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Alūksnes Novada Vēstis

Ar mīlestību pilnas pārslas krīt.
Nāk Ziemassvētki pa šo debess eju,
Šo pasauli ik gadu apraudzīt.
Un visa pasaule ir atkal kopā,
Kad Ziemassvētku koris mīļi dzied,
Kad sveces augstu paceltas tur rokās,
Kad it neviens vairs negrib projām iet.                                   

                                                   (G. Račs)

Alūksnes novada iedzīvotājiem 
novēlam, lai Ziemassvētku laiks nes 

iekšēju mieru un pārliecību par saviem spēkiem, 
un priecīgiem brīžiem bagātu Jauno gadu!

Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļai būs jauna 
atrašanās vieta
 Informējam 
iedzīvotājus un mūsu 
iestādes apmeklētājus, 
ka no 2020. gada 6. janvāra 
Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa 
darbu uzsāks un 
pakalpojumus civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas 
jautājumos sniegs 
pašvaldības administratīvajā 
ēkā Dārza ielā 11, 
Alūksnē.

 Laipni gaidīsim apmeklētājus 
111. un 113. kabinetā (ēkas 
1. stāvā). 
 Telefoni saziņai: 64322809; 
25664427 (nodaļas vadītāja); 
26384332 (nodaļas vadītājas 
vietniece). Dzimtsarakstu nodaļas 
e-pasts: 
dzimtsaraksti@aluksne.lv 

Anita Grīvniece,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja 
64322809; 25664427

Darbu sācis Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs

 19. decembrī Alūksnes 
novada pašvaldības 
administratīvās ēkas, Dārza 
ielā 11, 1. stāvā atklāja jauno 
Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru.

 Līdz ar administratīvās ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanas 
projekta noslēgšanos un klientu 
centra atvēršanu pašvaldības 
administrācija un iestādes, kā arī 
valsts iestādes ir atgriezušās admi-
nistratīvajā ēkā Dārza ielā 11.
 Jaunā klientu apkalpošanas cen-
tra mērķis ir vienuviet nodrošināt 
ērti pieejamus valsts iestāžu un 
pašvaldības sniegtos pakalpoju-
mus visiem interesentiem.
 - Klientu apkalpošanas centru 
plānojām jau ilgi, tagad tas ir 
izveidots, un es ceru, ka rezultāts 
ir ļoti labs. Pašvaldībai vienmēr 
ir bijis svarīgi nodrošināt 
iedzīvotājiem ērti un ātri 
saņemamus gan pašvaldības, gan 
arī valsts iestāžu pakalpojumus. 
Domāju, ka mums būs izdevies 
radīt tādu centru, ko iedzīvotāji 
labprāt apmeklēs. Pateicos visiem, 
kas piedalījās šī centra izveidē un 
novēlu, lai klientu centrs taptu 
par vienojošu elementu starp 
pašvaldību un valsts iestādēm to 
uzdevumu veikšanā, kas saistīti 
ar pakalpojumu nodrošināšanu 
apmeklētājiem, lai jaunais klientu 
apkalpošanas centrs varētu 
sasniegt savu galveno mērķi, 
- atklāšanas pasākumā sacīja 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.
 Jaunā klientu apkalpošanas 
centra atvēršanā piedalījās arī 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas ministra 
padomnieks digitālās 
dienaskārtības jautājumos 
Rolands Strazdiņš.
 - Man ir liels prieks par 
alūksniešiem, esmu ļoti gandarīts 
par to, ka ministrijai ir tik labs 
sadarbības partneris, kas ar savu 
entuziasmu, lielu ieinteresētību ir 
aktīvi kopā ar mums strādājuši tik 
lieliska, skaista un labi aprīkota 
klientu centra izveidē. Šie centri 
nav tikai efektīvu valsts 

pārvaldes un pašvaldību 
pakalpojumu nodrošināšanas 
vieta. Tie ir dzīves šī brīža prasība 
un vajadzība, lai mēs virzītos tālāk 
ar valsts pārvaldes modernizāciju, 
tai skaitā ar pašvaldību 
pakalpojumu modernizāciju. Tā ir 
vieta, kur radām iespēju 
iedzīvotājiem saņemt atbalstu, 
lai orientētos elektronisko 
pakalpojumu telpā, kas ne visiem 
ir viegls izaicinājums. Tādēļ mums 
jādara viss iespējamais, lai 
paralēli tam attīstības virzienam 
kur šobrīd dodamies - primāri 
digitālu pakalpojumu 
nodrošināšana, tiem 
iedzīvotājiem, kas varbūt ne 
tik ērti jūtas digitālā telpā, varētu 
efektīvi sniegt atbalstu, - sacīja 
ministrijas pārstāvis. 
 Klientu apkalpošanas centrs 
atrodas administratīvās ēkas 
1. stāvā. Ieeja apmeklētājiem 
administratīvajā ēkā no saieta 
laukuma puses. Centra darba laiks: 
pirmdienās 8.00-17.30, otrdien, 
trešdien, ceturtdien 8.00-17.00, 
piektdien 8.00-16.30. Klientu 
apkalpošanas centra 
tālrunis: 64381496, e-pasts 
aluksne@pakalpojumucentri.lv.
 Klientu apkalpošanas centra ēkas 
esošajās telpās Dārza ielā 11 
joprojām būs saņemamas Lauku 
atbalsta dienesta, Valsts zemes 
dienesta, Valsts ieņēmumu 
dienesta un Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes ekspertu 
konsultācijas un pakalpojumi to 
noteiktajā klientu pieņemšanas 
laikā un kārtībā. Savukārt Valsts 
darba inspekcija klientus pieņems 
vienu reizi mēnesī klientu 
apkalpošanas centrā.
 No pašvaldības puses centrā 
strādās divi klientu apkalpošanas 
speciālisti, kuri apkalpos klientus 
jautājumos, kas saistīti ar 
pašvaldības kompetenci (pieņems 

iesniegumus, izsniegs atbildes, 
izziņas u.c. dokumentus, sniegs 
konsultācijas un informāciju), kā 
arī pieņems apmeklētājus iepriekš 
minēto valsts iestāžu kompetencē 
esošajos jautājumos laikā, kad šīs 
iestādes apmeklētājus nepieņem. 
Jāuzsver, ka pašvaldības klientu 
apkalpošanas speciālisti nesniegs 
valsts iestāžu pakalpojumus 
pilnībā, bet tikai tajā apmērā, cik 
katra no iestādēm deleģējusi.
  Apmeklētājiem klientu 
apkalpošanas centrā sniegs 
konsultatīvu un praktisku atbalstu 
portāla www.latvija.lv 
e-pakalpojumu lietošanā, darbā 
ar datoru, e-parakstu, e-adresi.
 Tāpat klientu apkalpošanas 
centra telpās būs risināmi visi ar 
dzīvesvietas deklarēšanu un 
nekustamā īpašuma nodokli 
saistītie jautājumi.
 No 2020. gada 1. janvāra 
centra telpās būs pieejami arī 
pašvaldības kases pakalpojumi, 
kur varēs norēķināties par 
pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem, samaksāt 
nodevas un nekustamā 
īpašuma nodokli. 
 Ērtākai pakalpojumu 
saņemšanai ir ierīkota klientu 
plūsmas regulēšanas sistēma ar 
rindu mašīnu gan pašvaldības, 
gan valsts iestāžu pakalpojumiem. 
 Klientu apkalpošanas centrā 
būs atsevišķa telpa, kurā 
apmeklētāji varēs tikties ar 
pašvaldības speciālistiem, lai 
risinātu interesējošos jautājumus 
un vajadzīgais speciālists nebūtu 
jāmeklē pa visu ēku. Tāpat centra 
telpās iedzīvotāju pieņemšanas 
varēs organizēt Alūksnes novada 
domes deputāti.
 Klientu apkalpošanas centra 
izveidei ir izlietots Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas piešķirtais 
fi nansējums 46 377,92 eiro un 
Alūksnes novada pašvaldības 
fi nansējums 65 579,40 eiro 
apmērā.

 Vairāk foto no atklāšanas 
pasākuma facebook.com Alūksnes 
novada kontā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Klientu apkalpošanas centru atklāj VARAM ministra padomnieks digitālās 
dienaskārtības jautājumos Rolands Strazdiņš (no kreisās) un Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis                  Sanitas Pāsas foto



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Alūksnes novada domes 18. decembra sēdē
 Alūksnes novada domes 
18. decembra sēdē piedalījās 
12 deputāti un izskatīja 
20 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Pārlīči”, 
Zeltiņu  pagastā, sastāvā esošas 
neapbūvētas, Alūksnes novada 
pašvaldībai piekritīgas zemes vie-
nības, par kurām Zeltiņu pagasta 
padome 2009. gadā noslēgusi 
zemes nomas līgumu ar bijušo 
zemes lietotāju. Piekrist, ka atsa-
vināšanas izdevumus sedz zemes 
vienības atsavināšanas ierosinā-
tājs, pēc zemes vienību atsavinā-
šanas procesa 
pabeigšanas tos ieskaitīt zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai 
minēto pašvaldības īpašumu, 
pārdodot to par brīvu cenu 
bijušajam zemes lietotājam;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības komisijas 
“Medību koordinācijas komisija” 
nolikumu;

 - izskatot Alūksnes novada 
bāriņtiesas locekles Elitas 
Jansones iesniegumu, atbrīvot 
viņu no  bāriņtiesas locekļa 
amata  2019. gada 
30. decembrī;

 - atbrīvot no Apstādījumu 
aizsardzības komisijas 
priekšsēdētāja amata Madaru 
Sildegu-Mieriņu, nosakot pēdējo 
amata pienākumu pildīšanas 
dienu 2019. gada 18. decembri;

 - par Apstādījumu 
aizsardzības komisijas locekli 
iecelt Andu Klints;

 - izdarīt Alūksnes novada 
domes 27.06.2019. lēmumā 
Nr. 207 “Par saistību 
uzņemšanos un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstības 
risinājuma īstenošanu” 
grozījumus. Grozījumi paredz, 
ka sakarā ar izmaiņām Ministru 
kabineta noteikumu 
nosacījumos, tā sauktā 
deinstitucionalizācijas 
projekta īstenošanai plānotā valsts 

budžeta dotācija 
samazinās no 74 904,27 EUR 
uz 28 388,06 EUR un 
pašvaldības indikatīvais 
līdzfi nansējums pieaug no 
263 576,63 EUR uz 
310 092,84 EUR. Projekts tiks 
fi nansēts arī no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
fi nansēm. Minētais projekts 
paredz izveidot sabiedrībā 
balstītus sociālos 
pakalpojumus - pašvaldības 
nekustamajā īpašumā Kārklu 
ielā 5, Alūksnē, izvietot 
moduļu mājas, nodrošinot grupu 
dzīvokļu pakalpojumu 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, Uzvaras ielā 1, 
Alūksnē, izveidot sociālās re-
habilitācijas centru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
dienas aprūpes centru bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
dienas aprūpes centru personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, 
specializētās darbnīcas pilngadī-
gām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem;

  - izdarīt grozījumus 
Alūksnes novada pašvaldības 
2010. gada 23. decembra 
nolikumā Nr. 12/2010 
“Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas 
nolikums”. Grozījumi paredz 
bibliotēkas juridiskās adreses mai-
ņu uz tās atrašanās vietu “Lazdi-
ņās”, Jaunlaicenē, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā, LV- 4336;

 - lai nodrošinātu pašvaldības 
nozīmes koplietošanas 
meliorācijas novadgrāvju 
atjaunošanas projektu 
līdzfi nansēšanu un 
priekšfi nansēšanu Annas, 
Ziemera, Alsviķu, Kalncempju, 
Zeltiņu, Pededzes, Malienas, 
Mārkalnes, Ilzenes pagastos, lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un 
pārraudzības padomei 
atļauju pašvaldībai ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē minēto 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai projektu 
īstenošanai līdz 275  156,55 EUR 
ar aizņēmuma pamatsummas 
atmaksas termiņu no 2021. gada 
marta līdz 2030. gada 
decembrim, aizņēmumu 
garantējot ar pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem;

