināšanas ierosinātajam. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Smilgas”, Mālupes
pagastā, sastāvā esošu, pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību, uz kuras
atrodas fiziskai personai piederoša
būve. Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas ierosinātājs. Pēc atsavināšanas procesa
pabeigšanas minētos izdevumus
ieskaitīs zemes pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā. Nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot to par brīvu cenu uz zemes
vienības esošās, zemesgrāmatā
ierakstītās būves īpašniekam. Uzdot
nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu veikt Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- atcelt Alūksnes novada domes
2016. gada 26. maija lēmumu Nr.
172 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Stāvlau-

kums”, Alūksnē, Alūksnes novadā
iznomāšanu”;

trūkstošo summu projekta pilnīgai
realizācijai;

- izdarīt grozījumu Alūksnes
Mūzikas skolas nolikumā, svītrojot
4.2 2. punktu. Lēmums paredz, ka
turpmāk vairs nedarbosies Alūksnes
Mūzikas skolas Mālupes filiāle.
Lēmums ir spēkā no 1. jūlija;

- veikt grozījumus Alūksnes
novada domes 22.12.2016. lēmumā
Nr. 429 “Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā
īstenošanai”, lēmuma 2. punktā
aizstājot summu 44334,40 EUR ar
summu 48176,15 EUR, bet lēmuma
3. punktā summu 44334,40 EUR
aizstājot ar summu 48176,15 EUR.
Lēmums saistīts ar Alūksnes Jaunās
pils pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrādi, kurā vienlaikus ar
inženierkomunikāciju atjaunošanu
ir nepieciešams paredzēt arī vides
pieejamības nodrošināšanu (lifts vai
pacēlājs) un jaunu, muzeja krājuma
priekšmetu piegādei paredzētu ieeju
pils dienvidu sienā kādreizējās ailas
vietā. Šie darbi tiks iekļauti 2. kārtā.
Papildus apjoma projektēšanas
un autoruzraudzības izmaksas ir
5385,71 EUR;

- apstiprināt Jaunlaicenes sākumskolas nolikumu;
- atcelt Alūksnes novada domes
20.12.2012. lēmumu Nr. 434
“Par maksas apmēra noteikšanu
traktortehnikas pakalpojumiem
Alūksnes novada Zeltiņu pagastā”.
Šis ir viens no lēmumiem, ko dome
pieņēmusi pēc Valsts kontroles
ieteikumiem izvērtēt pašvaldības
sniegtos maksas pakalpojumus un
atteikties no tādiem pakalpojumiem,
kurus var sniegt uzņēmēji;
- atcelt Alūksnes novada domes
26.09.2013. lēmumu Nr.439 “Par
Alūksnes novada pagastu pārvalžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. Atceltais lēmums bija saistīts ar vairāku nekustamo īpašumu
nomas maksas apmēra noteikšanu
atsevišķās pagastu pārvaldēs;
- apstiprināt dalības maksu Ilzenes
pagasta pārvaldes „Sporta, kultūras,
interešu izglītības un mūžizglītības centra „Dailes”” organizētajā
apvidus šķēršļu skrējienā „Stipro
skrējiens Ilzenē 2017”: dalībniekiem no 18 gadu vecumam 10
EUR, skolēniem no 14 līdz 17 gadu
vecumam 6 EUR, komandai (ne
mazāk kā 4 dalībnieki no 18 gadu
vecuma) 32 EUR, komandai (ne
mazāk kā 4 dalībnieki 14 - 17 gadu
vecumā) 20 EUR, dalībniekam no
18 gadu vecuma ar suni 12 EUR,
dalībniekam no 18 gadu vecuma ar
kucēnu 8 EUR, dalībniekam 14 - 17
gadu vecumā ar kucēnu 6 EUR;
- piedalīties sadarbības partnera
statusā Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā projektā
Nr.8.1.4.0/16/I/001 “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences
pilnveide”, kas tiek īstenots Eiropas
Savienības fondu 2014. - 2020.
gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta
mērķa “Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci”
ietvaros;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem daļēju finansējumu 13 419 EUR 7. Siguldas
kājnieku pulka kritušo karavīru
pieminekļa atjaunošanai, tajā skaitā
kāpņu pārbūvei un pieminekļa
apgaismošanai. Kāpņu pārbūvei
un izgaismošanai, kā arī būvuzraudzībai un autoruzraudzībai kopā
nepieciešams 74 449 EUR. Šo projektu pašvaldība īsteno sadarbībā ar
Aizsardzības ministriju. Ministrija
kāpņu pārbūvei un izgaismošanai ir
piešķīrusi 34 053 EUR Pašvaldības
budžetā šim mērķim bija paredzēti 26 977 EUR. Ar šo lēmumu
pašvaldība no sava budžeta piešķīra

- veikt grozījumus Alūksnes
novada domes 27.04.2017. lēmumā
Nr. 138 “Par projekta prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai”, lēmuma 2. punktā summu 279
846,16 EUR aizstājot ar summu 309
704,76 EUR un summu 274 522,16
EUR aizstājot ar summu 304 380,76
EUR, lēmuma 2.2. apakšpunktā
summu 209 846,16 EUR aizstājot
ar summu 239 704,76 EUR, bet lēmuma 3. punktā summu 209 846,16
EUR aizstājot ar summu 239 704,76
EUR. Minētais lēmums saistīts ar
finansējuma pieaugumu Alūksnes
Pilssalas stadiona skrejceļa seguma
rekonstrukcijai, kuras gaitā nepieciešams veikt neparedzētos darbus
– lai nodrošinātu augstu ieklājamā
skrejceļa seguma kvalitāti, uzlabotu
tā konstruktīvo noturību un paildzinātu kalpošanas ilgumu, ir jānovērš
esošā asfalta seguma nelīdzenumi,
kā arī jāuzstāda aizsargsiets aiz
futbola vārtiem. Neparedzētiem
darbiem nepieciešama summa ir 29
858 EUR;
- noteikt, ka Alūksnes Muižas parka vēsturisko objektu restaurācija
un atjaunošana, atbilstoši Alūksnes
Muižas parka vēsturiskajam plānojumam, ir pašvaldības investīcija
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos. Apstiprināt Alūksnes Muižas parka vēsturisko objektu restaurācijas un atjaunošanas izmaksas
226 407,78 EUR un lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei atļauju
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts
kasē investīciju projekta īstenošanai
226 407,78 EUR apmērā. Investīciju projektā paredzēta Pomonas
tempļa restaurācija un atjaunošana,
Obeliska restaurācija un atjaunošana, Apaļās un Ovālās strūklakas
restaurācija un atjaunošana, kā arī
Alūksnes muižas parka celiņu plāna
un mazo arhitektūras formu restaurācija un atjaunošana;
- veikt grozījumus Alūksnes
novada domes 27.04.2017. lēmumā
Nr. 135 “Par aizņēmumu projekta „Infrastruktūras uzlabošana
industriālās teritorijas attīstībai

Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanai” lēmuma 1. punktā
summu 108 068,29 EUR aizstājot ar
summu 129 817,40 EUR. Summas
pieaugums saistīts ar to, ka objekta
teritorijā konstatēts lielāks izņemamā kūdras slāņa apjoms nekā
aplēsts, veicot sākotnējo izpēti;
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 11/2017 „Par grozījumiem
Alūksnes novada domes 2017. gada
26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 „Par Alūksnes
novada pašvaldības budžetu
2017. gadam””;
- iesniegt projekta pašvaldības
autoceļa “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene
– Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1.
kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā
iesniegumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātajam
projektu iesniegumu konkursam,
apstiprināt projekta kopējās izmaksas 228 600,84 EUR, tajā skaitā
attiecināmās izmaksas ir 125290
EUR, ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā jeb 112761 EUR
un pašvaldības līdzfinansējums 10%
apmērā jeb 12529 EUR, projekta neattiecināmās izmaksas 103
310,84 EUR. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldība nodrošinās 75174
EUR līdzfinansējumu, Jaunlaicenes
pagasta pārvalde - 40665,84 EUR;
- nodot iznomāšanai pašvaldības
nekustamā īpašuma Brūža ielā 7,
Alūksnē, daļu (kafejnīca Alūksnes
Kultūras centrā), kas sastāv no palīgtelpas 12,0 m² platībā un daļas no
vestibila 48,5 m² platībā. Nomnieku
noskaidros mutiskā izsolē. Telpu
izmantošanas mērķis – kafejnīcas
darbībai, nomas termiņš – līdz 12
gadiem. Nomniekam būs pienākums papildus segt aprīkojuma
izmaksas (bez PVN) 201,47 EUR
mēnesī, siltumenerģijas izdevumus proporcionāli iznomāto telpu
platībai, elektroenerģijas, ūdens
un kanalizācijas izdevumus pēc
kontrolskaitītāja rādījumiem, kā
arī atkritumu izdevumus, līgumu
slēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju. Alūksnes Kultūras centrs noteiks
izsoles noteikumos iekļaujamās
pakalpojuma apjoma un kvalitātes
prasības. Nomas tiesību izsoles
organizēšanu un nosacītās nomas
maksas noteikšanu uzdots veikt
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- sakarā ar Alūksnes novada domes
2016. gada 27. oktobra lēmumu
par Mālupes pamatskolas likvidāciju, atbrīvot Mālupes pamatskolas
direktoru Broņislavu Andranovu no
amata;
- izskatot Ziemeru pamatskolas
direktora pienākumu izpildītājas Elvīras Aizupes iesniegumu, atbrīvot
viņu no minētā amata pienākumu
veikšanas.
Ar domes lēmumiem pilnībā var
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā
“Ziņas par pašvaldību”.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs.
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Sāks 7. Siguldas kājnieku pulka
pieminekļa kāpņu pārbūvi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes ezera krastā sāksies
7. Siguldas kājnieku pulka
pieminekļa kāpņu pārbūves un
izgaismošanas darbi.
Atjaunoto pieminekli toreizējais
Valsts prezidents Valdis Zatlers
atklāja 2009. gadā, bet kāpnes,
kas ved uz pieminekli, nebija
atjaunotas. Tagad līdz ar kāpņu
atjaunošanu, tajās plānots ierīkot
arī dekoratīvu apgaismojumu, kura
uzdevums būs gan kalpot tā
primārajam mērķim – izgaismot
kāpnes, gan arī vizuāli izcelt šo
nozīmīgo objektu tumšajā diennakts

laikā. Tāpat paredzēts ierīkot
izgaismojumu arī apkārt pašam
piemineklim, kas ar vertikālu
gaismas kūļu palīdzību to tumsā
akcentēs.
Projektu finansē Alūksnes novada
pašvaldība sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. Kāpņu pārbūvei
nepieciešamais finansējums ir 43
954 EUR (ministrijas finansējums
21 977 EUR, pašvaldības finansējums - 21 977 EUR), pieminekļa
apgaismošanai – 24 152 EUR (ministrijas finansējums – 12 076 EUR,
pašvaldības finansējums – 12 076
EUR), būvuzraudzībai – 5203 EUR
(finansē pašvaldība), autoruzraudzībai – 1140 EUR (finansē pašvaldība). Apgaismojuma risinājumi tika
izstrādāti pēc kāpņu pārbūves risinājumu izstrādes, apgaismojumam

arī nepieciešamas lielākas izmaksas
nekā sākotnēji pašvaldība bija plānojusi, līdz ar to gan Aizsardzības
ministrija, gan arī pašvaldība piešķīra papildu līdzekļus, lai objektā
paredzēto varētu īstenot. Alūksnes
novada dome trūkstošos 13 419
EUR piešķīra 28. jūnija sēdē.
Kāpņu pārbūvi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veiks
SIA “Danielsons un Baumanis”. Jāpiebilst, ka kāpņu pārbūves projekts
paredz trīs kāpņu līmeņus. Uzkalna
pakājē esošais laukums ir zemāks,
tam jau iepriekš ir norakta zemes
kārta, līdz ar to ir nepieciešams
izbūvēt vēl vienu kāpņu līmeni.
Aicinām iedzīvotājus projekta
īstenošanas laikā būvobjektu lieki
neapmeklēt, lai ļautu darbu
veicējiem netraucēti strādāt.

Projektā sportiskas
aktivitātes Jaunannā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunannas pagastā jau
svētdien, 2. jūlijā, projekta
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”
ietvaros sākās sportiskas
aktivitātes ar sporta dienu
“Sportosim kopā Jaunannas
Zaķusalā”.
Projekta laikā Jaunannā notiks
arī riteņbraukšanas, volejbola,

nūjošanas, futbola, skriešanas,
galda tenisa, novusa nodarbības.
Laipni aicināti piedalīties visi
novada iedzīvotāji!
Informācija par nodarbību
grafikiem Jaunannā, kā arī par
visām citām aktivitātēm, kas
notiks Alūksnes novada
pašvaldības īstenotā Eiropas
Sociālā fonda atbalstītā projekta
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”
laikā, pieejama šeit:
http://aluksne.lv/dvan.php

Skrējiens “Alpu pļavās”
Asfaltēšanas laikā satiksme slēgta pulcē rekordlielu
dalībnieku skaitu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

projektā “Alūksnes pilsētas
rūpnieciskās apbūves teritorijas
attīstība 1. kārta”.

Alūksnē turpinās Rūpniecības
un Ganību ielu pārbūve Eiropas
Reģionālās attīstības fonda

Izmantojot dienas, kad iestājas
asfaltēšanas darbiem piemēroti
laika apstākļi, tiek klāts asfalta
segums iebrauktuvēs un plānots, ka

ceturtdien varētu tikt veikta asfalta
virsējās kārtas ieklāšana Ganību
ielā. Šajā laikā iela autotransporta
kustībai būs slēgta, līdz ar to pašvaldība un būvuzņēmējs - pilnsabiedrība “RE RE VIDE 1” aicina
autovadītājus ievērot izvietotās ceļa
zīmes!

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
3. un 17. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 17. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 17. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
3. un 17. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
14. un 28. jūlijā 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.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS

11.07.2017.

13.00 – 14.00

Mālupes pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS

14.07.2017.

16.00 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 19.07.2017.

10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

24.07.2017.

10.00 – 11.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE

07.07.2017.

10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris
LAZDEKALNS

17.07.2017.

8.00 – 9.00

Ainars MELDERS

20.07.2017.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS

14.07.2017.

17.00 – 18.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS

17.07.2017.

14.00 – 15.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS

17.07.2017.

16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jānis ZELTIŅŠ

20.07.2017.

15.00 – 16.00

Malienas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS

07.06.2017.

16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Elita Laiva,
biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi””
pārstāve
Zeltiņu pagasta tautas sporta
pasākums ikvienam “Mizojam,
ka prieks” 2. posma skrējienā
“Alpu pļavas”, kas notika
22. jūnija pulksten 22.00 Cauku
ģimenes nekustamajā īpašumā
“Alpi”, piedalījās 85 dalībnieki
vecumā no 2 līdz 55 gadiem.

