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Alūksnes Novada Vēstis

No 1. septembra Bānīša 
stacijas bagāžas šķūnī atvērta jaunā 
dzelzceļa vēstures ekspozīcija
 Alūksnē ir noslēgusies 
Bānīša stacijas bagāžas 
šķūņa restaurācija un jau 
no 1. septembra restaurētajā 
ēkā apmeklētājiem 
durvis vērs jauna, unikāla 
ekspozīcija, kas veltīta 
Baltijā vienīgajam regulāriem 
pasažieru pārvadājumiem 
izmantotajam šaursliežu 
dzelzceļam. Desmit staciju 
stāstos tā vēstīs par 
dzelzceļa vēsturi, laikmetu 
ainām un Bānīti kā palīgu, 
darba vietu un iedvesmas 
avotu.

 Alūksnes stacijas bagāžas 
šķūņa restaurācija ir nozīmīgs 
notikums, saglabājot un attīstot 
Gulbenes-Alūksnes šaursliežu 
dzelzceļa līnijas kultūrvēsturisko 
un industriālo mantojumu. Jaunā 
ekspozīcija kā virtuāls ceļojums 
laikā un telpā popularizēs 
dzelzceļa kultūru kā tradicionālu, 
bet vienlaikus 
modernu un ilgtspējīgu 
dzīvesveida sastāvdaļu.

 - Šaursliežu dzelzceļš ir kalpojis 
par nozīmīgu Alūksnes attīstības 
elementu, 20. gadsimta sākumā 
no miesta pārtopot par pilsētu. 
Tas ir ne tikai vienkāršs sa-
tiksmes līdzeklis, bet tam piemīt 
arī milzīga kultūrvēsturiska un 
industriāla vērtība. Alūksnes 
novada pašvaldībai ir svarīgi 
saglabāt un atjaunot šādus 
nozīmīgus objektus, tādēļ arī 
stacijas šķūnis ir atdzimis, lai 
mūsdienīgā un interesantā veidā 
alūksniešiem un viesiem stāstītu 
par dzelzceļa un līdz ar to arī 
šīs apkaimes vēsturi. Jau šobrīd 
Bānītis ir iecienīts tūrisma objekts 

un ceram, ka jaunā Alūksnes 
Bānīša stacijas ekspozīcija tūristu 
interesi par to palielinās, - 
uzsver Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

 Šķūņa pārbūves būvprojekta 
autors ir SIA “Arhitektes Ināras 
Caunītes birojs”, būvdarbus 
objektā saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem veica 
uzņēmums SIA “RE RE MEISTARI”, 
būvuzraudzību nodrošināja 
AS „Būvuzņēmums Restaurators”, 
bet atbildīgais autoruzraugs 
bija Ināra Caunīte.

 Pārbūvējot Alūksnes stacijas 

bagāžas šķūni un nodrošinot 
kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanu, maksimāli 
izmantoti atgūstamie materiāli, 
fasāžu un iekštelpu apda-
rei pielietoti apšuvuma dēļi, 
kas ir analogi oriģinālajiem 
dēļiem. Ēkas pārbūves projektā 
labiekārtota arī piegulošā teri-
torija un atjaunots vēsturiskais 
perons.

 Jau šonedēļ ēka vērs durvis 
apmeklētājiem, piedāvājot 
aplūkot un izdzīvot jauno 
ekspozīciju. Dizaina biroja “H2E” 
veidotās ekspozīcijas vizuālā tēla 
pamats ir unikālā Alūksnes staci-

jas bagāžas šķūņa arhitektonika, 
kā arī tā galvenā funkcija – 
bagāžas novietošana. Ekspozīcija 
apmeklētājus iepazīstinās ar 
dzelzceļa vēsturi trijās dimensijās. 
Eiropas dimensijas stāstā 
būs attēloti Eiropas dzelzceļa 
attīstības scenāriji kontekstā ar 
Alūksnes Bānīti. Lokālās dimen-
sijas stāsts attēlos braucošu un 
nemitīgi kustībā esošu bānīti ar 
animācijām un vēstīs par desmit 

Gulbenes-Alūksnes Bānīša 
stacijām. Trešās dimensijas stāsts 
stāstīs par dzelzceļa tehniskajiem 
aspektiem.

 - Lai izveidotu interesantu un 
iesaistošu izstādes dizainu, 
būtiskākais ir radīt pamatotu, 
skaidru stāstu, kas sakņojas 
konkrētās vietas vēsturē 
un kontekstā. Stāstu, kuru 
apmeklētājs vēlas piedzīvot, 
izzināt un līdzdarboties. Šajā ziņā 
unikālais industriālais manto-
jums, Gulbenes-Alūksnes Bānītis, 
ir bijis ļoti pateicīgs objekts. Šis 
darbs ir mūs iedvesmojis un 
aicinājis lepoties ar vēl vienu 
atklātu un izgaismotu Latvijas 
vēstures bagātību. Mēs ceram, 
ka pēc ekspozīcijas iepazīšanas 
līdzīgi jutīsies arī alūksnieši un 
pilsētas viesi, - saka dizaina 
biroja “H2E” vadošā dizainere 
Ingūna Elere.

 Alūksnes Bānīša 
stacijas ekspozīcija būs 
atvērta apmeklētājiem no 
1. septembra, kad visā šaursliežu 
dzelzceļa līnijas garumā stacijās 
Alūksnes un Gulbenes novadā 
svinēs Bānīša 115.dzimšanas 
dienu.

 Ekspozīcija Bānīša svētku dienā 
būs apskatāma no pulksten 
10.00 līdz 18.00 par maksu 
(lūdzam cenrādi skatīt 
5. lappusē). 

Turpinājums 7. lappusē

Stacijas bagāžas šķūnis kļūs par unikālu ekspozīciju, kas stāstīs par šaursliežu dzelzceļa vēsturi
Evitas Aplokas foto

BĀNĪTIM 115
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SVINĪBU DIENAS CEĻOJUMS

13.55  Bānīša sagaidīšana 
Kalnienas stacijā
Lustīga dancošana kopā 
ar Alūksnes novada 
amatierkolektīviem, cienāšanās 
ar Gulbenes mājražotāju 
labumiem

14.30  Bānīša sagaidīšana 
Papardes stacijā
Tvaika lokomotīves 
dzirdināšana, muzicēšana kopā 
ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas orķestri, cienāšanās 
ar Alūksnes mājražotāju 
labumiem

14.55  Bānīša sagaidīšana 
Umernieku stacijā
Sadziedāšanās lustes kopā ar 
Alūksnes un Gulbenes muzi-
kantiem no Umernieku līdz 
Alūksnes stacijai

15.20  Bānīša sagaidīšana 
Alūksnes stacijā
Muzikāls ceļojums “No sirds 
uz ziedu” kopā ar dziedātāju 
Ainaru Bumbieri

15.40  Bānīša pavadīšana 
no Alūksnes stacijas
Sadziedāšanās lustes kopā 
ar Alūksnes un Gulbenes 
muzikantiem no Alūksnes līdz 

Umernieku stacijai

16.25  Bānīša sagaidīšana 
Papardes stacijā
Tvaika lokomotīves 
dzirdināšana, muzicēšana 
kopā ar Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestri, cienāšanās ar Alūksnes 
mājražotāju labumiem

17.00  Bānīša sagaidīšana 
Kalnienas stacijā
Lustīga dancošana kopā 
ar Alūksnes novada 
amatierkolektīviem, cienāšanās 
ar Gulbenes mājražotāju 
labumiem

Stacijās pasākumi bez maksas
Vilciena biļešu rezervācija pa 
tālruni +371 64473037

SVINĪBAS ALŪKSNES 
STACIJĀ

No 10.00 līdz 18.00

Virtuāls ceļojums laikā un telpā 
– jauna un unikāla ekspozīcija 
stacijas bagāžas šķūnī 
(atvērta no 1. septembra)

Ekspozīcijas “Alūksnes Bānīša 
stacija” apmeklējums par maksu

No 14.30 līdz 17.30

Dziedātāja Ainara Bumbiera 
koncerts “No sirds uz ziedu”

Alūksnes novada 
amatierkolektīvi

Valmieras Drāmas teātra 
aktieris Māris Bezmers

GIF fotostudijas fotoatrakcija 
KASTEKUST
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Aicina piedalīties 
izstādē – 
degustācijā 
“Rudentiņš 
bagāts vīrs”
 12. septembrī pulksten 10.00 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas Lielajā 
zālē dārza ielā 11 Alūksnes 
pilsētas pensionāru biedrī-
ba “Sudrabs” sadarbībā ar 
Alūksnes novada pašvaldību 
rīko izstādi – degustāciju 
“Rudentiņš bagāts vīrs”.
 Piedalīties pasākumā ar 
saviem īpašajiem pavārmāk-
slas gardumiem – izstrā-
dājumiem no augļiem un 
dārzeņiem – aicinām ikvienu 
novada iedzīvotāju – rosīgas 
saimnieces un saimniekus.
 No pulksten 8.00 līdz 
9.00 – izstādes izstrādājumu 
atnešana. Pēc apmeklētāju 
balsojuma tiks apbalvoti 
veiksmīgākie.
 Tālruņi informācijai – 
20222012 (Gita Tortuze), 
22001034 (Aivars Fomins).

Domes 23. augusta sēdē
 Alūksnes novada 
domes 23. augusta sēdē 
piedalījās 12 deputāti 
un izskatīja 45 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
vairākus Alūksnes novada 
pašvaldībai piekritīgus zemes 
starpgabalus Alsviķu pagastā. 
Starpgabalus saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem nodos 
atsavināšanai, pārdodot tos 
atklātā izsolē noteiktam 
personu lokam pievienošanai 
pierobežas īpašumam. 
Nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt uzdots 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - atzīt, ka pašvaldības 
dzīvoklis “Ezermalas”-3, 
Mārkalnes pagastā, nav 
derīgs dzīvošanai, jo izdevumi, 
kas nepieciešami, lai to 
sakārtotu apdzīvošanai, un 
vēlāk administrēšanas un 
uzturēšanas izdevumi, nav 
samērojami ar tā faktisko 
vērtību un izmantošanas 
iespējām. Sagatavot un 
nodot atsavināšanai minēto 
dzīvokli un ar to saistītās 
kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes, pārdodot 
izsolē. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Rožulejas”, 
Pededzes pagastā, sastāvā 
esošu apbūvētu, pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību. 
Nodot to atsavināšanai, 
pārdodot par brīvu cenu 
uz zemesgabala esošas, 
zemesgrāmatā ierakstītas 
būves īpašniekam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

- atzīt, ka pašvaldības 
īpašums - viendzīvokļa 
māja Peldu ielā 3, Alūksnē, 
nav derīgs apdzīvošanai, jo 
izdevumi, kas nepieciešami, 
lai to sakārtotu dzīvošanas 
kārtībā, bet vēlāk arī 
administrēšanas un uzturēšanas 
izdevumi, nav samērojami 
ar īpašuma faktisko vērtību 
un izmantošanas iespējām. 
Sagatavot atsavināšanai 
minēto īpašumu – māju ar 
kopējo platību 60,7 m² un 
palīgēku – šķūni un nodot to 
atsavināšanai, pārdodot izsolē. 
Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un nekustamā 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz nekustamo īpašumu “Priedai-
nes”, Zeltiņu pagastā (bijušās ra-
ķešu bāzes administratīvās daļas 
teritorijā), 5 000 EUR apmērā. 
Pirmpirkuma tiesību realizēšanai 
izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem daļēju fi-
nansējumu 1 952 EUR. Pašvaldī-
ba plāno iegādāties šo īpašumu, 

ņemot vērā, ka novada attīstības 
plānošanas dokumentos tūrisms 
ir noteikts kā viens no novada 
perspektīvās attīstības virzieniem 
un ar to ir saistīta arī šī bijušā 
padomju militārā mantojuma 
vietu. Domājot par bāzes 
attīstību tūrisma vajadzībām, 
pašvaldībai nepieciešams 
paplašināt tās īpašumā esošo 
teritoriju, lai tas varētu 
būt saistoši uzņēmējiem, 
kas potenciāli nākotnē 
šeit varētu nodrošināt tūrisma 
pakalpojumus;

 - apstiprināt projektu 
konkursa “Alūksnes novada 
jauniešu biznesa ideju konkurss” 
nolikumu;

 - precizēt Alūksnes 
novada domes 2018. gada 
28. jūnija saistošos noteikumus 
Nr.11/2018 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2010. gada 
18. marta saistošajos 
noteikumos Nr.11/2010 
“Kārtība, kādā Alūksnes 
novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem”. Noteikumu 
grozījumi publicēti laikraksta 
11. lappusē. Grozījumos 
būtiskākās izmaiņas saistītas 
ar to, ka no šī gada septembra 
pašvaldība palielinās 
degvielas kompensācijas 
apmēru, ja skolēnu vecāki 
paši ar personīgo transportu 
nodrošina bērna nokļūšanu 
uz skolu tajos maršrutos, 
kur nekursē sabiedriskais 
transports un attālums līdz 
tuvākajai sabiedriskā transporta 
pieturai vai skolai ir lielāks par 
3 km;

 - izdarīt grozījumu domes 
27.09.2012. lēmumā Nr. 308 
„Par komisijas interešu izglītības 
mērķdotācijas sadalei personāl-
sastāva apstiprināšanu”, aizstājot 
komisijā iepriekšējo deputātu 
Druvi Tomsonu ar deputāti Janu 
Zilkalni, kura ir atgriezusies pie 
deputāta pienākumu pildīšanas;

 - izdarīt grozījumus domes 
2017. gada 24. augusta lēmumā 
Nr. 290 „Par pārstāvju 
deleģēšanu Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
padomēs” – sakarā ar to, ka 
deputāte J. Zilkalne atsākusi 
pildīt deputāta pienākumus, viņa 
turpmāk būs pašvaldības pārstā-
vis pirmsskolas izglītības iestādēs 
“Saulīte” un “Pienenīte”;
 
 - izdarīt grozījumus Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja nolikumā Nr. 7/2010;

 - apstiprināt Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muze-
ja darbības un attīstības stratēģi-
ju 2018. - 2022. gadam;

 - par Administratīvās komisijas 
locekli ievēlēt Guntu Vanagu 
un atļaut G. Vanagai savienot 
Alūksnes novada pašvaldības 
Administratīvās komisijas locek-
les amatu ar Bāriņtiesas priekš-
sēdētāja vietnieces darbu;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes no-
vada domes 2017. gada 

26. janvāra lēmumā Nr. 13 „Par 
Alūksnes novada vēlēšanu iecir-
kņiem”. Saskaņā ar grozījumiem 
vēlēšanu iecirknis Liepnas pagas-
tā pārcelts no pagasta pārvaldes 
ēkas uz tautas namu;

 - izdarīt Alūksnes novada domes 
2018. gada 28. jūnija lēmumā 
Nr. 234 „Par projektu “Alūksnes 
novada pašvaldības autoceļa 
“Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-
Vecāgas” posma “Mežumuiža-
Pakalni-Ezīšava” pārbūve” grozī-
jumus. Mārkalnes ceļa pārbūves 
projekts ir pēdējais no visiem 
pagastu ceļu projektiem, kurus 
Alūksnes novada pašvaldība ie-
sniedz Lauku atbalsta dienestam 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansējuma sa-
ņemšanai. Tā kā Alūksnes nova-
da pašvaldības kvotai no iepriekš 
iesniegtajiem projektiem ir radies 
no fonda piešķiramā (publiskā) 
finansējuma pārpalikums, tas 
tiek pievienots Mārkalnes ceļu 
projektam, līdz ar to šim projek-
tam pieaug publiskā finansējuma 
apmērs;

 - ņemot vērā paredzamos 
iepirkumu rezultātus projekta 
aktivitātēm, izdarīt grozīju-
mu Alūksnes novada domes 
22.12.2016. lēmumā Nr. 439 
“Par projektu “Energoefektivitā-
tes uzlabošana Alūksnes novada 
administratīvajā ēkā””. Grozījumi 
saistīti ar to, ka kopējās projek-
ta izmaksas, salīdzinājumā ar 
kontroltāmi, pieaug par aptuveni 
182 tūkstošiem eiro. Atklātajā 
konkursā pieteikumu iesniedzis 
tikai viens pretendents, kam arī 
piešķirtas iepirkuma līguma slēg-
šanas tiesības – SIA “VENTARS”, 
kopējā līgumcena – 1852791,89 
EUR (bez PVN). Projekts paredz 
pašvaldības administratīvās ēkas 
Dārza ielā 11 un tās laukuma 
pārbūvi. Līgums par darbu veik-
šanu vēl nav noslēgts, jo līdz 
4. septembrim turpinās normatī-
vos aktos noteiktais nogaidīšanas 
laiks pēc iepirkuma rezultāta 
paziņošanas; 

