
 

  



 



Projekts 

1.pielikums 
Alūksnes novada bērnu un jauniešu vasaras brīvā laika aktivitāšu  

 projektu konkursa 2022.gadā nolikumam 

 

VASARAS BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀŠU PROJEKTA PIETEIKUMS 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS “Kas te - es te, Alūksne!” 

 
1.SADAĻA – ZIŅAS PAR PRETENDENTU 

 
1.1.Pretendents  

Izglītības iestāde Alūksnes novada vidusskola 

Juridiskā adrese Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

Kontakttālrunis (+371)26133347  

E-pasta adrese anv@aluksne.lv  

Tīmekļa vietne 
http://www.anv.lv, 

https://www.facebook.com/AluksnesNovadaVidusskola 

Vadītāja amats, vārds, uzvārds ANV direktore Ilze Līviņa 

 

1.2. Projekta vadītājs 

Projekta vadītāja amats, vārds, uzvārds Baiba Dzelzskalēja- Kalēja 

Kontakttālrunis 29439793 

E-pasta adrese baibadz.k@inbox.lv  

 

2. SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS 

 

 

2.1. Projekta (pasākuma) norises datums, laiks 

 (norādot arī datuma maiņas variantus) 

01.06-03.06.2022. ( 1.,2. klase)  un 08.06.-10.06.2022.( 3.,4. klase) 

10.08.- 12.08.2022. ( 3.,4. klase) un 15.08.-17.08.2022. ( 1.,2. klase) 

 

 

2.2. Projekta (pasākuma) norises vieta 

Alūksnes novada vidusskola, Kanaviņu iela 14, Alūksne un aktivitātes pilsētas teritorijā 

 

 

2.3. Projekta nepieciešamības pamatojums, projekta mērķi un uzdevumi, paredzamā 

darbības programma (aktivitāšu izklāsts) 

Pamatojums – vasaras brīvlaiks- laiks ,ko var veltīt sava redzesloka paplašināšanai un pilsētas 

vēsture tuvākai izpētei un izzināšanai. Alūksnes pilsētas sakoptā teritorija un izveidotās gājēju 

takas aicina mazos interesentus izpētīt un noskaidrot, kas slēpjas Alūksnes ezera dzīlēs, pilsētas 

parkos,  lielajās un staltajās mūra ēkās, noskaidrot pilsētas ēku stāstus un jautri kopā pavadīt 

laiku. 

Projekta mērķis- popularizēt aktīvu un ekoloģisku, dabai draudzīgu dzīvesveidu, iepazīstot 

Alūksnes vēsturi caur ēkām un tūrisma apskates objektiem. 

Projekta uzdevumi: 

mailto:anv@aluksne.lv
http://www.anv.lv/
mailto:baibadz.k@inbox.lv


1. Iepazīt un izzināt sev tuvāko apkārtni – Alūksnes pilsētu, ielūkoties tās vēstures lappusēs; 

2. Saudzēt dabu un popularizēt aktīvā dzīvesveida piedāvājumu, iepazīstot un izzinot pilsētu 

un tās tuvāko apkārtni; 

3. Jēgpilna digitālo tehnoloģiju un rīku izmantošana ikdienas pilsētvidē –  izpētot, izzinot un 

dokumentējot ikdienas ritmu pilsētā. 

Paredzamās darbības programma 

 Aktivitātes ar āra dzīves un piedzīvojumu izglītības elementiem iepazīstot Banīša sliežu ceļu 

apskates objektus, Alūksnes ezera apkārtni, Alūksnes pilsētas ēku stāstus. 

 

 

 

 

  

 

2.4. Pasākumu programma 

(ja projekts paredz vairāku pasākumu organizēšanu, par katru no tiem jāaizpilda sava tabula )  

Pasākuma nosaukums, datums: “Kas te - es te, Alūksne - 1!” 

Norises laiks Aktivitātes nosaukums Aktivitātes detalizēts apraksts 

01.06.2022. 