Pirms sacensībām notika “Starta vingrošana”, kurā iesildīšanās
vingrojumus pirms starta veica sacensību dalībnieki un līdzjutēji profesionāla trenera Ingūnas Dovgānes
vadībā. Katras dalībnieku grupas
skrējējiem pēc sava skrējiena pieredzējušās treneres vadībā bija iespēja
veikt pēc skrējiena vingrojumus.
Skriešanas pasākums notiek 6
vecuma grupās. 2. posma rezultāti:
SB1 grupā 1. vietā Merisa Akmentiņa, 2. vietā Madara Donska, 3. vietā
Elza Laiva; VB1 grupā 1. vietā
Raivo Berkolds, 2. vietā Miķelis
Salmiņš, 3. vietā Edijs Savruckis;
SB2 grupā 1. vietā Karlīna Laiva,
2. vietā Džeina Pavāre, 3. vietā
Ance Poļaka; VB2 grupā
1. vietā Artūrs Filips Igaviņš,
2. vietā Aleksis Savļaks, 3. vietā
Edgars Magaziņš; S12 grupā 1.
vietā Elīza Rezakova, 2. vietā Līva
Poļaka, 3. vietā Paula Upmane, V12
grupā 1. vietā Uvis Pavārs, 2. vietā
Teodors Pavārs, 3. vietā Rihards
Berkolds; S16 grupā 1. vietā Līna
Berga, 2. vietā Laura Igaviņa,
3. vietā Alise Kazaine; V16 grupā
1. vietā Artis Maksims, 2. vietā Āris
Lazdiņš, 3. vietā Gvido Bambulis;
S25 grupā 1. vietā Santa Kazaine,
2. vietā Līga Berkolde, 3. vietā Elīna Akmentiņa; V25 grupā 1. vietā
Inguss Vītols, 2. vietā Bruno Zaķis,
3. vietā Mairis Rāts; S40+ 1. vietā
Inese Žīgure, 2. vietā Ilze Ludviga,

3. vietā Dace Mūrniece; V40+
1. vietā Viesturs Zaķis, 2. vietā
Ivars Poļaks, 3. vietā Viesturs
Kozilāns.
Skrējienam starts tika dots 22.00 un
mazo bērnu grupām vēl bija iespēja
doties trasē puskrēslā, taču pārējiem
dalībniekiem distanci nācās veikt
tumsā. Skatoties pa trasi izretojušos
skrējējus, likās, ka līkumotā trase ir
pilna ar jāņtārpiņiem. Arī līdzjutēju
pulks šoreiz bija ļoti krietns, tāpēc
pa laikam uzplaiksnīja spēcīgs
emociju vilnis un uzmundrinājuma
saucieni sportistiem. Pēc skrējiena,
kā ierasts, dalībnieki tika cienāti ar
biedrības sagādāto cienastu – cepumiem, kvasu un svaigu akas ūdeni.
Neiztrūkstošs cienasts “Alpu pļavu”
skrējienā ir saldējums, tāpēc arī šajā
reizē bērni tika cienāti ar saldējumu.
Katrs sava skrējiena 1. - 3. vietas
ieguvējs tika apbalvots ar medaļu,
diplomu un organizatoru sarūpētu
balvu. Sacensību dalībnieki un
līdzjutēji bija ļoti apmierināti par
pasākumu, jo tas noritēja draudzīgā
pirmssvētku atmosfērā.
Nākamie sacensību posmi:
3. posms ‘’Ļeņina laukums’’ –
29. jūlijā, reģistrēšanās no
pulksten 10.00 līdz 10.55, no
plkst. 11.00 līdz 11.30 starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten 11.30,
Zeltiņu pagasta bijušajā kodolraķešu bāzē, pie Ļeņina pieminekļa.
4. posms ‘’Krogsalas apļi’’ –
26. augustā, reģistrēšanās no
pulksten 10.00 līdz 10.55, no
plkst. 11.00 līdz 11.30 starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten 11.30,
Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas
parkā.
Skrējienu seriāls “Mizojam, ka
prieks” notiek Eiropas Sociālā
fonda atbalstīta projekta “Dzīvo
vesels Alūksnes novadā!” ietvaros.
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Aktuāli
Apstiprina jaunu sastāvu
komisijās un to nolikumus
Turpinājums no 1. lappuses

Dome noteica Īpašumu atsavināšanas komisijai četru locekļu sastāvu
un par komisijas locekļiem iecēla
Viktoriju Avotu, Māru Kovaļenko,
Inesi Randu un Sanitu Ribaku.
Par Dzīvokļu komisijas locekļiem
dome iecēla Ingu Berkuli, Inesi
Čibalu, Lailu Gorkiju un Māru
Kauliņu.
Par Administratīvās komisijas locekļiem dome iecēla Sabīni Lapiņu,
Svetlanu Soldatovu, Gintu Teterovski, Arturu Upīti un Modrīti Vosku.
Licencēšanas komisijas locekļu
amatos dome iecēla Everitu Balandi, Sanitu Bērziņu, Māru Kovaļenko
un Sanitu Ribaku.
Dome lēma arī par Pedagoģiski
medicīniskās komisijas izveidi sešu
cilvēku sastāvā un apstiprināja tās
sastāvu: komisijas priekšsēdētāja –
Ineta Bērziņa, Izglītības pārvaldes
speciālās izglītības skolotāja, sekretāre – Eleonora Ilsjāne, Izglītības
pārvaldes lietvedības sekretāre,
komisijas locekļi: Vēsma Kalēja,
Izglītības pārvaldes psiholoģe,
Ziedīte Aigare Izglītības pārvaldes
skolotāja logopēde, Irēna Greivule,
psihiatre, Līga Smoļaka, Izglītības
pārvades skolotāja logopēde.
Lēmumi par komisiju sastāvu ir
spēkā no 2017. gada 1. jūlija.
Dome lēma arī par pašvaldības

Iepirkuma komisijas nolikumu un
sastāvu. Turpmāk minētās komisijas
sastāvā būs pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji un Būvvaldes
vadītāja. Saskaņā ar komisijas
nolikumu, katram iepirkumam tiks
veidota apakškomisija. Iepirkuma
komisijas locekļu amatos apstiprināja Kancelejas vadītāju Viktoriju
Avotu, Informācijas tehnoloģiju
nodaļas vadītāju Juri Balandi, Īpašumu nodaļas vadītāju Ingu Berkuli,
Juridiskās nodaļas vadītāju Aivu
Egli, Kultūras un sporta nodaļas
vadītāju Sanitu Eglīti, Grāmatvedības nodaļas vadītāju Valentīnu
Fedotovu, Finanšu nodaļas vadītāju
Evitu Ņedaivodinu, Plānošanas un
attīstības nodaļas vadītāju Aritu
Prižavoiti un Būvvaldes vadītāju
Sandru Smildziņu. Dome no komisijas locekļu vidus iecēla komisijas
priekšsēdētāju – šos pienākumu
veiks Īpašumu nodaļas vadītājs
Ingus Berkulis.
Attiecībā uz vairākām pašvaldības
administrācijā, pašvaldības iestādēs
un kapitālsabiedrībās strādājošām
personām, kuras 28. jūnija sēdē
deputāti apstiprināja komisijas
locekļu amatos un kuras līdz ar to ir
kļuvušas par amatpersonām, dome
pieņēma lēmumus atļaut tām savienot amatus komisijās ar veicamajiem darba pienākumiem.

05.07.2017.
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Aicina iedzīvotājus pieteikties
līdzfinansējumam māju pieslēgšanai
centrālajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
No 1. līdz 31. augustam
Alūksnes novada dzīvojamo
māju īpašnieki varēs iesniegt
pieteikumus pašvaldības
līdzfinansējumam, lai pieslēgtu
savas mājas centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Alūksnes novada dome šogad
pieņēma saistošos noteikumus
Nr.10/2017 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka,
ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo
māju pieslēgšanu centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmai, lai veicinātu privātā
sektora māju pieslēgšanu
centralizētajiem tīkliem.
Saistošie noteikumi ir publicēti
šajā Alūksnes novada
pašvaldības laikraksta “Alūksnes
Novada Vēstis” numurā un stāsies
spēkā nākamajā dienā pēc
publicēšanas. Pēc spēkā stāšanās tie
būs pieejami arī

www.aluksne.lv sadaļā “Normatīvie
akti un dokumenti”/”Pašvaldības
saistošie noteikumi”.
Pašvaldības līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
varēs saņemt iedzīvotāji, kuri savu
dzīvesvietu deklarējuši Alūksnes
novadā, kā arī dzīvokļu īpašnieku
kopības novada teritorijā esošam
īpašumam. Līdzfinansējumu pašvaldība piešķirs projektēšanas un
būvniecības izmaksu segšanai 50%
apmērā, bet ne vairāk kā 750 EUR
viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus
sākt laikus interesēties par
līdzfinansējuma saņemšanas
iespējām, jo nepieciešamās
dokumentācijas sagatavošana prasīs
zināmu laiku. Aicinām dzīvojamo
māju īpašniekus, kuri vēlētos
izmantot šo iespēju, vērsties pie
attiecīgajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu
sniedzējiem savā teritorijā –
Liepnas un Malienas pagastos tās
ir pagastu pārvaldes, Jaunannas,
Annas un Kalncempju pagastos –
SIA “Ievedne”, Alūksnē un pārējos
pagastos – SIA “Rūpe”, kuri
konsultēs un izsniegs tehniskos
nosacījumus pieslēguma izbūvei

attiecīgajai dzīvojamajai mājai.
Tāpat konsultācijas var saņemt arī
Alūksnes novada pašvaldības
Īpašumu nodaļā (nodaļas vadītājs
Ingus Berkulis, tālrunis 64381492,
e-pasts ingus.berkulis@aluksne.lv).
Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam pašvaldībā
būs jāiesniedz iesniegums (paraugs
būs pieejams saistošo noteikumu
pielikumā), īpašuma piederību
apliecinošs dokuments, dzīvokļu
īpašnieku kopībai - dokuments, kas
apliecina, ka atbilstoši normatīvo
aktu prasībām dzīvokļu īpašnieki ir
pieņēmuši lēmumu par pieslēguma
izbūves nepieciešamību, noteiktas
personas pilnvarojums ar
līdzfinansējuma pieprasīšanu
saistītu darbību veikšanai. Tāpat
jāiesniedz Būvniecības likumā
noteiktā dokumentācija, dokumenti,
kas apliecina projektēšanas darbu
apmaksu, sertificēta būvinženiera
apstiprināta būvdarbu tāme, kā arī
citi dokumenti. Sīkāka informācija
par to gūstama iepriekš minētajos
pašvaldības saistošajos noteikumos.
Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu
pieņems Alūksnes novada dome.

Sabiedriskā transporta kustības izmaiņas novadā (no 2017. gada 1. septembra)
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Biedrība “Liepna –
manas mājas” realizē
vēl vienu projektu

Mārkalnē izveido interešu
telpu iedzīvotājiem
Viesturs Zaķis,
Pededzes un Mārkalnes pagastu
teritorijas attīstības speciālists
Sanita Silirova,
Mārkalnes bibliotēkas vadītāja
Jau gadiem ilgi mārkalnieši
sprieda par iedzīvotāju interešu
telpas nepieciešamību. Tagad
šī ideja īstenota, izmantojot
gan Alūksnes novada pašvaldības
pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammas, gan
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējumu.
3. maijā jaunā telpa vēra durvis
apmeklētājiem un iedzīvotāju
interese bija liela. Svinējām Baltā
galdauta svētkus, uzņēmām
ciemiņus. Pagasta pārvaldes
vadītāja Daiga Vītola aicināja
klātesošo jaunāko pagasta
iedzīvotāju Braienu Volbergu kopā
ar māmiņu un vecāko klātesošo
iedzīvotāju Ausmu Saldābolu
stādīt simtgades ozoliņu.
Iedzīvotāju kopā sanākšanas telpas
izveidošanu Mārkalnes pagasta
pārvalde uzsāka, atsaucoties pagasta
iedzīvotāju interesei. Līdz šim bērni
un jaunieši pamatā pulcējās bibliotēkā, kuras telpas bija par šauru, lai
sarīkotu jauniešu iecienītas aktīvas
nodarbības, bet seniori kopā sanāca
plašajās tautas nama telpās, kuras
vēsākā laikā bija grūti sasildīt.
Lai arī sākotnējā ideja bija veidot
jauniešu telpu, uzklausot visu interesentu viedokļus, izlemts ierīkot
visa vecuma Mārkalnes iedzīvotāju
interešu telpu.
Tagad visiem ir iespējas satikties
tam speciāli pielāgotās telpās. Telpa
ir aprīkota ar skapjiem, kuros katra

Sanita Bordāne,
Projekta vadītāja

Telpas atvēršanas svētkos
domubiedru grupa var glabāt nepieciešamos piederumus. Seniori telpu
var izmantot gan ikdienišķai kopā
sanākšanai, gan ciemiņu uzņemšanai. Rudenī plānots uzsākt vingrošanas nodarbības, kurām projekta
ietvaros iegādāti 10 vingrošanas
paklājiņi. Iegādātā videokamera
un televizors ļauj iemūžināt un pēc
tam atsaukt atmiņā gan aktuālos
pagasta dzīves notikumus, gan veikt
novadpētniecības darbu, apciemojot
vecākās paaudzes mārkalniešus
un uzklausot viņu atmiņu stāstījumus. Jaunās dejotājas priecājas
par mūzikas centru un spoguļsienu,
dejo gan pašas, gan māca dažādus
deju elementus mazākajiem pagasta
bērniem. Jaunietes labprāt sagaidīja
ar pašiestudētām dejām jauniešus
no Jaunlaicenes un Veclaicenes,
kas bija atbraukuši kopā ar jauniešu
lietu koordinatori Maiju Rozīti. Tā
mēs dalāmies pieredzē, mācāmies
ko jaunu un lietderīgi pavadām
laiku. Interešu telpa ir atvērta visām
vecuma grupām ne tikai darbdienās, bet arī sestdienās. Jaunieši arī
organizēja Mārkalnes un Pededzes
senioru uzņemšanu pirmsjāņu

Gvido Rendija Driķa foto
noskaņās, kopā padejojot, liekot
Līgo puzles, uzdziedot Līgo dziesmas un skandējot tautasdziesmas.
Pagasta pārvalde aicina ikvienu
pagasta iedzīvotāju novērtēt
esošo interešu telpas piedāvājumu,
kā arī izteikt savas idejas un
ierosinājumus.
Mārkalnes iedzīvotāju interešu
telpa izveidota skolas ēkā, bijušajā zēnu darbmācības kabinetā.
Telpas remonts veikts par Alūksnes
novada pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammas
līdzekļiem (7228,38 EUR), savukārt
telpas iekārtošana veikta ar biedrības “Alūksnes lauku partnerība” un
Lauku atbalsta dienesta organizētā
un Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansētā projektu konkursā atbalstīta
projekta „Mārkalnes iedzīvotāju
interešu telpas iekārtošana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir
2693,89 EUR, tajā skaitā Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējums
269,39 EUR, publiskais finansējums
2424,50 EUR.