 - iesniegt Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda projekta “Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 2. kārta” 
iesniegumu ierobežotās projektu 
atlases otrajai kārtai. Apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas 3 157 
338,91 EUR, no kurām Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums 1 200 000 EUR un 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 1 957 338,91 
EUR. Līdzfinansējumu nodrošināt 
no pašvaldības 2018., 2019. un 
2020. gada budžeta (aizdevuma) 
līdzekļiem. Projekts paredz Mer-
ķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras 
un Latgales ielu posmu pārbūvi. 
Šo ielu pārbūves iepirkums ir 
sadalīts četrās daļās (Merķeļa 
ielas pārbūve, Jāņkalna un Brī-
vības ielas pārbūve, Uzvaras un 
Latgales ielas pārbūves 1. kārta 
un Uzvaras un Latgales ielas pār-
būves 2. kārta), un no iesnieg-
tajiem pieteikumiem visās četrās 
daļās līguma slēgšanas tiesības 
piešķiras SIA “8 CBR”. Pagaidām 
arī šim iepirkumam vēl turpinās 
nogaidīšanas termiņš līdz 
4. septembrim, pēc kura pašval-
dība būs tiesīga noslēgt līgumu 
par būvdarbu veikšanu;

 - izdarīt grozījumus ar Alūksnes 
novada domes 25.09.2014. 
lēmumu Nr. 365 “Par Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem” apstiprināta-
jā Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas maksas 
pakalpojumu cenrādī. No jaunā 
mācību gada profesionālas ievir-
zes izglītības programmās džudo, 
vieglatlētikā, futbolā un biatlonā 
vecāku līdzfinansējums būs 
5 EUR mēnesī, bet basketbolā – 
7 EUR mēnesī (bez PVN);

- sakarā ar Liepnas internātpa-
matskolas likvidāciju no 
31. augusta, ar 1. septembri 
Liepnas vidusskolā izveidot 
naktsmītnes grupu (internātu), 
papildus piešķirot finansējumu 
1,0 likmes internāta skolotāja, 
0,1 likmes šefpavāra, 0,1 likmes 
noliktavas pārziņa, 0,5 likmes 
apkopēja, 0,5 likmes pavāra un 
1,0 likmes nakts aukļa atalgoju-
mam 10 831 EUR apmērā;

 - ar 1. septembri izveidot otru 
pirmsskolas izglītības grupu 
Jaunannas Mūzikas un Mākslas 
pamatskolā, papildus piešķirot 
finansējumu 0,5 likmes pirms-
skolas izglītības skolotāja un 
1,0 likmes skolotāja palīga at-
algojumam 5 510 EUR apmērā; 
pirmsskolas izglītības grupu 
bērniem no viena līdz trīs gadu 
vecumam Ziemeru pamatskolā, 
papildus piešķirot finansējumu 
1,46 likmes pirmsskolas izglītības 
skolotāja un 1,0 likmes skolotāja 
palīga atalgojumam 7 062 EUR 
apmērā un pirmsskolas izglītības 
grupu bērniem no viena līdz trīs 
gadu vecumam Ziemeru pa-
matskolas Jaunlaicenes filiālē, 
papildus piešķirot finansējumu 
1,46 likmes pirmsskolas izglītības 
skolotāja atalgojumam un Jaun-
laicenes filiāles telpu uzturēšanai 
9 600 EUR apmērā;

 - ar 1. septembri izdarīt grozī-
jumus Alūksnes novada domes 
28.12.2017. lēmumā Nr. 476 
„Par amata vietām un atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā”. 
Grozījumi paredz no amata vietu 
saraksta izslēgt likvidēto Ilze-
nes pamatskolas, Jaunlaicenes 
sākumskolas un Liepnas internāt-
pamatskolas amatu sarakstus. Kā 
jau minēts iepriekšējā lēmumā, 
jaunas amata vienības – skolotā-
ja palīgs tiks izveidotas Jaunan-
nas Mūzikas un mākslas pamat-
skolā un Ziemeru pamatskolā. 
Sakarā ar Liepnas internātpa-
matskolas likvidāciju, Liepnas 
vidusskolā palielinās šefpavāra 
slodzi no 0,9 uz 1,0, noliktavas 
pārziņa darba slodzi no 0,9 uz 
1,0, apkopēja darba slodzi no 
3,2 uz 3,7, šajos gadījumos attie-
cīgi palielinot arī mēnešalgu, kā 
arī izveidos jaunas amata vietas 
– pavārs un nakts aukle;

- piešķirt 1531 EUR līdzfinansēju-
mu biedrības “Latvijas Kalnu Ri-
teņbraukšanas Attīstības Centrs” 
publiska sporta pasākuma - 
kalnu divriteņu (MTB) maratona 
Alūksnes novadā - rīkošanai 
un Alūksnes novada kā tūrisma 
objekta popularizēšanai;

Turpinājums 5. lappusē
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Sēdes 
 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

12. septembrī 10.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

17. septembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
20. septembrī 10.00

Domes sēde   
27. septembrī 10.00

Sveicam Alūksnes 
novada skolēnus un 

viņu vecākus, izglītības 
iestāžu kolektīvus, jauno 

mācību gadu sākot!

Alūksnes novada pašvaldība

Mācību 
gada sākums 
Alūksnes novadā 
3. septembrī
Alūksnes novada vidusskolā 
plkst. 10.00.
Alūksnes pilsētas sākumskolā 
plkst. 11.00.
Alūksnes Mākslas skolā 
plkst.13.30.
Alūksnes Mūzikas skolā 
plkst. 15.00 (skolas pagalmā, 
lietus gadījumā - Ceļu 
pārvaldes zālē, Jāņkalna 
ielā 43).
Bejas pamatskolā plkst. 9.00.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā plkst. 10.00.
Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolā 
plkst. 12.00.
Malienas pamatskolā plkst.9.00.
Liepnas vidusskolā plkst. 9.00.
Pededzes pamatskolā plkst. 9.00.
Strautiņu pamatskolā plkst. 
9.00.
Ziemeru pamatskolā plkst. 9.00.



Apmeklētāju pieņemšana septembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, 
pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 
pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. 

Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
3. un 17. septembrī 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. septembrī 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. septembrī 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. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

14. un 28. septembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 28.09.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS 28.09.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 19.09.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 17.09.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE 26.09.2018. 11.00-12.00
14.30-15.30

Veclaicenes pagasta pārvaldē
Kalncempju pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 17.09.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS 27.09.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS
19.09.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS 17.09.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 17.09.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ 25.09.2018. 9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Jana ZILKALNE

11.09.2018.
13.09.2018.
26.09.2018.
26.09.2018.

11.00-12.00
11.00-12.00
11.00-12.00
14.30-15.30

Zeltiņu pagasta pārvaldē
Liepnas pagasta pārvaldē

Veclaicenes pagasta pārvaldē
Kalncempju pagasta pārvaldē
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Informācija 
Jaunlaicenes un 
Mālupes iedzīvotājiem
 Pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes lēmumu 
Nr.87 (22.03.2018.), 
Jaunlaicenes un Mālupes 
pagastu administratīvajās 
teritorijās Alūksnes novadā 
no 2018. gada 1. oktobra 
centralizēto siltumenerģijas 
ražošanu nodrošinās 
AS „Simone”.
 Aicinām ēku īpašniekus, 
namu apsaimniekotājus un 
daudzdzīvokļu māju pilnvarotās 
personas noslēgt līgumus par 
siltumenerģijas piegādi un 
lietošanu. 
 Papildu informāciju par 

centralizētās siltumenerģijas 
pakalpojuma saņemšanu varat 
saņemt sazinoties ar AS „Si-
mone” pa tālruni 64321793 vai 
klātiene Parka ielā 2C, Alūksnē.
 Par saņemto pakalpojumu 
tiks piemērots Regulatora 
apstiprinātais siltumenerģijas 
tarifs 55,05 EUR (bez PVN). 
Fiziskām personām tiek 
piemērota 12% PVN, juridiskām 
personām 21% PVN likme.

Paziņojums par 
lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu
 Saskaņā ar Alūksnes novada 
domes 26.07.2018. lēmumu Nr. 
257 “Par lokālplānojuma, kas 
groza Alūksnes novada terito-
rijas plānojumu 2015.-2027. 
gadam, izstrādes uzsākšanu 
poligonā “Lāčusils”, Alūksnes 
novadā, lokālplānojuma teri-
torijas robežas un darba uzde-
vuma apstiprināšanu”, ir uzsākta 
lokālplānojuma izstrāde.
 Lokālplānojuma izstrādes 
rezultātā plānotā poligona 
“Lāčusils” teritorijas daļai, 
kas sastāv no nekustamo 
īpašumu “Lāčusils”, “Silmalas”, 
“Namdari”, “Meža Strautiņi” 
un “Jaunlāčusils”, Alsviķu 
pagastā, zemes vienībām, tiks 
mainīts funkcionālais zonējums 
no Mežu teritorijas (M) un 
Publiskās apbūves teritoriju (P), 
savukārt nekustamo īpašumu 
“Jaunlāčusils”, Alsviķu pagastā, 

un “Jaunlāčusils”, Ilzenes 
pagastā, zemes vienības tiks 
noteiktas par Valsts  nozīmes 
aizsardzības objektu teritoriju 
(TIN1), saglabājot jau esošo 
Mežu teritorijas (M) funkcionālo 
zonu. 
 Lokālplānojumu izstrādās 
IK “Plānošanas eksperti”, 
lokālplānojuma izstrādi vadīs 
Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijas plānotāja M. Ziņģe-
Bumbure.
 Rakstiski priekšlikumi un ietei-
kumi lokālplānojuma izstrādei 
iesniedzami personīgi Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, vai sūtot uz e-pastu: 
dome@aluksne.lv, fiziskajām 
personām norādot savu vārdu, 
uzvārdu, adresi, juridiskā 
personām – nosaukumu, 
reģistrācijas datus, adresi.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde,
Reģ.nr. 90011733825

izsludina pretendentu pieteikšanos 
uz Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” 

vadītāja amata vietu

Galvenie amata pienākumi:
- plānot un vadīt SAC “Pīlādži” darbu, kā arī kontrolēt uzticēto 
uzdevumu savlaicīgu, kvalitatīvu un tiesisku izpildi;
- pārstāvēt SAC “Pīlādži” attiecībās ar juridiskajām un 
fiziskajām personām, kā arī valsts pārvaldes iestādēs;
- analizēt budžeta līdzekļu izlietojumu SAC “Pīlādži”;
- sagatavot un iesniegt atskaites, pārskatus par struktūrvienības 
darbu, kā arī citu nepieciešamo informāciju;
- organizē pašvaldības iepirkumu (pasūtījumu) iestādē 
apstiprinātā budžeta ietvaros.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība (bakalaura vai 2. līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība);
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt 
savu darbu; 
- labas zināšanas administratīvajā procesā un prasmes 
izmantot praksē normatīvos aktus;
- vēlama pieredze kolektīva vadīšanā un darbā ar klientiem;
- labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: 
MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties 
ar cilvēkiem.

 Pretendentiem iesniegt motivācijas vēstuli, izglītības un 
profesionālās darbības aprakstu (CV), kurā norādītas personas, 
pie kurām vērsties pēc rekomenendācijām, izglītību apliecinošo 
dokumentu kopijas, līdz 2018. gada 31. augustam plkst.15.00, 
nosūtot elektroniski slp@aluksne.lv, pa pastu vai, nogādājot 
personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Lielā Ezera ielā 
11, Alūksnē, LV-4301. 
Kontaktpersona Evija Švalbe: 64381347, 27865635.

Uzņēmējdarbība
Pašvaldība 
izsludina jauniešu 
biznesa ideju konkursu

 Alūksnes novada 
pašvaldība izsludina 
“Jauniešu biznesa ideju 
konkursu komercdarbības 
uzsākšanai Alūksnes novadā”. 
Pašvaldība konkursu rīko 
kopš 2011. gada, un šajā 
laikā tā ir atbalstījusi 17 biznesa 
idejas par kopējo finansējumu 
33 770,18 EUR. Konkurss 
ir iespēja uzsākt 
savu uzņēmējdarbību ar 
pašvaldības finansiālu 
atbalstu. Viens pretendents var 
pretendēt uz atbalstu līdz 
2850 EUR. Jaunieši vecumā 
no 18 līdz 30 gadiem 
var iesniegt savu biznesa 
ideju konkursam laika 
posmā no 5. septembra 
līdz 6. oktobrim.
Visi interesenti aicināti uz 
Info dienu 6. septembrī 
plkst. 16.00 Uzņēmējdarbības 
atbalsta centrā. Šajā laika 
posmā notiks arī apmācības 
un konsultācijas. Konkursa 
nolikums ir publicēts 
www.aluksne.lv. Vairāk 
informācijas par 
konkursu pie uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālistes Māras 
Saldābolas, zvanot 
25425222 vai rakstot uz 
mara.saldabola@aluksne.lv. 

Seminārs 
uzņēmumiem

 20. septembrī plkst. 9.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
notiks praktisks seminārs ar 
individuālu pieeju katram 
uzņēmumam, kura laikā 
iedod risinājumus, kā jāveido 
mārketings un pārdošanas 
process, lai uzņēmēji 
varētu nopelnīt vairāk. 
Seminārs paredzēts uzņēmumu 
vadītājiem, pārdošanas un 
mārketinga speciālistiem. 
Semināru vadīs pieredzējis 
savas jomas profesionālis Jānis 
Sīklis, kuram jau 26 gadus ir 
pārdošanas pieredze un 
noslēgto līgumu apjoms 
56 kompāniju interesēs 
pārsniedz 28 miljonus eiro. Jau 
21 gadu Jānis Sīklis vada savu 
uzņēmumu “Baltic Sales 
Agency”. Semināru organizē 
Alūksnes novada pašvaldība. 
Informācija par pieteikšanos 
un dalības maksu pie 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālistes Māras Saldābolas, 
zvanot pa tālruni 

25425222 vai rakstot uz 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Aicina piedāvāt 
telpas un īpašumus 
uzņēmējiem

 Ja iedzīvotāju vai 
uzņēmumu rīcībā ir neizmantotas 
biroja, ražošanas vai 
noliktavas telpas vai 
kāds cits uzņēmējdarbībai 
noderīgs īpašums, tad 
aicinām to nodod nomā 
uzņēmējiem!  Informācija par 
piedāvāto objektu tiks 
ievietota Alūksnes novada 
pašvaldības mājaslapas 
www.aluksne.lv sadaļā 
“Investīciju teritorijas”, 
Vidzemes Uzņēmējdarbības 
centra publiskajā datubāzē, 
kā arī tiks piedāvāta 
jaunajiem uzņēmējiem. 
Savus piedāvājumus 
aicinām sūtīt uzņēmējdarbības 
atbalsta speciālistei 
Mārai Saldābolai, rakstot 
uz e-pastu 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Māra Saldābola,
uzņēmējdarbības atbalsta 

speciāliste
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Sāks ceļa pārbūvi 
Kalncempjos
 Kalncempju pagastā 
septembrī sāksies autoceļa 
Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi 
pārbūves 1. kārtas darbi.

  Ceļa pārbūve notiks 
no 2,15. kilometra 
līdz 4,20. kilometram, 
kopumā 2,05 km garumā. 
Vietējiem iedzīvotājiem 
jārēķinās, ka būvdarbu 
laikā būs zināmas neērtības, 
pārvietojoties 
ar transportlīdzekļiem, 
caurteku izbūves laikā 
ceļš īslaicīgi arī 
būs slēgts. 
 Kā ierasts, pārbūvi uzsāks 
ar trases nospraušanu, pēc 
tam veiks caurteku izbūvi. 
Saskaņā ar tehnisko 
projektu, kvalitatīvai ceļa 
izbūvei atsevišķās vietās 
pārbūves posmā būs 
nepieciešams nogriezt kokus. 
Par to lēmumu ir pieņēmusi 
pašvaldības Apstādījumu 
aizsardzības komisija.
 Lai gan darbus sāks rudenī, tie 
turpināsies tik ilgi, cik to šajā 
gada laikā atļaus laika apstākļi 

un, ja būs nepieciešams, 
pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 
turpināsies pavasarī. Darbi 
jāveic astoņu mēnešu laikā 
kopš līguma par būvdarbu 
veikšanu noslēgšanas 
(17.07.2018), 
neskaitot tehnoloģisko 
pārtraukumu.
 Saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem 
SIA “Vianova”, būvuzraudzību 
nodrošinās SIA “Sistēmeksperts”, 
autoruzraudzību - 
SIA “Ceļu komforts”. 
 Ceļa pārbūve notiks Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. 
gadam pasākuma “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” atbalstītā pro-
jekta Nr. 17-07-A00702-000128 
“Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-
Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 
1. kārta Kalncempju pagastā, 
Alūksnes novadā” ietvaros. 
   

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Muižas parkā 
atklāti atjaunotie objekti

 10. augustā Alūksnes 
muižas parkā atklātas 
vēl trīs mazās arhitektūras 
formas - atjaunotais Pomonas 
templis un restaurētās 
Apaļā (Fontāns vai 
Katrīnas bļoda) un Ovālā 
strūklaka (Turku avots).

