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Klāt Alūksnes pilsētas svētki „900. vasara”!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Jau šīs nedēļas nogalē svinēsim
Alūksnes pilsētas svētkus, kad trīs
dienu garumā dziedāsim, dejosim,
sportosim, līksmosim un vienkārši būsim kopā ar saviem tuvajiem
un mīļajiem ģimenēs, uzņemsim
tuvākus un tālākus viesus.
Gaidot šos svētkus, kas ik gadu
Alūksnē pulcē daudz ļaužu,
Alūksnes novada pašvaldība un
Alūksnes pilsētas Tautas nams
ir rūpējušies par plašu aktivitāšu
piedāvājumu dažādiem vecumiem
un gaumēm.
Šogad Alūksnes pilsētas svētkiem
dots nosaukums „900. vasara” - gan
iepriekšējos šīs vasaras svētkos
Alūksnē, gan arī šajos daudzinām
deviņsimtgadi Atzeles novadam,
kura sastāvā savulaik bija arī pašreizējā Alūksnes novada teritorija.
Pilsētas svētkiem Alūksne gatavojas jau kopš maija – ir tapušas dažādas dekorācijas un vides objekti
pilsētā. Līdzīgi kā iepriekšējos šīs
vasaras svētkos, arī šoreiz pilsētas
rotā tiek izmantots kaleidoskopa
motīvs.
Turpinājums 3. lappusē

Sestdien Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā iesvētīs Alūksnes novada karogu.
Attēlā kopā ar karoga autoru Ivaru Pilipu pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte (no labās) un kultūras darba speciāliste Valda Zeltiņa
Evitas Aplokas foto

Svētku programma
Piektdien, 5.augustā
Administratīvās ēkas laukumā
„Skaistākās dziesmas manai pilsētai”
20:00 Svētku atklāšana un kopīga sadziedāšanās
Piedalās: Alūksnes un Apes novadu kori, grupa „Savējie”,
ABJC jauniešu deju kolektīvs „Enku drenku”. Pasākumu vada
Lauris Reiniks. Mākslinieciskais vadītājs Jānis Baltiņš
22:00 – 03:00 Balle kopā ar grupām „Tērvete” un „Savējie”
un Daini Dobelnieku
Pie Jaunās pils
24:00 Uguņošana
Sestdien, 6.augustā
„Izbaudi vasaru Alūksnē”
Pie Alūksnes pilsētas Tautas nama
Svētki bērniem un visai ģimenei
10:00 Atrakcijas bērniem un tirdziņš
SIA „Veltījums Jums” organizēta izklaide gan lieliem, gan
maziem, iespēja izmēģināt FORMULA 1 simulatorus un iegūt
vērtīgas balvas
11:00 un 13:30 Cirka „Arino” izrādes
Ieeja: Ls 2,00. Biļešu iepriekšpārdošana no 25.07.2011.
Alūksnes pilsētas Tautas namā
12:40 Alūksnes novada jauno talantu koncerts - mazo vokālistu konkursa „Cālis” dalībnieki, Alūksnes bērnu jauniešu
centra jaunie talanti un Jaunannas meiteņu ansamblis „Mūza”.
Pasākumu vadīs Oskars Steberis un Renārs Krastiņš
22:00 - 03:00 Diskotēka kopā ar Alūksnes DJ
Lielā Ezera ielā un skvērā
No 09:00 -17.30 Amatnieku tirgus

10.00 Svētku dienas atklāšana, ielas koncerti
Piedalās: Alūksnes pilsētas Tautas nama ATT „Slieksnis”
(režisore Daiga Bētere), amatnieki, Tautas deju ansamblis „Rīdzenieks” (vadītājs Andis Kozaks, repetitore Egita Vītola) no
Rīgas, atraktīvās māsas Legzdiņas no Dziedošo ģimeņu šova,
Alsviķu kapela „Vecie runči”
15:30 Konkursa „Skaista mana tēva sēta” noslēguma pasākums
Piedalās: Džeza kvartets „Stella Band” (Rīga) Borisa Bannih
vadībā
Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
11:00 Svētku dievkalpojums un Alūksnes novada karoga
iesvētīšana
Alūksnes Pilssalā
Pie p/a „Alja”
12:00 Nemotorizēto – netradicionālo peldlīdzekļu konkurss –
parāde „Alūksnes plosts – 2011”
Piedalās: Jaunalūksnes dāmu deju grupa „Džalila”, tautas deju
ansamblis „Rīdzenieks” (vadītājs Andis Kozaks, repetitore
Egita Vītola) no Rīgas, sporta klubs „Partizāņu ugunskurs”
(Jūrmala) ar ūdens akrobātikas paraugdemonstrējumiem. Pēc
pasākuma - iespēja mācīties braukt ar ūdensslēpēm un izbaudīt
ūdens atrakcijas
9:00 – 14:00 Sporta aktivitātes
no 9:00 velo orientēšanās (pie ALJA ēkas),
no 11:00 ielu basketbols (Getho basket) (Pilssalas stadionā;
reģistrācija no 10.00),
no 11:00 minifutbols (Pilssalas stadionā),
no 10:00 pludmales volejbols (Pilssalas volejbola laukumos;
reģistrācija no 9.30),
no 11:00 loka šaušanas paraugdemonstrējumi (Pilssalas
stadionā),
no 11:00 spēka vingrinājumi (L. Ezera un Tirgotāju ielas
krustojumā).

Jauniešu tikšanās vietā
„Te-ELPA”
14:00 – 15:00 Alūksnes un Apes novada fonda Labdaru pēcpusdiena (Ojāra Vācieša ielā 2A)
Pilssalas estrādē
19:00 Mūzikls „Grēku kalna dēkaiņi” (Rīga, Izklaides producentu apvienība 7)
Biļešu cenas no Ls 4,00 - Ls 6,00. www.bilesuparadize.lv
22:00 Svētku balle
Spēlē grupas „Klaidonis” (Bauska) un „Otto” (Balvi)
Ieeja: Ls 1,00
Svētdien, 7.augustā
Tempļakalna pussalā
11.00 Kapusvētki
11:00 Ekumeniskais aizlūgums par mirušajiem Alūksnes
Lielajos kapos
12:00 Kapusvētki Alūksnes Mazajos kapos
13:00 Koncerts Tempļakalnā
Muzicē grupa „Mirage Jazz Orchestra” kopā ar Marko Ojala
(Somija), Kristīnu Zaharovu un Amandu Bašmakovu
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Domes lēmumi
Ierīkos jaunas
ceļa zīmes
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lai uzlabotu satiksmes
drošību Alūksnes pilsētas ielās,
nodrošinātu skolēnu un satiksmes drošību Jāņkalna ielas
posmā no Lielā Ezera ielas līdz
Smilšu ielai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un, ņemot
vērā darba grupas sastādīto
Alūksnes pilsētas ielās esošo
ceļa zīmju izvērtēšanas un
jauno ceļazīmju nepieciešamības noteikšanas aktu, Alūksnes
novada dome 28. jūlija sēdē
nolēma ierīkot jaunas ceļa
zīmes Alūksnē.
Septiņas jaunas ceļa zīmes
Nr.206 „Dodiet ceļu” ierīkos
šādās Alūksnes pilsētas ielās:
vienu Apes ielas krustojumā ar
Alsviķu ielu, vienu Avotu ielas
krustojumā ar Valkas ielu, vienu
Dores ielas krustojumā ar Smilšu
ielu, vienu Latgales ielas atzarā
ar Latgales ielu (pie nekustamā
īpašuma Latgales ielā 32), vienu
Ošu ielas atzarā (uz nekustamā
īpašuma Ošu ielā 5 palīgēku),
vienu Rijukalna ielas atzarā (uz
nekustamo īpašumu Rijukalna
ielā 10), vienu Rūpniecības ielas
atzarā (uz nekustamo īpašumu
Rūpniecības ielā 4).
Savukārt Jāņkalna ielas posmā
no Lielā Ezera ielas līdz Smilšu
ielai noteiks transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumus,
ierīkos četras ceļa zīmes Nr.326
„Apstāties aizliegts” Jāņkalna
ielas labajā un kreisajā pusē abos
virzienos uz krustojumiem ar
Lielā Ezera un Smilšu ielām.

Noteica
iebraukšanas
un stāvēšanas
maksu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome 28.
jūlija sēdē noteica, ka publisku pasākumu, kuros plānots
liels daudzums apmeklētāju, Alūksnes Pilssalā laikā,
izveidos automašīnu maksas
stāvvietu - zemes gabalu Pilssalas ielā 2 un Pilssalas ielā 4,
Alūksnē.
Dome noteica, ka iebraukšanas
un stāvēšanas maksa šajā izveidotajā stāvvietā būs Ls 1 (tai
skaitā PVN) par katru iebraukšanas reizi stāvlaukumā. No šīs
maksas atbrīvojami 1. grupas
invalīdi, uzrādot invaliditātes
apliecību.
Lūdzam ņemt vērā, ka šis
lēmums darbosies jau Alūksnes
pilsētas svētku laikā - 6. augustā. Autovadītājam par auto
novietošanu būs jāsamaksā viens
lats automātā pie Pilssalas tilta
un kvīts jānovieto uz mašīnas
priekšējā stikla.

www.aluksne.lv

Alūksnes novada domes 28. jūlija sēdē
Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes sēdē 28.
jūlijā deputāti izskatīja vairāk
nekā 20 darba kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- sagatavot atsavināšanai Alūksnes
novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes starpgabalu „VRZ
Lejasšķiņķi”, Jaunalūksnes pagastā.
Atsavināšanas izdevumus, saistītus
ar zemesgabala īpašuma tiesību
nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz
Alūksnes novada pašvaldības vārda,
sedz zemes starpgabala atsavināšanas ierosinātājs, bet pēc zemesgabala atsavināšanas procesa atsavināšanas izdevumi tiek iekļauti zemes
pirkuma līguma noteiktajā cenā;
- nodot atsavināšanai, pārdodot
izsolē, pašvaldības nekustamo īpašumu Merķeļa ielā 17A - 1, Alūksnē
ar kopējo platību 58,7m² un ar
to saistīto daudzdzīvokļu mājas
kopīpašuma 587/9445 domājamo
daļu, apstiprināt nekustamā īpašuma
nosacīto cenu Ls 8000 un noteikt
atsavināšanas maksāšanas līdzekļus
– 100% latos, kā arī apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles
noteikumus;
- pazemināt atsavināmā nekustamā
īpašuma „Eglaine”, Liepnas pagastā
pirmās izsoles sākumcenu par 60%
un noteikt to Ls 1240 apmērā, kā
arī apstiprināt atsavināmā īpašuma
trešās izsoles noteikumus;
- nodot atsavināšanai, pārdodot
izsolē, pašvaldības nekustamo
īpašumu „Pīlādži” - 7, Māriņkalnā,
Ziemera pagastā ar kopējo platību
54,3m² un ar to saistīto daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma 543/10991
domājamo daļu, apstiprināt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu
Ls 700, kā arī noteikt atsavināšanas
maksāšanas līdzekļus – 100% latos
un apstiprināt atsavināmā īpašuma
izsoles noteikumus;
- ar mērķi nodrošināt Romeškalna centra infrastruktūras attīstību
Veclaicenes pagastā, iznomāt
biedrībai „Veclaicenes Avotiņš”
uz 10 gadiem Alūksnes novada
pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu – bijušo skolas ēku
„Romeškalns”. Nomas maksa un
tās atlaides nosakāmas Alūksnes
novada pašvaldības 27.01.2011.
lēmuma Nr.32 „Par nomas maksas
apstiprināšanu par Alūksnes novada pagastu pārvalžu sniegtajiem
pakalpojumiem” noteiktajā kārtībā
un apmērā. Biedrībai jānodrošina
iznomātā īpašuma elektroenerģijas
izmantošanas, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu, kā arī atkritumu
izvešanas apmaksa;
- izdarīt grozījumus 10.01.2011.
Alūksnes novada domes ārkārtas
sēdes lēmumā Nr.1 „Par projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu

attīstība Alūksnes novada Bejas
ciemā” tehniski – ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu”. Grozījumi veikti sakarā ar to, ka samazinās projekta apjoms, līdz ar to arī tā
izmaksas;
- izdarīt grozījumus Strautiņu
pamatskolas nolikumā, izsakot nolikuma 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Skola piedāvā un īsteno šādas
izglītības programmas:
10.1. pamatizglītības programmu –
kods 21011111;
10.2.speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – kods
21015811;
10.3.pamatizglītības profesionāli
orientētā virziena programmu –
kods 2101411”.
Jāpiemin, ka pamatizglītības
profesionāli orientētā virziena
programma audzēkņiem piedāvās
apgūt papildus satiksmes drošību un
orientēšanās sportu;
- atzīt Alūksnes novada pašvaldības Politiski represētās personas
statusa piešķiršanas komisijas
darbību par izbeigtu no 2011. gada
1. jūlija;
- izdot saistošos noteikumus
Nr.19/2011 „Grozījumi Alūksnes
novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.36/2010
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Alūksnes novadā””;
- paredzēt līdzfinansējumu 10%
apmērā (līdz Ls 700,00) biedrībai
„Veclaicenes Avotiņš” projekta
„Romeškalna centrs – sadarbībai
un attīstībai” realizācijai Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta
atbalsta gadījumā līdzfinansējumu
pašvaldība paredzēs 2012. gada
budžetā;
- akceptēt projekta „Divi ainavu
parki ceļā Rīga – Sanktpēterburga
cauri gadsimtiem” sagatavošanu
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas
2. kārtas projektu konkursam. Projekta ietvaros plānots realizēt daļu
no Alūksnes muižas parka rekonstrukcijas programmā „Gadsimtu
sasaukšanās” 2010. - 2013. gadam
plānotajiem darbiem, kā arī veikt
Alūksnes Jaunās pils telpu renovāciju. Plānotās projekta kopējās
izmaksas ir līdz Ls 630 000, tajā
skaitā pašvaldības līdzfinansējums
10% apmērā - Ls 63 000. Lēmums
ar precizētu projekta nosaukumu
un finanšu apjomu tiks sagatavots pirms projekta iesniegšanas,
projekta atbalsta gadījumā finansējumu nodrošinās no pašvaldības
2012., 2013. un 2014. gada budžeta
līdzekļiem;