 - piešķirt 8 838,00 EUR 
vētras postījumu likvidēšanai 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas ēkas 
Lielā Ezera ielā 24A jumta segu-
ma atjaunošanai;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 4 820,00 
EUR vētras postījumu likvidēšanai 
– Alūksnes novada ziemas sporta 
centra “Mežinieki” biatlona šautu-
ves drošības sētas atjaunošanai;

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
domes 28.11.2019. lēmumu 
Nr. 361 “Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 
31.01.2019. lēmumā 
Nr.15 “Par amata vietām un atlī-
dzību Alūksnes novada 
pašvaldībā”, piešķirt fi nansējumu 
atlaišanas pabalstu izmaksai 
53 354 EUR apmērā;

 - piešķirt 876,00 EUR 
Zeltiņu pagasta skolēnu 
pārvadājumiem autobusa FORD 
TRANSIT remonta izdevumu
segšanai un sabiedriskā 
transporta biļešu apmaksai sko-
lēniem;

 - ar 2020. gada 1. janvāri 
izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 31.01.2019. 
lēmumā Nr.15 “Par amata 
vietām un atlīdzību Alūksnes 
novada pašvaldībā”. Grozījumi 
paredz izveidot jaunu apkopēja 
amata vietu Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolai darbam 
sporta zālē, pašvaldības 
aģentūrai “Spodra” izveidot jaunu 
sētnieka amata vienību, likvidēt 
enerģētiķa amata vienību un 
izveidot elektriķa amata vienību;

 - noteikt Alūksnes novada 
domes 28.11.2013. 
noteikumos Nr. 3/2013 “Par 
atlīdzību Alūksnes novada pašval-
dībā” paredzēto sociālo garantiju 
ierobežojumu 2020. budžeta gadā 
šādā apmērā: vienu reizi kalendā-
ra gadā, aizejot ikgadējā apmak-
sātajā atvaļinājumā, izmaksāt 
pabalstu, ņemot vērā darbinieka 
darba ieguldījuma un tā rezultātu 
novērtējumu 2019. gadā: ja 
vērtēšanā darbinieks ieguvis 
A līmeni – 20% apmērā no 
mēnešalgas, ja vērtēšanā iegūts B 
līmenis – 16% apmērā no 

mēnešalgas, ja vērtēšanā iegūts C 
līmenis – 12% apmērā no 
mēnešalgas. Atvaļinājuma 
pabalsts netiek pārcelts uz 
nākamo kalendāra gadu un, 
izbeidzot darba tiesiskās 
attiecības, tas netiek atlīdzināts. 
Jāuzsver, ka, lai gan likums pieļauj 
šo pabalstu izmaksāt līdz 50% ap-
mērā no darbinieka mēnešalgas, 
Alūksnes novada pašvaldība jau 
vairākus gadus ar domes lēmumu 
nosaka zemāku līmeni;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.29/2019 
“Par grozījumiem Alūksnes 
novada domes 2019. gada 
25. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.7/2019 “Par Alūksnes 
novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam””;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības 2012. gada 
23. februāra noteikumos 
Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā 
sadala Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļus”;

 - pamatojoties uz pretendentu 
izvērtēšanas rezultātiem, par 
Alūksnes novada bāriņtiesas 
locekli no 2020. gada 1. janvāra 
uz pieciem gadiem ievēlēt 
Līnu Bušujevu;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Muiža 1”, Liepnā, 
Liepnas pagastā, kas sastāv no 
zemes gabala 0,4469 ha platībā, 
nedzīvojamās ēkas (ambulances) 
un divām palīgēkām (šķūņa un 
pagraba). Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē. Nosa-
cītās cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt Alūksnes 
novada pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai.

 Pilnībā ar Alūksnes novada 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

2. Alūksnes Novada Vēstis 23.12.2019.

Sēdes 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

13. janvārī 10.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

20. janvārī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
23. janvarī 10.00

Domes sēde   
30. janvārī 10.00

Sēdes notiek 
Dārza  ielā 11, Alūksnē

Pašvaldības 
administrācijas 
darba laiks 
svētkos
 Alūksnes novada pašvaldības 
administrācijas un Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas 
centra darba laiks svētkos:

23. decembrī līdz 
pulksten 12.00
30. decembrī līdz 
pulksten 12.00.

Priecīgus svētkus!

“ALJA” 
aicina pieteikties 
rūpnieciskās 
zvejas tīklu limitu 
sadalei
 Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra “ALJA” 
aicina interesentus 
pieteikties rūpnieciskās zvejas 
rīku limitu sadalei Alūksnes 
novada ūdenstilpēs.
 Rūpnieciskās zvejas rīku limitu 
sadale notiks 2020. gada 
janvārī.

Dārza ielā un telpās 

Dārza ielā 8

Mājražotāju un 
amatnieku

25. JANVĀRĪ
plkst. 9.00 - 14.00 

Pieteikšanās līdz 20.01. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ

Alsviķu bibliotēkas 
darba laiks 
Strautiņos
Pirmdienās 8.30-17.00
Ceturtdienās 8.30-18.00

Alsviķu bibliotēkas 
darba laiks
Otrdienās 9.30-13.00
Trešdienās, piektdienās 8.30-
17.00

Pašvaldība gatavos divus projektus 
uzņēmējdarbības vides attīstībai novadā
 Alūksnes novada dome 
18. decembra sēdē pieņēma 
lēmumu, ar kuru precizēja 
Alūksnes novada attīstības 
programmas 2011.-2017. 
Investīciju plānu 2015.-
2019. gadam, izsakot jaunā 
redakcijā divas, no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem fi nansējamu, 
projektu idejas. 

 Pirmā no projektu idejām saistīta 
ar specifi skā atbalsta mērķa 
5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” projektu 
atlases 3. pasākumu.
 Paredzēts īstenot projektu 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstība Alūksnes 
pilsētā”, tā indikatīvā summa 
ir 589 712 EUR, tajā skaitā 
pašvaldības budžets 76 919 EUR, 
ES fondu fi nansējums 
512 793 EUR.
 Īstenojot šo projektu, nodrošinās 
Rūpniecības ielas jaunizveidotās 
industriālās teritorijas tālāku 
attīstību, izbūvējot II kārtu – 
izveidos industriālo laukumu, 
apgaismotu, labiekārtotu 
teritoriju un inženierkomunikāciju 
pieslēgumu vietas, vienlaikus 
turpinot samazināt degradēto 
platību.
 Projektu īstenošanā 
sasniedzamos rezultatīvos 
rādītājus jānodrošina arī 
uzņēmējiem, līdz ar to plānots, 
ka šī projekta rezultātā būs 

radītas 3 jaunas darba vietas, 
piesaistītas investīcijas ne mazāk 
kā 215 000 EUR (kopsummā).

 Otra projekta ideja specifi skā 
atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt 
privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” projektu atlases 
2. pasākumam saistīta ar 
projektu “Publiskās 
infrastruktūras uzlabošana 
Alūksnes novadā”. Tā indikatīvā 
summa ir 150 000 EUR, tai 
skaitā pašvaldības budžets 
74 889 EUR, ES fondu 

fi nansējums 75 111 EUR. 
 Lai veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību, palielinātu privāto 
investīciju apjomu un sekmētu 
ražošanas industrijas attīstību 
novadā, projektā plānot 
ieguldījumi uzņēmējdarbībai 
nozīmīgā publiskā infrastruktūrā 
pašvaldības teritorijā – 
bijušajā PSRS raķešu bāzē 
Zeltiņu pagastā. Šobrīd bāzes 
teritorijā atrodas divi ražošanas 
uzņēmumi, kas sekmīgi darbojas 
kokogļu ražošanas, kokapstrādes 
un galdniecības nozarēs un 
izmanto aptuveni no esošās 
teritorijas blakus potenciālajai 
attīstāmajai teritorijai. 

Turpinājums 3. lappusē



Apmeklētāju pieņemšana janvārī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki janvārī

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
6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
6. un 20. janvārī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 10. un 24. janvārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 

pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotaj ā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā, vai pa tālruni 64381496.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 08.01.2020. 11.00-12.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 

apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Verners KALĒJS 17.01.2020. 15.00-16.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Viola Aija KAPARŠMITE 22.01.2020. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA 27.01.2020. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas 
administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE 30.01.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Modris LAZDEKALNS 20.01.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Ainars MELDERS 30.01.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Druvis MUCENIEKS 23.01.2020. 12.00-13.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 14.01.2020. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 06.01.2020. 16.00-17.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Jānis ZELTIŅŠ 28.01.2020.

9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Jana ZILKALNE 13.01.2020. 11.00-12.00
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 

apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā
(tālrunis 29355400)

3.Alūksnes Novada Vēstis23.12.2019.

No 1. janvāra – pārvaldes vadītāja amata 
vieta katrā Alūksnes novada pagastā
 9. decembrī, Alūksnes
novada dome ārkārtas 
sēdē amatā iecēla 
pagastu pārvalžu vadītājus, 
kas amata pienākumus 
sāks pildīt no 2020. gada 
1. janvāra, un atbrīvoja 
no amata esošos pārvalžu 
vadītājus.

 Kā rakstījām jau iepriekšējās 
“Alūksnes Novada Vēstīs”, 
pēc Alūksnes novada pašvaldības 
pasūtījuma SIA “ALGAR” 
šogad veica pašvaldības 
funkciju auditu, kā rezultātā 
no 1. janvāra vairākās pašvaldības 
iestādēs, Administrācijas nodaļās 
un pagastu pārvaldēs būs 
strukturālas izmaiņas. Par 
to Alūksnes novada dome 
pieņēma lēmumu 
28. novembra sēdē.
 Viena no būtiskākajām izmaiņām 
pagastu pārvalžu struktūrā saistīta 
ar to, ka no 1. janvāra katrā no 
Alūksnes novada 15 pagastu 
pārvaldēm būs vadītāja amata 
vieta. Jāatgādina, ka Alūksnes 
novada dome 2010. gadā lēma 
par izmaiņām pagastu pārvalžu 

struktūrā, kad 15 pagastu 
pārvalžu vadītāju amata vietu 
vietā izveidoja sešas pārvalžu 
vadītāju amata vietas ar 
vienu vadītāju uz divām 
vai trim pārvaldēm.
 Saskaņā ar Darba likumu 
reorganizācija nav pamats 
darba attiecību izbeigšanai, 
tādēļ pagastu pārvalžu 
vadītāju amata vietām 
virzītas personas, kas jau 
ir darba attiecībās ar pašvaldību, 
taču kuru amata vietas skar 
domes 28. novembrī 
pieņemtais lēmums par izmaiņām 
pagastu pārvalžu struktūrās. Tie ir 
līdzšinējie pārvalžu vadītāji, kā arī 
teritorijas attīstības speciālisti 
un lietveži, kuru amata 
vietas no 1. janvāra būs likvidētas. 
Vērtējot pretendentus vakantajām 
pārvalžu vadītāju amata 
vietām, tika analizēta viņu 
izglītība, pieredze pašvaldības 
darbā, kā arī papildu iegūtā 
izglītība.
 Pārvalžu vadītāju 
amata vietas ieņems pieci 
no sešiem līdzšinējiem 
pārvalžu vadītājiem: Alsviķu 