 Ovālā un Apaļā strūklaka, kas 
saglabājušās savās autentiskajās 
vietās, restaurētas, tām pievadīts 
funkcionēšanai nepieciešamais 
elektrības nodrošinājumu, kā arī 
ierīkota ūdens padeve.
 Pilnībā atjaunots zudušais 
Pomonas templis tā vēsturiskajā 

vietā, kā arī ierīkoti pievadceliņi. 
Pomonas templis, kas dēvēts arī 
par Ganiņu paviljonu, savu-
laik celts 18. gadsimta otrajā 
pusē klasicisma stilā. Uz neliela 
postamenta tempļa iekšienē 
atradusies romiešu dārzkopības 
dievietes Pomonas marmora 
statuja, savukārt uz paviljona 
kolonnu pārsedzes bijis franču 
valodā iegravēts teksts, latviskā 
tulkojumā – “Kas mīl dabu, tas 
mīl arī tikumu”.
 Parka arhitektoniski 
mākslinieciskās un vēsturiskās 
izpētes rezultātā secināts, ka 
parka teritorijā esošie pamati, 

kas iepriekš tika uzskatīti 
par Pomonas tempļa 
pamatiem, tomēr nav 
šai mazajai arhitektūras formai 
piederīgi, tāpat arī precizēta 
tempļa vēsturiskā atrašanās 
vieta.
  Saskaņā ar atklātā iepirkumu 
konkursa rezultātiem darbus 
veica SIA “BŪVFIRMA INBUV”. 
Būvprojektu izstrādātāja 
SIA “ARHITEKTA L.ŠMITA 
DARBNĪCA”.
 Projektu vadīja Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Sanita Adlere.

Izmaiņas 
sabiedriskā 
transporta maršrutos
 Alūksnes novada 
pašvaldība ir saņēmusi 
informāciju no 
SIA “Sabiedriskais 
autobuss”, kas nodrošina 
sabiedriskos pārvadājumus 
Alūksnes novada teritorijā, 
ka ar šī gada 
1. septembri būs šādas 
izmaiņas sabiedriskā 
transporta kustībā 
novadā:

Maršrutā Nr.3050 
Alūksne-Kalnadruvas-
Kapsēta-Alūksne:

 - reisam Nr.05 
plkst.12.50 no Alūksnes AO 
noteikt sezonalitāti 
01.05.-30.09. (iepriekš kursē 
visu gadu),

 - atklāt reisu Nr.17 
plkst.12.50 no Alūksnes AO, 
nosakot sezonalitāti 
01.10.-30.04. (kursē no 
pirmdienas līdz piektdienai),

 - reisam Nr.07 plkst.16.36 
no Alūksnes AO noteikt 
sezonalitāti 01.05.-30.09. 
(iepriekš kursē visu gadu),

 - atklāt reisu Nr.19 plkst.16.35 
no Alūksnes AO, nosakot 
sezonalitāti 01.10.-30.09. 
(kursē no pirmdienas līdz 
piektdienai),
 
 - reisam Nr.12 plkst.17.10 
no Alūksnes AO noteikt izpildi 

no pirmdienas līdz sestdienai 
(iepriekš no pirmdienas 
līdz svētdienai),

 - reisam Nr.13 plkst.18.25 
no Alūksnes AO noteikt 
sezonalitāti 01.05.-30.09. 
(iepriekš kursē visu gadu);
Maršrutā Nr.3051 
Alūksne-Kolberģis-
Slimnīca-Alūksne reisam 
Nr.05 plkst.16.05 no 
Alūksnes AO noteikt 
izpildi no pirmdienas 
līdz piektdienai (iepriekš no 
pirmdienas līdz svētdienai);

Maršrutā Nr.6691 
Alūksne-Vengerski-
Māriņkalns:

 - slēgt reisu Nr.09 
plkst. 07.43 no Alūksnes AO,

 - slēgt reisu Nr.10 
plkst.08.04 no pieturvietas 
“Māriņkalns”;

Maršrutā Nr.6697 
Alūksne-Mārkalne-
Zabolova:

 - reisu Nr.05 plkst.18.00 no 
Alūksnes AO saīsināt līdz 
pieturvietai “Mārkalne”, 
neveicot ceļa posmu līdz 
Zabolovai,

 - slēgt reisu Nr.06 plkst.19.25 
no pieturvietas “Zabolova”,
atklāt reisu Nr.16 plkst.18.25 no 
pieturvietas “Mārkalne”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Alūksnes muižas parkā atkal priecē Pomonas templis                                                      Alvita Grīvnieka foto

Kas pelnījuši “Sudraba zīli”? Aicinām 
iesniegt pieteikumus apbalvojumam
 Nu jau vairāku gadu 
garumā ik rudeni Latvijas 
valsts proklamēšanas 
gadadienas svinībās Alūksnes 
novada pašvaldība 
pasniedz augstāko tās 
apbalvojumu – “Sudraba zīle” 
cilvēkiem, organizācijām, 
domubiedru grupām, kuru 
veikums novada un tās 
iedzīvotāju labā ir īpaši 
atzīstams. Tādēļ aicinām 
ikvienu pieteikt 
pretendentus šim 
apbalvojumam līdz pat 
30. septembrim (ieskaitot).

 Apbalvošanai var pieteikt gan 
Alūksnes novada iedzīvotājus, gan 
personas, kas dzīvo un 
darbojas citur Latvijā vai ārzemēs, 
taču kuru ieguldījums Alūksnes 
novadā ir nozīmīgs. Tāpat 
apbalvošanai ar „Sudraba zīli” var 
pieteikt fizisku personu grupu – 
organizāciju, biedrību u.c.
 Piesakot apbalvošanai 
kādu pretendentu, lūdzam 
rakstīt iesniegumu brīvā formā, 
tajā norādot pamatojumu, kādēļ 
un kādā jomā konkrētā persona 
būtu jāapbalvo ar pašvaldības 
augstāko apbalvojumu. Pēc 
iespējas precīzi lūdzam norādīt arī 
informāciju pieteiktās personas 
identificēšanai – vārdu, uzvārdu, 
dzīvesvietu, nodarbošanos 
vai ieņemamo amatu. Ja 
apbalvošanai izvirzāt juridisku 
personu, tad jānorāda tās 
nosaukums un adrese, bet, 
ja piesakāt personu grupu – 
kolektīvu, tad tā nosaukums un 
vadītāja vārds un uzvārds.
 Pretendentus var pieteikt gan 
iedzīvotāji individuāli, gan arī 

kolektīvi, pieteikumā norādot arī 
informāciju par iesniedzēju, lai 
nepieciešamības gadījumā varētu 
sazināties.
 Ar pašvaldības apbalvojumu 
nolikumu var iepazīties 
pašvaldības mājaslapas 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi.
 Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
komisija, bet gala lēmumu 
pieņems Alūksnes novada dome. 
Pašvaldības augstākais 
apbalvojums tā saņēmējiem tiks 
pasniegts valsts svētkiem 
veltītajā pasākumā Alūksnes 
Kultūras centrā.
 Pieteikumus aicinām iesniegt 
personīgi Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
3. stāvā 306. kabinetā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, sūtīt pa pastu 
Alūksnes novada pašvaldībai 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā LV-4301 vai elektroni-
ski uz e-pasta adresi: dome@
aluksne.lv ar norādi „Pieteikums 
apbalvošanai ar „Sudraba zīli””.

Kopš 2010. gada Alūksnes 
novada augstākais apbalvo-
jums novembrī valsts svētkos 
pasniegts:

2010. gadā
Andrejam Aleksejevam, Zinovijai 
un Gunāram Aplokiem, Jānim 
Baltiņam, Intaram Berkulim, 
Vilnim Blūmam, Dzidrai Mazikai, 
Jānim Polim, Agritai Šaicānei, 
Ivaram Zariņam

2011. gadā
Lidijai Zitānei, Vizmai Dravnie-
cei, Ivaram Hamanim, Viesturs 
Kazainim, Andrim Kļaviņam, 

Gunāram Ozoliņam, Gunitai 
Palejai, Mārai Podkalnei, Raivim 
Podrezovam, Ilonai Riekstiņai, 
Anitai Šnikvaldei

2012. gadā
Evai Aizupei, Intai Aizupietei, 
Edgaram Bertukam, Lidijai Juksei, 
Aigaram Peperniekam, Aigaram 
Steberim,  Zitai Skultei, Aldim 
Verneram, Gunitai Virkai, Sašam 
Dišeinam (Sacha Duchaine)

2013. gadā
Ivetai Baltajai-Vanagai, Zigrīdai 
Ilenānei, Daina Dubrei-Dobrei, 
Dzintrai Zvejniecei, Gintam 
Teterovskim, Ivetai Druvai – 
Druvaskalnei, Agrim Jermacānam, 
Imantam Samam, Aritai Prindulei, 
SIA „Dzīpari S”

2014. gadā
Ilzei Līviņai, Daigai Ozoliņai, Ingai 
un Uģim Prauliņiem, Renātei Pili-
pai, Gunāram Kalējam, biedrībai 
“Astes un Ūsas”, Laivu ģimenei, 
Uģim Puzulim, Ivaram Tīcam

2015. gadā
Lilitai Spirkai, Rūtai Merkuševai, 
Dainai Libertei, Ilgvaram Vaskim, 
Inārai Kravalei

2016. gadā
Edītei Ojai, Natai Meģei, Aivaram 
Mālniekam, Irēnai Greivulei, 
Metai Lerhai

2017. gadā
Verai Sedleniecei, Mārai Krieviņai, 
Aldim Līcim

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Vilcienu kustības 
grafiks Bānīša svētkos 
1. septembrī

Gulbene – Alūksne
Stacijas

(pieturas) 
nosaukums

Reiss Nr. 694 Reiss Nr. 696

Tvaika lokomotīve Dīzeļlokomotīve

Atiešanas laiks Atiešanas laiks

Gulbene 13.00 18.15
Birze 13.11 18.25
Pūriņi 13.18 18.31

Stāmeriene Pienākšana 13.30
Došanās ceļā 13.40 18.41

Kalniena Pienākšana 13.55
Došanās ceļā 14.10 18.53

Dunduri 14.22 19.03

Paparde Pienākšana 14.30
Došanās ceļā 14.45 19.07

Umernieki 14.55 19.17
Vējiņi 15.03 19.26
Alūksne Pienākšana 15.20 Pienākšana 19.40

Alūksne – Gulbene

Stacijas
(pieturas) 

nosaukums

Reiss Nr. 693 Reiss Nr. 695

Tvaika lokomotīve Dīzeļlokomotīve

Atiešanas laiks Atiešanas laiks

Alūksne 15.40 20.00
Vējiņi 16.02 20.13
Umernieki Pienākšana 16.13 20.22

Paparde Pienākšana 16.25
Došanās ceļā 16.40 20.30

Dunduri 16.46 20.34

Kalniena Pienākšana 17.00
Došanās ceļā 17.15 20.45

Stāmeriene Pienākšana 17.30 21.00
Pūriņi 17.42 21.06
Birze 17.50 21.12
Gulbene Pienākšana 18.00 Pienākšana 21.20

Turpinājums no 2. lappuses

 - atbalstīt Ziemeru 
pamatskolas apkures katlu 
nomaiņu ar būvniecības 
indikatīvajām izmaksām 
36 292 EUR. Uzdot Ziemeru 
pamatskolai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā sagatavot 
tehnisko dokumentāciju un veikt 
iepirkumu. Pēc iepirkuma 
rezultāta izziņošanas skolai 
uzdots informēt domi par nepie-
ciešamā finansējuma apmēru;

 - atbalstīt biedrību 
„SKOLOTĀJU MĀJA 1”, piešķirot 
20 000 EUR apkures katla 
uzstādīšanas projekta 
izstrādei, apkures katla iegādei 
un uzstādīšanai tās 
apsaimniekošanā esošajai 
daudzdzīvokļu mājai “Skolotāju 
māja”, Liepnas pagastā. Lēmums 
saistīts ar to, ka minēto māju 
ar apkuri līdz šim nodrošināja 
Liepnas internātpamatskola, 
bet sakarā ar skolas likvidāciju 
siltumapgāde mājai ir pārtraukta 
un no esošās katlu mājas 
nav atjaunojama. Ņemot vērā 
šo lēmumu, dome arī izdarīja 

grozījumus 2018. gada 
22. marta lēmumā Nr. 87 
“Par Alūksnes novada 
pašvaldības autonomās funkcijas 
– siltumapgādes sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanas 
organizēšanas deleģēšanu akciju 
sabiedrībai „SIMONE””, tajā 
svītrojot AS “SIMONE” uzdoto uz-
devumu organizēt siltumapgādes 
pakalpojuma sniegšanu centrali-
zētās siltumapgādes pakalpoju-
ma saņēmējiem Liepnas pagastā;

 - nodot divstāvu dzīvojamās 
ēkas ar 10 dzīvokļu īpašumiem 
un zemes gabala 437 m² platībā, 
turpmāk – dzīvojamā māja, Pils 
ielā 60, Alūksnē, pārvaldīšanas 
tiesības ar dzīvokļu īpašumu 
īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprināts jaunās Bānīša 
stacijas ekspozīcijas cenrādis
 No 1. septembra būs atvērta 
jaunā ekspozīcija “Alūksnes 
Bānīša stacija” pārbūvētajā 
Alūksnes šaursliežu dzelzceļa 

stacijas bagāžas šķūnī. 
23. augusta domes sēdē deputāti 
apstiprināja stacijas ekspozīcijas 
cenrādi, kas būs spēkā, jau sākot 

ar ekspozīcijas darbības pirmo 
dienu – 1. septembri.

Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcija
CENRĀDIS

Pakalpojums Mērvienība Cena, EUR
Ieejas biļete pamatekspozīcijā
Pieaugušajam 1 apmeklējums 6,00
Skolēnam, studentam, pensionāram 1 apmeklējums 4,00
Ģimenes biļete (viens vai divi vecāki un 2-4 bērni līdz 
18 gadiem) 1 apmeklējums 12,00

Grupas dalībniekam (10 un vairāk personas) 1 apmeklējums
1 personai

5,00 pieaugušajam;
3,00 skolēnam, studentam, 

pensionāram
Bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) 1 apmeklējums bezmaksas
Grupas vadītājam vai pedagogam pavadot 10 un vairāk 
personas 1 apmeklējums bezmaksas

Politiski represētai personai 1 apmeklējums bezmaksas
Bērnam līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personai 
ar I grupas invaliditāti un vienai personai, kura to pavada 1 apmeklējums bezmaksas

Akcijas, tajā skaitā:
Akcijas “Muzeju nakts” ietvaros no pulksten 19 1 apmeklējums bezmaksas
18. novembrī 1 apmeklējums atlaide 50% apmērā
Jānim un Līgai (uzrādot dokumentus) 23. jūnijā un 24. 
jūnijā

1 apmeklējums atlaide 50% apmērā

1. oktobrī pensionāram, uzrādot pensionāra apliecību 1 apmeklējums atlaide 50% apmērā
1. jūnijā bērniem līdz 18 gadu vecumam 1 apmeklējums atlaide 50% apmērā
Augusta pirmajā svētdienā (Dzelzceļnieku dienā), 
uzrādot Dzelzceļa darbinieka apliecību

1 apmeklējums bezmaksas

No novembra līdz martam mēneša pēdējā svētdienā 1 apmeklējums bezmaksas
Gida pakalpojumi
Gida pakalpojums ekspozīcijā latviešu valodā 1 apmeklējums 10,00
Gida pakalpojums ekspozīcijā svešvalodā (krievu 
valodā, angļu valodā) 1 apmeklējums 15,00

Īslaicīga telpu noma ar ekspozīcijas pamatdarbību 
nesaistītiem pasākumiem stunda 16,00 (+ PVN normatīvajos aktos 

noteiktajā apmērā)

Tematisku pasākumu apmeklējums 1 pasākums
3,00 pieaugušajam;

1,00 skolēnam, studentam, 
pensionāram

Tematisks pasākuma apmeklējums ar pieaicinātiem 
speciālistiem 1 apmeklējums

5,00 pieaugušajam;
3,00 skolēnam, studentam, 

pensionāram

Izglītojošas nodarbības 1 apmeklējums
1 personai 3,00

Speciālie piedāvājumi (kāzu u.tml. programmas līdz 
15 personām) * 1 programma 50,00

* papildu jāmaksā īslaicīgās telpu noma atbilstoši programmas ilgumam un cenrādī noteiktai maksai

Domes 
23. augusta sēdē

Ēdināšanas maksās vecākiem 
būtisku izmaiņu nebūs
 Kā ik gadu, pirms jaunā 
mācību gada sākuma, 
Alūksnes novada domes 
23. augusta sēdē apstiprināja 
ēdināšanas pakalpojuma 
maksas novada bērnudārzos 
un skolās, kurās ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina 
pašvaldība, ne uzņēmēji. Tās 
būs spēkā no 1. septembra.

 Uzreiz gan jāuzsver, ka vecāku 
maciņos tas būtiskas izmaiņas 
neradīs, jo pakalpojuma maksas 
daļai, kuru sedz vecāki – tabulā 
tā norādīta kā mainīgā daļa jeb 
produktu izmaksas, lielākajā daļā 
izglītības iestāžu nav izmaiņu 
vai arī tās ir nelielas. Ziemeru 
pamatskolā pievienojas trans-
porta izmaksas ēdiena piegādei 
uz Jaunlaicenes filiāli, kas 
būs jāsedz vecākiem. Lielākas 
izmaiņas skar maksas pastāvīgo 
daļu, kuru sedz pašvaldība.