- akceptēt šādu Alūksnes novada
pašvaldības projektu sagatavošanu
biedrības ,,Alūksnes lauku partnerība” projektu konkursa IV kārtai,
finansētam no Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”:
1) rīcībā ,,Sabiedrisko aktivitāšu
(t.sk. apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta
un citu brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošana dažādām
iedzīvotāju grupām”:
- „Arboristu aprīkojuma iegāde” ar
paredzamo kopējo summu līdz Ls
8540 un nepieciešamo līdzfinansējumu Ls2 240,
- ,,Mārkalnes estrādes labiekārtošana un skaņu aparatūras iegāde”
ar paredzamo kopējo summu Ls
6844,99 un nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 1628,45,
- ,,Alūksnes pilsētas Tautas nama
aprīkojuma uzlabošana” ar paredzamo kopējo summu līdz Ls4 000 un
nepieciešamo līdzfinansējumu Ls
1049,18;
2) rīcībā ,,Sociālo pakalpojumu
pilnveidošana” - ,,Kāpņu pacēlāja
iegāde sociālās aprūpes centram
,,Alūksne” ar paredzamo kopējo
summu līdz Ls 5000 un nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 1311,48;
3) rīcībā ,,Lauku vides sakārtošana”:
- ,,Ezeriņu kapsētas labiekārtošana” ar paredzamo kopējo summu
līdz Ls 4000 un nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 1049,18;
- „Īpašuma ,,Cālenītis” dīķa
rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana Liepnas pagastā” ar
paredzamo kopējo summu Ls 10
980 un nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 3513,60;
- „Rotaļu laukums Alūksnes
Pilssalā” ar paredzamo kopējo
summu Ls 17 080 un nepieciešamo
līdzfinansējumu Ls 4480;
- „Atpūtas vietas izveide Kalncempjos sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai” ar paredzamo kopējo
summu līdz Ls 3000 un nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 960;
- „Sporta un sabiedrisko aktivitāšu
teritorijas labiekārtošana Kolberģī”
ar paredzamo kopējo summu līdz Ls
10 000 un nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 2622,95;
- „Zeltiņu estrādes renovācija” ar
paredzamo kopējo summu līdz Ls
3500 un nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 918,04;
4) rīcībā ,,Lauku mantojuma saglabāšana un pilnveidošana”:
- „Jaunlaicenes muižas muzeja
rietumu spārna renovācijas I kārta”
ar paredzamo kopējo summu līdz Ls
12 200 un nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 2200;
- ,,Ates muzeja ēku elektroinstalācijas nomaiņa” ar paredzamo
kopējo summu līdz Ls 12 200 un
nepieciešamo līdzfinansējumu Ls
2200.
Lēmumi par katru no sagatavo-

tajiem projektiem ar precizētiem
projektu nosaukumiem un finanšu
apjomiem tiks sagatavoti pirms projektu iesniegšanas. Projektu atbalsta
gadījumā finansējumu nodrošinās
no pašvaldības 2012. un 2013. gada
budžeta līdzekļiem;
- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem finansējumu Ls 420 ūdens motosporta
komandas „NORD OST” starptautisko licenču apmaksai;
- izdalīt no Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem finansējumu Ls 2800 SIA „ARCHEO”
Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta
„Arheoloģiskie pētījumi Alūksnes
viduslaiku pils vietā” līdzfinansējumam;
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2011 „Par grozījumiem
Alūksnes novada pašvaldības
budžetā 2011.gadam”;
- atbalstīt sadarbību ar Gulbenes
novada domi šaursliežu dzelzceļa
„Gulbene – Alūksne” saglabāšanai,
attīstībai un apsaimniekošanai.
Par konkrētāku tālākās sadarbības
formu bānīša apsaimniekošanai tiks
lemts turpmāk;
- izdarīt Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda
2011. – 2013. gada mērķdotācijas
izlietošanas programmā grozījumus. Grozījumi veikti sakarā ar
to, ka Alūksnes novada pašvaldība
saņēmusi 42 tūkstošus latu papildu
finansējumu no valsts pašvaldības
autoceļu un ielu uzturēšanai. Jau
agrāk informējām, ka aizvadītajā
ziemā biežās snigšanas dēļ pašvaldībai radās vairāk izdevumu ielu un
ceļu uzturēšanai;
- izdarīt izmaiņas Alūksnes
pilsētas domes 16.08.2001.lēmumā
„Par Alūksnes pilsētas pastāvīgās
komisijas „Zemes komisija” locekļu
ievēlēšanu” un turpmāk papildināt
lēmumu ar 1.5.punktu šādā redakcijā: „1.5. Noteikt, ka Alūksnes
novada domes pastāvīgā komisija
„Zemes komisija” ir Alūksnes
pilsētas domes pastāvīgās komisijas
„Zemes komisija” tiesību un saistību pārņēmēja”;
- piešķirt Alūksnes novada domes
priekšsēdētājam Aivaram Fominam daļu ikgadējā atvaļinājuma 3
kalendārās nedēļas laikā no 2011.
gada 8. augusta līdz 2011. gada 28.
augustam;
- atzīt par spēku zaudējušu
Alūksnes novada domes
30.06.2011. lēmumu Nr.252 „Par
grozījumu izdarīšanu Alūksnes
novada domes 23.09.2010. lēmumā
Nr.551 „Par ceļazīmju uzstādīšanu
Alūksnē””.
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Alūksnes pilsētas svētki

www.aluksne.lv

Klāt Alūksnes pilsētas svētki „900. vasara”!
Turpinājums no 1. lappuses
Vairākās vietās pilsētā alūksnieši
noteikti būs pamanījuši dekoratīvu
zāles pļāvumu, kas arī ietver līdzīgu
motīvu kā pārējās dekorācijas.
Svētku laikā rotas būs redzamas arī
ezerā.
Kopā ar alūksniešiem pilsētas
svētkus svinēs arī pašvaldības sadarbības partneri no Veru, Vastselīnas, Hānjas pašvaldībām Igaunijā,
Pleskavas un Pečoru pašvaldībām
Krievijā, Jonišķu pašvaldības
Lietuvā un Ļahoviču pašvaldības
Baltkrievijā.

Aicinām svētkos
pacelt valsts
karogu
Lai pilsētā valdītu lielāka svētku
noskaņa, sagaidot Alūksnes pilsētas
svētkus, Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus
un organizācijas 5. un 6. augustā pie
ēkām pacelt Latvijas valsts karogu.

Pilsēta gatavojas
svētkiem
Alūksnes novada pašvaldības vadība aicina alūksniešus šajās svētku
dienās apmeklēt pasākumus, ko
pašvaldība sarūpējusi.
- Alūksniešiem šie ir lielākie
svētki gadā un mūsu uzdevums ir
šīs dienas padarīt par patiesi īstiem
svētkiem. Aicinu pilsētas iedzīvotājus uzpost savus namus un teritorijas ap tiem, lai pilsēta svētkus un
daudzos viesus sagaidītu sakopta.
Es arī lūdzu alūksniešus saudzēt
svētku gaidās pilsētā izvietotās dekorācijas un būt neiecietīgiem pret
tiem, kas tās posta, - saka Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs Aivars
Fomins.
- Vēlos aicināt pilsētas un novada
iedzīvotājus, kā arī viesus piedalīties Alūksnes pilsētas svētkos un
izbaudīt tos! Paldies visiem novada
uzņēmējiem par viņu ieguldījumu, par darba vietu radīšanu, jo,

pateicoties viņiem, mēs spējam šos
svētkus noorganizēt, - tā domes
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars
Adlers.
- Labi svētki izdodas sakārtotā
vidē. Šogad tos sagaidot, dāvināsim
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem
sakārtotu automašīnu stāvlaukumu
pie tūrisma informācijas centra un
Bībeles muzeja ēkas. Darbi veikti
arī kapsētā – Mazajos kapos būs
sakārtota ūdens ņemšanas vieta un
akas iegūs jaunu vizuālo izskatu.
Liels paldies svētku organizatoriem – darba grupai un tiem darba
rūķiem pašvaldības iestādēs, kurus
varbūt nemanām, tikai redzam viņu
ieguldīto darbu, uzkopjot pilsētu
gan pirms svētku dienām, gan tieši
svētku laikā, - teic Alūksnes novada
pašvaldības izpilddirektore Janīna
Čugunova.
Svētki allaž ir saistīti ar prieku,
mūziku un skaņām. Piektdien, 5.
augustā pilsētas svētku atklāšanas
pasākums – kopīgā sadziedāšanās,
kā arī tai sekojošā balle notiks
centrā – laukumā pie administratīvās ēkas, tādēļ svētku rīkotāji jau
iepriekš atvainojas tiem iedzīvotājiem, kuriem svētku vakars varbūt
radīs kādu negulētu nakti.
Un tomēr aicinām alūksniešus
izbaudīt pilsētas svētkus, kas notiek
tikai reizi gadā, piedaloties pasākumos un izjūtot svētku noskaņu!
Jāpiebilst, ka piektdienas balle noslēgsies pulksten 3 naktī, savukārt
sestdienas balle Pilsalas estrādē būs
ilgāka, tās apmeklējums būs par
simbolisku samaksu – 1 latu.

Paldies svētku
atbalstītājiem
Alūksnes novada pašvaldība
pilsētas svētku rīkošanai šogad
piešķīrusi 7 tūkstošus latu. Svētkus
krāšņākus un daudzveidīgākus darīt
palīdz arī daudzi atbalstītāji, kuri
atsaucās un deva savu ieguldījumu.
Liels paldies A/S „SEB banka”, kas jau ilgus gadus atbalsta
Alūksnes pilsētas svētkus un arī
šogad ir svētku galvenais atbalstītājs. Tāpat arī ilggadējs atbalstītājs

ir apdrošināšanas akciju sabiedrība
„Baltikums”. Paldies informatīvajiem atbalstītājiem laikrakstiem
„Malienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”, kā arī „Vidzemes televīzijai”.
Lai svētki iepriecinātu Alūksnes
pilsētas un novada iedzīvotājus un
viesus, svētku uguņošanu šogad dāvina uzņēmēji un Alūksnes novada
domes deputāti. Liels paldies visiem
uzņēmējiem un deputātiem, kas
atsaucās un piedalījās ar savu atbalstu, lai salūts priecētu šajos svētkos.
Paldies: A/S „Krājbanka”, SIA „Ceļinieks 2010”, SIA „Sorma”, SIA „4
Plus”, SIA „Unti”, SIA „Alūksnes
bruģakmens”, SIA „Ašukalns”, SIA
„Veltījums Jums”, SIA „Skaistuma
darbnīca”, SIA „Alūksnes celtniecības kompānija”, SIA „Femo”.

Pilsētā būs
satiksmes
ierobežojumi
Gan Alūksnes iedzīvotājiem, gan
viesiem jārēķinās, ka svētku dienās
būs satiksmes ierobežojumi pilsētas
ielās un arī Alūksnes ezera iekšezerā. Pārvietoties ar auto būs sarežģītāk nekā ikdienā, tādēļ varbūt to
nedēļas nogalē vajag nolikt malā un
baudīt pasākumus, pārvietojoties
kājām.
5. augustā no pulksten 18.00 līdz
pasākuma beigām ~ 06.08.2011.
pulksten 04.00 satiksmei būs slēgta
Dārza iela posmā no Helēnas ielas
līdz Tirgotāju ielai un Latgales iela
posmā no Dārza ielas līdz Uzvaras
ielai.
6. augustā satiksmei būs slēgtas:
no pulksten 7.00 līdz pasākuma
beigām ~ pulksten 18.00: Pils iela
posmā no Dzirnavu ielas līdz Ojāra
Vācieša ielai, Tirgotāju iela posmā
no Vidus ielas līdz Dārza ielai, Lielā
Ezera iela posmā no Helēnas ielas
līdz Pils ielai, Brūža iela posmā
no Pils ielas līdz Tautas namam
un piebraucamais ceļš no Pilssalas
ielas līdz Tautas namam, Skolas iela
posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz
Brūža ielai;
no pulksten ~ 18.00 līdz
07.08.2011. pulksten 04.00: Brūža

iela posmā no Skolas ielas līdz Tautas namam un piebraucamais ceļš
no Pilssalas ielas līdz Tautas namam
no pulksten 08.00 līdz pasākuma beigām ~ 07.08.2011. pulksten
04.00 būs slēgta satiksme Pilssalā.
7. augustā no pulksten 9.00 būs
ierobežota satiksme Miera ielā. Iedzīvotājus nokļūšanai uz kapusvētkiem aicinām izmantot sabiedrisko
transportu. Automašīnās, kurās būs
cilvēki ar kustību traucējumiem,
tiks atļauts uzbraukt līdz kapsētai, tomēr jārēķinās, ka pussalas
iespējas uzņemt autotransportu ir
ierobežotas, tādēļ jāierodas laikus.
Savukārt izbraukšana no pussalas
tiks organizēta caur Ziemera pagasta teritoriju.
Ūdens transportlīdzekļu satiksme Alūksnes ezera iekšezerā būs
slēgta 6. augustā no plkst. 11.00
līdz 18.00 un 7. augustā no plkst.
12.00 līdz 15.00. Pasākumu laikā
būs slēgta arī laivu noma pie p/a
„ALJA”.
6. augustā, apmeklējot mūziklu
Pilssalā, autovadītājiem jārēķinās, ka automašīnas novietošana
stāvēšanai būs par maksu. Automašīnu novietošana tiks organizēta
Pilssalas ielas malā pirms kafejnīcas
„Pie Martas”. Par auto novietošanu
būs jāsamaksā 1 lats automātā pie
Pilssalas tilta un kvīts par samaksu
jānovieto pie auto priekšēja stikla.

Būs bezmaksas
autobusi un
papildu reisi
Alūksnes kapusvētku laikā 7.
augustā autobusa maršrutā Nr.3050
Alūksne – Kalnadruvas – Kapsēta
– Alūksne laika posmā no pulksten
8 līdz 16 iedzīvotāji varēs braukt
bez maksas – par šiem braucieniem
maksās Alūksnes novada pašvaldība.
Papildus jau esošajiem reisiem 7.
augustā uz kapsētu varēs aizbraukt
arī pulksten 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 14.00, 15.00.
Jaukus svētkus un
patīkamas tikšanās!

„Čikāgas piecīši” Alūksnē!
Ilona Brūvere
Amerikas latviešu vokāli instrumentālais ansamblis „Čikāgas
piecīši” piecdesmito dzimšanas
dienu šī gada jūlijā un augustā
svin kopā ar saviem skatītājiem
Londonā un Latvijā. „Piecīšu”
dziesmas šovasar skanēs arī
Alūksnē.
Alūksnes Pilssalas estrādē „Čikāgas piecīšu” koncerts notiks 13.
augustā pulksten 19.00 un biļetes uz
šo koncertu jau ir iegādājamas gan
„Biļešu paradīzes” kasē Alūksnes
pilsētas Tautas namā, gan arī www.
bilesuparadize.lv.
Pagājušā gadsimta sešdesmitajos
gados Latvijā „Čikāgas piecīšu”
dziesmas ienāca ar lenšu magnetofona ierakstiem, kurus latvieši,
ignorējot padomju pilsoņu pasta
uzraudzību ar ārvalstīm un Drošības
komitejas kontroles, slepus klausī-

jās tikai uzticamu draugu vai radu
lokā. „Piecīši” atskaņoja tolaik vēl
aizliegto klaida latviešu mūziku,
kuru ballītēs un godos latvieši
Latvijā sāka dungot un dziedāt tikai
septiņdesmitajos. Tā stāstīja par
kādu citu, Latvijā tolaik tik svešu
pasauli, kuru nebija iespējams iepazīt vai izzināt, bet kura vienkāršās
un populārās melodijās runāja par
cerībām un sapņiem, kas cilvēkus
vieno vienmēr un visur, lai kur viņi
arī atrastos un kā viņiem klātos.
„Čikāgas piecīšu” pirmie koncerti
Latvijā deviņdesmito gadu sākumā
kļuva par sensāciju. Vokālā ansambļa dziedātāju balsis ieguva atpazīstamību un popularitāti arī Latvijā.
2008. gadā, koncertu turnejā, kas
veltīta Latvijas 90. gadskārtai, skatītāji atkal apliecināja „Piecīšiem”
savu nedalīto publikas mīlestību.
Par ansambļa dibināšanu „Čikāgas
piecīši” uzskata 1961. gadu, kad
Čikāgas latviešu jaunatnes sarīkoju-

mā iepazinās Modris Avotiņš, Uldis
Ievāns, Alberts Legzdiņš un Jānis
Rinkušs, kurus vienoja kopīga interese par mūziku un veselīga humora
izjūta. Pēc neilga laika grupa kļuva
par Amerikas latviešu jaunatnes
ceļojošo muzikālo sūtni Amerikā un
Kanādā. Sekoja ielūgumi uz latviešu jaunatnes centriem arī Austrālijā,
Dienvidamerikā un Eiropā. Laika
gaitā mainījās ansambļa sastāvs,
to papildināja Janīna Ankipāns,

Armands Birkens, Uldis Streips,
Lorija Vuda un Alnis Cers.
„Piecīši” paši raksta dziesmu
vārdus un aranžējumus, satīriskus
skečus un liriskus monologus. Par
priecīgāko un laimīgāko laiku savā
mūziķu karjerā „Čikāgas piecīši”
uzskata 1989. gadu, kad vokāli
instrumentālā grupa pirmo reizi
koncertēja Latvijā, Mežaparka
estrādē un viņos klausījās vairāki
desmiti tūkstoši skatītāju.

Vērtē Tautas nama
metu konkursam
iesniegtos
piedāvājumus
Dzintars Adlers,
žūrijas komisijas vadītājs
Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajam metu
konkursam „Alūksnes pilsētas
Tautas nama rekonstrukcijas
meta izstrāde” iesniegti astoņi
piedāvājumi.
Iesniegtie piedāvājumi ir atvērti
un žūrijas komisijas locekļi sākuši izvērtēt to atbilstību nolikumam, projektēšanas uzdevumam,
kā arī Valsts Kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas un citu
dienestu prasībām.
Metu konkursam iesniegtajiem
piedāvājumiem to autori devuši
šādas devīzes - „Memo – AL”,
„1930”, „Ziedu sala”, „Gaismas brūzis”, „Brūzis mākslai”,
„2012”, „Black box”, „Culture
cordis”.
Šobrīd, kamēr notiek iesniegto
darbu vērtēšana, iesniegtie meti
vēl nav publiski apskatāmi, taču,
kad tā noslēgsies, metus varēs
apskatīt pašvaldībā.