pagastu vadīs Ingrīda 
Sniedze, Jaunannas 
pagastu – Vēsma Čugunova, 
Mālupes pagastu – Iveta Priede, 
Pededzes pagastu – 
Daiga Vītola, Ziemera pagastu – 
Iveta Vārtukapteine. Jaunalūksnes 
un Malienas pagastu pārvalžu 
vadītāja Inta Cinglere izvēlējusies 
neturpināt darbu pašvaldībā.
 No 1. janvāra Jaunalūksnes 
pagasta pārvaldi vadīs 
pašreizējais Mārkalnes un 
Pededzes pagastu pārvalžu 
teritorijas attīstības speciālists 
Viesturs Zaķis, Annas pagasta 
pārvaldi – līdzšinējā 
Annas, Jaunannas un Kalncempju 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste Vija Zaķe, 
savukārt Jaunlaicenes pagasta 
pārvaldi – pašreizējā Jaunlaicenes, 
Veclaicenes un Ziemera 
pagasta pārvalžu 
teritorijas attīstības speciāliste 
Aiga Mūrniece.
 Malienas pagasta pārvaldi 
vadīs līdzšinējā Malienas 
pagasta pārvaldes sekretāre 
Svetlana Prenka-Mihailova, 
Ilzenes pagasta pārvaldi – 

pašreizējā Ilzenes pagasta 
pārvaldes lietvede 
Rudīte Pehlaka, Liepnas 
pagasta pārvaldi – pašreizējā 
Liepnas pagasta pārvaldes 
lietvedības sekretāre Ilze Paia, 
Mārkalnes pagasta pārvaldi – 
pašreizējā Mārkalnes 
pagasta pārvaldes sekretāre 
Iveta Driņina, Zeltiņu pagasta 
pārvaldi – līdzšinējā Zeltiņu 
pagasta pārvaldes lietvede Elita 
Laiva, savukārt Kalncempju 
pagasta pārvaldi – līdzšinējā 
Jaunannas tautas nama vadītāja 
Iveta Baltā-Vanaga.
 Veclaicenes pagasta pārvaldes 
vadītāja amatam šobrīd neviens 
nav piekritis, tādēļ pašvaldība 
izsludinās pretendentu 
pieteikšanos šim amatam.
 Domes ārkārtas sēdē, kurā 
lēma par pārvalžu vadītāju 
apstiprināšanu amatos, piedalījās 
10 deputāti. Visi jaunie pārvalžu 
vadītāji tika iecelti amatā ar 
vienbalsīgu deputātu balsojumu.
 Pēc lēmumu pieņemšanas 
Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektore Janīna Čugunova 
pateicās līdzšinējiem pagastu 

pārvalžu vadītājiem par 
ieguldīto darbu un uzsvēra, 
ka izmaiņas pārvalžu 
struktūrā nenozīmē, 
ka kāds slikti strādājis.
 - Jau kopš iepriekšējās pagastu 
pārvalžu struktūras reformas 
ir bijušas sarunas par to, ka 
vajag spert soli atpakaļ un 
atgriezt vadītāju katrā pagasta 
pārvaldē. Arī auditore, kas 
veica pašvaldības funkciju 
auditu, uz to pašvaldību ir 
rosinājusi. Lai izdodas saliedēt 
savas iestādes, komandu un 
iedzīvotājus, - amatā ieceltajiem 
pārvalžu vadītājiem sacīja 
Janīna Čugunova.
 Līdzšinējiem pārvalžu 
vadītājiem pateicās un 
amatos apstiprinātajiem 
jaunajiem vadītājiem veiksmi 
vēlēja arī domes vadība. Tā 
domes priekšsēdētāja viet-
nieks Aivars Fomins uzsvēra, ka 
iegūtais skaitliski maksimālais 
deputātu atbalsts apliecina 
uzticēšanos pārvalžu vadītājiem, 
savukārt priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers viņus aicināja 
stiprināt sadarbību ar vietējiem 
uzņēmējiem pagastos.  

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums no 2. lappuses

 Teritorijā, kas ir pašvaldības 
zemes īpašums, atrodas vidi 
degradējoša apbūve – ēku graus-
ti, kurus nepieciešams demontēt. 
Projekta ietvaros plānots ierīkot 
industriālo teritoriju  - cietā 
seguma laukumu - ražošanas 
izejmateriālu un/vai produkci-
jas uzglabāšanas vajadzībām 
uzņēmējdarbības paplašināšanas 
sekmēšanai. 
 Šī projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 
rādītāji - izveidota 1 darbavieta, 
piesaistītās investīcijas 150 000 
EUR, labuma guvēju skaits – 2.

 Abas minētās projektu ide-
jas tādā vai citā apmērā jau 
ir bijušas Alūksnes novada 
pašvaldības Investīciju plānā. 
Šobrīd ar domes lēmumu tās 
tika precizētas sakarā ar to, ka 
no pašvaldībai noteiktās Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda spe-
cifisko atbalsta mērķu 5.6.2. un 
3.3.1. līdzekļu kvotas ir naudas 
atlikums. Līdz ar to pašvaldība 
drīkst iesniegt nākamās projektu 
idejas atlikušā ERAF finansējuma 
apmērā, lai projektus varētu 
īstenot vēl pašreizējā plānošanas 
periodā.

Iedzīvotājus aicina uz 
tikšanos par projektu 
“Transports pēc 
pieprasījuma”
 15. janvārī pulksten 11.00 
Alūksnes Kultūras centra 
Mazajā zālē, Brūža ielā 7 
uz tikšanos  aicinām 
Mārkalnes, Ilzenes, 
Alsviķu, Jaunlaicenes un 
Veclaicenes pagastu un 
apkaimes iedzīvotājus, kuri 
kaut reizi ir izmantojuši 
jauno pakalpojumu 
“transports pēc 
pieprasījuma”, vai arī 
plāno to darīt. 

 Sarunas mērķis – noskaidrot 
iedzīvotāju domas par 
pakalpojuma organizēšanas 
kārtību, apmainīties idejām, 
lai kopīgi izvērtētu, vai ir 
nepieciešami kādi uzlabojumi 
vai papildinājumi. 
Uz tikšanos ieradīsies 
pakalpojuma organizētāji, tai 

skaitā arī mobilitātes centra 
koordinatore Marta, ar kuru 
iedzīvotājiem ir ciešākā saziņa, 
piesakot braucienus! 
 JŪSU VIEDOKLIS IR SVARĪGS! 
MĒS VĒLAMIES, LAI PAKALPO-
JUMS BŪTU JUMS NODERĪGS!
 Atgādinām, ka arī uz šo tikšanos 
iespējams doties, piesakot trans-
portu pēc pieprasījuma (zvanīt 
– Transports pēc pieprasījuma: 
+371 27891000).
 Ja plānojat ierasties uz tikšanos, 
priecāsimies, ja par to iepriekš 
paziņosiet koordinatorei Mar-
tai pa tālr. +371 27891000. 
Tas mums palīdzēs pasākuma 
organizēšanā.

Marta Riekstiņa,
Vidzemes  plānošanas reģiona

Mobilitātes centra koordinatore

Pašvaldība gatavos divus 
projektus uzņēmējdarbības 
vides attīstībai novadā



4. Alūksnes Novada Vēstis 23.12.2019.

Veclaicene plūc laurus nozīmīgajā 
Eiropas izcilāko tūrisma 
galamērķu konkursā

 Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra 
iesniegtais pieteikums 
“Aizsargājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene”” 
uzvarējis Eiropas izcilāko 
tūrisma galamērķu 
EDEN (European 
Destinations of Excellence) 
nacionālajā konkursā 
“Veselības un labjūtes 
tūrisms 2019”.

 Šā gada konkursa tēma 
bija - veselības un labjūtes 
tūrisms, kura galvenais motīvs 
ir fi ziskā un garīgā labsajūta. 
Konkursa rīkotājs ir Latvijas 
Investīciju un attīstības 
aģentūra.
 - Konkursa uzvarētājs – 
Veclaicene – ir fantastiska un 
pat vietējiem tūristiem vēl maz 
zināma un atklājama vieta. 
Veclaicenes stiprā puse žūrijas 
skatījumā noteikti bija spēja 
prezentēt šo vietu kā vienotu 
galamērķi, kurā viens 
pakalpojums papildina citu, 
prasmīgi tiek izmantoti vietējie 
resursi – daba, ainava, vietējie 
iedzīvotāji, viņu prasmes un 
radošums, vietējie produkti, 
tehnoloģijas - tas viss sasaistīts 
kopā vienotā piedāvājumā, 
izveidoti arī aktīvā tūrisma 
maršruti, tostarp, veselības takas, 
- uzsvērusi Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras Tūrisma 
departamenta direktore Inese 
Šīrava.
 Saņemot balvu, Alūksnes 
Tūrisma informācijas centra 
vadītāja Iveta Veļķere sacīja:
 - Mēs cenšamies radīt un 
piedāvāt iespēju brīvdienas 
pavadīt Veclaicenē, padzīvojot 
pie dabas un izmantojot 
labumus, ko piedāvā vietējie 
amatnieki, ražotāji un pati daba. 
Tā ir iespēja klusumā sadzirdēt 
dabu un būt daļai no tās. Vairāku 
gadu darbs pie Veclaicenes 
teritorijas attīstīšanas ir 
vainagojies panākumiem, un 
esam ļoti priecīgi par to!
 Alūksnes novada pašvaldība 
ir gandarīta, ka viena no 
nozīmīgākajām novada 
tūrisma attīstības teritorijām ir 
novērtēta ar tik nozīmīgu balvu. 
Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” teritorijā pašvaldība 

ir veikusi ievērojamus fi nanšu 
ieguldījumus, lai mūsdienīgi 
papildinātu dabas vērtības ar 
jauniem, tūristiem interesantiem 
pakalpojumiem. Pašvaldība 
pateicas Veclaicenes 
iedzīvotājiem, amatniekiem, 
ražotājiem un visiem citiem 
sadarbības partneriem, kas ir 
palīdzējuši tapt aizsargājamo 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
tūrisma piedāvājumam!
 Aizsa rgājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene” ir 
20 892 ha liela teritorija, 
kurā tiek aizsargāta īpaši 
skaista un daudzveidīga 
Ziemeļvidzemei raksturīga 
ainava un kultūrvide. Šis apvidus 
ietver vairāk nekā 40 dažāda 
lieluma un dziļuma ezerus, 
unikālo Kornetu-Peļļu ezeru 
virkni, Alūksnes un Hānjas 
augstieņu paugurus, 
Vaidavas upi dažādos tās 
tecējuma posmos, Grūbes 
ūdenskritumu. Šajā teritorijā 
izveidotas vairākas dabas takas, 
te atrodas nostāstiem bagāti 
dažāda izmēra akmeņi, 
Opekalna luterāņu baznīca 
- visaugstāk virs jūras līmeņa  
novietotā baznīca Latvijā, senās 
muižas ēkas Romeškalnā, 
Jaunlaicenē, Ziemeros, 
atraktīvais Jaunlaicenes 
muižas muzejs un Mišu Medus 
muzejs, Veclaicenes vēstures 
krātuve. Te apkārtnes zemnieku 
saimniecībās var iepazīt savvaļas 
zirgus un mājdzīvniekus, var 
satikt vietējos mājražotājus ar 
dažādu preču klāstu, izstaigāt 
Latvijas-Igaunijas pierobežas 
ceļus, meža ceļus un takas. 