 Turklāt jāuzsver arī tas, ka 
arvien saglabāsies Alūksnes 
novada pašvaldības nodrošinātie 
ēdināšanas pakalpojuma mak-
sas atvieglojumi novada skolu 
un bērnudārzu audzēkņiem. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem 
gan bērnudārzu, gan skolu 
audzēkņiem ēdināšanas maksas 
pastāvīgo daļu (elektrība, ēdiena 
gatavošanā iesaistīto personu 
atlīdzība u.c.) 100% apmērā 
apmaksā pašvaldība.

 1.- 4. klašu skolēniem 
pašvaldība apmaksā starpību 
starp pusdienu maltītes 
ēdināšanas pakalpojuma pilno 
maksu un valsts piešķirto budžeta 
finansējumu, un pārējām dienas 
ēdienreizēm – 100% apmaksā 
ēdināšanas pakalpojuma 
pastāvīgo daļu.

 Bērnudārza obligātās izglītības 
programmai (5 un 6 gadīgajiem 
bērniem), kā arī 5.–12. klašu 
skolēniem pašvaldība apmaksā 
100% ēdināšanas pakalpojuma 
pastāvīgo daļu, un ir vēl šādi 
atvieglojumi:
1) ja ēdināšanu nodrošina 
izglītības iestāde, tad pašvaldība 
apmaksā 60 centus dienā no 
pakalpojuma maksas mainīgās 
daļas,
2) ja ēdināšanu nodrošina 
uzņēmējs (Alūksnes pilsētas 

skolās un Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā), tad 
pašvaldība apmaksā 90 centus 
dienā no ēdināšanas pakalpo-
juma maksas.

 Turklāt produktu izmaksas 
tiek samazinātas arī tad, ja 
bērnudārzā vai skolā ēdiena 
pagatavošanā izmanto 
pašaudzētos un/vai bezatlīdzības 
saņemtos produktus.

 Ņemot vērā to, ka lēmumi 
par katras izglītības 
iestādes ēdināšanas maksu 
apstiprināšanu satur ļoti 
apjomīgu informāciju par katru 
ēdienreizi, lūdzam bērnudārzu 
un skolu audzēkņu vecākus 
iepazīties ar lēmumu savā 
izglītības iestādē.

 Tāpat ar lēmumiem var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā
2018. gada 8. septembrī plkst. 13.00

PĻAUJAS SVĒTKI ATĒ

Vidzemes lauku sētas darbu 
darīšana, dziedāšana, dancošana 
un andelēšanās

13.00 Svētku atklāšana
13.30 Darbu darīšana
SAIMES MĀJĀ – maizes cepšana, 
Galgauskas mazpulks
SAIMES MĀJAS PAGALMĀ 
– kartupeļu rīvēšana, piena 
seperēšana, kāpostu skābēšana
LAIDARĀ – TLMS “Kalme” izstāde
LABĪBAS ŠĶŪNĪ - linu apstrāde 
kopā ar Briežuciema etnogrāfi sko 
ansambli
PIE LABĪBAS ŠĶŪŅA – piemājas 
saimniecības “Melderpuļķi” kazu 

demonstrācija un siera degustācija
ZEM ĀBELES – puļķu maizes 
cepšana
KLĒTĪ – medus sviešana
RIJĀ - labības kulšana ar 
spriguļiem
PIE PIRTS – veļas mazgāšana
PIE MOTORŠĶŪŅA – labības 
kulšana ar kuļmašīnu
PIE PŪNĪTES – zupas vārīšana un 
degustācija
SMĒDĒ – kalšanas darbi kopā ar 
amatnieku Laimoni Bāliņu
PIE SMĒDES – amatnieka Ērika 
Kanaviņa darbnīca un pankūku 
cepšana
STARP SMĒDI UN RATNĪCU – TLMS 

“SAGŠA” un Laimdotas Kliesmetes 
keramika
ZIRGU INVENTĀRA ŠĶŪNĪ - z/s 
“Apkalnmājas” ādas apstrāde un 
zirglietu darināšana
PIE ZIRGU INVENTĀRA ŠĶŪŅA - 
Alūksnes novada mazpulku darbi
RATNĪCĀ – karošu grebšana kopā 
ar Laimoni Lapsu 
LAIDARA NOJUMĒ – radošās 
darbnīcas - smilšu aplikācijas
ATRAKCIJU LAUKUMĀ – amatnieku 
un mājražotāju andele, vizināšanās 
ar zirgiem
STARP INFO un SAIMES MĀJU – 
klūdziņu pinumi, ozolzīļu kafi jas 
baudīšana

Pasākuma laikā mazpulki veidos 
latvju zīmes no dabas materiāliem.

13.00 Mājražotāju un amatnieku 
tirdziņš
14.00 Alūksnes novada 
amatiermākslas kolektīvu koncerts
16.00 UMURKUMURS 
16.30 Rēzeknes vidējās paaudzes 
deju kolektīva “Dziga” koncerts 
18.00 Cēsu teātra izrāde, Ā. 
Alunāns “Mucenieks un muceniece” 
19.30 Latviešu ekoloģiskās mūzikas 
grupas “Ducele” koncerts,
21.00 Festivāla “Latvijas Goda 
aplis” gaismas iedegšana

Svētkos piedalās:
darbu un amatu pratēji no Vid-
zemes un Latgales

Svētkus atbalsta: Alūksnes 
novada pašvaldība, Vidzemes 
plānošanas reģions,
Z/S „Lejas”, SIA “ANDIO”, Latvijas 
Radio, Radio Tev, laikraksts „Ma-
lienas Ziņas”, laikraksts „Alūksnes 
Ziņas”

Ieejas maksa: pieaugušajam 
- 3,00 EUR, skolēnam  - 1,50 
EUR, ģimenes biļete – 7,00 EUR, 
autostāvvieta – 1,00 EUR

Simtgades zaļumballi ieskandināja 
kopā ar vīru kori “FRACHORI”
 Svinot Latvijas simtgadi, 
tieši 100 dienas pirms Latvijas 
valsts dzimšanas dienas, 
11. augustā daudzviet 
Latvijā, arī Mālupes pagastā, 
notika Latvijas simtgades 
zaļumballes. “Es TEVI 
ielūdzu uz BALLI” - ar tādu 
aicinājumu mālupieši aicināja 
visus uz Latvijas simtgades 
zaļumballi Mālupē.

 Pirms balles mēs visi kopīgi 
kavējāmies atmiņās par 
pirmajām zaļumballēm. Savos 
atmiņu stāstos dalījās Aivars 
Delpers, Mārtiņš Augstkalnietis 
un Iveta Priede. 
 Mēs ikkatrs esam savas zemes 
daļa. Tāpēc Ilona Riekstiņa 
aicināja - atgādināsim sev 
tradīcijas un notikumus, kuri 
nozīmīgi ļaudīm, kas mūsu pusē 
darīja darbu un svinēja svētkus. 
Klausoties Guntara Ruņģa un 
Rīgas Kultūras un tautas mākslas 
centra “Mazā ģilde” vīru kamer-
kora “FRACHORI” dziedātajās 
dziesmās, mēs varējām 

ieskatīties Mālupes pagasta 
vēstures lappusēs. 
 Latvieši ir dziedātāju tauta, 
un Guntars Ruņģis aicināja 
visus klātesošos uz kopīgu 
sadziedāšanos. Mālupes sieviešu 
vokālajam ansamblim šī bija 
vienreizēja iespēja dziedāt kopā 
ar Guntaru Ruņģi un vīru ka-
merkora “FRACHORI” diriģenta 
Andreja Mūrnieka vadībā. 
 Skanot Guntara Ruņģa un vīru 
kamerkora dziesmai, Mālupes 
līnijdeju grupas „Nāc līdz” 
dalībniecēm kopā ar kamerkora 

vīriem, griežoties pirmajā valsī, 
tika atklāta Latvijas simtgades 
zaļumballe Mālupē. Guntara 
Ruņģa vārdā saku lielu paldies 
visiem koncerta apmeklētajiem 
un uz trešo tikšanos Mālupē. Trīs 
lietas - labas lietas.
 Vakara gaitā par balles mūziku 
gādāja grupa “Ceļavējš”. 
 Paldies visiem par atbalstu šī 
pasākuma norisē!

Iveta Zvejniece, 
Mālupes Saieta nama vadītāja

Ates muzejā atklāta jauna 
“Kalmes” izstāde
 29. augustā sadarbībā 
ar Alūksnes Kultūras 
centra Tautas lietišķās 
mākslas studiju “Kalme” 
atklājam latviešu tautas 
lietišķās mākslas izstādi 
„No dabas ziedu vainadziņš, 
man krāšņais dzīpariņš”, 
kas būs apskatāma līdz 
20. oktobrim. 

 - Izstāde ir veltījums Latvijas 
simtgadei. Tajā piedalās TLMS 
„Kalme” 12 meistares, kuras sa-
vus darbus darinājušas no dzijas, 
kas krāsotas ar dabas izcelsmes 
krāsvielām. Latvijas daba ir 
krāšņa, krāsu tajā ir daudz, 
un krāsas mums ir visapkārt. 
Lai no katra auga maksimāli 
iegūtu krāsu nianšu bagātību, 
tika izmantotas dažādas auga 
daļas (saknes, ziedi, laksti, 
lapas, mizas) un kodinātāji. Šāda 
krāsošana ir izveidojusies kā 
tautas mākslas nozare, kurā 
katra meistare parāda savu 

amata prasmi, pārmantotos, 
no dažādiem avotiem apgūtos 
un eksperimentos atrastos 
darba paņēmienus. Krāsošana 
ir saistošs, bet darbietilpīgs 
process. Meistares  pie šī 
darba ir strādājušas jau gandrīz 
trīs gadus, no sākuma līdz 
beigām, no augu vākšanas līdz 
nokrāsotās dzijas skalošanai un 
žāvēšanai. Un vēl saistošāk bija 
gatavās dzijas likt lietā – izveidot 
kompozīciju un aužot vai adot 
tikt pie gatava izstrādājuma,” 
– saka Alūksnes TLMS „Kalme” 
vadītāja Ineta Leja.
 Rudens periodā pirmsskolas 
un skolas vecuma bērniem 
piedāvāsim izglītojošo program-
mu “Spēles un rotaļas Ates sētā”. 
Spēļu un rotaļu izglītojošajā 
programmā ikviens varēs atrast 
sev tuvas, mīļas un pat piemirstas 
spēles un rotaļas. Program-
mas laikā varēs līdzdarboties 
sacensībās, stafetēs un veiklības 
spēlēs brīvā dabā.

 Aicinām piedalīties akcijā 
“Apceļo Vidzemes šoseju pieturas 
2018”. Muzeja teritorijā atrodas 
rāmis, kas ir viens no šīs akcijas 
objektiem. Lai piedalītos akcijā, 
jāapmeklē kāds no 12 akcijas 
objektiem un jāievieto fotogrāfi ja 
ar apmeklēto akcijas objektu 
savā Facebook.com profi lā. Pie 
fotogrāfi jas jāpievieno tēmturis 
#vidzemespieturas. Pārliecinies, 
vai tavs Facebook ieraksts ir 
publiski redzams visiem Face-
book lietotājiem. Fotogrāfi jā 
var būt redzams gan akcijas 
dalībnieks ar apmeklēto objektu, 
gan tikai akcijas objekts. Labāko 
fotogrāfi ju īpašnieki saņems 
personalizētu ceļojuma koferi. 
Akcija turpinās līdz pat 
1. oktobrim.

Janita Šolina,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzeja vadītāja

Zeltiņos 
koncertēs “Jubilāri”

 Zeltiņu tautas namā 
29. septembrī pulksten 16.00 
solistu apvienības “Jubilāri” 
koncerts.

 Četri Latgales vīri - Andris 
Eriņš (“Dricānu Dominante”), 
Andris Baltacis (“Baltie Lāči”), 
Gints Ločmelis (“Ginc un Es”) un 
Aldis Kise kādā skaistā vasaras 
novakarē kopīgi iedziedāja 

dziesmu “Visa dzīve”.
 Klausītāji atzinīgi novērtēja 
debiju, īsā laikā ierindojot 
dziesmu šlāgeraptaujas 
2016. gada fi nāla piecniekā. 
Un tā radās solistu apvienība 
“Jubilāri”. Kāpēc “Jubilāri”? To 
varēs uzzināt koncertā, kurā 
skanēs populāras dziesmas, 
kopīgi veidoti skaņdarbi, joki un 
nopietnas pārdomas par dzīvi.

“Jukums” piedalījies 
starptautiskā deju festivālā

 Alūksnes Kultūras 
centra deju kolektīvs 
“Jukums” un Jaunlaicenes 
folkloras kopa “Putnis” 
augustā piedalījušies 
starptautiskā festivālā 
“Bjelovar’s summer” 
Sv. Ivan Žabno pilsētā, 
Horvātijā, no 9. līdz 
14. augustam.

 Iespēja piedalīties festivālā un 
demonstrēt latviešu tautas tērpus 
un dejas kolektīvam bija, patei-
coties biedrības “Attīstības hori-
zonti” projektam, ko atbalstījis 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 - Festivālā rādījām deju uzve-
dumu “Malēnieši smalki ļaudis” 
folkloras grupas pavadījumā. 
Šoreiz dejojām jaunajos tautas 
tērpos, kas tika darināti Dziesmu 
un deju svētkiem un ar kuriem 
tautas tērpu skatē ieguvām 2. 
vietu deju kolektīvu kategorijā. 

Mūsu sniegumu festivālā uzņēma 
labi, jo tas ir vērsts uz publiku, 
līdz ar to ievērojami atšķīrās 
no citu kolektīvu dejotajām 
etnogrāfi skajām dejām, - stāsta 
“Jukuma” vadītājs Agris Veisma-
nis.
 Festivāla organizācija bijusi ļoti 
laba, tā rīkotāji padomājuši arī 
par to, lai pienācīgi reprezentētu 
savu valsti un vietējo apkaimi, 
iepazīstinot ar nozīmīgākajiem 
objektiem. Ārvalstu kolektīvu 
vadītājiem festivāla ietvaros 
notikusi arī pieņemšana pie 
vietējās pilsētas mēra.

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Moto: Satikšanās ar latvieša sētu, saimi un Visumu
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Atsāksies bezmaksas 
vingrošanas nodarbības
 Sākoties septembrim, 
daudzviet novadā atsāksies 
bezmaksas vingrošanas 
nodarbības, ko nodrošina 
Eiropas Sociālā fonda pro-
jekts Nr. 9.2.4.2/16/I/005 
“Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā!”. 
 Nāc pats un aicini citus!

ALŪKSNĒ
 Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu 
aktu zālē (3. stāvā):
 Sākot ar 17. septembri, 
pirmdienās 17.30 būs 
pieejamas pilates, bet otrdienās 
un ceturtdienās 17.30 aerobika 
un steps Ingūnas Dovgānes 
vadībā (t. 26420761).
 No 18. septembra otrdienās 
18.30 būs pieejamas vingrošanas 
nodarbības vecuma grupai 
no 54 gadiem Baibas Strodānes 
vadībā (t. 29392676).

 Alūksnes pilsētas sākumskolas 
aktu zālē (2. stāvā), sākot 
ar 3. septembri, pirmdienās 
un piektdienās 19.00 pieejamas 
jogas nodarbības Antras 
Aizupietes vadībā 
(t. 26486096).

 Alūksnes novada Sabiedrības 
centra zālē (2. stāvā) 5. 
septembrī 16.00 būs 
pieejamas vingrošanas 
nodarbības cilvēkiem ar 
invaliditāti, bet, sākot 
ar 10. septembri, šīs nodarbības 
norisināsies pirmdienās 
16.00 Baibas Strodānes 
vadībā (t. 29392676).

NOVADĀ
 Alsviķu tautas namā, 
sākot ar 10. septembri, 
pirmdienās un trešdienās 
18.00 un, sākot ar 1. oktobri 
arī piektdienās 18.00 būs 
pieejamas vingrošanas 
nodarbības Kristīnes Šmagres 
vadībā (t. 25633460). 

 Ilzenes SKIIM centrā 
“Dailes”, sākot ar 
20. septembri pirmdienās un 

ceturtdienās 19.00 pieejamas 
vingrošanas nodarbības Ingas 
Ķīses vadībā (t. 26137351).

 Jaunannas tautas namā, 
sākot ar 12. septembri, 
trešdienās 19.00 būs pieejamas 
vingrošanas nodarbības Ingūnas 
Dovgānes vadībā (t. 26420761).

 Mārkalnes tautas namā, 
sākot ar 27. septembri, 
16.30 būs pieejamas 
vingrošanas nodarbības 
Artūra Grīnberga vadībā 
(t. 26498068).

 Zeltiņu tautas namā, sākot 
ar 6. septembri, ceturtdienās 
19.00 būs pieejamas vingrošanas 
nodarbības Artūra Grīnberga 
vadībā (t. 26498068).
 Sīkāku informāciju un 
precīzu nodarbību grafiku par 
notiekošajām vingrošanas 
nodarbībām var iegūt, sazino-
ties ar attiecīgo vingrošanas 
nodarbību vadītāju!
 