Jāpārslēdz līgumi
par siltumenerģijas
piegādi
Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste
AS „Simone” informē, ka
saskaņā ar „Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumu” tās
apkalpoto māju vecākajiem un
pilnvarniekiem nepieciešams
pārslēgt līgumus „Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu”
līdz šī gada 1. septembrim.
Alūksnes novada pašvaldība atgādina siltumenerģijas pakalpojuma saņēmējiem, ka dzīvojamo
māju pārvaldīšanas regulējošie
normatīvie akti izvirza prasību
iecelt pārvaldniekus, kā arī pārslēgt līgumus par siltumenerģijas
piegādi un lietošanu ar māju
pārvaldniekiem.
Pārvaldnieku neizvirzīšanas
gadījumā, kā arī jauno līgumu
neslēgšanas gadījumā ar dzīvojamo māju pārvaldniekiem, siltumenerģijas padeve tiks pārtraukta
līdz līgumu noslēgšanas brīdim.
Šādā gadījumā pašvaldība iecels
dzīvojamajām mājām pagaidu
pārvaldniekus.
AS „Simone” dzīvojamo māju
vecākos un pilnvarniekus informē, ka 2010. gada 1. janvārī ir
stājies spēkā „Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likums”, kas
attiecas uz visu dzīvojamo māju
pārvaldīšanu neatkarīgi no tā,
kas ir mājas īpašnieks un kāda ir
tās platība. Ar likumu ir ieviests
arī dzīvojamo māju pārvaldnieka
amats. Kā viens no pārvaldnieka
darbības uzdevumiem ir siltumenerģijas nodrošināšanai katrai
dzīvojamajai mājai. Līgumus
par šo pakalpojumu sniegšanu
jāslēdz mājas pārvaldniekam.
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Projekti
Vecāku
atbalsta grupu
nodarbību
turpinājums
Inga Strauta,
biedrības „Alūksnes Novada
Attīstībai” valdes priekšsēdētāja
Ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbalstu
Ziemera pagasta Māriņkalnā pavasarī tika realizēts
biedrības „Alūksnes Novada
Attīstībai” projekts vecāku
atbalsta grupas nodarbības
no disfunkcionālām ģimenēm
sekmīgai socializācijai.
Vecāki no dažādām ģimenēm grupu nodarbībās risināja
situācijas par bērnu audzināšanu,
dažādām ikdienas problēmām.
Dalībnieki ieguva zināšanas
un prasmes sevis pašizpētē un
pilnveidošanā, tika analizēti savi
un ģimenes resursi esošās dzīves
uzlabošanai.
Nodarbību laikā izvirzījās
jaunas aktuālas problēmas par
sievietes veselību, veselīgu uzturu, ģimenes budžeta plānošanu
un ģimenes locekļu savstarpējām attiecībām starp dažādām
paaudzēm.
Esošai grupai nodarbības turpināsies jau rudenī, bet sakarā ar
dalībnieku interesi, tiek plānota
arī jaunas grupas izveide.
Filozofs Pauls Dāle ir teicis:
„Par dzīves valdnieku var kļūt
ikviens, kam piemīt gribas
stiprums, gara spēks, drosme,
neatlaidība, ikviens, kas dzīvi
neapsūdz un nenolād, bet apliecina un svētī to, dara to bagātāku
un skaistāku”.
Biedrība „Alūksnes Novada
Attīstībai” aicina vecākus
pieteikties uz atbalsta grupas
rudens nodarbībām, zvanot
uz tālruņa numuru 26368675,
vai rakstot vēstuli uz e-pastu:
stra969uta@inbox.lv, kurā
norāda savu vārdu, uzvārdu
un tālruņa numuru.

Šogad pagasta
svētki Malienā
nenotiks
Evita Bogdanova,
Malienas tautas nama vadītāja
Malienas pagastā šogad ir
atcelti pagasta svētki, taču iecerēts, ka rudenī iedzīvotājiem
piedāvāsim Sporta dienu.
Sporta dienas rīkošanā esam uzrunājuši iesaistīties pēc uzvaras
TV šovā populāritāti ieguvušās
biedrības „Ielu vingrotāji” dalībniekus.
Sakarā ar mazo atsaucību,
pagaidām nenotiks bērniem un
jauniešiem plānotie deju kursi.
Šie kursi tiks pārcelti uz vēlāku
laiku.

www.aluksne.lv

Projektā aicinās
jauniešus uzdrošināties un piedalīties
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs uzsācis īstenot Jaunatnes
Starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas
„Jaunatne darbībā” atbalstīto
projektu „Bring it on and Mix it
up! („Uzdrošinies un piedalies!”)
LV-11-37-2011-R2.
Šī projekta ietvaros jūlijā Alūksnē
viesojās Land Hadeln Lauvu kluba
pārstāvji Karl-Heinz Roghoefer un
Andre Grewe no Vācijas, lai vienotos par projekta ietvaros paredzētās
jauniešu apmaiņas vizītes organizēšanu augustā. Vizītes laikā Lauvu
kluba pārstāvji, kas darbosies kā
vadītāji apmaiņas projektā, ar ABJC
partneriem Evu Aizupi un Kristīni
Vimbu iepazinās ar projekta plānu,
realizēšanas vietu, tikās ar pašvaldības pārstāvjiem un iepazinās ar
Alūksnes pilsētu. Plānots, ka no 9.
līdz 15. augustam Alūksnes novadā
viesosies Land Hadeln Lauvu
kluba jauniešu grupa, savukārt pērn
Alūksnes novada jaunieši uzturējās

Vācijā.
- Projekta ideja radās, Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra jauniešiem
sadarbojoties ar brīvprātīgo Agathi
Catroux no Francijas, kura centrā
organizēja dažādas aktivitātes par
brīvprātīgo darbu, labdarību un
aktīvu jauniešu līdzdalību sabiedrības dzīvē. Šis ir Eiropas brīvprātīgā
darba gads, tādēļ projekts mudinās
jauniešus labāk to izprast un arī
pašiem iesaistīties, kā arī veicinās
viņu iniciatīvu, spēju domāt radoši,
oriģināli un uzņemties atbildību mērķu sasniegšanai, - norāda
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
direktore Eva Aizupe.
Viņa uzsver, ka projekta galvenā
ideja ir attīstīt un izprast brīvprātīgā darba, labdarības un aktīvas
līdzdalības pamatprincipus, pieredzi
dažādās valstīs un sadarbības iespējas Eiropā.
Projekta uzdevumi ir apzināt
brīvprātīgā darba iespējas, labdarības kustību Eiropas dažādās valstīs
un apzināto informāciju apkopot
bukletā, ko izplatīt Latvijā, Vācijā,
Skotijā un citviet Eiropas valstīs.
Projektā iecerēts uzfilmēt vairākus
reklāmas rullīšus, kas jauniešiem
saprotamā un interesantā veidā

Viesi no Vācijas kopā ar Kristīni Vimbu (no kreisās) un Evu Aizupi apmeklēja arī
Alūksnes novada pašvaldību, kur tikās ar domes priekšsēdētāja vietnieku
Dzintaru Adleru (Evitas Aplokas foto)

skaidros brīvprātīgā darba un labdarības būtību, izveidot foto izstādi,
mini labdarības akciju, kā arī attīstīt

idejas, kā paši jaunieši var iesaistīties labdarībā, lai uzlabotu savas un
sabiedrības dzīves kvalitāti.

Šo projektu finansēs ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Mārkalnes pagastā
jauns sporta inventārs
Daiga Vītola,
Mārkalnes un Pededzes
pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste
Īstenojot projektu „Sporta
inventāra iegāde brīvā laika
pavadīšanas iespēju dažādošanai
Mārkalnes pagastā”, Mārkalnes
ļaudis ieguvuši jaunu sporta
inventāru, volejbola, basketbola
un futbola bumbas, tīklus
futbola vārtiem un basketbola

groziem un citu vieglatlētikas
inventāru.

Minētais projekts atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”.
Projektā iegūtas dažādas galda
spēles, biljards, novuss un galda
teniss, kas ļaus katram bērnam,

jaunietim un pagasta iedzīvotājam
nodarboties ar sportu, piedalīties
dažāda veida aktivitātēs, veselības
un fiziskās labsajūtas uzlabošanai,
kā arī sportisko rezultātu sasniegšanai gan vietējā, gan plaša mēroga
sacensībās. Projektā iegūtais inventārs ļaus organizēt sporta dienas un
sacensības Mārkalnē, aicinot iesaisPROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Alūksnē taps multifunkcionāls
jaunatnes iniciatīvu centrs
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība
noslēgusi līgumu ar V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” par Latvijas un
Šveices sadarbības programmas
apakšprojekta „Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra izveide
Alūksnē” īstenošanu.
Minēto projektu īstenos Latvijas
un Šveices sadarbības programmas
projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes
„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” ietvaros.
Projekta vispārējais mērķis ir
attīstīt jaunatnes iniciatīvas un mobilitāti Alūksnes novadā, nodrošinot
multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbību, kas balstīta uz
vienlīdzības, sociālās iekļaušanas

un līdzdalības principiem.
- Izveidotais jaunatnes iniciatīvu
centrs Alūksnē projekta ieviešanas brīdī būs vienīgais jauniešu
neformālās izglītības, iniciatīvu un
mobilitātes atbalsta punkts novadā, kas kalpos kā metodiskais un
informatīvais atbalsta punkts novada jauniešiem. Veicinot jauniešu
iniciatīvu un aktivitātes, attīstīsies
katra indivīda personība, sniedzot
vienādas iespējas aktīvi darboties
ikvienam jaunietim mūsdienīgā
vidē, apgūt jaunākās tehnoloģijas
un komunikāciju, - norāda Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra direktore
Eva Aizupe.
Projektā plānots rekonstruēt ēku
Dārza ielā 8A 286 m2 platībā,
Alūksnē un labiekārtot tai pieguļošo
teritoriju aktīvās atpūtas iespējām,
ierīkojot soliņus, atkritumu tvertnes,
velosipēdu statīvu un basketbola
grozu. Līdz ar to, projektu īstenojot, Alūksnes novada jauniešiem
būs nodrošinātas lietderīgas brīvā

tīties Alūksnes novada iedzīvotājus.
Projekta „Sporta inventāra iegāde
brīvā laika pavadīšanas iespēju
dažādošanai Mārkalnes pagastā”
Nr. 10-07-LL31-L 413201-000032
kopējās izmaksas ir Ls 1348,77, no
kurām Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansējums ir
Ls 994,99.

laika izmantošanas iespējas ārpus
vispārējās izglītības iestādēm. Tāpat
projekts sekmēs jauniešu zināšanu
un prasmju apguvi ārpus formālās
izglītības, izveidojot jauniešu informācijas centru, veicinās līdzdalību
jaunatnes organizācijās, iniciatīvu
grupās un brīvprātīgajā darbā,
nodrošinās mērķgrupas iniciatīvām
nepieciešamo atbalstu.
Projekts sekmēs arī sociālā riska
grupu, jauniešu ar īpašām vajadzībām un novada nomales teritorijā
dzīvojošo jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū, izmantojot nakšņošanas
nodrošinājumu, jo projekts paredz
iegādāties 20 matračus un gultas
veļu, ierīkot dušas un virtuvi.

Īstenojot projektu, tiks veicināta
jauniešu līdzdalība centra darbībā,
kā arī sabiedrības un pašvaldības
dzīvē kopumā, nodrošinot sadarbību
starp centru, jauniešiem, darbā ar
jaunatni iesaistītajām personām un
pašvaldības amatpersonām. Projekts
sekmēs jauniešu iesaistīšanos vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska
mēroga pasākumos un projektos,
kā arī starpkultūru dialogu jauniešu
mērķauditorijā.
Projekta laikā jaunieši līdzdarbosies centra telpu un teritorijas
labiekārtošanā, notiks simbolikas
izveides konkurss un tiks izstrādāti
projekti jauniešu aktivitāšu nodrošinājumam.

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices
sadarbības programmas līdzekļiem
paplašinātajai Eiropas Savienībai
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Kultūra
Alūksnes muzejs atvērts jauniem, radošiem cilvēkiem!
Līva Liepiņa,
Alūksnes muzeja speciāliste
komunikāciju darbā
Kādā jaukā un saulainā vasaras
dienā Alūksnes muzejā virmo pozitīva gaisotne, jo muzeja kolektīvs pēc kāda laika neredzēšanās
ieraudzīs starojošās, smaidīgās,
vienmēr radoši noskaņotās un
daudzveidīgām idejām piepildītās
meitenes - Sintiju Romanovu no
Strautiņu pagasta un Saivu Bernāni no Jaunannas pagasta.
Meitenes par savu prakses vietu
divu mēnešu garumā izvēlējās muzeju, papildinot kolektīvu, ieviešot
daudz jaunu, oriģinālu ideju. Sintija
ir topošā fotogrāfe, jo, mācoties
Latvijas Kultūras koledžā kultūras
menedžmentu, kā novirzienu izvēlējusies foto mākslu. Izvēle jaunieti
apmierina un meitene smaidot
atzīst, ka savu otru aizraušanos - pasaules vēsturi arī neatstājot novārtā.
Vēsture meitenei šķiet interesanta
un aizraujoša. Ja nebūtu fotogrāfija,
tad vēsture būtu ceļš, ko Sintija
mērotu, kāpjot augstajā zinību
kalnā. Jautāta par citas skolas izvēli,
Sintija uzreiz atbild noraidoši. Kad
vaicāju, kādēļ, viss top skaidrs, jo,
ja skolā valda patīkama atmosfēra,
apkārt ir līdzīgi domājoši cilvēki,
ir atsaucīgi un saprotoši lektori,
notiek tematiskas, allaž pārdomātas

ballītes. Arī Saiva uzskata, ka viņas
skola viņai ir vispiemērotākā. Saiva
mākslinieciski izpaužas, mācoties Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas 3. kursā vides dizainu.
Jau tagad meitenes zinību bagāžā
iekrāts un apzināts daudz, kas noderēšot arī turpmākajā dzīvē.
Iepriekš, runājot ar Sintiju, uzzināju, ka Latvijas Kultūras koledža ir skola, kurā daudz jāmācās
un reizēm šķiet, ka kāds mācību
priekšmets ir nevajadzīgs, bet tad
pienākot brīdis, kad negaidīti nākas
saskarties ar kādu mācību priekšmeta izvirzīto teoriju un tad atmiņā nāk
tēze, kas iepriekš likusies mazsvarīga. Latvijas Kultūras koledža ir
atvērta brīviem, radošiem cilvē-

Sintija Romanova

kiem, visiem, kurus saista mūzika,
skatuve, deja, foto un tūrisms. Arī
Saiva piekrīt Sintijas teiktajam un
apstiprina, ka Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskola ir piemērotākā
skolēniem, kas vēlas radoši pašapliecināties.
Topošā fotogrāfe un dizainere
atzīst, ka viņu gadalaiks ir vasara,
jo tad var tik daudz ko paveikt
un viss, ar ko meitenes aizraujas,
paplašina viņu redzesloku. Par to
varēja pārliecināties arī prakses
laikā. Kad meitenēm jautāju, kādēļ
par prakses vietu izvēlējās tieši
Alūksnes muzeju, Sintija atbildēja,
ka muzejs saista, jo vienkopus ir
gan vēsturiskais, gan mākslinieciskais. Viņu interesējusi iespēja
iedziļināties muzeja darbā. Savukārt
Saiva muzeju izvēlējusies tādēļ, ka
iestāde bijusi visatbilstošākā viņas
izvēlētajai nākotnes profesijai.
Divu mēnešu laikā meitenes paveica daudz – veidoja afišas jaunajām
un jau esošajām muzeja izstādēm,
ekspozīcijām, sagatavoja informācijas lapas. Sintija kopā ar muzeja
vēsturnieci Maiju Semjonovu sagatavoja spēli jaunai muzejpedagoģiskajai programmai, kā arī fotografēja
muzeja krājuma gleznas fotokolekcijai. Saiva izgatavoja kalendāra
maketu 2012. gadam, izveidoja
daudzveidīgus dekoratīvus rāmīšus
muzeja prezentācijām. Prakses laikā
Sintija un Saiva piedalījās vairākos

bibliotēkā, bet arī ārpus tās
telpām.

