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Alūksnes un 
Apes novada 
fonds aicina 
ziedot avārijā 
cietušajai 
ģimenei
2019. gada 13. jūlijā 
Alūksnē uz Pils ielas 
notika smaga auto 
avārija.
Notikumā dzīvību 
zaudēja 2006. gadā 
dzimusi meitene, un 
slimnīcā nonāca mamma, 
tētis un mazā māsa. Šī ir 
patiesi liela traģēdija, un 
mēs izsakām visdziļāko 
līdzjūtību cietušajai 
ģimenei, viņu tuviniekiem 
un draugiem.

 Ģimenei ir un būs 
nepieciešams visa veida 
atbalsts, tāpēc, vienojoties ar 
ģimeni, uzsākam ziedojumu 
vākšanu.

 Ziedot iespējams ar bankas 
pārskaitījumu:
Nodibinājums “Alūksnes un 
Apes novada fonds”
Reģ. Nr. 40008090271
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: 
LV96UNLA0050019750651
Mērķis: Ziedojums auto 
avārijā cietušajai ģimenei 
Alūksnē

 Vai ar skaidru naudu 
mūsu birojā Dārza ielā 8A, 
Alūksnē katru darba 
dienu no pulksten 10.00 līdz 
17.00.

 Mēs uzturēsim kontaktu 
ar ģimeni un turpmāk 
centīsimies ziņot, kāds 
atbalsts ģimenei ir 
nepieciešams.
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Alūksnes Novada Vēstis

Svinēs dzīvi Alūksnē
 Jau šonedēļ svinēsim 
Alūksnes pilsētas svētkus 
ar moto “Alūksne ir 
visskaistākā!”. Vairāku 
dienu garumā ikvienam 
svētku apmeklētājam būs 
iespēja baudīt dažādas 
norises. 

 Šogad Alūksnē svētku 
centrālais objekts ir spogulis 
un spoguļošanās. Tas izmantots 
jau maijā notikušajā bērnu deju 
festivālā “Latvju bērni danci 
veda”, Latvijas amatierteātru 
festivāla nupat jūlijā un arī 
tagad – pilsētas svētkos.
 - Moto “Alūksne ir 
visskaistākā!” izdomājām 
saistībā ar spoguli un visiem 
labi zināmo pasaku. Gribētos, 
lai pieejot pie spoguļa un 
jautājot “Spogulīt, spogulīt, 
saki man tā – kura ir 
visskaistākā?”, visi spoguļi 
atbildētu, ka Alūksne ir 
visskaistākā. Tādēļ arī šis moto 
kā mīlestības apliecinājums 
savai pilsētai, - skaidro Alūksnes 
novada pašvaldības Kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte.
 

Sāksim svinēt 
jau ceturtdien

 Šogad svētkus jau ceturtdienas 
vakarā ieskandinās pasākums 
Alūksnes Bānīša stacijā – Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstītais 
projekts “Bānīša vēlie vakari” 
piedāvās dvēselisku muzikālu 
satikšanos ar pazīstamiem un 
interesantiem mūziķiem – Antu 
Eņģeli un Marko Ojalu. 
Interesanti, ka vairāki mākslinieki 
šajos pilsētas svētkos parādīsies 
atšķirīgos ampluā, tai skaitā 
arī Marko Ojala, kuru ceturt-
dienas vakarā vienā noskaņā 
dzirdēsim pie stacijas, bet 
svētdien pēc kapusvētkiem 
pavisam citā ampluā viņš 
muzicēs Tempļakalnā ar “Zaļā 
Galma kapellu”. Tāpat arī grupa 
“Vintāža”, kas piektdienas vakarā 
pie pils nodrošinās jautru deju 
mūziku, bet sestdien rūpēsies 
par muzikālo pavadījumu koru 
sadziedāšanās koncerta.

 Svētku pasākumu klāstā šogad 
būs vairākas norises, kas 
tapušas, pateicoties sabiedrības 
aktivitātēm. Tā piektdienas 
vakarā Alūksnes jaunieši 
organizē pasākumu “Super-
star tennis” ar disko mūziku 
un atraktīvu laika pavadīšanu 
netradicionālā vietā - VEF 
teritorijā bijušajā tenisa laukumā. 
Savukārt svētdienas vakarā, arī 
pateicoties jauniem, radošiem un 
aktīviem alūksniešiem, svētkus 
noslēgsim mierīgā atmosfērā 
kopā ar alūksnietēm Saniju 
Būmani un Unu Muriņu un 
dziesminieku Kārli Kazāku. Šis 
koncerts notiks peldvietā “Vējiņi” 
uz plosta “Kaija” klāja. Ieeja uz 

šo koncertu – par ziedojumiem.

Uz atklāšanas 
koncertu aicina 
biļetes iegādāties 
iepriekšpārdošanā

 Piektdienas vakarā Pilssalas 
estrādē muzicēs divi šobrīd uz 
Latvijas mūzikas skatuves ļoti 
populāri muzikāli kolektīvi – 
grupas “Carnival youth” un 
“Instrumenti”, kam līdzi būs arī 
divi īpaši viesi, kas pagaidām 
gan vēl ir noslēpums, taču 
var atklāt, ka Alūksnē viņi 
jau ir viesojušies.  Jāteic, ka 
alūksniešiem ir viena no retajām 
iespējām būt “Instrumentu” 
koncertā savās mājās, jo šovasar 
grupa koncertē tikai Alūksnē, 
Kuldīgā un Rīgā.
 Biļetes uz “Instrumentu” 
koncertu aicinām iegādāties 
iepriekšpārdošanā Alūksnes 
Kultūras centra kasē, tās var 
nopirkt jebkurā Biļešu paradīzes” 
kasē Latvijā un internetā 
www.bilesuparadize.lv. Biļešu 
cena ir 10 eiro stāvvietai, 12 un 
15 eiro sēdvietai, bērniem līdz
12 gadu vecumam – 8 eiro. 

Pirmsskolas vecuma bērni, ja 
neaizņem atsevišķu sēdvietu, 
koncertu var apmeklēt bez 
maksas. Aicinām gan vecākus 
apsvērt, vai uz koncertu ņemt 
līdzi pavisam mazus bērniņus, 
zīdainīšus, domājot par viņu 
veselību, jo mūzika būs ļoti skaļa.
 - Piektdienas koncerts ir par 
maksu, jo tas izmaksu ziņā ir 
apjomīgs un citādi pašvaldība to 
nevarētu nopirkt. Pašvaldība sedz 
pusi, un puse ir jānodrošina ar 
ieejas biļetēm, - saka Alūksnes 
Kultūras centra direktore Sanita 
Bērziņa.
 Viņa vērš uzmanību uz to, ka 
koncerta dienā nebūs iespējams 
nodrošināt lielu skaitu kašu 
pie ieejas, jo galvenā uzmanība 
tiks pievērsta biļešu kontrolei, lai 
cilvēki, kas ir iegādājušies biļeti, 
ērti un ātri var ieiet koncertā. Pie 
ieejas estrādē būs stingra 
kontrole, tādēļ vietā 
atgādinājums, ka koncertā 
nedrīkstēs ienest lietussargus, 
ēdienus un dzērienus!
 Jāpiebilst, ka koncertu varēs 
apmeklēt novada ģimenes ar 
bērniem invalīdiem – Alūksnes 
Kultūras centrs tām piešķīris 
140 ielūgumus.

Salūts būs koncerta 
sastāvdaļa

 Svētku atklāšanas koncerta 
sastāvdaļa būs arī uguņošana 
un tā sāksies tad, kad beigsies 
koncerts.
 - Atceroties pērno gadu, 
kad bijām minējuši noteiktu 
pulksteņa laiku, cikos jāsākas 
salūtam, taču tas aizkavējās, 
jo skatītāji gribēja ilgāk 
dzirdēt mākslinieku, šogad 
esam izlēmuši konkrētu laiku 
uguņošanai nenorādīt. Salūtu var 
sākt gaidīt no pulksten 23.00, 
varbūt tuvāk 23.30, taču vēlreiz 
uzsveru - uguņošana ir koncerta 
sastāvdaļa un tā sāksies tad, kad 
skatītāji būs gatavi atvadīties no 
māksliniekiem un mākslinieki 
gatavi teikt paldies skatītājiem, - 
saka S. Eglīte.

Sadziedāsies, 
sportos, andelēs 
un smeķēs

 Sestdienas svētku norises 
iesāksies pie Jaunās pils ar 
mājražotāju tirdziņu un jau 
par tradīciju kļuvušo novada 
uzņēmēju tirdziņu “Radīts 
Alūksnē”. Priekšpusdienā turpat 
notiks novada bērnu koncerts, 
bet pēcpusdienā – Alūksnes 
Kultūras centra skolotāju koris 
“Atzele” kopā ar Somijas latviešu 
kori “Ziemeļmeita” būs 
sagatavojis vairāk nekā 
20 populāras dziesmas, ko 
varēs dziedāt līdzi vai klausīties. 
Savukārt sestdienas vakarā 
Pilssalas estrādē viss notiks 
labvēlīgi, jo muzicēs grupa, 
kas komentārus neprasa - 
“Labvēlīgais tips”. 

Turpinājums 12. lappusē

Aicina pilsētas 
svētku laikā 
pacelt valsts 
karogu 

Svinot Alūksnes 
pilsētas svētkus, 
Alūksnes novada 
pašvaldība aicina 
namīpašniekus no 
2. līdz 4. augustam 
pie ēkām pilsētā 
pacelt Latvijas valsts 
karogu.



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” 
Rēzeknē. Tirāža 8020 eksemplāri.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

2. Alūksnes Novada Vēstis 31.07.2019.

Sēdes 

Tautsaimniecības komitejas sēde     12. augustā 10.00

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde       19. augustā 10.00

Finanšu komitejas sēde  22. augustā 10.00

Domes sēde   29. augustā 10.00

Alūksnē, 
Dzirnavu ielā

Mājražotāju un amatnieku

24. augustā
plkst. 8.00 - 14.00 

Pieteikšanās līdz 19.08. 
pa tālruni 29207776 vai e-pastu 

gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas numurs 90000018622

izsludina konkursu uz vakanto
Pašvaldības aģentūras “SPODRA” 
direktora amatu uz nenoteiktu laiku 

ar darba vietu Alūksnē

Galvenie amata pienākumi: organizēt un vadīt pašvaldības 
aģentūras “Spodra” darbu, nodrošinot Alūksnes pilsētas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu 
un laukumu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšana 
un ierīkošana).

Prasības pretendentiem:

-  augstākā izglītība (ne zemāka, kā otrā līmeņa augstākā 
izglītība);
-  spēja patstāvīgi analizēt un izvērtēt, organizēt savu darbu 
un noteikt prioritātes, patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties 
atbildību par tiem;
-  prasmes lietot datorprogrammas un citas informācijas 
tehnoloģijas;
-  B kategorijas autovadītāja apliecība;
-  orientēšanās tehniskos jautājumos;
-  zināšanas par pašvaldības darbu reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem un to piemērošanu, publisko iepirkumu un 
saimniecisko līgumu sagatavošanu;
-  konstruktīvisms saskarsmē, precizitāte un augsta atbildības 
sajūta, noturība stresa un paaugstinātas intensitātes situācijās;
-  vēlama pieredze iestādes, uzņēmuma vai struktūrvienības 
vadīšanā.

Amatam noteiktā mēnešalga no 1079,00 EUR.

  Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes 
pārzinis, informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos 
norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs 
pretendentu atlases norisi. 

Pieteikuma/ motivācijas vēstuli, CV, īsu pašvaldības 
aģentūras darbības koncepciju un vēlams rekomendācijas līdz 
2019. gada 16. augusta plkst. 15.00 nosūtīt pa e-pastu 
dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes no-
vada pašvaldības Kancelejā, Brūža ielā 7, Alūksnē, LV-4301. Ar 
konkursa nolikumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā - www.aluksne.lv.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, tālr. 26118815.

Domes 25. jūlija sēdē
 Alūksnes novada domes 
25. jūlija sēdē piedalījās 
14 domes deputāti un 
izskatīja 25 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma Tempļakalna 
ielā 10, Alūksnē, sastāvā 
esošu apbūvētu, Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu 
zemes vienību. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz 
zemes vienības atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas, minētos 
izdevumus ieskaitīt zemes pir-
kuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai 
minēto pašvaldības īpašumu, 
pārdodot par brīvu cenu 
uz zemesgabala esošas, 
Zemesgrāmatā ierakstītas būves 
īpašniekam. Uzdot nosacītās ce-
nas noteikšanu un atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - veikt grozījumu Alūksnes no-
vada domes 2019. gada 
30. maija lēmuma Nr. 172 “Par 
līdzfi nansējuma piešķiršanu” 
33. punktā, svītrojot tajā vārdus 
“ūdensapgādes un”;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “SPODRA” 
2018. gada publisko pārskatu;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
nolikumā. Grozījumi ir saistīti 
ar iestādes jaunās struktūras 
iekļaušanu nolikumā;

 - izdalīt Jaunannas pagasta 
pārvaldei no pašvaldības 
Ceļu un ielu uzkrājuma fon-
da fi nansējumu 9346 EUR 
būvniecības dokumentācijas 
izstrādei un autoruzraudzībai 
pašvaldības autoceļu Centra iela 
un Ievednes iela, Jaunannas 
pagastā, seguma atjaunošanai;

 - atbalstīt Alūksnes Kultūras 
centra 2019. gadā piešķirtā 
fi nansējuma mērķa maiņu 
3 630,00 EUR apmērā no 
Alūksnes Kultūras centra Lielās 
zāles skatuves grīdas remonta 
uz Alūksnes Kultūras centra 
teritorijas videonovērošanas 
uzstādīšanu;

 - piešķirt papildu fi nansējumu 
14 072,00 EUR Alūksnes no-
vada pašvaldības pirmsskolas, 
pamata, vispārējās, interešu un 
profesionālās ievirzes iestāžu 
administrācijas un pedagogu 
darba samaksas un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu palielinājumam 
2019. gadam. Minētais 
fi nansējums attiecas uz peda-
gogiem, kas tiek algoti no 
pašvaldības budžeta; 

 - piešķirt fi nansējumu 
Tempļakalna ielas gājēju tilta 
remontam 5000 EUR;

 - ar 2019. gada 1. augustu 
izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 31.01.2019. 
lēmumā Nr. 15 „Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā”: pašvaldības 
aģentūras “ALJA” amata 
vienībai – lietvedis, amatalgu 
un mēnešalgu “573,00” aizstāt 
ar amatalgu un mēnešalgu 
“650,00”;

 - deleģēt pašvaldības uzde-
vumu – augstas detalizācijas 
topogrāfi skās informācijas 
datubāzes uzturēšanu SIA 
“MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.

 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

Pašvaldība pārdos 
SIA “AP Kaudzītes” kapitāldaļas
 Alūksnes novada dome 
25. jūlija sēdē pieņēma 
lēmumu pārdot pašvaldībai 
piederošās SIA “AP 
Kaudzītes” kapitāla daļas. 
Par daļu pārdošanu balsoja 
desmit no klātesošajiem 14 
deputātiem, 1 atturējās, pret 
balsoja 3 deputāti.