Uzsākta Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu grants ceļu sakārtošana
Aiga Mūrniece
Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

Ziemera, Jaunlaicenes un
Veclaicenes pagastos šobrīd veic
sagatavošanas darbus, lai ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atbalstu un
pašvaldības līdzfinansējumu
realizētu grants seguma ceļu
pārbūves darbus.
Šobrīd visos trīs pagastos ir
izstrādāti grants autoceļu pārbūves
būvprojekti. Savukārt Jaunlaicenes
pagastā ir noslēgušās iepirkumu
procedūras, lai iesniegtu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk
tekstā ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa “Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020.
gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” projekta pieteikumu.

Publisko iepirkumu rezultātā grants
autoceļu pārbūvi Jaunlaicenes pagastā veiks SIA “Sorma”, līgumcena – 170558,56 EUR, bet būvuzraudzību veiks SIA “Geo Consultants”
8680 EUR apmērā (bez PVN).
Jaunlaicenes pagastā paredzēts pārbūvēt divus pašvaldības autoceļus:
“Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns”
(4,19 kilometri) un “Jaunlaicene –
Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1. kārta
(1,6 kilometri). Savukārt Veclaicenes pagastā projekta ietvaros
paredzēts pārbūvēt pašvaldības
autoceļu “Dzintari – Cīņas” (4,85
kilometri), bet Ziemera pagastā
plānots pārbūvēt trīs pašvaldības
autoceļus: “Rijukalns – Vengerski”
(3,9 kilometri), “Blūmji – Indrāni –
Gailīši” (1,1 kilometrs) un “Ziemeri
– Murati” (2,13 kilometri).
Organizējot apspriešanas
sanāksmes ar iedzīvotājiem,
lauksaimniekiem un uzņēmējiem,

diskusiju rezultātā tika panākta
vienošanās par pašvaldības
autoceļiem, kuri tiks pārbūvēti, jo
ELFLA atklāta projektu iesniegumu
konkursa “Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. - 2020. gadam
pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atbalsts saņemšanai noteiktais
mērķis ir ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana lauku
teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un
apdzīvotības saglabāšanos.
Eiropas Savienības līdzfinansējums šī pasākuma īstenošanai tika
sadalīts un noteikts proporcionāli
reģistrēto autoceļu garumam katrā
pagasta pārvaldē. Projektu ietvaros
paredzēts uzlabot ceļa segumu,
ierīkot nobrauktuves, nomainīt
caurtekas, noņemt ceļa malu
apaugumu, rakt novadgrāvjus
u. c. darbus.

Lai sniegtu iespēju Liepnas
pagasta bērniem un jauniešiem
drošā vidē, svaigā gaisā pavadīt
brīvo laiku, dažādojot tā
pavadīšanas iespējas un
akcentējot āra sporta
aktivitāšu nepieciešamību,
biedrība “Liepna-manas
mājas” piedalījās Alūksnes
novada pašvaldības organizētajā
projektu konkursā un guva
atbalstu projektam “Liepnas
bērnu un jauniešu atpūtai”.
Laika apstākļu dēļ projekta
īstenošana ieilga, un tas tika
realizēts no 2016. gada 17. oktobra

līdz 2017. gada 18. maijam,
ieguldot tajā gan Alūksnes novada
pašvaldības piešķirto finansējumu,
gan biedrības “Liepna - manas
mājas” līdzekļus, gan pagasta
iedzīvotāju Jāņa Bordāna, Gunta
Sinkas, Daiņa Eglīša un Ulda Bistrova atbalstu pievilkšanās stieņu
uzstādīšanā.
Projekta rezultātā tika turpināta vides labiekārtošana Liepnas pagasta
centrā laukumā pie daudzstāvu mājām, popularizēts veselīgs un aktīvs
dzīvesveids. Biedrība jau veiksmīgi
ir realizējusi šādus projektus: “Liepnas bērnu rotaļu laukuma izveide”
LMT projektu konkursā un piemiņas plāksnes uzstādīšana Liepnas
vidusskolas ilggadējai direktorei
Austrai Lācei 12. projektu konkursā
“Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”.

Jaunlaicenē un Veclaicenē
ar projektu palīdzību
labiekārto teritoriju
Aiga Mūrniece
Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste
Veclaicenes pagasta Kornetos,
Ievas ezera krastā, par Alūksnes
novada pašvaldības piešķirtiem
mērķdotācijas līdzekļiem ir
izveidota jauna koka laipa
uz betona pontoniem ar koka
noejas laipu.
Laipu uzstādīja un izgatavoja personu grupa, kas sastāv no
SIA „Ponton” un SIA „Druka”, darbu kopējās izmaksas ir 13999 EUR.
2017. gadā, īstenojot LEADER
projektu “Vienlīdzība un dabas
terapija Ievas krastā”, paredzēts
ierīkot gājēju ceļu gar Ievas ezera
krastu, savienojot lapeni un noejas
laipu uz ezeru, kā arī izvietot
izglītojošus vides dizaina
elementus par dabu un dzīvniekiem.
Projekta kopējās izmaksas

plānotas 14296,60 EUR.
Savukārt Jaunlaicenes pagastā šobrīd tiek īstenots LEADER projekts
“Stāsti par Jaunlaicenes parku un tā
stendus ar informāciju par muižas
vēsturisko apbūvi, kā arī parka teritorijā izvietos jaunus koka soliņus.
Projekta kopējās izmaksas plānotas
13215,88 EUR.
Šobrīd tiek gatavota dokumentācija, lai izsludinātu publiskos
iepirkumus LEADER projektiem
“Vienlīdzība un dabas terapija Ievas
krastā” un “Stāsti par Jaunlaicenes
parku un tā dvēselīte”.
LEADER programma atbalsta darbības lauku ekonomikas attīstībai
un Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai ietvaros tiek plānoti
finanšu resursi, kas ļauj realizēt
lielākus un mazākus projektus lauku
un pilsētu teritorijās, kas nepieciešami iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai, pakalpojumu attīstībai, vides
sakārtošanai un uzņēmējdarbības
organizēšanai.

Peldēties var droši
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA “Vitalitas” veiktās
Alūksnes ezera ūdens analīzes
liecina, ka ūdens kvalitāte atbilst
normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Pēc Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” pasūtījuma

ūdens analīzes tika veiktas
peldēšanas vietās Melnumā,
Jaunsētās, Šūpalās, Ezermalas
ielā, Zirgu dzirdinātavā, Vējiņa un
Pilssalā. Analīzēs tika pārbaudīta
zarnu nūjiņas baktērijas, zarnu
enterokoku, zilaļģu klātesamība
ūdens paraugos. Nevienā no
minētajām peldēšanas vietām
nav konstatēta arī naftas
produktu smaka vai peldoši
atkritumi.
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Aizvadīta ģimeņu sporta un atpūtas diena
Anta Apine,
Alūksnes PII “Sprīdītis” vadītāja
vietniece izglītības jomā

Īsteno pašvaldības līdzfinansētus
projektus Ziemeros un Veclaicenē
Aiga Mūrniece
Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

Projekta “Dzīvo vesels Alūksnes
novadā!” ietvaros 3. jūnijā
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādes “Sprīdītis” teritorijā
notika tautas sporta pasākums
“Ģimeņu sporta un atpūtas
diena”.
Pasākuma ieskaņā dalībniekus priecēja ansambļa “Puķuzirņi” koncerts,
kuri kopā ar pasākuma vadītāju
Pīlēnu Timu uzmundrināja pasākuma dalībniekus - bērnus, vecākus un
vecvecākus, iedrošināja priekam un
atraktīvai dalībai aktivitāšu centros.
Izglītojoša stafete „Atkritumus šķirosim, tīrā vidē dzīvosim!” aicināja
iepazīties ar informāciju par vides
aizsardzības tēmu. Veicot stafetes
uzdevumus, katra komanda varēja
atraktīvā veidā atkārtot atkritumu
šķirošanas nosacījumus.
Veselīga uztura centrā “Piepildi
Veselīgā uztura šķīvi!” katra ģimene
atkārtoja veselīga uztura pamatprincipus un nozīmi veselības saglabāšanā, kā arī izgatavoja savu veselīgā

www.aluksne.lv

Ar Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu Veclaicenes
pagastā šogad augustā īstenos
projektu “Vasaras skola Romeškalna muižā”.

uztura šķīvi, ko paņemt līdzi uz
mājām.
Sportiskās aktivitātes “Esi veselīgs
un atsperīgs!”, “Kustēties ir prieks!”
aicināja aktīvi izkustēties, metot
bumbu basketbola grozos un veicot
šķēršļu trasīti. Uzdevumu sekmīgai
veikšanai bija nepieciešams vienots
komandas gars un atbalsts cits
citam.
Brauciens velotrasītē “Noteikumus
zinošie - drošie!” deva gan kustību
prieku, gan atgādināja drošas
satiksmes noteikumus. Prieks, ka

daudzi bija ieradušies ar saviem
velosipēdiem un ķiverēm, ja nē, tad
prieku šajā centrā varēja rast, ķerrā
izvizinot rotaļlietas.
Spēlē “Logosports” - rotaļā ar sporta un logopēdijas elementiem, kur
ar liela metamā kauliņa palīdzību
tika izlozēti dažādi dzīvnieki, kuri
jāattēlo ar kustībām un skaņām. Ģimenes darbojās ar prieku iedrošinot
un atbalstot savus bērnus.
Radošās izpausmes centrā “Savam
un citu priekam!” tika dota iespēja
karaoke dziedāt savu iemīļotāko

Projekta ieceres realizētāja ir
Latviešu – Igauņu kultūras biedrība „STĪGA - KEEL”. Projekta
dalībniekiem būs iespēja iepazīt un
izzināt Veru dialektā runājošo iedzīvotāju tradīcijas un vēsturi, notiks
izzinošas un radošas nodarbības,
tiks sakopta igauņu - latviešu senču
dziesmu, kā arī apgleznot akmeņus,
paužot savas izjūtas par saulaino,
vējaino dienu.
Pēc visu uzdevumu veikšanas
Pīlēns Tims katram dalībniekam dāvināja veselīgu saldumu turziņu un
košu balonu! Bērniem, protams,
medaļa par aktīvu dalību visās
aktivitātēs!

atdusas vieta Veclaicenes pagastā,
popularizētas tūrisma infrastruktūras un aktīvās atpūtas iespējas
Alūksnes novadā. Vasaras skola
notiks sadarbībā ar Veru biedrību
un Tartu institūtu. Projekta kopējās
izmaksas ir 1326 EUR.
Savukārt Ziemera pagastā aprīlī
īstenoja biedrības “Alūksnes novada
attīstībai” projektu “29. Ziemeru
mazpulks Latvijas simtgadei”,
kuru līdzfinansēja Alūksnes novada
pašvaldība. Projekta ietvaros notika
radošās nodarbības, izstādes un
Baltā galdauta svētki Māriņkalnā.
Projekta kopējas izmaksas sastādīja
480 EUR.

Pasākuma dalībniekiem lielākais
prieks ir par jauko, kopā ar ģimeni
pavadīto dienu, kas rosināja uz
kustībām svaigā gaisā!
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Kāds darbs, tādi augļi
Sanita Bordāne,
Liepnas vidusskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja
Mācību gada noslēgums
skolās ir ražas laiks, kad tiek
izvērtēti ieguldītā darba augļi –
mācību sasniegumi un panākumi
konkursos, olimpiādēs, sporta
sacensībās. Kaut arī pēdējā
skolas diena bija apmākusies
un lietaina, Liepnas vidusskolas
skolēniem tā netraucēja priecāties
par gaidāmajām vasaras
brīvdienām, just gandarījumu
par sasniegumiem mācībās
un ārpusstundu aktivitātēs,
pārdomāt, ko nākamajā mācību
gadā tomēr vajadzētu darīt,
lai vērtējumi liecībā būtu
augstāki.
Skolēniem, kuru sekmes
novērtētas ar labi, teicami un izcili,
skolas direktore Liene Stabinge
pasniedza grāmatas ar ierakstu. Par
tradīciju gan 1. semestra
noslēgumā, gan mācību gada beigās
ir kļuvusi skolas direktores fotografēšanās kopā ar labiniekiem
un teicamniekiem. Šī mācību
gada noslēguma foto redzami šādi
skolēni: Esmeralda Jakovļeva,
Karīna Jakovļeva, Katrīna Brice,
Marta Bordāne, Sintija Krauja,
Melisa Kromule (1. klase), Klāvs
Spirks, Daniela Bremšmite, Evelīna
Tarvāne, Sandis Bērziņš-Bondars
(3. klase), Enija Bordāne, Nika

Gorkija, Rasa Stabinge (4. klase),
Undīne Pugeja, Vivita Baldiņa
(5. klase), Ilze Stabinge, Sabīne
Delpere (6. klase), Kristers Pazāns
(7. klase), Liāna Meldere, Kaspars
Sārs, Markuss Pēteris Grambergs,
Dagnis Aivars Ziediņš (8. klase),
Dīva Kazimrjonoka (10. klase),
Kristīne Tarvāne, Jeļena Loginova
(11. klase). Tā kā 9. un 12.klases
skolēniem mācības beidzās jau
13. maijā, tad fotogrāfijā nav
redzama 9. klases skolniece Daina
Birkāne un 12. klases skolēns
Dainis Jegorovs. Mūsu skolas
kolektīvs lepojas ar Daini, jo
viņa mācību sasniegumi vienmēr
bijuši augsti – vidējais vērtējums
šajā mācību gadā 9,54, iegūtas arī
godalgotās vietas olimpiādēs gan
skolā, gan novadā, gan ārpus tā
robežām. Dainis ir nolēmis studēt
Rīgas Tehniskajā universitātē un jau
ir saņēmis atbalstu no Vītolu fonda.
Daiņa sasniegumus un panākumus
ir novērtējis arī Ministru Prezidents
Māris Kučinskis, atsūtot personīgu
vēstuli Dainim. Daini, tu esi mūsu
skolas lepnums! Lai tev veicas
turpmākajās gaitās!
Sadarbībā ar biedrību “Liepna –
manas mājas” mācību gada
noslēgumā tiek pasniegta bijušā
liepnenieša Vincenta Dindzāna
vārdā nosauktā stipendija par
sasniegumiem mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un augstāk)
un godalgoto vietu iegūšanu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.
Šogad stipendiju saņēma šādi sko-