Alūksnes pilsētas bibliotēkas
darbinieki vienmēr ir ieinteresēti
atbalstīt un ieviest bibliotēkā
jaunu pakalpojumus, kas ļauj
bibliotēkai attīstīties kā vietējās
sabiedrības kultūras, izglītības
un sociālajam centram.
Viens no mūsu bibliotēkas
darbības mērķiem ir sekmēt
bibliotēkas pakalpojumu
pieejamību un informācijas
resursu izmantojamību ne tikai

Cenšoties realizēt šo ieceri, esam
atsaukušies bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” darba grupas un SIA „Lattelecom” aicinājumam piedalīties akcijā „Bibliotēka
dodas pie lietotāja”. Akcijas laikā
bibliotekāri dosies pie cilvēkiem
ar ierobežotām sociālās aktivitātes
iespējām un viņu dzīvesvietās, izmantojot portatīvo datoru ar mobilo
interneta pieslēgumu, ko nodrošinās
SIA „Lattelecom”, sniegs apmācības datora un interneta lietošanas

pamata prasmēs.
Aicinām pieteikties mājas apmācībai tos alūksniešus, kuriem ir ierobežotas iespējas apmeklēt bibliotēku (ilgstošas vai īslaicīgas slimības
dēļ, grūtības nokļūt bibliotēkā,
jaunās māmiņas u.c.), bet kuri vēlas
apgūt pamatprasmes darbā ar datoru
un internetu! Pieteikties apmācībām
un saņemt informāciju var, zvanot
uz bibliotēku pa tālruni 64322197
vai, ja iespējams, sūtot pieteikumu
uz e-pastu aluksne.bibl@inbox.lv.
Apmācības notiks no augusta līdz
oktobra vidum, kad pie Jums dzīves
vietā, saskaņojot ar Jums mācībām

Veclaicenē būs
tradicionālā
Igauņu diena
Maija Rozīte,
Veclaicenes tautas nama
vadītāja

Saiva Bernāne
Foto no Alūksnes muzeja albuma

muzeja pasākumos, tos iemūžinot
caur objektīva aci.
Alūksnes muzejs ir atvērts
jauniešiem! Strādāt ar radošiem,
atraktīviem, muzeja darbā ieinteresētiem cilvēkiem ir gandarījums.
Īpaši prieks par to, ja var redzēt,
ka jaunietis vēlas savu darbu veikt
kvalitatīvi, uzklausīt gan ieteikumus, gan kritiku. Sintija un Saiva
saka lielu paldies muzeja speciālistiem par pavadīto laiku muzejā,
par gudro padomu un atzīst, ka
labprāt atgrieztos muzejā, ja būtu
tāda iespēja. Jaunietes mudina arī
citus studentus, kuri savu nākotni
saista ar mākslu, par prakses vietu
izvēlēties Alūksnes muzeju.

Alūksnes bibliotēka piedāvā datorprasmes apgūt mājās
Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
direktore

www.aluksne.lv

vēlamo laiku, ieradīsies bibliotēkas darbinieks ar datoru. Mācībās
piedāvājam apgūt gan darbu ar
tekstu, gan interneta izmantošanu
ikdienā, nepieciešamās informācijas meklēšanu, e-pakalpojumu
izmantošanu (maksājumi, pirkumi
u.c.), gan saziņas iespējas internetā
(e-pasts, skype). Plānotā mācību
programma var tikt mainīta, ņemot
vērā konkrētā apmācāmā cilvēka
prasmes un vēlmes. Apmācības ir
bez maksas.
Piesakies un izmanto iespējas iegūt
jaunas prasmes!

13. augustā jau sesto gadu
Veclaicenes pagastā notiks
pasākums „Igauņu diena Veclaicenē”, kura tēma šogad ir:
„Pārrobežas kultūras sakaru
daudzveidošana, kultūras
darbinieku un amatierkolektīvu sadarbības iespējas. Labie
piemēri”.
Šīs dienas ietvaros notiks kultūras darbinieku seminārs, kurā
tiks diskutēts par kultūrpolitiku
abās valstīs, katrā lokālajā vietā,
dibināti jauni kontakti, tiks prezentēta labā pieredze pārrobežu
sadarbībā. Seminārā piedalīsies:
no Latvijas - Alūksnes novada
domes izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas
deputāte Marina Ramane un no
Igaunijas - Veru rajona kultūras
nodaļas vadītājs Peeters Laursons. Savā pieredzē kultūras sadarbības jomā dalīsies speciālisti
no Latvijas un Igaunijas.
Savukārt, kamēr kultūras darbinieki piedalīsies seminārā, abu
valstu amatiermākslas kolektīvi
un to vadītāji apgūs prasmes
radošajās darbnīcās, kurās dziedošie kolektīvi iepazīs igauņu
valodu un mūziku, apgūstot
dziesmas, dejotāji varēs atrast
kopējo un atšķirīgo, mācoties
igauņu dejas, bet teātra aktieri
izpaudīsies savā mākslas jomā.
Vēlāk visu apgūto kolektīvi parādīs kopējā vakara koncertā.
Seminārs un radošās darbnīcas
notiks no pulksten 16 līdz 18.
Pulksten 19 pie pagasta pārvaldes ēkas tiks teiktas svētku
uzrunas un sāksies gājiens uz
estrādi, kur pulksten 19.30 notiks
koncerts un savukārt pēc tā būs
vakara balle.

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas,
Alūksnes novada pašvaldības izbraukuma kopsēde

Alūksnes novada kultūrvēstures jautājumi
25. augustā:
10.00 - 10.30 Reģistrēšanās
10.30 - 10.35 Kopsēdes atklāšana,
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Aivara Fomina ievadvārdi
10.35 - 10.40 Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Jura Ekmaņa
ievadvārdi
10.40 - 10.45 Rīgas pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmijas
rektores Daces Markus vēlējums
novadam
10.45 - 11.00 Dziesma malēniešiem
11.00 - 11.20 Alūksne un pārnovadi.
Sanita Eglīte
11.20 - 11.40 Ieskats Alūksnes
novada kultūrvēstures izzināšanas
avotos. Saulvedis Cimermanis
11.40 - 12.00 Alūksnes senvēstures
jautājumi. Māris Atgāzis
12.00 - 12.20 Atzeles senvēsture:

Alūksnes novada pašvaldības ēkas lielajā zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē

versijas, vīzijas, fakti. Hernhūtieši
Alūksnes, Apekalna un Gaujienas
novados. Jānis Polis
12.20 - 12.40 Alūksnieši 18.gs. vidū
draudzes baznīcas grāmatu atainojumā. Jānis Līcis
12.40 - 13.00 Alūksnes novada
arhitektūras un mākslas vērtības un
to radītāji. Imants Lancmanis
13.00 - 13.20 Ernsts Gliks - dzejnieks! Māra Grudule
13.20 - 13.40 Alūksnes novada
skolu vēstures senākās lappuses.
Ilga Lazdiņa, Sandra Magaziņa,
Ruta Zvaigzne
13.40 - 14.40 Kafijas pauze
14.40 - 15.00 Skola Romeškalnā.
Ēvalds Vanags
15.00 - 15.20 Jaunlaicenes muižas
muzejs un vietējā sabiedrība. Sandra Jankovska
15.20 - 16.05 Malēniskās izloksnes

(ar filmu demonstrējumu). Dace
Markus
16.05 - 17.10 Koncerts
No 10.00 līdz 16.00 darbojas apgāda „Zvaigzne” grāmatu galds

26. augustā:
9.00 - 9.20 Amatierteātris Alūksnes
pilsētā un novadā. Ieva Ķīse, Una
Sedleniece
9.20 - 9.40 Garjuru igauņi laiku
lokos. Kristīne Ducmane
9.40 - 10.00 Malēnieša Jāņa Krēs-

liņa, daiļkrāsotāja, etnogrāfa un
mākslinieka personības veidošanās.
Linda Safranoviča, Gunta Tuča,
Iveta Mikijanska
10.00 - 10.20 Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālās kultūras vērtību
izzinātājs. Sanita Stinkule
10.20 - 10.40 Malēnieši citzemju
mācību iestādēs. Jēkabs Raipulis
10.40 - 11.00 Aresta nams un mazpilsētas cietums Alūksnē. 1920.1940.g. Maija Semjonova
11.00 - 11.20 Kafijas pauze
11.20 - 11.40 Latvijā nepazīstamais

alūksnietis arhitekts Jūlijs Caune.
Venta Kocere
11.40 - 12.00 Klotiņu dzimta un tās
raduraksti kopš 1862.gada. Aivars
Kehris
12.00 - 12.20 Mīti un realitāte par
Liepnas kauju 1941. gada 4. jūlijā.
Skaidrīte Kļaviņa
12.20 - 12.40 Pretošanās kustība
Malēnijā 1944.- 1950.g. Ainārs
Bambals
12.40 Pārrunas
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Noslēdzies konkurss „Skaista mana tēva sēta”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad Alūksnes novada pašvaldība organizēja konkursu „Skaista
mana tēva sēta”, lai veicinātu vides
sakopšanu un labiekārtošanu novada teritorijā.
Jūlijā žūrijas komisija apmeklēja
konkursam pieteiktos objektus,
izvērtēja tos, tikās ar to īpašniekiem
un Alūksnes pilsētas svētku laikā 6.
augustā pulksten 15.30 skvērā Lielā
Ezera ielā notiks konkursa noslēguma
pasākums, uz kuru novada pašvaldība
mīļi aicina visus konkursa dalībniekus.
Žūrijas komisijas vadītājs, Alūksnes
novada pašvaldības ainavu arhitekts
un Vides dizaina padomes priekšsēdētājs Agris Veismanis pēc iepazīšanās
ar visiem objektiem dalījās savos
iespaidos:
- Jāteic, ka sākotnēji potenciālo
konkursa dalībnieku aktivitāte bija
diezgan maza, tādēļ pagarinājām
pieteikšanās termiņu. Kopumā konkursam paši pieteikušies vai pieteikti
bija 47 dalībnieki – 15 individuālās
mājas, 23 lauku sētas, 3 daudzdzīvokļu mājas un 6 komercobjekti. Paldies
visiem par atsaucību, jo katrā vietā,
kur bijām, saimnieki bija centušies un
saposuši savus īpašumus! Vismazāk pieteiktas bija daudzdzīvokļu
mājas, taču tajās, kas bija pieteiktas,
īpašnieki bija tiešām rūpējušies par
apkārtni, lai gan apzaļumot daudzdzīvokļu mājas apkārtni ir grūtāk
nekā individuālo māju vai lauku sētu.
Šoreiz nelielās konkurences dēļ gan
nepiešķīrām pašu augstāko vērtējumu.
Komercuzņēmumu novērtēšana bija
gana sarežģīta, objekti sakārtoti, taču
darbības specifikas tik ļoti atšķirīgas:
viesu mājas, kokapstrādes uzņēmumi, automašīnu servisi un pat kūdras
izstrādes uzņēmums!
Jebkurā objektā iebraucot, ir svarīgs
pirmais iespaids – lai sakopts būtu ne
tikai mājas pagalms, bet arī apkārtējie
dabas skati. Ļoti skaistas ainavas
redzējām „Sauliķos” Jaunalūksnes
pagastā, „Slokās” Veclaicenē, „Sauleskalnā” Mārkalnē, „Mūrniekos”
Annas pagastā.
Lai dārzs būtu skaists, ir svarīgs
veiksmīgs zonējums – priekšdārzs,
dzīvojamā, atpūtas, bērnu rotaļu
un saimnieciskā zona. Ļoti labi un
pārdomāti zonējumi ir Torņa ielā 65
Alūksnē, Nākotnes ielā 9 Māriņkalnā, „Avotos” Jaunlaicenē, „Stāķos”
Jaunalūksnē.
Zonējums labi izteikts ir izveidojies
jau ilgstošu laiku veidotos un koptos
dārzos, bet konkursam bija pieteikti arī daudzi jauni un perspektīvi
dārzi, un te es gribu uzteikt „Zīlītes”
Jaunalūksnē, „Krustceļus” Liepnā un
„Paeglīšus” Ziemerī.
Daudzviet saimnieki ir padomājuši,
lai pēc krietna darba varētu atpūsties
omulīgā atpūtas vietā ar ugunskuru,
pirtiņu, dīķīti. Te es gribētu minēt
„Upītes” Veclaicenē, „Austrumus” un
„Stūrīšus” Ziemerī, „Kaķus” Malienā.
Individualitāti dārzam piešķir arī interesanti soli, kādus redzējām Jāņkalna
ielā 27 Alūksnē un „Jaunkuplejās”
Jaunannā.
Ļoti interesants objekts bija uz Jaunlaicenes un Alsviķu pagastu robežas
– „Balti”, kur saimnieki savu sētu un
tās apkārtni iekārto ar humoru.

Turpinājums 9. lappusē
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Jau divpadsmito vasaru...
Daila Leimane,
nometnes audzinātāja

No 28. jūnija līdz 8. jūlijam
Alūksnes novada sociālais dienests
ar Alūksnes novada pašvaldības
finansējumu rīkoja maznodrošināto
ģimeņu bērniem darba un atpūtas
nometni, kuras vadītāja ir Dzintra
Bičevska. Par audzinātāju nometnē
strādāju jau desmito vasaru un to
daru labprāt.
Lielu atbalstu nometnei sniedz
Alūksnes pilsētas sākumskolas direktors Dainis Svarups, bibliotekāre Māra
Vimba, sporta skolotāja Ilga Tumševica un skolas saimnieks Juris Leimanis.
Šāda veida nometne bērniem ir ļoti
vajadzīga, par to liecina bērnu rakstītās
vēstules un sarunas ar vecākiem.
Šovasar nometnē darbojās 22 bērni.
Prieks par to, ka viņi izsaka vēlmi ne
tikai atpūsties, bet arī pastrādāt. Bija
arī vēstules, kurās izteikta vēlēšanās
uzrakstīt kādu grūtu diktātu, parēķināt
matemātiskus uzdevumus un palasīt
grāmatas.
Katru dienu interesantas sporta un
galda spēles notika Mairas Zilauas un

Kaivas Molleres vadībā. Sporta diena
noslēdzās ar stafetēm un iegūtajiem
diplomiem. Zīmējumu konkursam
bērni gatavojās centīgi un iesniedza
savus labākos darbus.
Mēs apmeklējām Alūksnes pilsētas
Tautas namu, uz kuru mūs uzaicināja
Līva Leimane. Tā mums bija mazā
ekskursija. Aivars Millers bērniem
stāstīja par teātri Alūksnē un katrs
varēja iejusties aktiera lomā. Renāte
Pilipa pastāstīja par lietišķās mākslas
studiju „Kalme” un tās darbību.

Tūrisma informācijas centrs mūs
aicināja dārgumu meklēšanā. Meklējot
apslēpto mantu, bērni iepazina tuvāk
mūsu Alūksni un tās vēsturiskās vietas.
Kā jau katru vasaru, nometnē
viesojās zobu higiēniste Ilze Stradiņa,
kura vēlreiz un vēlreiz atgādināja, cik
svarīgi ir rūpēties par saviem zobiem
un ēst veselīgi. Medmāsa Anda Vīksna
vienmēr ir gaidīta nometnē ar padomiem, kā rūpēties par savu veselību,
cik svarīgi ir ievērot drošību un zināt,
kā sniedzama pirmā palīdzība, ja esi

Nometne bērniem bija interesanti pavadīts laiks

Bērni nometnē sagatavoja koncertu vecākiem
Foto no nometnes albuma

nokļuvis nelaimē.
Katru dienu bērniem bija iespēja
līmēt, zīmēt, griezt un veidot. Roboti
un leļļu mājas tapa no tukšām kartona
kastēm un pudelēm. Prieks bija par
skolas pagalmā apgleznotajiem
akmeņiem.
7. jūlijā mēs gaidījām ciemos vecākus. Bērni bija sagatavojuši koncertu.
Mīļš paldies vecākiem, kuri atnāca!
Ar nepacietību bērni gaidīja Dzintras
solīto pārsteigumu nometnes pēdējā

dienā un nebija vīlušies - mēs pavadījām jauku dienu Latgales pusē. Preiļos
leļļu muzejā bērni nokļuva īstā karaļvalstī. Apmeklējām Aglonas baziliku
un Kunga kalnu.
Nometne noslēgusies ar lielu bērnu
un vecāku paldies visiem, kas palīdzēja.
Vasara ātri aizsteigsies un visus atkal
gaidīs skola. Lai bērniem sekmīgs
jaunais mācību gads un jaukas atmiņas
par aizgājušo saulaino vasaru!

Mazie malēnieši piedalās nometnē

Kristīne Vimba,
nometnes vadītāja

No 4. līdz 7. jūlijam Alūksnes novada skolēniem bija iespēja piedalīties
ģimeņu biedrības „PIE PAVARDA”
organizētajā nometnē „Mēs, malēnieši, Malēnijā - 4”.
Nometnes programma tika izstrādāta
sadarbībā ar Veselības veicināšanas
koordinētāju Ingrīdu Sniedzi, lai
nometnes dalībniekiem piedāvātu
dažādas fiziskās aktivitātes, turpinātu
iepazīstināt ar vienu no ieteicamākajiem atpūtas veidiem, kas ne vien
uzlabo veselību, bet arī pilnveido
zināšanas - ar tūrismu.
Tā kā iepriekšējos četros gados ir
iepazīts Alūksnes un Apes novads, tad
šogad nometnes dalībnieki devās iepazīt blakus novada – Gulbenes - tūrisma
un kultūrvēsturiskos objektus.
Četrās dienās nometnes dalībnieki ar
velosipēdiem nobrauca vairāk nekā
180 kilometrus, piedalījās dažādās
aktivitātēs, iepazina tūrisma objektus
Alūksnes un Gulbenes novados.
Skolēni ar interesi klausījās Jāņa Poļa
stāstījumu par Spidzenieku pilskalnu
un Alsviķu pagasta ievērojamākajiem cilvēkiem, kā arī pārbaudīja
savas prasmes, slēpojot komandā un

staigājot ar koka kājām. Īpaši zēniem
patika slepenais militārais objekts bijusī Zeltiņu kodolraķešu bāze un
Zeltiņu pagasta muzejs. Gides Sandras
Magaziņas stāstījums spēja radīt
noskaņu par tiem laikiem, ko skolēni
nav piedzīvojuši.
Ļoti jauki nometnes dalībniekus
uzņēma gan Lizuma muižā, gan Vecgulbenes muižā, gan arī Bānīša depo.
Visi nometnes dalībnieki kaut reizi
dzīvē ir braukuši ar Mazbānīti, bet
Bānīša mājās - depo daudzi bija pirmo
reizi. Ar interesi bērni klausījās gan
stāstījumā, gan vizinājās ar drezīnu.