Veclaicene – vieta, kur gūt 
fi zisko un garīgo labsajūtu. 
Teritorijā atrodas dažādi 
Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājamie biotopi, kā arī 
īpaši aizsargājamas augu, putnu, 
sūnu, ķērpju, sikspārņu, 
bezmugurkaulnieku sugas.
 Lai teritorijā mērķtiecīgi virzītu 
apmeklētāju plūsmu, dažādu 
projektu ietvaros veido-
tas tūrisma takas, izgatavo-
tas norādes un informācijas 
stendi, kā arī organizēti 
dažādi izzinoši un apvidu 
popularizējoši pasākumi. 2017.-
2019. gadā Alūksnes novada 
pašvaldības realizējusi projektu 
“Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Veclaicene” infrastruktūras 
uzlabošana antropogēnās 
slodzes mazināšanai un 
pieejamības nodrošināšanai”, 
kas šo apvidu padara vēl 
simpātiskāku un interesantāku 
tūristiem. Ainavisko dabas skatu 
baudīšanai uzcelti divi skatu 
torņi - Dzērves kalnā 
Kornetos un Dēliņkalnā, pie 
pieciem ezeriem iekārtotas 
Dabas mājas ar izglītojošu 
ekspozīciju un nakšņošanas 
iespējām. Atbilstoši 21. gadsimta 
informācijas ieguves tradīcijām 
izveidoti četri pašapkalpošanās 
informācijas punkti un 
mobila aplikācija “Veclaicene”, 
kas Veclaicenes labumus 
padara pieejamākus un 
saprotamākus ikvienam viesim.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava pasniedz Alūksnes 
Tūrisma informācijas centra vadītājai Ivetai Veļķerei diplomu par uzvaru Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu 
nacionālajā konkursā                                               Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras foto materiāls

URBACT projekta 
partneri tiekas Itālijā

 No 26. novembra līdz 
1. decembrim Alūksnes 
novada pašvaldības pārstāvji 
kopā ar projekta “Augoša 
pilsēta” dalībniekiem no 
Portugāles, Ungārijas un 
Vācijas pašvaldībām tikās 
partnerpilsētā Isernia, 
Itālijā, lai pārrunātu 
projekta ieviešanas gaitu 
un nākotnes plānus.

 Sanāksmes laikā projekta 
dalībnieki atskatījās uz līdz šim 
paveikto, URBACT Itālijas 
kontaktpunkta eksperts dalījās 
savā pieredzē ar POP-UP 
metodes pielietošanu citur 
pasaulē un sniedza 
ieteikumus katra projekta 
partnera darbības plāna 
precizēšanai. Darba grupās 
tika pārrunāti šķēršļi, ar 
kuriem saskārušies katrs no 
projekta partneriem, un aplūkoti 
to iespējamie risinājumi. Projekta 
eksperta vadībā tika analizēta 
visu projektā iesaistīto part-
neru paveiktā darba nozīmība 
un ietekme uz projekta kopējo 
gaitu, kā arī pārrunātas 
tālākās darbības. Alūksnes 
novada pašvaldības pārstāvji 
informēja partnerpilsētas par 
līdz šim sasniegto – POP-UP 
salona atvēršanu Dārza ielā 
10, Alūksnē. Projekta eksperti 
atzinīgi novērtēja paveikto un 
ieteica vairāk aktivizēt vietējo 
darba grupu, lai sekmīgi 
sasniegtu visus projekta 
sākumā izvirzītos mērķus. 
 Šī projekta ietvaros Alūksnē 
pēdējā gada laikā aktivizēta 
POP–UP kustība, atvērts pirmais 
salons, kurā pašlaik darbojas 
divas uzņēmējas. Ir notikusi arī 
pirmā “Modes bode”, ku-
ras darbībā ievērota POP-UP 
metode. Pievērsties POP-UP 
kustībai aicināti gan tukšu telpu 
īpašnieki, gan esošie vai jaunie 

uzņēmēji. 
 Alūksnes novada pašvaldība 
kopā ar Portugāles, Spānijas, 
Ungārijas, Slovēnijas, Grieķijas, 
Itālijas pilsētām ir iesaistījusies 
URBACT programmas projektā 
“Augoša pilsēta”, kura vadošais 
partneris ir Vācijas pilsēta Altena.
 URBACT programmas ietva-
ros Eiropas pašvaldības veido 
starptautiskus tīklus savstarpējai 
pieredzes apmaiņai un labās 
prakses tālāknodošanai, kas 
veicina to teritoriju attīstību 
un izaugsmi pozitīvu izmaiņu 
virzienā. Programmas mērķis ir 
nodot un pielāgot URBACT Labās 
prakses apbalvojumu saņēmušo 
Eiropas pilsētu pieredzi citām 
Eiropas pilsētām. 
 – POP-UP aktivitātēs ir aicināts 
iesaistīties ikviens. Tas ir lielisks 
veids, kā pārbaudīt jauna veikala 
atrašanās vietas veiksmīgumu, 
pirms ieguldīt naudu pastāvīgu 
telpu izveidē, līdz ar to POP-
UP var iesaistīties gan esošie 
uzņēmēji, gan jauni, kuri 
veiksmes gadījumā savu biznesu 
var turpināt arī vēlāk, - saka 
projekta vadītāja Kristīne Lāce.  

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta vadītāja Kristīne Lāce kopā ar uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālisti Māru Saldābolu un domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru 
Fominu iepazīstina projekta vadītājus ar nesen atvērto POP-UP salonu 
Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji tiekas ar Isernia pašvaldības
priekšsēdētāju                                                           Sanitas Pāsas foto
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Pirmais skolēnu biznesa ideju 
konkurss aizvadīts veiksmīgi
 5. decembrī Alūksnes 
novada vidusskolā norisinājās 
pirmais skolēnu konkurss 
“Mēs – Alūksnes nākotnei”, 
ko rīkoja Alūksnes novada 
pašvaldība. Konkursa mērķis 
bija motivēt novada skolēnus 
sava biznesa veidošanai 
nākotnē, 10.-12. klašu 
grupām inovatīva produkta 
vai pakalpojuma radīšanai 
un 7.-9. klašu grupām savas 
karjeras attīstībai.

 Visas dienas aktivitātes 
vērtēja ekspertu komisija, 
kuras sastāvā bija 
pašvaldības uzņēmējdarbības 
atbalsta speciāliste Māra 
Saldābola, Jauniešu biznesa 
ideju konkursa uzvarētājs, 
SIA “APR serviss” pārstāvis 
Rūdolfs Avots, SIA “Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” Alūksnes konsultāciju 
biroja uzņēmējdarbības 
konsultante Sarmīte Svilāne 
un uzņēmuma SIA “Sniķere un 
Kļitko” pārstāve Dace 
Sniķere-Kļitko. Vadoties 
pēc iepriekš izveidotas punktu 
sistēmas, žūrijas komisija 
izvērtēja katras komandas 
sniegumu. 
 7.-9. klašu grupā piedalījās 
6 komandas. Skolēni iejutās 
kādā profesijas tēlā, pildīja 
profesiju testu un rēbusu. 
Noslēgumā jauniešiem bija 
iespēja radoši izpausties, 
izveidojot tērpu no esošajiem 
materiāliem, kas attēloja kādu 
profesijas pārstāvi. Kā trešos 
labākos novērtēja Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
9.c klases komandu. 2. vietu 
ieguva Alekseja Grāvīša Liepnas 
pamatskolas 7. klases komanda, 
savukārt par veiksmīgāko 
žūrija atzina Malienas 
pamatskolas 8.-9. klases 
komandu. 
 Līdztekus jaunāko klašu 
aktivitātēm konkursā startēja 
arī 10.-12. klašu skolēni. 
Viņu uzdevums bija izstrādāt 
biznesa plānu un to prezentēt. 
Šajā vecuma grupā piedalījās 
5 komandas. Komisija 
noklausījās visas prezentācijas, 
uzdeva jautājumus, kā arī 
sniedza konstruktīvu kritiku. 

3. vietā ierindojās Alūksnes 
novada vidusskolas 11.a klases 
komandas skolēnu biznesa 
plāns “Pirts uz ezera”. Godam 
nopelnīta otrā vieta Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
11.a klases komandai un viņu 
idejai par veselīgu našķi ar 
Alūksnes vārdu. Par labāko 
biznesa ideju žūrija atzina Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
12.a klases komandas ideju par 
tūrisma aplikāciju Alūksnei 
“Discover Alūksne”. 
 Saskaņā ar konkursa nolikumu, 
pirmo trīs vietu ieguvēji katrā 
klašu grupā saņēma naudas 
balvas. Attiecīgi 7.-9. klašu 
grupā trešā vieta ieguva 45 EUR, 
otrā vieta 60 EUR, bet pirmā 
vieta 90 EUR. 10.-12. klašu 
grupā trešā vieta saņēma 
60 EUR, otrā vieta 90 EUR, bet 
pirmā vieta 135 EUR.

 - Prieks, ka beidzot Alūksnē 
notika šāda veida konkurss. 
Noteikti jārīko vēlreiz, jo, 
manuprāt, šis vecums ir tas 
īstais brīdis, kad runāt par 
palikšanu vai atgriešanos 
Alūksnē. Kopumā ļoti veiksmīgi 
organizēts. Īpaši man patika 
nozaru izloze - nebija pārāk 
viegli, bet vienmēr jau var kaut 
ko izdomāt. Mūsu komandā 
visiem šķita ļoti interesanti. 
Lai gan no sākuma nezinājām 
nevienu ideju, bet, diskutējot 
nonācām pie laba rezultāta, - 
pēc konkursa noslēguma sacīja 
Armīns Rēdelis no Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
12.a klases.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

10.-12. klašu komandas
Sanitas Pāsas foto

7.-9. klašu komandas kopā ar skolotājām un žūrijas locekļiem

Pededzes pareizticīgo 
kāzu tradīcijas - Latvijas 
nemateriālās kultūras vērtība!

 5. decembrī Latvijas 
Universitātes Zinātņu 
mājā godināja trīs Latvijas 
nemateriālā kultūras manto-
juma vērtības, kuras 
šogad iekļautas Nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā. 
Viena no tām ir 
“Pededzes pagasta 
pareizticīgo iedzīvotāju 
tradicionālais kāzu rituāls”, 
ko iekļaušanai sarakstā 
pieteica biedrība “Pededzes 
nākotne”. 

 Apliecinājumu par šīs vērtības 
iekļaušanu sarakstā Latvijas 
Nacionālā kultūras centra direk-
tore Signe Pujāte 
pasniedza pieteikuma 
sagatavotājai, Pededzes tautas 
nama vadītājai Tatjanai Stek-
lovai. Svinīgajā pasākumā Pe-
dedzes pagasta pārstāvjus sveica 
arī Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte. Katras 
no sarakstā jauniekļautajām 
vērtībām pieteicēji ceļamaizē 
saņēma arī īpaši šim notiku-
mam austu galdautu ar ierakstu 
“Latvijas Nemateriālā kultūras 
mantojuma vērtība 2019”.
 Nemateriālā kultūras man-
tojuma saraksts tiek veidots 
kopš 2017. gada, balstoties uz 
2016. gada nogalē pieņemto 
Nemateriālā kultūras man-
tojuma likumu, lai atbalstītu 
nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu. Šobrīd sarakstā ir 
ierakstītas 19 vērtības.
 Vairāku gadsimtu garumā 
Pededzes pagasta teritorija 
gandrīz nekad nav bijusi vienota 
teritoriālā vienība – līdz 
1782. gadam tā bijusi sadalīta 
starp Krieviju, Poliju un Zviedriju, 
tad piederējusi Krievijas impērijas 
Pleskavas, Līvlandes (Vidzemes) 

un Vitebskas guberņām, no 
1920. gada daļa teritorijas 
piederējusi Igaunijai, daļa – 
Latvijai un tikai kopš 1924. gada 
pagasta robežas kļuvušas tādas, 
kādas tās ir šobrīd.
 Līdz ar to vēsturiski Pededzē 
pareizticīgie bijuši ne tikai krievu 
un setu etniskās grupas pārstāvji, 
bet arī latvieši. Dabiski, ka šādas 
robežu un valstiskās piederības 
maiņas, kā arī etniskā piederība 
ietekmējusi tradīcijas, ieražas un 
iedzīvotāju sadzīvi, tajā skaitā 
arī pareizticīgo kāzu rituālu, 
kas līdz mūsdienām saglabājies 
ar vismazākajām izmaiņām un 
daudzas tā formas iedzīvotāju 
vidū ir populāras arī šobrīd.
 Tradicionālā kāzu rituāla 
saglabāšana mūsdienās nav 
iespējama bez zinātniski 
pētnieciska darba un speciālistu 
atbalsta. Kāzu tradicionālos 
dziedājumus pārzinošu vietējo 
iedzīvotāju vecums vairs neļauj 
pašiem piedalīties kāzās, taču 
pagastā ir jaunākas paaudzes 
iedzīvotāji, kas vēlētos pētīt kāzu 
tradīcijas un tradicionālās kāzu 
dziedāšanas prasmes. Biedrība 
“FPC “Tradīcija” un autentiskās 
folkloras studija un folkloras 
kopa “Iļjinskaja pjatņica” 
dalībnieki ir gatavi atbalstīt šos 
centienus, organizējot 
Pededzes pagastā kāzu 
tradīciju un tradicionālās 
kāzu dziedāšanas apgūšanas 
meistarklases.
 “Pededzes pagasta pareizticīgo 
iedzīvotāju tradicionālais kāzu 
rituāls” kopā ar citām Latvijas 
Nemateriālā kultūras manto-
juma vērtībām aprakstīts Latvijas 
Nacionālā kultūras centra 
izdotajā grāmatā “Nemateriālais 
kultūras mantojums Latvijā – 
Nacionālais saraksts”.