Mācību gada noslēgumā kopā ar skolas direktori Lieni Stabingi
Foto no skolas arhīva
lēni: Nika Gorkija – par sasniegumiem mācību darbā, Enija Bordāne
– par sasniegumiem mācību darbā
un I pakāpes iegūšanu vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi”
Alūksnes novadā, Rasa Stabinge
– par sasniegumiem mācību darbā,
Undīne Pugeja – par sasniegumiem
mācību darbā un 1. vietas iegūšanu
pavasara krosā, Sabīne Delpere –
par sasniegumiem mācību darbā
un III pakāpes
iegūšanu vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas konkursā
“Latvijas toņi un pustoņi” Alūksnes
novadā, Ilze Stabinge - par
sasniegumiem mācību darbā, Kalvis
Pugejs par I pakāpes iegūšanu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas

konkursā “Latvijas toņi un
pustoņi” Alūksnes novadā
un I pakāpes iegūšanu iegūšanu
vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas konkursā “Latvijas toņi
un pustoņi” Vidzemes reģionā, par
3. vietas iegūšanu Valsts policijas
Vidzemes reģiona radošo darbu
konkursā “Mans sapņu velosipēds”,
Viktorija Kolotilina – par I pakāpes
iegūšanu vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas konkursā
“Latvijas toņi un pustoņi” Alūksnes
novadā, Mairis Pamils-Pamiljans,
Rihards Sīpols, Markuss Pēteris
Grambergs – par 1. vietas iegūšanu
konkursā “Matemātika – visu
zinātņu karaliene”, Esmeralda
Trivole – par 1. vietas iegūšanu
vizuālās mākslas konkursā

“Gaismas pils – 2016”, Patrīcija
Karnīte – par 1. vietas iegūšanu
VUGD radošo darbu konkursā
“Mana vasara – droša vasara”
7.-9.klašu grupā valsts
mērogā, Kaspars Sārs – par 3. vietas
iegūšanu angļu valodas olimpiādē
novadā un 1. vietas iegūšanu konkursā “Matemātika – visu zinātņu
karaliene”, Dainis Jegorovs – par
sasniegumiem mācību darbā,
3. vietas iegūšanu Alūksnes un
Apes novada 11.-12. klases angļu
valodas olimpiādē un 2. vietas
iegūšanu angļu valodas olimpiādē
Valmieras reģionā. Paldies
skolotājiem Mārītei Pugejai, Lilitai
Spirkai, Sintijai Tomai, Andrim
Spirkam par skolēnu sagatavošanu
konkursiem, olimpiādēm, sporta
sacensībām.
Lai mācību gada noslēgums
14 labākajiem Liepnas vidusskolas
skolēniem būtu neparasts, parūpējās
Rasas un Ilzes tētis Jānis Stabingis,
dāvinot ieejas biļetes jaunajā
izklaides parkā „Avārijas brigāde”.
Laika apstākļi, diemžēl mūs
nelutināja – vairāk lija nekā spīdēja
saule, bet tas netraucēja iepazīt izklaides parka piedāvātās aktivitātes.
Vai mums tur patika? Atbilde
rodama Viktorijas Kolotilinas
teiktajā: ”Skolotāj, mums te vajadzētu atbraukt ar klasi!” Paldies par
iespēju pabūt kopā ar skolēniem
izklaides parkā saka arī šī raksta
autore.
Lai skolēniem neaizmirstamiem
notikumiem bagāta un droša vasara!

Mācību priekšmetu metodisko apvienību darbīgais gads
Baiba Lietapure,
Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes izglītības
metodiķe
Kā katru mācību gadu, arī
šajā 2016./2017. mācību gadā,
Alūksnes un Apes novadu skolotāju metodiskās apvienības
organizēja ne tikai profesionālās pilnveides un pieredzes
pasākumus skolotājiem, bet arī
dažādus izzinošus pasākumus,
konkursus, mazās olimpiādes
skolēnu intereses veicināšanai par
mācību priekšmetiem, izvēloties
klašu grupas, kuras mazāk skar
valsts pārbaudes darbi un valsts
noteiktās mācību priekšmetu
olimpiādes.
Latviešu valodas metodiskās apvienības vadītājas Sanitas Mednes
rosināti un Alūksnes un Apes novadu skolu latviešu valodas skolotāju
sagatavoti, 5.-12. klašu skolēni
novembrī rādīja zināšanas, rakstot
diktātu. Tas nav viegli, ja konkurss
notiek nepazīstamā vidē un tekstu
lasa svešs skolotājs. Rezultātā bez
kļūdām diktātu no visiem
109 dalībniekiem uzrakstīja tikai
divas 5. klases skolnieces. Mālupes pamatskolas skolniece Madara
Upīte (skolotāja Skaidrīte Sakvārne)
un Liepnas internātpamatskolas skolniece Elizabete Strunga
(skolotāja Svetlana Apetri). Diktātu
konkurss norisinājās jau otro reizi.
Toties lasītprasmes konkurss 5. un
7. klasei šogad noritēja trešo gadu.
Lasītprasmes uzdevumus veidoja

paši skolotāji – Daiga Kozule, Santa
Masinga, Iluta Sustenberga, Inga
Kārkliņa, Sanita Medne, Vija Marija Būda. Skolēnus pēc konkursa
norises gaidīja tikšanās ar dzejnieci
Inesi Zanderi. Skolotāji tikmēr laboja 5. klases 27 darbus un 7. klases
21 skolēna darbu. Labākās lasītprasmes izrādījās Alūksnes pilsētas
sākumskolas 5. klases skolniecei
Sindijai Puriņai (skolotāja Nellija
Slišāne - viņai 1. Vieta. Alūksnes
pilsētas sākumskolas skolotāja Eva
Kliesta ļoti labi iemācījusi skolēnus
lasīt un saprast izlasīto, jo
2. vieta Evelīnai Javorskai, 3. vieta
Danielam Semjonovam un Katrīnai Berkulei un atzinība Danielam
Prancānam. Atzinība arī Jaunannas
Mūzikas un mākslas pamatskolas
skolniekam Danielam Šķipsnam
(skolotāja I. Kārkliņa). Apes vidusskolas skolniecei 2. vieta.
7. klasēm vislabākā lasītāja gods
un 1. vieta Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas skolēnam Rūdolfam Brahmanim. Arī pārējās godalgotās vietas ģimnāzijas skolēniem
- 2. vieta Elvitai Keitai Ķikutei,
3. vieta Evelīnai Leiai un Evelīnai
Tuvi, atzinība Jēkabam Zaduminam, viņu skolotāja Iveta Salmiņa.
Atzinību ieguva arī Strautiņu pamatskolas skolēns Kristaps Āboliņš
(skolotāja S. Masinga), Sanija Liepkalīte no Jaunlaicenes pamatskolas
(skolotāja Guna Tomiņa) un Ralfs
Voropajevs no Ziemeru pamatskolas
(skolotāja I. Sustenberga).
Valmierā ik gadu notiek Vidzemes
reģiona angļu valodas olimpiāde
11.-12. klasēm. Ar angļu valodas

skolotāju metodiskās apvienības
vadītājas Ilonas Riekstiņas gādību
no 2013./2014. mācību gada arī
Alūksnes un Apes novadi tajā piedalās. 13. decembrī notika Alūksnes
un Apes novadu kārta un starp pieciem labākajiem, kas pēc punktiem
ieguva iespēju piedalīties Vidzemes
reģiona kārtā, bija 1. vietas ieguvējs
ģimnāzijas 11. klases skolnieks
Ernests Stroinovs, 2. vietas ieguvējs
12. klases skolnieks Arvis Pakalns
(abiem skolotāja Tatjana Sjomkina),
3. vietas ieguvēja 11. klases skolniece Viktorija Celma (skolotāja
Mārīte Palma) un Liepnas vidusskolas 12. klases skolnieks Dainis
Jegorovs (skolotāja Lilita Spirka),
kam arī 3. vieta. Atzinības ģimnāzijas 12. klases skolniecēm Erikai
Olberkytei un Rūtai Teterovskai
(skolotāja Ilona Riekstiņa), taču
uz Valmieru devās tikai Erika, jo
iespēja piedalīties bija pieciem skolēniem. Valmierā ļoti labi rezultāti

- Dainim Jegorovam 2. vieta un
2. labākais rezultāts starp 44 konkurentiem, Ernestam Stroinovam
3. vieta un 5. labākais rezultāts.
Alūksnes un Apes novadu skolu
5. un 8. klasēm 20. februārī notika
Mazā angļu valodas olimpiāde.
5. klasei darbu sagatavoja skolotāja
Mārīte Palma, to pildīja 17 dalībnieki. Savukārt 8. klases mazajā olimpiādē piedalījās 25 dalībnieki, kuri
pildīja skolotājas Sandijas Bērziņas
sagatavotos uzdevumus. 5. klases
olimpiādē 1. vieta Alūksnes pilsētas
sākumskolas skolniekam Danielam
Semjonovam, 2. vieta Kristam
Aizupam (skolotāja S. Bērziņa),
3. vieta Strautiņu pamatskolas
skolēnam Martinam Blauvam (skolotāja Ilze Ludviga) un atzinības
Alūksnes pilsētas sākumskolas
skolniecei Montai Gabranovai
(skolotāja Inga Delpere) un
Gaujienas pamatskolas skolēnam.
8. klases olimpiādē 1. vieta ģimnā-

zijas skolniecei Annijai Simsonei
(skolotāja M. Palma), 2. vieta
Kristiānai Freimanei (skolotāja
Gaļina Tuvi) un Kristiānai Gailānei
(skolotāja Tatjana Sjomkina),
3. vieta Patrīcijai Marķitānei (skolotāja M. Palma) un Liepnas vidusskolas skolniekam Kasparam Sāram
(skolotāja Lilita Spirka). Atzinības
ģimnāzijas skolēniem Miķelim Grigorjevam (skolotāja T. Sjomkina)
un Emīlijai Liegai Zālītei (skolotāja
M. Palma), Jaunannas Mūzikas
un mākslas pamatskolas skolēnam
Ralfam Siliņam (skolotāja Marita
Zelča) un Gaujienas pamatskolas
skolēnam.
Jau 3. gadu visi Alūksnes un Apes
novadu skolu angļu valodas skolotāji, aktīvi sadarbojoties, organizē
angļu valodas viktorīnu 4. klašu
skolēniem „Valodu vilciens pietur...”. 21. aprīlī Alūksnes novada
vidusskolā satikās visu Alūksnes
un Apes novadu skolu 4. klašu 36
pārstāvji, kas sadalīti 9 jauktās
komandās, un ceļoja, parādot savas
angļu valodas prasmes un zināšanas 9 stacijās, kuras vadīja angļu
valodas skolotāji.
Angļu valodas metodiskā apvienība savu aktīvo gadu noslēdza ar
Publiskās runas konkursu angļu
valodā 11. klasēm. 13 dalībnieki no
Bērzpils vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Gulbenes novada Valsts
ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas un
mājinieki no Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas.
Turpinājums 10. lappusē
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Līnijdeju grupu sadancis
Mālupē „Puķu nakts”

Jaunlaicenes muižas
muzejā jauna izstāde
Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja
vadītāja

Katru gadu Jaunlaicenes
muižas muzejs veido vienu jaunu
izstādi. 2017. gada tēma bija par
kapusvētkiem. Tomēr, vācot
materiālus un pētot dažādus
avotus, izstāde ieguva citu
veidolu, atvēlot kapusvētku
tēmai tikai vienu stendu.
Koncerta dalībnieku kopīgais foto
Ieva Zālīte,
Mālupes līnijdeju grupas
“Nāc līdz” vadītāja
Mālupes brīvdabas estrādē
16. jūnija pievakarē pulcējās
līnijdejotājas, lai piedalītos
Mālupes otrajā līnijdeju grupu
sadancī „Puķu nakts”.
Šogad pie mums, Mālupes līnijdeju
grupas “Nāc līdz”, viesojās līnijdeju
kolektīvi no Alūksnes, Smiltenes,
Palsmanes, Brantu pagasta un
Sauleskalna. Laikapstākļi mūs lutināja, un pavadījām burvīgu vakaru
gleznainajā Pededzes ielokā.
Pasākuma pirmajā daļā kolektīvi
sniedza vakara tēmai atbilstošus
priekšnesumus. Deju grupas priecē-

ja skatītājus ar krāšņiem tērpiem un
dažāda rakstura dejām. Starp priekšnesumiem vakara vadītāji Iveta un
Ilmārs izklaidēja publiku ar stāstiem
par ziediem, to krāsu nozīmi, atklāja, kādi ziedi tīk katrai horoskopa
zīmju pārstāvei. Vokālo sveicienu
dejotājām un pasākuma apmeklētājiem dāvāja Ilmārs un Lāsma.
Otrajā daļā dejotājas vienojās
kopīgā sadancī un vakara gaitā
sirsnīgā un jautrā noskaņojumā
izdejoja 45 līnijdejas.
Pēc pasākuma ciemiņi tika laipni
aicinātas aplūkot Mālupes muižas
ansambli un krāsaino Mālupes
muižas dīķa strūklaku, kas vēlās
vakara stundās spēlē gaismu rotaļas
priecējot ikvienu garāmgājēju.