Daudzās dalībnieku izvērtējuma
anketās parādījās, ka vislabāk patikusi
izturības tūre pa Tirzas upi, ko organizēja Gulbenes novada tūrisma mītnes
„Ozoldruvas” saimnieks un tūrisma
entuziasts Dailis Kadils. Šajā izturības
tūrē, pārvarot dažādus šķēršļus un
palīdzot viens otram, tādējādi stiprinot
komandas sadarbības prasmes, veicām
trīs kilometrus pa Tirzas upi. Slapjš,
bet ļoti interesants piedzīvojums.
Par to, ka aktīvais tūrisms ir interesants, pārliecinājāmies arī šķēršļu
saliedēšanas takā komandām. Lai
to veiktu, bija nepieciešama ne tikai
Dalībniekus gaidīja dažādi piedzīvojumi

Nometne “Mēs, malēnieši, Malēnijā” notika jau ceturto reizi
Foto no nometnes albuma

komandas sadarbība, bet orientēšanās
un tūrisma tehnikas zināšanas. Pēc tam
daudzi nometnes dalībnieki atzina, ka
bez nometnes dalībnieka Arda Tukiša
mēs to nebūtu paveikuši.
Nometnes laikā iepazinām siera
gatavošanas procesu, uzrakstījām
vēstījumu Latvijas viduslaiku piļu maketu parkam, devāmies nakts trasītē,
spēlējām dažādas spēles, dziedājām
un stāstījām spoku stāstus pie vakara
ugunskura. Diena paskrēja ļoti ātri un
pēdējā nometnes dienā daudzi atzina,
ka žēl, ka jādodas mājup.

„Māksla Tavā ielā” un citi jauniešu apmaiņas projekti
Agnese Zīle, grupas līdere
Ilze Zvejniece, ABJC jaunatnes lietu
speciāliste

Turcijā, Ankārā, no 13. līdz 21.
jūnijam risinājās jauniešu apmaiņas
projekts „Art in Your Street - Street
Art Festival”, kurā piedalījās sešas
meitenes no Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra (ABJC) - divas
Elīnas, Ieva, Sandija, Zane un
Agnese (attēlā), kā arī dalībnieki no
Turcijas, Spānijas, Itālijas, Horvātijas un Polijas.
Projekta galvenais mērķis bija popularizēt ielu mākslu kā radošās izpausmes veidu, kas var būt ne tikai deja un
dziesma, bet arī pašu radīta performan-

ce vai improvizācija. Nedēļas laikā dalībnieki piedalījās ritma, pantomīmas,
improvizācijas un mākslas darbnīcās,
kā arī paveikto demonstrēja cilvēkiem
Ankaras pilsētā.
Projektam noslēdzoties, Elīnas D.
iespaidi ir īsi un konkrēti - jauki cilvēki, svaigas idejas un kopības sajūta,
bet Sandija par šo projektu izsakās
šādi: „Šo projektu varētu raksturot
kā interesantu, savādāku. Mums bija
jāiemācās tikt galā ar problēmām,
jārisina tās, jāpieņem visu tā, kā tas
ir, tomēr mēs baudījām, man patika,
satiku jaunus un jaukus cilvēkus, guvu
pozitīvas emocijas, baudīju citas valsts
kultūru, apskatīju skaistas vietas, aktīvi
darbojos. Kopumā jauks, pieredzes
bagāts projekts. Patiesībā viss dzīvē ir

tieši tik krāsains, cik krāsainu mēs paši
to mākam ieraudzīt, tāpēc šo projektu
varētu raksturot vārds „varavīksne”,
jo katra no mums to redzēja citā krāsā,
bet emociju un iespaidu kopums izveidoja ko ļoti skaistu”.
12. jūlijā meitenes savus iespaidus
prezentēja Alūksnes jauniešiem. Kopā
ar interesentiem meitenes noorganizēja
flashmob akciju veikalā „Maxima”,
kur pircēji sākumā īsti nepievērsa uzmanību, bet pēc brīža sāka ar kautrīgu
interesi vērot notiekošo, iekrāsoja
savas emocijas uz kopīgas lielas lapas,
skatījās bildes un dalījās spilgtajos iespaidos pie tējas krūzes un saldumiem.
Šīs vasaras laikā ABJC plānotas vēl 3
jauniešu apmaiņas – 6 jaunieši jūlija
beigās piedalīsies projektā „Cultural

Performance. You Can Make it Happen” Leipcigā, Vācijā, bet 7 jaunieši
augusta beigās dosies uz projektu
„Feel the Power” Zakopanē, Polijā,

Nometnes pedagogi saka lielu
paldies Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldei, Alūksnes novada
pašvaldībai un Veselības ministrijai.
Pēdējā nometnes dienā gan anketās,
gan vārdos nometnes dalībnieki
pateicās skolotājiem par sapratni un
atbalstu, kā arī pauda vēlmi tikties
nākamajā gadā nometnē „Mēs, malēnieši, Malēnijā - 5”.

bet augusta vidū Alūksnē risināsies
projekts „Uzdrošinies un piedalies!”,
kur tiksies Alūksnes novada un Vācijas
jaunieši.
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Pašvaldības iestādēs
Iepazīst kaimiņu
novadus
Pašā vasaras vidū mēs,
Jaunannas un Annas seniori,
devāmies ekskursijā pa kaimiņu novadiem.
Pabijām Līgatnē padomju laika
astoņdesmitajos gados labiekārtotā, slepenā 9m zem zemes
esošā 2000m2 lielā bunkurā,
kuram slepenība noņemta tikai
2003. gadā. Iepazinām Āraišu
arheoloģisko muzejparku, izstaigājām Cēsu pils torņus un veco,
sirmo parku. Blomes pusē iegriezāmies lauku mājās „Donas”,
kur to saimnieki cep maizi un
selekcionāra A. Krūmiņa krāšņi
ziedošajā liliju dārzā.
Diena pagāja nemanot, noguruši, bet emocijām bagāti atgriezāmies mājās.
Visu ekskursantu vārdā vissirsnīgāko PALDIES sakām mūsu
pagastu pārvalžu vadītājai Vēsmai Čugunovai, vienmēr laipnajam un patīkamajam šoferītim
Varim un mūsu meitenēm Ivetai
un Vitai par kopā turēšanu.
Jaunannas un Annas seniori

Strūklaku dīķos
makšķerēt
nedrīkst
Nereti gadījies redzēt, ka
alūksnieši un pilsētas viesi apbrīno Alūksnes centrā esošajos
strūklaku dīķos mītošās zivis,
bērni un arī pieaugušie labprāt
tās pabaro, vērojot zivtiņu cīņu
par gardāko maizes gabaliņu.
Taču ne viens vien alūksnietis
arī pamanījis, ka gan pieaugušie,
gan pusaudži mēdz šajos dīķos
makšķerēt, lai gan to darīt ir
aizliegts.
Alūksnes novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.24/2010
„Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” nosaka, ka Alūksnes novada
sabiedriskajos apstādījumos,
kas ir arī parks pie Alūksnes
Jaunās pils, ir aizliegts makšķerēt un zvejot zivis, kā arī
peldēties, braukt ar laivām vai
mazgāt veļu, transportlīdzekļus
un dzīvniekus ūdenstilpnēs, kas
atrodas Alūksnes pilsētas vai
novada apdzīvoto vietu centru
apstādījumos. Par šā noteikuma
pārkāpšanu var uzlikt naudas
sodu līdz Ls 50.

Sēdes augustā
Teritoriālā komiteja
8. augustā 10.00
Apvienotā Sociālo pakalpojumu
un veselības aprūpes jautājumu
un Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja
10. augustā 10.00
Tautsaimniecības komiteja
16. augustā 10.00
Finanšu komiteja
18. augustā 10.00
Domes sēde

25. augustā 10.00

www.aluksne.lv

Dzimtsarakstu nodaļa atskatās uz aizvadīto pusgadu
Anita Grīvniece,
Alūksnes novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
Saules svelmes pieliets, puķu
ziedēšanu veicinošs, pēc lietus
tvīkstošs, allaž veldzējošā ezera
ūdeni sasildījis, jūlijs jau noslēdzies. Katru mēnesi apkopojam
datus par civilstāvokļa reģistrāciju un neviļus varam spriest par
to, kas notiek mūsu sabiedrībā
demogrāfiskajā jomā.
Izvērtējot 2011. gada I pusgadu
Alūksnes novada dzimtsarakstu
nodaļā, jāsecina, ka pēdējo gadu
raksturīgā tendence - mirušo skaits
ievērojami pārsniedz dzimušo
skaitu, saglabājusies. 2011. gada I
pusgadā Alūksnes novada dzimt-

sarakstu nodaļā dzimšanas apliecības izrakstītas tikai 38 jaunajiem
novada iedzīvotājiem - 19 zēniem
un 19 meitenēm. Tas ir satriecoši
un satraucoši maz mūsu lielajam
novadam, salīdzinot ar 2010. gada
I pusgadā novadā reģistrētajiem 75
bērniem. Laulībā dzimuši 13 bērni,
tēva ieraksts, atzīstot paternitāti - 21
jaundzimušais, 4 dzimšanas apliecībās ierakstītas tikai ziņas par bērna
māti. Reģistrētas 15 laulības, kas ir
nedaudz vairāk, salīdzinot ar 2010.
gada I pusgadu. 11 laulību reģistros redzams, ka laulājamie bijuši
mūsu novada iedzīvotāji. 4 laulības
reģistrētas - deklarētas dzīvesvietas citos novados. Jau pierasts, ka
gada pirmā puse nav kāzām bagāta.
Toties iepriecina tas, ka jūlija otrajā
pusē un augustā, kas tradicionāli bi-

jis kāzu laiks, laimes vēlējumi mūsu
namā skanēs daudz biežāk. Savu
artavu varbūt dos arī baznīcā gada
otrajā pusē reģistrētās laulības.
Miršanas reģistri izdarīti 135
mūžībā aizgājušajiem - 65 vīriešiem
un 70 sievietēm.
Dzimtsarakstu nodaļā pozitīvu
risinājumu radušas 1 uzvārda,
vārda maiņas lieta un 1 tautības
ieraksta maiņas lieta. Šo lietu skaits
saglabājies iepriekšējā gada līmenī.
Pusgadā pavisam izsniegtas 279
ģerboņa apliecības. Saņemti 36
paziņojumi par laulības pārtraukšanu, no tiem - 17 zvērināta notāra
paziņojumi par laulības šķiršanu, 19
izraksti no tiesas spriedumiem par
laulības šķiršanu.
Šo nelielo pārskatu vēlos noslēgt
„uz cerīgākas nots”. Mēdz sacīt, ka

viss, kas ar mums šajā dzīvē notiek,
ir dārgums, jo atmiņas paliek kopā
ar mums uz mūžu. Priekam un
skumjām esot viens avots - cilvēka
sirds. Tādēļ ikdienas darbā priecē,
ka, neskatoties uz rūpēm un nevaļu,
grūti prognozējamo rītdienu, cilvēki
tomēr vēlas atzīmēt nozīmīgus
notikumus savās ģimenēs - ,,apaļas’’ kāzu jubilejas un krustvecāku
iegūšanas svētkus saviem bērniem.
Šovasar šādu svētku reižu mūsu
nodaļā ir krietni vairāk. Gaidām un
aicinām ikvienu svinēt gribētāju!
Raudzīsimies nākotnē ar cerību, ka
cilvēku attiecības kļūs harmoniskākas, ģimene un bērni būs vērtība.

Jaunannas audzēkņi veiksmīgi piedalās pasākumos
Inga Kalniņa,
Jaunannas Mūzikas un mākslas
skolas direktora p.i.
Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi aizvadītajā
mācību gadā sekmīgi apguvuši
savas izvēlētās mācību programmas (mūzikā un/vai mākslā) un
piedalījušies dažādos konkursos,
koncertos un izstādēs.
Jaunannas Mūzikas un mākslas
skolas un Liepnas mācību punkta
audzēkņi un pedagogi (M. Kaļāne,
U. Puzulis) piedalījās Bērnu vizuālās mākslas konkursā „PET pudeles
pārvērtības” - Liepnas mācību

punkta audzēkņi (ped. M. Kaļāne)
ieguva Čehijas Republikas vēstniecības simpātiju balvu.
Liepnas mācību punkta audzēknes
Reina Gorkija un Eva Caune (ped.
M. Pugeja) sekmīgi piedalījušās
Latvijas mākslas skolu audzēkņu
gleznošanas konkursā Valmierā.
X Starptautiskajā vizuāli plastiskās
mākslas konkursā „Es dzīvoju pie
jūras” piedalījās audzēkņi Dagnija
Macāne, Lana Sniedzāne, Dīva Kazimirjonoka, Reina Gorkija, Dagnis
Aivars Ziediņš (ped. M. Kaļāne, M.
Pugeja). Dagnija Macāne ieguva 3.
vietu.
Skolas audzēknes Reina Gorkija
un Eva Caune sekmīgi piedalījušās

Latvijas mākslas skolu audzēkņu zīmēšanas konkursā Valmierā – (ped.
M. Kaļāne), savukārt Sanija Jansone un Alise Stella Novika veiksmīgi
startējušas V Jēkaba Graubiņa jauno
pianistu konkursā Līvānos (ped. I.
Vilciņa).
Alsviķu mācību punkta audzēkne
Annika Epnere (ped. D. Grise,
konc. I. Kangsepa) sekmīgi piedalījās Vidzemes reģiona mūzikas skolu
vijoles un čella spēles audzēkņu
konkursā Cēsīs un ieguva atzinības
rakstu.
II Starptautiskajā vizuālās plastiskās mākslas konkursā „Dažāda
pasaule” ar tēmu „Dzīvnieki manā
zemē” sekmīgi piedalījās Jaunan-

nas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi Sanija Jansone, Amanda
Puzule, Māra Skudra, Kristīne Migunova, Megija Saleniece, Ingeborga Kalniņa, Rolands Baltais (ped.
U. Puzulis, S. Pavlova) un Liepnas
mācību punkta audzēkņi Kaspars
Sārs, Daina Birkāne, Niklāss Pugejs, Eva Caune, (ped. M. Kaļāne,
M. Pugeja).
Liepnas mācību punkta audzēknes Daina Birkāne un Eva Caune
ieguvušas 1. vietu Starptautiskajā
vizuālās mākslas konkursā Jāzepa
Vītola mūzika ar tēmu „Upe un
cilvēka dzīve” (ped. M. Kaļāne).

Uzlabo dzīves kvalitāti sociālās aprūpes centrā „Alūksne”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Piektdien, 29. jūlijā Alūksnes sociālās aprūpes centrā „Alūksne”
pasākumā „Mēs paši ar dvēseli”
svinīgi noslēdzās divu projektu
īstenošana.
VAS „Hipotēku un zemes banka”
Klientu kluba „Mēs paši” 2011.
gada projektu konkursā sociālās
aprūpes centra klientu padome
piedalījās ar projektu „Lapenes
ierīkošana Sociālās aprūpes centrā
„Alūksne””, savukārt Alūksnes un
Apes novada fonda 10. projektu
konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” –
ar projektu „Sociālās aprūpes centra
„Alūksne” apkārtnes labiekārtošana”.
Projektu noslēguma pasākumā
piedalījās gan VAS „Hipotēku un
zemes banka”, gan Alūksnes un
Apes novadu fonda, kā arī Alūksnes
novada pašvaldības pārstāvji.
Projektu laikā ierīkota lapene, kas
paplašinās iespējas centra klientiem uzturēties svaigā gaisā gan
atpūšoties, gan uzņemot viesus, kā
arī veikta teritorijas labiekārtošana,
ierīkojot pastaigu celiņus ar atpūtas
soliņiem un jauniem košumaugu
stādījumiem.
Projektu noslēguma pasākumā
projektu vadītāja Baiba Meistere
atzina, ka abi projekti veiksmīgi
papildina viens otru, lai uzlabotu
Alūksnes novada veco un slimo
ļaužu dzīves apstākļus.