Evita Aploka

Pededzes pagasta pārstāvji kopā ar Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvi Sanitu Eglīti, Nemateriālā kultūras mantojuma padomes 
pārstāvi Veroniku Jurču un folkloras kopas “Iļjinskaja pjatņica” 
dalībniekiem, kas palīdzēja prezentēt tradicionālos kāzu dziedājumus

Evitas Aplokas foto

Biedrības “Interešu centrs “Jaunanna”” 
veidotais projekts gūst atzinību Vidzemē
 Latvijas pašvaldību 
apvienība “Sabiedrība 
ar dvēseli - Latvijai” 
apvieno tās pašvaldības 
Latvijā, kuras atbalsta 
dažādas iedzīvotāju grupas 
un palīdz īstenot ieceres un 
paveikt nelielus projektus 
pašu spēkiem. Tas ir atbalsts 
nevalstiskajām organizācijām 
vai nereģistrētām iedzīvotāju 
grupām, lai biedrība vai 
iedzīvotāju grupa ideju 
varētu īstenot, dodot  savu 
ieguldījumu sabiedrībai un 
apkārtējai videi. Ik gadu 
pašvaldību apvienība 
projektu konkursā izvērtē 
pašvaldību teritorijās 
īstenotos, pašvaldību 
pieteiktos projektus.

 16. decembrī Smiltenē 
norisinājās Vidzemes reģiona 
projektu vērtēšana. No Alūksnes 

novada pašvaldība izvirzīja 2 
projektus – Alūksnes un Apes 
novada fonda pārstāve Ilze 
Zvejniece  prezentēja fonda 
projektu “Dizaina domāšana 
vides veidošanai”, savukārt 
Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāve Sanita Pāsa pastāstīja 
par biedrības “Interešu centrs 

“Jaunanna”” īstenoto projektu. 
Balsojuma rezultātā Jaunannas 
projekts ieguva pirmo vietu un 
kopā ar diviem citiem projektiem 
iespēju pārstāvēt Vidzemi 
7. martā Bauskā, kur norisināsies 
noslēguma pasākums.
 Abi minētie projekti īstenoti ar 
Alūksnes novada pašvaldības 

finansiālu atbalstu, kas piešķirts 
projektu konkursā, pamatojoties 
uz saistošajiem noteikumiem.
 Biedrība “Interešu centrs 
“Jaunanna”” šogad īstenoja 
projektu “Zaķusalas un pastai-
gu takas “Bebru valstībā” 
labiekārtošana”, kura mērķis 
bija, sakopjot un labiekārtojot 
vidi, radīt jaunas aktīvās atpūtas 
iespējas iedzīvotājiem un 
labvēlīgus apstākļus aktīvai un 
veselīgai brīvā laika pavadīšanai. 
Šis projekts ietvēra divas 
aktivitātes - virvju šūpoļu 
izveidošanu un pastaigu takas 

“Bebru valstībā” sakopšanu. 
 Projekts ir palīdzējis veicināt 
iedzīvotāju aktivitāti un 
iesaistīšanos apkārtējās vides 
sakopšanā un pilnveidošanā. 
Vienlaikus tika veicināta 
kopienas iedzīvotāju pilsoniskās 
līdzdalības apziņa un saliedētība, 
kopīgi darbojoties un realizējot 
pašu izvirzītās idejas.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Projekta laikā satuvinās dažādas sabiedrības grupas
 Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra neformālā 
grupa “10 kW radošo 
citronu” no šī gada 1. janvāra 
līdz 31. decembrim realizēja 
projektu “Izaicinājums 
kubā”.

 Projekta mērķis bija veicināt 
jauniešu iesaisti vietējai 
sabiedrībai aktuālu jautājumu 
risināšanā, izmantojot 
neformālās izglītības metodes, 
attīstot iniciatīvu, uzņēmību un 
radošo domāšanu. Jauniešu 
grupa vēlējās 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. Kā 
projekta noslēguma pasākumā 
atzina projekta aktivitātēs 
iesaistītie dalībnieki, tas 
jauniešiem izdevās. 
 Galvenās aktivitātes 
projekta ietvaros bija erudīcijas 
spēles “Izaicinājums kubā” 
organizēšana septiņās Alūksnes 
novada vietās - Pededzē, 
Jaunlaicenē, Ilzenē, Jaunannā, 
Liepnā, Alsviķos un Alūksnē. 
 Katrā spēlē piedalījās trīs 
komandas, kas pārstāvēja 
dažādas sabiedrības grupas – 
jauniešus, pašvaldības un 
aktīvās sabiedrības pārstāvjus. 
Katras spēles noslēgumā 

dalībniekiem tika dots vēl viens 
uzdevums – visiem kopā paveikt 
kādu labo darbu vai mesties 
jaunā izaicinājumā, kas svarīgs 
vietējai kopienai. 
 Projekta noslēguma pasākumā 
tikās spēlēs iesaistītie dalībnieki, 
lai prezentētu paveiktos 
izaicinājumus un novērtētu 
ieguvumus no projekta 
realizācijas. 
 Realizējot vietējo izaicinājumu, 
Pededzē sarīkoti divi dažāda 
rakstura līdz šim pagastā 
nebijuši pasākumi, kuros 
iesaistījās 50 visu vecuma 
iedzīvotāji. Viens no tiem bija 
retro stila diskotēka, kas vienoja 
dažādu paaudžu iedzīvotājus, 
un otrs - nūjošanas nodarbība, 
kas ļāva Pededzes iedzīvotājiem 
pirmo reizi piedalīties nūjošanas 
nodarbībā treneres vadībā. 
 Liepnas pagasta izaicinājums 
bija vingrošanas nodarbības 
“Dzīvo Liepnā un kusties”, kas 
turpinās joprojām. Projekta 
dalībnieki no Liepnas atzīst, ka ir 
īsteni savas pagasta, novada un 
valsts patrioti un projekts ļāvis 
visām trīs projektā iesaistītajām 
sabiedrības grupām atrast ceļu 
vienai pie otras. 
 Ilzeniešu izaicinājums bija 
amatu un sporta diena Ilzenē, 
kuru daļa spēles dalībnieku 
organizēja, daļa piedalījās un 
visādi citādi aktīvi atbalstīja. 
Viņi atzīst, ka ir gatavi 
jauniem izaicinājumiem. 

 Jaunannas pagasta vietējais 
izaicinājums tika realizēts 
Mārtiņdienā. Lai atjaunotu senču 
tradīcijas, projektā iesaistītie 
dalībnieki devās ķekatu gājienā 
pa pagsta sētām - dejoja, 
dziedāja, spēlēja spēles kopā 
ar pagasta iedzīvotājiem. 
Jaunannieši vēlas arī turpmāk 
kopīgi svinēt latviešu gadskārtu 
svētkus. 
 Alsviķu un Alūksnes spēļu 
dalībnieki savu vietējo 
izaicinājumu īstenoja dzīvnieku 
patversmē “Astes un ūsas”. Uz 
patversmi viņi devās ar dāvanām 
mazajiem draugiem, palīdzēja 
patversmes darbiniekiem 
malkas sagatavošanā 
ziemai un veda suņus pastaigās. 
Alsviķu spēles dalībnieki 
patversmes apmeklēšanas un 
dāvanu sagādāšanas procesā 
bija iesaistījuši arī pagasta 
iedzīvotājus un Strautiņu 
pamatskolas audzēkņus. 
 Jaunlaicenes pagasta 
izaicinājums bija “Kad es 
varu, tad es daru”. Tas bija 
jaunlaiceniešu saliedēšanas 
pasākums caur prātu, veiklību un 
jautrību.
 Apkopojot projekta aktivitātēs 
iesaistīto dalībnieku anke-
tas, varam secināt, ka vietējo 
izaicinājumu realizēšana 
veicinājusi jauniešu, aktīvās 
sabiedrības un pašvaldības 
pārstāvju sadarbību. 
 Projekta noslēguma pasākumā 

dalībnieki atzina, ka piedaloties 
projektā, tika nojaukta barjera 
starp jauniešiem un pašvaldību, 
un ka notikusi paaudžu pieredzes 
apmaiņa, viens otru sākuši 
novērtēt. Projekts ir bijis kā 
motivācija sadarboties ne tikai 
savā pagastā, bet arī ārpus tā 
un turpmāk veidot pasākumus, 
iesaistot jauniešus.
  Projekta rezultātā vietējā 
sabiedrība ir kļuvusi saliedētāka, 
daloties pieredzē, atdzīvinot 
tradīcijas un pārvarot bailes. 
Tajā iesaistītajiem dalībniekiem 
noslēguma pasākuma laikā 
radās konkrētas idejas, ko kopīgi 
vēlētos īstenot nākotnē.

Līga Puzule,
atbildīgā par projekta 
komunikāciju

Noslēguma pasākumā tikās visu “Izaicinājums kubā” spēļu dalībnieki

 

Jaunalūksnes pagasta 
Kolberģī pieklīdis kastrēts 
tīģerkrāsas runcis, ļoti 
mīlīgs.

Alūksnē, Torņa ielā (pie veikala 
“Tops”) ilgstoši uzturas melna, 
sterilizēta kaķenīte. Nogādāta 
“Astēs un Ūsās”. Varbūt kādam 
pazudusi?

Jaunalūksnes pagasta Bejā 
pieklīdis brūni melns kastrēts 
runcis. Nogādāts “Astēs un 
Ūsās”.

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

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Desmito reizi atklāta dalībnieku 
pieteikšanās “Rally Alūksne”
 Latvijas un Igaunijas 
rallija čempionāta pirmais, 
apvienotais posms jau pēc 
nepilna mēneša - “Rally 
Alūksne” norisināsies 
17. un 18. janvārī 
Alūksnes novadā. 

 Rally Alūksne organizators, 
Renārs Salaks: “Organizējam 
ralliju desmito reizi, un 
tas uzliek papildu atbildību un 
vēlmi strādāt, lai tas būtu 
vērienīgākais un no mūsu puses 
viskvalitatīvāk noorganizētais 
rallijs. Esam daudz strādājuši, 
lai ātrumposmi būtu interesanti 
gan braucējiem, gan skatītājiem. 
Izmainījām atklāšanas vietu, 
un lai arī šobrīd ārā šķiet ir 
pavasaris, ceram uz kārtīgu 
ziemu un sniegu. Ar kolēģiem 
Gati Cimdiņu un Juri Osi esam 
gandarīti par pašvaldības, 
uzņēmēju un līdzcilvēku 
atbalstu. Rallijs Alūksnē 
nu kļuvis par gaidītiem 
svētkiem un par to no sirds 
priecājamies.” 