Aicinām iesaistīties lasīšanas
veicināšanas programmā
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2017”!
Agrita Nagle,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas galvenā
bibliotekāre
Šogad “Bērnu, jauniešu,
vecāku žūrija” savu darbu uzsāk
jau septiņpadsmito reizi, bet jau
septīto gadu lasīšanas maratonā
tiek aicināti iesaistīties arī
vecāki, vecvecāki, skolotāji,
paši bibliotekāri un citi
pieaugušie. ĪPAŠI TIEK
AICINĀTI LASĪT TĒTI, BRĀĻI,
KRUSTĒVI UN VECTĒVI!
Šis aizraujošais lasīšanas
maratons Latvijas publiskajās un
skolu bibliotēkās ik gadu pulcē
vairākus tūkstošus zinātkāru
lasītāju.
“Bērnu un jauniešu žūrijas”
aizsākumi meklējami 2009. gadā,
kad Latvijas Nacionālā bibliotēka
izstrādāja un sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību īstenoja
lasīšanas veicināšanas programmu,
kurai finansiālais atbalsts gūts Valsts
Kultūrkapitāla fondā.
Šogad katrā vecuma grupā (5+,
9+, 11+, 15+) tiek piedāvāts izlasīt
un pēc tam arī novērtēt sešas īpaši
atlasītas grāmatas. Vecāku žūrijā
grāmatu skaits ir nedaudz mazāks –
četras. Grāmatu sarakstu var atrast
http://lasamkoks.lv/ vai Alūksnes
pilsētas bibliotēkas interneta vietnē
http://www.albibl.lv.
Pieteikties lasīšanas veicināšanas

programmai var ikviens lasītājs
jebkurā no Latvijas publiskajām vai
skolu bibliotēkām, ja vien bibliotēka pieteikusies šīs programmas
īstenošanai. Alūksnes novadā,
izvērtējot, kura no bibliotēkām
atrodas visērtāk apmeklējamā vietā,
lasīšanas veicināšanas programmai
var pieteikties šādās bibliotēkās:
Alūksnes pilsētas bibliotēka, Alsviķu bibliotēka, Ilzenes bibliotēka,
Jaunannas bibliotēka, Liepnas
pagasta bibliotēka, Māriņkalna
bibliotēka, Mārkalnes pagasta
bibliotēka, Pededzes bibliotēka un
Zeltiņu bibliotēka, kā arī Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas,
Malienas un Strautiņu pamatskolu
bibliotēkās. Mūsu kaimiņu- Apes
novadā kļūt par Bērnu žūrijas
ekspertu Jūs varat kļūt Gaujienas,
Apes un Trapenes bibliotēkās!
Aicinām ģimenes nākt kopā uz sev
tuvāko bibliotēku un iesaistīties
aizraujošajā lasīšanas maratonā!
7. jūlijā pulksten 11.00 Alūksnes
pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā aicinām uz tikšanos
esošos un jaunos lasītājus, lai
iepazītos ar Bērnu žūrijas grāmatām!

Izstādei devām nosaukumu
“Baltā smilšu kalniņā”. Dāvja
Ozoliņa, Jaunrozes skolas skolotāja,
folkloras vākums, viņa 19. gs.
70. tajos gados pierakstītais
ticējums un paražas pārsteidza un
gribējās par tām pastāstīt muzeja
apmeklētājiem.
Kopā ar dizaineri Antru Lielmani
izstrādājām izstādes dizainu
un tas tika realizēts, izgatavojot
16 jaunas planšetes no organiskā
stikla, divas jaunas apgaismojamas
un aizslēdzamas vitrīnas
un 11 vitrīnas - kupolus.
Jaunlaiceniete Liene Gusta,
kura šogad ieguva maģistra
grādu Latvijas Mākslas akadēmijā,
uzgleznoja ilustrāciju par darbiem,
kādi būs jādara debesu valstībā.
Vietējais galdnieks Vladimirs
Jankovskis izgatavoja bluķa
zārka maketu pēc 1939. gada
žurnālā “Senatne un Māksla”
Nr.2, J. Jaunzema rakstā “Bluķa

Jaunā izstāde Jaunlaicenes muižas muzejā
zārki” publicētā apraksta
un izmēriem.
Lai projektu varētu realizēt,
muzejs piedalījās arī projektu
konkursā un saņēma finansējumu
izstādes inventāra izgatavošanai,
apgaismojuma uzlabošanai un
telpas iekārtošanai no Valsts
Kultūrkapitāla fonda Kultūras
mantojuma mērķprogrammas
“Muzeju nozares attīstības
programma un muzejisko
priekšmetu iepirkums”.
Paldies visiem, kas iesaistījās
projekta realizācijā, gan ar darbu,
gan finansējot projektu! Izstāde ir
izveidota un projekts pabeigts. Ar

nepacietību gaidām apmeklētājus.
Kopējais projekta budžets
5977 EUR, Valsts
Kultūrkapitāla fonda Kultūras
mantojuma mērķprogrammas
“Muzeju nozares attīstības
programma un muzejisko
priekšmetu iepirkums” finansējums
3000 EUR.

Alūksnes novads pārstāvēts
“Vidzemes šosejas pieturu” stendā
Etnogrāfiskās brīvdabas muzeja gadatirgū
Aigars Ribušs,
Alūksnes novada pašvaldības
tūrisma mārketinga speciālists
3. un 4. jūnijā Rīgā, Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā,
norisinājās divu dienu gadatirgus,
kurā pirmo reizi piedalījās arī
Alūksnes novads kopā ar Raunas,
Smiltenes un Apes novadiem
kopīgā stendā “Vidzemes šosejas
pieturas”.
Tautas lietišķās mākslas
gadatirgus notika jau 47. reizi
un, kā ierasts, tas sniedza
iespēju tikties, apmainīties ar
profesionālo pieredzi dažādu
paaudžu un specialitāšu latviešu
tautas lietišķās mākslas izstrādājumu darinātājiem no visiem Latvijas
kultūrvēsturiskajiem novadiem, bet
apmeklētājiem bija iespēja iegādāties sev tīkamus izstrādājumus un
uzzināt jaunāko tūrisma informāciju.
“Vidzemes šosejas pieturas” ir
sadarbības projekts, kura mērķis ir
piedāvāt kopīgu tūrisma piedāvājumu, lai iepazīstinātu ar apskates
objektiem un uzņēmēju
piedāvājumu četros novados.
Gadatirgū bija iespēja satikt visu
četru novadu tūrisma uzņēmējus,
amatniekus un mājražotājus. No

Aigars Ribušs “Vidzemes šosejas pieturu” stendā
Alūksnes novada jau
27. gadu piedalījās keramiķis
Uģis Puzulis, kalējs Laimonis
Bāliņš, kurš gadatirgus dalībnieku
pulkā ir jau vismaz 15. reizi, un
Tautas lietišķās mākslas studijas
“Kalme” dalībnieki, kas šajā
gadatirgū piedalās gandrīz no
pirmsākumiem. “Vidzemes šosejas
pieturu” teltī pie Alūksnes novada
stenda apmeklētāji saņēma
informāciju par daudzveidīgo
novada tūrisma piedāvājumu,
sīkāk varēja uzzināt par
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzeja piedāvājumu un
nodegustēt uzņēmuma “Gustiņš”
sagādātos gardumus.
Apmeklētāji īpaši tika aicināti

piedalīties tūrisma akcijā “Apceļo
Vidzemes šosejas pieturas”, kura izveidota sadarbībā ar Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes novadiem,
Vidzemes Augstskolas Tūrisma studiju virziena studenti Zani Krūmiņu
un pašvaldību tūrisma uzņēmējiem.
Akcija norisinās no šā gada 1. aprīļa
līdz 1. oktobrim. Dalībnieki aicināti,
izmantojot viedtālruņus, uzņemt
fotogrāfijas un ievietot tās sociālajā
tīklā Instagram, pievienojot atrašanās vietu un tēmturi #vidzemespieturas. Tūrisma objektu saraksts un
noteikumi ir pieejami pašvaldību
tūrisma mājas lapās un “Vidzemes
šosejas pieturas” Facebook lapā:
www.fb.com/vidzemespieturas.
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Īsteno projektu jauniešiem “Virknes slēgums”
Inga Grizāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste
Alūksnes novada pašvaldība
no 2017. gada 20. aprīļa līdz
2. oktobrim īsteno projektu
“Virknes slēgums” Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2017. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros. Projekta
mērķis ir izveidot Alūksnes
novada jaunatnes lietu
koordinācijas sistēmu.
2017. gada 13. maijā projekta
“Virknes slēgums” ietvaros notika
seminārs par Jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanas iespējām
Alūksnes novadā. Seminārā
piedalījās Alūksnes novada jaunieši
no 13 līdz 25 gadiem, Alūksnes
novada Jauniešu konsultatīvās
padomes pārstāvji, personas, kas
strādā ar jauniešiem un pašvaldības
darbinieki. Seminārā, kuru vadīja
jaunatnes politikas eksperte Inese
Šubēvica, tika sniegta informācija
un diskutēts par jauniešu iniciatīvu,
līdzdalību un to atbalsta veidiem
Alūksnes novadā.
Projekta ietvaros 2017. gada
26. maijā notika pieredzes apmaiņas
pasākums, kurā Alūksnes novada
Jauniešu konsultatīvās padomes
dalībnieki un Madonas novada
Jauniešu domes dalībnieki dalījās
līdzšinējā pieredzē, identificēja
kopīgās un atšķirīgās iezīmes
darbā ar jaunatni un noteica
jauniešu līdzdalības iespējas

Alūksnes un Madonas novadu jauniešu tikšanās dalībnieki skatās nākotnē, plānojot jauniešu līdzdalības
iespējas sabiedriskajās norisēs
novadu sabiedriskajā dzīvē, kā arī
pārrunāja savstarpējas sadarbības
iespējas. Pieredzes apmaiņas
pasākums notika Madonas
Jaunatnes multifunkcionālajā centrā
„Kubs”. Madonas novada Jauniešu
dome prezentēja savu līdzšinējo
darbu, izklāstot Jauniešu domes
struktūru un pamatpienākumu
organizēšanu, kā arī informējot par
veiktajām aktivitātēm Madonas
novadā.
Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome prezentēja savu
darbību un līdzšinējo veikumu
Alūksnes novadā. Bērzaunes biedrības Bērnu un jauniešu apvienības
“Rīts” pārstāve Iluta Kārkliņa sniedza iedvesmas stāstu par apvienības
“Rīts” tapšanu un darbību šobrīd.

Tikšanās dalībnieki kopīgi diskutēja
par formālajām un neformālajās
jauniešu līdzdalības iespējām novados un identificēja dažādas neformālās līdzdalības veidu aktivitātes,
kuras var veikt novados.

Jaunieši iepazīst finanšu
piesaistes veidus

6. jūnijā seminārs par finanšu
piesaistes veidiem un piesaistes
metožu izvēli jauniešu aktivitātēm
deva iespēju uzzināt, kur iegūt
finansējumu. Seminārs notika MJIC
“PaGALMS” un to vadīja neformālās izglītības trenere Ilze Zvejniece,
lai veicinātu jauniešu iniciatīvu
ideju īstenošanai un uzdrīkstēšanos
meklēt atbalstu. Seminārā piedalījās dažāda vecuma jaunieši, kas

dalījās ar savām idejām, plāniem un
konkrētiem jautājumiem, kas arī semināra sākumā tika apzināti. Idejas
bija visdažādākās, sākot no “es gribu darīt ko radošu” līdz auto krāsošanas uzņēmumam. Jauniešiem bija
iespēja uzzināt, kā piesaistīt finanšu
līdzekļus savām iniciatīvām caur
projektu konkursiem un uzzināt,
kā atšķiras ziedošana no sponsorēšanas. Seminārā tika izspēlēta
simulāciju spēle “Iegūt atbalstu”,
kas dalībniekiem veicināja izpratni
par projektu pieteikumu rakstīšanu.

30. jūlijs) velobraucienu Alūksnes
novada jauniešiem ar mērķi:
1) iepazīt Alūksnes novada gados
jaunos uzņēmējus;
2) uzzināt par brīvprātīgo darbu;
3) veicināt novada jauniešu
sadraudzību;
4) sniegt informāciju par šī gada
plānotajiem pasākumiem un
aktivitātēm jauniešu mērķauditorijai
Alūksnes novadā.
Aicinām Alūksnes novada
jauniešus vecumā no 15 līdz
25 gadiem piedalīties trīs dienu
velo braucienā pa Alūksnes novadu.
Informācija par velobraucienu tiks
izplatīta Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra mājaslapā
www.abjc.lv un
PaGALMA Facebook lapā.
Reģistrēties dalībai velobraucienā
varēs no 1. jūlija.
Vairāk informācijas par projekta
rezultātiem Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra mājaslapā
abjc.lv.
Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2017.gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros.

Aicina trīs dienu
velobraucienā

Šobrīd projekta “Virknes slēgums”
ietvaros Alūksnes novada jauniešu
grupa organizē trīs dienu (28. -

Tikās jaunieši un politikas veidotāji Jūlijā “Nakts orientēšanās”
un “Aktīvais DIVDIENIS”
Jaunannā

Inga Grizāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste

Ilvija Gritāne,
Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis”
dalībniece

Starptautiskajā bērnu
aizsardzības dienā, 1. jūnijā,
Gulbenes jauniešu centrā “Bāze”
notika Erasmus+ Strukturētā
dialoga projekta “HELP!”
jauniešu un politikas veidotāju
tikšanās.
Darbs pie šī projekta uzsākts jau
ziemā. Gulbenes novada domes
Jaunatnes lietu speciālists Lauris
Šķenders sadarbībā ar Alūksnes,
Balvu un Viļakas novadu jaunatnes
lietu speciālistiem uzrakstīja un
iesniedza Erasmus+ projektu
Jaunatnes starptautisko projektu
aģentūrā, un saņēma
apstiprinājumu. Šo novadu
speciālisti un jaunieši ir vienojušies
izveidot vai pārskatīt jaunatnes
politikas attīstības stratēģiju
katrs savā novadā.
Projekta “HELP!” programmā ir
jauniešu un lēmējvaras pārstāvju
tikšanās, diskusijas, apmācības
par līdzdalības metodēm,
sanāksmes, starpinstitūciju tikšanās
un arī skolu pašpārvalžu tikšanās.
Alūksnes novada mērķis šajā
projektā ir vienot jauniešus un
lēmuma pieņēmējus, lai

Gulbenē tikās Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Viļakas jaunieši un politikas veidotāji
izstrādātu Alūksnes novada
attīstības programmas 2018.2022. gadam par jauniešu
jautājumiem.
Projekta atklāšanas konferencē
tikās jaunieši no partnernovadiem,
jaunatnes lietu speciālisti un novadu
lēmējvaras pārstāvji. Alūksnes
novadu pārstāvēja domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciālistes Evija
Eglīte un Inga Grizāne, jaunatnes
lietu koordinatore Sanita Silirova
un Alūksnes novada jaunieši: Anna
Aizpuriete, Annija Simsone, Nikola

Šķetika, Karmena Ozoliņa, Laura
Delviņa, Niks un Klāss Stāvauši,
Ēriks Plūšs, Roberts Simsons un
Aleksandrs Mellītis. Darbs noritēja
neformālās izglītības labākajās tradīcijās, kad dalībnieki iepazinās un
diskutēja par līdzdalības nozīmi.
Šobrīd noris darbs pie projekta
“HELP!” īstenošanas, kas ilgs līdz
2018. gada septembrim. Nākamā
lielā aktivitāte noritēs 2017. gada
15. septembrī Alūksnē, kad projekta
mērķauditorija tiksies apmācībās,
kur būs iespēja uzzināt par jaunatnes politikas dokumenta izstrādes
principiem, nozīmi un diskutēs par
jauniešu vajadzībām.