 SIA “AP Kaudzītes” 
apsaimnieko atkritumu 
poligonu Litenē Malienas 
atkritumu apsaimniekošanas 
reģionā, kura sastāvā 
ietilpst Alūksnes novads kopā 
ar citiem 9 novadiem. Alūksnes 
novada pašvaldībai pieder 
7144 sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “AP Kaudzītes” 28,226% 
no tās pamatkapitāla, ar vienas 

kapitāla daļas nominālvērtību 
28 EUR. Kopš 2011. gada 
pašvaldība nav saņēmusi 
no sabiedrības dividenžu 
maksājumus.
  Atbilstoši Atkritumu 
apsaimniekošanas 
likumam, pašvaldībai ir 
jānodrošina sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšana 
savā administratīvajā teritorijā, 
taču pašvaldību komercdarbība 
atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē neatbilst Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma nosacījumiem, 
kad publiska persona var 
darboties privāttiesību jomā. 
Uzskatot, ka pašvaldības 
līdzdalība SIA “AP Kaudzītes” 
nav efektīvākais veids, kā 
realizēt tās funkcijas atkritumu 

apsaimniekošanas nozarē, 
dome pieņēma lēmumu izbeigt 
pašvaldības līdzdalību šajā 
uzņēmumā.
 Domes pieņemtais lēmums 
paredz, ka kapitāla daļu 
pārdošanai to sākotnējo vērtību 
noteiks atbilstoši neatkarīga 
sertifi cēta vērtētāja vērtējumam 
un pieskaitot vērtēšanas 
izmaksas.
 Kapitāla daļu pārdošanu 
uzdots veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai. Atsavināšanas 
noteikumus apstiprinās dome.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pleskavas ielas posmā ieklās virskārtu: 
būs slēgta satiksme
 Plānots, ka sakarā ar asfalta 
seguma virsējās jeb dilumkārtas 
ieklāšanu ar bezšuves tehnoloģiju, 
no ceturtdienas, 1. augusta 
pulksten 04.00 līdz aptuveni 
piektdienas, 2. augusta, pulksten 
14.00 BŪS SLĒGTS Pleskavas ielas 
posms no remontposma sākuma, 
kas atrodas pirms Kolberģa, līdz 
Cerību ielas otrajam krustojumam 
(virzienā no Alūksnes uz Kolberģi).
  - Ielas virsējās kārtas segumu 
ieklās ar vienlaidu tehnoloģiju – 
vienlaikus abās brauktuves pusēs, 

līdz ar to šo darbu veikšanas 
laikā iela satiksmei ir jāslēdz. 
Centīsimies pēc darbu veikšanas 
maksimāli ātri ielu atkal atvērt 
satiksmei, taču jārēķinās, ka pēc 
asfalta ieklāšanas tam dažas 
stundas ir jāatdziest, pirms to 
drīkst sākt lietot. Asfaltēšanas 
darbus plānojam sākt no Kolberģa 
puses virzienā uz pilsētu, līdz ar 
to no Sīļiem no rīta ap pulksten 8, 
kad cilvēkiem jādodas uz darbu, 
būs iespējams izbraukt. No Ozolu 
un Cerību ielu krustojumiem, 

kas atrodas tuvāk virzienā uz 
pilsētu, būs iespējams izbraukt, 
bet no Kolberģa, kā arī Ezerma-
las, Robežu ielām autovadītājiem 
jāizmanto jau zināmie ap-
braucamie ceļi. Lai palīdzētu 
autovadītājiem, būs nodrošināti 
satiksmes regulētāji, - skaidro 
PS “RERE VIDE 1” pārstāvis Toms 
Muzikants un aicina apkaimes 
iedzīvotājus neskaidrību gadījumā 
sazināties ar viņu pa tālruni 
26593086.

Turpinājums 10. lappusē



Apmeklētāju pieņemšana augustā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

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 5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 
apmeklētājus pieņems 5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 
apmeklētājus pieņems 5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus 
pieņems 5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
9. un 23. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (administrācijas telpās)

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 19.08.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS 23.08.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE 28.08.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA 26.08.2019. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā 
ēkā

Līga LANGRATE 29.08.2019. 13.00-14.00 Alsviķu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 12.08.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS 29.08.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS 19.08.2019. 12.30-13.30 Mālupes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 20.08.2019. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 12.08.2019. 16.00-17.00
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 
7, uzņēmējdarbības atbalsta centra 

telpās

Jānis ZELTIŅŠ 27.08.2019. 9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 13.08.2019. 09.00-10.00 Alsviķu pagasta pārvaldē 
(tālrunis 29355400)
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Atgādinājums - nekustamā īpašuma 
nodokļa kārtējais maksājums
 Atgādinām, ka līdz 
2019. gada 15. augustam 
veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājums.

 Saskaņā ar likumu “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”, 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumi veicami vienu reizi 
ceturksnī: ne vēlāk kā 1. aprīlī, 
15. maijā, 15. augustā un 
15. novembrī - vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada 
summas vai arī reizi 
gadā - avansa veidā līdz 
1. aprīlim. 
 Nomaksāt NĪN iespējams 
Latvijas Pastā, internetbankā, 
portālā www.epakalpojumi.lv 
un www.latvija.lv. Veicot 
maksājumu internetbankā, 
būtiski ir pārliecināties, 
vai pārskaitījums adresēts 
pašvaldībai, kas izsūtījusi 
paziņojumu par NĪN 
nomaksu. Pārskaitījums 
veicams uz kādu no tiem 

pašvaldības kontiem, kas norādīti 
sagatavotajā maksāšanas 
paziņojumā. 
 Droši un ērti NĪN ir nomaksāt 
portālā www.epakalpojumi.lv 
vai www.latvija.lv. Abos portālos 
pieejami pašvaldību banku konti 
NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās 
visa nepieciešamā informācija 
maksājuma veikšanai. Portālā 
www.epakalpojumi.lv iespējams 
veikt nomaksu arī par citas 
fiziskas vai juridiskas personas 
īpašumiem. 
 Aicinām nodokli samaksāt 
laikus, jo saskaņā ar likumu, 
par laikā neveiktu maksājumu 
tiek aprēķināta nokavējuma 
nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas. 
Lai nerastos pārpratumi 
saistībā ar nodokļa 
apmaksas termiņu, portālā 
www.epakalpojumi.lv iespējams 
pieteikties atgādinājumu 
saņemšanai e-pastā vai īsziņas 
veidā uz mobilo tālruni (SMS) 

par NĪN apmaksas termiņa 
tuvošanos. Atgādinājuma 
vēstule uz norādīto e-pastu tiks 
izsūtīta septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet SMS 
veidā – maksāšanas termiņa 
samaksas dienā.
 Aicinām nodokļu maksātājus 
izmantot iespēju saņemt 
maksāšanas paziņojumu uz 
e-pasta adresi. Pieteikties 
elektroniskajam maksāšanas 
paziņojumam iespējams portālā 
www.epakalpojumi.lv vai 
aizpildītu iesniegumu adresējot 
pašvaldībai. 
 Alūksnes novada pašvaldība 
atgādina, ka saskaņā ar likumu 
nodokļa maksātāju pienākums 
ir pašiem savlaicīgi interesēties 
par NĪN nodokļa apmēru un to, 
vai nodoklis ir nomaksāts pilnā 
apmērā. Jautājumus par NĪN 
nomaksu var precizēt, zvanot 
nekustamā īpašuma nodokļa 
administratoriem pa tālruņiem 
64381497 vai 25778897.

Meklē 
telpas pop-up 
aktivitātēm
 Alūksnes novada 
pašvaldība aicina 
iedzīvotājus un uzņēmējus 
piedāvāt savas telpas un 
īpašumus uzņēmējdarbībai, 
lai sniegtu iespēju jaunajiem 
vai esošajiem uzņēmējiem 
izmantot telpas POP-UP 
aktivitātēm.

 Pop-up jeb “īslaicīgs 
bizness” ir plaši pazīstams 
biznesa veids pasaulē, 
bet mazāk Latvijā. Īslaicīgā 
biznesa mērķis ir pārbaudīt 
jaunā biznesa ilgtspēju, 
mērķauditorijas interesi un jaunu 
klientu piesaiste. 
Pop–up ideja pamatā ir 
neieguldīt lielus finansiālos 
līdzekļus telpu labiekārtojumā, 
mārketinga aktivitātēs un 
dizaina izveidē. Šāds biznesa 
modelis dod iespēju jaunajiem 
uzņēmējiem izmēģināt savu 
biznesu un veiksmes gadījumā to 
turpināt arī pēc pop-up.
Telpu īpašniekiem šī ir iespēja 
palīdzēt veidot pilsētas 
vizuālo tēlu, veidojot pilsētvidi 

ar dzīvību tukšajās telpās un 
skatlogos. Tā ir iespēja iegūt 
pastāvīgus telpu īrniekus 
pop-up aktivitāšu laikā. Ņemot 
vērā pop-up pamatdomu, 
telpu īpašnieki var piedāvāt 
dažāda vizuālā noformējuma 
un dizaina telpas Alūksnes 
pilsētas centrā.
 Par telpu piedāvājumiem 
sazināties ar 
Uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālisti Māru Saldābolu, 
zvanot uz 
25425222 vai rakstot uz 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Alūksnes novada pašvaldība 
ir iesaistījusies Eiropas 
Savienības starpreģionu 
sadarbības programmā 
URBACT III, kas atbalsta projektus 
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. 
Projekts “Augoša pilsēta: 
Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana 
mazajās pilsētās” (Re-grow City: 
Tackling Long Term Decline in 
Smaller Cities”). Projekta 
galvenais sadarbības partneris 
Altenas pilsēta, Vācijā.

Atļauts uzsākt poligona 
“Lāčusils” lokālplānojuma 
īstenošanu
 Šī gada 9. jūlijā Alūksnes 
novada pašvaldībā tika 
saņemta Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijas vēstule par 
lokālplānojuma, kas groza 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojumu 

2015.-2027. gadam, poligonā 
“Lāčusils”, Alūksnes novadā, 
īstenošanu.  Lokālplānojums 
apstiprināts ar 2019. gada 25. 
aprīļa pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr. 6/2019.  
Tas ir īstenojams un 
piemērojams no 9. jūlija.

Ja tev ir ko piedāvāt, tad zvani uz 25425222 
vai raksti uz mara.saldabola@aluksne.lv
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Aicinām pieteikt 
jaundzimušos Alūksnes 
mazuļus sumināšanai
 Alūksnes pilsētas svētku 
laikā, 3. augustā, pulksten 
11.00 pie Alūksnes Jaunās 
pils suminās jaundzimušos 
alūksniešus. Aicinām pieteikt 
dalībai pasākumā no 
2018. gada pilsētas svētkiem 
līdz šī gada pilsētas 
svētkiem dzimušos mazuļus!

 Jaundzimušo alūksniešu 
sveikšana ir tradīcija, kas 
izveidojusies jau vairāku gadu 
garumā - tie mazuļi, kuri 

dzimuši laikā kopš iepriekšējiem 
pilsētas svētkiem līdz šiem, un, 
kuru dzīvesvieta ir deklarēta 
Alūksnes pilsētas teritorijā, 
pilsētas svētkos saņem īpaši 
sarūpētas dāvanas. Šoreiz 
tas būs kas silts un praktiski 

noderīgs.
 Sakarā ar Vispārīgo datu 
aizsardzības regulu, svētku 
rīkotāji aicina jaundzimušo 
mazuļu vecākus, kuri vēlas un ir 
ar mieru, ka viņu mazuli sumina 
šajā pasākumā, pieteikties 
dalībai tajā, rakstot uz e-pasta 
adresi sanita.berzina@aluksne.
lv vai personīgi Alūksnes Kultūras 
centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, tā 
darba laikā. Lūdzam mazuļus 
pieteikt līdz 2. augusta 
pulksten 10.00!
 Piesakoties dalībai pasākumā, 
jānorāda mazuļa vārds un 
uzvārds, dzimšanas gads un 
datums. Piesakot bērniņu šim 
pasākumam, jūs piekrītat perso-
nas datu apstrādei.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vēlais vakars 
Alūksnes Bānīša stacijā

 Aicinot izbaudīt romantiski 
šarmanto un kultūrvēsturiski 
bagāto noskaņu, kuru sniedz 
dzelzceļa stacija un tās 
kvartāls, 1. augustā Alūksnes 
dzelzceļa stacijā (Jāņkalna 
ielā 52, Alūksnē) notiks 
pirmais brīvdabas pasākums 
“Alūksnes Bānīša stacijas 
vēlais vakars”.

 Pasākuma centrālais notikums ir 
Antas Eņģeles un Marko Ojalas 
koncertprogramma “Pagājības 
laimes mirkļi”. Programmā 
skanēs 30. gadu tango no 
leģendāro dziedātāju Pjotra 
Ļeščenko, Aleksandra Vertinska 
un Allas Bajanovas repertuāra, 
rīdzinieka un tango karaļa Os-
kara Stroka mūzika, kā arī valši, 

sākot no krievu-japāņu kara 
laika, senās krievu romances, 
čigānu dziesmiņas un krievu 
tautas dziesmu melodijas.
 Pasākuma norise sakrīt ar 
Baltijā vienīgā regulāri kursējošā 
šaursliežu vilciena vakara reisa 
ienākšanu Alūksnes stacijā. Pirms 
un pēc koncerta būs iespēja 
apmeklēt arī multimediālo 
ekspozīciju “Alūksnes Bānīša 
stacija”, kura godalgota ar 
vairākām vietējā un starptautiskā 
mēroga arhitektūras un dizaina 
balvām. 

 Programma:
19.25-19.55 Baltijā vienīgais 
regulāri kursējošais šaursliežu 
vilciens Alūksnes stacijā
20.00 Antas Eņģeles un Marko 
Ojala koncertprogramma 
“Pagājības laimes mirkļi”. 

 Pasākums notiek ar Vidzemes 
Plānošanas reģiona un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Peldvietā “Vējiņš” norisināsies nebijis 
saulrieta koncerts
 Svētdien, 4. augustā, 
Alūksnes pilsētas svētku 
noslēdzošajā dienā 
pulksten 19.00 peldvietā 
“Vējiņš” norisināsies 
akustisks mierīgās mūzikas 
vakars “Saulrieta sesija”, 
kurā kā galvenais viesis 
uzstāsies Latvijā zināmais 
dziesminieks Kārlis Kazāks. 
Pirms viņa ar populārām 
melodijām iepriecinās 
alūksniete Una Tomiņa, 
bet īpašās viešņas 
statusā uzstāsies Sanija 
Būmane.

 Pasākumam īpašu garšu 
piešķirs tā skatuve, kura 
atradīsies uz plosta “Kaija” 
klāja, savukārt klausītāji 
aicināti ierasties peldvietā 
“Vējiņš”. Pirmā uz plosta 
uzstāsies alūksniete Una Tomiņa, 
viņa koncerta apmeklētājus 
priecēs ar visā pasaulē 
zināmām un arī latviskām 
melodijām. Pēc U. Tomiņas 
pasākuma apmeklētājus 
iepriecinās Sanija Būmane, 
kura, lai arī nāk no Alūksnes – 
sevi dēvē kā atvērtu 
mūziķi, kura nepieder vienai 
konkrētai pilsētai, jo ilgus 
gadus pavadījusi ārvalstīs, kur 
dzīvojusi un muzicējusi. Viņa 
priecēs “Ar Savu Stāstu”, 
izpildot tautas mūziku, Imanta 

Kalniņa melodijas un savu 
orģinālmūziku. Saniju 
papildinās ģitārists 
Jānis Pastars. 
 Sagaidot saulrietu, 
koncerta noslēdzošajā 
daļā uz improvizētās skatuves 
muzicēs Kārlis Kazāks, lai 
pateiktu paldies brīnišķīgajai 
pilsētai par aizvadītajiem 
svētkiem, bet saulei un vietējiem 
iedzīvotājiem par siltumu. 
Kārlis Kazāks alūksniešiem 
nav svešs, jo Alūksnes pusē 
viesojies projekta “Dzirdi balsis 
ar Kārli Kazāku” ietvaros un 
vietējai malēniskajai izloksnei 
par godu sarakstījis dziesmu 
“Tuo ari bous”. Šoreiz K. Kazāks 
Alūksnē viesosies, lai iepriecinātu 
koncerta “Saulrieta sesija” 
apmeklētājus. 