Īpašu PALDIES šoreiz pelnījuši
SIA “Deiwoss” pārstāvji, jo, kā
atzina gan B. Meistere, gan sociālās
aprūpes centra direktore Rasma
Muceniece, šo lielo darbu paveikt
nebūtu bijis iespējams bez SIA
“Deiwoss” atbalsta, jo viņi ne tikai
ar rūpību uzbūvējuši lapeni, bet arī
ieguldījuši savu artavu projektā,
dāvinot būvniecības darbus 600 latu
apmērā.
Sociālās aprūpes centra klientu
padomes vadītājs Artūrs Auseklis
visus pasākuma dalībniekus aicināja
domāt jaunajai lapenītei vārdu, lai
nākamajā mēnesī svinētu vārda
došanas svētkus.
Jau jūnijā sociālās aprūpes centrā
noslēdzās Alūksnes un Apes
novada fonda 9. projektu konkursa „Atbalsts iedzīvotāju idejām”
atbalstītais projekts „Terases jumta
izveidošana Sociālās aprūpes centrā
„Alūksne”, kura laikā klientu iecienītā terase ieguva jumtiņu. Arī šis
projekts pansionāta iemītniekiem ar
kustību traucējumiem dos iespēju uzlabot veselību svaigā gaisā.
Jāpiebilst, ka arī terases jumtiņu
izgatavoja vietējais uzņēmējs - Laimonis Bāliņš.
Visi realizētie projekti sniedz arī
vizuālu uzlabojumu, jo sociālās
aprūpes centra ēka ir vēsturiska
un tā atrodas pa ceļam uz tādiem
iecienītiem tūrisma objektiem
kā Tempļakalns, Saules tilts, arī
Alūksnes kapsētu. Līdz ar to arī
pilsētas viesi dodoties tos apskatīt,
redzēs sakārtotu sociālās aprūpes
centra teritoriju.

Projektu noslēguma pasākumā piedalījās gan VAS „Hipotēku un zemes banka”,
gan Alūksnes un Apes novadu fonda, kā arī Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji
Evitas Aplokas foto

Atklājot lapenīti, lentu svinīgi pārgrieza klientu padomes vadītājs Artūrs Auseklis
(vidū), Valtis Krauklis no Hipotēku un zemes bankas un Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Aivars Fomins

Alūksnes Novada Vēstis 9.
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Radošajās darbnīcās gūst jaunas
prasmes un zināšanas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Biedrība „Alūksnes rajona bērniem, jauniešiem ar īpašām vajadzībām atbalsta centrs „Saulstariņi” kopā ar projekta partneri
– Alūksnes novada pašvaldības
Sociālo dienestu īsteno projektu
„Radošās darbnīcas”.
Projekta mērķis ir veicināt
Alūksnes novada jauniešu ar īpašām
vajadzībām un pensijas vecuma
cilvēku integrāciju sabiedrībā. Projekta izmaksas ir Ls 7975,07, granta
summa – Ls 7400,00.
Projekts ilgst no maija līdz oktobrim un tā ietvaros šobrīd notiek
radošās darbnīcas, kurās tapušos
darbus varēs apskatīt izstādēs
Alūksnes pilsētas svētku laikā, kā
arī projekta noslēgumā oktobrī.
Radošajās darbnīcās projekta
dalībnieki apgūst jaunas prasmes
un zināšanas dažādos amatniecības
veidos – keramikas priekšmetu veidošanā, apsveikumu gatavošanā netradicionālās tehnikās, radošo darbu
veidošanā no dabas materiāliem
floristikā, tamborēšanā, neparastu
sadzīves priekšmetu veidošanā,

mozaīku veidošanā, klūgu pīšanā.
Radošās darbnīcas vada Tija
Vīksna - mozaīkā un tamborēšanā,
Tatjana Egle - floristikā, Anita Vēliņa – apsveikuma kartīšu izgatavošanā netradicionālā stilā, Lilija
Kukle – keramikā, Harijs Stradiņš
– neparastu sadzīves priekšmetu
veidošanā, Modris Strauts – pinumu
veidošanā, Aldis Verners – radošo
darbu veidošanā no dabas. Tāpat
projekta laikā notiek arī tematiski
semināri un dalībnieki jūlijā devās
izglītojošā ekskursijā pa Latgali.
Visas norises projekta laikā tiek
dokumentētas filmai.
- Šis projekts sniegs jaunas
zināšanas un praktiskas iemaņas tā
dalībniekiem - jauniešiem ar īpašām
vajadzībām un pensijas vecuma
cilvēkiem, nodrošinot lietderīgu
laika pavadīšanu un radot apstākļus,
kas viņiem veidos piederības sajūtu
un stiprinās pašnovērtējumu. Esam
iecerējuši uz noslēguma izstādi
aicināt arī Alūksnes novada uzņēmējus, cerot, ka būs iespēja izveidot
tālāku sadarbību. Arī Alūksnes un
Apes novadu fonda izsolei atvēlēsim kādu no radošajās darbnīcās
tapušajiem darbiem, - norāda biedrības „Saulstariņi” vadītāja Māra
Podkalne.

Turpinājums no 6. lappuses

Radošajās darbnīcās var apgūt dažādas noderīgas prasmes un iemaņas
Evitas Aplokas foto

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices
sadarbības programmas līdzekļiem
paplašinātajai Eiropas Savienībai

Pašvaldība atbrīvos no nomas maksas un maksas
par komunālajiem pakalpojumiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome 28. jūlija
sēdē nolēma atbrīvot no nomas
maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģijas piegāde, ūdens un
kanalizācija, atkritumu izvešana)
un maksas par elektroenerģijas izmantošanu par Alūksnes
novada pašvaldībai piederošās
administratīvās ēkas Dārza ielā
11, Alūksnē, 1. stāvā vairākas nevalstiskās organizācijas - biedrību

„Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, biedrību
„Alūksnes lauku partnerība”,
nodibinājumu „Alūksnes un Apes
novada fonds”, biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” Alūksnes Politiski represēto
klubu „SARMA” un biedrību
„Alūksnes Invalīdu biedrība”.
Pašvaldība minētās organizācijas
atbrīvo no nomas maksas šādā
apmērā - par biedrības „Alūksnes
nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs” telpu izmantošanu – Ls
333,60; par biedrības „Alūksnes

lauku partnerība” telpu izmantošanu – Ls 336; par nodibinājuma
„Alūksnes un Apes novada fonds”
telpu izmantošanu – Ls 333,60;
par biedrības „Latvijas Politiski
represēto apvienība” Alūksnes
Politiski represētā kluba „SARMA”
telpu izmantošanu – Ls 333,60 un
par biedrības „Alūksnes Invalīdu
biedrība” telpu izmantošanu – Ls
331,20.
Arī izdevumus, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu
un elektroenerģijas izmantošanu
šīm organizācijām, segs Alūksnes
novada pašvaldība no 2011. gada

budžeta līdzekļiem: par biedrības
„Alūksnes nevalstisko organizāciju
atbalsta centrs” telpu izmantošanu –
Ls 107,87; par biedrības „Alūksnes
lauku partnerība” telpu izmantošanu – Ls 108,65; par nodibinājuma
„Alūksnes un Apes novada fonds”
telpu izmantošanu – Ls 107,87;
par biedrības „Latvijas Politiski
represēto apvienība” Alūksnes
Politiski represētā kluba „SARMA”
telpu izmantošanu – Ls 107,87 un
par biedrības „Alūksnes Invalīdu
biedrība” telpu izmantošanu – Ls
107,10.

Redzes invalīdiem sociālie pakalpojumi arī Alūksnē
Šajā gadā Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus mūsu novadā
dzīvojošie redzes invalīdi var
saņemt arī Alūksnē.
Neredzīgo Biedrības Balvu teritoriālais rehabilitācijas dienas centrs
piedāvā redzes invalīdiem un viņu
ģimenes locekļiem saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
par valsts budžeta līdzekļiem - ne
klientam, ne viņa ģimenei, ne viņa
ārstējošam ārstam, kurš dod norīkojumu šo pakalpojumu saņemšanai,
par tiem nav jāmaksā.
Rehabilitācijas centrs redzes
invalīdiem piedāvā šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
– nodarbības, kurās pēc klienta
vēlmēm tiek sastādīts individuālais
rehabilitācijas plāns. Nodarbībās
tiek apgūtas ikdienā nepieciešamās
iemaņas - mobilitāte un orientācija
tuvākā un tālākā apkārtnē, mājturība
(pašapkalpošanās, ēdienu gatavoša-

na, mājsaimniecības darbi), Braila
raksts u.c.
- Orientācija apkārtnē (orientēšanās un pārvietošanās iemaņas) - viena no dzīves svarīgākajām problēmām, jo prasme orientēties un
būt mobilam (izmantojot arī balto
spieķi) ir arī viens no nosacījumiem
zaudētas redzes kompensēšanai.
- Pašaprūpes, pašapkalpošanās un
ēdienu gatavošanas iemaņu apguve
palīdz kļūt patstāvīgam sadzīvē
un veicina cilvēka integrēšanos
sabiedrībā.
- Braila raksta apguve - punktveida
sistēma, ar kuras palīdzību var lasīt
un rakstīt.
- Psiholoģiskās adaptācijas treniņi.
Zaudējot redzi un kļūstot par
invalīdu, cilvēkam mainās draugu
un paziņu loks, mainās attiecības ģimenē, tiek zaudēti vairums
sociālo statusu un iegūti jauni. Šie
visi apstākļi rada sarūgtinājumu,
neskaidrību, vilšanos, trauksmi un

bailes. Ar tiem cilvēkam vienam ir
grūti tikt galā. Tāpēc klientam palīdzam saredzēt viņa problēmu, izvērtēt tās nozīmīgumu un sarežģītību,
atrast iespējamos risinājuma veidus
un nepieciešamības gadījumā ieteikt
citu speciālistu.
- Tiflotehnikas lietošanas apmācība – tie ir tehniskie palīglīdzekļi
(ar skaņu), ar kuru palīdzību var
atvieglot ikdienas darbus.
- Specializēto datortehnoloģiju un
komunikācijas tehnoloģiju lietošanas apmācība.
Individuālās nodarbības var apgūt
datortehniku ar speciālu programmu
palīdzību (palielinošās un skaņas
sintēzes programmas). Šobrīd tas
ir iespējams Balvos Rehabilitācijas
centrā un Neredzīgo bibliotēkā.
Lūgums atsaukties kādu organizāciju Alūksnē, kura varētu uzdāvināt datortehnikas komplektu, lai
Alūksnē novada cilvēki ar redzes
traucējumiem varētu apgūt un

ikdienā lietot datoru.
- Fiziskā un intelektuālā darba
pamatprasmju apguve - pilveidot
un apgūt dažādus saimnieciskos
darbus.
- Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve.
Nodarbībās ir iespēja apgūt
saskarsmes un komunikācijas
prasmes, apgūt dažādas radošās (zīmēt, līmēt, siet u.c.) pašizteiksmes
iemaņas, kā arī iegūtās zināšanas
likt lietā apmeklējot sabiedriskos
un kultūras pasākumus, un, iepazīt
dzimto apkārtni dažādās ekskursijās.
- Pielāgoto sporta aktivitāšu apguve (Juglā).
- Konsultācijas ar speciālistiem
- psihologu, acu ārstu sociālo darbinieku, sociālo rehabilitētāju, pēc
iepriekšējas pieteikšanās.
Turpinājums 10. lappusē

Domāju, ka tur būtu ļoti interesanti bērniem un varbūt saimnieki
var domāt par ekskursantu uzņemšanu ciemos.
Katrā sētā, bet īpaši jau laukos,
ir svarīga saimnieciskā zona.
Daudzviet lauku sētās ferma
atrodas tuvu dzīvojamajai mājai,
bet saimnieki visu ir rūpīgi
sakārtojuši, to redzējām „Luņķos”
un „Upmaļos” Malienā, „Saulīšos” Mālupē, „Dastiņās” Annā.
Nereti arī ļoti veiksmīgi saimnieki
pratuši savienot saimniecisko
zonu ar dekoratīvo un dzīvojamo
zonu – puķu dārziņš pakāpeniski
pāriet garšaugu un sakņu dārzā.
Piemēram, Kalncempju pagasta
„Kalnozolos” saimnieki veiksmīgi
ierīkojuši sakņu dārzu vecos ēkas
pamatos, glīti šīs zonu pārejas
veidotas „Mūrniekos” Annā un
„Lapulīčos” Malienā.
Dažkārt problēmas sagādā
pagrabi – nav skaidrs, kā ar tiem
rīkoties, bet konkursa laikā ļoti
skaists akmeņaugu dārzu pie pagraba redzējām „Nākotnēs” Jaunannā, savukārt Malienas pagasta
„Pērkonos” virs pagraba saimnieki
ierīkojuši pat atpūtas vietu.
Bija savdabīgi dārzi ar augu
kolekcijām, piemēram, „Dālderi”
Annā, „Sauleskalns” Mārkalnes
pagastā, „Kopmaņi” Malienā, Jāņkalna ielā 27 Alūksnē. Konkursam
bija pieteikti arī daudzi dārzi, kas
ir vienkārši, bet rūpīgi un skaisti
sakopti – „Saulrietos” Jaunannā,
„Zīlēs” Zeltiņos”, „Strautos”
Kalncempjos”, „Zamanos”
Ziemerī.
Ikviens objekts, kuru apmeklējām, bija skaists, tomēr žūrijas
komisijai bija jāizšķiras par vērtējumu katram no tiem. Analizējot
redzēto, ir radušies arī vairāki
ieteikumi dārzu uzlabošanai, ko
ikviens saimnieks var izvērtēt –
ņemt vērā vai nē.
Daudzviet bija vērojams, ka ir
liels, plašs zāliens, taču tajā augi
ir sadrumstaloti – stādīti dažādās vietās. Tas var ne tikai bojāt
kopējo ainavu, bet arī apgrūtina
zāliena kopšanu, tādēļ ieteicamāk
ir veidot lielākas augu stādījumu
grupas. Tāpat arī vairāk jādomā
par pareizas vietas izvēli stādījumiem – nereti gadījās redzēt, ka
jauni augi iestādīti zem kokiem un
tie negrib augt, nīkuļo.
Protams, katrs saimnieks savu
dārzu iekopj pēc savas gaumes.
Tomēr nereti gadījās redzēt
nevajadzīgu popularitāti ieguvušās dārza skulptūras dažādu
dzīvnieku, rūķīšu izskatā. Labāk
dārzam izvēlēties kvalitatīvas un
mākslinieciski veidotas mazās
arhitektūras formas. Vērtējot,
dažs dārzs šo skulptūru dēļ ieguva
mazāk punktu nekā dārzs, kurā
tādu nebija vispār.
Gadījās redzēt, ka ir iestādīts un
tiek rūpīgi kopts dzīvžogs, taču
vērtējot kopējo dārza ainavu,
nebija skaidra šī žoga funkcija.
Daudzviet trūka rotaļu laukumu
bērniem, arī norādes uz saimniecību, lai gan citur manījām, ka saimnieki pie glītām māju norādēm
īpaši piedomājuši.
Nākamreiz šāds konkurss tiks
rīkots pēc trim gadiem. Aicinām
jau tagad domāt par iespējamo
piedalīšanos un droši piedalīties
2014. gadā!
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Pašvaldības iestādēs
Redzes
invalīdiem
sociālie
pakalpojumi
arī Alūksnē
Turpinājums no 9. lappuses
Sociālos rehabilitācijas pakalpojumus klients var saņemt
vidēji 50 stundu apjomā gadā
institūcijā Balvos, Brīvības ielā
47, Alūksnē Lielā Ezera ielā 11
(katra mēneša trešās nedēļas
otrdienā) vai savā dzīvesvietā.
Vidēji 400 stundu apjomā gadā
sociālos rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt Rehabilitācijas centrā Rīgā, Pāles ielā 14
(Juglā).
Kursi ilgst apmēram 3 mēnešus. Nodarbības notiek katru
dienu no plkst. 9.00 - 16.00.
Rehabilitācijas laikā tiek nodrošināta bezmaksas uzturēšanās
labiekārtotā dienesta viesnīcā un
bezmaksas ēdināšana 3 reizes
dienā.
Lai redzes invalīds saņemtu
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, jāiesniedz: iesniegums,
invalīda apliecības kopija (9.
VDEĀK), bet, ja invalīda apliecību izsniegusi cita VDĀEK,
papildus jāiesniedz: VDEĀK
izziņas kopija, kurā norādīts
attiecīgā funkcionālā traucējuma
veids (redzes invaliditāte) vai
ārstējošā ārsta izsniegta izziņa
Nr.027/u, kurā ir norādīts attiecīgā funkcionālā traucējuma veids
(redzes invaliditāte) un atzinums,
ka nepieciešama sociālā rehabilitācija SIA LNB Rehabilitācijas
centrā.
Tuvāka informācija: Balvos,
Brīvības ielā 47, tālr. 64521682,
Alūksnē, Lielā Ezera ielā 11 katra mēneša trešās nedēļas otrdienā no plkst. 10.00 - 13.00 vai
zvanot sociālajai rehabilitētājai
Jautrītei uz mob. tālr. 27556682
(darba laikā).