Jauniešu klubs “Tikšķis” jau
trešo gadu jūlijā rīko pasākumu
“Nakts orientēšanās Jaunannā”.
Šogad šis pasākums norisināsies
8. jūlijā, kurā aicinām piedalīties
dalībniekus no 14 gadu vecuma,
veidojot komandas 3-4 cilvēku
sastāvā.
Komandai jābūt aprīkotai ar viedierīci, kurai ir QR kodu lasīšanas
aplikācija. Orientēšanās dalībniekiem jābūt atbilstošā apģērbā, kā
arī jānodrošinās ar atstarojošo vesti
vai citiem atstarojošiem elementiem
un lukturīti. Reģistrēšanās pasākumam paredzēta no pulksten 22.30
Jaunannas tautas namā, bet starts
23.00. Orientēšanās paredzēta 4
stundu garumā. Viens no svarīgākajiem faktoriem laba rezultāta
sasniegšanai – pareizi saplānots
maršruts un laika normu ievērošana.
Kā jau iepriekšējos gadus, orientēšanās notiks Jaunannas pagasta robežās, būs jāskrien gan pa mežiem,
pļavām, gan pagasta centru. Šogad
esam ieviesuši arī kaut ko jaunu orientēšanos telpā, tas nozīmē, ka
daži punkti būs atzīmēti telpās. Lai
saglabātu intrigu, neatklāsim, kuras

būs šīs orientēšanās telpas.
Mūsu šī gada galvenie atbalstītāji
ir viesu nams “Pededzes”, “Xalianse” Stāmerienas izlaušanās istaba,
kafejnīca “Pajumte”, SIA “Jaungrēveles”, laivu noma “Ezermalas
laivas”, Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs.
Gaidīsim jūs izbaudīt nakts
piedzīvojumu Jaunannā!
Vēlamies vērst uzmanību arī uz
otru pasākumu, kas Jaunannā notiks
17. un 18. jūlijā. Jaunannas jauniešu
klubs “Tikšķis” gaidīs draugus un
domubiedrus uz “Aktīvo DIVDIENI”, kas ir sava veida turpinājums pagājušā gada pasākumam
“Radošais DIVDIENIS”. “Aktīvais
DIVDIENIS” saņēma atbalstu un
guva finansējumu Alūksnes novada
Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā. Šajā divu dienu pasākumā
arī šogad būs kāds īpašais viesis,
kas iemācīs kaut ko jaunu, ar kuru
kopā darīsim dažādas interesantas
un aktīvas lietas. Šajā pasākumā aicinām piedalīties jauniešus vecumā
no 12 gadiem, kuri vēlas pamēģināt
ko jaunu, iepazīt jaunus cilvēkus,
vai vienkārši kopā jauki pavadīt
laiku. Informācija par pasākumu
un pieteikuma anketa atrodama
sociālajos tīklos, vai arī var rakstīt
mums e-pastu uz
jaunannas.jauniesi@gmail.com.
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Mācību priekšmetu metodisko apvienību darbīgais gads
Turpinājums no 7. lappuses
Krievu valodas skolotāju
metodiskās apvienības vadītāja
Tatjana Sjomkina sadarbībā ar
metodiskās apvienības krievu
valodas skolotājiem 15. februārī
7.-9. klasēm šogad pirmo reizi
organizēja krievu valodas konkursu
- viktorīnu ar iespējām pārbaudīt un
apliecināt savas zināšanas un prasmes 15 dažādās stacijās par krievu
kultūru, literatūru, mākslu, mūziku.
14 komandu konkurencē 1. vieta
ģimnāzijas komandai (skolotāja
Svetlana Semjonova),
2. vieta Pededzes pamatskolai
(skolotāja Ludmila Sverčkova),
3. vieta Jaunannas Mūzikas un
mākslas pamatskolas komandai
(skolotāja Inga Kārkliņa). Visas

komandas bija ļoti ieinteresētas
uzdevumu veikšanā, aktīvi
sadarbojās savā starpā, lai
kopīgie uzdevumi būtu ar labiem
rezultātiem.
Piedaloties skolēniem no visām
Alūksnes un Apes novadu vidusskolām, 5. aprīlī notika krievu valodas
mazā olimpiāde 10.-11. klasēm.
15 dalībnieku konkurencē 1. 3. vieta ģimnāzijas skolēniem.
1. vieta Aleksandram Graņicinam
(skolotāja Dace Bībere), 2. vieta
Romānam Čurikovam (skolotāja
Tatjana
Sjomkina), 3. vieta Anastasijai
Zotovai (skolotāja Dace Bībere) un
Anastasijai Semjonovai (skolotāja
Svetlana Semjonova). Atzinība
Fernandai Šteinerei (skolotāja Dace
Bībere) un Alūksnes novada

Aicinām iesaistīties
laikmetīgās dejas projektā!
Ilze Zvejniece,
Projekta vadītāja
No 1. līdz 9. jūlijam Alūksnē
pulcēsies 25 jauniešu līderi un
jaunatnes darbinieki no
Latvijas, Igaunijas, Polijas,
Čehijas, Bulgārijas, Horvātijas,
Itālijas, Spānijas un Portugāles,
kurus vieno interese par jauniešu
neformālās izglītības un
laikmetīgās dejas sintēzi.
Lai jaunu pieredzi gūtu gan dalībnieki, gan vietējie iedzīvotāji, 4.
jūlijā Alūksnes Kultūras centrā pulcējās visi interesenti uz dalībnieku
sagatavoto performanci un vēlāku
diskusiju. Savukārt no 6. jūlija pulksten 15.30 līdz 19.00 un no 7. jūlija
pulksten 10.00 līdz 17.00 Alūksnes
Kultūras centrā ļoti gaidīsim uz

nodarbībām, lai kopīgi izveidotu
laikmetīgās dejas performanci.
Projekts „Laboratory of Kinesthetic
Learning” (Kinestētiskās mācīšanās
laboratorija), ko īsteno biedrība
„Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, ir turpinājums
trīs līdzīgām apmācībām Igaunijā,
Polijā un Slovēnijā. Tāpēc šoreiz
Latvijā satiekas gan iepriekšējās
apmācības pieredzējušie, gan jauni
dalībnieki. Projektu finansē ES
programma „Erasmus+”.
Projekta gaitai līdzi iespējams
sekot biedrības Facebook kontā
facebook.com/AluksnesNVOatbalstacentrs

vidusskolas skolniecei Dacei
Sisenei (skolotāja Jeļena Graņicina).
Mūzikas skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja Ingrīda
Pilskalne ļoti nopietni gatavoja
teorētiskos un praktiskos
uzdevumus, jo
2. martā notika Mūzikas skolotāju
asociācijas organizētās VI Mūzikas
olimpiādes 5.-12. klasei Alūksnes
un Apes novadu posms ar mērķi
rosināt skolēnus padziļināt
zināšanas mūzikā un pilnveidot
muzicēšanas prasmes, kā arī attīstīt
skolēnos prasmi savu muzikālo
ideju īstenošanai un izvirzīt
dalībniekus Vidzemes reģiona
olimpiādei. 1. vieta Ziemeru
pamatskolas 9. klases skolniecei
Sindijai Voropajevai un arī
nominācija “Labākais solfedžēšanā”
(skolotāja Inga Ārste),
2. vieta Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas 8. klases skolniecei Žanetei Spirkai un nominācija “Labākais dalībnieks teorijas
jautājumos”, 3. vieta Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas
7. klases skolniecei Evelīnai Tuvi
un nominācija “Interesantākā oriģinālkompozīcija” (abām meitenēm
skolotāja Ingrīda Pilskalne). Atzinība Pededzes pamatskolas
8. klases skolniecei Līgai Kristiānai
Melgailei un nominācija “Patriotiskākā kompozīcija” (skolotāja
Ilva Liepiņa), Alūksnes novada
vidusskolas 7. klases skolniekam
Sandim Krūmiņam un “Labākais
tautasdziesmas izpildītājs” (skolotāja Inese Krūmiņa) un Ojāra Vācieša
Gaujienas pamatskolas skolniecei.
Uz VI Mūzikas olimpiādes 3. posmu Cēsīs devās Ziemeru pamatskolas skolniece Sindija Voropajeva un
Gaujienas pamatskolas skolniece.
Sindija tika izvirzīta arī uz atklātās
valsts olimpiādes 4. kārtu Rīgā 5.
aprīlī, kur kopvērtējumā saņēma Atzinību par labāko teorētisko darbu,
jo savā vecuma grupā ieguva visvairāk punktus - kopvērtējumā starp 17
dalībniekiem viņai 8. vieta.
Ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Inguna
Vilemsone katru gadu aicina skolas
pārbaudīt skolēnu zināšanas un
prasmes, piedaloties Vidzemes
reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 8.
klasei. Uzdevumus un vērtēšanas
kritērijus olimpiādes kārtām izstrādā Vidzemes Jauno ģeogrāfu skola.
Šogad uzdevumu veidotāji darbu
bija plānojuši starp komandām, un
katrā komandā bija jābūt trīs skolēniem, kas mūsu skolām nav viegls
uzdevums. Tāpēc 1. kārtā startēja
tikai piecas komandas, kas pārstāvēja ģimnāziju, Ilzenes pamatskolu
un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu.
Maksimāli varēja iegūt 147 punktus. 1. vieta ģimnāzijas komandai
(Annija Ģermane, Zinta Melgalve,
Dana Zalāne), 2. vieta mazajai
Ilzenes pamatskolai (Rihards Salmiņš, Eduards Līdumnieks, Edgars
Mukstiņš), 3. vieta dalīta ģimnāzijas
(Žanete Spirka, Niklāvs Ogņevs,
Linards Āboliņš) un Apes vidusskolas komandām. Maksimāli varēja
iegūt 147 punktus. 1. vieta ieguva
70 punktus un komisija, apsverot
olimpiādes grūtības pakāpi, nolēma,
ka Vidzemes reģiona kārtā šogad
nepiedalīsies.
Sākumskolas metodiskās apvienības vadītājai Anitai Junkurei bija
jāpiedalās Vidzemes reģiona

3. klašu olimpiādes rīcības komisijā, jo Vidzemes reģionā ik
gadu notiek latviešu valodas un
matemātikas olimpiādes 3. klases
skolēniem. Tātad arī šogad 3. klasei
bija daudz nopietnu darbu. Jātiek
galā ne tikai ar valsts diagnosticējošiem darbiem, bet uzņēmīgākie
startēja arī mazajās latviešu valodas
un matemātikas Alūksnes un Apes
novadu skolu olimpiādēs. Latviešu valodas olimpiādē 3. klasei
piedalījās 20 dalībnieki no astoņām
skolām. Notika arī mazi kuriozi.
Vidagas Sikšņu pamatskolas meitenēm bija jāpiedalās matemātikas
olimpiādē, bet pavadošais skolotājs
ieveda latviešu valodas olimpiādes
norises klasē. Un meitenēm ļoti labi
rezultāti - 3. vieta un atzinība. Apes
novada skolēniem arī 1. vieta un 2.
vieta. 1. vieta arī Alūksnes pilsētas
sākumskolas skolniecei Annijai Strupkājai (skolotāja Solvita
Ozoliņa), 2. vieta Izabellai Kolistei
(skolotāja Sandra Ģēģere) un Līvai
Zarai (skolotāja Iveta Kronberga),
3. vieta Katrīnai Tīnai Perevertailo
(skolotāja S. Ozoliņa), atzinība
Jaunlaicenes pamatskolas skolniecei
Sindijai Leilai Zeltiņai (skolotāja
Karina Semjonova).
Matemātikas olimpiādē 3. klasei
24 dalībnieki un 1. vieta Alūksnes
pilsētas sākumskolas skolniekam Laurim Ķikutam (skolotāja
Iveta Kronberga), 2. vieta Bejas
pamatskolas skolniekam Niklāvam
Forsteram (skolotāja Inese Zēģele)
un Alūksnes pilsētas sākumskolas skolniekam Mārim Balandim
(skolotāja Solvita Ozoliņa), 3. vieta
Alūksnes pilsētas sākumskolas
skolniecei Undīnei Simsonei (skolotāja Iveta Kronberga) un Gaujienas
pamatskolas skolniecei. Atzinības
Alūksnes pilsētas sākumskolas
skolotājas S. Ozoliņas skolēniem
Rodrigo Vidiņam un Krišjānim
Zaduminam un Trapenes pamatskolas skolniecei.
7. aprīlī septiņi skolēni un viņu
skolotājas devās uz Valmieru, kur
piedalījās ar labiem rezultātiem Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiādēs.
Matemātikā 1. vieta Alūksnes pilsētas sākumskolas skolēnam Laurim
Ķikutam! Lauris aiz sevis atstāja
pārējos 35 dalībniekus. Skolotājai
Ivetai Kronbergai gandarījums arī
par Undīnes Simsones labajiem rezultātiem, jo Undīnei šajā olimpiādē
atzinība. Vēl matemātikā piedalījās
Niklāvs Forsters no Bejas pamatskolas, Māris Balandis no Alūksnes
pilsētas sākumskolas. Latviešu valodas olimpiādē konkurence mazliet
mazāka, taču šoreiz bez godalgām.
Šajā olimpiādē Valmierā piedalījās
Alūksnes pilsētas sākumskolas
skolēni Līva Zara, Izabella Koliste
un Annija Strupkāja.
Šogad no Cēsu Zinātkāres centra
Z(in)oo atkal gaidījām ciemos
jaunos pasniedzējus, kas palīdzēja
ieslēgt zinātkāri katram Alūksnes
novada 2. klases skolēnam divās
izvēlētās nodarbībās “Radošajā
zinātnes dienā” 28. aprīlī. Katrs
dalībnieks saņēma savu dienas karti,
nozīmīti un piedzīvojums varēja
sākties. Skolēni izgatavoja gaisa
raķetes un sacentās, kuram tālāk
lidoja, savārīja gudro plastilīnu,
kas parādīja, ka ķīmija ir aizraujoša
un interesanta, mēģināja nosēdināt
olu, lai tā nesaplīstu un, protams,
konstruēja Lego robotus. Nodarbību
starplaikos izmēģināja interaktīvos