 Skatītāji pulksten 19.00 
aicināti pulcēties pludmalē 
“Vējiņš”, līdzi ņemot visu 
nepieciešamo brīvdabas 
koncertam – ērtu apģērbu, 
segas vai pledus un 
saliekamos krēslus. Koncertu 
organizē radošā apvienība 
“Jaunā strāva” un draugi no 
“Dead people festival”, 
kurā apvienojušies aktīvi 
alūksnieši, ar mērķi dažādot 
kultūras pasākumu klāstu. 
Pasākumu atbalsta Alūksnes 
novada pašvaldība un 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs. Darbosies bufete. Ieeja 
par ziedojumiem, kas nonāks  
Alūksnē uz Pils ielas avārijā 
cietušajai ģimenei.

Ritvars Podziņš

Nodrošinās papildu 
bezmaksas reisus kapusvētkos
 Alūksnes kapusvētku 
dienā, svētdien, 4. augustā, 
būs nodrošināti autobusu 
papildu reisi maršrutā 
autoosta-kapsēta-autoosta 
laikā no pulksten 9.00 
līdz 15.00.
 Autobusi kursēs līdzīgi kā 

iepriekšējos gados – tie 
aties no pieturas, tiklīdz vienā 
vai otrā galapunktā būs 
piepildījušies ar pasažieriem.
 Iedzīvotājiem braucieni būs 
bez maksas, jo šos izdevumus 
apmaksās Alūksnes novada 
pašvaldība.

ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKI

Svētkos būs vairāki ierobežojumi
 No 1. līdz 4. augustam 
Alūksnes pilsētas svētku 
norišu nodrošināšanai 
pilsētā būs gājēju un 
transportlīdzekļu satiksmes 
ierobežojumi. 
Svētku laikā Alūksnē 
gaidāms daudz viesu un 
intensīva automašīnu 
kustība, tādēļ aicinām 
pilsētas iedzīvotājus, 
baudot svētku norises, 
izvēlēties pārvietošanos 
kājām.

Automašīnas lūdzam novietot 
stāvlaukumos Skolas ielā, 
Dzirnavu ielā, Helēnas un Dārza 
ielu krustojumā, Pils ielā pretī 
SIA “Sabiedriskais autobuss”, 
Lielā Ezera ielā 24 (pie sporta 
skolas), Baznīcas ielā (pie 
luterāņu baznīcas), Miera ielā, 
kā arī ielu malās, kur tas 
atļauts.

 Transportlīdzekļu kustībai 
būs slēgtas:
 No 1. augusta pulksten 18.00 
līdz 3. augusta pulksten 22.00
1)  Pils iela no Ojāra Vācieša 
ielas līdz Rijukalna ielai;
2)  Margaritas iela no Brūža ielas 
līdz Ojāra Vācieša ielai;

 1. augustā no pulksten 18.00 līdz 
pulksten 22.00
1)  Jāņkalna iela no Tālavas ielas 
līdz Viestura ielai;
2)  Brīvības iela no Merķeļa ielas 
līdz Jāņkalna ielai;

 No 2. augusta pulksten 18.00 
līdz 3. augusta pulksten 18.00
1)  Ojāra Vācieša iela no 
Dārza ielas līdz Pilssalas ielai;
2)  Pils iela no Lielā Ezera ielas 
līdz Rijukalna ielai;
3)  Margaritas iela no Brūža ielas 
līdz Ojāra Vācieša ielai;
4)  Skolas iela no stāvlaukuma 
līdz Ojāra Vācieša ielai;

 3. augustā no pulksten 06.00 līdz 
pulksten 19.30
Brūža iela no Skolas ielas līdz 
Brūža ielai 7;

 No 4. augusta pulksten 17.00 
līdz 5. augusta pulksten 05.00
Pilssalas iela no Ojāra 
Vācieša ielas līdz Pilssalas 
ielai 10.

 Gājēju kustībai būs slēgts:
 Tempļakalna ielas gājēju tilts un 
stadiona zona (sakarā ar svētku 
uguņošanu) - 2. augustā no 
pulksten 22.00 līdz uguņošanas 
beigām.

 Ūdens transportlīdzekļu 
kustībai būs slēgts:
 Daļa Alūksnes ezera iekšezera 
(sakarā ar svētku uguņošanu) 
– 2. augustā no pulksten 22.00 
līdz uguņošanas beigām.

 Piektdien, 2. augustā, no 
10.00 nevarēs izmantot tālāko 
volejbola laukumu Pilssalā, jo 
tiks gatavota svētku uguņošana.

Evita Aploka
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Apstiprina ēdināšanas 
izmaksas jaunajam mācību gadam
 Pirms jaunā mācību gada 
sākuma domes 25. jūlija 
sēdē deputāti apstiprināja 
ēdināšanas pakalpojuma 
maksas novada bērnudārzos 
un skolās, kur ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina 
iestāde, ne uzņēmēji.

 Šie lēmumi būs spēkā no jaunā 
mācību gada sākuma - 1. sep-
tembra. Tabulās ir apskatāmas 
kopīgās ēdienreižu izmaksas, 
ja iestāde audzēkņiem piedāvā 
maltīti vairākas reizes dienā. 
Ar domes lēmumiem, kur 

aplūkojamas katras ēdienreizes 
izmaksas izglītības iestādēs, var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Domes lēmumi.
 Jāatgādina, ka no ēdināšanas 
pakalpojuma izmaksām 
audzēkņu vecākiem ir jāmaksā 
tikai daļa – produktu izmaksas, 
kas tabulā norādītas kā mainīgā 
daļa. Turklāt izglītības iestādēs, 
kas pašas nodrošina ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanu, 
pašvaldība no mainīgās daļas 
apmaksā vēl 60 centus dienā.
  Ēdiena sagatavošanas 

izmaksas, kas tabulā norādītas 
kā pastāvīgā daļa (elektrība, 
ēdiena gatavošanā iesaistīto 
personu atlīdzība u.c.) gan 
bērnudārzu, gan skolu 
audzēkņiem pilnā apmērā 
apmaksā Alūksnes novada 
pašvaldība. 
 Speciālās izglītības programmu 
audzēkņu ēdināšanas pakal-
pojuma izmaksas pilnībā sedz 
Alūksnes novada 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.
 5.-12. klašu skolēniem 
pašvaldība apmaksā 100% 
ēdināšanas pakalpojuma 
pastāvīgo daļu.
 Savukārt, ja ēdināšanu izglītības 
iestādē nodrošina uzņēmējs, kā 
tas ir Alūksnes pilsētas skolās un 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolā, tad pašvaldība 
apmaksā 90 centus dienā no 
ēdināšanas pakalpojuma 

maksas.
  Vairākas izglītības iestādes 
arī to darbiniekiem piedāvā 
ēdināšanas pakalpojumu, 
pamatojoties uz Darba likumā 
noteikto, ka, ja darbinieks nevar 
pamest darba vietu, viņam 
var nodrošināt ēdināšanu. Uz 
darbiniekiem neattiecas nekādi 
ēdināšanas izmaksu atvieglojumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemeru pamatskolā
Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa

Pastāvīgā 
daļa (ēdiena 

sagatavošanas 
izmaksas)

Mainīgā daļa (produktu 
izmaksas)

Transporta 
izmaksas 
ēdiena 

piegādei 
Jaunlaicenes 

filiālei

Kopā

izglītojamajiem vecumā no viena līdz četriem gadiem:
Kopā 
3 ēdienreizēs

2,10 0,73 0,00 2,83

izglītojamajiem vecumā no viena līdz četriem gadiem (Jaunlaicenes filiālē):
Kopā 
3 ēdienreizēs

2,10 0,90 2,04 5,04

izglītojamajiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem:

Kopā 
3 ēdienreizēs

2,10 0,92 0,00 3,02

1.-4. klases izglītojamajiem:
Kopā 
2 ēdienreizēs

1,40 0,82 0,00 2,22

5.-9. klases izglītojamajiem:
Kopā 
2 ēdienreizēs

1,40 0,90 0,00 2,30

Darbiniekiem:
Pusdienas 0,70 0,63 0,00 1,33
darbiniekiem (Jaunlaicenes filiālē):

Pusdienas 0,70 0,63 0,68 2,01
Bejas pamatskolā

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa
Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 
sagatavošanas 

izmaksas)

Mainīgā daļa (produktu 
izmaksas)

Kopā

izglītojamajiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem:
Pusdienas 1,48 0,54 2,02
1.-4. klases izglītojamajiem:

Pusdienas 1,48 0,55 2,03
5.-9. klases izglītojamajiem:
Pusdienas 1,48 0,64 2,12
izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni:
Kopā 
3 ēdienreizes

4,44 1,28 5,72

darbiniekiem:

Pusdienas 1,48 0,64 2,12
Pededzes pamatskolā

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa
Pastāvīgā 

daļa (ēdiena 
sagatavošanas 

izmaksas)

Mainīgā daļa (produktu 
izmaksas)

Kopā

izglītojamajiem vecumā no trīs līdz četriem gadiem:
Kopā 
2 ēdienreizēs

2,72 0,98 3,70

izglītojamajiem vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem:

Kopā 
2 ēdienreizēs

2,72 1,04 3,76

1.-4. klases izglītojamajiem:
Pusdienas 1,36 1,23 2,59
5.-9. klases izglītojamajiem:
Pusdienas 1,36 0,82 2,18
darbiniekiem:

Pusdienas 1,36 0,82 2,18

Malienas pamatskolā

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa

Pastāvīgā 
daļa (ēdiena 

sagatavošanas 
izmaksas)

Mainīgā daļa (produktu 
izmaksas)

Kopā

1.-4. klases izglītojamajiem:

Pusdienas 1,53 0,42 1,95

5.-9. klases izglītojamajiem:

Pusdienas 1,53 0,46 1,99

darbiniekiem:

Pusdienas 1,53 0,48 2,01

Strautiņu pamatskolā

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa

Pastāvīgā 
daļa (ēdiena 

sagatavošanas 
izmaksas)

Mainīgā daļa (produktu 
izmaksas)

Kopā

izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem:

Kopā 3 
ēdienreizēs

3,00 1,00 4,00

izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:

Kopā 3 
ēdienreizēs

3,00 1,18 4,18

pirmsskolas struktūrvienības darbiniekiem:

Pusdienas 1,00 0,60 1,60

1.-4. klases izglītojamajiem:

Pusdienas 1,48 1,07 2,55

5.-9. klases izglītojamajiem:

Pusdienas 1,48 0,80 2,28

pamatskolas struktūrvienības darbiniekiem:

Pusdienas 1,48 0,63 2,11

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa

Pastāvīgā 
daļa (ēdiena 

sagatavošanas 
izmaksas)

Mainīgā daļa 
(produktu 
izmaksas)

Kopā

izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:
Kopā 2 ēdienreizēs 2,30 1,20 3,50
1.-4. klases izglītojamajiem:

Pusdienas 1,15 0,94 2,09
5.-9. klases izglītojamajiem:
Pusdienas 1,15 1,16 2,31
1.-4. klases izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni:
Kopā 2 ēdienreizēs 5,68 1,19 6,87
5.-9. klases izglītojamajiem, kuri izmanto Iestādes naktsmītni:
Kopā 2 ēdienreizēs 5,68 1,33 7,01
darbiniekiem:

Pusdienas 1,15 1,08 2,23

Turpinājums 10. lappusē
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Ilzenē iegādā mūsdienīgu 
elektronisko laika 
uzskaites sistēmu sacensību 
organizēšanai

 Līgo dienā, 23. jūnijā, 
jau 16. reizi Ilzenē 
norisinājās gadskārtējais 
velobrauciens “Līkloči 
papardēs”. Pasākums, 
tāpat kā iepriekš, pulcēja 
apmēram 200 dalībniekus 
no tuvākas un arī tālākas 
apkaimes. 

 Šogad velobrauciena norisē 
bija vairāki jauninājumi – 
bija mainīta velobrauciena 
trase, kas izpelnījās atzinīgus 
vārdus no dalībnieku puses, 
un otrs jaunievedums – pirmo 
reizi sacensībās rezultātu 
fiksēšanai tika izmantota 
elektroniskā laika uzskaites 
sistēma “SPORTident
AIR+” un programmatūra. 
 Bezkontakta laika uzskaites 
sistēma paredzēta 
skriešanas, velo, slēpošanas, 
triatlona, nūjošanas, 
piedzīvojumu sacensību 
un orientēšanās sacensību 
sarīkošanai. Galvenās 
komponentes ir SPORTident 
čips ar 128 starpposmu 
atmiņas ietilpību, kurš tiek 
izsniegts katram sacensību 
dalībniekam, un SPORTident 
stacijas, kuras ieraksta dalībnieku 
čipā izvēlēto posmu starplaikus 
un fiksē rezultātu finišā ar 
precizitāti līdz 1/10 sekundēm. 
SPORTident čipā ierakstītā 
informācija tiek nolasīta 
un apstrādāta ar speciālu 
programmatūru. Dalībnieku 
čipi ir viegli uzliekami uz rokas, 
kājas, arī uz velosipēda, 
SPORTident stacijas ir nelielas un 
viegli uzstādāmas. 
Čipi un stacijas darbojas 
temperatūras diapazonā 
no -20C līdz +50C, bet pēc 
pieredzes darbojās arī pie 
-27C). Stacijas ieraksta čipā
laiku no 3 metru attāluma. 
Finišam paredzēta speciāla 
finiša līnija ar antenu 
6 m platumā. Atbildīgā 
persona par jauniegādāto 
iekārtu būs Ilzenes pagasta 
pārvaldes sporta darba 
organizatore, pasākumu 
galvenā tiesnese un vadītāja 
Inese Žīgure.
 Šis komplekts, kas sastāv 
no elektroniskā laika 
uzskaites “čipa”, nolasīšanas 
iekārtām un atzīmēšanās 
stacijām tika iegādāts 
projekta “Elektroniskās 
laika uzskaites sistēmas un 

programmatūras iegāde 
tautas sporta tradīciju attīstībai 
Ilzenē un Alūksnes novadā” 
ietvaros (projekta 
Nr. 18-07-AL26-
A019.2202-000005). 
Projekts īstenots 
“Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai” atklāta projektu 
iesniegumu konkursa 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”  
aktivitātes 19.2.2. “Vietas 
potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ietvaros saskaņā 
ar biedrības “Alūksnes lauku 
partnerība” izstrādāto “Alūksnes 
lauku partnerības teritorijas 
attīstības stratēģiju 2015.-
2020. gadam”.
 Projekta kopējās izmaksas, 
ieskaitot PVN ir 14712,39 EUR. 
Publiskais finansējums projektā 
ir 90% jeb 13241,15 EUR, bet 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums ir 10% jeb 
1471,24 EUR. 
 Tas ir milzīgs ieguvums gan 
sacensību organizatoriem, gan 
dalībniekiem, jo vairākkārtīgi 
paātrinās rezultātu ieguve un 
apstrāde.
 Minētā projekta ietvaros 
iekārtas piegādāja SIA “SPORTS 
IF”, kas veica arī apmācību 
darbam ar jauno sistēmu 
saskaņā ar iepirkuma līgumu. 
Pirmajās sacensībās darbu ar 
jauno laika uzskaites sistēmu 
un programmatūru, palīdzēja 
veikt šīs firmas pārstāvji - Ieva un 
Henrijs Freimaņi, kuri paši jau 
ilgstoši sacensību organizēšanā 
izmanto šo sistēmu.
 SPORTident AIR+ laika uzskaites 
sistēmas un programmatūras 
iegāde ir milzīgs ieguvums 
sacensību organizēšanai, jo ļauj 
tās padarīt dinamiskākas un 
nenoliedzami arī mūsdienīgākas. 
Nākamās sacensības, kur tiks 
pielietota elektroniskā laika 
uzskaites sistēma ir “Stipro 
skrējiens Ilzenē 2019”, kas notiks 
jau 27. jūlijā pulksten 16.00. 
Aicinām gatavoties dalībniekus 
un līdzjutējiem  atbalstīt savējos. 

 Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 

pārvalžu teritorijas
 attīstības speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Turpinās būvdarbi pašvaldības 
administratīvajā ēkā
 Alūksnē turpinās būvdarbi 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā un tās apkārtnē.

 Šobrīd aktīvi notiek 
būvniecība ēkas 1. stāvā – 
izbūvē elektroapgādes tīklus, 
veic apdares darbus, maina 
apkures sistēmu, pārbūvē 
grīdas un lietus ūdens 
kanalizācijas izvadus zem 
pirmā stāva grīdas (četrstāvu 
ēkas daļā), kā arī izbūvē jauno 
ieejas mezglu, kas atradīsies 
pārveidotajā foajē.
 Projekta ietvaros siltina 
administratīvās ēkas fasādi, 
jumta un pamatu konstrukcijas, 
uzlabo iekšējās komunikācijas 
– ūdensapgādi un kanalizāciju, 
elektroapgādi, siltumapgādi, 
ventilācijas sistēmu. Apjomīgākā 
pārbūve iekštelpās notiek 
1. stāva foajē un lielajā zālē, 
savukārt kabinetos četrstāvu 
ēkas daļā veikta ventilācijas 
un gaisa kondicionēšanas 
sistēmas ierīkošana, ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas 
papildināšana, izbūvēta jauna 
apkures sistēma un nomainīti 
gaismekļi. Kosmētiskais remonts 
kabinetos, stāvu kāpņu telpās un 
gaiteņos projektā nav paredzēts.
 Lai sekmētu vides pieejamību, 
izbūvēs pacēlāju, kas 
apmeklētājiem nodrošinās 
ērtāku piekļuvi visām iestādēm, 
kas atradīsies ēkas četru stāvu 
daļas pirmajā stāvā, kā arī 
Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centram, 
ko izbūvēs līdztekus šī projekta 
īstenošanai un to finansē par 
valsts budžeta un pašvaldības 
līdzekļiem.
 Ārpus ēkas pabeigta visu 
inženiertīklu būvniecība, 
notiek teritorijas labiekārtošanas 
darbi, vairākās vietās taps jauni 
košumkrūmu un koku stādījumi. 
Daļēji ir izveidoti bruģētie celiņi 
un galvenais laukums, uz kura 
arī turpmāk būs iespējams 
novietot automašīnas. Laukumu 
varēs izmantot arī pasākumiem. 
Turpinās fasādes siltināšanas 
darbi ēkas ziemeļu pusē. 
 Projekta mērķis ir samazināt 
ēkas uzturēšanas 

izdevumus, paaugstinot tās 
energoefektivitāti. Projekta 
rezultātā administratīvās ēkas 
primārās enerģijas gada patēriņš 
samazināsies par 257,97 MWh/
gadā, kā arī siltumnīcefekta gāzu 
apjoms par 58,57 t CO2/gadā.
 Projekta kopējās izmaksas 
2 651 905,78 EUR, tajā skaitā 
ERAF finansējums 
309 000,00 EUR, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām 
16 358,83 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums 
2 326 546,95 EUR. Projektu 
vada Alūksnes novada 
pašvaldības projektu vadītāja 
Una Tetere-Teterovska. 

Turpinās ielu pārbūve Alūksnē

 Alūksnē turpinās pilsētas 
rūpnieciskās apbūves 
teritorijas ielu pārbūve 
Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, 
Uzvaras un Latgales ielu 
rajonā.

 Merķeļa, Brīvības un Jāņkalna 
ielā jau ir izbūvēta asfalta 
seguma apakškārta, izbūvē 
ietves un iebrauktuves, 
veic labiekārtošanas un 
apzaļumošanas darbus. Stacijas 
apkārtnes teritorijā ieklāj speciāli 
izvēlētu retro bruģi, lai iekļautos 
ainavā.
 Pie Alūksnes Bānīša staci-
jas top nojume, pie kuras 
atradīsies pašapkalpošanās 
stends velosipēdu apkopei 
un elektrovelosipēdu uzlādei, 
savukārt nojumē būs velo statīvi 
un soliņš.
 Uzvaras ielā ir veikta 

konstruktīvās kārtas izbūve. 
Ikdienā aicinām iedzīvotājus 
ievērot ceļu satiksmes zīmes un 
ierobežojumus. Būvdarbu laikā 
iespējama apgrūtināta gājēju 
pārvietošanās remonta posmos, 
tādēļ iesakām izmantot tuvākos 
apvedceļus.
 Latgales ielā ir pilnībā izbūvēta 
lietus ūdens kanalizācijas 
sistēma, kam secīgi pēc 
Alūksnes pilsētas svētkiem veiks 
konstruktīvās kārtas izbūvi. 
 Jāpiebilst, ka nesaistīti ar šo 
projektu, līdz jūnija vidum 
Latgales ielā AS “Simone” 
veica siltumtrašu izbūvi, lai 
centralizētajai siltumapgādes 

sistēmai pieslēgtu vairākus 
jaunus pakalpojuma saņēmējus, 
tostarp pašvaldības iegādāto ēku 
Uzvaras ielā 1.
 Ielu pārbūve notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta “Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 2. kārta” 
ietvaros. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Jaunas noskaņas Mārkalnes 
sieviešu ansamblī
 Lai uzlabotu Mārkalnes 
pagasta un apkārtnes 
iedzīvotāju iespējas 
radoši pavadīt brīvo 
laiku, Mārkalnes pagasta 
pārvalde sadarbībā ar 
biedrību “Alūksnes lauku 
partnerība” īstenojusi 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) fi nansēto 
projektu “Aprīkojuma iegāde 
Mārkalnes vokālajam 
ansamblim”.

 Mārkalnes pagastā jau vairāk 
nekā 30 gadus darbojas 
sieviešu vokālais ansamblis. 
Pēc pārmaiņu laikiem tas nu 
jau piecus gadus darbojas 
nemainīgā sastāvā. Katru gadu 
ansamblis piedalās novada 
skatēs, ir koncertējis Liepnā, 
Pededzē, Mālupē, Ilzenē, 
Annā, Veclaicenē, Alsviķos, 
Lizumā. Par Mārkalnes kultūras 
dzīves tradīciju kļuvuši vokālo 
ansambļu sadziedāšanās 
vakari ar apkārtējo pagastu 
ansambļu un citur dzīvojošo 
novadnieku piedalīšanos. Ar 
garīgajām dziesmām ansamblis 
ir koncertējis Alūksnes luterāņu 
baznīcā un Opekalna baznīcā. 
Tuvojoties Latvijas valsts 

simtgadei, dziedātājas 
sagatavoja koncertprogrammu 
“Kad saules ugunsrakstos 
mīlestība būs...”. Ansamblim 
izdevies arī atrast profesionālu 
un aizrautīgu vadītāju, tādēļ 
ilgstoši lielākās grūtības 
ansambļa darbībā sagādāja 
nepienācīgs aparatūras 
nodrošinājums - mikrofoni un 
to savienotājvadi bija nolietoti, 
mūsdienu prasībām neatbilstoši, 
savukārt sintezatora, kas ir 
neaizvietojams muzikālā 
pavadījuma atskaņošanai, 
Mārkalnes tautas nama rīcībā 
nebija, ansambļa vadītāja 
izmantoja personīgo mūzikas 
instrumentu. Tagad, kad ir 
iegādāts  jauns sintezators ar 
vajadzīgo papildu aprīkojumu, 
kvalitatīvi kondensoru 
mikrofoni ar savienotājvadiem 
un statīviem, kā arī pultis nošu 
turēšanai, vokālais ansamblis 
spēj pilnvērtīgi koncertēt gan 
telpās, gan brīvā dabā. Lai arī 
ansambļa dalībnieces priekšroku 
dod dabiskam skanējumam, 
dažkārt mēģinājumu procesos vai 

viesu kolektīvu uzņemšanas 
reizēs mēdz būt nepieciešama 
mūzikas ierakstu atskaņošana, 
tāpēc iegādāts arī portatīvais 
dators, kura tehniskie parametri 
spēj nodrošināt kvalitatīvu un 
drošu ierakstu skanējumu.
 Projekta īstenošanas rezultātā 
radīta iespēja nodrošināt 
pilnvērtīgu vokālā ansambļa 
“Akava” darbību, tādejādi gan 
veicinot dažādību novada 
amatiermākslas kolektīvu vidū, 
gan radot iespēju radošai brīvā 
laika pavadīšanai Mārkalnes 
pagasta un apkārtnes 
iedzīvotājiem, jo 
ansamblis vienmēr ir atvērts 
jaunu dalībnieku uzņemšanai. 
 Projekta kopējās izmaksas 
ir 2534,60 EUR, tajā skaitā 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfi nansējums 253,46 EUR, 
publiskais fi nansējums 
2281,14 EUR.

Viesturs Zaķis, 
Pededzes un Mārkalnes pagastu 

teritorijas attīstības speciālists

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

“Izaicinājums kubā” turpinās

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra neformālā grupa “
10 kW radošo citronu” no 
2019. gada 1. janvāra līdz 
31. decembrim realizē 
projektu “Izaicinājums kubā”. 

 Projekta mērķis ir veicināt 
jauniešu iesaisti vietējai 
sabiedrībai aktuālu jautājumu 
risināšanā, izmantojot 
neformālās izglītības metodes, 
attīstot iniciatīvu, uzņēmību un 
radošo domāšanu. Jauniešu 
grupa vēlas lauzt stereotipus 
un barjeras, kas pastāv starp 
jauniešiem, pašvaldības un 
aktīvās sabiedrības pārstāvjiem, 
palīdzēt viņiem atrast 
komunikācijas ceļus, kas ļautu 
kopīgi realizēt vietējai sabiedrībai 
aktuālas idejas.
 Galvenā aktivitāte pro-
jekta ietvaros ir erudīcijas 
spēles “Izaicinājums kubā” 
organizēšana septiņās Alūksnes 
novada vietās - Pededzē, 
Jaunlaicenē, Ilzenē, Jaunannā, 
Liepnā, Alsviķos un Alūksnē. 
 Līdz šim brīdim ir notikušas 
trīs spēles – Pededzē, Liepnā 
un Ilzenē. Trešā spēle notika 

Ilzenes sporta, kultūras, interešu 
izglītības un mūžizglītības centrā 
“Dailes”. Jauniešus Ilzenē 
pārstāvēja Elīna Pētersone, 
Ernests Mednis, Sindija Žīgure 
un Alise Kazaine, pašvaldību - 
Viola Kaparšmite, Inese Žīgure, 
Jolanta Kazaine un Iluta Medne, 
bet aktīvo sabiedrību - Agita 
Līdumniece, Irita Melece, Dace 
Kārkliņa un Gundars Salmiņš.  
Katra spēle ir citāda, šoreiz tā 
bija spraiga un pārsteigumu 
pilna līdz pat noslēgumam. 
Spēles uzvarētāju noteicām 
papildkārtā, jo jauniešu un 
aktīvās sabiedrības pārstāvju 
komandas spēles gaitā bija 
ieguvušas vienādu punktu skaitu. 
Kā papilduzdevumu, mēs, spēles 
organizatori, izvēlējāmies pupiņu 
šķirošanu. Līdz pēdējai sekundei 
šķita, ka komandas vienlīdz ātri 
veiks arī šo uzdevumu, tomēr 
aktīvās sabiedrības komanda 
bija nedaudz ātrāka un plūca 
uzvaras laurus. 
 Kā katras spēles noslēgumā, 
arī šoreiz dalībniekiem tika dots 
vēl viens uzdevums – visiem 
kopā paveikt kādu labo darbu, 
vai mesties jaunā izaicinājumā, 

kas svarīgs vietājai kopienai. 
Kopējais izaicinājums ir jāveic 
līdz novembrim, kad visu spēļu 
dalībnieki tiksies Alūksnē uz 
projekta noslēguma pasākumu, 
lai prezentētu paveiktos 
izaicinājumus un novērtētu iegu-
vumus no projekta realizācijas.

 Projekts “Izaicinājums kubā” 
tika fi nansēts ar Eiropas 
Komisijas programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss”, 
kuru Latvijā administrē 
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Līga Puzule,
projekta “Izainājums kubā” 
atbildīgā par komunikācijas 

jautājumiem 

 Jau septiņus mēnešus 
Alūksnes novadā Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2018. gadam 
budžeta fi nansējuma 
ietvaros tiek īstenots mobilā 
darba ar jauniešiem projekts 
“Atklājot mobilitāti un 
sevi!”, kura galvenās 
aktivitātes norisinājušās 
Pededzes, Liepnas un 
Veclaicenes pagastos.

 No marta līdz jūnijam 
jauniešiem bija iespēja 
iesaistīties un regulāri apmeklēt 
visdažādākās praktiskās 
nodarbības divreiz mēnesī - 
radošās darbnīcas, sportiskas 
aktivitātes, izzinošas nodarbības. 
Papildus praktiskajām aktivitātēm 
jaunieši devās izzinošos un 
saliedējošos pārgājienos 
“Atklājot savu pagastu!” un 
jūlijā piedalījās “ABJC vēstnešu” 
apmācībās, kas ļāva jauniešiem 

vēl vairāk sajust piederību savam 
pagastam un veidot uz sadarbību 
vērstu komunikāciju ar vienīgo 
novada jauniešu centru. Šobrīd 
projekts tuvojas fi niša taisnei, 
tāpēc augustā jaunieši pulcēsies 
Alūksnē uz pasākumu “Vēlās 
brokastis”, kura laikā varēs 
uzzināt par to, kā jauniešiem 
veicies šajā projektā un ko viņi 
sagaida tālāk.

Projekts “Atklājot 
mobilitāti un sevi!” 
fi niša taisnē

“Tikšķa” projekts 
“Bebru valstībā”
 Alūksnes novada 
pašvaldības jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursa 
ietvaros Jaunannas jauniešu 
klubs “Tikšķis” realizēja 
projektu “Bebru valstībā”, 
kura mērķis bija labiekārtot 
Jaunannas Dabas taku 
“Bebru valstībā”.