 Šī paša projekta ietvaros 4., 11. 
un 18. septembrī notiks šī gada 
pēdējās nūjošanas nodarbības 
nūjošanas instruktores Solveigas 
Kristīnes Selgas vadībā, līdz no-
vembrim vēl ir iespēja iesaistīties 
dažādās sporta aktivitātēs 
Jaunannā profesionālas treneres 
Zojas Ribušas vadībā, savukārt 
grūtniecēm līdz decembrim 
pieejamas ūdens vingrošanas 
nodarbības, iepriekš piesakoties 
pie nodarbību vadītājas Jolantas 
Arājas pa tālruni 29417113.
 Sākoties jaunajam mācību 
gadam, vairāki veselību veicinoši 
pasākumi tiks organizēti 
Alūksnes novada izglītības 
iestāžu skolēniem: profilaktiskas 
nodarbības stājas uzlabošanai 
pirmo klašu skolēniem, 
peldēšanas nodarbības 5. un 
6. klašu skolēniem un profilak-
ses pasākumi par atkarībām 
skolēniem no 15 līdz 19 gadiem.

Kristīne Lāce,
projekta vadītāja

Pieaugušie var pieteikties 
ES fondu finansētām mācībām 
 Valsts izglītības attīstības 
aģentūra augustā uzsāka 
trešo pieteikšanās kārtu 
Eiropas Savienības fondu 
pieaugušo izglītības projektā 
“Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences 
pilnveide”. Tajā ikviens 
strādājošais 
un pašnodarbinātais 
no 25 gadu vecuma var 
pieteikties mācībām 
11 tautsaimniecības nozarēs, 
līdz 17. septembrim 
iesniedzot pieteikumu kādā 
no 70 izglītības iestādēm 
visā Latvijā.
 Mācību dalībniekiem 
jānodrošina 10% līdzmaksājums, 
ko var finansēt arī darba 
devējs. Strādājošajiem ar 
maznodrošinātā vai trūcīgā 
statusu mācību maksu pilnā 
apmērā sedz ES fondi un 
valsts, kā arī ir iespēja 
saņemt transporta izmaksu 
kompensāciju, ja šādas 
izmaksas rodas mācību 
laikā. Savukārt nodarbinātie 

ar invaliditāti var saņemt 
kompensāciju asistenta 
vai surdotulka pakalpojumiem, 
kas radušies mācību laikā. Pro-
jekta laikā jaunu profesiju 
vai zināšanas strādājošie 
var apgūt tikai vienu reizi.

 Pieteikšanās notiek 
izglītības iestādēs. Plašāku 
informāciju par mācību 
programmām, izglītības 
iestādēm, pieteikšanās 
kārtību un citiem praktiskiem 
jautājumiem iespējams 
atrast vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

 Alūksnes novadā ir 
pieejamas šādas mācību 
programmas:

Ādas apstrādes tehnoloģijas 
un izstrādājumu izgatavošana 
Smiltenes tehnikuma Alsviķu 
struktūrvienībā (27810836, 
rolands.agis@
smiltenestehnikums.lv vai 
smiltenestehnikums@gmail.com)

Jaunākās tendences ēdienu 
gatavošanā un noformēšanā  
SIA Mācību centrs 
“Austrumvidzeme” (26555503, 
gbvj@inbox.lv)

Jaunākās tendences kon-
ditorejas izstrādājumu 
gatavošanā un noformēšanā  
SIA Mācību centrs 
“Austrumvidzeme” (26555503, 
gbvj@inbox.lv)

Personas datu aizsardzība 
(IT) un IT drošība SIA Mācību 
centrs “Austrumvidzeme” 
(26555503, gbvj@inbox.lv)
 
Šūto un dekoratīvo 
izstrādājumu ražošanas 
tehnoloģija SIA Mācību centrs 
“Austrumvidzeme” (26555503, 
gbvj@inbox.lv)

Evita Aploka, 
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums no 1. lappuses

 No maija līdz oktobrim tā 
būs atvērta no otrdienas līdz 
svētdienai ar darba laiku no 
pulksten 10.00 līdz 18.00. 
Savukārt no novembra līdz 
aprīlim to varēs apmeklēt tajās 
pašās dienās no pulksten 10.00 
līdz 17.00. Piesakot apmeklētāju 
grupas, būs iespējams vienoties 
par ekspozīcijas apmeklēšanu arī 
citā laikā.

 Alūksnes stacijas šķūņa 
pārbūves izmaksas ir 
412 758,25 EUR ar PVN, bet 
multimediālās ekspozīcijas 
“Alūksnes Bānīša stacija” 
izmaksas - 162 902,23 EUR 
ar PVN.

 Darbi Alūksnes Bānīša stacijā 
norisinās projekta “Gaismas 
ceļš cauri gadsimtiem” ietva-
ros, projekta vadītāja - Sanita 
Adlere. Projektu Alūksnes novada 
pašvaldība īsteno sadarbībā ar 
Gulbenes un Cesvaines no-
vadu pašvaldībām un Smiltenes 
evaņģēliski luterisko draudzi 
Kultūras ministrijas Eiropas 
Savienības fondu līdzekļu 
Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā virz-
iena “Vides aizsardzības resursu 
izmantošanas efektivitāte” 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī ar to saistītos 
pakalpojumus” ietvaros.

No 1. septembra atvērta 
jaunā ekspozīcija Lai mazinātu bērnu 

skaitu, kuri tiek 
ievietoti bērnunamos, 
no 1. jūlija Latvijā tiek 
ieviestas divu veidu 
specializētās audžuģimenes - 
krīzes audžuģimenes un 
specializētās audžuģimenes.

 Jāņem gan vērā, ka abas 
specializācijas vienlaikus iegūt 
nevarēs. Specializētajām 
audžuģimenēm plānots lielāks 
atalgojums nekā pārējām 

audžuģimenēm un vienreizēja 
kompensācija mājokļa 
pielāgošanai 500 eiro apmērā. 
Turpmāk tiks veidoti īpaši 
ārpusģimenes aprūpes 
atbalsta centri, kuru darbību 
nodrošinās nevalstiskais 
sektors, saņemot finansējumu no 
valsts budžeta. Tikai ar spēju būt 
elastīgiem, operatīvi reaģējot uz 
audžuģimeņu vajadzībām, 
sniedzot pleca sajūtu jebkurā 
situācijā, mēs panāksim, ka šādu 
ģimeņu kļūst vairāk. 

 Audžuģimeņu un aizbildņu 
vārdā sirsnīga pateicība 
Alūksnes novada domei un 
Alūksnes Kultūras centram par 
iespēju apmeklēt pilsētas svētku 
atklāšanas koncertu. Paldies 
par gūto prieku un pozitīvām 
emocijām! 

Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja

Jaunums audžuģimenēm
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Zeltiņu pagasta sporta svētki “Simtgades jampadracis” 
 Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā 
11. augustā norisinājās 
Zeltiņu pagasta sporta 
svētki “Simtgades 
jampadracis”. Šie 
tradicionālie sporta 
svētki Zeltiņu 
pagastā norisinās 
jau vairāk nekā 40 
gadus, katru gadu 
mainās tikai sporta 
disciplīnas.

 Šogad sacensību 
programmā jau ceturto 
gadu bija “Kristera kausa 
izcīņa pludmales volejbolā”, 
kas uz pludmales volejbola 
laukumiem pulcēja 
16 vīriešu un 5 sieviešu 
komandas. Šīs sacensības 
organizē Zeltiņu pagasta 
pārvalde sadarbībā ar 
Alūksnes un Apes novada 
fondu un tiesnešiem. 
Sieviešu konkurencē 1. vietu 
izcīnīja Ance Ozola un 
Aleksandra Šabanova, 
2. vietu izcīnīja - Marta 
Dzelzskalēja-Kalēja un Laura 
Vāciete, bet 3. vietā ierindojās 
Kristīne Kajurova un 
Madara Šteinberga. Vīriešu 
konkurencē 1. vietu un 
Kristera kausu izcīnīja bijušais 
Kristera komandas biedrs 
Arvīds Sams pārī ar Arti 
Maksimu, 2. vietu izcīnīja 

Modris Račiks un Rihards 
Mihailovs, savukārt 3. vietā 
ierindojās Āris Lazdiņš un 
Vladislavs Ņedaivodins. 
Šogad 1. vietas ieguvēji 
saņēma keramiķa Uģa Puzuļa 
gatavoto kausu.  
 Individuālie sporta veidi 
notika septiņās vecuma 
grupās. Bērni līdz sešu 
gadu vecumam sacentās 
šādā disciplīnās: “Sprīdītis 
un Porziņģis”, “Gaismas pils 
Gaiziņā”, “Vainadziņš Māras 
krustā”, “Saule, Pērkons, Dauga-
va”, “Mazie velniņi un SiSiDra”, 

savukārt bērni no septiņu 
gadu vecuma un pieaugušie 
sacentās šādās disciplīnās:  
“Mežs Jāņu nakts krāsā”, “Pīrāgi 
Stikla kalnā”, “Amatnieks caur 
saulgriežiem”, “Rastorgujevs 
Kaujā pie Knipskas” un “Vai lat-
vju princeses vēl sēnēs iet?”. 
 Zeltiņu pagasta pārvaldē nav 
sporta darba organizatora, 
tāpēc pagasta pārvalde katru 
gadu domā variantus, kā sporta 
svētkus noorganizēt un padarīt 
tos interesantus apmeklētājiem. 
Šogad individuālo sporta veidu 
sacensības pagasta pārvalde 

uzaicināja organizēt māsas 
Sigitu un Agati Mūrnieces. 
Paldies meitenēm, jo viņas ar 
izdomu un ļoti atbildīgi attiecās 
pret uzticētajiem pienākumiem. 
Paldies atraktīvajai tiesnešu 
brigādei, kurā darbojās jaunieši 
no Zeltiņiem, Strautiņiem un 
Rīgas. Tiesnešu komanda bija ļoti 
jauka un atsaucīga, dalībnieki 
tika uzmundrināti un bailīgākie 
iedrošināti, jo reizēm mazajiem 
bērniņiem distances pusceļā bija 
asaras acīs, bet tiesnešu atbalsts 
palīdzēja godam veikt uzde-
vumu. 

 Kopā sacensībās piedalījās 
136 dalībnieki, tajā skaitā 42 
volejbolisti un 94 dalībnieki 
individuālajās sporta disciplīnās, 
kā arī ļoti kupls un enerģisks 
līdzjutēju pulciņš. 
 Zeltiņu pagasta pārvalde ir 
pateicīga visiem sporta svētku 
organizatoriem par veiksmīgu 
sadarbību, dalībniekiem par 
azartu un smaidiem, līdzjutējiem 
par skaļiem uzmundrinājuma 
vārdiem un prieku.

Pārvaldes vadītāja 
Ingrīda Sniedze

Zeltiņu pagasta sporta svētkos sportiskas norises ir piemērotas gan 
lieliem, gan maziem                                        Sandras Magaziņas foto

Skriešanas seriāls “Mizojam, 
ka prieks” tuvojas noslēgumam
 Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla 
pasākuma ikvienam 
“Mizojam, ka prieks” 
3. posms šogad notika 
jaunā trasē - pie Zeltiņu 
estrādes. Skriešanas seriāls 
notiek Eiropas Sociālā fonda 
atbalstītā projekta “Dzīvo 
vesels Alūksnes novadā!” 
ietvaros.

 Iepriekšējos gadus trase tika 
veidota tūrisma objektā “Padom-
ju armijas raķešu bāze Zeltiņi”, 
taču šogad tika nolemts, ka 
skrējienā viens posms jāmaina 
un izvēlējamies mainīt 3. posmu. 
“Estrādes loki” notika šā gada 
28. jūlijā, un tajā piedalījās 
55 dalībnieki vecumā no 2 
līdz 55 gadiem. Trijos posmos 
kopā skriešanas pasākumā ir 
piedalījušies 111 dalībnieki. 
Sakarā ar to, ka sinoptiķi ziņoja 
karstu laiku, neskatoties uz to, ka 
estrāde atrodas Melnupes ielokā, 
organizatori bija parūpējušies 
par iespēju noskaloties pie ūdens 
mucas un veldzēties ar ūdens vai 
kvasa glāzi.
 Pirms sacensībām notika “Starta 
vingrošana”, kurā iesildīšanās 
vingrojumus pirms starta veica 
sacensību dalībnieki un līdzjutēji 
profesionāla trenera Artūra 
Grīnberga vadībā. 
 Skriešanas pasākums notiek 6 
vecuma grupās. “Mizojam, ka 
prieks” 3. posma rezultāti: SB1 
grupā 1. vietā Madara Donska, 
2. vietā Mišela Tīna Berkolde, 
3. vietā Viktorija Sekstone; VB1 
grupā 1. vietā Roberts Verbičs, 
2. vietā Valters Upmanis, 3. vietā 
Miķelis Mūrnieks; SB2 grupā 

1. vietā Sanija Šuksta, 2. vietā 
Madara Jaunzema, 3. vietā Ance 
Poļaka; VB2 grupā 1. vietā 
Eduards Komarovs, 2. vietā 
Edgars Magaziņš, 3. vietā Dāvis 
Sams; S12 grupā 1. vietā Līva 
Poļaka, 2. vietā Džeina Pavāre, 
3. vietā Paula Upmane, V12 
grupā 1. vietā Renārs Krūmiņš, 
2. vietā Renārs Žīgurs; S16 grupā 
1. vietā Laura Igaviņa, 
2. vietā Agate Mūrniece, 3. vietā 
Samanta Šuksta; V16 grupā 
1. vietā Jānis Jansons, 2. vietā 
Jānis Melecis, 3. vietā Teodors 
Pavārs; S25 grupā 1. vietā Alla 
Jaunzema, 2. vietā Marika 
Elstiņa, 3. vietā Sanita Zaķe; 
V25 grupā 1. vietā Bruno Zaķis, 
2. vietā Raitis Savruckis, 3. vietā 

Mairis Rāts; S40+ 1. vietā Vita 
Brilte, 2. vietā Iluta Zariņa;  V40+ 
1. vietā Viesturs Kozilāns, 
2. vietā Ivars Poļaks, 3. vietā Di-
dzis Žīgurs. Katrs sava skrējiena 
1.- 3.vietas ieguvējs tika ap-
balvots ar medaļu, diplomu un 
organizatoru sarūpētu balvu.
  Skrējiena trase vijās pa estrādes 
kalniņu, nedaudz iestiepjoties 
nekustamajā īpašumā “Līčupes”. 
Dalībnieki un līdzjutēji atzinīgi 
novērtē trašu dažādību, kas, 
viņuprāt, ir pats interesantākais 
šajā skrējienā, jo ir iespēja sevi 
pārbaudīt dažādās trasēs, tās 
nav līdzvērtīgas.
 
Biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi”” 

pārstāve Elita Laiva

Foto no biedrības arhīva

Mālupē notikusi 
aktīvās atpūtas diena

 “Ejam, skrejam, 
smejam” - ar tādu devīzi 
katru gadu Mālupē notiek 
aktīvās atpūtas diena.  
Arī šogad, 18. augustā, 
Mālupes salā ar 
kuplu apmeklētāju skaitu 
norisinājās tradicionālā 
aktīvās atpūtas diena.

 Diena sākās ar iesildīšanos, 
kuras laikā tika izkustināti 
visi muskuļi, lai moži dotos 
uz sportiskajām aktivitātēm. 
Lai katrs varētu izvēlēties 
sev piemērotākās sporta 
aktivitātes, galvenais tiesnesis 
Jurģis Šatilovs iepazīstināja ar 
visām disciplīnām. Atšķirībā no 
iepriekšējiem gadiem, šogad 
nebija komandu startu, bet bija 
iespēja savus spēkus pārbaudīt 
individuāli. Šogad lielu interesi 
gan lieli, gan mazi izrādīja 
par  disciplīnu – makšķerēšana 
uz laiku – kas nemaz tik viegli 
negāja, kā sākumā izskatījās. 
Ikviens skriet gribētājs savus 
spēkus varēja izmēģināt izturības 
skrējienā, pārvarot dažādus 

šķēršļus.
 Kamēr lielākie sportoja, mazie 
aktīvas atpūtas dienas dalībnieki 
kopā ar Alisi no Brīnumzemes 
(Janu Grebūni) devās spēlēs 
un rotaļās. Prieks bija redzēt, 
ka Mālupes salā arvien vairāk 
un vairāk pulcējas ģimenes ar 
bērniem.
 Visi klātesošie varēja mielo-
ties ar gardo pusdienu zupu, ko 
mums šogad arī sarūpēja Aiva 
un Modris.
 Pasākuma galvenais tiesne-
sis Jurģis Šatilovs teica paldies 
visiem, kuri bija atnākuši un 
piedalījās šajā dienā, kā arī 
liels paldies atbalstītājiem 
AS „DOBELES DZIRNAVNIEKS”, 
SIA „RUFS”, SIA „SCANDAGRA 
LATVIA”, SIA „BALTIC AGRO”, 
SIA “SANDORS”, SIA “VAL-
RITO”, A. BABRA PIEMĀJAS 
SAIMNIECĪBAI “PRIEDNIEKI”, 
Z/S “BITĪTES” par dāvanām un 
iespēju sarūpēt dāvanas.
 Paldies visiem, kas atnāca! 