eksponātus – pasēdēja uz naglu
krēsla, pārbaudīja savas koncentrēšanās spējas un acu mēru, vai viss
patiesībā ir tā, kā izskatās.
Ķīmijas, fizikas un bioloģijas metodisko apvienību vadītājas Inese Ločmele, Rasma Gradovska un Meta
Lerha, ikdienā mācot vecāko klašu
skolēnus, jau otro gadu iepazīstina ar dabaszinātņu procesiem un
norisēm Alūksnes novada 4. klašu
skolēnus. 22. martā notika dabaszinātņu pasākums 4. klašu skolēniem
„No rotaļām līdz zināšanām”, kur
132 skolēni 10 Dabaszinātņu stacijās eksperimentēja, pētīja, salīdzināja, izmēģināja, pārbaudīja zināšanas
viktorīnā. Bija jāprot sadarboties,
jo tika sadalīti jauktās komandās ar
citu skolu skolēniem. Jārod atbildes
viktorīnā par fizikas, bioloģijas
un ķīmijas jautājumiem. Un tad
dienas aizraujošākā daļa Dabaszinātņu stacijās, kurās varēja vērot
neparastas lietas, izmēģināt paši,
eksperimentēt, salīdzināt, domāt,
pārbaudīt. 4. klases skolēnus šajās
stacijās dabaszinātņu noslēpumos
vadīja Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas vecāko klašu skolēni.
Vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītājas Ivetas
Mikijanskas organizēts, 23. martā
notika ikgadējais pētniecisko darbu
konkurss Alūksnes un Apes novadu
skolēniem „Latviešu pēdas Sibīrijā
un Tālajos Austrumos”. Savus
darbus prezentēja skolēni no Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas,
Pededzes pamatskolas, Strautiņu
pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un divi Gulbenes
novada skolēni.
Mājturības skolotāju metodiskās
apvienības vadītāju Guntas Tučas
un Jurģa Šatilova izlolots un ar mājturības skolotāju aktīvu dalību
19. aprīlī norisinājās Mājturības
mācību priekšmeta konkurss 5.9. klasēm „Ziedi manam novadam”,
kur, savstarpēji sadarbojoties 5.9. klašu 36 pārstāvjiem no gandrīz
visām Alūksnes un Apes novadu
skolām, tapa abu novadu pagastu
karte, pielietojot senus un mūsdienīgus materiālus, darbarīkus,
tekstiltehnikas, koka apstrādes paņēmienus. Meiteņu uzdevums bija
izgatavot dekoratīvus ziedus, zēnu
uzdevums – pagastu nosaukumu
izveide. Karti var apskatīt Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.
Šogad matemātiķi matemātikas
skolotāju metodiskās apvienības
vadītājas Ligitas Krievas vadībā
devās uz Pededzes pamatskolu,
kurai bija pienākusi kārta uzņemties
Alūksnes un Apes novadu skolu
7.-8. klašu matemātikas konkursa „Matemātika – visu zinātņu
karaliene” norisi. 3. maijā konkursā
piedalījās deviņas skolu komandas.
Labākie matemātiķi šogad ir Liepnas vidusskolā, jo ieguva 1. vietu.
Pateicība visiem skolotājiem,
metodisko apvienību vadītājiem
par ieguldīto darbu, ierosmēm un
iesaistīšanos pasākumu norisē, par
skolēnu sagatavošanu. Skolu direktoriem par ieinteresētību un atbalstu
saviem skolotājiem, skolēniem.
Skolēnu vecākiem par līdzjušanu
savu bērnu veiksmēm un reizēm
arī neveiksmēm, par sapratni, par
palīdzību sagatavoties pasākumiem.
Skolēniem par zinātkāri, darboties
prieku un prasmi, par ieguldīto laiku un nopietno darbu gatavojoties
pasākumiem, par paveikto.
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Saistošie noteikumi
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Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.10/2017
APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
25.05.2017. lēmumu Nr. 145
(protokols Nr. 8, 6.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.punktu, Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
Alūksnes novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – Pašvaldība)
līdzfinansējuma apmēru nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmai, un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus.
2. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu
centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai izbūvi.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. Nekustamais īpašums - dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura
apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja
dzīvojamās mājas būvniecībai;
3.2. Pieslēgums - ārējo ūdensvada
un kanalizācijas tīklu un būvju
kopums no ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja
īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam
ūdenssaimniecības pakalpojuma
saņemšanu;
3.3. Pretendents - dzīvojamās mājas
vai zemes gabala īpašnieks, vai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība.
4. Līdzfinansējumu Nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas
personas, kuru dzīvesvieta deklarēta
Alūksnes novada administratīvajā
teritorijā, un dzīvokļu īpašnieku
kopības Alūksnes novada teritorijā
esošam īpašumam.
5. Ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas,
Pašvaldība līdzfinansē Pieslēgumu
līdz katrai dzīvojamajai mājai,
izņemot, ja dzīvojamās mājas pieder
vienam pakalpojumu lietotājam.
6. Līdzfinansējums tiek piešķirts
projektēšanas un būvniecības
izmaksu segšanai Nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmai Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Pašvaldības gadskārtējā budžeta
paredzēto līdzekļu apjomā.
II. Pašvaldības līdzfinansējuma
apmērs
7. Pašvaldības līdzfinansējums
tiek piešķirts 50% apmērā, bet ne
vairāk kā 750,00 EUR (septiņi simti
piecdesmit euro) viena Nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
8. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
8.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas
būvniecība vai pārbūve;
8.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas
sistēmas vai tās daļas pārbūve vai
nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos
ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas
sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā,
piemēram, skatakā);
8.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas
izbūve, ja Nekustamajā īpašumā jau
ir Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;
8.4. jaunas kanalizācijas sistēmas

Spēkā no 06.07.2017.

III. Līdzfinansējuma saņemšanas
noteikumi
9. Pašvaldība, ar Alūksnes novada
domes priekšsēdētāja rīkojumu,
vienu reizi gadā izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai
Nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai. Pieteikšanās
laiks tiek noteikts ne īsāks kā viens
mēnesis.

11. Pēc iesniegumu saņemšanas
viena mēneša laikā, Pašvaldība
pārbauda iesniegtos dokumentus,
nepieciešamības gadījumā pieprasa
pretendentam precizējumus vai papildinājumus. Iesniegumi tiek skatīti to reģistrēšanas secībā. Lēmuma
par līdzfinansējuma piešķiršanu
pieņemšanai tiek virzīti pieteikumi
to reģistrēšanas secībā.
12. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Alūksnes novada dome.
13. Pamatojoties uz Alūksnes novada domes lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, ar Pretendentu tiek
slēgts līgums.
14. Līdzfinansējums tiek piešķirts
gadskārtējā budžeta šim mērķim
paredzēto līdzekļu apjomā.
15. Ja gadskārtējā budžeta šim
mērķim paredzētais līdzekļu apjoms netiek apgūts, Pašvaldība ar

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu var izsludināt nākamo
kārtu līdzfinansējuma saņemšanai.
16. Ja gadskārtējā budžeta šim
mērķim paredzētais līdzekļu apjoms
nav pietiekams, lai līdzfinansētu
visus iesniegtos pieteikumus, tie
tiek finansēti no nākamā gadā šim
mērķim paredzētā budžeta (ja tāds
tiek paredzēts), vai piešķirot papildus finansējumu konkrētajā budžeta
gadā ar atsevišķu Alūksnes novada
domes lēmumu.
IV. Noslēguma jautājumi
17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017
“Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā.
Pašvaldības līdzfinansējums sekmēs
dzīvojamo māju pieslēgšanos
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai, attīstot
pakalpojumu sniegšanā efektīvas,
ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību,
samazinot vides piesārņojuma risku,
tādējādi veicinot dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts

Svētās Trijādības dievnamā
Alūksnē
1., 8., 15., 22., 29.07. - 16.00
Panihīdа (aizlūgums par
mirušajiem).
1., 8., 15., 22., 29.07. – 17.00
Vakara dievkalpojums,
Grēksūdze.
2., 9., 16., 23., 30.07. – 08.00
Grēksūdze, 08.30 Stundas
lūgšanas, Liturģija.
11.07. Svēto slavējamo un
teicamo apustuļu Pētera un Pāvila
piemiņas diena - 17.00 Vakara
dievkalpojums, Grēksūdze.
12.07. Svēto slavējamo un
teicamo apustuļu Pētera un Pāvila
piemiņas diena - 08.00
Grēksūdze, 08.30 Stundas
lūgšanas, Liturģija.
17.07. Sirdssk. Sergija,
Radoņežas igumena – 17.00
Vakara dievkalpojums,
Grēksūdze.
18.07 Sirdssk. Sergija,
Radoņežas igumena - 08:00
Grēksūdze, 08.30 Stundas lūgšanas, Liturģija.
5.07. – 17.00 Vakara dievkalpojums, akafists Svētai Trijādībai.
26.07. – 17.00 Vakara dievkalpojums, akafists Vladimiras
Dievmātes ikonai.

izbūve, ja Nekustamajā īpašumā
jau ir Pieslēgums centralizētajai
kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas
izbūvei;
8.5. pieslēgšanās pie centralizētās
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmas, 5 (piecus) gadus pēc pašvaldības ielas vai ceļa pārbūves vai
atjaunošanas, izņemot gadījumus,
ja pieslēgšanās notiek ar caurdures
metodi. Šajos gadījumos pirms
projektēšanas darbu uzsākšanas saņemama Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora atļauja Alūksnes
pilsētā, pagasta pārvaldes vadītāja
atļauja – attiecīgajā pagastā.

10. Pretendents līdzfinansējuma
saņemšanai iesniedz Pašvaldībā:
10.1. iesniegumu (pielikums);
10.2. nekustamā īpašuma piederību
apliecinošu dokumentu;
10.3.dzīvokļu īpašnieku kopība Pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopīpašnieku lēmumu/protokolu), no
kura izriet, ka atbilstoši normatīvo
aktu prasībām pieņemts lēmums par
Pieslēguma izbūves nepieciešamību
un noteiktas personas pilnvarojumu
iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma
saņemšanai, kā arī slēgt līgumus
par Pieslēguma izbūvi, to saistīto
izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;
10.4. Būvniecības likumā noteikto
dokumentāciju, dokumentus, kas
apliecina projektēšanas darbu
apmaksu, un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvdarbu tāmi;
10.5. apliecinājumu par finanšu
līdzekļu pietiekamību Pieslēguma
priekšfinansēšanai. Avansa nepieciešamības gadījumā, norādot tā
lielumu procentuāli. Avanss nevar
būt lielāks par 50% no pašvaldības
piešķirtā līdzfinansējuma apmēra.

Draudzēs
novadā

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu,
kas noteic, ka pašvaldība var izdot
saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, nosakot līdzfinansējuma
apmēru un saņemšanas nosacījumus
2.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas īpašnieks var pieteikties uz Alūksnes
novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un
saņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu Pašvaldības budžetā
kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu
līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši
pašvaldības budžeta iespējām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Projekts uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas
un esošo institūciju funkcijas netiks
paplašinātas.
5.2. Institūcija, kurā persona
var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Alūksnes novada
pašvaldības Īpašumu nodaļa.
5.3.Normatīvais akts tiks publicēts
laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā internetā.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām
nav notikušas.

Opekalna draudzē
Dievkalpojumi – 2., 16. jūlijā
10.00.Kapu svētki Opekalna
kapsētā – 30. jūlijā 13.00 aizlūgumus pieteikt līdz 28.
jūlijam Jaunlaicenes bibliotēkā
vai opekalns@inbox.lv. Ziedu un
citas produkcijas tirgotājus lūdz
pieteikties pa telefonu 28388894
līdz 22. jūlijam.
Aicinām arī citas novada
draudzes sniegt informāciju par
saviem aktuālajiem pasākumiem,
līdz mēneša 20. datumam nosūtot
to uz e-pasta adresi
evita.aploka@aluksne.lv!

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Suņuks Raitis piedzīvojis
nodevību, jo viņa saimnieki
pārvākušies dzīvot citur, un
suņuku vienu pašu atstājuši
kādreizējā dzīvesvietā. Raitis
būs labs mājas sargs, jo ir
draudzīgs ar savējiem, bet uz
svešiniekiem skatās piesardzīgi.

Jaunas mājas meklē apmēram
2 gadus vecs taksītis. Suņuks ir
čipēts un vakcinēts.
Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

12. Alūksnes Novada Vēstis
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā

Sporta pasākumi novadā

15. – 16. jūlijā no 10.00 līdz 16.00
Alūksnē, Tempļa kalna parkā un
Pilssalā „Livonijas kauss” apvidus
loka šaušanā.
22. jūlijā 12.00 Ilzenē skriešanas
sacensības „Stipro skrējiens”.
29. jūlijā Zeltiņos skriešanas seriāla „Mizojam, ka prieks 5” 3. kārta.
Alūksnē
8. jūlijā 20.00 Alūksnes Pilssalas
estrādē, svinot komponista Zigmara Liepiņa 65 gadu jubileju, koncertuzvedums “Vajadzīga soliste”.
Ieeja: 7; 10; 12 un 15 EUR.
14. jūlijā 19.00 Alūksnes Pilssalas
estrādē joku luga ar dziesmām
“Žūpu Bērtulis”. Piedalās Latvijas
Nacionālā teātra lielākie humora
meistari, dziedātāji un dejotāji.
Titullomā – Ivars Kļavinskis. Ieeja:
8; 10 un 12 EUR.
15. jūlijā 22.00 Alūksnes Pilssalas
estrādē diskomaratons “Vasaras
ritmi 2017”. Ieeja: 2 EUR.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 23. jūlijam mākslinieces
UNAS MIKUDAS laikmetīgo rotu
personālizstāde “SAVA DABA”.
Izstāde “No trimdas Latvijā –
Austras Lindes 120 tautu meitas
miniatūrā”. Izstādes atklāšana un
tikšanās ar Austras Lindes meitu
Astru Pavlovsku 11. jūlijā pulksten
16.00.
Izstādē aplūkojamas 120 lelles
ar latviešu tautas tērpiem, kurus
darinājusi trimdā ASV dzīvojusī
mūsu novadniece Austra Linde (dz.
Ķauķis), un šī vēsturiskā kolekcija ir radusies pagājušā gadsimta
astoņdesmitajos un deviņdesmitajos
gados, bet 1995. gadā tā tika pārvesta uz Latviju.
Sezonas izstāžu zālē “Apaļais tornītis” Latvijas Mākslas akadēmijas
Stikla mākslas izstāde “6”. Izstādes
dalībnieki – pasniedzēji: Inguna
Audere, Ilze Dūdiņa, Inita Ērmane, Agnese Gedule, Vineta Groza,
Sandra Utāne.
No 29. jūlija Alūksnes mākslinieku kopizstāde “Laiks savējiem”.
Atklāšanas pasākums un tikšanās ar
māksliniekiem 4. augustā pulksten
11.00.
Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
Jaunajā ekspozīcijā, kas sadalīta
sešās tematiskās daļās, apmeklētāji
varēs iepazīties ar Alūksnes vēsturi
Latvijas un pasaules kontekstā.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Gleznotājs, portretists, jauno
mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas
iniciators, tautā populārs un iemīlēts
mākslinieks, viens no talantīgākajiem sava laika gleznotājiem.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”.
1941., 1949. gada represiju atceres
ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
Atmiņas par laiku, kad Alūksnes
parkā bija skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču L. Līces, V. Mikānes,
G. Grundbergas veidotie darbi.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Tūrisma
pērles Latvijā” (01.-31.07. abonementā); “”Lata romāna” valdzinājums” (01.–31.07. abonementā);

“Alūksne apaļos skaitļos” (01.31.07. lasītavā); “Lasi grāmatas
un vērtē!”: Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas-2017 grāmatas
(01.-31.07. bērnu literatūras nod.);
“Katram mākonim zelta mala”:
jubilārs - dzejnieks Jāzeps Osmanis
(04.-14.07. bērnu literatūras nod.);
“Iepazīsties - klausāmgrāmatas!”
(03.-31.07. bērnu literatūras nod.)