 Tā papildināta ar piecu dažādu 
meža iemītnieku fi gūrām, kas 
darinātas no ūdensizturīgā 
saplākšņa galdnieka Jāņa Zeltiņa 
darbnīcā Malienā. Dabas takā 
šobrīd var sastapt trīs bebru 
fi gūras, bet divas lapsas un zaķa 
fi gūras kalpos kā foto objekts, 
pie kura ikvienam būs iespēja 
nofotografēties. Šīs dzīvnieku 
fi gūras un no ozolkoka 
izveidotais nosaukums 
“DABAS TAKA” tika atklāti 
14. jūlijā izzinošā pārgājienā ar 
radošām, jautrām un sportiskām 
aktivitātēm, kurās piedalījās 
vairāk nekā 20 bērni kopā ar 

saviem vecākiem. Pārgājiena 
dalībniekiem komandās 
vajadzēja izlīst cauri šķēršļu 
joslai, nepieskaroties virvei 
un karodziņiem, atpazīt meža 
dzīvnieku pēdu nospiedumus un 
atbildēt uz jauniešu 
sagatavotajiem jautājumiem 
par Jaunannas dabas liegumu 
un Sajūtu taku. Bērni varēja 
darboties arī praktiski, 
izgatavojot papīra zaķus un 
no mežā atrodamajiem dabas 
materiāliem - putnu ligzdiņas. 
Priecājamies, ka šis pārgājiens 
patika, jo brīvdienās varēja 
pastaigāt pa taku un redzēt 
jauniešu veikumu. Paldies 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centram un Alūksnes novada 
pašvaldībai par sniegto atbalstu 
un fi nansējumu projekta “Bebru 
valstībā” īstenošanai!

Sanija Jansone
JK “Tikšķis” dalībniece

“Tikšķis” aicina 
uz dubļu cīņām
 10. augustā Jaunannā, 
aktīvās atpūtas vietā 
Zaķusalā, norisināsies 
Dubļu tautas bumbas 
sacensības, kuras šogad 
notiks jau trešo gadu.

 Šāda veida netradicionālās 
sacensības ir iemantojušas 
lielu cieņu gan vietējo 
iedzīvotāju, gan citu pagastu 
un blakus novadu interesentu 
vidū. Bez dubļu tautas 
bumbas sacensībām, 
dalībniekiem būs iespēja 
piedalīties dažādās sportiskās 
un NEsportiskās aktivitātēs un 
nopelnīt papildus punktus. 
Dubļu tautas bumbas 

sacensību atbalstītāji ir 
SIA “IRAnete”, “Ezermalas 
laivas”, klubs “Cita opera” 
Alūksnes novada pašvaldība, 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs, SIA “Sinda un ko”.
 Dalībnieku reģistrācija 
10. augustā no plkst.10.30 
Jaunannas Zaķusalā, dubļu 
cīņām startu dodam plkst.11.00. 
Komandā nepieciešami pieci 
dalībnieki, no kuriem vienai 
noteikti jābūt meitenei. 
 Tiekamies Zaķusalā!

Ilvija Gritāne,
JK “Tikšķis” dalībniece
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Antuāns Millers: “Man 
ļoti patīk Alūksne un Latvija”
 No 2019. gada janvāra 
beigām līdz 31. augustam 
biedrības “Alūksnes 
nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs” Eiropas 
Brīvprātīgā darba projektā 
“Eiropas misija - Alūksne” 
iesaistījās franču jaunietis 
Antuāns Millers. Viņš savu 
brīvprātīgā darba misiju 
veic Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Sprīdītis”, 
kur pavada laiku ar bērniem, 
organizē sporta aktivitātes, 
ar bērniem un skolotājiem 
dodas pastaigās, ekskursijās 
un līdzdarbojas iestādes 
projektu aktivitātēs.

 Jautāts, kā brīvprātīgais 
darbs mainījis viņa dzīvi, Antuāns 
daudz uz aizrautīgi stāsta. 
“Man vairs nav iemesla nedarīt 
lietas. Francijā es mācījos un 
strādāju. Man it kā bija labs 
darbs, laba alga, bija viss, lai 
sāktu “nopietnu” dzīvi. Tāds 
uzskats ir daudziem cilvēkiem 
Francijā – galvenais atrast labu 
darbu, pelnīt naudu un dibināt 
ģimeni. Bet es izvēlējos doties 
brīvprātīgajā darbā uz Latviju. 
Es jūtos jauns. Es vairs nejūtu 
spiedienu, man vairs nav svarīgi 
sabiedrībā pieņemti uzskati par 
vecumu, pienākumiem, kā būtu 
jādzīvo. Vairs nevēlos tērēt laiku 
man nevērtīgām nodarbēm. 
Gribu baudīt dzīvi un iespējas, 
ko tā sniedz!”.
 Pirms došanās uz Latviju daudzi 
draugi Antuānu nesaprata, kāpēc 
viņš izvēlējies pamest labu darbu 
un Franciju, lai dotos uz Latviju, 
par ko neviens īsti neko nezināja. 
“Tagad es jūtos bagāts. Esmu 
saticis tik daudz dažādu cilvēku, 
dzirdējis tik daudz stāstu. Es varu 
ceļot, strādāt ar sevi, mācīties. 

Latvijā no jauna esmu atradis 
savu zinātkāri!” Antuāns 
uzskata, ka arī cilvēki Alūksnē 
ir ļoti zinātkāri un ieinteresēti, 
vienmēr jautā, kāpēc Antuāns 
ir Alūksnē, kā viņam te sokas, 
ar ko viņš nodarbojas.
 Antuāns Alūksnē un 
PII “Sprīdītis” kolektīvā jūtas 
kā mājās. Viņš projekta laikā 
labi pavadījis laiku arī ar citiem 
ārzemju brīvprātīgajiem, bet 
tomēr atzīst, ka vislabāk jūtas 
vietējo cilvēku pulkā. Bērnudārzā 
ir ģimenes sajūta. Arī 
ārpus darba viņš Alūksnē 
iepazinis lieliskus cilvēkus 
visdažādākajos vecumos.
 Viņš ir pateicīgs ikvienam 
cilvēkam, ko saticis, kas viņu 
tik labi uzņēmis un ļāvis 
justies kā mājās. “Es neatvados, 
bet saku uz drīzu redzēšanos. 
Varbūt ne ļoti drīz, bet es 
noteikti atgriezīšos Alūksnē!”.
 Antuāns, tāpat kā Aleksandra no 
Francijas, kura savu misiju veica 
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, 

darbojās biedrības projektā 
“Eiropas misija - Alūksne”, ko 
fi nansiāli atbalstījusi ES 
programma “Erasmus+”. 
Alūksnes NVO atbalsta 
centrs izsaka lielu pateicību 
PII “Sprīdītis” kolektīvam un 
īpaši koordinatorei Antai Apinei 
un vadītājai Modrītei Voskai par 
sadarbību un lielajām rūpēm 
par Antuānu projekta laikā!

Ilze Zvejniece,
projekta vadītāja

 Nometne ir lielisks 
veids, kā bērnam iegūt 
patstāvību un lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku. Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra 
vasaras nometnes ir balstītas 
uz bērnu saliedēšanu, 
komandas gara izveidi un 
sadarbošanos savā 
starpā, kas sekmē sociālo 
iemaņu attīstīšanu, kā 
arī ir labākais veids, kā 
padarīt bērnam vasaru ne 
tikai jautru un aizraujošu, 
bet arī attīstīt prasmes, 
kuras šajā digitālajā laikmetā 
paliek otrajā plānā.

 Par to pārliecinājās Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra 
vasaras nometnes “Ziķeri būvē 
un modelē” dalībnieki. Pirmā 
nometnes diena sākās ar 
atklāšanu - iepazīšanās un 
komunikācijas rotaļām. Tad 
bērni veidoja LEGO draudzības 
aproces, paši grupās izstrādāja 
nometnes noteikumus un tos 
prezentēja. Pēcpusdiena tika 
veltīta LEGO pilsētas būvēšanai 
un tehniskai modelēšanai – 
darbam ar GIGI blokiem. 
 Otrā diena iesākās ar rīta 
apli - dažādām spēlēm, lai 
sagatavotos dienas darbam. 
Tehniskās modelēšanas laikā 
veidojām kūku no papīra. 
Devāmies pārgājienā ar
uzdevumu - vākt dabas 

materiālus mandalas veidošanai. 
Pēcpusdienā komandas veidoja 
mandalas no dabas materiāliem 
un turpināja darbu pie 
LEGO pilsētas būvēšanas. 
 Trešajā nometnes dienā 
tehniskās modelēšanas 
darbnīcā uzdevums bija 
grūtāks, tas prasīja lielu pacietību 
- no dažāda izmēra kociņiem 
un plastikas bija jāveido celtnes. 
Ar prieku visi piedalījās LEGO 
sporta aktivitātēs un stafetēs, 
bet darbīgajā pēcpusdienā paši 
gatavoja un izspēlēja dažādas 
LEGO spēles. 
 Ceturtās dienas rīts sākās ar  
vienu no nometnes gaidītākajiem 
notikumiem - kendamas 
meistartrikiem. Šajās mini 
sacensībās katrs varēja parādīt 
savas kendamas prasmes un 
iemācīties ko jaunu no citiem 
nometnes dalībniekiem. Pēc 
sacensībām tapa LEGO 
mandalas. Pēcpusdienā 

apmeklējām Alūksnes muzeja 
izglītojošo un radošo nodarbību 
“Arheoloģija” un pie Jaunās pils 
notika nometnes noslēguma 
pikniks.
 Piektajā dienā devāmies 
ekskursijā uz Siguldu. Šo dienu 
ikviens nometnes dalībnieks 
ļoti gaidīja. Izglītības un radošo 
tehnoloģiju centrā “Mazā 
brīnumzeme” darbojāmies 
radošajā darbnīcā “Gribu visu 
zināt!”. Katrs dalībnieks no 
putuplasta pagatavoja savu 
vasaras plānu. Daudz intere-
santu un radošu ideju bērnu 
darbos atceļoja uz Alūksni. 
Siguldā pabijām Raiņa parkā, 
Ķeizarskatā, pie Velna alas un 
Laurēnu mazajā tarzānā. 
 Uz tikšanos citās vasaras 
aktivitātēs un nometnēs!

Kristīne Vimba,
nometnes vadītāja

Ziķeri būvē un modelēAicina piedalīties 
Pededzes upes 
tīrīšanas talkā

 17. un 18. augustā notiks 
Pededzes upes tīrīšanas 
talka, uz kuru aicināts 
ikviens interesents, kam 
rūp Pededzes upes tīrība 
no koku sanesumiem.

 Talciniekiem vēlams līdzi ņemt 
laivu braucienam pa upi vai 
ērtus apavus pārgājienam gar 
upes krastu. Tā kā pasākums 
notiks divas dienas, nakšņošana 
paredzēta lielā Zemessardzes 
teltī, tāpēc talkotājiem vēlams 
ņemt līdzi savus guļammaisus 
vai kādus citus guļamrīkus. Ja 
nav vēlmes kopā ar pārējiem 
talkas dalībniekiem gulēt kopējā 
teltī, tad labāk paņemt līdzi savu 
telti. Talkotājiem jāpadomā par 
rīkiem upes tīrīšanai (zāģi, cirvji, 
mačetes, utt.), kā arī jābūt gata-
viem divas dienas virzīties pret 
straumi.
 Talkotāji tiekas 17. augustā 
pulksten 10.00 Latvijas Valsts 
mežu labiekārtotajā tūrisma 
atpūtas vietā “Tīrumiņi”, Alūksnes 
novada Jaunannas pagastā 

(GPS: 57.28185, 27.085159). 
Pateicoties talkas atbalstītājiem, 
talcinieki tiks pabaroti ar uz 
ugunskura gatavotām vakariņām 
un brokastīm, bet katram 
talciniekam arī pašam jāpadomā 
par dzeramo ūdeni un kādu 
našķi, lai remdētu pusdienu 
izsalkumu.
 Pededzes upes tīrīšana Jaunan-
nas pagastā notiek jau otro 
gadu. Arī 2018. gadā divas 
reizes kopīgiem spēkiem tika 
tīrīta Pededze - pirmo reizi ar 
“Ezermalas laivas” sarūpētajām 
laivām pa straumi maršrutā 
Jaunsvari-Jaunanna un otro reizi, 
dodoties tīrīšanas pārgājienā 
maršrutā Jaunanna-Jaunsvari. 
Taču, tā kā šogad talka notiks 
divas dienas, plānots pārtīrīt 
iepriekš veikto posmu, kā arī 
virzīties tālāk uz Malienas un 
Mālupes pusi.
 Jautājumu gadījumā lūdzu 
sazināties ar organizatoriem 
pa tālruņiem 26009747 vai 
29212688.

 

Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Krāgaskalnā pieklīduši divi suņi - 
brūna kucīte un ruds suņuks.

 Alūksnes novadā, pie Dēliņkalna, 
pļavā, ceļa malā vairākas 
dienas atradies liela auguma 
garspalvains suns. Suņuks 
nogādāts “Astēs un Ūsās”. 
Lūdzam atsaukties, ja zināt, kam 
suņi pieder. 

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

Kontakttālrunis: Elīna Dambe 29477535.

Ja pastkastē nav „Alūksnes Novada Vēstu”
 Novada iedzīvotājus, kuri pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, bet 
savā pastkastītē nesaņem pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada 
Vēstis”, aicinām informēt par to pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālisti Evitu Aploku, zvanot pa tālruņiem 64381502 vai 
26646749. 
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Alūksnes ezerā izcīnītas Pasaules 
čempionāta medaļas ātrumlaivām
 12.-14. jūlijā Alūksnes 
ezerā pie Pilssalas 
notika Pasaules čempionāts 
jauniešiem GT15 ātrumlaivu 
klasē. Sacensības izvērtās 
interesantas, jo bija jāizcīna 
vieta uz starta, ko nosaka 
starptautiskie noteikumi. 
Noteicošais bija apļa laiks 
kvalifikācijā, kas ļāva 
tikai 18 sportistiem no 
dažādām valstīm piedalīties 
čempionātā.

 Starptautiskās Ūdens 
motosporta federācijas (turpmāk 
– UIM) eksperte, komisāre 
pieredzējusī Lielbritānijas 
pārstāve Sjūzana Kēja (Susan 
Keay, GBR) augsti novērtēja 
Alūksnes ezera priekšrocības, tai 
skaitā Pilssalu kā izcilu sacensību 
vietu, sacensību organizatorisko 
norisi un pašvaldības līdzdalību 
un sniegto atbalstu. S. Kēja 
atzina: “Alūksnes ezers un tā 
infrastruktūra ir perfekta vieta 
sacensībām. Jaunieši parādīja 
savas sportiskās spējas, 
augstu tehnikas līmeni un startus 
saskaņā ar starptautiskajiem 
noteikumiem.”
 Pirmā un otrā braucienā 
pārliecinoša bija Latvijas sportiste 
Laura Lakoviča-Lakovica, aiz 
sevis atstājot Zviedrijas pārstāvjus 
Hilmer Viberg, kurš kvalifikācijā 
bija pārliecinošs, un Alex Cewe, 
kurš palika trešais. Zviedrs 
H. Viberg salūza pēc pirmā 
brauciena, kas turpinājumā 
nedeva viņam iespēju cīnīties 
par medaļām. Savukārt trešajā 
braucienā L. Lakoviča-Lakovica 
kļūdījās un startēja pāragri, bet 
ceturtā brauciena starta pozīcija 
neļāva pakāpties augstāk par 
sesto pozīciju. Zviedrs A. Cewe 

brauca stabili un sīvā cīņā ar 
Nilu Slakteri bija otrā un trešā 
braucienā priekšā, bet ceturto 
braucienu vinnēja mūsu 
N. Slakteris.
Trīs labāko braucienu punktu 
kopsumma nodrošināja zviedram 
Alex Cewe zelta medaļu Pasaules 
čempionātā, sudrabu Laurai 
Lakovičai-Lakovicai un bronzu 
Nilam Slakterim. Aiz goda 
pjedestāla palika zviedrs Hilmer 
Viberg, igaunis Kalvin Thomas 
Royster un lietuviete 
Nida Kilinskaite.
 “Esam lepni ne tikai par 
alūksniešiem un Alūksni, bet arī 
par ūdens motosporta tradīcijām 
Latvijā. Spēcīgā konkurencē 
Latvijas piloti Laura un Nils 
parādīja savu raksturu, 
neskatoties uz ārzemju 
pilotu pieredzi un tehniskajām 
iespējām. Eiropas valstis izteica 
sajūsmu par izcilo sacensību 
vietu un Alūksni kā tūrisma 
galamērķi,” teica Latvijas 
Ūdens motosporta federācijas 
(turpmāk – LŪMSF) prezidents 
Atis Slakteris.
 Pasaules čempionāts notika 

vienlaikus ar Latvijas Atklātā 
čempionāta ūdens motosportā 
5. posmu, kur tieši Alūksnes 
ūdens motosporta kluba “Nord 
Ost Alūksne” pārstāvji izcīnīja 
uzvaras: Nikola Šeiniņa JT250 
jauniešu ātrumlaivu klasē, 
Kristaps Upenieks – T550 klasē, 
Reinis Musts – O250 klasē, 
Renārs Špacs un Gints Rozen-
bergs S550 klasē un Normunds 
Sniķers RN2000 klasē. “Vēlos 
uzsvērt Niklāva Paroļa (Nord Ost 
Alūksne) atgriešanos Formula4 
konkurencē. Neskatoties uz 
piedzīvoto avāriju, kurā bija 
iesaistīts daudzkārtējais pasaules 
zelta medaļu ieguvējs igaunis 
Stefans Ārands (Stefan Arand, 
EST), Niklāva komandas darbs 
ļāva sagatvoja tehniku, un, 
atkārtoti startējot, ieguva otro 
vietu,” teica LŪMSF prezidents 
A. Slakteris.
 Tiksimies 2020. gada Pasaules 
čempionātā GT30 laivu klasē 
Alūksnē!