Alūksnes vēsturiskās ēkas -

pilis, baznīcas (agrāk un 

mūsdienās). 

Iepazīstam un izzinām Alūksnes 

Dievnamus. Vērojam Alūksni no baznīcas 

torņa. 

02.06.2022. 
Kā veidojusies pilsēta ap 

vēsturiskajām ēkām? 

Izpētām un noskaidrojam, kas notiek muižas 

teritorijas ēkās šobrīd – Alūksnes KC. 

Aktīvi un radoši līdzdarbojamies teātra 

telpās vai “Kalmes” studijā.  

03.06.2022. 
Mācītājmuižas parka 

noslēpums,  

Glika ozoli, aktivitātes parka teritorijā, 

Alūksnes ezera noslēpums- pilssala. 

Laiks pārsteigumam ( lielformāta spēles).  

Pasākuma nosaukums, datums: “Kas te - es te, Alūksne - 2!” 

Norises laiks Aktivitātes nosaukums Aktivitātes detalizēts apraksts 

08.06.2022. 

Ezertaka, augu un koku sugu 

daudzveidība, Kur atrodas 

Helēnas pils? 

Dodamies iepazīt koku un augu sugas, 

meklēt pēc aprakstiem Helēnas pili. 

Noskaidrojam, kas dzīvo pilī. Apkopojam, 

pa ceļam saskaitīto un iepazīto koku un augu 

sugas. Laiks pārsteigumam(lielformāta 

spēles). Vērojam Alūksnes ezeru un 

klausāmies teikas par ezeru un tā salām. 

09.06.2022. Pa Bānīša sliedēm. 

Pārgājiens pa veco bānīša ceļu .Bānīša 

stacija, Jāņkalniņš (pilsētas ūdens tornis), 

Laiks pārsteigumam (lielformāta spēles), 

pilsētas ūdens attīrīšanas stacija. 

10.06.2022. 
Kas notiek Bānīša stacijas 

apkārtnē? 

Noskaidrojam un izpētām, kā notiek 

kokmateriālu pārstrādes4 PLUS uzņēmumā, 

Izzinām stacijas laukuma stāstu, apskatām 

tai piederošās ēkas. Laiks 

pārsteigumam(lielformāta spēles).Turpinām 

iepazīt Bānīša kvartāla ikdienu. 



 

 

 

 

 2.5. Projekta mērķauditorija 

Alūksnes novada skolu 1.-2. un 3.-4. klašu skolēni, kuriem interesē izzināt un izpētīt Alūksnes ēku 

stāstus, pilsētas vēsturi, iepazīt cilvēkus to profesijas un amatus, patīk aktivitātes svaigā gaisā. 

 

 

2.6. Projekta pieprasītais finansējums 

Pasākumu tāme “Kas te- es te , Alūksne!”- 1 

 

Pasākumu tāme “Kas te - es te , Alūksne!”- 1 

Nr.p.k. Pozīcija  Izdevumu aprēķins Finansējums kopā 

1.  Lielformāta spēle “Riču- 

Raču” 

1 spēle ( 3x3m ar spēles kauliņiem) 145.00 Eur 

Pasākuma nosaukums, datums: “Kas te - es te, Alūksne - 3!” 

Norises laiks Aktivitātes nosaukums Aktivitātes detalizēts apraksts 

10.08.2022. 

Ezertaka, augu un koku sugu 

daudzveidība, Kur atrodas 

Helēnas pils? 

Dodamies iepazīt koku un augu sugas, 

meklēt pēc aprakstiem Helēnas pili. 

Noskaidrojam, kas dzīvo pilī. Apkopojam, 

pa ceļam saskaitīto un iepazīto koku un augu 

sugas. Laiks pārsteigumam(lielformāta 

spēles). Vērojam Alūksnes ezeru un 

klausāmies teikas par ezeru un tā salām. 