Iveta Zvejniece, 
Mālupes saieta nama vadītāja 

Foto no Mālupes saieta nama arhīva
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Zeltiņos īsteno projektu 
plūdu apdraudējuma riska samazināšanai
 Latvijas vides aizsardzības 
fonds ir finansiāli 
atbalstījis Alūksnes 
novada pašvaldības Zeltiņu 
pagasta pārvaldes 
2018. gada maijā 
iesniegto projektu “Plūdu 
apdraudējuma riska 
samazināšana Zeltiņu 
pagastā”.

 Atbalstītā projekta kopējās 
izmaksas sastāda 55 884,00 
EUR, 70 % vai 39 084,00 EUR  
ir Latvijas vides aizsardzības 
fonda finansējums,  30 % vai 
16 800,00 ir Alūksnes novada 
pašvaldības finansējums.
 Projekta īstermiņa 
mērķis - palielināt ūdens 
caurplūdi Melnupes gultnē, 
neļaujot appludināt plašas 
lauksaimniecībā izmantojamās 
teritorijas un pašvaldības 
infrastruktūru, samazinot plūdu 
radītos zaudējumus, nepaslikti-
not uzņēmējdarbību un vietējo 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
  Projekta ilgtermiņa mērķis 
– kvalitatīva, sakārtota 
infrastruktūra, pievilcīga ainava 
un nodrošināta upes “veselība” 
un laba ūdens kvalitāte.
 Lai varētu uzsākt projekta 
īstenošanu, Zeltiņu pagasta 
pārvalde ir saņēmusi sugu un 
biotopu aizsardzības jomas 
eksperta atzinumu par Melnupes 
pārtīrīšanas no sakritušajiem 
kokiem, koku sanesumiem un 
bebru dambjiem iespējamo 
ietekmi uz īpaši aizsargājamām 
sugām, biotopiem un dzīvotnēm. 
Atzinumā norādīts, ka Melnupe 
projekta plānotās darbības 
teritorijā (izņemot uzpludinājuma 
ietekmēto posmu) atbilst Eiropas 
Savienības īpaši aizsargājamam 
saldūdens biotopam 3260 “Upju 
straujteces un dabiski upju pos-
mi”. Melnupē plānotās projekta 

darbības teritorijā konstatētas 
Latvijā īpaši aizsargājamās 
gliemenes - biezās per-
lamutrenes vitālas kolonijas. 
Eksperta ieteikums, kas jāievēro 
Melnupes tīrīšanas procesā, 
ir piesardzība, lai gliemenes 
netiktu izmestas krastā vai 
mēģinātas atvērt vai citādi bojāt. 
Upes attīrīšana no sakritušajiem 
kokiem, koku sanesumiem un 
bebru aizsprostiem uzlabos upes 
caurteci un upes ekoloģisko 
kvalitāti kopumā. No ūdensteces 
izņemtais koksnes materiāls 
saskaņā ar  eksperta atzinumu 
jānovieto ārpus virspalu zo-
nas, novietojot to izklaidus pēc 
iespējas tuvāk augsnei, nevei-
dojot lielas kaudzes. Pieļaujama 
izvāktās koksnes izvešana no 
teritorijas vai šķeldošana. 
 Upes attīrīšanai no koku sane-
sumiem un bebru aizsprostiem 
projekta ietvaros paredzētas 
vairākas talkas ar iedzīvotāju 
iesaistīšanos. Pirmā talka upes 
attīrīšanai notika 18. augustā. 
 Uz talku bija ieradušies gan 
pagasta pārvaldes darbinieki, 
gan dažāda vecuma vietējie 
iedzīvotāji, kopā 20 cilvēki. Daļa 
talkas dalībnieku, pārvietojoties 
pa upi, attīrīja tās gultni no 

kritušiem kokiem un bebru 
aizsprostiem. Savukārt tie 
talcinieki, kas pārvietojās pa 
upes krastiem, izvilktos kokus 
pārvietoja tālāk, lai plūdu laikā 
tos neieskalotu atpakaļ upē.
 Tika nozāģēti un novākti pār 
upi pārliekušies, kā arī ielūzušie 
koki. Upe tika attīrīta apmēram 
1,8 kilometru garumā.
 Talkas laikā apjomīgos darbus 
veiksmīgi varēja paveikt, pa-
teicoties tam, ka iedzīvotāji bija 
ieradušies ar savu traktortehniku 
un zāģiem. Ar traktortehniku 
lielie koki tika aiztransportēti 
tuvāk ceļam, lai tos varētu 
turpmāk lietderīgi izmantot. 
Bija padomāts par to, lai talkas 
dalībniekiem pēc darba kopīgi 
būtu iespēja paēst speciāli talkai 
sagatavoto zupu.
 Paldies visiem talkas 
dalībniekiem, kuri atrada 
laiku un atbalstīja ieceri ar šo 
pasākumu mazināt plūdu drau-
dus Melnupē pagasta teritorijā. 
Kopumā šogad pagasta teritorijā 
plānojam attīrīt upi visās 
kritiskajās vietās, kur kritušie 
koki un koku sanesumi, bebru 
aizsprosti rada plūdu draudus. 
Pēc pirmās talkas redzam, ka 
darba būs ļoti daudz, bet ceram, 

ka kopīgi izdosies to paveikt.
 Zeltiņu pagasta pārvalde aicina 
Zeltiņu pagasta iedzīvotājus un 
citus interesentus uz nākamo 
talku 8. septembrī pulksten 
8.30 pulcēšanās vietā pie mājas 
“Vītoli”, gar kuru iet pašvaldības 
autoceļš Zeltiņi-Zemītes (Līvānu 
māju rajonā).  
 Dalībniekiem uz talku lūdzam 
ierasties darbam ūdenī 
piemērotā apģērbā un apavos, 
līdzi ņemot darbarīkus un in-
strumentus upes atbrīvošanai no 
kokiem un bebru aizsprostiem, 
kā arī pozitīvu noskaņojumu 
un darba prieku. Uzņēmēji 
aicināti uz talku ierasties ar 
savu tehniku, lai varētu izvilkt 
no upes sagāzušos kokus, kā arī 
iespēju robežās izvest izvāktos 
kokus. Zeltiņu pagasta pārvalde 
talkas dalībniekus nodrošinās ar 
darba cimdiem, kā arī piedāvās 
pārvaldē esošo talkai piemēroto 
inventāru un resursus.
 Lai projektu varētu realizēt 
atbilstoši prasībām, līdz šī 
gada beigām tiks izstrādāta 
tehniskā dokumentācija Meln-
upes gultnes tīrīšanai un 
padziļināšanai. Nākamā gada 
vasarā paredzēta Melnupes 
gultnes tīrīšana pašvaldības 
nekustamajā īpašumā “Meln-
upes” un “Tērces” pie “Dambja 
tilta”. Informācija par tālākajām 
projekta aktivitātēm tiks sniegta 
periodiski.

Ingrīda Sniedze, 
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 

pārvalžu vadītāja 

Kā efektīvi izmantot energoresursus
 Noslēdzas enerģijas 
izziņas projekts “Ilgtspējīgas 
enerģijas sabiedrība”, 
kura laikā norisinājās 
14 pasākumi un tajos 
iesaistījās vairāk nekā 
560 Alūksnes novada 
iedzīvotāji. 

 24. augustā Alūksnes 
Uzņēmējdarbības centra telpās 
notika noslēguma seminārs, 
kurā projekta dalībnieki dalījās 
ar gūtajām atziņām, un viens no 
projekta vadītājiem Antti Roose 
prezentēja projekta laikā tapušo 
grāmatu “Enerģiski cilvēki: 6 
enerģijas dienasgrāmatas”.
 Projekta ietvaros Vidzemes 
reģionā un Dienvidigaunijā 
norisinājās divas kampaņas. 
Pirmā - “Skolu enerģijas 
kampaņa” mērķtiecīgi tika 
virzīta uz skolām un jauniešiem. 
Otrā kampaņa – “Sabiedrības 
enerģijas kampaņa” vairāk bija 
veltīta vietējām kopienām un 
mājsaimniecībām.
 Skolu enerģijas kampaņu 
Alūksnes novadā vadīja Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. 
2017./2018. mācību gadā 
projekta ietvaros tika izveidots 
Energoefektivitātes pulciņš, kurā 
aktīvi iesaistījās 16 jaunieši un to 
vadīja skolotājas Irena Bērziņa 
un Ligita Krieva. Pulciņa darba 

vadīšanai, igauņu un latviešu 
mācībspēkiem apvienojot 
zināšanas un pieredzi, 
tika izstrādātas darba lapas 
(http://www.trea.ee/sec/lv/
darbalapas/), kas izmantotas 
arī skolēnu Enerģijas dienās 
Igaunijā un Alūksnē.  
 Lai sekmīgi noritētu pulciņa 
darbs, kā arī būtu izveidota 
vieta, kur veikt eksperimentus 
skolēniem, gan skolai lietderīgāk 
izmantot elektroenerģiju, tika 
aprīkots mājturības 
kabinets ar mūsdienīgu 
sadzīves tehniku, LED 
apgaismojumu, virtuves krānu 
aeratoriem, un iegādāts 
nepieciešamais aprīkojums eks-
perimentu veikšanai. 
 Jaunieši dalījās gūtajās atziņās 
un vadīja nodarbības arī citiem 
Alūksnes novada skolēniem, 
noorganizējot trīs informatīvās 
enerģijas izziņas dienas, kurās 
piedalījās 168 skolēni no 
vienpadsmit Alūksnes novada 
izglītības iestādēm. 
 Elektromonitoringa ierīce, 
kas tika uzdāvināta ģimnāzijai 
skolotāju apmācību semināra 
laikā, ļāva novērtēt skolas 
enerģijas patēriņu un atklāt 
atsevišķus enerģijas patērētājus, 
kas darbojās neatbilstoši un 
izšķieda elektroenerģiju skolas 
zālē, mājturības kabinetā, kā arī 

palīdzēja skolas vadībai izšķirties 
par energoefektīva apgaismo-
juma uzstādīšanu skolas sporta 
zālē. Projekta laikā 65 skolotāji 
papildināja savas zināšanas par 
enerģijas avotiem, uzzināja, kā 
paši savā ikdienā var gudrāk 
izmantot enerģiju un būt par 
piemēru saviem skolēniem, lai 
kopīgi mazinātu nelietderīgu 
enerģijas patēriņu. 
 Abu kampaņu ietvaros no 
2018. gada aprīļa līdz jūnijam 
skolēniem un iedzīvotājiem 
kopīgos braucienos bija 
iespēja iepazīt objektus Latvijā 
un Igaunijā, kuri demonstrē 
enerģijas ieguvi, mūsdienīgus 
un gudrus enerģijas patēriņa 
risinājumus. 
 Sabiedrības enerģijas kampaņas 
laikā 10 mājsaimniecības no 
Alūksnes novada piedalījās 
pētījumā un vienu mēnesi 
veica savas mājsaimniecības 
enerģijas patēriņa uzskaiti 
speciāli izveidotā Enerģijas 
dienasgrāmatā, izmantojot pro-
jekta ietvaros iegādātās elektro-
monitoringa, telpu klimata un 
iekārtu elektroenerģijas patēriņa 
uzskaites ierīces.  
 Secinājumus par savu 
saimniecību varēja izdarīt katrs 
pētījuma dalībnieks, jo ierīces 
ļāva atrast elektroiekārtas, kas 
patērēja vairāk enerģijas, nekā 

tām būtu jāpatērē, iekārtas, kas 
darbojas neatbilstoši.  
 Projekta vadošais partneris 
Tartu Reģionālā enerģijas 
aģentūra izstrādāja arī anketu, 
kuru aizpildīja 68 Vidzemes 
reģiona un 23 Dienvidigauni-
jas iedzīvotāji. Balstoties uz 
anketas un pētījuma datiem, 
tika iegūti seši raksturīgākie 
enerģijas patērētāju profili, kuri 
sastopami gan Igaunijā, gan 
Latvijā, un atspoguļoti grāmatā 
“Enerģiski cilvēki: 6 enerģijas 
dienasgrāmatas”.  Grāmatā 
apkopoti pētījumā gūtie rezultāti, 
iespējas mājsaimniecībām, 
pieredzes stāsti un vienkārši 
padomi un ieteikumi, kā ikdienā 
ikviens var taupīt enerģiju.

Publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Igaunijas-Lat-
vijas Programmas Vadošā iestāde 
nav atbildīga par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciālists

 Biedrība
maina
nosaukumu
 Liepnas internātpamatskolas 
skolēnu un ģimeņu atbalsta 
biedrībai no 09.08.2018 
mainīts nosaukums. Tā darbu 
turpinās kā “Atbalsta biedrība 
“Ābele””. Kontakti: tālrunis 
26340205, e-pasts: 
ainapura1@inbox.lv.

Iegādāsies 
īpašumu sociālo 
pakalpojumu 
nodrošināšanai
 Alūksnes novada 
pašvaldība sociālo 
pakalpojumu sniegšanai 
iegādāsies īpašumu 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē 
(bijusī Krājbankas ēka). 
Šī īpašuma iegādi 
23. augusta sēdē no 
12 klātesošajiem 
deputātiem atbalstīja 11.

 Īstenojot projekta “Vidzeme 
iekļauj” pasākumu 
“Deinstitucionalizācija”, tiks 
paplašināta dienas aprūpes 
centra pilngadīgām personām 
ar garīgas attīstības 
traucējumiem darbība, tiks 
izveidoti jauni pakalpojumi – 
dienas aprūpes centrs bērniem 
ar funkcionālajiem 
traucējumiem, specializētās 
darbnīcas, sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu centrs, 
līdz ar to paplašinot sociālo 
pakalpojumu klāstu un būtiski 
palielinot sociālo pakalpojumu 
saņēmēju skaitu pašvaldībā.
 Alūksnes novada pašvaldības 
īpašumā nav ekspluatējama un 
atbilstoša nekustamā īpašuma, 
kurā vienviet varētu organizēt 
sociālo pakalpojumu saņemša-
nu, nodrošināt sociālo funkciju 
veikšanas vajadzībām nepie-
ciešamās telpas, kas atbilstu 
konkrētiem kritērijiem un 
prasībām sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem, nodrošinot vides 
pieejamību un iespēju saņemt 
klientiem privātas, konfidenci-
ālas sarunas un konsultācijas. 
Tādēļ pašvaldība organizēja 
konkursu, aicinot piedāvāt 
minēto pakalpojumu sniegša-
nai piemērotus īpašumus.
 Konkursam bija iesniegti divi 
piedāvājumi – no SIA “Baltic 
Finanz-Invest” un no kopīpaš-
niekiem Edgara Brieža, Roberta 
Brieža un SIA “Old Windmill”. 
Konkursa komisija vērtēja 
iesniegto piedāvājumu 
atbilstību vērtēšanas kritērijiem 
saskaņā ar www.aluksne.lv 
publicēto nolikumu.
 Pamatojoties uz vērtēšanas 
komisijas lēmumu, 23. augusta 
sēdē domes deputāti par so-
ciālo pakalpojumu sniegšanai 
atbilstošāko nekustamo 
īpašumu atzina piedāvāto 
nekustamo īpašumu Uzvaras 
ielā 1, Alūksnē, un atbalstīja 
tā iegādi. 
 Domes lēmumā Īpašumu 
nodaļai uzdots organizēt 
nekustamā īpašuma iegādes 
procesu. Pašvaldība pasūtīs 
neatkarīga sertificēta vērtētāja 
tirgus novērtējumu. Par vērtēju-
ma summu tiks informēti depu-
tāti, kuri varēs lemt par konkrē-
tā īpašuma iegādi. Summa, ko 
kā pārdošanas cenu norādījis 
piedāvājuma iesniedzējs, 
ir 143 000 EUR. 
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 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus 2018./2019. mācību gadā
Dejas, mūzikas un teātra PASAULE

Pulciņa nosaukums Pedagogs Pirmā tikšanās
 

Vieta
Pedagoga 
kontakt-

informācija

Dalības 
maksa mēnesī 

(EUR)
Deju kolektīvs „Enku-Drenku”

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra 2. stāva 

zālē
29418595 4,00

1. klase

Daiga Ozoliņa

4.09. pl.17.45
2. klase
3. klase 4.09. pl.17.30
4. klase 4.09. pl.17.15

5.-7. klase 4.09. pl. 17.00
8.-10. klase

4.09. pl. 6.45
11.-12. klase

Mūsdienu deju studija
 „Dejo savam priekam”

1.- 5. klase

Una Tetere- 
Teterovska 6.09 pl. 17.30 ABJC 2. stāva zālē 26056867 4,00

Mūsdienu deja. Hip-Hop. Urban.
1.-3. klase

Patrīcija Rubene

5.09. pl. 17.30

ABJC 2. stāva zālē 26525668 4,00
4.-6. klase 5.09. pl. 17.00
7.-9. klase 5.09. pl. 16.30