LŪMSF preses dienests

Foto: Viesturs Lācis

Smelies iedvesmu 
un izglītojies!
 Biedrība ”Interešu 
centrs “Jaunanna”” 
Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” ietvaros 
īsteno projektu “Smelies 
iedvesmu un izglītojies!”

 Projekta mērķis ir palielināt 
mācību motivāciju jauniešiem, 
kuri pakļauti priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riskam, 
iesaistot šos jauniešus kopīgās 
aktivitātēs, kas veicinātu viņu 
vēlmi turpināt izglītoties un 
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. 
 Projekta ietvaros 11. maijā 
Jaunannas Tautas namā jaunieši 
tikās ar sportistu un uzņēmēju 
Intaru Dambi. Sportiskajās 
aktivitātēs jauniešiem bija 
iespēja aktīvi pavadīt brīvo 
laiku un izkustēties pieredzējušā 
sportista vadībā, kā arī sarunā 
ar Intaru Dambi noskaidrot viņa 
viedokli par jauniešu izglītošanās 
iespējām.
 29.-30. jūnijā Jaunannas 
Zaķusalā jauniešiem notika divu 
dienu nometne “Atklāj sevi!”, 
kurā dažādas aktivitātes vadīja 
biedrības “Pelēkais vilks” tre-
neri un apmācību speciālisti 
Nils Klints un Vita Karule. 
Šajās aktivitātēs uzsvars likts 
uz izglītību, kas balstīta uz 
mācīšanos no iegūtās pieredzes, 
darbojoties āra dzīves apstākļos. 
Jaunieši papildināja savas 
zināšanas un prasmes, mācījās 
argumentēti paust savu vie-
dokli, sadarboties grupā, centās 
uzlabot sava darba sniegumu 
un rezultātus. Interesants un 
aizraujošs jauniešiem bija 
pārgājiens “Misija Jaunannā”, 
veicot vadītāju dotos uzdevumus. 
 Projekta “Smelies iedvesmu un 
izglītojies!” ietvaros 7. jūlijā 
Jaunannas Tautas namā jaunieši 
un citi interesenti teatrāli 

muzikālajā pēcpusdienā tikās 
ar aktieri Raimondu Celmu. 
Sarunā ar viņu jaunieši uzzināja 
par aktiera profesijas niansēm 
un savdabību, darbojās 
meistarklasē un kopīgi dziedāja. 
Ar savu stāstījumu un personīgo 
pieredzi jaunais aktieris motivēja 
neapstāties pie grūtībām, bet 
censties sasniegt savus mērķus. 
 Savukārt no 26. līdz 29. 
jūlijam sešpadsmit Jaunan-
nas jaunieši devās trīs dienu 
pieredzes braucienā, tiekoties ar 
iedvesmojošiem jauniešiem, kuri 
ar savu darbu, neatlaidību un 
uzņēmību ir sasnieguši iecerēto 
mērķi. Jaunannieši apmeklēja 
aktīvos jauniešus Cēsīs, Saulkras-
tos, Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, 
Vircavā, Vecumniekos, Bērzaunē 
un Gulbenē. Pēc šī brauciena 
jaunieši secināja, ka ne tikai sava 
novada robežās ir aktīvi, darbo-
ties griboši savas dzimtās vietas 
patrioti, bet tādus mēs varam sa-
stapt arī dažādās Latvijas vietās 
- pilsētās un arī laukos.
 Pieredzi, sadarbības prasmes, kā 
arī plānot savu laiku, komunicēt 
ar citiem vienaudžiem, izteikt 
savas domas un pēc tam justies 
iederīgiem skolas vidē, jaunieši 
varēs apgūt, iesaistoties “Laser-
Tag turnīra” organizēšanā un 
vadīšanā, kas notiks 24. augustā 
Jaunannas Zaķusalā. Jaunan-
nas jaunieši aicina dalībniekus 
piedalīties šajā sportiski aktīvajā 
un mūsdienīgajā komandu spēlē 
un gūt pozitīvas emocijas.
 Šo jaunatnes iniciatīvas pro-
jektu pilnībā finansē Eiro-
pas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “At-
balsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS)

Elita Jansone
Biedrības “Interešu centrs 

“Jaunanna”” dalībniece

Ozolu ielā sākta laivu 
nolaišanas vietas uzlabošana

 Ozolu ielā, pie Alūksnes 
ezera, uzsākti lai-
vu nolaišanas vietas 
uzlabošanas darbi.

 Veicamajos darbos ietilpst laipas 
un laivu nolaišanas platfor-
mas izbūve, piebraucamā ceļa 
uzlabošana un pastiprināšana, 
kā arī piegulošās teritorijas 
labiekārtošana ezera piekrastes 
zonā. Darbu mērķis ir nodrošināt 
Alūksnes ezera vides pieejamību 
tā apmeklētājiem un uzlabot 
laivu nolaišanas iespējas ezerā. 
Tos plānots pabeigt līdz 30. au-

gustam. Atbilstoši noslēgtajiem 
līgumiem, darbus objektā veic 
SIA “RST Skrūvpāļi” un SIA 
“SORMA”. 

 Darbi tiek veikti ar Latvijas vides 
aizsardzības fonda finansiālu 
atbalstu, projekta “Laivu 
nolaišanas vietas uzlabošana 
Alūksnes ezerā” ietvaros.

Ziemeru skola iesaistās starptautiskā 
projektā par otrreizēju atkritumu 
izmantošanu
 Ziemeru pamatskola ir viena 
no Vidzemes reģiona 
15 izglītības iestādēm 
(5 pirmsskolas un 10 skolas), 
kas piedalās starptautiskā 
projektā “WasteArt” 
par otrreizēju atkritumu 
izmantošanu, pielietojot 
mākslu un amatniecību.

 Skolas uzdevums ir ne 
tikai sniegt skolēniem kvalitatīvu 
pamatizglītību, bet arī pievērst 
skolēnu uzmanību dažādām 
ikdienas dzīvē aktuālām 
problēmām, piemēram, 
videi draudzīgai atkritumu 
apsaimniekošanai, ko katrs no 
bērniem kopā ar vecākiem var 
ieviest savās mājās, tādējādi 
parūpējoties par vidi nākamajām 
paaudzēm.
 2018./2019. mācību gadā 
skolā tika novērtētas skolas 
pārstāvju zināšanas, attieksmes 
un paradumi, veikts atkritumu 
audits vienas nedēļas garumā, 
audita datu apstrāde, analīze 
un secinājumi. Tika 
noskaidrotas stiprās un vājās 
puses, kādi varētu būt problēmu 
risinājumi, ko skola varētu darīt, 
lai ieviestu uzlabojumus
atkritumu jomā.
 Tika izstrādāts Rīcības plāns, 

kuru īstenosim 
2019./2020. mācību 
gadā, 
iesaistot visu skolas 
kolektīvu. Dažas mūsu 
ieceres un aktivitātes:
• atkritumu 
apsaimniekošanas 
projektu integrēsim 
mācību procesā; 
• skolā izvietosim 
informāciju par 
atkritumu šķirošanu 
un atgādinājumus, kas 
rosina neradīt 
atkritumus vai 
samazināt to 
daudzumu;
• no potenciāliem atkritumiem 
veidosim noderīgas lietas 
(auduma maisiņus, spēles, 
dekorus u.c.);
• Tukšo šķīvju diena;
• klases vakari, Ziemassvētki un 
Sporta diena – videi draudzīgi, 
bez vienreiz lietojamiem 
traukiem.
 Ceram, ka ar savu 
darbošanos projektā palīdzēsim 
pievērst uzmanību pieaugošā 
atkritumu daudzuma 
problēmai un izglītot skolēnus, 
vecākus un citus cilvēkus 
par atkritumu daudzuma 
samazināšanas, atkārtotas 

izmantošanas un pārstrādes 
nozīmīgumu, ka mūsu mazie 
soļi vides kvalitātes uzlabošanā 
rosinās uz pozitīvām pārmaiņām 
nākotnē!

Selga Mintāle,
skolotāja, projekta koordinatore 

Ziemeru pamatskolā 
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Precizējums
Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākuma 
ikvienam “Mizojam, ka prieks” 2. posma skrējienā “Alpu pļavas”, 
kas notika 22. jūnijā vakarā Cauku ģimenes nekustamajā īpašumā 
“Alpi” un Kaupužu ģimenes nekustamajā īpašumā “Noras”, 
piedalījās 91 dalībnieks vecumā no 2 līdz 57 gadiem, tajā skaitā 40 
bērni vecumā līdz 11 gadiem.

PII “Pūcīte”
Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa

Pastāvīgā daļa (ēdiena 
sagatavošanas izmaksas)

Mainīgā daļa (produktu 
izmaksas)

Kopā

izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem:
Kopā 3 ēdienreizēs 1,98 0,73 2,71
izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:

Kopā 3 ēdienreizēs 1,98 0,88 2,86
darbiniekiem:

Pusdienas 0,66 0,65 1,31
PII “Sprīdītis”

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa
Pastāvīgā daļa (ēdiena 

sagatavošanas izmaksas)
Mainīgā daļa (produktu 

izmaksas)
Kopā

izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem:
Kopā 3 ēdienreizēs 1,20 0,92 2,12
izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:

Kopā 3 ēdienreizēs 1,20 1,10 2,30
izglītojamajiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā uztura nepieciešamību:
Kopā 3 ēdienreizēs 1,20 1,27 2,47
darbiniekiem:

Kopā 3 ēdienreizēs 1,20 1,14 2,34
PII “Mazputniņš”

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa
Pastāvīgā daļa (ēdiena 

sagatavošanas izmaksas)
Mainīgā daļa (produktu 

izmaksas)
Kopā

izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem:
Kopā 4 ēdienreizēs 4,12 1,15 5,27
izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:

Kopā 4 ēdienreizēs 4,12 1,47 5,59
darbiniekiem:

Pusdienas 1,03 0,52 1,55
PII “Cālis”

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa
Pastāvīgā daļa (ēdiena 

sagatavošanas izmaksas)
Mainīgā daļa 

(produktu 
izmaksas)

Kopā

izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem:
Kopā 3 ēdienreizēs 1,86 0,87 2,73
izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:

Kopā 3 ēdienreizēs 1,86 1,17 3,03
izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par 
speciālā uztura nepieciešamību:
Kopā 3 ēdienreizēs 1,86 1,04 2,90
izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem, par kuriem Iestādē ir iesniegts ārsta atzinums par speciālā 
uztura nepieciešamību:
Kopā 3 ēdienreizēs 1,86 2,28 4,14
darbiniekiem:

Pusdienas 0,62 0,74 1,36
PII “Pienenīte”

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa
Pastāvīgā daļa (ēdiena 

sagatavošanas izmaksas)
Mainīgā daļa (produktu 

izmaksas)
Kopā

izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem:
Kopā 3 ēdienreizēs 1,11 0,96 2,07
izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:

Kopā 3 ēdienreizēs 1,11 1,28 2,39
darbiniekiem:

Pusdienas 0,37 0,75 1,12
PII “Saulīte”

Ēdienreize Ēdināšanas pakalpojuma maksa
Pastāvīgā daļa (ēdiena 

sagatavošanas izmaksas)
Mainīgā daļa (produktu 

izmaksas)
Kopā

izglītojamajiem vecumā no viena līdz diviem gadiem:
Kopā 4 ēdienreizēs 2,32 1,13 3,45
izglītojamajiem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem:

Kopā 4 ēdienreizēs 2,32 1,36 3,68
darbiniekiem:

Pusdienas 0,58 0,58 1,16

Turpinājums no 5. lappuses

 Alūksnes pirmskolas 
izglītības iestādē “Pienenīte” 
līdz rudenim reizē ar 
siltumapgādes rekonstrukciju 
vienā no grupiņām siltuma 
padevi piemēros zemas 
temperatūras centralizētās 
siltumapgādes iespējām, ko 
dēvē arī par nākamās jeb 
4. paaudzes siltumapgādi.