Pasākumi, izstādes:
1. - 31. jūlijā Ritas Balanes gleznu
izstāde.
1. - 31. jūlijā izstāde “Bija tāds
laiks” /Atjaunotajam Alūksnes
rajonam – 50/ (lasītavā).
7. jūlijā 11.00 Bērnu, jauniešu
žūrijas ekspertu tikšanās āra lasītavā
(bērnu literatūras nodaļā).
19. jūlijā Spēļu diena (bērnu
literatūras nodaļā).
31. jūlijā Jauno grāmatu diena,
12.00 jauno grāmatu apskats (abonementā).
Alsviķu pagastā
8. jūlijā 11.00 Alsviķu sporta
laukumā Sporta un atpūtas diena ar
sportiskām un atraktīvām aktivitātēm.
8. jūlijā 22.00 Alsviķu brīvdabas
estrādē zaļumballe ar grupu “ROLISE”. Ieeja: 2,50 EUR.
26. jūlijā 10.00 Alsviķu kultūras
namā senioru kopas “Noskaņa”
ikmēneša tikšanās.
Annas pagastā
29. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos
kapusvētki.
29. jūlijā 19.00 Annas kultūras
namā Bejas amatierteātra izrāde –
R. Blaumanis „Trīnes grēki”. Ieeja:
1,50 EUR.
Ilzenes pagastā
22. jūlijā “Stipro skrējiens Ilzenē”
apvidus šķēršļu skrējiens
“Melnupes kauss”:
Ierašanās un reģistrācija no 10.00,
starts 12.00.
Starta vieta – Alūksnes novada
Ilzenes pagasta teritorijā pie Melnupes, autoceļu Līzespasts – Zeltiņi
(P44) un Čonkas – Ilzenes Muiža
(V375) krustojumā, GPS 57.382518
26.699189. (Norādes skatīt autoceļu
P44 un V375 krustojumā).
22. jūlijā “Stipro skrējiens ar suni
Ilzenē”:
Ierašanās un reģistrācija no 12.00,
starts 14.00.
Skrējiena norises vieta – Alūksnes
novada Ilzenes pagasta teritorijā
pie Melnupes, autoceļu Līzespasts
– Zeltiņi (P44) un Čonkas – Ilzenes
Muiža (V375) krustojumā, GPS
57.382518 26.699189. (Norādes
skatīt autoceļu P44 un V375 krustojumā). Sīkāka informācija nolikumos visitaluksne.lv.
22. jūlijā 22.00 Ilzenes estrādē
(lietus gadījumā SKIIM centrā
“Dailes”) zaļumballe ar grupu
“Nakts Ekspresis”. Ieeja: 2,50 EUR.
Jaunalūksnes pagastā
22. jūlijā 19.00 Bejas brīvdabas
estrādē “Dainas” Malienas
amatierteātra “Pakāpiens” viesizrāde, Aivara Bankas komēdija 6 ainās
“Šedevrs”. Ieeja: 1,50 EUR.
22. jūlijā 22.00 Bejas brīvdabas
estrādē “Dainas” zaļumballe kopā
ar grupu “Rolise”. Ieeja: 2,50 EUR.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Ar Daugavā pasmeltu
saules staru es rakstīt un gleznot
varu!” (J. Osmanim – 85), “Meite-

nēm un zēniem - dažādas gudrības”.
Jaunannas pagastā

No 8. uz 9. jūliju Jaunannā „Nakts
orientēšanās” (organizē jauniešu
klubs „Tikšķis”). Reģistrācija Jaunannas tautas namā no 22.30.
9. jūlijā 19.00 Jaunannas Zaķusalas estrādē Stāmerienas
amatierteātra “Spēle” un Litenes
amatierteātra “Nebēdnieki” izrāde
ar dziedāšanu un dancošanu 4 cēlienos “Seši mazi bundzinieki”. Izrādē
piedalās Litenes deju kolektīvs
“Ratenieki”. Ieeja: 1,50 EUR.
Jaunlaicenes pagastā
29. jūlijā Jaunlaicenē:
20.00 Jaunlaicenes estrādē Muižas
svētku “Nakts ar (pie) ūdensrozēm”
KONCERTS. Piedalās deju kolektīvi no Baldones un folkloras kopa
“Putnis”. Ieeja: brīva,
No 21.00 līdz 22.30 Jaunlaicenes
muižas teritorijā atraktīvi, netradicionāli, kustīgi un lustīgi piedāvājumi maziem un lieliem,
22.30 Jaunlaicenes estrādē ŠOVS
(lāzergaismas, burbuļi, sniegs,
dziesmas),
23.30 Jaunlaicenes estrādē BALLE (grupa “Blēži” no Valmieras).
Ieeja: uz šovu un balli kopā 3 EUR,
tikai uz balli 5 EUR.
30. jūlijā 13.00 Opekalna kapsētā
kapu svētki. (Aizlūgumus pieteikt
līdz 28. jūlijam Jaunlaicenes bibliotēkā vai opekalns@inbox.lv).
30. jūlijā 14.00 Opekalna ev.
lut. baznīcā KONCERTS
“Lūgšana”, dzied Jenny May.
Ieeja: par ziedojumiem.
Jaunlaicenes muižas
muzejā: pamatekspozīcijas
“Jaunlaicenes muiža”,
“Malēnieši Opekalna draudzē”,
izstāde “Baltā smilšu kalniņā”,
izglītojošās nodarbības dažāda
vecuma apmeklētājiem - pieaugušajiem, skolnieku grupām, ģimenēm ar bērniem: rotaļas un blēņas,
teatralizētas krustabu izdarības pēc
sentēvu rituālu motīviem, vāveru
tīšana, malēniešu vārdu spēle,
pastaliņu darināšana, “Skološanās
ne pa jokam”, “Dārgumu meklēšana
muižas parkā”, “Cāļu sargāšana no
žagatām”, “Kur palika cālīši”, “Kad
muižā zvani skanēja”, “Zemnieku
ēšanas paradumi”, “Kā baronese
zeķes lāpīja”, lekcijas “Lintenes
meitu skola”, “Malēnieši un viņu
valoda”, pasākumi: kāzu un krustabu pasākumi, pasākumi ģimenēm,
draugiem, darba kolektīviem un
domubiedriem.
Kalncempju pagastā
21. jūlijā 19.00 Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā dziesminieka Kārļa Kazāka
koncerts. Ieeja: 3 EUR.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā līdz 16. jūlijam
izstāde “Musturdeķu stāsti”, no
22. jūlija līdz 30. oktobrim Tautas
lietišķās mākslas studijas “Smiltene” izstāde “No vecmāmiņas pūra
lādes”; izzinošas ekskursijas un
izglītojošās programmas: “Čaklā
bitīte”, “Veļas diena”, “Neba maize
pati nāca”, kāzu programma „Darbi
lauku sētā”.
Kalncempju bibliotēkā:
literatūras izstāde dzejniekam
Jāzepam Osmanim – 85.
Liepnas pagastā
Liepnas pagasta svētki:
28. jūlijā Aktīvās atpūtas vietā

“Cālenītis” nakts volejbols. Reģistrēšanās no 20.00, spēles sākums
21.00. Lūgums pieteikties savlaicīgi
līdz 24. jūlijam, komandu skaits
ierobežots. Sīkāka informācija
facebook/Liepnasjauniesusaime,
e-pasts:
liepnas.jauniesi@gmail.com,
pa tālruni 26317742 Laura
(līdz 02.07. tikai sms),
29. jūlija rītā makšķerēšana
Liepnas centra dīķos,
No 11.00 pie Liepnas tautas nama
dažādas sporta aktivitātes lieliem un
maziem, zupas vārīšana, u.c.
18.00 retro, velo, moto tematiska
parāde,
21.00 estrādē “Saidupīte” balle,
muzicēs grupa “Otto”.
30. jūlijā 14.00 Sprinduļkalna
kapos kapu svētki, 15.00 Saidu
kapos kapu svētki, 16.00 Liepnas
kapos kapu svētki.
Liepnas pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes “No ievērojamu
cilvēku dzīves” (3.07. - 28.07.), “Šī
vieta man svēta - te man bērnības
sēta, Ar Daugavā pasmeltu saules
staru es rakstīt un gleznot varu” /
Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam
Osmanim – 85 (3.07.- 28.07.).
Malienas pagastā

8. jūlijā 22.00 Malienas
pagasta teritorijā interaktīvās
nakts orientēšanās sacensības
“Apkārt Malienai”. Sacensībās
aicināts piedalīties ikviens interesents, veidojot komandu 2-5
cilvēku sastāvā, kurā vismaz
vienam dalībniekam jābūt pilngadīgam. Komandas rīcībā jābūt vismaz
vienam viedtālrunim ar mobilā
interneta pieslēgumu, whatsapp
aplikāciju un QR kodu lasītāju. Ar
sacensību nolikumu var iepazīties
Malienas tautas namā, informācija
un pieteikšanās līdz 6. jūlijam pa
tālruni 25458550 vai elektroniski
tn.maliena@aluksne.lv. Komandas
reģistrācija Malienas tautas namā
8. jūlijā no 20.30, starts 22.00.
Mālupes pagastā
29. jūlijā 12.00 Mālupes kapos
kapusvētki.
29. jūlijā 15.00 pie Mālupes
saieta nama projekta “Mālupes
muižas teritorijas labiekārtošana”
āra vingrošanas trenažieru laukuma
atklāšana.
29. jūlijā 19.30 Mālupes brīvdabas estrādē koncerts „Tikšanās”,
22.00 zaļumballe kopā ar grupu
„Sikspārnis” no Kokneses.
Mālupes bibliotēkā: literatūras
izstāde - dzejniekam Jāzepam
Osmanim – 85; tematiskās izstādes
- „Zaļā aptieka” veselībai, „Gatavosim krājumus ziemai”.
Mārkalnes pagastā
8. jūlijā 13.00 Mārkalnes tautas
namā Balto zeķīšu svētki (Bērnības
svētki).
20. jūlijā 16.00 Mārkalnes atpūtas
vietā „Lakstīgalas” jautrās atrakcijas bērniem un jauniešiem.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā: literatūras izstāde „Bērnu un
Jauniešu un Vecāku žūrija 2017”,
jaunākās literatūras izstāde „Vasaras
brīvdienām”.
Pededzes pagastā
6. jūlijā 10.00 un 26. jūlijā 10.00
Pededzes bibliotēkā vasaras izklaidēšanās senioriem “Kas zin, ko
grib, tas spēj visu, ko grib”
(Pasaku taka).

8. jūlijā Pededzē daudzkrāsainie
vasaras saulgrieži:
18.00 Meistarklases, amatnieku
ražojumu tirdziņš,
19.00 Tautiskās dziesmas un dejas,
spēles un rotaļas, Ivana Kupalas
nakts tradicionālie rituāli - vainagu
pīšana, zīlēšana, ugunskurs,
Noslēgumā jautra nakts balle ar
A. Kaupužu.
19. jūlijā 10.00 Pededzes bibliotēkā jauno grāmatu diena “Neparasti
prāti piešķir lielu nozīmi parastām
un ikdienišķām lietām”.
22. jūlijā 14.00 Kūdupes kapos
kapu svētki.
Pededzes muzejā mākslinieku
plenērs (datums un laiks atkarīgs
no dabas un laika apstākļiem),
pastāvīgā ekspozīcija „Pierobežas
krievu istaba”, nodarbības: lellīšu
tīšana, satiec savu častušku, krievu
tējas dzeršanas rituāls, spēle pasaku
takā, kā arī ekskursijas uz baznīcu
un pa pagastu.
Veclaicenes pagastā
7. jūlijā 19.00 Veclaicenes estrādē
Võru festivāla ietvaros koncerts „Es
atnācu dižoties, nāciet tautas skatīties”. Koncertā piedalās: Malienas
tautas nama jauktais vokālais ansamblis, Balvu eksotisko deju grupa
„Sania”, Kolberģa tautas nama deju
kolektīvs “Beja”, īpašie viesi no
Serbijas - folkloras grupa „Mladost
- Avala” (Belgrada).
15. jūlijā Veclaicenes estrādē
“Nakts volejbola turnīrs” - 18.00
reģistrēšanās, 19.00 turnīra sākums.
Komandā 2 cilvēki. Uz tikšanos
Veclaicenē! Pēc volejbola turnīra
DISKOTĒKA.
20. jūlijā 11.00 Veclaicenes tautas
namā jauniešu un bērnu meistarklase konfekšu pušķu veidošanā.
21. jūlijā 13.00 Veclaicenes tautas
namā senioru pēcpusdiena
„Saimnieču diena”.
Zeltiņu pagastā

8. jūlijā 18.00 Zeltiņu estrādē
bērniem rotaļu un atrakciju
programma „Kas vasarai vēderā?”.
14. jūlijā 13.00 Zeltiņu tautas
namā radošas un praktiskas
nodarbības bērniem un jauniešiem
„Mazo roku Lielie darbi”. Nodarbību vadīs Jaunannas Mūzikas un
mākslas skolas skolotāja Mārīte
Kaļāne.
21. jūlijā 11.00 pie Zeltiņu tautas
nama informatīvs un izklaides
pasākums - ekskursija bērniem un
jauniešiem „Lauku labumi, lauku
brīnumi”. Iepazīšanās ar Zeltiņu,
Ilzenes un Alsviķu pagastu uzņēmēju un zemnieku darbu. Pieteikšanās
ekskursijai un sīkāka informācija pa
tālruni 29492284 līdz 17. jūlijam.
29. jūlijā Zeltiņu pagasta atklātā
krosa skriešanas seriāla “Mizojam,
ka prieks” 3. posms “Ļeņina
laukums”. Reģistrācija no 10.00
līdz 10.45. Starta vingrošana no
11.00 – 11.30. Starts 11.30.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”,
„Novadnieku istaba”, „Mana
skola Zeltiņos”, “Ziemeļu
zvaigzne” (veltīta Edgaram
Liepiņam); izstādes “Vēdera vai
prieka pēc…”, “Pa ķēķa durvju
šķirbu veroties”, “Desmit apļu
gaismā”; foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2016”,
ekskursijas uz padomju armijas
raķešu bāzi Zeltiņos.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Ārstniecības augi - tava
zaļā aptieka”, “Mikimauši un citi
rauši” (skolēniem).