www.aluksne.lv

Vasara Malienā
Ilze Andronova,
nometņu vadītāja

Jau par tradīciju kļuvušas
Malienas pamatskolas organizētās bērnu vasaras nometnes. Arī
šovasar uz kopīgu darbošanos
jūnijā tika aicināti jaunākā skolas
vecuma bērni nometnē „Brīnumus meklējot”.
Brīnumi tapa meklēti un atrasti
gan Roberta Zeltiņa ārstniecības
augu dārzā, gan Daces Kļaviņas
zirgaudzētavā, gan dabas takā „Bebru valstībā”. Jaukus brīnumus radīja
paši bērni, gatavojot mīļziepītes, ar

īpašu spēku apveltot ledus kubiciņus, sagatavojot veselīgu un gardu
cienastu viesiem, darinot vasarīgi
košas galvas rotas. Nometnes laikā
mazie dalībnieki varēja atpūsties,
vizinoties ar plostu, peldoties, baudot atvēsinošu dušu, spēlējot dažādas spēles, kas satuvināja brīnumu
meklētājus, jo nometnē piedalījās
bērni no dažādām Alūksnes novada
vietām.
Savukārt jauniešus pulcēja diennakts nometne „Izaicinājums”. Kā
pārbaudījums bija gulēšana teltīs,
dažu lauku darbu darīšana, skolas
nojumes demontēšana, pārgājiens
ap Alūksnes ezeru. Ar neparastu,
Malienas pamatskolas organizētajā nometnē bērni meklēja dārgumus

Foto no nometnes albuma

bet aizraujošu hobiju – slēpņošanu
– iepazīstināja Jurģis Vancāns, kurš
noorganizēja meklēšanas spēli nometnes dalībniekiem. Uz pārdomām
rosināja Biruta Koknese, pie kuras
ciemojāmies gan kā pie dzejnieces,
gan mīļlietiņu darinātājas. Pēc viņas
ierosmes arī ar nometnes dalībnieku rokām tapa mīļas rotaļlietas.
Pateicoties Baibai un Aivaram,
Ievai un Andim varējām baudīt pirts
priekus, atpūsties pēc padarītajiem
darbiņiem. Patīkamus mirkļus radīja
arī vizināšanās ar katamarāniem,
piknikošana un maizīšu cepšana uz
iesmiem ugunskurā. Par nometnē piedzīvoto varējām atcerēties

Turpinās sakārtot „Pienenīti”
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldībai no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis”
un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē”
ir neizlietots finansējums, kuru
pašvaldība izmantos pirmsskolas
izglītības iestādes „Pienenīte”
jumta maiņai.
Minētais projekts tika īstenots
Eiropas Reģionālās attīstības fonda

programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” aktivitātē 3.1.4.3.
,,Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas
un reģionālas nozīmes centros”.
Neizlietotā ERAF kvota ir Ls 55
244,98, bet kopā ar 15% pašvaldības līdzfinansējumu šī summa ir Ls
63 531,71.
Finansējuma izlietošanai ir nosacījums, ka to var izmantot tikai pirmsskolas izglītības iestādēm Alūksnē.
Tā kā minimālā projekta summa
ir 50 tūkstoši latu, tad lietderīgi šo
finansējumu izlietot vienā iestādē.
Tautsaimniecības komitejas sēdē
jūlijā deputāti analizēja aktuālākās
vajadzības abās minētajās pirmssko-

las izglītības iestādēs. PII „Sprīdītis” nepieciešams rekonstruēt
pagalmu un vairākas iekštelpas,
savukārt PII „Pienenīte” kritiskākais
ir ēkas jumts, kā arī vajadzīgs grīdu
un dažu iekštelpu remonts.
Izanalizējot abu iestāžu vajadzības, deputāti izšķīrās par labu
jumta maiņai „Pienenītē”. Šajā
iestādē projekta ietvaros jau tika
sakārtota fasāde, bet jumts, kas ēkai
ir pats galvenais, joprojām sagādā
problēmas. Ja atliks līdzekļi pēc
jumta maiņas, tos varēs izmantot arī
iekštelpu remontam.
Minētā projekta ietvaros PII „Sprīdītis” tika veikta jumta un fasādes
siltināšana, logu un durvju nomaiņa,

nometnes salidojumā, kad atkal
satikāmies jūlija vidū, skatoties
nometnes foto mirkļus. Nometnes
dalībnieki kā interesantāko minēja
karaokes dziedāšanu vakaros, radošās aktivitātes, slēpņošanu, draudzīgos cilvēkus un citu un izteica
novēlējumu būt nometnei Malienā
arī nākamgad.
Paldies visiem tiem cilvēkiem, pateicoties kuriem šīs nometnes Malienā varēja notikt, paldies Alūksnes
novada pašvaldībai par piešķirto
finansējumu! Varbūt, tiekamies
nākamgad arī ar Tevi, kas lasīja un
domāja, ka būtu bijis interesanti
pašam būt klāt?

ēkas remonts un Alūksnes Mākslas
skolas telpu remonts, pielāgojot
tās pirmsskolas izglītības iestādes
vajadzībām, kā arī iebūvēto virtuves
iekārtu nomaiņa. Iestādē izveidotas
trīs grupas ar 72 papildus vietām.
Savukārt PII „Pienenīte” veikta
fasādes siltināšana, kanalizācijas,
ūdensvada, cauruļvada un apkures
renovācija, kā arī iebūvēto virtuves
iekārtu nomaiņa un teritorijas labiekārtošana - celiņu seguma maiņa.

Sadarbība ar Franciju attīstās
Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Jūlijā Alūksni atkal apmeklēja
Dižonas piepilsētas Marsannay–
la–Cote Mūzikas centra ģenerāldirektors un Kultūras biroja
priekšsēdētājs Sacha Duchaine.
Viesis alūksniešiem ir jau labi
pazīstams, jo kļuvis par ciešu
sadarbības partneri Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestrim un šopavasar Sacha kopā
ar Marsannay-la-Cote džeza bigbendu „L`Jazz Big Band” muzicēja
Alūksnē.
Viesošanās laikā Sacha apmeklēja
arī Alūksnes novada pašvaldību
un tikās ar domes priekšsēdētāju
Aivaru Fominu, kā arī kultūras un
sporta nodaļas vadītāju Sanitu Eglīti
un kultūras darba speciālisti Valdu

Zeltiņu.
Tikšanās laikā tika pārrunātas
iespējas turpināt aizsākto sadarbības
projektu ar Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri.
Atgriežoties mājās Francijā pēc
aprīlī notikušā „L`Jazz Big Band”
koncertbrauciena Latvijā, Sacha
ticies ar Marsannay-la-Cote mēru,
kam nodevis Alūksnes novada pašvaldības sūtīto dāvanu. Mērs izrādījis lielu interesi par šo projektu un
izteicis vēlmi palīdzēt to īstenot, kā
arī apmeklēt Alūksni. Šī tikšanās un
brīdis, kad mērs saņēmis Alūksnes
sveicienu, ir iemūžināts arī Dižonas
laikrakstā.
Turpinot projektu, nākamajā vasarā Alūksnē varētu viesoties franču
mūziķi, savukārt 2013. gadā uz
Franciju varētu doties Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestris, lai muzicētu Marsannay-

la-Cote Mūzikas skolas 120 gadu
jubilejas svinībās.
Līdztekus muzikālajai sadarbībai starp abām pilsētām varētu
attīstīties arī cita veida sadarbība.
Nākamgad Alūksnē varētu būt
skatāma izstāde par Marsannay-laCote, pie tam, Alūksne būtu pirmā
vieta, kur šī izstāde būtu skatāma.
Tāpat pašvaldības varētu izskatīt
sadarbības iespējas citos virzienos,
piemēram, vēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, apzaļumošanā, mežu
apsaimniekošanā, bibliotēku un
mūzikas skolu darbībā. Arī Dižonas
Rotari klubs varētu sniegt atbalstu
kādai organizācijai Alūksnē.
Protams, lai īstenotu abu pilsētu
mūziķu sadarbības projektu, ir
nepieciešams finansējums, tādēļ pie
tā piesaistes strādās abas puses.

Sacha Duchaine (no kreisās) kopā ar Ilonu Riekstiņu un Aivaru Fominu aplūko
publikāciju par Alūksnes un Marsannay-la-Cote sadarbību Dižonas laikrakstā
Evitas Aplokas foto
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Sveicam jaundzimušos
Alūksnes novada iedzīvotājus!

Es atveru acis reizē ar sauli
un savā zemē iededzu gaismu izplaukst manas domas kā ziedi,
izaug sapņi kā vītoli, bērzi...
Un, kamēr vien vēlme un cerība
kā zili putni man debesis tur,
es savu zemi atverot acis
reizē ar sauli iedegšu dzīvei...
(L.Nagle)

Sveicam
Alūksnes novada
iedzīvotājus cienījamās
jubilejās augustā!
Alūksnē
Maija Arāja – 65
Sergejs Gerasimovs – 65
Gaļina Mirošņičenko
– 65
Jānis Šķepasts – 65
Nikolajs Golubs – 70
Maigonis Graudulis – 70
Jānis Hamanis – 70
Valentīns Hodovs – 70
Mārtiņš Ikkers – 70
Bruno Jansons – 70
Vasily Koshevoy – 70
Valija Liepiņa – 70
Ērika Līduma – 70
Pāvels Lucenko – 70
Aivars Rikveilis – 70
Jānis Vizulis – 70
Regīna Vorona – 70
Genovefa Blūma – 75
Rišards Jakubovskis –
75
Ilginta Kaktiņa – 75

Modra Strada – 75
Antons Deinis – 80
Vera Krūza – 80
Biruta Tukmanova – 80
Velta Dreimane – 85
Alīde Grosa – 85
Maria Ivanova – 85
Onufrijs Leišavnieks
– 85
Austra Bistrova - 90

Alsviķu pagastā
Jānis Rencis - 65
Ārijs Bertāns - 65
Ausma Upmane - 75
Inta Ziemiņa - 75

Annas pagastā
Andris Šķipsna – 65

Jaunalūksnes
pagastā

Salamons Šmats 85

Mālupes pagastā

Dagmāra Irbe – 65
Boriss Cvetkovs - 70
Benita Junkure – 70
Zenta Ķesele – 70
Mārtiņš Hugo
Šablovskis – 70
Valentīna Egle – 75
Vitālijs Staveckis – 75

jūlijā

Alūksne
Braiens Ostelis
Andriāna Eriņa
Oskars Cepurnieks
Toms Dreimanis
Renārs Niklāvs Tomiņš

Veclaicene
Marko Kristofers Kaigorodovs
Zeltiņi
Roberts Verbičs
Informāciju sagatavoja
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Anita Grīvniece

Mārkalne
Lāsma Biezā

Aizsaulē aizgājuši
jūlijā

Janīna Stilve - 65
Inta Josta - 75
Valerjans Pujats - 75

Pededzes pagastā

Jaunannas pagastā

Jānis Dzenītis – 65
Ļubova Šemeļeva - 65
Jelizaveta Šarikova - 85

Augusts Jermacāns – 65

Veclaicenes pagastā

Liepnas pagastā

Natālija Romanova - 90

Leonīds Bērziņš – 70
Leopolds Brokāns – 70
Vanda Macāne – 75
Valentīna Miezīte – 75
Pēteris Sārs – 75
Zinaida Žagatiņa – 75

Ziemera pagastā
Jānis Kukurītis - 65
Biruta Pakalne - 70
Maruta Pauloviča - 70

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
(K. Apškrūma)

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...
(R. Skujiņa)

Alūksne
Larisa Tekļana 40 gadi
Elēna Mausle 95 gadi
Inta Murka 76 gadi
Ella Krēsliņa 90 gadi
Alīse Čerbikova 76 gadi
Valija Rozenberga 90 gadi
Lidija Brūniņa 60 gadi (deklarētā
dzīvesvieta - Daugavpils)
Kalju Rāts 56 gadi
Jurijs Zujevs 82 gadi
Boriss Skvorcovs 81 gads

Jaunalūksne
Anna Kroļikova 81 gads

Alsviķi
Elza Leontine Krūmiņa 89 gadi
Vadims Lukašs 3 mēneši

Ziemeri
Edgars Luguzis 83 gadi
Vineta Biezā 30 gadi

Liepna
Velta Briede 88 gadi
Voldemārs Kaulakāns 88 gadi
Maliena
Aleksejs Āboltiņš 60 gadi
Pededze
Tālivaldis Miezītis 75 gadi

Orientēšanās braucienā
aicinām iepazīt
Alūksnes novadu!

Nākamgad būs jauna
īres maksas
aprēķināšanas kārtība

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām piedalīties orientēšanās braucienā „Iepazīsti
Alūksnes novadu”, kas notiks 13.
augustā! Brauciena dalībniekiem
būs jāatrod kartē atzīmētie punkti un jānofotografē tie.

Alūksnes novada domes 28.
jūlija sēdē deputāti nolēma, ka ar
nākamā gada 1. martu būs spēkā
jauna Alūksnes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres
maksas aprēķināšanas kārtība.

Orientēšanās brauciens sāksies
ar dalībnieku reģistrāciju un auto
tehnisko apskati no pulksten 9 līdz
10. Pulksten 10.30 notiks dalībnieku sapulce, bet pulksten 11 būs
pirmās automašīnas starts Dārza
ielā 11, Alūksnē. Iecerēts, ka pirmā
automašīna finišu varētu sasniegt
apmēram pulksten 14 – 14.30.
Tūrisma maršruta aptuvenais
garums ir 160 km. Brauciena nolikums paredz, ka dalībnieki startēs
ar 1 minūtes intervālu.
Iepazīšanās ar brauciena maršrutu
nav paredzēta, kā arī nav noteikts
brauciena maršruts vai kārtība,
kādā kontrolpunkti jāatrod.
Sacensībās var piedalīties jebkura
fiziska persona. Ekipāžas pilotam
jāuzrāda atbilstošās kategorijas
autovadītāja apliecība un attiecīgās
automašīnas tehniskā pase. Sacensību laikā pilots drīkstēs mainīties vietām ar kādu no ekipāžas
locekļiem, ja viņam ir atbilstošās
kategorijas autovadītāja apliecība.
Ekipāžā jābūt ne mazāk kā 2
cilvēkiem. Noteikti jāņem vērā,
ka ekipāžai jābūt līdzi digitālajam

Dome apstiprināja šādu Alūksnes
novada daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju klasifikāciju:
1) labiekārtots dzīvoklis – dzīvoklis,
kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem: centralizētu apkuri,
ūdens apgādi un kanalizāciju;
2) daļēji labiekārtots dzīvoklis
– dzīvoklis, kurš nodrošināts ar
šādiem pamatpakalpojumiem: vietējo centrālapkuri vai krāsns apkuri,
ūdens apgādi un kanalizāciju;
3) dzīvoklis bez ērtībām – dzīvoklis, kurš nodrošināts ar šādiem
pamatpakalpojumiem: krāsns apkuri, ūdens apgādi ārpus dzīvokļa,
koplietošanas tualeti ārpus dzīvokļa.
Dome noteica maksu par Alūksnes
novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri mēnesī, kas tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
Ī = (Dz + A) x Pl, kur
Ī – īres maksas apmērs (lati mēnesī
par dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru);
Dz – īres maksas daļa, ko īrnieks
maksā par dzīvojamās telpas
lietošanu (lati mēnesī par dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru)

fotoaparātam darba kārtībā, kā arī
rakstāmpiederumiem un vismaz
vienam mobilajam telefonam darba
kārtībā.
Sacensībās var piedalīties ar vieglo pasažieru automobili, kas atbilst
CSN un kam ir derīgs CSDD
tehniskās apskates dokuments,
kā arī tam jābūt nokomplektētam
atbilstoši CSN prasībām (aptieciņa,
avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts). Automobiļa
odometram ir jābūt darba kārtībā
visu sacensību laikā.
Brauciena laikā ekipāža nedrīkst
lietot GPS signālu uztverošas
iekārtas, bet drīkst izmantot datoru
un elektroniskās kartes bez GPS.
Pieteikumi, kuros uzrādīts ekipāžas sastāvs, automobiļa marka,
kontakttālrunis u.c. nepieciešamā

informācija, jāiesniedz līdz 12.
augustam pulksten 12, sūtot uz
e-pastu: renars@4plus.lv.
Dalības ziedojums ir Ls 5,00 no
vienas ekipāžas. Tas jāiemaksā
ar bankas pārskaitījumu vai 13.
augustā pie dalībnieku reģistrācijas
skaidrā naudā.
Orientēšanās brauciena pirmo
trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar
diplomiem un noderīgām balvām,
ja būs startējušas vismaz 10 ekipāžas. Organizatori var apbalvot ar
diplomiem arī atsevišķu disciplīnu
uzvarētājus.
Sīkāku informāciju par orientēšanās braucienu var iegūt Alūksnes
novada pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv sadaļā „Sporta
ziņas”, kur ir publicēts brauciena
nolikums un pieteikuma veidlapa.