 Jau iepriekš Vidzemes 
plānošanas reģions (VPR) 
vēstīja par šobrīd īstenoto 
projektu “Zemas temperatūras 
centralizētā siltumapgāde Baltijas 
jūras reģionam” (LowTEMP). Tā 
ietvaros VPR, sadarbojoties ar 
Alūksnes novada pašvaldību un 
siltumapgādes uzņēmumu A/S 
“SIMONE”, par “LowTEMP” 
pilotvietu izvēlējās PII 
“Pienenīte”, kur modernizēt 
siltumapgādi un pārbaudīt ze-
mas temperatūras centralizētās 
siltumapgādes iespējas. 
 Šobrīd PII “Pienenīte” 
siltummezgla telpu pielāgo, 
lai tajā pārbūvētu siltummez-
glu, tā atklāj un detalizētāk par 
pārbūves darbiem stāsta Mārtiņš 
Kaļva, Vidzemes plānošanas 
reģiona “LowTEMP” projekta 
eksperts.
 “No pilsētas ienākošā ūdens 
pieplūdes temperatūra ir 80/60 
grādi, bet iekšējā mājas tīklā 
tie ir 70/50 grādi. Uz izvēlēto 
bērnudārza grupiņu būs izbūvēts 
atsevišķs siltummaģistrāles loks 
un uzstādīta papildus vadības 
iekārta, kas regulēs ūdens 
pieplūdes temperatūru 46/36 
grādi. Vadības iekārta sekos 
līdzi iekštelpas temperatūrai 
grupiņā un atbilstoši tai 
kontrolēs pieplūdes temperatū-
ru radiatoros. Piemēram, ziemas 
aukstākajos mēnešos paredzam, 
ka pieplūdes temperatūra būs 
jāpaaugstina, lai nodrošinātu 
atbilstošu iekštelpas temperatūru 
grupiņas bērniem.” 
 PII “Pienenīte” vadītāja Ingūna 
Dovgāne atklāj, ka gan vasaras 
mēnešos, gan ziemā karstākā 
grupiņa ir tā, kas atrodas dien-

vidu pusē un ēkas vidū. Tā būtu 
piemērota, kur pielāgot siltuma 
padevi zemākai temperatūrai. 
 2010. gadā pabeigta PII 
“Pienenīte” ēkas renovācija, 
iekļaujot arī fasādes siltināšanu, 
kanalizācijas, ūdensvada, 
cauruļvada un apkures 
renovāciju, kā arī iebūvēto 
virtuves iekārtu nomaiņu un teri-
torijas labiekārtošanu. Jāuzsver, 
ka renovētās ēkās, kur palikuši 
esošie radiatori, ir iespējams 
pazemināt centralizētās 
siltumapgādes pieplūdes 
temperatūru, ja to virsma ir 
pietiekami liela, lai uzturētu 
telpās nepieciešamo iekštelpu 
temperatūru. PII “Pienenīte” 
gadījumā vēl tiks izsvērts, vai 
būs nepieciešams uzstādīt 
lielākas virsmas radiatorus, lai 
nodrošinātu nepieciešamo 
komforta temperatūru. 
 “Lai sekotu līdzi ēkas enerģijas 
patēriņam, bērnudārza telpās 
šobrīd notiek monito-
ringa sistēmas un tīkla servera 
instalācija. Lokālais serveris 
ievāks datus par siltuma, ūdens, 
elektrības patēriņu, kā arī apko-
pos informāciju no temperatūras, 
mitruma un CO2 līmeņa 
mērītājiem, kurus bērnudār-
za telpās A/S “SIMONE” ar 
pašu iniciatīvu uzstādīja jau 
2018. gada pavasarī. Savukārt 
patērētās elektroenerģijas 
uzskaitei atsevišķi nodalīsim 
virtuvi no pārējām bērnudārza 
telpām, lai apzinātu, kurā daļā 
elektroenerģija tiek patērēta 
vairāk. Serveris nepārtraukti 
sniegs datus uzglabāšanai 
mākonī, kurus pēc tam varēs 
vizualizēt. Šāda monitoringa 
sistēma ļaus izvērtēt tos brīžus, 
kad ir bijuši pēkšņi kāpumi un 
kritumi, un ievāktie dati būs 
nozīmīgi, izvērtējot veiktās 
izmaiņas siltumapgādē,” uzsver 
M. Kaļva.  

Baiba Norberte,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Vidzemes plānošanas reģionā

VPR pilotvietā Alūksnes 
PII “Pienenīte” sākta 
siltumapgādes rekonstrukcija

Turpinājums no 2. lappuses  

Atgādinām, ka būvobjekta ap-
braucamais ceļš ir caur Beju pa 
autoceļiem P40 (Alūksne-Zaiceva), 
V400 (Taides-Matisene), V399 
(Mālupe-Beja-Karitāni) un P41 
(Liepna-Alūksne), bet viegla-
jam autotransportam ir iespēja 
remontposmu apbraukt arī pa 
ceļu Karitāni-Kolberģis, ievērojot 
ātruma ierobežojumu 30 km/h. 
Kravas transportam šis posms 
gan būs slēgts. Pašvaldība aicina 
autovadītājus ievērot izvietotās 
ceļa zīmes un pārvietoties 

apdomīgi, ņemot vērā, ka ceļš 
Karitāni-Kolberģis ir šaurs.
Darbus objektā veic PS “RERE 
VIDE 1” pēc SIA “Projekts EAE” 
izstrādātā projekta, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”.

Alūksnes novada pašvaldība 
aicina autovadītājus ar izpratni 
izturēties pret īslaicīgajiem 
satiksmes ierobežojumiem un 
ievērot izvietotās ceļa zīmes un 
aicinām sekot līdzi aktuālajai 
informācijai pašvaldības 
mājaslapā www.aluksne.lv un 
pašvaldības sociālo tīklu kontos!

Pleskavas ielas posmā 
ieklās virskārtu: būs 
slēgta satiksme
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Alūksnē
23. augustā Alūksnē Baltijas 
ceļa 30 gadu atceres pasākumi:
no 9.00 līdz 12.00 ziedu 
dāvināšana un kārtošana skvērā 
pie Alūksnes Kultūras centra,
18.00 pie Alūksnes Kultūras 
centra koncerts Baltijas ceļa 
30 gadu atcerei. 
Piedalās: Dina Bitēna-Sirmā un 
Atvars Sirmais (lietus gadījumā 
koncerts notiek Kultūras centra 
Mazajā zālē).

Alūksnes muzejā
Izstādes
Izstāde “Barons un porcelāna 
stāsti”. 
Vitālija Jermolajeva mirdzošo 
gleznu izstāde. 
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. 
Mārtiņa Belicka velosipēdu 
privātkolekcijas izstāde. 
Digitāla izstāde “100 vēsturiski 
mirkļi Alūksnē”. 
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19.gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija 
“Laikmetu mielasts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. 
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.

Pasākumi
3. augustā 16.00 Alūksnes 
muzejā Solveigas Selgas, 
Jāņa Poļa un Viļņa Blūma 
filmas “Tālumu aicinātie. 
Pieskāriens Leo Svempa un Jāņa 
Selgas dzīvei” prezentācija un 
tikšanās ar filmas veidotājiem. 
23. augustā 12.00 pasākuma 
“Baltijas ceļam 30” 
ietvaros Alūksnes Kultūras 
centra Lielajā zālē Askolda Saulīša 
dokumentālā filma “Baltijas 
brīvības ceļš”. Pasākums notiek 
Alūksnes muzejam sadarbībā ar 
Alūksnes Kultūras centru.

Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Palīdzot 
otram, mēs izglābjam sevi”: 
Dacei Priedei – 65 (01.-31.08. 
abonementā), “Iepazīsim jaunākos 
latviešu romānus” (01.-31.08. 
abonementā); “Latvijas daba” 
(01.-31.08. lasītavā); “Muminu 
māmiņai Tūvei Jānsonei - 105” 
(01.-14.08. bērnu literatūras 
nodaļā), “Skola. Skolēni. Skolotāji. 
Piedzīvojumi.” (15.-31.08. bērnu 
literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
01.-31.08. Alūksnes novadam – 
10! (lasītavā),
01.-31.08. Māra Salmiņa gleznu 
izstāde (bērnu literatūras nodaļā),
01.-31.08. Lasīšanas maratons 
“Ar grāmatu vasaras somā” (bērnu 
literatūras nodaļā),
01.-31.08. “Lasīt Bērnu žūrijā – 
prieks!” (bērnu literatūras nodaļā),
13.08. plkst. 12.00 Erudītu klubiņš 
“Ielūkojies ķīmijas laboratorijā!” 
(bērnu literatūras nodaļā),
26.08. Jauno grāmatu diena 
(bibliotēkā).

Annas pagastā
Annas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Akcijai Baltijas ceļš 30”, 
“Trollīšu Muminu radītājai 
Somijas zviedru rakstniecei 
Tūvei Jānsonei – 105”.

Ilzenes pagastā
17., 18. augustā SKIM centrā 
“Dailes” stepa dejas studijas 
“Soul Tap” nometne. 
18. augustā 17.00 Ilzenes 
estrādē stepa dejas studijas “Soul 
Tap” nometnes noslēguma kon-
certs vietējiem iedzīvotājiem. Ieeja 
bez maksas.
24. augustā projekta “Iedvesmai 
un izaugsmei būt!” ietvaros 
“Amatu un sporta diena Ilzenē”: 
12.00 pie SKIM centra 
“Dailes” Amatu diena, kurā būs 
iespēja iepazīt dažādu amatu un 
mājražotāju prasmes,
14.00 sporta laukumā Sporta 
diena. Komandā jābūt 
4 cilvēkiem, vismaz viena no tiem 
sieviešu dzimuma dalībniece. 
Aicināts ikviens interesents  bez 
vecuma ierobežojuma! Dalība bez 
maksas (lietus gadījumā, viss no-
tiks SKIM centra “Dailes” telpās).

Jaunannas pagastā
10. augustā 11.00 Jaunannas 
Zaķusalā Dubļu Tautas bumbas 
sacensības. Dalībnieku skaits 
komandā - 5, no kuriem vismaz 
viena meitene.
17.-18. augustā Pededzes 
upes tīrīšanas talka. Tikšanās 
17. augustā 10.00 atpūtas vietā 
“Tīrumiņi”.
24. augustā 11.00 Jaunannas 
Zaķusalā Lāzertaga turnīrs 
(projekta “Pumpurs” 
ietvaros). Sekojiet līdzi 
turpmākajai informācijai.
31. augustā 13.00 
Jaunannas Tautas namā 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
projektu un iniciatīvu darbnīca 
“10 kW radošo 
citronu” organizē erudīcijas spēli 
“Izaicinājums kubā”. Uz spēli 
aicināti arī līdzjutēji, atbalstītāji, 
skatītāji, kurus 
gaida pārsteiguma balviņas 
par īpaši sagatavotu atribūtiku, 
plakātu vai aktīvu atbalstīšanu.

Jaunalūksnes pagastā
16. augustā 20.00 Kolberģī 
pie strūklakas vasaras vakara 
romantiski muzikāla satikšanās ar 
mūziķiem Normundu Ķieti un 
Initu Āboliņu. Ieeja: 3,50 EUR.
17. augustā 19.00 Bejas 
estrādē “Dainas” Malienas 
amatierteātra viesizrāde, Baibas 
Jukņevičas komēdija 3 cēlienos 
“Pilsētnieki”, režisors Arnis Ezeriņš. 
Ieeja: 1,50 EUR.
17. augustā 22.00 Bejas 
estrādē “Dainas” zaļumballe 
kopā ar Lauri Neilandu. 
Ieeja: 2,50 EUR.
21. augustā senioru ekskursija 
pa Madonas novadu - keramiķis 
Jānis Seiksts, Mārcienas muiža, 
Kalsnavas arborētums, z/s 
“Līvi” (kazas piena produkcijas 
degustācija +zupa), z/s “Jāņkalni” 
(augļu, ogu pārstrādes cehs, 
degustācija), Kučuru dzirnavas). 
Pieteikšanās līdz 
16. augustam un informācija pa 
telefonu 25775584.
Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Dieva un dabas mīlēta” 
– rakstniecei Dacei Priedei - 65, 
“Mirklis sev” – rakstniecei Dacei 
Rukšānei – 50, “Liela personība 
un liela aktrise” – aktrisei Vijai 
Artmanei – 90; Bejas bibliotēkas 
lasītāju klubiņa “Pipariņš” 
ekskursija uz Valmieru un 
apkārtējiem novadiem (maršruts 
un datums tiks precizēts).
Jaunalūksnes bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Stāsti par 
cilvēkiem. 
Par attiecībām (Dacei Rukšānei - 
50)”, “Karaliene ekrānā 
un dzīvē (Vijai Artmanei - 90)”, 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2019” jau klāt!”; literatūras 

izstāžu cikls: “Iepazīsim dažādu 
valstu literatūru” 7. izstāde – 
brazīliešu literatūra.

Jaunlaicenes pagastā
31. augustā 22.00 
Jaunlaicenes estrādē 
zaļumballe. Par mūziku gādās 
grupa “Savējie”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
No 1. līdz 31. augustam 
Jaunlaicenes tautas namā 
Guntas Davidovas fotogrāfiju 
izstāde “No sirds Jaunlaicenei”.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”; 
izstādes: “Daudz zābaku 
pa manu zemi staigā” - par 
cilvēku dzīvi pasaules notikumu 
virpulī laikā no 1940.-1960. 
gadam, “Latvijas Neatkarības karš 
1918.-1920. Noklusētā varonība”, 
pagalma izstāde “Malēnieša 
raksturs jeb ak prieks, ak 
lustes, ak borģele” pēc 
pieprasījuma;
izglītojošās nodarbības (arī 
individuālajiem apmeklētājiem): 
“Izlaušanās caur vēstures 
līkločiem” ar dažādas sarežģītības 
pakāpes uzdevumu risināšanu un 
atbilžu meklēšanu muzeja 
ekspozīcijās, “Dārgumu 
meklēšana” ar Jaunlaicenes 
muižas iepazīšanu un apslēpto 
dārgumu meklēšanu, 
“Mana Latvija” ar iespēju 
pārbaudīt savas zināšanas 
par mūsu Latviju, latviešu tautu un 
tās folkloru, “Malēniešu 
vārdu spēle” u.c.; 
lekcija: “Malēnieši un viņu 
valoda” – nopietni un jokojot par 
malēniešu raksturu, dzīves uztveri, 
apdzīvoto teritoriju un valodu
pasākumi: kāzu un krustabu 
pasākumi, kāzu jubilejas, 
dzimšanas dienas pasākumi gan 
bērniem, gan pieaugušajiem, 
tematiskie pasākumi ģimenēm, 
draugiem, darba kolektīviem un 
domubiedriem.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
līdz 20. septembrim muzeja 
dibinātājam Viktoram 
Ķirpam veltītā foto izstāde un 
izstāde “Skolas Kalncempjos”;
izzinošas ekskursijas un 
izglītojošās programmas 
ar līdzdarbošanos visām 
vecuma grupām (iepriekš 
piesakoties): “Čaklā bitīte” - stāsts 
par bitēm un medu 
pirmsskolas 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, izmantojot 
muzeja krājuma priekšmetus, “No 
linu pogaļas līdz kreklam” - stāsts 
par linu audzēšanu un apstrādi 
ar aktīvu līdzdarbošanos, 
“No aitas sprogas līdz 
vilnas zeķei” - iepazīstina ar vilnas 
apstrādes procesu pēc nocirpšanas 
un vilnas izmazgāšanas, dodot 
iespēju praktiski izmēģināt vilnas 
plucināšanu, sukāšanu, vērpšanu, 
dzijas šķeterēšanu 
un adīšanu, “Koka pārvērtības” - 
izzinoša un aktīva 
programma par dažādu 
koku pielietojumu sadzīvē 
un attēlojumu folklorā, kāzu 
programma “Darbi lauku 
sētā” - atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos un 
kopā dziedāšanu.

Malienas pagastā
15. augustā 10.00 
Malienas tautas namā 
radošais rīts bērniem “Akmentiņa 
pārvērtības”.
29. augustā 10.00 laukumā 
pie Malienas tautas nama 
izklaidējošs rotaļu pasākums “Pa-
liec sveika, vasariņa!”.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Nedzīvo citu 
dzīvi-baudi mirkli...” (rakst-
niecei D. Rukšānei-Ščipčinskai 
- 50), “Latviešu dīva - aktrise 
Vija Artmane – 90”, “Dārzeņu 
saglabāšana, konservēšana”.

Mālupes pagastā
17. augustā 10.30 Mālupes 
salā aktīvās atpūtas diena “Ejam, 
skrejam, smejam”.
21. augustā 14.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība 
“Gobelēna veidošana no dabas 
materiāliem”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstāde “Es gribu, lai man pietiek” 
– rakstniecei Dacei Rukšānei 50, 
tematiskā izstāde “Rokasspiediens 
brīvībai un vienotībai” – Baltijas 
ceļam - 30, “Ziedu rudens valsis” 
– rudens ziedu pušķu izstāde.