10.-12. klase 5.09. pl. 16.00
Dziedāšanas studija

1.-4. klase
5.-9. klase

Grupa ar priekšzināšanām 

Linda Berkule 5.09. 16.00 -18.00
noklausīšanās

ABJC 2. stāva 1. kabinets 22847149 4,00

Džambas
2.-12. klase Mārcis Kalniņš 4.09. pl. 17.15 ABJC 1. stāva zālē 64322402 3,00

Ukulele un ģitāras spēle
4.-12. klase Una Tomiņa 13.09. pl. 16.00 ABJC

2. stāva 1. kabinetā 29435392 3,00

ABJC teātris „Snullis” 
1.-4. klase
5.-9. klase

5.-9. klase (tikai 
aktiermeistarības pamati)

10.-12. klase

Daiga Bētere 11.09. pl. 18.00 Alūksnes Kultūras centra 
teātra kamerzālē 29101657 3,00

Tehniskās jaunrades  PASAULE
LEGO darbnīca

1.-4. klase Ivars Vīksna 6.09. pl. 16.00  ABJC 2. stāva 
2. kabinetā 26405829 3,00

Robotika un tehniskā jaunrade
6.-10. klase Ivars Vīksna 7.09. pl. 16.00 ABJC 2. stāva 

2. kabinetā 26405829 4,00

Tehniskā modelēšana
2.-4. klase Juris Balandis 6.09. pl. 17.30 ABJC 1. stāva zālē 29484565 3,00

Jauniešu  PASAULE
Projektu un iniciatīvu darbnīca 

“10 kW radošo citronu”
8.-12. klase

Kristīne Vimba 5.09. pl. 16:00
ABJC 1. stāva zālē

29184008 3,00

Jauno producentu apvienība
7.-12. klase Ilze Zvejniece 10.09. plkst. 16:00

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra

1. stāva zālē

zvejniece.ilze@
gmail.com 3,00

Pirmsskolas  PASAULE
Deju kolektīvs „Enku- Drenku”

4-7 gadi Daiga Ozoliņa Informācija PII 
„Pienenīte” 29418595 5,00

„Estētikas skoliņa”
5-7 gadi

Ināra Apsīte,
Iveta Kronberga

Informācija PII 
„Pienenīte”

26432560,
29539123 7,00
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Dziedāšanas pulciņš 
„Puķuzirņi”
4-7 gadi

Vita Vērdiņa Informācija PII 
„Sprīdītis” 26161325 5,00

Deju kolektīvs
„Enku-Drenku”

4-7 gadi
Sanita Drunka Informācija PII 

„Sprīdītis” 26350216 5,00

LEGO darbnīca 
 5-7 gadi Sanita Strakša Informācija PII 

„Sprīdītis” 29343651 5,00

Dažādā  PASAULE
Animācijas un komiksu darbnīca

1.-6. klase Kristīne Vimba 5.09. pl. 15.00 ABJC 2. stāva zālē 29184008 3,00

Šahs un dambrete
1.-12. klase

Dzintars Strodāns 6.09. pl. 16.00  ABJC 2. stāva zālē 27056165 3,00

Šūšanas pulciņš “Skroderdienas 
Pa GALMĀ”
4.-9. klase

Velga Vimba 7.09. pl. 15.00 ABJC 1. stāva zālē 26308703 3,00

Mazā etiķetes skola
1.-2. klase
3.-5. klase

Lidija Stebere 10.09. pl. 17.00 ABJC 2. stāva zālē   29148842 3,00

Citu iniciatīvu PASAULE
Radošie fantazētāji

5-7 gadi Kristīne Vimba 10.09. pl. 17.15 ABJC 2. stāva 1. kabinetā 29184008
Rokdarbu pulciņš

1.-4. klase Evija Belka 10.09. pl. 14.00 ABJC 1. stāva zālē 64322402

No standing, only dancing
5.-9. klase Elvita Keita Ķikute 11.09. pl. 16.00 ABJC 2. stāva zālē 29825983

KINO akadēmija 
(filmēšana, montēšana, kino kritika)

6.-12. klase
Armīns Rēdelis 10.09. pl. 17.00 ABJC 1. stāva zālē 27340221

Darbīgās ceturtdienas
1.-6. klase Evija Belka

13.09. 
pl.14.00-15.00
pl.15.30-16.30

ABJC 1. stāva zālē 64322402

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

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Dzīvnieku mājā “Astes un 
Ūsas” šobrīd dzīvo un jaunas 
mājas meklē vairāki kucēni. 
Pieauguši būs vidēja 
auguma.

 

Arī dažādu krāsu kaķēni 
meklē atbildīgus saimniekus.

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Draudzēs 
novadā
Alūksnes ev.lut.draudzē
1.09. draudzes ekskursija, 
izbraukšana no Mācītājmuižas 
8.00

Baznīcā 
2.09. 11.00 Dievkalpojums un 
draudzes kopsapulce
9.09. 11.00 Dievkalpojums
16.09. 11.00 Dievkalpojums
23.09. 11.00 Dievkalpojums
30.09. 11.00 Dievkalpojums

Mācītājmuižā 
Darba dienās 9.00 Laudes; 
18.00 Vespere
Ceturtdienās 18.00 Bībeles 
stunda
Piektdienās 17.00-18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks; 
18.00 Iesvētes kurss
27.09. 18.00 Glika skola

Svētās Trijādības 
dievnamā Alūksnē
01., 08., 15., 22., 29.09 16.00 
aizlūgums par mirušajiem, 
17.00 Lielais vakara 
dievkalpojums, grēksūdze
02., 09., 16., 23., 30.09. 
08.00 Grēksūdze, 08.30 
Stundas, dievišķā liturģija. 
Pēc dievkalpojuma 
aizlūgums par veselību
20.09. 17.00 Lielais vakara 
dievkalpojums, grēksūdze
21.09. 08.00 Grēksūdze, 
08.30 Stundas, dievišķā liturģi-
ja. Pēc dievkalpojuma aizlū-
gums par veselību.
26.09. 17.00 Lielais vakara 
dievkalpojums, grēksūdze
27.09. 08.00 Grēksūdze, 
08.30 Stundas, dievišķā 
liturģija. Pēc dievkalpojuma 
aizlūgums par veselību
05.09. 17.30 Akafists Svētai 
Trijādībai
06.09. 08.30 Akafists 
Vladimiras Dievmātes ikonai 
13.09. 08.30 Akafists 
Sv. Nikolaja, Likijas Miru 
arhibīskapam 
19.09. 17.30 Akafists  Rīgas 
Sv. moc. Jānim

Svētā pravieša Elijas 
Dievnamā Ķuršos
08.09. 08.00 Grēksūdze, 
08.30 Stundas, dievišķā 
liturģija. Pēc dievkalpojuma 
aizlūgums par veselību.
22.09. 08.00 Grēksūdze, 
08.30 Stundas, dievišķā 
liturģija. Pēc dievkalpojuma 
aizlūgums par veselību.
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1. Izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 2010. gada 
18. marta saistošajos 
noteikumos Nr.11/2010 
„Kārtība, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība sedz braukšanas 
izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem”:

1.1.izteikt saistošo noteikumu 
izdošanas tiesisko pamatojumu 
šādā redakcijā:
,,Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu, Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumu 
Nr.371 „Braukšanas maksas 
atvieglojumu noteikumi” 
13. punktu”;

1.2. izteikt 1.1.punktu 
šādā redakcijā:
“1.1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.1. kārtību, kādā Alūksnes 
novada pašvaldība sedz Ministru 
kabineta 2017. gada 17. jūnija 
noteikumu Nr. 371 “Braukšanas 
maksas atvieglojumu noteikumi” 
9. un 10. punktā minēto 
kategoriju izglītojamo, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes 
novada administratīvajā 
teritorijā, braukšanas izdevumus;
1.1.2. apmēru un kārtību, 

kādā Alūksnes novada 
pašvaldība sedz Ministru 
kabineta 2017. gada 17. jūnija 
noteikumu Nr. 371 “Braukšanas 
maksas atvieglojumu noteikumi” 
9. un 10. punktā neminētu 
kategoriju izglītojamo, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes 
novada administratīvajā 
teritorijā, braukšanas 
izdevumus.”

1.3.izteikt 2.2. punktu 
šādā redakcijā:
,,2.2. Ja skolēns (1.-9. klase) 
mācību procesa laikā 
uzturas internātā un pašvaldība 
apmaksā internāta 
pakalpojumus, braukšanas 
izdevumi tiek kompensēti 100% 
apmērā par diviem 
braucieniem nedēļā (vienu 
braucienu uz mācību iestādi un 
vienu braucienu atpakaļ 
uz dzīvesvietu);

1.4.aizstāt 2.4. punktā skaitli 
„0,06” ar skaitli ,,0,09”;

1.5.izteikt 3.2. punktu 
šādā redakcijā:
,,3.2. Ja skolēns (10.-12. klase) 
mācību procesa laikā uztu-
ras internātā un pašvaldība 
apmaksā internāta pakalpoju-
mus, braukšanas izdevumi tiek 

kompensēti 100% apmērā par 
diviem braucieniem nedēļā 
(vienu braucienu uz mācību 
iestādi un vienu braucienu 
atpakaļ uz dzīvesvietu)”.

1.6.aizstāt 3.4. punktā 
skaitli ,,0,03” ar ,,0,09”.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta
,,Grozījumi Alūksnes 
novada domes 18.03.2010. 
saistošajos noteikumos 
Nr.11/2010 „Kārtība, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem”” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta 
nepieciešamības pamatojums
Nepieciešams aktualizēt 
Alūksnes novada domes 
18.03.2010. saistošajos 
noteikumus Nr.11/2010 
„Kārtība, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība sedz braukšanas 
izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem”, lai precizētu de-
gvielas kompensācijas apmēru.
Saistošie noteikumi precizēti, 
ņemot vērā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
2018. gada 27. jūlija atzinumu 
Nr.1-18/6640.

2. Īss projekta satura izklāsts
Alūksnes novada domes 
18.03.2010. saistošo noteikumu 
Nr.11/2010 „Kārtība, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem” grozījumos tiek 
precizēts:
2.1. degvielas kompensācijas 
apmērs, gadījumos, kad 
skolēna vecāki veic skolēna 
pārvadājumus Alūksnes no-
vada administratīvajā teritorijā, 
izmantojot personīgo transportu 
maršrutos, kuros sabiedriskais 
transports nekursē vai nekursē 
atbilstošajos laikos un attālums 
līdz tuvākajai sabiedriskā 
transporta pieturai vai izglītības 
iestādei ir ne mazāks par 3 km, 
2.2. noteikumu nosacījums, 
kad un kādā apmērā tiek 
segti braukšanas izdevumi, 
ja skolēns uzturas internātā 
un pašvaldība apmaksā 
internāta pakalpojumus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu izpilde 
finansiāli ietekmēs Alūksnes 
novada pašvaldības budžetu. 
Kompensācijas palielinājuma 
nodrošināšanai nepieciešams 
papildus finansējums ap 
1000,00 EUR gadā.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums ir attiecināms uz 
vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos 
noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu izglītojamajiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 
„Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13. punktu 

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 28.06.2018.  lēmumu Nr. 227 (protokols Nr.8, 11. punkts)
PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 23.08.2018. lēmumu Nr. 286 (protokols Nr.10, 13. punkts)NOTEIKUMI Nr. 11/2018

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi 
Alūksnes novadā septembrī
Sporta pasākumi
4. septembrī no 16.00 līdz 
19.00 Meistara ezera apkārtnē 
orientēšanās sacensības 
“Horizonts”.
11. septembrī no 16.00 
līdz 19.00 pie autobusu 
pieturas “Ozolkalns” 
orientēšanās sacensības 
“Horizonts”.
28.-29. septembrī no 11.00 
sporta bāzē “Mežinieki” 
Latvijas čempionāts vasaras 
biatlonā.

Alūksnē
1. septembrī Bānīša svētki 
“Svinību dienas ceļojums” 
Alūksnē, stacijās un vilcienā 
(skat. programmu 1. lappusē).
13. septembrī 20.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
spēlfilma visai ģimenei “Bille” 
(režisore I. Kolmane). 
Ieeja: 3,00 EUR. Biļetes jau 
pārdošanā.
15. septembrī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē 
stand-up komēdija “Humors pa 
latviski” – Maksims Trivaškevičs. 
Ieeja: 3,00 EUR. Biļešu 
rezervācija pa tālruni 
29713688.
22. septembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Rikardiona koncerts. Īpašie 
viesi: Kristīne Šomase, 
dziesminieks Haralds Sīmanis, 
grupas “Wake Up” vokālists 
Edgars Balodis. Par lustīgo, 

kustīgo un atraktīvo muzikālo 
pavadījumu rūpēsies 
mūziķu grupa. 
Ieeja: 6,00-12,00 EUR. Biļetes 
jau pārdošanā.
27. septembrī 20.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
spēlfilma “Mērijas ceļojums”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
28. septembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
muzikālās apvienības “Paldies, 
tev draugs” koncertizrāde 
“Ceļojošais vijolnieks”. 
Piedalās Andris Daņiļenko, 
Jānis Krūmiņš (“Apvedceļš”), 
Kaspars Pudniks (“Riči”), 
Antra Ozola (“Menuets”, “Tip 
Top”), Māris Trankalis, Ravita 
Kreicberga, Margarita 
Konošonoka, eksotisko deju 
teātris u.c. Ieeja: 8,00-14,00 
EUR. Biļetes jau pārdošanā!
29. septembrī 15.00 pie 
Alūksnes Kultūras centra latvisko 
tradīciju pasākums bērniem 
“No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”. 
Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 9. septembrim 
mākslinieces Zigrīdas Ilenānes 
gleznu izstāde “Vēlreiz”.
Līdz 9. septembrim 
tekstilmākslinieces Edītes 
Pauls-Vīgneres personālizstāde 
“Senās mežģīnes”.
No 15. septembra Alūksnes 
mākslinieku kopizstāde 

“Radošais malēnieša šūpulis”. 
21. septembrī 16.00 izstādes 
atklāšana un tikšanās ar 
māksliniekiem.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcija izstādē “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija 
“Laikmetu mielasts”.
 “Fītinghofu zelta dzīsla 
Alūksnē”.
 “Asaru senkapi”.
 “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
 “Leo Kokle. Mākslinieka 
istaba”.
 “Totalitārā režīma cietušo 
piemiņas istaba”.
 “Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.

Pasākumi
29. septembrī 11.00 
Alūksnes muzejs un Alūksnes 
Tūrisma informācijas centrs 
aicina uz izzinošām aktivitātēm 
pasākumā “Alūksnes muižas 
parka pērles”.
Jauna muzejpedagoģiskā 
programma “Pa Fītinghofu 
pēdām”. Programmas 
mērķis izzināt baronu Fītinghofu 
atstāto kultūrvēsturisko manto-
jumu Alūksnē. Ilgums 
līdz 3 stundām.

Turpinājums 12. lappusē

 Īstenojot Eiropas 
Reģionālās attīstības 
fonda projektu “Alūksnes 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides 
uzlabošana”, sākusies 
Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas internāta 
ēkas pārbūve.

 Ģimnāzijas internāta 
ēkai veiks funkcionālus 
uzlabojumus, padarot to 
sasniedzamu ratiņkrēslu 
lietotājiem, pilnībā 
atjaunos dušas, nomainīs 
elektroinstalāciju telpās, kur 
tas vēl nav darīts, uzstādīs 
ventilācijas iekārtas, nodrošinot 
ēkā piespiedu ventilāciju, 
bet gaiteņos nomainīs visas 
durvis un veiks remontu. Darbi 
šobrīd rit vienā no ēkas 
korpusiem un būvuzņēmējs 
rūpēsies par to, lai būvdarbu 
gaita netraucētu internāta 
iemītniekiem. Ģimnāzijas 
internātā saskaņā ar atklātā 
iepirkumu konkursa rezultātiem 
darbus veic SIA “RUFS” pēc 
SIA “JOE” izstrādātā projekta.

 Projekts paredz attīstīt 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas un Alūksnes 
novada vidusskolas 
infrastruktūru, lai nodrošinātu 
skolēniem mūsdienīgu, 
ergonomisku un funkcionālu 
mācību vidi un sekmētu 
kompetenču pieejā balstītā 
vispārējā izglītības satura 
pakāpenisku ieviešanu. 
Projekta vadītāja ir Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Santa Supe.