11.08.2022. Pa Bānīša sliedēm. 

Pārgājiens pa veco bānīša ceļu .Bānīša 

stacija, Jāņkalniņš pilsētas ūdens tornis), 

Laiks pārsteigumam(lielformāta 

spēles)pilsētas ūdens attīrīšanas stacija. 

12.08.2022. 
Kas notiek Bānīša stacijas 

apkārtnē? 

Noskaidrojam un izpētām, kā notiek 

kokmateriālu pārstrāde 4 PLUS uzņēmumā, 

Izzinām stacijas laukuma stāstu, apskatām 

tai piederošās ēkas. Laiks pārsteigumam 

(lielformāta spēles).Turpinām iepazīt Bānīša 

kvartāla ikdienu. 

Pasākuma nosaukums, datums: “Kas te - es te, Alūksne – 4 !” 

Norises laiks Aktivitātes nosaukums Aktivitātes detalizēts apraksts 

15.08.2022. 

Alūksnes vēsturiskās ēkas -

pilis, baznīcas (agrāk un 

mūsdienās). 

Iepazīstam un izzinām Alūksnes 

Dievnamus. Vērojam Alūksni no baznīcas 

torņa. 

16.08.2022. 
Kā veidojusies pilsēta ap 

vēsturiskajām ēkām? 

Izpētām un noskaidrojam, kas notiek muižas 

teritorijas ēkās šobrīd – Alūksnes KC. 

Aktīvi un radoši līdzdarbojamies teātra 

telpās vai “Kalmes” studijā.  

17.08.2022. 
Mācītājmuižas parka 

noslēpums,  

Glika ozoli, aktivitātes parka teritorijā, 

Alūksnes ezera noslēpums- pilssala. 

Laiks pārsteigumam ( lielformāta spēles).  



2. Studija “Kalme”, radošā 

darbnīca 

20 dalībnieki x 2.00 Eur 40.00 Eur 

3. Dzeramais ūdens 20 litri x 1.00 Eur 20.00 Eur 

Kopā  205.00 Eur 

  

No pašvaldības  205.00 Eur 

 

Pasākumu tāme “Kas te- es te , Alūksne!”- 2 

Nr.p.k. Pozīcija  Izdevumu aprēķins Finansējums kopā 

1.  Lielformāta spēle “Zaķi” 3x3 m 145.00 Eur 

2. Dzeramais ūdens 20 litri  x 1.00 Eur 20.00 Eur 

Kopā  165.00 Eur 

  

No pašvaldības  165.00 Eur 

 

Pasākumu tāme “Kas te- es te , Alūksne!”- 3 

Nr.p.k. Pozīcija  Izdevumu aprēķins Finansējums kopā 

1. Lielformāta  sporta spēle 3x3 m 170.00 Eur 

2. Dzeramais ūdens 20 litri x 1.00 Eur 20.00 Eur 

Kopā 190.00 Eur 

  

No pašvaldības  190. 00 Eur 

 

Pasākumu tāme “Kas te- es te , Alūksne!”- 4 

Nr.p.k. Pozīcija  Izdevumu aprēķins Finansējums kopā 

1. Studija “Kalme”, radošās 

darbnīcas 

20 dalībnieki x 2.00 Eur 40.00 Eur 

2. Lielformāta spēle “Cirks” 3x3 m 145.00 

3. Dzeramais ūdens 20 litri x 1.00 Eur 20.00 Eur 

Kopā 205.00 Eur 

  

No pašvaldības 205.00 Eur 

 

 

2.7. Projekta paredzamie rezultāti 

SR- apmeklējot piedāvātās aktivitātes skolēni ir izzinājuši Alūksnes vēsturi, iepazinušies ar ēku 

stāstiem no sendienām līdz mūsdienām, Alūksnes cilvēkiem to profesijām un amatiem. Aktīvi 

pavadījuši laiku pilsētvidē. Apguvuši jaunas prasmes darbojoties amata meistaru piedāvātajās 

aktivitātēs. 

 

 

Pretendenta paraksts  _______________ /atšifrējums/ 

Datums, vieta 14.04.2022., Alūksne 

 