Mārkalnes pagastā
13. augustā 14.00 Mārkalnes 
Sabiedrības centrā radošā 
darbnīca “Grāmatu otrā dzīve” 
sadarbībā ar Veclaicenes 
bibliotēku un Veclaicenes tautas 
namu. 
31. augustā 21.00 Mārkalnes 
brīvdabas estrādē 
“Lakstīgalas” (lietus 
gadījumā tautas namā) 
zaļumballe kopā ar grupu 
Vijārs Griķis &grupa “Vilx”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes “Vasaras 
vēsmas jaunākajā literatūrā”, 
aktrisei Vijai Artmanei - 90”.
Mārkalnes pagasta Vēstures istabā 
“Izstāsti stāstu par savu māju!”, 
papildinot Grāmatu skapi 
“LATVIJAI - 100”.

Pededzes pagastā
2. augustā 1. festivāls 
“Satiekamies Pededzē”:
Ja jūs dzīvojat vai dzīvojāt, 
strādājāt un mācījāties Pededzē, 
bet varbūt jūsu senči ir no 
Pededzes, vai jums vienkārši patīk 
Pededze un tās viesmīlība, laipni 
lūgti pie mums Pededzē!
Programmā:
08.00 Svētku Dievkalpojums 
Ķuršu baznīcā
No 14.30 festivāla atklāšana, 
“Tradīciju dārzs” (dēstu, ziedu 
stādīšana), viesu reģistrācija,
15.00 Jautrie sadarbības 
konkursi (pie skolas),
19.00 Svētku koncerts (piedalās 
Pededzes pašdarbības kolektīvi, 
viesi no Igaunijas un Latgales),
21.00 Balle (spēlēs 
Z. Krakops).
24. augustā 20.00 Pededzē 
retro – diskotēka.
Pededzes bibliotēkā 
21. augustā 13.00 jauno grāmatu 
izstāde - apskats “Ir katram kāds, 
kā atbalsts, kā balsts, kur grūtā 
brīdī palīdzību rast”, 23. augustā 
10.00 literatūras izstāde “Šī zeme 
dievišķa ar ziediem…”, veltīta 
Baltijas ceļa 30. jubilejai.

Veclaicenes pagastā
3. augustā 12.00 Rouges 
pagastā Lūtsniekā (Igaunija) 
sadarbībā ar Veclaicenes 
tautas namu 30 gadu 
jubilejas pasākums “Dzimtās 
puses diena”. Piedalīsies 
kolektīvi no Igaunijas un Latvijas.
6. augustā Veclaicenes 
senioru ekskursija uz Cēsu pusi 
(Rauna, Ķoņu dzirnavas, Āraiši, 

Rakši u.c.). Pieteikšanās līdz 
2. augustam. Izbraukšana 
7.00 no pagasta laukuma. Sīkāka 
informācija: Aina 20228916.
Līdz 24. augustam Veclaicenes 
tautas namā Ineses Bebres 
(Burtnieku novads) foto izstāde 
“Visskaistākais gadalaiks 
ir mīlestība”. 
23. augustā 20.00 Veclaicenes 
pagastā “Muratos” (bijušās 
muitas stāvlaukumā) atceres 
pasākums sadarbībā ar Hānjas, 
Misso un Ziemera pagastiem – 
“Baltijas ceļam - 30”.
Veclaicenes bibliotēkā izstādes: 
“Dzīve Muminielejā” – 
T. Jānsonei - 105.

Zeltiņu pagastā
10. augustā Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā:
10.00 Kristera kausa izcīņa 
pludmales volejbolā. 
Dalības maksa 8,00 EUR no 
komandas. Reģistrācija 
plkst. 9.00-9.50;
11.00 Zeltiņu pagasta 
tradicionālie Sporta svētki. 
10. augustā 19.00 Zeltiņu 
estrādē koncertuzvedums 
“Sābru lustes Zeltiņos” - 
nopietnības un dullības caur 
dziesmām, dančiem un gudru 
izrunāšanos paudīs tie ļautiņi no 
tuvējiem miestiem, kas apkārt 
Zeltiņiem kārtojas: Lejasciema 
kantrī deju grupa “Dzinteles” 
un jauniešu ansamblis “Deep 
silence”, Alsviķu viedo dāmu un 
kungu deju kolektīvs “Vēlreiz”, 
Kalna muižas (Kalniena, Anna) 
dziedošie talanti, mutes bajāri 
un danču meistari, Ilzenes 
eksotisko meiteņu deju grupa 
“Luxora”, Zeltiņu dziedošo aktieru 
apvienība “Jautrie Podi”. Īpašie 
viesi – Pededzes spriganie vīri 
un meičas ar dejām un sirdi 
plosošām romancēm. Visiem pa 
priekšu grozīsies māsas Jautrīte 
un Skaidrīte. Ieeja: 2,00 EUR, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam 
ieeja brīva.
10. augustā 22.00 Zeltiņu 
estrādē zaļumballe kopā ar 
grupu “Rolise”. Ieeja: 3,00 EUR, 
pēc plkst. 23.00 – ieeja: 
4,00 EUR. Darbosies bufete.
11. augustā 13.00 Zeltiņu 
kapsētā Dievkalpojums.
28. augustā Zeltiņu bērni un 
jaunieši aicināti apciemot 
dzīvnieku māju “Astes un ūsas” un 
piedalīties izglītojošā programmā 
“Galda kultūra” kopā ar stila 
konsultanti Antru Reismani 
kādā no Alūksnes kafejnīcām. 
Pieteikšanās līdz 20. augustam, 
zvanot pa tālruni 29492284 
Gunitai.
31. augustā Zeltiņu 
pagasta sporta un atpūtas 
parkā Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla 
pasākuma ikvienam “Mizojam, 
ka prieks” 4. posms 
“Krogsalas apļi”. Reģistrēšanās 
pulksten 10.00-10.50, 
plkst.10.50-10.55 sacensību 
atklāšana, plkst.11.00-11.30 
starta vingrošana dalībniekiem un 
līdzjutējiem, starts pulksten 11.30.
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta 
novadniekam Edgaram Liepiņam), 
“Nesenā pagātne”, “Novad-
nieku istaba”, “Mana skola 
Zeltiņos”. Fotostāsts “Gadsimtu 
vējos šūpojoties”. Stāstījums par 
padomju armijas raķešu bāzes 
darbību Zeltiņos; 10. augustā 
notikums “Ziemeļu zvaigznes 
Jurģi”.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā augustā
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2.-4. augusts

ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKI
“Alūksne ir visskaistākā!”

Informatīvi atbalstaSvētkus rīko Svētkiem tapt palīdz

Pie Bānīša stacijas
Vēlais vakars Alūksnes Bānīša 
stacijā 

19.25-19.55  Alūksnes 
stacijā sagaidām Baltijā 
vienīgo regulāri kursējošo 
šaursliežu vilcienu 20.00  
Antas Eņģeles 
un Marko Ojalas 
koncertprogramma “Pagājības 
laimes mirkļi”

Programmā 30 gadu tango no 
leģendāro dziedātāju Pjotra 
Ļeščenko, Aleksandra Vertins-
ka un Allas Bajanovas reper-
tuāra, rīdzinieka un tango 
karaļa Oskara Stroka mūzika, 
kā arī valši, sākot no 
krievu-japāņu kara laika, 
senās krievu romances, 
čigānu dziesmiņas un krievu 
tautas dziesmu melodijas)

Bijušajā VEF rūpnīcas 
teritorijā (ieeja caur klubu 
“Cita Opera”)
22.00 SUPERSTAR TENNIS 
DJ, dejas, tenisa pārraides

Pilssalas estrādē 
20.00 Svētku “Alūksne 
ir visskaistākā!” grandiozā 
atklāšana 
•  grupas “INSTRUMENTI”, 
“CARNIVAL YOUTH”
•  uguņošana 
Biļetes Alūksnes 

Kultūras centra un 
SIA “Biļešu paradīze” kasēs 
10.00, 12.00, 15,00 EUR, 
bērniem līdz 12 gadu 
vecumam 8,00 EUR

Pie Alūksnes Jaunās pils
22.00-03.00  Svētku svinības 
un balle “Skaistā Alūksnes 
nakts” Grupa “Vintāža” un DJ
Ieeja bez maksas

Pie Alūksnes Jaunās pils
9.00  Amatnieku, 
mājražotāju, mākslas darbu 
tirgus “Radošais dārzs”
9.00  Alūksnes novada 
amatnieku, mājražotāju svētki 
“Radīts Alūksnē”
11.00  Jaundzimušo 
alūksniešu sveikšana 
12.00  Novada bērnu 
kolektīvu, solistu koncerts 
“Burvju spogulis”
13.00  Gardo Zupu festivāls 
“Alūksnes smeķis!” 
ar degustāciju un konkursu
Nolikums www.aluksne.lv
14.00 SIA “Pilsētvides serviss” 
plogginga skrējiens gida 
pavadībā
15.00 Koncerts - 
sadziedāšanās “Dziesmas lai 
vieno mūs!”
Alūksnes Kultūras centra 
skolotāju koris “Atzele” 
(diriģenti Jānis Baltiņš un 
Ina Perevertailo) un Somijas 
latviešu koris “Ziemeļmeita” 
(diriģents Ilmārs Millers), 
koncerta solisti Kristīne 
Baltiņa, Normunds Veļķeris, 
grupa “Vintāža”

Visas dienas garumā
piepūšamās atrakcijas, 
velokarti, radošās darbnīcas, 
atrakcija “Katapulta”, 
lāzertaga mini spēles, izjādes 
ar zirgiem, prezentāciju teltis, 
pie Jaunās pils SIA “Pilsētvides 
serviss” interaktīvās spēles 
bērniem un pieaugušajiem 
u.c.

Alūksnes muzejā
10.00-17.00  Vasa-
ras sezonas īpašais 
piedāvājums:
• Vitālija Jermolajeva 
mirdzošo gleznu izstāde 
“Inner Light”
• Mārtiņa Belicka 
velosipēdu privātkolekcijas 
izstāde “Ne tikai Ērenpreis”
• 7. Siguldas kājnieku pulka 
dibināšanas simtgadei veltīta 
izstāde “Pa 7. Siguldas 
kājnieku pulka pēdām”
• 120 tautumeitu miniatūras 
etnogrāfiskajos latviešu 
tautas tērpos izstādē “No 
trimdas Latvijā - Austras 

Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”
Izbraucieni ar velorikšu 1-
2 personām pa Alūksnes 
Muižas parku no apskates 
objekta “Katrīnas ritenis”. 
Maksa par braucienu: 
1h – 15,00 EUR, 30 min – 
7,50 EUR, 
15 min – 3,75 EUR

Ojāra Vācieša ielas 
stāvlaukumā
11.00 Padomi, prezentācijas 
un izklaides automīļiem 

Pilssalas teritorijā, 
Pilssalas stadionā 
No 11.00  Sporta svētki:
Kluba “Spēka pasaule” 
aktivitātes
Apvidus loka šaušana
Pludmales volejbola turnīrs
Futbola soda sitienu 
konkurss

Stāvlaukumā pie 
Alūksnes Kultūras 
centra
No 12.00 GHETTO GAMES 
sacensības 
ielu basketbolā

Pilssalas estrāde
20.00  Grupas “Labvēlīgais 
Tips” KONCERTS
23.00-04.00  Svētku svinības 
un balle ar grupu “Laika upe” 
un DJ
Ieeja bez maksas

Pie multifunkcionālās 
servisa ēkas Pilssalā

22.00-04.00  
Diskomaratons
DJ Roberts Lejasmeijers
Ieeja bez maksas

11.00 Kapusvētki 
Alūksnes Lielajos kapos, 
ekumēniskais aizlūgums
12.00 Kapusvētki Alūksnes 
Mazajos kapos

Tempļakalnā 
13.00 Svētku noslēgums un 
grupas “Zaļā Galma Kapella” 
koncerts 
Ieeja bez maksas

Peldvietā “Vējiņi”
19.00 Svētku noslēgums ar 
akustisku saulrieta koncertu 
“Saulrieta sesija”
Kārlis Kazāks, Sanija Būmane 
un Una Tomiņa
Ieeja par ziedojumiem

Ceturtdiena, 
1. augusts

Piektdiena, 
2. augusts

Sestdiena, 
3. augusts

 Svētdiena, 
4. augusts

Turpinājums no 1. lappuses

 Pēc pērnā gada labajām 
atsauksmēm un ierosinājumiem 
arī šogad notiks zupu festivāls 
“Alūksnes smeķis”. Šoreiz zupas 
vārīsies Jaunās pils pagalmā. 
Svētku apmeklētāji varēs par 
ziedojumu (sākot no 2 eiro 
vērtībā) degustēt visas zupas un 
balsot par labāko. Tā kā zupu 
festivāls notiks sadarbībā ar 
Alūksnes un Apes novada fondu, 
saziedoto naudu novirzīs fonda 
rīkotajam projektu konkursam, 
lai pēc tam tā caur projektiem un 
labiem darbiem atgrieztos pilsētā 
vai novadā. Domājot par vidi 
un, lai radītu mazāk atkritumu, 

aicinām ikvienu, kas vēlēsies 
nogaršot zupas, paņemt līdzi 
savu karoti un bļodiņu! Savukārt 
dzeramo ūdeni ikviens Alūksnes 
pilsētas svētku apmeklētājs var 
iepildīt savā līdzpaņemtā pudelē 
kādā no pilsētas akām – Pils 
un Siguldas ielu krustojumā 
vai Jāņkalna ielas un Pilsētas 
bulvāra krustojumā.

 Sestdien notiks arī dažādas 
sporta aktivitātes. Jau no 
pulksten 11.00 Pilssalas 
teritorijā un stadionā notiks 
sporta svētki, kuros varēs 
iesaistīties kluba “Spēka 
pasaule” rīkotajās aktivitātēs, 
apvidus loka šaušanā, 

pludmales volejbola turnīrā 
(nolikums www.aluksne.lv) un 
futbola soda sitienu konkurss. 
Sākotnēji Pilssalā paredzētās 
“GHETTO GAMES” sacensības 
ielu basketbolā pārceltas uz citu 
teritoriju – tās pulksten 12.00 
sāksies stāvlaukumā pie Alūksnes 
Kultūras centra.

Nākamgad - 
Alūksnes simtgades 
svētki

 2020. gadā apritēs 100 gadi, 
kopš Alūksne ieguvusi pilsētas 
tiesības. Šī zīmīgā jubileja 
būs jau janvārī, taču svētkus 

turpināsim svinēt arī vasarā. Jau 
šobrīd pašvaldības kultūras 
nozares darbinieki plāno, kā 
svinēt simtgadi.
 - Simtgades pilsētas svētki 
būs liels izaicinājums un 
droši vien, ka mēs varētu 
aicināt sabiedrību nākamajā 
gadā palīdzēt veidot un 
radīt simtgades svētkus mūsu 
mīļajā pilsētā, nākt ne 
tikai ar ierosinājumiem, 
ko vajadzētu darīt, bet 
konkrētiem piedāvājumiem, 
kā palīdzēt un kādu aktivitāti 
svētku norišu kokteilī 
piedāvāt. Būsim visām 
idejām un piedāvājumiem 
atvērti, lai simtgades svētki 

būtu visskaistākie visā simtgadē, 
- saka S. Eglīte.

Par Alūksnes pilsētas svētku 
norisēm lasiet arī 4. lappusē.

Alūksnes pilsētas svētkus organizē 
Alūksnes novada pašvaldība un 
Alūksnes Kultūras centrs, svētkiem 
tapt palīdz AS “SEB banka”, 
informatīvi atbalsta Latvijas Radio 
2 un laikraksts “Alūksnes un Ma-
lienas Ziņas”, paldies SIA “Svētku 
uguņošana” un personīgi Mārim 
Lasmanim.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Svinēs dzīvi Alūksnē