 Ģimnāzijā bez internāta ēkas 
atjaunošanas plānota arī 
7.-9. klašu korpusa pārbūve, 
ergonomiska aprīkojuma iegāde 
un uzstādīšana, informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju 
risinājumu ieviešana un 
aprīkojuma iegāde, dabaszinātņu 
(fizika, ķīmija, bioloģija) 
un matemātikas kabinetu 
iekārtošana, sporta aprīkojuma 
iegāde, Alūksnes 
novada metodiskā 
centra attīstībai nepieciešamā 
aprīkojuma iegāde un jau 
minētā internāta daļēja 
atjaunošana.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzsākta ģimnāzijas 
internāta atjaunošana



Turpinājums no 11. lappuses

Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā
Literatūras izstādes: 
“Rakstnieku un dzejnieku 
likteņstāsti” (01.-30.09. 
abonementā); “Stāv dālija 
septembra vārtos…” 
(Ā. Elksne) /Rudens dzejā/
(01.-30.09. abonementā); 
“Kas neiet uz priekšu, tas 
iet atpakaļ” - literatūra 
pašattīstībai un personīgai iza-
ugsmei” (01.-30.09. 
lasītavā); “Riti raiti, dzejolīti!” /
Dzejas dienām/ (01.-14.09. 
bērnu literatūras nodaļā),  
“Lasi un vērtē!” - Bērnu un 
jauniešu žūrijas - 2018 
grāmatu kolekcijas izstāde 
(01.-30.09. bērnu literatūras 
nodaļā); “Sveicam dzejoļu un 
pasaku autori Inesi Zanderi” 
(03.-20.09. bērnu literatūras 
nodaļā);  Alūksnes Mākslas  
skolas audzēkņu ilustrēto 
dzejas grāmatu izstāde 
“Zīmēju dzejoli” (01.-30.09. 
bērnu literatūras nodaļā).
18. septembrī 15.00 Alūksnes 
pilsētas bibliotēkā Edgara Aiz-
strauta atmiņu krājuma “Pirmā 
kilometrā” prezentācija. Grāmatā 
apkopotie atmiņu pieraksti vēstī 
par piedzīvoto filtrācijas nometnē 
Vorkutā 1945.–1946. gadā.

Pasākumi, izstādes: 
01.-20.09. Māra Salmiņa 
gleznu izstāde “Alūksnes 
motīvi” (bērnu literatūras 
nodaļā);
22.-30.09. Igora Kolosova 
gleznu izstāde (bērnu 
literatūras nodaļā);
12.09. Spēļu diena (bērnu 
literatūras nodaļā);
20.09. plkst. 14.30 Erudītu 
klubiņš par tēmu “Visums” 
(bērnu literatūras nodaļā);
25.09. Jauno grāmatu diena 
(abonementā);
27.09. plkst. 15.00 Lasīšanas 
sacensības bērniem “Ar 
grāmatu vasaras somā” 
noslēguma pasākums un čaklāko 
lasītāju apbalvošana (bērnu 
literatūras nodaļā).

Alsviķu pagastā
7. septembrī 19.00 
Alsviķu kultūras namā 
režisora A. Ēķa komēdija “Blēži”. 
Ieeja: 2 EUR.
10. septembrī 18.00 
Alsviķu kultūras namā 
atsākas vingrošanas nodarbības 
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā” ietvaros.
14. septembrī 19.00 
Alsviķu kultūras namā 
režisores I. Kolmanes filma 
“Bille”. Ieeja: 2 EUR.
19. septembrī 10.00 
Alsviķu kultūras nama senioru 
kopas “Noskaņa” dalībnieku 
ikmēneša tikšanās ar sportiski 
atraktīvām izdarībām.
Alsviķu bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Kaut 
visiem labiem cilvēkiem labi 
klātos!” - rakstniekam Vilim 
Veldrem - 110, “Es gribu zināt 
dziesmu, ko tas brīnums teiks, 
kad ziedlapas kā lūpas zeltā 
sauli sveiks!” - dzejniecēm 
Inesei Zanderei - 60, Birutai 
Skujeniecei - 130, tēlniecei 
Lilijai Līcei - 105.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstāde: dzejniecei Inesei 
Zanderei - 60, tematiskās 
izstādes: “Zinību diena”, 
“Grāmatas pašiem 
mazākajiem”.

Annas pagastā
Annas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: 
“Dzeja Latvijai”; mūzikas 
skolotājam, diriģentam un 
literātam Alfredam Dāvidam 
– 95, rakstniecei, tulkotājai, 
diplomātei Annai Žīgurei - 70. 
6. oktobrī 18.00 Annas 
pagasta Ezeriņu kapos 
svecīšu vakars.

Ilzenes pagastā
11. septembrī 10.00 
aicinām doties ekskursijā 
uz Api, apmeklēt dzejnieces, 
prozaiķes, dramaturģes, 
tulkotājas Elīnas Zālītes 
memoriālo māju un citus tūrisma 
objektus. Sīkāka informācija 
un pieteikšanās pa tālruni 
29398913.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes “Ceļojums kopā ar 
latviešu dzeju”, “No galotnes, 
no lapotnes”, pārrunas par 
novadnieka Daiņa Deigeļa 
dzeju.

Jaunannas pagastā
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Gleznošana 
ar vārdiem” - Dzejas dienām 
veltīta izstāde, “Lasi grāmatas 
un vērtē!” - Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas - 2018 grāmatu 
kolekcija.

Jaunalūksnes pagastā
No 1. septembra līdz 
31. oktobrim Kolberģa tautas 
nama foajē izstāde “No Birzgaļu 
dzimtas pūra lādes”.
26. septembrī 13.00 
Kolberģa tautas namā 
senioru rīkotā “Rudens garšu 
pēcpusdiena” un Jaunalūksnes 
bibliotēkas konservēšanas 
rokasgrāmatu parāde 
“Gardāko recepšu laiks”.
Jaunalūksnes bibliotēkā 
literatūras izstādes:  
“Nav īsta dižuma tur, kur nav 
vienkāršības, labsirdības un 
patiesības” (Ļ. Tolstojs); 
“Dzejoļi rodas arī sapnī” - 
Inesei Zanderei - 60; “Gardāko 
recepšu laiks. Konservēšana”; 
04.09. Jaunieguvumu diena - 
grāmatu apskats.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Vai tu dzīvo 
Kuldīgā, Pekinā vai Romā, 
pirmā skolas diena nāk – nāk 
un sēžas somā” (Zinību diena), 
“Galvenais līdzeklis, lai varētu 
priecīgi dzīvot, ir ticība, 
ka dzīve dota priekam. Ja 
prieks beidzas, meklē, kur 
esi kļūdījies” (krievu rakstniekam 
Ļevam Tolstojam – 190), 
“Trīs Miķeļi bungas sita vārtu 
staba galiņā; Nākat, meitas, 
skatīties, kur sitās maizes tēvi” 
(Miķeļdiena - rudens saulgrieži 
un gada auglīgās daļas 
aizvadīšanas svētki); 26.09. 
Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa 
dzejas dienu pasākums 
“Ar Latviju sirdī es eju…”, 
iesaistot Bejas pamatskolas 
skolēnus.

Jaunlaicenes pagastā
22. septembrī 20.00 
Jaunlaicenes tautas namā 
“Danču vakars tautiešiem”. 
Gaidīti visi, kas mīl dzīvi un 
kustību. Ieeja: 1,50 EUR.
Jaunlaicenes muižas 
muzejā:
Pamatekspozīcijas: 
“Jaunlaicenes muiža”, 
“Malēnieši Opekalna draudzē”; 
izstādes: “Mana Latvija, Malēnija 
mana” - izstāde ar izzinošām 

nodarbībām, “Malēnieša 
raksturs jeb ak, prieks, ak, 
lustes, ak, borģele!” - 
pagalma izstāde ar aktīvu 
darbošanos (apmeklējumam 
jāpiesakās iepriekš);
Skolas gaitas uzsākot, muzejs 
piedāvā: izglītojošo nodarbību 
„Skološanās ne pa jokam” - 
saruna par 18.-19. gs. skolām 
un mācīšanas metodēm, 
praktiskās nodarbības 
boksterēšanā, rakstīšanā 
ar grifelēm u.c., lekciju 
„Lintenes meitu skola” - par 
meiteņu mācību iestādi ar 
augstāko mācību kursu 
Opekalna draudzes teritorijā, 
sadzīve, mācību un 
audzināšanas metodes;
Pasākumi: kāzu un 
krustabu pasākumi, 
kāzu jubilejas, dzimšanas 
dienas pasākumi bērniem, 
pieaugušajiem, tematiskie 
pasākumi ģimenēm, draugiem, 
darba kolektīviem un domu-
biedriem.
Citas muzeja piedāvātās 
nodarbības un lekcijas skatīt: 
www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā
29. augustā 16.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā TLMS “Kalme” 
izstādes “No dabas ziedu 
vainadziņš, man krāsains 
dzīpariņš” atklāšana. Izstāde 
skatāma līdz 20. oktobrim.
8. septembrī no 13.00 
Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Pļaujas svētki 
(skat. programmu 6. lappusē)
11.09.-19.10. Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā izglītojošā programma 
“Spēles un rotaļas Ates sētā” 
pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem.
Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā:
Atraktīvas un izzinošas 
ekskursijas ar līdzdarbošanos 
visām vecuma grupām un 
izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm 
un medu pirmskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu grupām,
“Veļas diena” - sārma 
gatavošana, veļas mazgāšana 
ar koka veļas mazgājamo 
mašīnu, velēšana, gludināšana 
ar ogļu gludekli,
“Neba maize pati nāca” - 
stāsts par maizes ceļu no 
grauda līdz maizes kukulim,
kāzu programma „Darbi 
lauku sētā” – atraktīva 
programma jaunlaulātajiem 
un kāzu viesiem ar 
līdzdarbošanos un kopā 
dziedāšanu,
“No linu pogaļas līdz kreklam 
– stāsts par linu audzēšanu 
un apstrādi ar aktīvu 
līdzdarbošanos.
Kalncempju bibliotēkā 
literatūras izstāde: dzejniecei 
Inesei Zanderei – 60.

Liepnas pagastā
22. septembrī no 10.00 
pie Liepnas tautas nama 
Miķeļdienas tirdziņš ar 
ražas izstādi, 13.00 tautas 
namā sadancis “Pīlādžu liesmās”.
30. septembrī Liepnas 
pagasta kapsētās Svecīšu 
vakars - 15.00 Sprinduļkalna 
kapsētā, 16.00 Saidu kapsētā, 
17.00 Liepnas centra kapsētā.
1. oktobrī 15.30 Liepnas 
tautas namā leļļu teātris 
“Tims” ar izrādi “Draudzības 

skola”.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
pasākums “Skolas ikdiena – 
bibliotēka” (bērnudārza 
bērniem) - ekskursija bibliotēkā, 
viktorīna zinātkārajiem, spēle; 
“Bērnu žūrija uzsāk darbu” - 
grāmatu apskati, viktorīna par 
izlasītajām grāmatām; latviešu 
rakstniecei Inesei Zanderei – 60: 
kopā ar skolēniem dzejnieces 
darbu reklāma un lasījumi; 
1.-4. klasei radošā darbnīca 
“Ilustrē dzejoli” Dzejas dienai.
 
Malienas pagastā
19. septembrī 15.00 
Malienas tautas nama 
mazajā zālē literāri muzikāla 
pēcpusdiena “Nesaki - 
rudens…”.
27. septembrī 14.00 
Malienas tautas nama 
mazajā zālē senioru 
kopas dalībnieku Miķeļdienas 
ballīte. 
Malienas bibliotēkā 
literatūras izstādes: dzejniecei 
Inesei Zanderei - 60, “Miķeļi - 
rudens saulgrieži”, “Ik skolotājs 
ir burvis”, “Septembris - dzejas 
dienu mēnesis”.

Mālupes pagastā
7. septembrī 19.00 Mālupes 
Saieta namā izstāde - 
degustācija “Tomāta pasaules 
dažādība”. Izstādē būs skatāmas 
vairāk par 100 tomātu šķirnēm, 
kas audzētas Ivetas Jogures 
saimniecībā.
26. septembrī 18.30 Mālupes 
Saieta namā pašdarbības 
kolektīvu dalībnieku tikšanās, 
uzsākot jauno sezonu. Gaidīsim 
arī jaunus dalībniekus!
29. septembrī 18.00 Mālupes 
kapos Svecīšu vakars.
30. septembrī 13.00 Mālupes 
Saieta namā senioru dienai 
veltīts pasākums.

Mārkalnes pagastā
3.-8. septembrī Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā jaunrades 
konkurss bērniem un jauniešiem 
“Es rakstīšu par…”.
No 4. septembra Mārkalnes 
pagasta bibliotēkā literatūras 
izstādes: “…atmiņās vēl gribas 
klusu, klusu man savu dzīves 
dziesmu otrreiz izdziedāt”- 
skolotājam, diriģentam, literātam 
Alfredam Dāvidam – 95, “Bērnu, 
Jauniešu un Vecāku žūrija 2018”, 
“Starp dzejas rindām”.
No 27. septembra atsāksies 
bezmaksas vingrošanas 
nodarbības fizioterapeita 
A. Grīnberga vadībā (katru 
ceturtdienu 16.30 Mārkalnes 
tautas namā).
28. septembrī 13.00 
Mārkalnes tautas namā seni-
oru pēcpusdiena.

Pededzes pagastā
6. septembrī 12.00 
Pededzes tautas namā 
novadpētniecības lasījumi par 
Pededzi.
22. septembrī 16.00 Kūdupes 
kapos svecīšu vakars.
22. septembrī Pededzē 
pasākums “Nāc manā dārziņā” 
- gaidām Jūs uz pasākumu ar 
pušķi no dārziem un laukiem. 
Labāko gaida balva. Programmā:
- “Tradīciju dārza” atklāšana, 
- tirdziņš “Viss no dārza un 
pļavām, viss dārzam un pļavām”,
 - vakarā atpūta tiem, 
kas strādā dārzā un pļavā.
Pededzes bibliotēkā 
3. septembrī 10.00 Zinību dienai 
veltīta literatūras izstāde “Kā 

putni no rīta salido bērni – uz 
skolu, uz bērnudārzu…” un 
rokdarbu izstāde “Rudenim 
nākot visspožākās krāsas 
cenšas ikviens sevi izdaiļot”, 
4. septembrī 10.00 literatūras 
izstāde “Palieciet arvien valstij 
un sev uzticīgi” (Kārlim Ulmanim 
- 141), 14. septembrī 10.00 
Jauno grāmatu izstāde - 
apskats bērniem “Paraugies, kā 
daba zied”, 13.00 Dzejas diena 
senioriem “Laba sirds ir visa 
sākums”.
Pededzes tautas namā 
apskatāma ekspozīcija 
“Latvijai 100 gadi” – “Iemūžināts 
laiks - paletē stils, siluets un 
līnijas”.

Veclaicenes pagastā
1. septembrī 11.00 
Veclaicenes bibliotēkā 
radošā darbnīca bērniem 
“Šurp grāmatas uz skolu”.
8. septembrī Veclaicenes 
pagastā 11.00 biedrību saiets  
“Igaunijas-Latvijas sadarbības 
diena” “Veclaicene nākošajā 
simtgadē”.
14. septembrī Veclaicenes 
pagastā pasākumu cikla 
“Latvija 100” ietvaros – “Kāpsim, 
dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 
100 kalnus” -  “Leģeņu kalns” 
un tā apkārtnes 9 kalni. 17.00 
tiekamies autobusa pieturā 
„Raitnieki” (autoceļš 
Bārdaskrogs-Korneti). Sākam 
pārgājienu uz Leģeņu kalnu, 
dodamies uz “Mucenieku” 
saimniecību iepazīt lauku 
sētas iemītniekus. Mucenieku 
kalna pakājē skatīsimies kino un 
baudīsim Dzērves 
ezera zivju zupu.

Zeltiņu pagastā
29. septembrī 16.00 Zeltiņu 
tautas namā savu koncert-
programmu piedāvā solistu 
apvienība “Jubilāri” - Andris Eriņš 
(“Dricānu dominante”), Andris 
Baltacis (“Baltie lāči”), Gints 
Ločmelis (“Ginc un Es”), Aldis 
Kise. Koncerta ilgums 
1 st. 20 min. Ieeja 4 EUR, biļetes 
pārdošanā no 17. septembra, 
informācija pa tālruni 29492284. 
29. septembrī 18.00 Zeltiņu 
kapsētā Svecīšu vakars.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Ar vārdiem uzgleznot - 
tā tikai dzejnieks prot”, “Vārdiņi 
kārtojas dzejolī” (I. Zanderei 
- 60), “Latviskā dzīvesziņa – 
Miķeļi”; Jauno grāmatu 
apskats.

Ziemera pagastā
12. septembrī 12.00 
Māriņkalna tautas namā 
senioru pēcpusdiena.
29. septembrī 14.00 
Māriņkalna tautas namā 
Jaunlaicenes amatierteātra 
“Jumts” izrāde - E. Cālīša 
komēdija 3 cēlienos “Mūža 
maize”. Ieeja” 2,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā 
“Skolas dienas nāk un sēžas 
manā mugursomā” (dzejniecei 
I. Zanderei – 60), “Miķeļi – 
rudens saulgriežu laiks”, “Bērnu 
un Vecāku žūrija – 2018” 
grāmatu kolekcija ,,Nāc un lasi!”; 
sadarbībā ar Veclaicenes kultūras 
darbiniekiem – pasākums “,Mūsu 
puses un tālākie 100 kalni, tos 
izzini un iepazīsti’’ – Leģeņu 
kalns un tā  apkārtnes kalni 
14. septembrī, “Pastaiga 
pa rudens burtu taku…” 
(bibliotekārā stunda par 
I. Zanderes jaunākajiem 
dzejas izdevumiem).

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī

12. Alūksnes Novada Vēstis 29.08.2018.