– peļņa;
A – dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi (lati mēnesī par
dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru);
Pl – dzīvojamās telpas platība
(kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas
kopējā platība.
Alūksnes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas
daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu mēnesī (Dz) –
peļņa, no nākamā gada marta būs:
labiekārtotā dzīvoklī – 0,07 Ls/m2;
daļēji labiekārtotā dzīvoklī – 0,05
Ls/m2;
dzīvoklī bez ērtībām – 0,03 Ls/m2.
Jāteic, ka ar šo lēmumu īres
maksas daļa, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu mēnesī
Alūksnē samazināsies – šobrīd tā ir
Ls 0,08/ m2. pagastos savukārt šādas
maksas par pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu īri līdz šim nebija
vispār.
Jaunās īres maksas un īres maksas
aprēķināšanas metodika stāsies
spēkā ar 2012. gada 1. martu.
Dome arī nolēma uzsākt Alūksnes
novada pašvaldības dzīvojamā
fonda nodošanu SIA „Alūksnes
nami” un to pabeigt līdz 2012. gada
1. martam.
Jāpiebilst, ka par šiem nelielajiem
līdzekļiem izīrētājs – pašvaldība varēs veikt tikai kritiskākos dzīvokļu
remontdarbus.
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Kultūras, atpūtas un sporta
pasākumi Alūksnes novadā augustā
Sporta pasākumi
2. un 5. augustā 18.30 Pilssalas
stadionā Alūksnes novada čempionāts minifutbolā.
6. augustā 12.30 un 7. augustā
11.00 Zeltiņu apkārtnē XXX
Starptautiskās orientēšanās sacensības „Malienas kauss”.
16. augustā 16.00 „Liepkalnos”
orientēšanās seriāla „Horizonts” 11.
kārta.
30. augustā 16.00 sporta bāzē
„Mežinieki” orientēšanās seriāla
„Horizonts” 12. kārta.
Alūksnē
5. -7. augusts - Alūksnes pilsētas
svētki “900. vasara”.
13. augustā 19.00 Pilssalas
estrādē grupas „Čikāgas piecīši”
koncerts.
13. augustā 22.00 Pilssalas estrādē Rock pasākums jauniešiem.
20. augustā 22.00 Pilssalas estrādē vasaras sezonas noslēguma pasākums kopā ar grupu „Apvedceļš”.
Alūksnes muzejā
Izstādes:
Zigrīdas Ilenānes personālizstāde
„Gadalaiki”. Alūksnes muzeja apaļajā zālē vienuviet izstādīti mākslinieces ar mīlestību radītie eļļas darbi
– ziedi, klusā daba, ainavas.
Trešā vēsturiskā izstāde „Neskati vīru no cepures!” no cikla
„Alūksnes amatnieki 20. gs. sākumā”.
Vēsturiska izstāde par Alūksnes
pilsētu „Krustpunktā”.
Izstāde no muzeja krājuma „Senču
istaba”.
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Marienburgas cietoksnis 1342.
– 1702.”.
„Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”. Ekspozīcija izstādīta daļa no 1957.gada
Vladimira Iļjiča Uļjanova (Ļeņina)
skulptūras, kas 2010. gada pavasarī
atrasta Jaunās pils vīna pagrabā.
„Stāsts par Leo Kokli” (papildināta). Stāsts par interesantu un kolorītu
personību, mākslinieku Leo Kokli
un viņa radošo dzīves gājumu.
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas istaba”. 1941., 1949. gada
represiju atceres ekspozīcija, kurā
izmantoti Alūksnes rajona izsūtīto
iedzīvotāju materiāli. Ekspozīcija tapusi sadarbībā ar politiski represēto
apvienības „Sarma” biedriem.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 31.08. „Vasaru glabāju bišu
piedziedātā liepziedu tējā” (padomi
augļu un dārzeņu konservēšanā;
abonementā)
01. – 31.08. „Novadniekam O.
Grāvītim – 85” (lasītavā)
01. – 31.08. „Radošas idejas saulainām un lietainām dienām” (bērnu
literatūras nodaļā)
01. – 31. 08. „Ceļā uz godīgāku sabiedrību” (ES informācijas punktā)
Pasākumi:
01. – 31.08. Mākslinieka G. Ozoliņa akvareļu izstāde „Ziedi. Daba.”
(bērnu literatūras nodaļā)
01. – 31.08. Lasi un piedalies
„Bērnu Žūrijā”! (uzraksti brīvo
sacerējumu par tēmu „Krāsainā Burbuļa burvestība”; bērnu literatūras
nodaļā)
10.08. Diena bez datora (bērnu
literatūras nodaļā)

29.08. Jauno grāmatu diena (abonementā)
Alsviķu pagastā
11. augustā 10.00 Alsviķu brīvdabas estrādē pensionāru kopas „Noskaņa” kopā sanākšana – jubilāru
sveikšana un praktiskās aktivitātes
(lietus gadījumā kultūras namā).
12. augustā 22.00 Alsviķu brīvdabas estrādē Vasaras lielā šlāgerballe. Piedalās grupas „Zeļļi”, „Rolise”,
Santa Kasparsone, DJ Lisa Poļana,
DJ SKREECH. Ieeja: no 22.00 līdz
22.30 - Ls 2, no 22.30 līdz 23.30 –
Ls 2,50, no 23.30 – Ls 3. Darbosies
MK „Ideja” bārs ar atspirdzinošiem
dzērieniem un uzkodām (lietus
gadījumā kultūras namā).
19. augustā 20.00 Alsviķu brīvdabas estrādē biedrības „Astes
un Ūsas” labdarības pasākums.
Piedalās grupa „Savējie”, Dainis
Dobelnieks, Eglīšu ģimene u.c.
(lietus gadījumā kultūras namā).
27. augustā 20.00 Alsviķu brīvdabas estrādē Jaunannas dramatiskā
kolektīva izrāde – Aivars Banka
„Visi radi kopā”. Ieeja – Ls 0,50
bērniem, Ls 1 pieaugušajiem (lietus
gadījumā kultūras namā).
27. augustā 22.00 Alsviķu brīvdabas estrādē atpūtas vakars – vasaras
sezonas noslēguma balle. Spēlēs
Kaspars Maks. Ieeja – Ls 1,50, no
24.00 – Ls 2 (lietus gadījumā kultūras namā).
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: dzejniecei Astrīdai Ivaskai - 85;
aktrisei Mirdzai Martinsonei - 60;
rakstniekam Teodoram Draizeram –
140; tematiskās izstādes: „900 gadi
Atzeles novadam”; „Bērnu žūrija”.
Ilzenes pagastā
26. augustā 20.00 Ilzenes estrādē
Ilzenes jauniešu koncerts „Tādi
esam”, 22.00 zaļumballe kopā ar
grupu „Nakts ekspresis” (Rēzekne).
Ieeja: Ls 1,50, pēc 23.00 – Ls 2.
Jaunannas pagastā
20. augustā 10.30 Jaunannas
Zaķusalā netradicionālās Zaķusalas
sporta spēles. Reģistrācija no 10.00.
20. augustā 22.00 Jaunannas
Zaķusalas estrādē diskotēka. Ieeja
līdz 23.00 - Ls 1,50, vēlāk - Ls 2.
Jaunalūksnes pagastā
27. augustā 22.00 Bejas brīvdabas
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā
ar grupu „OTTO”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: „Zvaigžņotās augusta debesis”,
„Dārzs gatavojas rudenim - brieduma un ražas laikam”, pasākums
interešu klubiņā „Pipariņš” - ekskursija uz Vidzemes jūrmalu „Elposim
jūru”.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstādes: „Jefiņš un citi” (J.
Dresleram – 115), „Turp, kur mainās kalns ar leju” (par mūsu novadu
Atzeli).
Jaunlaicenes pagastā
27. augustā 11.00 Jaunlaicenes
muižas muzejā Malēniešu valodas
skolas 3. nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pastāvīgā ekspozīcija „Jaunlaicenes
muiža”, izstāde „Ceļš zem kājām”,
izglītojošā programma „Muižniecība 18. – 20.gs.”, pastaigas stāstnieka
pavadībā: Jaunlaicenes muiža,
Dēliņkalnā pa stāvāko nogāzi,
Opekalna baznīcas, draudzes skolas
vietas apskate, skati no baznīcas

torņa. Nodarbības skolēniem un
pieaugušajiem: tinam vāverītes
(muzejā), gatavojam pastaliņu – suvenīru (muzejā), malēniešu valodas
vārdu spēle (muzejā), galda spēle
„No muižas uz baznīcu” (muzejā),
cāļu sargāšana no žagatas (muižas
parkā), apslēpto dārgumu meklēšana
(muižas parkā).
Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā amerikāņu
rakstniekam T. Dreizeram veltīta
literatūras izstāde.
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā: patstāvīgā
ekspozīcija „Vidzemes lauku sēta”,
interaktīva nodarbība „Orientēšanās
spēle lauku sētas un mīklu labirintos”, pedagoģiskās programmas:
„Čaklā bitīte”, „Septiņreiz nomēri,
vienreiz nogriez”, „Seno vārdu,
teicienu un malēniešu izrunas mācība”, kāzu programma „Lauku sētas
gudrība”.
Liepnas pagastā
20. augustā 18.00 Liepnas brīvdabas estrādē „Saidupīte” „Pīlādžu
balle”.
27. augustā 22.00 Liepnas brīvdabas estrādes „Saidupīte” vasaras
sezonas noslēguma balle.
Mālupes pagastā
20. augustā 10.00 Mālupes sporta
laukumā pagasta sporta spēles,
21.00 Mālupes salā zaļumballe kopā
ar grupu „Rolise”.
27. augustā 22.00 Mālupes salā
zaļumballes koncerts kopā ar grupu
„Tranzīts”, pirms un pēc diskotēka,
DJ Ralfs (lietus gadījumā Saieta
namā).
Mārkalnes pagastā
13. augustā 13.00 Mārkalnes
tautas namā atpūtas pēcpusdiena
senioriem.
13. augustā 20.00 Mārkalnes
brīvdabas estrādē „Lakstīgalas”
atpūtas pasākums. Muzicē Kaspars
Maks
20. augustā 22.00 Mārkalnes

brīvdabas estrādē „Lakstīgalas”
vasaras sezonas noslēguma balle.
Pededzes pagastā
2. augustā Pededzes pagasta Ķuršu ciema svētki:
9.00 dievkalpojums Ķuršu baznīcā
14.30 koncerts Ķuršu ciema estrādē. Piedalās Pededzes tautas nama
amatiermākslas kolektīvi: folkloras
kopa „Labā oma”, sieviešu deju
kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs,
viesi no Jēkabpils - krievu fokloras
kopa „Bariņa” („Барыня”). Pēc
koncerta - balle.
20. augustā 22.00 Pededzes estrādē diskotēka. Ieeja: Ls 1, pēc 23.00
- Ls 1,50.
27. augustā 22.00 Pededzes
estrādē vasaras sezonas noslēguma
pasākums „Paliec sveika, vasariņa”.
Ieeja: Ls 1, pēc 23.00 – Ls 1,50.
Veclaicenes pagastā
13. augustā Veclaicenes pagastā
pasākums „Igauņu diena Veclaicenē”:
16.00 – 18.00 kultūras darbinieku seminārs „Pārrobežas kultūras
sakaru daudzveidošana, kultūras
darbinieku un amatierkolektīvu
sadarbības iespējas. Labie piemēri”,
kolektīvu „Radošās darbnīcas”;
19.00 svētku uzrunas pie pagasta
ēkas un gājiens uz estrādi;
19.30 koncerts estrādē, vakara
balle.
19. augustā 22.30 Veclaicenē nakts
diskoballe jauniešiem, spēlēs DJ
GAGA Dance, DJ Lisa Poļana.
Zeltiņu pagastā
13. augustā 10.00 Zeltiņu sporta
un atpūtas parkā „Sporta svētki”:
pludmales volejbols sievietēm un
vīriešiem (reģistrēšanās no 9.00 līdz
9.45); sportiskas aktivitātes bērniem
un pieaugušajiem. Darbosies bufete.
13. augustā 20.00 Zeltiņu estrādē
radošās apvienības „S&G” koncertuzvedums „Es ceļos... Es neceļos...”. Ieeja: Ls 1,50, bērniem – Ls
1.
Tas ir muzikāls stāsts par vienkāršu

lauku šoferi un viņa piedzīvojumiem, tiekoties ar visdažādāko tipāžu cilvēkiem, visneiedomājamākajās
dzīves situācijās, plašajos Latvijas
ceļos un neceļos.
Koncertuzvedumā piedalās:
Valdis Pavlovskis - Latvijas leļļu
teātra aktieris, dramaturgs, režisors;
Guntis Brutāns - grupas „Varavīksne” muzikālais vadītājs;
Santa Sāre - jauno zvaigžņu aģentūras dalībniece, Latvijas vokālistu
konkursu laureāte;
Gundars Caune - Jelgavas tirkizzilā
kora dalībnieks, muzicē grupā „The
Pictures”;
Zeltiņu jauniešu deju kolektīvs un
deju kopa „Alise” (vad. E. Laiva).
13. augustā 22.00 Zeltiņu estrādē
zaļumballē spēlēs grupa „Rolise”.
Ieeja: Ls 1,50, pēc 23.00 – Ls 2.
14. augustā 13.00 Zeltiņu kapsētā
dievkalpojums.
14. augustā 15.00 Zeltiņu ev. lut.
baznīcā J. Lūsēna un Z. Muktupāvela koncerts. Ieeja par ziedojumiem.
28. augustā 19.00 Zeltiņu tautas
namā Zeltiņu bērnu un jauniešu
pašdarbības kolektīvu vasaras darbu
parāde: dzied un dejo bērni un jaunieši; bērnu teātra studijas sniegumā
pasaku luga „Sniegbaltīte”; jauniešu
teātra studijas sniegumā luga „Pasaka par slinko karali”. Ieeja brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: „Vasara burciņās”, „Ieskaties
senatnes spogulī”.
Zeltiņu muzejā izstādes: Zeltiņu
drāmas kolektīva „Kontakts” 15
gadu jubilejai veltīta izstāde „Spēles
prieks”, Zeltiņi vakar un šodien
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, Zeltiņi 2010; pastāvīgās ekspozīcijas:
Novadnieku istaba, Nesenā pagātne,
Mana skola Zeltiņos.
Zeltiņu muzejā īpašie muzeja
apmeklējumi kapusvētku dienās:
13. augustā no 10.00 līdz 17.00, 14.
augustā no 10.00 līdz 12.00.

Apmeklētāju pieņemšana augustā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
12. un 26. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā
Deputāts

Pieņemšanas datums

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

09.08.2011.
09.08.2011.
18.08.2011.
22.08.2011.
25.08.2011.
10.08.2011.
23.08.2011.
23.08.2011.

11.00 – 12.00
14.00 – 15.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
13.00 – 15.00
9.00 – 10.00
11.00 – 12.00

Jaunannas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Zeltiņu pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Alsviķu pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA

10.08.2011.

9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS
Andis ZARIŅŠ
Askolds ZELMENIS

25.08.2011.
29.08.2011.
10.08.2011.
19.08.2011.
22.08.2011.
01.08.2011.

14.00 – 15.00
10.00 – 11.00
15.00 – 17.00
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
8.00 – 9.00

Liepnas pagasta pārvaldē
Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”
SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē
Alsviķu pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Verners KALĒJS
Andis KRĒSLIŅŠ
Elita LAIVA
Ēriks MEDISS
Jānis NĪKRENCIS
Marina RAMANE

Sandra ZELTIŅA
Valda ZELTIŅA