 Pirmie sacensībām reģistrējās 
Lietuvas ekipāža Kajus 
Samsonas/Ervinas Snitkas. 
Lai arī vēl nav pieteikušies, bet 
dalību apstiprinājuši arī Latvijā 
labākie rallija piloti Mārtiņš Sesks 
(LMT Autosporta Akadēmija), 
Emīls Blūms (Rallyworkshop), 
kā arī pieteikušās divas 
ekipāžas no Polijas. Arī 
igauņu sportisti Prīts Koiks 
un Rolands Poms informējuši, 
ka jauno sezonu sāks ar 
ralliju Alūksnē. R. Poms 
iepriekš startēja ar ‘’Ford 
Fiesta R2T”, bet Alūksnē 

redzēsim pie ‘’Ford Fiesta R5’’ 
auto. 

 - Šajos desmit gados 
Alūksne un rallijs ir kļuvuši par 
nesaraujamiem jēdzieniem. 
Alūksne ir Latvijas augstākā un 
arī aukstākā pilsēta. Šejienei 
raksturīgie ziemas laika apstākļi 
un rallija organizatoru 
komanda ir pierādījuši, ka 
kopā tie spēj radīt izcilu 
ziemas autoralliju. 10 gadu 
laikā rallijs “Alūksne” ir 
iekarojis savu vietu Latvijas 
un Baltijas valstu rallija sezonas 
kalendārā. Ar lepnumu 
saucam to par vienu no 
Alūksnes novada galvenajiem 
pasākumiem. Šo pasākumu 
kā labu pienesumu ekonomikai 
novērtē arī novada uzņēmēji. 
Ziemas autorallijs ir īpašs – 
tas no sacensību dalībniekiem 
prasa augstu profesionalitāti, 
smalku izjūtu, labi sagatavotu 
tehniku un saliedētu komandu. 
Arī līdzjutējiem ziemas 
rallijs ir kārtīgs izaicinājums – 
nav joka lieta izturēt vairākas 

sacensību stundas īstā Alūksnes 
ziemā, kuru ceram sagaidīt arī 
šoreiz, - uzsver Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis. 
 Kopējais ātrumposmu garums 
rallijā paredzēts līdz 103 km, 
no kuriem garākais līdz 15 km, 
īsākais – no 2 km. Kopumā 
paredzēts veikt 10 ātrumposmus 
– četri, kas atkārtojas divas 
reizes, bet trīs būs jāveic 
dien-nakts tumšajā laikā. 
 Dalībnieku reģistrācija 
Latvijas un Igaunijas rallija 
čempionātam, Historic 
pirmajam posmam un 
Latvijas rallijsprinta čempionāta 
pirmajam posmam: 
www.autorally.lv.
 “Rally Alūksne” tiek organizēts 
sadarbībā ar Latvijas Automobiļu 
federāciju un Alūksnes novada 
pašvaldību. Biļetes uz pasākumu 
var iegādāties Biļešu paradīze 
kasēs un www.bilesuparadize.lv.

Anda Treija,
One Communications

Draudzēs novadā
2. janvārī 16.00 Ekumēnisks 
dievkalpojums Sv. Bonifācija
Romas Katoļu baznīcā Alūksnē

Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā 
Katru darba dienu 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere 
Ceturtdienās 18.20 Bībeles 
stunda 
Piektdienās no 17.00-18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks
Piektdienās 18.15 Iesvētes 
mācības
Svētdienās 11.00 Svētdienas 
skola
4. janvārī 14.00  Draudzes eglīte

5. janvārī 11.00  Zvaigznes 
dienas dievkalpojums
10. janvārī 18.00 Iesvētes kursa 
1. nodarbība
12. janvārī 11.00  Dievkalpojums 
(svētdiena pēc Zvaigznes dienas)
19. janvārī 11.00  Dievkalpo-
jums (2. svētdiena pēc Zvaigznes 
dienas) 
22. janvārī 17.30  Kluso lūgšanu 
vakars
23. janvārī 18.00 Glika skola
26. janvārī 11.00  
Dievkalpojums (3. svētdiena 
pēc Zvaigznes dienas)
31. janvārī 18.00 
Sirds sarunas
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Sporta pasākumi novadā
11. janvārī 10.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē 
“Atzeles volejbola līgas” posms 
volejbolā vīriešiem.
17. un 18. janvārī rallijs “Alūksne 
2020”. Ieeja uz sacensībām: 
8,00-10,00 EUR. Biļetes 
iegādājamas “Biļešu paradīzes” 
kasēs, sacensību dienās pie 
ātrumposmiem. Sacensību 
ceremoniālais starts 17. janvārī 
19.00 pie Alūksnes Mākslas 
skolas, Ojāra Vācieša ielā 2.

Alūksnē
2. janvārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “Alūksnei 100” - 
Alūksnes gadsimta svinības “Sajūti 
gadsimtu Alūksnē!”. Visi 
bezmaksas ielūgumi izņemti.
4. janvārī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra izrāde, Rafijs Šarts “Manu 
sievu sauc Moriss”. Vecuma 
ierobežojums 12+. 
Ieeja: 2,50 EUR. Biļetes 
izpārdotas.
11. janvārī 18.00 Alūksnes 
Kultūras centrā koncertizrāde 
“Lubāns un Rāzna”. Piedalās: 
Olga Rajecka, Dainis Skutelis, 
Andris Baltacis, Andris Eriņš, 
“Ezeru zemes orķestris” Alda Kises 
vadībā, grupas “Dricānu 
dominante” un “Ginc un Es”. 
Ieeja: 10,00 līdz 18,00 EUR.
16. janvārī 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā romantiska 
komēdija “Jaungada taksometrs 
2”. Ieeja: 3,00 EUR.
19. janvārī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “Leģendas 
dzimšana” – R. Paula daiļrades 
sākums muzikālā vīzijā. Izrādē 
piedalās: Gints Andžāns, Kristīne 
Prauliņa, Elza Rozentāle, Ieva 
Sutugova, Arta Jēkabsone, Artūrs 
Biķernieks, Jēkabs Ludvigs 
Kalmanis, Līga Kupča u.c. 
Ieeja: 12,00 līdz 25,00 EUR.
23. janvārī 14.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Valmieras 
Viestura vidusskolas Tautas teātra 
“Sprīdītis” izrāde, Viljams Šekspīrs 
“Sapnis vasaras naktī”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
24. janvārī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā “Latvian Blue 
Band” 20 gadu jubilejas koncerts. 
Ieeja: 8,00 līdz 12,00 EUR.
25. janvārī 11.00 Alūksnes 
Kultūras centrā multifilma visai 
ģimenei “Auniņš Šons”. 
Ieeja: 3,00 EUR.
25. janvārī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē 
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātra “Slieksnis” izrāde, Rafijs 
Šarts “Manu sievu sauc Moriss”. 
Vecuma ierobežojums 12+. 
Ieeja: 2,50 EUR Biļetes izpārdotas.
26. janvārī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra deju kolektīva 
“Enku – drenku” un teātra studijas 
“Snullis” koncerts “Gads paskrien 
kā deja, kā vējš”. Ieeja: bez 
maksas.

Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
Stikla mākslinieces Ilzes Dūdiņas 
personālizstāde “Ledus ir salts 
un silts”. Latvijas Mākslas 
akadēmijas Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas Stikla mākslas 
katedras docente Ilze Dūdiņa 
izstādei Alūksnē izvēlējusies 
darbus ar ziemas sajūtu, ku-
ros baudāma autores radītā 
pasakainā ziemas noskaņa.  
Izstāde Alūksnes muzejā 
aplūkojama līdz 12. janvārim. 
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. Izstādē 
Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās 
redzama Alūksne gan 20. gs. 

sākumā, gan Pirmās brīvvalsts 
laikā, savukārt alūksnietis 
fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs 
vietas ar šodienas skatījumu. 
Izstādē vienuviet skatāmas pilsētas 
ainavas toreiz un šodien.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Izstādē apskatāmas 19.-20.gs. 
eklektikas un bīdermeijera stila 
interjera mēbeles. 

Tematiskā izstāde
 “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu 
meitu miniatūras”.  Izstādi 
veido 120 tautumeitu miniatūras 
etnogrāfiskajos latviešu 
tautas tērpos, kurus pagājušā 
gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados darinājusi 
trimdā ASV dzīvojusi novadniece 
Austra Linde (dz. Ķauķis).

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”.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski 
mirkļi Alūksnē”. 
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka 
pēdām”. 

Pasākumi
2. janvārī Alūksnes pilsētas 
simtgades svētku ietvaros aicinām 
apmeklēt Alūksnes muzeju 
bez maksas. Laipni gaidīti!
20. janvārī 13.00 Alūksnes 
muzejā sadarbībā ar Alūksnes 
Kultūras centru Barikāžu dienu at-
ceres pasākums “Janvāra spelgonī 
kūp atmiņu ugunskuri”. 
30. janvārī 10.00 Alūksnes 
simtgades svētku ietvaros bērnu 
un jauniešu zīmējumu konkursa 
“7. Siguldas kājnieku pulka 
devums Alūksnei” noslēguma 
pasākums.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Alūksne 
100 grāmatās” (02.-31.01. 
abonementā), “Daudz esmu 
dzīvē darījusi par spīti…” Gun-
degai Repšei - 60 (02.-31.01. 
abonementā), “Alūksne apaļos 
skaitļos” (02.-31.01. lasītavā), 
“Rakstnieces Annas Sakses 
proza bērniem” (08.-31.01. bērnu 
literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
2.-31. janvārī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9. 
klašu skolēnu grafikas izstāde 
(bērnu literatūras nodaļā),
9. janvārī 12.00 “Ceļojumu 
kaleidoskops: apkārt pasaulei” – 
tikšanās ar pasaules apceļotāju, 
grāmatu autoru Pēteri Stru-
bergu /tikšanos atbalsta VKKF/ 
(bibliotēkā),
17. janvārī 12.00 tikšanās ar 
grāmatu autori, literatūrzinātnieci, 
valodnieci, profesori, politiķi 
Janīnu Kursīti-Pakuli /tikšanos 
atbalsta VKKF/ (bibliotēkā),
22. janvārī Nāc spēlēt galda 
spēles! (bērnu literatūras nodaļā),
27. janvārī Jauno grāmatu diena 
(bibliotēkā).

Alsviķu pagastā
8., 15., 29. janvārī 9.00 
Alsviķu bibliotēkā senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
11. janvārī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā M. Martinsona 
romantiskā komēdija “Jaungada 
taksometrs 2”. Ieeja: 2,00 EUR.
15. janvārī 10.00 Alsviķu 

kultūras namā pagasta 
senioru kopas “Noskaņa” 
ikmēneša tikšanās – jauno 
aktivitāšu plānošana.  
18. janvārī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā animācijas 
filma visai ģimenei “Auniņš 
ŠONS”. Ieeja: 1,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Tā zeme ir dzimtene 
mana, Te izaugt un dzīvot man 
ļauts. Ik puķe tās vārdu man 
zvana, Šo zemi par Latviju 
sauc....” aktierim Gundaram 
Āboliņam - 60, angļu zoologam, 
rakstniekam Džeraldam Darelam 
- 95, rakstniecei, mākslas 
zinātniecei Gundegai Repšei - 60, 
rakstniecei Annai Saksei - 115; 
tematiskā izstāde “Alūksnei 100 
– “Tajā mākonī, kas tik pārdroši 
balts, It kā mazgājies būtu 
bērza galotnē tur pie Alūksnes 
ezera krasta...”.

Annas pagastā
Annas bibliotēkā literatūras 
izstādes “1991. gada barikāžu 
laikā”, “Literārā darbā … piedalās 
itin viss, kas lasīts, iemācīts un arī 
ienīsts” - Gundegai Repšei - 60.

Ilzenes pagastā
11. janvārī 12.00 SKIIM 
centrā “Dailes” pasākums 
Ilzenes pagasta senioriem 
“Ļaujies gaismas straumei!”.
12. janvārī 19.00 Ilzenes 
bibliotēkā interešu kopas “Laiks 
sev” tikšanās “Ideju pavasaris”. 
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Ievērpt visu pasauli sevī” 
- G. Repšei-60, “Tavos spoguļos 
daiļumu mēro svinīgas egļu 
sveces” - dzeja par Alūksni.

Jaunannas pagastā
11. janvārī 11.00 Jaunannas 
tautas namā izzinoša nodarbība 
ar biedrības “Jauniešu akadēmija 
“Pacelt pasauli”” vadītāju Daci 
Briedi-Zālīti projekta “Izzini sevi, 
lai mācītos!” ietvaros.
26. janvārī 11.00 Jaunannas 
tautas namā Bērnu rīts.
Jaunannas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Laiks esi tu” – 
Gundegai Repšei 60; 
“Zvaigžņu atspulgi dzejā” – 
Fricim Bārdam 140.

Jaunalūksnes pagastā
No 13. janvāra Kolberģa 
tautas nama foajē Svetlanas 
Bērziņas gleznu izstāde.
22. janvārī 10.00 Kolberģa 
tautas namā senioru Jaungada 
satikšanās.
29. janvārī 12.00 Bejas 
bibliotēkā Bejas bibliotēkas 
lasītāju klubiņa pasākums “Baltā 
Žurkulēna svinības”.
Bejas bibliotēkā literatūras 
un tematiskās izstādes: “Mana 
atmiņa ir tieši tāda pati, kā 
visiem. Taču manai piemīt krāsas, 
tā glabā smaržas un skaņas” - 
angļu zoologam, rakstniekam 
Džeraldam Darelam - 95, 
“Dzīvība ir Dieva monopols...” - 
rakstniecei, māksliniecei 
Gundegai Repšei – 60, “Lai 
zemei sāpes nav, kad manas kājas 
to min” - dzejniekam 
Fricim Bārdam – 140.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pamatekspozīcija: “Jaunlaicenes 
muiža”,
izstādes: “Daudz zābaku pa manu 
zemi staigā”, “Latvijas Neatkarības 
karš 1918.-1920. Noklusētā 
varonība”,
izglītojošās nodarbības un lekcijas 
dažāda vecuma apmeklētājiem:
“Mana Latvija” – komandu spēle 
ar Latvijas vēstures iepazīšanu, 
mīklu minēšanu, tautasdziesmu 
atpazīšanu un atjautības 

uzdevumu risināšanu; “Noklusētā 
varonība”  - stāstījums par 
Ziemeļlatvijas karaspēka vienību 
organizēšanu Igaunijas armijas 
paspārnē un par kaujām Alūksnes 
novadā; “Muzejā caur ķēķa 
durvīm” – nodarbība pirmsskolas 
vecuma bērniem, atklājot muzeja 
noslēpumus; “Dzimtas koka 
stāsts” – aktivitātes un uzdevumu 
risināšana par un ap dzimtas koka 
veidošanu, “Nu ir gaiša istabiņa” 
– sveču gatavošana ar mērkšanas 
metodi.  Plašāku piedāvājumu 
skatīt: 
www.draugiem.lv/jaun.muz.
pasākumi:
Kāzu un krustabu pasākumi, kāzu 
jubilejas, dzimšanas dienas un citi 
tematiskie pasākumi ģimenēm, 
draugiem, darba kolektīviem un 
domubiedriem

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā izzinošas 
ekskursijas un izglītojošās 
programmas ar līdzdarbošanos 
visām vecuma grupām (iepriekš 
piesakoties):
“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,
Kāzu programma “Darbi lauku 
sētā” - atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem ar līdzdarbošanos un 
kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
21. janvārī 18.00 Liepnas 
tautas namā 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres dienai 
veltīts pasākums “Atmiņu 
ugunskurs”.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
rītausmas stunda Liepnas pirms-
skolas grupas bērniem un 
1. klasei “Jaunais 2020. gads: 
baltās metāliskās žurkas gads?! 
Viss par pelēm un žurkām” 
(22.01.); literatūras izstāde: 
“Aizvadītā gada dāvinājumu 
grāmatas” (02.01.-31.01.), 
literatūras izstāde bērniem 
“Ko tu zini par pelēm un žurkām?” 
(2.01.- 31.01.).

Malienas pagastā
31. janvārī 13.00 Malienas 
tautas namā kaimiņpagastu 
senioru tikšanās “Sveču mēneša 
melodijas”.
Malienas bibliotēkā izstādes: 
“Barikāžu atmiņās”, “Savu kļūdu 
limitu esmu izsmēlis...” (aktierim 
G. Āboliņam - 60), ziedu 
pasaku autorei Annai Saksei - 
115, klubiņa “Ziņkārīgie zaķēni” 
pirmā tikšanās.

Mālupes pagastā
Līdz 15. janvārim Mālupes 
Saieta namā apskatāma 
Mālupes rokdarbu pulciņa 
“Annele” izstāde “Sasiesim astes”.
11. janvārī 12.00 Mālupes 
Saieta namā senioru saviesīgs 
pasākums “Kad zvaigznes 
sarunājas”.
15. janvārī 16.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība 
– mezglošanas tehnikas pamatu 
apguve. 
Mālupes pagasta bibliotēkā 
tematiskā izstāde “Eņģeļa 
pieskāriens” – eņģeļu figūriņu 
un grāmatu izstāde; literatūras 
izstāde “Jaunais 2020. gads - 
Baltās metāla žurkas gads”.
 
Mārkalnes pagastā
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde “Žurkas 
gadu sagaidot”; Birutas Ronkas 
kalendārīšu izstāde.

Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēka ar 
2020. gada 2. janvāri tiek 
pārcelta uz citām telpām, tādēļ 
apmeklētājiem īslaicīgi nebūs 
pieejama. Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām. Uz 
tikšanos pagasta pārvaldes 
ēkas 2. stāvā.

Veclaicenes pagastā
11. janvārī 11.00 Veclaicenes 
klubiņā Radošās darbnīcas no 
otrreizējām izejvielām - sadzīvē 
vairs nevajadzīgām lietām. 
Mācīsimies gatavot skaistas 
dažādas oriģinālas rotaļlietas no 
nevajadzīgām lietām, uzsverot 
otrreizējo resursu izmantošanas 
nepieciešamību un to plašās 
pielietošanas iespējas. Radošo 
nodarbību laikā būs nodrošināti 
visi nepieciešamie materiāli, lai 
katrs dalībnieks varētu pilnībā 
izpaust savas radošās spējas un 
mājās iekrājušās nevajadzīgās 
lietas pārvērst brīnumskaistā 
izstrādājumā.

Zeltiņu pagastā
12. janvārī Zeltiņu skolas 
zālē jaunieši aicina uz erudīcijas 
spēlēm: 11.30 “Zelta prāti” 
junioriem 1. sezonas 3. spēle, 
13.00 “Zelta prāti” 3. sezonas 
3. spēle. Pieteikties līdz 
9. janvārim, rakstot vai zvanot – 
26281188 (Sigita).
25. janvārī 13.00 Zeltiņu 
tautas namā Zeltiņu, Alsviķu, 
Ilzenes un Kalncempju pagastu 
senioru tikšanās pie tējas tases 
pasākumā “Man jau nevajag 
daudz...”. Pasākuma dalībniekus 
priecēs Mārkalnes tautas nama 
senioru ansamblis “Akava” ar 
koncertprogrammu “Kad saules 
uguns rakstos mīlestība būs” 
(vadītāja Leonora Dambīte). 
Programmā skanēs novadnieku 
– dzejnieku (Skaidrītes Kaldupes, 
Vitas Vīksnas, Elīnas Zālītes, 
Ojāra Vācieša dzeja, kā arī 
mūziķu Viļņa Salaka, Aleksandra 
Kublinska, Irēnas Andranovas 
un Induļa Vanaga melodijas, ar 
jau pieminēto dzejnieku dzejoļu 
vārdiem. Pieteikšanās līdz 
17. janvārim, zvanot pa tālruni 
29492284.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Es gribu nākt negaidīta” 
(G. Repšei - 60), “Cilvēks - 
leģenda, dzīvnieku draugs 
Džeralds Darels”, “Mirdz mana 
pilsēta valstī, Manā Alūksnē 
snieg, Dievs baltu svētību dod”; 
tematisks pasākums “Alūksne 
pagātnes un tagadnes atspulgos” 
(datums un laiks tiks precizēts).
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltīta novadniekam 
Edgaram Liepiņam), “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”. Fotostāsts 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”. 
Stāstījums par padomju armijas 
raķešu bāzes darbību Zeltiņos.  
Sakarā ar strukturālām pārmaiņām 
janvārī vēstures krātuve 
apmeklētājiem slēgta.

Ziemera pagastā
15. janvārī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
25. janvārī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā sieviešu vokālā 
ansambļa “Pierla” 20 gadu 
jubilejas koncerts “Tik dažādas ir 
sievietes”.
25. janvārī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā atpūtas vakars kopā 
ar grupu “Otto”. Ieeja: 3,00 EUR.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā janvārī
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Operete atgriežas 
Alūksnē!
 Sestdien, 1. februārī, 
pulksten 17.00 Alūksnes 
Kultūras centra skatuve pēc 
vairāku gadu pārtraukuma 
atkal uzņems opereti – 
šoreiz Alūksnē piedzīvosim 
leģendāro opereti “Silva. 
Čardaša karaliene”!

 Ilgi gaidītā operete “Silva” 
jeb “Čardaša karaliene” ir 
vispopulārākais ungāru 
komponista, Vīnes operetes liel-
meistara Imres Kālmāna darbs.
 Operetes “SILVA. Čardaša 
karaliene” stāsts ir par divām 
pasaulēm, kas savijas un konfron-
tē divu mīlnieku – Silvas un Edvīna 
stāstā. Silva Varesku ir pazīstama 
kabarē dziedātāja – multimāksli-
niece, kura savā būtībā ir pasau-
les vēriena māksliniece. Viņas 
iekšējā pasaule nepazīst robežas, 
viņas personība ir tik vilinoša un 
ugunīga, ka cilvēki viņas klātbūtnē 
ietekmējas un kļūst labāki. Viņa ar 
savu dvēselisko un patieso dabu 
aizdedzina. Šo un vēl citu īpašību 
dēļ Silvu iemīl princis Edvīns fon 
Liperts-Veilersheims, kuram ir 
paredzēta līgava no 
aristokrātiskās pasaules – viņa 
māsīca un bērnības draudzene 
Stasija. Silvas izvēle starp mākslu 
un mīlestību ir tik grandioza cīņa, 
ka palikt vienaldzīgam nebūs 
iespējams līdz pat operetei 
ierastajām laimīgajām beigām.
 Skatītājus šajā jauniestudējumā 

sagaida nestandarta žanriskie 
risinājumi – operetes un kabare 
dziedājumi, laikmetīgā cirka 
elementi, kā arī autentiska 
čigānu mūzika “Ame-Roma” 
atraktīvo mūziķu priekšnesumā. 
 Biļetes uz koncertu iespējams ie-
gādāties Alūksnes Kultūras centra 
kasē, kā arī visās “Biļešu paradī-
ze” tirdzniecības vietās.
Biļešu cena – 25 eiro.
Bērniem līdz 12 gadu vecumam 
un pensionāriem – 20 eiro.

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra

mārketinga  speciālists

Pirmo reizi 
iededz Bānīša stacijas 
kvartāla eglīti

 4. decembrī pirmo reizi 
pēc Alūksnes Bānīša 
stacijas un Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra 
iniciatīvas tika iedegta 
Bānīša stacijas kvartāla 
Ziemassvētku egle.

 Pasākumu vadīja Brīnumu un 
Mīlestības fejas no Vēlmju ciema, 
kas ar jautrām dziesmām un dejām 
radīja svētku noskaņu un prieku 
ikvienam. Kopā tika sagaidīts 
Baltijā vienīgais regulāri kursējošais 
šaursliežu vilciens, kas bija ietērpts 
īpašā svētku rotā un atveda 
gaismu stacijas eglītei. Pasākuma 
laikā ikviens tika mīļi aicināts 
pacienāties ar piparkūku bānīšiem 
un nofotografēties pie īpašā 
svētku auto.

Aicina pieteikties dalībai 
“Balttūrā”!

 No 31. janvāra līdz 2. februārim 

Ķīpsalā norisināsies 
27. starptautiskā tūrisma izstāde - 
gadatirgus “Balttour 2020”, kurā 
piedalīsies arī Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs.
 Sezonas jaunumus, populārākās 
iespējas, īpašos piedāvājumus un 
izdevīgus pirkumus 
Latvijas apceļošanai un pasaules 
atklāšanai piedāvās vairāk nekā 
860 tūrisma uzņēmumu! Aicinām 
Alūksnes novada uzņēmējus, 
kas klātienē vēlas prezentēt 
savu darbību vai produkciju, 
pieteikties līdz 17. janvārim, 
rakstot uz e-pastu 
tic@aluksne.lv! 

 Alūksnes Tūrisma informācijas 
centrs svētkos novēl:
 Lai Jaunais, 2020. gads, paver 
durvis jaunām virsotnēm, lieliem 
izaicinājumiem, drosmīgām idejām 
un labiem darbiem!

Alūksnes Bānīša stacijas kvartāla egles iedegšana
Māra Šļivkas fotoa

2. janvāris – pilsētas tiesību 
piešķiršanas diena Alūksnei

 2020. gada 2. janvārī 
apritēs 100 gadi kopš tās 
Latvijas Republikas Ministru 
kabineta sēdes, kad Alūksnei, 
kā arī Rūjienai un Smiltenei 
piešķirtas pilsētas tiesības. 
Svinot šo notikumu, pirmais 
svētku sarīkojums notiks 
2. janvārī, bet lielākās 
svinības būs vasarā, pilsētas 
svētku laikā, kad Alūksnē 
ierodas daudz bijušo 
alūksniešu un viesu, un
kad svētku pasākumus ir 
iespējams rīkot brīvā dabā 
daudz plašākam skatītāju 
daudzumam.

Alūksnes pirms 
100 gadiem
 Kāds bijis laiks, kad Alūksne 
ieguva pilsētas tiesības, par to 
liecina Alūksnes muzeja izstādes 
“No miesta līdz pilsētai” materiāli. 
1917. gada pavasarī pēc februā-
ra revolūcijas Krievijas Pagaidu 
valdība vairākām Latvijas pilsētām 
Kurzemē piešķīra pilsētas tiesī-
bas. Arī alūksnieši nolēma doties 
uz Pēterburgu. Alūksnietis, vēlāk 
Alūksnes pilsētas galva no 1923. 
gada līdz 1934. gadam Kārlis 
Šteiners, 1917. gada vasarā, 
jūlijā, arī devies uz Pēterburgu pie 
iekšlietu ministra Nosova, lai 
izgādātu Alūksnei pilsētas tiesības.
 Pēc Latvijas Valsts neatkarības 
iegūšanas pilsētas statusa 
iegūšanai bija nepieciešami pieci  
pamatkritēriji: notiek 
komercdarbība, attīstīta kultū-
ras dzīve, izveidojusies pilsētas 
infrastruktūra, iedzīvotāju skaits, 
vēsturiskās apbūves tradīcijas.
 Kāda bijusi dzīve Alūksne divdes-
mitajos gados? Alūksnes muzeja 
materiāli liecina, ka 1920. gadā 
Alūksnē bija: 305 dzīvojamās mā-
jas, 2029 latviešu, igauņu, krievu, 
ebreju, romu tautības iedzīvotāju. 
1923. gadā Alūksnē bija 533 
gruntsgabali ar 108 mūra, 192 
koka mājām, 102 tirgotavas, 
3507 iedzīvotāji - latvieši (84%), 
igauņi (6%), ebreji (5%).
 Alūksnē norisinājās aktīva kul-
tūras dzīve. Darbojās dažādas 
biedrības - 1920. gadā bija 6 
biedrības - dziedāšanas un mū-
zikas biedrība, Igauņu izglītības 
biedrība, Ebreju kultūrbiedrība, 
sieviešu labdarības biedrība, sko-
lotāju arodnieciskā biedrība, spor-
ta biedrība, to skaits pamazām 
pieauga. Alūksnē darbojās arī 
mazpulks un bibliotēka. Šajā laikā 
Alūksnē bija arī vairākas reliģiskās 
draudzes -  luterāņu, pareizticīgo, 
ebreju. Izglītību varēja iegūt pa-
reizticīgo baznīcas draudzes skolā, 
pamatskolā, proģimnāzijā, meite-
ņu proģimnāzijā, kā arī izglītības 
biedrības četrklasīgā privātskolā.

 Pagājušā gadsimta divdesmitajos 
gados Alūksnē darbojās Roberta 
Šlosa dzirnavas, elektrostacija, kas 
pilsētai un tuvākai apkārtnei deva 
elektrību, kā arī daudzas amat-
nieku - galdniecības, kurpnieku, 
frizieru, fotogrāfu - darbnīcas, 
veikali, šaursliežu dzelzceļš. Kopš 
1923. gada darbojās slimnīca. 
Šajā laikā norisinājās pilsētas 
plānveida apbūve, tika izveidotas 
Kanaviņu, Pils, Lielā Ezera, Helē-
nas ielas, kas nebija bruģētas un 
bija vāji apgaismotas.

Svētku koncertā - 
savējie 
 2020. gada 2. janvārī Alūksnes 
simtgadi svinēsim ar saukli “Sa-
jūti gadsimtu Alūksnē!”. Diena 
sāksies ar ekumenisku dievkal-
pojumu - aizlūgumu par Alūksni, 
kas pulksten 16.00 notiks Svētā 
Bonifācija Romas katoļu baznīcā. 
Pēc dievkalpojuma visi dievnami 
pilsētā sasauksies zvanu skaņās, 
ieskandinot Alūksnes simtgades 
svētkus.
 Turpmākie pasākumi notiks 
Alūksnes Kultūras centrā. Pulksten 
18.00 Kultūras centra foajē atklās 
alūksnietes, fotogrāfes Janas 
Rāgas fotogrāfiju izstādi “Manai 
pilsētai 100. Starp mirkļiem un 
vietām vienā telpā”, kas īpaši 
veltīta Alūksnes simtgadei.
 Turpat foajē ikviens svētku 
apmeklētājs varēs piedalīties 
īpašajā Alūksnes svētku kūku 
parādē. Atsaucīgi cilvēki, iestādes, 
organizācijas un uzņēmumi būs 
sarūpējuši Alūksnes dzimšanas 
dienas svētku kūkas, ar ko varēs 
cienāties visi pasākuma dalībnieki. 
Savukārt SIA “Alūksnes punu fer-
ma” parūpējusies par to, lai būtu 
pietiekams daudzums olu gardo 
kūku cepšanai.
 Pulksten 19.00 dzimšanas dienas 
koncertā “Veltījums savai pilsē-
tai” klausītājus priecēs Koncerta 
dalībnieki - Ziemera pagasta 
sieviešu koris “Elisa” (vadītāja Ilze 
Briediņa), Veclaicenes pagasta 
vīru vokālais ansamblis (vadītāja 
Ilze Briediņa), Alsviķu senioru deju 
kopa “Vēlreiz” (vadītāja Svetlana 
Spalviņa), Ziemera pagasta sie-
viešu vokālais ansamblis “Pierla” 
(vadītāja Ilze Briediņa), Jaunan-
nas sieviešu vokālais ansamblis 
“Trallas” (vadītāja Inese Vilciņa), 
Malienas jauktais vokālais an-
samblis “Kvanto” (vadītāja Inese 
Vilciņa), Veclaicenes jauktais 
vokālais ansamblis (vadītāja Ilze 
Briediņa), Artūrs Pūpols, deju 
kolektīvs “Enku-drenku” (vadītāja 
Daiga Ozoliņa), Ivita Dorofejeva, 
Ita Pušpure, Paula Pūpola (vadītājs 
Arnis Rappa), Arnis Rappa un 
Normunds Veļķeris, Kolberģa mei-
teņu trio (vadītāja Inese Krūmiņa), 
Alūksnes vidusskolas ansamblis 

(vadītāja Inese Krūmiņa), Rihards 
Bumbišs, Alūksnes Mūzikas skolas 
absolventu koklētāju ansamblis 
“Saulīte” (vadītāja Inga Kalniņa), 
Sandija Dovgāne, Lauris, Andris 
un Jānis Amantovi, Ieva Maltenie-
ce, Zintis Žvarts, Kaiva Gaigala un 
Eva Leimane, Romāns Vendiņš. 
 Savukārt pēc koncerta – svētku 
tosts, dzimšanas dienas svinēša-
na un cienāšanās ar kūkām, kā 
iespēja vērot videofilmas un fo-
togrāfijas par Alūksni no Alūksnes 
muzeja krājuma.
 Alūksnes simtgade ir īpaši gai-
dīts notikums, ko mums ir dots 
piedzīvot. Par to liecina fakts, ka 
bezmaksas ielūgumi uz svētku 
pasākumu Alūksnes Kultūras 
centrā vairs nav pieejami.
Taču simtgades svētki būtu bēdīgi, 
ja zālē izrādītos tukšas sēdvietas, 
bet kādam, kas patiešām vēlē-
jies tajā piedalīties, nācies palikt 
mājās. Tādēļ organizatori aicina 
- ja nu tomēr kādam no ielūgumu 
īpašniekiem rodas apstākļi, kuru 
dēļ nevarat apmeklēt pasākumu, 
dot iespēju šajā pasākumā nokļūt 
kādam citam. Tādā gadījumā 
lūdzam atdot atpakaļ ielūgumus 
Alūksnes Kultūras centra kasē.

Aicina 
iemūžināt 2. janvāri 
fotogrāfijās
 Alūksnes simtgadei veltītas ak-
tivitātes notiks arī citās iestādēs. 
Tā skolas un bērnudārzi plānojuši 
dažādus pasākumus gan janvārī, 
gan visa simtgades gada garumā.
 Alūksnes pilsētas bibliotēka aicina 
uz foto akciju – “Iemūžināsim 
dienu pēc 100 gadiem!”. Aplūkojot 
senās fotogrāfijas, var ieraudzīt ne 
tikai kādreiz dzīvojošos cilvēkus, 
bet arī novērtēt tā laika aktuālos 
notikumus, modi, izklaides un 
paradumus, nojaust, kas toreiz 
bijis nozīmīgs, tādēļ bibliotēkas 
kolektīvs aicina arī 2020. gada 
2. janvāri atstāt atmiņā nāka-
majai simtgadei, veidojot kopīgu 
fotostāstu. Akcijas rīkotāji aicina 
iesūtīt 3 fotogrāfijas no alūksniešu 
2. janvāra dzīves skatiem ar īsu 
aprakstu, savu vārdu un kontaktin-
formāciju uz e-pastu biblioteka@
aluksne.lv līdz 6. janvārim.
 Alūksnes muzejs savukārt 
2. janvārī aicina ekspozīcijas 
apskatīt bez maksas.

 Savukārt Alūksnes novada 
pašvaldība aicina alūksniešus 
rakstīt savus sveicienus un vēlēju-
mus Alūksnei nākamajā simtgadē 
un ievietot tos facebook.com tek-
sta, foto vai video formātā kopā ar 
tēmturi #Alūksnei100, lai tos visus 
varētu apkopot.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste


