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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Remonta laikā nebūs 
pieejams ezertakas 
posms

 Alūksnē daudzu pilsētas 
iedzīvotāju iecienītais ezerta-
kas posms, kas gar ezeru ved 
no pilsētas centra uz Miera 
ielu, tuvākā aptuveni mēneša 
laikā nebūs izmantojams 
gājējiem un riteņbraucējiem, 
jo tiks veikts visu sešu uz tās 
esošo laipu remonts.

 Kamēr remonta laikā taka 
nebūs pieejama, tās abos galos 
atradīsies nožogojuma barjeras. 
Aicinām būt saprotošiem, šai 
laikā izvēlēties citus ceļus un 
sekot informācijai par remont-
darbu gaitu.

Četrās ielās atjaunos 
apgaismojumu

 Pašvaldība četrās ielās – 
Robežu, Ezermalas, Cerību un 
Ozolu - pārbūvēs ielu apgais-
mojuma sistēmu.

 Līdz šim šais ielās apgais-
mojuma laternas lielākoties 
atradās uz AS „Sadales tīkls” 
elektrības stabiem. AS „Sadales 
tīkls” šobrīd īstenos projektu, 
no elektroenerģijas padeves pa 
vadiem pārejot uz kabeļiem, 
tādēļ līdztekus pašvaldība šais 
ielās rekonstruēs apgaismojuma 
sistēmu. Darbus saskaņā ar iepir-
kuma procedūras rezultātiem 
veiks SIA „HANZA-  ELEK-
TRO”.

Izsludina atkārtotu
pieteikumu iesniegšanu

 Alūksnes novada pašvaldība 
izsludina atkārtotu pieteikumu 
iesniegšanu līdzfinansējuma 
saņemšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai, 
saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.24/2014 „Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai”.

 Projekta pieteikumi pašvaldībā 
iesniedzami no 2. līdz 30. 
jūnijam.

Alūksnes novada pašvaldība
27. jūnijā  

no 9.00 līdz 13.00 
aicina apmeklēt 

mājražotāju un amatnieku 
izstrādājumu

Alūksnē, administratīvajā ēkā un 
laukumā, Dārza ielā 11

Tirgotāji dalību var pieteikt līdz 
25.06.2015., zvanot  pa tālruni 

25425222 
Uz tikšanos!

TIRDZIŅU

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 SIA „Tilts” Alūksnē ir pabeidzis 
Tempļakalna ielas gājēju tilta 
būvniecības darbus un šobrīd 
turpinās tā apkārtnes labiekār-
tošana.

 Tā kā tilts savieno Pilssalu ar 
Tempļakalna ielu, abās tā pusēs vēl 
jāsakārto pieeja tiltam, lai tas būtu 
ērti gājējiem. Pilssalas teritori-
jā pieeja tiltam tiek bruģēta, bet 
Tempļakalna ielas pusē sakārtos 
ceļa segumu.
 Kā jau esam rakstījuši „ANV”, 

SIA „Tilts” jauno gājēju tiltu būvēja 
bez smilšu uzbēruma veidošanas 
- izmantojot speciāli izgatavotu 
uzbīdīšanas konstrukciju, kas pati 
sevi pārvietoja pāri ezeram un dzina 
pāļus. Šobrīd ir pabeigti gan tilta 
nesošo konstrukciju būvdarbi, gan 
koka daļu izbūve.
 Lai gan tilts šķietami ir gatavs, 
tomēr tas aizvien ir būvniecības ob-
jekts un par kārtību tajā ir atbildīgs 
būvuzņēmējs. Cienījamie iedzīvo-
tāji, lūdzam neiet uz tilta, kamēr tas 
nav nodots ekspluatācijā!
 Turpmāk jaunuzbūvētais tilts būs 
pieejams kājāmgājējiem un velosi-
pēdistiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Tempļakalna parkā vēl turpinās 
darbi pie uguns novērošanas ska-
tu torņa – tiek uzstādīts namiņš, 
kurā atradīsies apmeklētāju 
centrs, tiks pabeigta apkārtnes 
labiekārtošana, tādēļ kādu laiku 
skatu tornis apmeklētājiem tomēr 
vēl nebūs pieejams.

 Kā jau rakstījām iepriekšējā 
„ANV” numurā, Alūksnes novada 
pašvaldība vienojusies ar Valsts 
meža dienestu par pērn uzbūvētā 
ugunsdzēsības novērošanas skatu 
torņa izmantošanu izglītojošiem un 
informējošiem mērķiem. Lai to no-
drošinātu, torņa pakājē pašvaldība 
ierīkos apmeklētāju centru un lab-
iekārtos torņa apkārtnes teritoriju. 
Tiks iesēta zāle, izvietoti soliņi, būs 
informatīvi stendi, izvietos kameras 
kārtības uzraudzīšanai.
 Atkarībā no tā, kā izdosies pabeigt 
iesāktos darbus, iespējams, ka tornis 
apmeklētājiem varētu būt pieejams 
no 20. jūnija – vienlaikus ar jauno 
gājēju tiltu, taču pašvaldība par to 
vēl sniegs informāciju.

 Apmeklētāju centrā būs iespēja 
saņemt informāciju par Tempļakal-
nu, torni, tūrisma objektiem citviet 
pilsētā un novadā, iegādāties biļeti 
torņa apmeklēšanai, kā arī nopirkt 
suvenīrus.
 Tornī būs ne tikai iespēja apskatīt 
apkārtni, bet arī gūt ko izglītojošu 
un izzinošu, jo tornī būs binoklis, ar 
ko apmeklētāji varēs vērot apkārtē-
jos objektus un dabu.
 Jāuzsver, ka, saskaņā ar Alūksnes 
novada domes lēmumu, skatu torņa 
apmeklējums maksās 1 eiro un 
biļeti varēs iegādāties apmeklētāju 
centrā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Noslēgumam tuvojas Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbal-
stītā projekta „Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgu ielu un Brūža ēkas 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
īstenošana. Tā laikā nozīmīgas un 
ilgi gaidītas pārvērtības piedzīvo 
brūža jeb tautas nama ēka un 
sešas ielas pilsētas centra daļā.

 Darbus brūža ēkā veic SIA 
„Arčers”. Šobrīd, kā stāsta uzņēmu-
ma projektu vadītājs Andris Priede, 
darbi rit gan ēkas iekšpusē, gan 
ārpusē. Apdares darbi telpās tuvojas 
beigām. Lielajā zālē ir salikti gries-
tu un skatuves akustiskie paneļi, 
sienās ieklāts siltinājums, kam pa 
virsu būs perforēts saplāksnis. Zāles 
sienas vēlreiz jānokrāso, jāsagatavo 
grīdas segums, lai varētu izvietot 
skatītāju krēslus. Virs skatuves tiek 
ierīkota nepieciešamo mehānismu 
sistēma. Lai gan skatuves aprīko-
juma daļas ir sertificētas atsevišķi, 
būvfirma plāno pārbaudīt skatuves 
mehānismu sistēmu arī kopumā. Arī 
mazajā zālē rit apdares darbi, tiks 
ieklāts grīdas parkets. Pārējās telpās 
ēkā vēl jāieklāj grīdas segums, 
jāpieliek grīdlīstes un jāuzklāj 
virsējais sienu krāsojuma slānis. 
Izbūvētas ventilācijas, ūdens apgā-
des, vājstrāvas piegādes sistēmas 
un tuvākajā laikā būvnieki plāno 

Jauno gājēju tiltu atklās 
20. jūnijā

Tornis apmeklētājiem vēl 
nav atvērts

Noslēgumam tuvojas tautas nama 
ēkas rekonstrukcija

tās testēt. Pilnībā pabeigts ir jumta 
segums, bet fasādes darbi notiks 
līdz jūnija vidum.
  Nelabvēlīgie laikapstākļi iekavē-
juši teritorijas labiekārtošanu ap 
ēku, taču lai darbus paveiktu laikus, 
būvnieki izmanto arī sestdienas. 
Pie fasādes izliktas lampas, kuru 
uzdevums būs izgaismot ēku.
 Nobeigumam tuvojas arī Dārza, 

Brūža ēkas pārmaiņas vislabāk apjaušamas no Pilssalas. Pašvaldība lūgusi Valsts Kultūras pieminekļu 
inspekcijas atzinumu par to, vai priekšplānā esošās laivu novietnes ir vidi degradējošas

Vidus un Tirgotāju ielas rekons-
trukcija, kas arī notiek šī projekta 
ietvaros. Jānobruģē ietves, jāsakārto 
iebrauktuves, jāuzliek ceļa zīmes 
un jāveic apzaļumošana. Kopumā 
šis projekts ļāva pilsētā sakārtot 
sešas uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
ielas, trīs no tām – Brūža, Parka un 
Dzirnavu pabeigtas jau pērn. Ielu 
rekonstrukciju veic pilnsabiedrība 

„MATTHAI LATVIJA UN 
VELTEN”.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
08.07.2015. rīko nekustamā īpa-
šuma Jāņkalna ielā 51, Alūksnē, 
Alūksnes novadā otro mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 28686707. Sākumcena 
– 13019 EUR, nodrošinājums – 
1302 EUR, kas ieskaitāms paš-
valdības kontā līdz 03.07.2015. 
Samaksa jāveic līdz 22.07.2015. 
vai izvēloties nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija katru dar-
ba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 03.07.2015. 
plkst. 16.00.
 
 Alūksnes novada pašvaldība 
08.07.2015. rīko nekustamā īpa-
šuma Pleskavas ielā 6A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles noteiku-
mi publicēti www.aluksne.lv. Ob-
jekta apskate piesakāma pa tālruni 
28686707. Sākumcena – 1496 
EUR, nodrošinājums – 150 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 03.07.2015. Samaksa jāveic 
līdz 22.07.2015. vai izvēloties 
nomaksas variantu. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu Dār-
za ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 
9.00 - 11.00 un no 14.00 - 16.00, 
līdz 03.07.2015. plkst. 16.00.

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 

10. jūnijā 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
12. jūnijā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
18. jūnijā 10.00

Domes sēde    
25. jūnijā 10.00

Paziņojums par 
Alūksnes novada 
teritorijas plāno-
juma 2015.-2027. 
gadam izstrādes 
darba sanāksmi 
  
 2015. gada 13. maijā beidzās 
Alūksnes novada teritorijas 
plānojuma  2015. - 2027. 
gadam pilnveidotās redakcijas 
publiskā apspriešana. Saņemti 
atzinumi  no  10 institūcijām,  
fizisko un juridisko personu 
iesniegumi nav saņemti.

 Pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr.628 „Noteiku-
mi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumen-
tiem” 86.punktu, paziņojam, ka 
teritorijas plānojuma izstrādes 
darba sanāksme, kurā tiks izska-
tīti iesniegtie atzinumi, notiks 
2015. gada 29. jūnijā plkst. 11.00 
pašvaldības administratīvajā ēkā 
311. kabinetā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 28. 
maija sēdē deputāti izskatīja 39 
darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašu-
mu „Lapiņas” Alsviķu pagastā un 
„Žagatas” Liepnas pagastā sastāvā 
esošas, Alūksnes novada pašvaldī-
bai piekritīgas zemes vienības, par 
kurām attiecīgās pagastu pārvaldes 
2010. gadā un 2009. gadā noslē-
gušas zemes nomas līgumus ar fizis-
kām personām. Uz abām zemes vie-
nībām atrodas nomnieku tiesiskajā 
valdījumā esošas ēkas un būves. At-
savināšanas izdevumus, kas saistīti 
ar zemes robežu plānu izstrādi un 
īpašumu tiesību nostiprināšanu Ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
kā arī novērtēšanu un atsavināšanas 
procesa veikšanu, segs atsavinā-
šanas ierosinātāji -  nomnieki, bet 
pēc atsavināšanas procesa pabeig-
šanas tos ieskaitīs pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Minētos 
pašvaldības īpašumus pašvaldība 
nodod atsavināšanai, pārdodot tos 
par brīvu cenu personām, kurām 
Valsts un pašvaldību īpašuma priva-
tizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumā 
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības un ar kurām paš-
valdība ir noslēgusi zemes nomas 
līgumu. Nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt uzdots Īpašu-
mu atsavināšanas komisijai;

 - nodot iznomāšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Māras” – 1, 
Mālupes pagastā daļu, kas sastāv no 
nedzīvojamas telpas 9,9 m² platībā 
un 1/3 no koplietošanas telpām 9,07 
m² platībā, nomnieku noskaidro-
jot mutiskā izsolē. Noteikt nomas 
objektam nosacīto nomas maksu 
mēnesī (bez PVN) 1,90 EUR par 
1 m2. Uzdot nomas tiesību izsoles 
organizēšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai. 
Noteikt, ka termiņš objekta nomai ir 
ne ilgāks par 12 gadiem;

 - nodot dzīvojamās mājas – divstā-
vu dzīvojamās ēkas, kas sastāv no 
sešiem dzīvokļu īpašumiem, un ze-
mes gabala 0,2 ha platībā, „Ausekļi 
- 3”, Alsviķu pagastā, pārvaldīšanas 
tiesības ar dzīvokļu īpašumu īpaš-
nieku savstarpēju līgumu pilnvaro-
tai personai;

 - pamatojoties uz Alūksnes novada 
domes 27.11.2014. saistošo noteiku-
mu Nr.24/2014 „Par līdzfinansēju-
mu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekārto-
šanai” 15. punktu, atbalstīt projektu 
pieteikumus par daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Lielā Ezera ielā 
22, Alūksnē, piesaistītā zemes-
gabala labiekārtošanu, piešķirot 

līdzfinansējumu 5000 EUR apmērā 
un par nekustamā īpašuma „Dārzi-
ņi”, Jaunlaicenes pagastā, daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju „Dārziņi” un 
„Dārziņi 1” piesaistītā zemesgabala 
labiekārtošanu, piešķirot līdzfinan-
sējumu 5000 EUR apmērā;

- noraidīt SIA „ALŪKSNES 
NAMI” projekta pieteikumu paš-
valdības līdzfinansējuma saņem-
šanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Helēnas ielā 55/3, Alūksnē, 
piesaistītā zemesgabala labiekārto-
šanai, atstājot negrozītu pašvaldības 
izpilddirektora 11. maija lēmumu, 
ar kuru pieteikums noraidīts. SIA 
„ALŪKSNES NAMI” iesniegtā 
projekta pieteikumā vērtēšanas 
procesā tika konstatētas divas 
neatbilstības saistošajiem noteiku-
miem. Pašvaldība projekta pieteiku-
ma iesniedzējam norādīja uz šiem 
trūkumiem un lūdza tos novērst. 
Tomēr trūkumi projekta pieteikuma 
dokumentu noformēšanā netika 
novērsti. Līdz ar to tika pieņemts 
izpilddirektora lēmums noraidīt pro-
jekta pieteikumu;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūru „SPODRA” 
un „ALJA” 2014. gada publiskos 
pārskatus un Alūksnes novada 
pašvaldības 2014. gada publisko 
pārskatu;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes no-
vada domes 26.02.2015. nolikumā 
Nr.1/2015 „Alūksnes novada paš-
valdības kultūras un kultūrizglītības 
iestāžu projektu konkurss”, aizstājot 
21. punktā vārdus „Alūksnes no-
vada dome” ar vārdiem „Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirektors”, 
kā arī izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 30.01.2014. notei-
kumos Nr.2/2014 „Par atbalstu 
Alūksnes novada pašvaldības ama-
tierkolektīviem, komandām, indivi-
duāliem dalībniekiem, sportistiem 
par izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā”, aizstājot 14. punktā 
vārdus „Alūksnes novada dome” 
ar vārdiem „Pašvaldības izpilddi-
rektors”. Līdz ar šiem grozījumiem 
turpmāk lēmumu par finansējuma 
piešķiršanu saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem pieņems pašvaldības 
izpilddirektors;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.9/2015 „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2014.gada 27.maija 
saistošajos noteikumos Nr.14/2014 
„Par pašvaldības atbalstu sporta 
sasniegumu veicināšanai”” un 
saistošos noteikumus Nr.10/2015 
„Grozījumi Alūksnes novada domes 
2013.gada 28.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes 
novada pašvaldības naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs””. Izmaiņas abos saistošajos 
noteikumos saistītas ar to, ka pēc 
noteikumu stāšanās spēkā lēmumu 
par pašvaldības atbalstu un naudas 
balvu piešķiršanu turpmāk pie-

ņems pašvaldības izpilddirektors, 
ne dome, savukārt izpilddirektora 
lēmumu varēs apstrīdēt domē;

 - pamatojoties uz Alūksnes novada 
domes 30.01.2014. noteikumiem 
Nr.2/2014 „Par atbalstu Alūksnes 
novada pašvaldības amatierkolek-
tīviem, komandām, individuāla-
jiem dalībniekiem, sportistiem par 
izciliem sasniegumiem sportā un 
kultūrā”, piešķirt atbalstu 70 EUR 
Zandai Šķetikai par iegūto 1. vietu 
2015. gada Latvijas čempionātā 10 
km skrējienā U-20 grupā;

 - segt Alūksnes novada pašvaldī-
bas jaunsargu brauciena transporta 
izdevumus 473 EUR apmērā;

 - atbalstīt skvēra, kas atrodas 
pašvaldībai piekritīgā nekustamā 
īpašumā Brūža ielā 3, Alūksnē, lab-
iekārtošanu, piešķirot finansējumu 
11515 EUR;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 3375 EUR 
biedrības „Reģionālo attīstības 
centru apvienība” dibināšanas un 
biedru maksas 2015. gadam nodro-
šināšanai;

 - atbalstīt Alūksnes pilsētas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas treniņu 
nometņu organizēšanu vasaras pe-
riodā, piešķirot daļēju finansējumu 
3900 EUR;

 - atbalstīt Nodarbinātības valsts 
aģentūrā aktīvā nodarbinātības pa-
sākuma „Nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs” 
iesniegtu pieteikumu par 10 skolēnu 
nodarbināšanu 2015. gadā vienu 
mēnesi palīgdarbu veikšanai arheo-
loģijas izrakumos Alūksnes Pilssalā;

 - atbalstīt Alūksnes pilsētas publis-
ko teritoriju apgaismojuma infra-
struktūras modernizācijas veikšanu, 
piešķirot finansējumu 30952 EUR. 
Tas paredzēts Rīgas, Alsviķu ielu 
un Pilsētas bulvāra apgaismojuma 
modernizācijai;

 - apturēt Alūksnes pilsētas Pils 
ielas apzaļumošanu (aroniju stādu 
stādīšanu) un atbalstīt Tūrisma 
informācijas centra un Bībeles 
muzeja skvēra, kas atrodas pašval-
dības nekustamajos īpašumos Pils 
ielā 25A un Brūža ielā 1, Alūksnē, 
labiekārtošanas 1. kārtu, piešķirot 
finansējumu 21905 EUR apmērā;

 - apstiprināt dalības maksu Ilzenes 
SKIM centra „Dailes”” organizēta-
jās velosacensībās  „Līkloči papar-
dēs 2015”: bērniem un skolēniem 
līdz 16 gadu vecumam, piedaloties 
individuāli 1 EUR, jauniešiem no 
16 gadu vecuma un pieaugušajiem, 
piedaloties individuāli 2 EUR, 
sporta klasei, piedaloties individuāli 
3 EUR, komandai (ne mazāk kā 4 

dalībnieki) 8 EUR;

 - apstiprināt dalības maksu Ilzenes 
SKIM centra „Dailes”” organizētajā 
apvidus šķēršļu skrējienā „Stipro 
skrējiens Ilzenē 2015”: dalībnie-
kam piedaloties individuāli 4 EUR, 
komandai (līdz 4 dalībniekiem) 12 
EUR;

 - apstiprināt maksu par Liepnas 
internātpamatskolas sniegtajiem 
pakalpojumiem: ēdamzāles telpas 
noma – 1,4 EUR stundā, sporta 
zāles noma 1,58 EUR stundā, klases 
telpas noma 0,41 EUR stundā, 
naktsmītne 1 personai 6,96 EUR 
diennaktī;

 - apstiprināt maksu par Liepnas 
vidusskolas pakalpojumiem, organi-
zējot vasaras nometni „Satiksimies 
pasaku pasaulē” no 15.06.2015. līdz 
19.06.2015. –  7 EUR dalībniekam;

 - apstiprināt līdzfinansējuma maksu 
viena dalībniekam par Alūksnes 
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas  pakalpojumiem, organizējot 
vasaras nometnes: vasaras nometnei 
„V.A.S.A.R.A!” no 13.07.2015. līdz 
18.07.2015. – 10 EUR, basketbola 
nodaļas zēnu grupas mācību - tre-
niņu nometnei no 03.08.2015. līdz 
08.08.2015. – 10 EUR, biatlona 
nodaļas mācību - treniņu nomet-
nei Priekuļos no 02.08.2015. līdz 
11.08.2015. – 20 EUR, basketbola 
nodaļas meiteņu grupas mācību - 
treniņu nometnei no 10.08.2015. 
līdz 15.08.2015. – 10 EUR, basket-
bola nodaļas zēnu grupas mācību 
- treniņu nometnei no 17.08.2015. 
līdz 22.08.2015. – 10 EUR, džudo 
nodaļas mācību - treniņu nometnei 
no 17.08.2015. līdz 22.08.2015. – 
10 EUR;

 - apstiprināt maksu par Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra sniegta-
jiem pakalpojumiem -  organizēta-
jām vasaras aktivitātēm laika posmā 
no 01.06.2015. – 31.08.2015., 
nosakot maksu dalībniekam: no-
metnei „Copes lietas 3” – 25 EUR, 
nometnei „Diegabiksis atkal ceļo” –  
25 EUR, vasaras interešu izglītības 
programmām „Vasaras aktivitā-
tes!” – 5 EUR  ; vasaras interešu 
izglītības programmai „Vasaras 
darbnīcas” – 10 EUR;

 - apstiprināt maksu par Bejas 
pamatskolas pakalpojumiem, 
organizējot vasaras dienas nometni 
„Raibā vasara”  no 15.06.2015. līdz 
19.06.2015.  – 15 EUR;

 - apstiprināt maksu par Viktora 
Ķirpa Ates muzeja pakalpojumiem, 
organizējot vasaras dienas nomet-
ni „Amatam ir zelta pamats” no 
16.06.2015. līdz 20.06.2015. – 25 
EUR.

Ar domes pieņemtajiem lēmumiem 
pilnībā iespējams iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā 
„Ziņas par pašvaldību”.

Domes 28. maija sēdē
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Aktuāli www.aluksne.lv

Apmeklētāju pieņemšana jūnijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus 
pieņems 1. un 15. jūnijā  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus 
pieņems 1. un 15. jūnijā  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. jūnijā 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. jūnijā  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

un 12. un 26. jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 03.06.2015. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 17.06.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 22.06.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 10.06.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 12.06.2015. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 18.06.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 26.06.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 17.06.2015. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 12.06.2015. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 25.06.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 10.06.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 10.06.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

 2013. gadā uzsāktais pārrobežu 
projekts Nr.ELRII-261 „Divas 
ainavu parku pērles Austrumei-
ropā”, kura mērķis ir saglabāt un 
attīstīt Pavlovskas un Alūksnes 
piļu un parku kompleksu kultūr-
vēsturisko mantojumu, noslēgsies 
pavisam drīz.

 Pateicoties Igaunijas – Latvijas 
– Krievijas Pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattie-
cību un partnerības instrumenta 
ietvaros 2007 – 2013 finansiālajam 
atbalstam, Alūksnes novada pašval-
dība šī projekta ietvaros ieguvusi 
daudz vērtīga un nozīmīga. 
 Alūksnes muzejā izstrādātas divas 
jaunas izglītojošās programmas   
„Barona laboratorija” un „Ģērbies 
kā muižkungs un spēlē kroketu”, 
kas interesentiem ir pieejamas jau 
no pagājušā gada vasaras. Iegādāts 
interaktīvs elektroniskais stends, 
kurā Alūksnes muzeja apmeklētāji 
var iegūt informāciju par Jauno pili, 
baroniem Fītinghofiem, Alūksnes 
muižas parku un gūt nelielu ie-
skatu arī par Pavlovskas parku. Ir 
izstrādāts informatīvs maršruts trīs 
valodās pa Alūksnes muižas parku 
audio gidu pavadībā, iegādāti jauni, 
skaisti krēsli pasākumu organizē-
šanai gan pilī, gan parkā. Drīzumā 
Alūksnes muzejs piedāvās jaunu 
pakalpojumu   izbraucienu ar velo-

rikšu, kas arī iegādāta par program-
mas līdzekļiem. 
 Alūksne ir ieguvusi jaunas infor-
matīvas norāžu zīmes, bet muižas 
parkā, pateicoties projektam, ir 
nodrošināta elektroapgāde, kas ļāva 
uzstādīt videonovērošanas kameru 
pie Aleksandra paviljona, un būs 
iespējams nodrošināt skaņas un 
gaismas efektus dažādos pasākumos 
parkā. Tāpat iegādāta tiešsaistes 
kamera, kas atrodas uz Jaunās pils 
jumta, lai ikviens tūrists, kas vēlas 
apmeklēt Alūksnes muižas parku, 
jau iepriekš varētu noskaidrot, kādi 
laika apstākļi un kāda noskaņa 
valda parkā.
 Informācija dažādās valodās par 
Alūksni, Jauno pili un parku, kā arī 
novada nozīmīgākajiem tūrisma ap-
skates objektiem izvietota vairākos 
bukletos un informācijas kartēs, ir 
tapis arī kopīgs buklets ar Pavlovs-
ku un izdota grāmata – fotoalbums 
„Fītinghofu mantojums Alūksnē”, 
kas atklāj Alūksnes vēsturiskos 
objektus un parka mazo arhitektūru. 
 2013. gadā Alūksnes novada 
muzeju speciālisti piedalījās četru 
dienu pieredzes apmaiņas seminārā 
Pavlovskā, bet 2014. gadā šāds 
seminārs ar Pavlovskas muzeja 
speciālistu piedalīšanos notika 
Alūksnē. Tāpat 2014.gada pava-
sarī notika praktiskie semināri 
par dažādām restaurācijas tēmām, 

kur katrs interesents varēja iegūt 
vērtīgu un praktisku informāciju. 
Projekta ietvaros organizētas divas 
konferences par restaurāciju – viena 
Pavlovskā, otra Alūksnē, kā arī ar 
daļēju programmas finansējumu 
2014. gadā notika Alūksnes muižas 
parka svētki.
 Projekta galvenā ideja ir saistīta 
ar restaurāciju kā iespēju saglabāt 
kultūrvēstures mantojumu, tādēļ 
Alūksnes pilī tika veikta izpēte un 
izstrādāta restaurācijas metodika, kā 
rezultātā jau šobrīd notiek restau-
rācijas darbi Jaunās pils vējtverī un 
pavisam drīz tiks pabeigta visplašāk 
apspriestā objekta - Aleksandra 
paviljona restaurācija. 
 Plašsaziņas līdzekļos parādās ļoti 
dažāda informācija par Aleksandra 
paviljona restaurāciju, norādot pat, 
ka šis kultūras piemineklis ir pilnībā 
sabojāts un tam ir nodarīti neatgrie-
zeniski zaudējumi. Alūksnes novada 
pašvaldība uzskata, ka publicētā 
informācija ir nepatiesa, sagrozīta 
un subjektīva. 
 Runājot par paviljona restaurācijai 
izlietoto finansējumu, pašvaldība 
informē, ka projekta ietvaros veiktā 
iepirkuma rezultātā tika noslēgts lī-
gums ar pieredzējušu un būvkomer-
santu reģistrā reģistrētu uzņēmumu 
- akciju sabiedrību „R.A.J.” 103 
300,49 EUR apmērā, līguma summā 
ietverot gan paviljona arhitektoniski 

Projekts „Divas ainavu parku pērles 
Austrumeiropā” tuvojas noslēgumam

mākslinieciskās inventarizācijas 
aktualizāciju, restaurācijas program-
mas izstrādi un saskaņošanu Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijā, gan paviljona restau-
rāciju un autoruzraudzības darbu 
veikšanu. Tādēļ informācija par to, 
ka paviljona restaurācijai iztērēta 
lielāka summa, minot pat pusmil-
jonu eiro, ir maldīga un balstīta uz 
nepārbaudītiem faktiem.
 Aleksandra paviljona kesona dēļi, 
kuri atradās objektā pirms restau-
rācijas un par kuriem, kā raksta 
22.05.2015. laikrakstā „Alūksnes 
Ziņas”, ļoti satraucas alūksnieši, nav 
pazuduši vai apzināti pazaudēti. Visi 
dēļi, kuri 2014. gada vasarā atradās 
paviljonā un uz kuriem pirms darbu 
uzsākšanas bija kesona gleznojums, 
ir saglabāti. Taču te jāuzsver, ka 
neviens no tiem nav oriģinālais 
dēlis, tas nozīmē, nevienam no šiem 
dēļiem nav oriģinālā krāsojuma vai 
kalto naglu, kas būtu saglabājušies 
no laika, kad notika paviljona būv-
niecība 18. gs. beigās.
 Arī 2014. gada Aleksandra pavil-
jona arhitektoniski mākslinieciskās 
inventarizācijas aktualizācijā nav 
minēts vārds – oriģinālie kesona 
dēļi, bet gan vecākie dēļi, kas sagla-
bājušies līdz 1999. gadam. Pašval-
dības rīcībā šobrīd ir tikai viens 
oriģinālais kesona dēlis, kurš pirms 
restaurācijas darbu uzsākšanas neat-
radās paviljonā, tomēr, tikai pateico-
ties tam, bija iespēja atklāt oriģinālo 
krāsojumu. Tā kā kesona dēļi nebija 
piestiprināti ar kaltajām naglām un 
uz tiem bija tikai viens krāsojuma 
slānis, restaurācijas programmas 
autore Ināra Heinrihsone atļāva tos 
izņemt un aizvietot ar jauniem, kas 
arī konstrukciju stiprības dēļ, tika 
izdarīts. 
 Aleksandra paviljona fasādei pret 
Diānas skulptūru nebija iespējams 
saglabāt akanta gleznojumus, jo dēļi 
bija ļoti bojāti, tādēļ restaurācijas 
darbu procesā restaurācijas prog-
rammas autore I. Heinrihsone kopā 
ar darbu veicējiem vienojās dēļus 
ne tikai protezēt, bet arī noslīpēt. 
Oriģinālos akanta gleznojumus 
nebūtu iespējams restaurēt arī tad, 
ja dēļi netiktu noslīpēti, jo daudzo 
pārkrāsojumu rezultātā krāsu slāņi 
bija tik ļoti sajaukušies, ka atklāt 
pirmreizējo slāni nebija iespējams, 
to ir atzinusi arī polihromā koka 
restauratore   vecmeistare Aīda 
Podziņa. Tādēļ akanta gleznojumi 

gan šajā fasādes pusē, gan ezera 
fasādes pusē, kurā tie netika noslī-
pēti, šobrīd tiek rekonstruēti nevis 
restaurēti. 
 Aleksandra paviljons jau pirms 
restaurācijas darbu uzsākšanas 
bija nedaudz sašķiebies un savēr-
pies, ko atzina arī Valsts Kultūras 
Pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
darba grupa – atsevišķu restaurā-
cijas kvalifikācijas novērtēšanas 
ekspertu padomes pārstāvji, kas 
2014. gada 29. jūlijā bija ieradušies 
Alūksnē, lai sniegtu konsultācijas 
par restaurācijas darbiem paviljonā. 
Viņu skatījumā iepriekšējo restau-
rāciju laikā ir radīta konstrukciju 
ģeometriskā deformācija. Nomainot 
un protezējot satrupējušos dēļus un 
protezējot stabus, paviljons iespēju 
robežās tika nostiprināts un nedaudz 
iztaisnots. Restaurācijas uzstādījums 
nebija pilnībā iztaisnot paviljonu.
 Neskatoties uz visām negācijām un 
to, ka paviljona restaurācija netika 
paveikta līgumā paredzētajā laikā, 
pašvaldība pateicas programmai, 
kas deva iespēju paviljona res-
taurāciju pabeigt, ļaujot pagarināt 
projekta termiņu par 6 mēnešiem, 
un ir gandarīta, ka beidzot Alek-
sandra paviljons un tā apkārtne būs 
ieguvusi sakārtotu un patīkamu 
izskatu, kā arī Alūksnes novadā būs 
par vienu restaurētu kultūrvēstures 
pieminekli vairāk.
 Projekta vadošais partneris ir 
Alūksnes novada pašvaldība un 
partneris ir Pavlovskas muzejrezer-
vāts. Tā norises laiks ir 24 mēneši 
un kopējais budžets – 625 700,00 
EUR. Kopējais Alūksnes nova-
da pašvaldības budžets projekta 
īstenošanai ir 251 111,00 EUR, 
programmas līdzfinansējums veido 
225 999,90 EUR, Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējums ir 12 
555,55 EUR, valsts budžeta finansē-
jums - 12 555,55 EUR.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņat-

tiecību un partnerības instrumenta ietvaros 
2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus 

pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu 
reģiona konkurētspēju, izmantojot tā poten-
ciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 

starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Aleksandra paviljons Alūksnes muižas parkā tiek restaurēts projekta 
„Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā” ietvaros
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Projekti www.aluksne.lv

Pededzē noslēdzies 
ELFLA projekts

Viesturs Zaķis, 
Pededzes un Mārkalnes pagastu 
teritorijas attīstības speciālists

 Turpinot paplašināt iedzīvotāju 
iespējas pilnvērtīgi pavadīt brīvo 
laiku, Pededzes pagasta pārvalde, 
sadarbībā ar biedrību „Alūksnes 
lauku partnerība”, pabeigusi 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
finansētā projekta „Jaunas 
iespējas brīvā laika pavadīšanai 
Pededzes pagastā” īstenošanu.

 Lai dažādotu pagasta 
iedzīvotāju iespējas lietderīgi un 
interesanti pavadīt brīvo laiku, 
Pededzē īstenots projekts „Jaunas 
iespējas brīvā laika pavadīšanai 
Pededzes pagastā”. Izstrādājot 
projektu, galvenā uzmanība 
pievērsta interešu grupām, kuru 
darbošanās līdz šim saņēmusi 
mazāku atbalstu. Vidējās paaudzes 
deju kopa „Pededzieši”, lai arī 
darbojas nesen, ir pamanāma vietējā 
un apkārtējo pagastu kultūras dzīvē. 
Kopskaitā divdesmit kolektīva 
dejotājiem pašūti divi deju tērpu 

komplekti - „Latviešu tērps” un 
„Krievu tērps”, tādā veidā izveido-
jot skatītājiem pievilcīgu un deju 
skatēm atbilstošu kolektīva vizuālo 
tēlu. Savukārt, domājot par pagasta 
jaunākās paaudzes brīvā laika pava-
dīšanas iespēju dažādošanu, iegādāti 
„Lego“ konstruktoru komplekti, kas 
ieguvuši lielu popularitāti jaunākā 
un vidēja skolas vecuma bērnu vidū. 
Saistošās nodarbībās ieinteresēta 
pedagoga vadībā audzēkņi attīsta 
roku un pirkstu motoriku, loģisko 
un kreatīvo domāšanu, kā arī krāsu 
izpratni. Projekta kopējās izmaksas 
3080,07 EUR, tajā skaitā Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
454,69 EUR, publiskais finansējums 
2625,38 EUR.

Pededzes dejotājiem projekta ieguvums – jaunie tērpi

Deju kopai „Olysta” jauni arheoloģiskie tērpi
Inita Veismane,
biedrības „Pierobežas raksti” 
valdes priekšsēdētāja 

 Biedrības „Pierobežas raksti” 
sagatavotā un Lauku atbalsta 
dienesta un Alūksnes navada 
pašvaldības atbalstītā projekta 
„Arheoloģisko tērpu daļu 
izgatavošana deju kopai 
„Olysta”” ietvaros tika pētītas 
12.gs. latgaļu apģērbu 
izgatavošanas un valkāšanas 
tradīcijas, tādējādi pievēršot 
un mudinot iedzīvotājus, īpaši 
jauniešus, izzināt un saglabāt 
kultūrvēsturisko  mantojumu, 
izzinot savu novadu vēsturisko 
pienesumu un ar lepnumu un 
patriotismu to pētīt un saglabāt.

 Tautas tērps Latvijā ir savdabīgs 
sabiedrības dzīves spogulis un 
nacionālais simbols, kā arī materiālā 
un nemateriālā kultūras mantojuma 
apvienojums. Tā popularizēšanā 
lielu ieguldījumu sniedz 
amatiermākslas kolektīvi. 
 Alūksnes pilsētas Tautas nama deju 
kopas „Olysta” nosaukuma sakne 

meklējama vēsturē, tā ir attiecināms 
uz senāko vēstures posmu, 
aptuveni 11. - 12.gs. un ir senākais 
Alūksnes apvidus nosaukums. 
Deju kopa ir izvirzījusi mērķi - 
izzināt arheoloģiskos aspektus 
tautas dejās. Proti, ne tikai dejo-
jot, bet izzinot pagātni caur tautas 
tērpiem. 
 Pētnieciskajā darbā izmantojām 
interneta resursus un Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja 
informāciju un iesākto darbu 
turpināja vietējie amatnieki – Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Kalme” 
meistari, kuri tika piesaistīti 
projekta realizācijā. 
 Latvijā zināmi maz deju kolektīvi, 
kas dejo arheoloģiskajos 
tērpos - Līgatnes pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Zeperi”, 
Kuldīgas kultūras centra vidējās 
paaudzes deju kopa “Bandava” 
un citi, kas pārsvarā dejo lībiešu  
10. - 12.gs. arheoloģiskajos tērpos.
 Ar šī projekta finansējumu 
deju kopa „Olysta” ieguvusi 
arheoloģiskās tērpu daļas - 
apliekamos brunčus, galvas autus, 
jakas, bikses, cepures ar ādu un 
ādas kurpes. Deju kopas 

arheoloģiskie latgaļu 12.gs. tērpi 
būs mūsu, Alūksnes novada 
lepnums, ar ko deju kopa atšķirsies 
no citiem kolektīviem Latvijā. 
Tiks veiktas arheoloģisko 
tautas tērpu saglabāšanas 
un popularizēšanas aktivitātes 
- auditorijas informēšana pirms 
kolektīva uzstāšanās reizēm.

Pateicoties projektam, deju kopa 
„Olysta” ieguvusi arheoloģiska 
tērpa daļas

Pededzes krasta 
akmensdārzam - otrā elpa

Iveta Baltā – Vanaga,
biedrība „Interešu centrs 
„Jaunanna”

 Biedrība „Interešu centrs 
„Jaunanna”, atbalstot 
iedzīvotāju iniciatīvu, izstrādāja 
un īstenoja projektu „Pededzes 
krasta akmensdārza otrā elpa”. 
Akmensdārzs Pededzes upes 
krastā Jaunannā atrodas netālu 
no Zaķusalas, un ir izveidots no 
dekoratīvi izvietotiem 
laukakmeņiem, no kuriem 
izveidoti dažādi vides elementi – 
kamīns, celiņi, puķu dobes.

 Akmensdārzu bija nepieciešams 
vizuāli uzlabot un atjaunot  -  stādī-
jumi bija novecojuši un zaudējuši 
dekorativitāti,  paštaisītie puķu trau-

ki vairs nebija izmantojami ziedu 
stādīšanai, teritorija grūti kopjama.
 Projekta realizācijai līdzfinan-
sējumu 265 eiro apmērā piešķīra 
Alūksnes novada pašvaldība 
saskaņā ar Alūksnes novada domes 
22.11.2012. saistošajiem noteiku-
miem Nr.32/2012 „Par Alūksnes 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem”. Par piešķirtajiem 
līdzekļiem tika iegādāti dekoratīvie 
augi, minerālmēslojums augiem, 
kā arī uzstādīts jauns soliņš pie 
akmensdārza.
 Lielākie un smagākie darbi - velē-
nas rakšana, akmeņu pārvietošana, 
zemes vešana un līdzināšana, veco 
stādījumu izrakšana un jauno dobju 
veidošana un stādīšana tika veikti 
Lielās talkas laikā, atbalstot šī gada 

ideju – talkas laikā veidot ko skaistu 
un paliekošu. Projekta rezultātā tika 
sakopti un atjaunoti esošie deko-
ratīvie stādījumi, kā arī izveidotas 
jaunas dobes ar košumkrūmiem un 
ziemcietēm, nogāzē sastādīti kadiķi.
 Paldies visiem, kuri nenobijās no 
darba un  piedalījās mūsu kopīgā 
projekta īstenošanā. Īpašs paldies 
SIA „Gravas” kokaudzētavas „Ie-
vugravas” darbiniecēm un Andrai 
Jermacānei par dobes projektēšanu, 
atbilstošu stādu piemeklēšanu un  
darbu vadīšanu. 
 Pateicamies Alūksnes novada 
pašvaldībai par sniegto finansiālo 
atbalstu un Jaunannas iedzīvotājiem 
par iniciatīvu un atsaucību projekta 
realizācijā! Kopā darbojoties, mēs 
padarām vidi mūsu pagastā skaistā-
ku un pievilcīgāku!

Akmensdārzs Pededzes krastā gūst jaunus vaibstus

Mārkalnē izveidota e - lasītava
Viesturs Zaķis

 Lai varētu piedāvāt 
iedzīvotājiem arvien jaunus 
bibliotēkas pakalpojumus, 
Mārkalnes pagasta pārvalde 
sadarbībā ar biedrību „Alūksnes 
lauku partnerība” īstenojusi 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
finansētu projektu.

 Projekts „E - grāmatu lasītava 
Mārkalnes bibliotēkā” uzrunā visu 
paaudžu pagasta iedzīvotājus no 
mazākajiem skolēniem līdz pat 
aktīvajiem pensionāriem. Tas 
īstenots ar mērķi pasniegt lasīšanu 
jaunā, saistošā formā, tādā veidā 
veicinot iedzīvotāju interesi par 
grāmatām un lasīšanu, uzlabojot 
viņu lasītprasmi un paplašinot 
redzesloku. Vienlaikus projekts 
radījis iespēju iepazīties ar 
mūsdienīgo tehnoloģiju iespējām 
savas dzīves vietas tuvumā, 
tādejādi pamudinot iedzīvotājus 
apgūt datorzinības un paaugstināt 
savu konkurētspēju darba tirgū.
 Projekta ietvaros, veicot 
vienkāršoto atjaunošanu, bibliotēkas 
palīgtelpa pārveidota par lasītavu, 
iegādātas nepieciešamās mēbeles 

un e - grāmatu lasīšanas piederumi 
- skapītis, galds, dīvāns, portatīvais 
dators, trīs e - grāmatu lasītāji.
 Līdzās e - grāmatām lasītava 
piedāvā vēl citu inovāciju - bērniem 
ar zemu pašapziņu vai grūtībām 
lasīt ir radīta iespēja lasīt priekšā 
akvārija zivtiņām. Lasīšana 
dzīvniekiem (arī suņiem, kaķiem, 
ponijiem) kā terapija ir izmēģināta 
vairākās pasaules valstīs, arī 
kaimiņos Igaunijā. Tā kā, 
atšķirībā no citiem bērniem vai 
pieaugušajiem, dzīvnieki nekad 
nekritizē lasītāju pieļautās kļūdas, 
vairumā gadījumu skolēnu 
lasītprasme šādas terapijas 
rezultātā strauji uzlabojas. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
4204,40 EUR, tajā skaitā Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
1077,16 EUR, publiskais 
finansējums 3127,24 EUR.
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Alūksnes novada vidusskola 
piedalās ERASMUS + projektā

Aina Ezeriņa,
Alūksnes novada vidusskolas 
skolotāja

 Alūksnes novada vidusskola 
iesaistījusies Erasmus+ KA2 
pamatdarbības Stratēģiskās 
partnerības projektā „High 
school Drop Outs: One is too 
many!” (Skolēnu atskaitīšana no 
skolas – arī viens ir daudz!”).

 Projektā iesaistījušās izglītības 
iestādes no vairākām valstīs: 
Turcijas, Apvienotās Karalistes, 
Itālijas, Kipras, Norvēģijas, 
Lietuvas, Grieķijas, Latvijas, 
Bulgārijas, Portugāles. 
 Ir apritējis viens mācību gads 
no trijiem, kurā Alūksnes 
vidusskolas skolotāji  un skolēni 
ir veikuši apjomīgu darbu.
 Projekta sākuma fāzē dalībvalstis 
izstrādāja projekta logo (katrā 
dalībvalsts skolā notika logo 
veidošana un balsojot tika izvēlēts 
labākais). Skolotāju transnacionālā 
vizītē Turcijā tika izvēlēts labākais 
no 10 valstīm un tas bija logo, ko 
veidoja lietuviešu skola. Facebook.
com vietnē projektā tika izveidota 
grupa gan skolēniem, gan 
skolotājiem.
 Decembrī notika pirmā 
partnervalstu tikšanās Turcijā, 

kur skolas iepazinās savstarpēji 
un iepazīstināja ar savām valstīm. 
Skolu pārstāvji apsprieda turpmākos 
uzdevumus un projekta dalībnieku 
vizītes un mobilitātes, izvirzīja 
tuvākos mērķus. Sanāksmē 
piedalījās Alūksnes novada 
vidusskolas direktore Ilze Līviņa 
un projekta koordinatore 
Aina Ezeriņa.
 Paralēli skolā tika izveidots 
projekta informatīvais stends par 
projekta aktivitātēm, blogs: 
http://oneistoomanyaluksne.
blogspot.com/, kā arī projekta siena. 
Skolā  izveidojām arī skolēnu un 
skolotāju Erasmus+ komandu, 
kura regulāri satikās un sprieda par 
veicamajiem uzdevumiem. Viens no 
tiem bija filmas veidošana, lai parā-
dītu, kā skolēns saskata šo problē-
mu - izkrišanu no skolas. Kopumā 
mūsu skolēni izveidoja 10 filmas, 
visas bija lieliskas un skolēni bija 
centušies. Labāko filmu no katras 
valsts prezentējām skolēnu 
īstermiņa mācību mobilitātē Itālijā.
 Katra skola noskaidroja skolēnus, 
kas ir riska grupā, veicot aptauju, 
izanalizējot to. Vēlāk tā tika pre-
zentēta Itālijā. Kā uzlabot skolēnu 
mācību rezultātus? Veicām ekspe-
rimentu: skolēns māca skolēnu 
konsultāciju laikā. Skolēni - skolo-
tāji guva pieredzi, gatavojās 
konsultācijām, nostiprināja 

zināšanas, skolēni, kuri mācījās 
jutās drošāk ar vienaudžiem, vairāk 
nekautrējās uzprasīt nezināmos 
jautājumus.
 Skolā notika gan karjeras dienas, 
gan ekskursijas uz darbavietām, gan 
skolēni “ēnoja” – vēroja konkrētas 
profesijas pārstāvi visu darba dienu, 
vēlāk dalījās ar pieredzi skolasbied-
riem.
 Martā notika skolēnu īstermiņa 
mācību mobilitāte Itālijā, Lecce. 
Tajā piedalījās E. Barinova, 
G. Skaistkalns, Ģ. Vaskis, 
koordinatore Aina Ezeriņa. 
Mobilitātes laikā skolēni dzīvoja 
ģimenēs, mācījās itāļu kultūru un 
tradīcijas, stāstīja par savējām, 
Skolēni bija izveidojuši prezentāciju 
„Kā es jūtos savā skolā?” un 
visas skolas iepazīstināja ar to. 
Tāpat skolēni piedalījās 
mācību stundās, iepazinās ar 
Lecces vēsturisko mantojumu. 
Skolēni strādāja jauktās grupās, 
veidoja plakātus, kuros atspoguļoja 
projekta tēmu „School Drop Outs” 
(skolēnu atskaitīšana no skolas), 
savu redzējumu par to.
 Par projekta gaitu notika 
prezentācija Rīgā, seminārā 
„Agrīnās izglītības pamešanas 
novēršana”, kuru prezentēja 
koordinatore Aina Ezeriņa.
 Aprīļa beigās un maija sākumā 
notika transnacionālā skolotāju 
sanāksme Apvienotajā Karalistē, 
Londonā, kur sanāksmē piedalījās 
skolotāja Sanita Čibala un 
koordinatore A. Ezeriņa. 
Sanāksmē notika prezentācijas 
par gada budžetu, aktivitātēm, kas 
notikušas skolā, kā arī tika 
izveidota atskaite par padarīto, 
apspriestas nākošā gada mobilitātes 
un sanāksmes, precizēti partnervals-
tu pienākumi, apspriesti šā gada vēl 
veicamie uzdevumi.
 Turcija prezentēja kopējo projekta 
mājas lapu:  http://oneistoomany.
net/, kura vēl ir sagatavošanas 
posmā. Informāciju par projektu var 
atrast arī Eiropas skolotāju vietnē 
http://www.etwinning.net/.

Projekta laikā dažādas norises notika vairākās valstīs

105.dzimšanas dienas  norises plāns
10.00 dievkalpojums Alūksnes luteriskajā baznīcā
(autobuss no baznīcas  uz Alsviķu ielu, pēc pasākuma ~ 12.00 uz kapsētu, 
bijušo skolotāju atdusas vietu plānojumu varēs saņemt pie gidiem autobusā 
vai Lielajiem vārtiem)
11.00 - 12.00 atmiņu brīdis pie pirmās skolas akmens (Alsviķu ielā)
12.00 piemiņas brīži skolotāju atdusas vietās Alūksnes kapsētā
(autobuss uz skolu ~ 13.30)
14.00  sākas ģimnāzijas absolventu un viesu reģistrācija  
15.00 - 16.30 PALDIES vārdi un apsveikumi skolai
                      „Mirklis krāsaina prieka”  (skolas iekšpagalmā)
16.30 - 18.00 ekskursija skolas muzejā, skolas apskate
18.00  Svētku koncerts „Tu esi ierakstīts…” (sporta zālē)
20.00  skolas ēkās -  tikšanās skolotājiem, absolventiem, darbiniekiem, 
balle 10. - 12. klašu ēkas zālē, sporta zālē
Darbosies kafejnīca.

Dalības maksa 5 EUR.

Godājamie ģimnāzijas absolventi, 
skolas darbinieki!

Laipni lūdzam Jūs  piedalīties
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas

105. dzimšanas dienas svinībās
2015. gada 1. augustā

,,Saulītes” gads – 
rosīgs un darbīgs
Evija Kubulniece,
PII ,,Saulīte” vadītāja

 Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestāde ,,Saulīte” 
pavadījusi darbīgu un rosīgu 
mācību gadu. Šajā mācību gadā 
,,Saulīte” piedzīvoja iestādes 
vienkāršoto renovāciju un ieguva 
ne tikai krāšņu ārējo izskatu, 
bet arī nosiltinātu ēku.

 Bērni rotaļājas atjaunotajā un ar 
jaunu žogu nožogotajā sporta un 
rotaļu  laukumā, ko vēl arvien tur-
pinām papildināt ar jauniem rotaļu 
elementiem, jo aktīva un droša 
sportošana un rotaļāšanās svaigā 
gaisā bērniem ir ļoti svarīga.
 Mācību gada garumā iestādē 
svinējām gadskārtu ieražu svēt-
kus – Miķeļus, Mārtiņus, Adventi, 
Ziemassvētkus, Sveču dienu, 
Meteņus, Lieldienas. Vēl jūnijā visi 
kopā ielīgosim Jāņus. Svinējām 
svētku dienas – Zinību dienu, Valsts 
svētkus, Mātes dienu, Ģimenes 
dienu. Rīkojām arī pārgājienus, 
rotaļu pēcpusdienas, tematiskos 
pasākumus un izstādes, mācību 
ekskursijas, tikšanās ar dažādu 
profesiju pārstāvjiem, Vecvecāku 
pēcpusdienu, jautros brīžus, sporta 
izpriecas, veselības dienas, teātra iz-
rādes, izlaidumu. Svētkus svinējām 
kopā ar vecākiem, vecvecākiem, 
radot bērniem prieku ikdienā un 
sniedzot pirmos priekšstatus par 
dažādu svētku nozīmi un svinēšanu. 
Bērnu ģimenes locekļi ir gaidīti gan 
svētkos, gan ikdienā būt kopā un 
darboties ar saviem bērniem. Pieda-
lījāmies pagasta un novada rīkotajos 
pasākumos – vecākās grupas bērni 
apmeklēja Alūksnes muzeju, pieda-
lījās Alsviķu pagasta senioru kopas 
,,Noskaņa” pasākumos ar priekšne-
sumiem.

 Sadarbībā ar Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolu mācību 
gada garumā notika dziedāšanas un 
tēlotājdarbības pulciņi, sadarbībā 
ar Alsviķu kultūras nama vadītāju 
Marinu Ramani un deju skolotāju 
Ilzi Līviņu – deju pulciņš, bērni 
piedalās Bērnu žūrijā, sadarbojoties 
ar Alsviķu bibliotēku un bibliotekāri 
Sarmīti Meļķi. Bērni ciemojās pie 
feldšeres Ligitas Podziņas, iepazina 
pagasta iestāžu un pasta nodaļas 
darbību.
 Tā kā iestādei ar vecāku līdzdalību 
ir nodibināta biedrība ,,Alūksnes 
novada izglītības un attīstības 
centrs”, tad jau otro mācību gadu, 
pateicoties Alūksnes novada paš-
valdības finansiālajam atbalstam, 
realizējām projektus. Šajā mācību 
gadā realizējām projektu ,,Kā 
izprast savu bērnu?” visa mācību 
gada garumā. Lekcijas apmeklēja 
māmiņas un tētis no visa Alūksnes 
novada, gūstot jaunas zināšanas, 
daloties pieredzē un saprotot, ka 
nepieciešams turpināt tikties arī nā-
kamajā mācību gadā, jo šīs tikšanās 
dod pozitīvu enerģiju.
 Paldies visiem, kuri bija kopā ar 
mums Alsviķu PII ,,Saulīte” un aktī-
vi līdzdarbojās gan saimnieciskajā, 
gan mācību darbā šajā mācību gadā!
 Alsviķu pirmsskolas izglītības 
iestāde ,,Saulīte” uzņem bērnus no 
viena gada vecuma. Iestādes darba 
laiks ir 5 dienas nedēļā 24 stundu 
darba režīmā no pirmdienas 7.00 
līdz piektdienas 19.00. Nodrošinām 
veselīgu bērnu ēdināšanu iestādē 
(brokastis, otrās brokastis, pusdie-
nas, launags, vakariņas). Ja vecā-
kiem ir interese par iestādi, lūdzu, 
sazināties pa kontakttelefoniem: 
64354145 vai  29162206.
 Visām ģimenēm vēlu jauku, 
saulainu, mīļiem un ģimeniskiem 
mirkļiem bagātu vasaru!

Publiskās interneta piekļuves punktu 
tīkla projekts tuvojas noslēgumam
  Ar Eiropas reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansējumu 
Alūksnes novadā tiek realizēts 
projekts „Publiskās interneta 
pieejas punktu attīstība 
Alūksnes novadā.” Projekta 
ietvaros tiek uzlaboti 18 un no 
jauna izveidoti 25 publiskās 
interneta pieejas punkti visā 
Alūksnes novadā.

 21 no interneta pieejas punktiem 
būs aprīkots ar datortehniku un 
visos 43 punktos būs brīva pieeja 
bezvadu internetam, ko varēs sākt 
izmantot jau sākot no 19.jūnija. 
Kopumā projekta ietvaros tiks 
uzstādīti 33 datorkomplekti, 
15 drukas iekārtas un 32 tīkla 
iekārtas. 

Interneta pieejas zonas 
galvenokārt tiek lokalizētas 
vietās, kur notiek intensīva cilvēku 
kustība, tiek realizētas tūrisma, 
sporta un kultūras aktivitātes, 
kā arī vietās, kur ir ērta piekļuve 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
un cilvēkiem ar auto. Brīvpieejas 
interneta punktu atrašanās vietas ir 
publicētas Alūksnes novada paš-
valdības mājaslapā www.aluksne.
lv Bezvadu interneta pārklājuma 
izveidošana Alūksnes novadā dos 
iespēju ne vien uzlabot iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, nodrošinot pieeju 
internetam, bet arī padarot 
mūsdienīgāku kultūrvidi un dodot 
netiešu ieguldījumu Alūksnes 
novada kā konkurētspējīgas un 
pievilcīgas nākotnes teritorijas 

attīstībā. Projekts noslēgsies 
2015. gada 30. jūnijā.
Projekta kopējās izmaksas ir 
93 964,00 EUR, no kuriem 
79 869,40 EUR līdzfinansē Eiropas 
Savienība, 11 275,68 EUR ir 
Alūksnes novada pašvaldības 
ieguldījums un 2818,92 EUR ir 
valsts budžeta dotācija.
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Alūksnē 6. jūnijā Latvijas Senioru 
koru svētki un sportiskas norises
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 6. jūnijā Alūksnē notiks Senioru 
diena, kuras laikā būs gan visas 
Latvijas senioru koru svētki, 
gan arī sportiskas sacensības 
apkaimes novadu senioriem.

 Diena iesāksies ar Starpnovadu 
sporta spēlēm senioriem pulksten 
10.00, ko Alūksnes novada paš-
valdība organizē kopā ar Alūksnes 
pensionāru biedrību „Sudrabs”. 
Spēles notiks Pilssalas stadionā un 
uz tām gaidīts ikviens Alūksnes un 
Apes novadu seniors, kā arī pieda-
līties uzaicināti seniori no citiem 
kaimiņnovadiem. Sporta spēlēs no-
tiks dažādas sportiskas un atraktīvas 
sacensības, kā arī būs muzikāli un 
deju priekšnesumi.
 Pēcpusdienā sāksies Latvijas 
Senioru koru svētki, kuros 
piedalīsies gandrīz 40 muzikālie 
kolektīvi no visiem reģioniem. 

Pasākums sāksies pulksten 15.00 
Alūksnes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā ar Senioru koru svētku 
karoga iesvētīšanu un dziedāju-
mu. Pēc tam pulksten 15.40 kori 
svētku gājienā dosies uz Pilssalas 
estrādi, kur pulksten 16.00 sāksies 
koncerts „Debesis un zeme skan”. 
Komponists Jānis Lūsēns ir veidojis 
aranžējumu vairākām dziesmām, 
kas izskanēs šajā koncertā.
 Koncertā piedalīsies senioru jauktie 
un sieviešu kori, Valmieras politiski 
represēto koris „Baltie bērzi”, 
flautiste Evija Mundeciema, altiste 
Inese Ušpele, čelliste Arta Tarasova, 
solists un pasākuma vadītājs 
Zigfrīds Muktupāvels, solistes 
Linda un Dana Berkules, kā arī 
Juris Kristons (taustiņinstrumenti) 
un Aivars Gudrais (ģitāra). Visu 
Senioru koru svētku pasākumu 
apmeklējums ir bezmaksas.
 Latvijas Senioru koru svētkus 
organizē Alūksnes novada 
pašvaldība un Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs.

13. jūnijā Alūksnē izturības 
brauciens laivām un mūzikas 
festivāls „Rock’n’Sport”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 13. jūnijā Alūksnē pirmo 
reizi notiks īpašs pasākums – 
astoņu stundu ilgas izturības 
sacensības ātrumlaivām – 
Pasaules čempionāts ūdens 
motosportā Alūksnes ezerā, 
bet vakarā - mūzikas festivāls 
„Rock’n’Sport” Livonijas 
ordeņa pilsdrupu ieskautajā 
Pilssalas estrādē.

 Alūksnes ezerā ūdens motosporta 
tradīcijām ir vairāk kā 50 gadu ilga 
vēsture un ik vasaru šeit notiek 
sacensības ātrumlaivām. Tomēr šīs 
būs atšķirīgas, jo noritēs daudz 
plašākā Alūksnes ezera akvatorijā 
un sportisti pa trasi riņķos astoņas 
stundas, pārbaudot kā tehnikas 
izturību, tā arī savas taktiskās 
prasmes.
 Pasākumu rīko Latvijas Ūdens 
motosporta federācija, „Akvashelf 
Racing”, Alūksnes novada 
pašvaldība un Alūksnes ūdens 
motosporta klubs „Nord Ost”.
  - Alūksnē organizē vienas no 
labākajām sacensībām un šī ir vieta, 
kur var savienot atpūtu pie dabas 
ar sacensību vērošanu un kultūras 
programmas baudīšanu, - saka 

„Akvashelf Racing” pārstāvis 
Dmitrijs Šillers.
 Sacensību trase Alūksnes ezerā būs 
apmēram 3 km gara un tā stiep-
sies no iekšezera Pleskavas ielas 
virzienā. Sacīkstēs laivas startēs 
četrās klasēs, atkarībā no jaudas, un 
sacensības tās uzsāks no tā sauktā 
„lidojošā” starta jeb gaitā. Tā kā 
sacīkstes noritēs astoņas stundas, šai 
laikā dalībnieki vairākkārt dosies 
krastā, kur notiks pilotu maiņa, 
degvielas uzpilde.
 Sagaidāms, ka sacensībās varētu 
piedalīties līdz 20 komandām no 
dažādām valstīm. Plānots, ka 
dalībnieku vidū būs arī Alūksnes 
ūdens motosporta klubs „Nord Ost” 
ar „Akvashelf Racing” atbalstu.
 Sportisti Alūksnē ieradīsies jau 
ceturtdien un piektdien. Piektdien 
plānoti treniņbraucieni, bet pašas 
sacensības sāksies sestdien, 13. 
jūnijā pulksten 10.00. Skatītājiem 
jāņem vērā, ka šajās sacensībās 
būs stingrāki tehniskās daļas un 
krasta norobežojumi nekā ierasts, 
lai nodrošinātu maksimālu drošību. 
Līdz ar to skatītāji Pilssalā sacensī-
bas varēs vērot no krasta aģentūras 
„ALJA” ēkas kreisajā pusē, kā arī, 
protams, parka, pussalas, Pleskavas 
ielas. Sacensību vērošana visās 
teritorijās būs bez maksas.
 Savukārt 13. jūnija vakarā no 
pulksten 22.00 Alūksnes Pilssalā 

pirmo reizi notiks mūzikas festivāls 
„Rock’n’Sport”.
 Galvenie festivāla viesi - latviešu 
folkmetāla leģendas - grupa 
„SKYFORGER”, kuri pasākumā 
spēlēs dziesmas no sava jaunākā 
albuma „Senprūsija”, un 
instrumentālā čellu roka trio 
„MELO-M”. Festivālā būs 
dzirdama arī elektroniskā roka 
grupa „EPOCHE” no Tallinas 
Igaunijā. Skanējuma ziņā viņus 
mēdz salīdzināt ar tādiem māksli-
niekiem kā „Nine Inch Nails” un 
„A Perfect Circle”.
 Jāpiebilst, ka dienas gaitā norises 
Pilssalā papildinās arī loka šāvēju 
aktivitātes un motobraucēju parāde, 
bet no pulksten 12.00 stadiona teri-
torijā norisināsies „Ghetto” spēles, 
kurās varēs spēlēt ielu basketbolu, 
florbolu, minifutbolu, ekstrēmas 
sajūtas gūt atrakcijā “Lec un lido”. 
Dalībnieku reģistrācija no 
pulksten 11.00.
 Ūdens motosporta sacīkšu sākums 
10.00, koncerta sākums 22.00. 
Biļetes uz mūzikas festivālu 
iepriekšpārdošanā „Biļešu 
Paradīzes” kasēs iegādājamas 
jau no 15. aprīļa 
http://www.bilesuparadize.lv/
events/event/42123

“Dabas koncertzāle”
aicina Veclaicenes pļavās
Andris Soms,
Dabas aizsardzības pārvalde

 Arī šovasar interesenti aicināti uz 
Dabas koncertzāles pasākumiem, 
no kuriem viens 19. jūnijā notiks 
Drusku kalnā netālu no Korne-
tiem Veclaicenes pagastā Alūksnes 
novadā. Šogad uz Dabas koncert-
zāli aicina pļavas dedestiņa.

 Dabas koncertzāles stāsts šogad 
būs par Latvijā arvien mazākās 
platībās sastopamo dabisko pļavu. 
Varētu likties, ka pļava nav nekas 
īpašs, ka tā ir visur, ka svarīgākās 
dabas vērtības atrodamas mežos, 
purvos, upēs, ezeros un vēl vecos 
parkos. Bet dabas retumi visvairāk 
sastopami tieši pļavās un ne viss, 
kas izskatās pēc pļavas, tiešām arī ir 
pļava un vēl jo īpaši dabiska pļava. 
Zinātniski to mēdz saukt par biolo-
ģiski vērtīgu zālāju.
 Mēs saglabājam arhitektūras piemi-
nekļus, vecas grāmatas, vietvārdus, 
dialektus un tautas dziesmas. Tās ir 
cilvēka radītas vērtības, par kuru sa-
glabāšanas nepieciešamību neviens 
vairs nešaubās. 
 Tāpat arī ir jāsaglabā pļavas – 
gan kā biotops ar lielu bioloģisko 
daudzveidību, gan arī kā kultūrvēs-
turisks piemineklis. 
 Kas īsti ir bioloģiski vērtīgs zālājs? 
Kā tas rodas un veidojas? Kāpēc 
tie ir tik interesanti zinātniekam un 
zemniekam? Ko mēs katrs varam 
darīt, lai saglabātu bioloģiski vērtī-
gas pļavas arī nākotnē? 
 Atbildes uz šiem un vēl daudziem 
citiem jautājumiem, kā arī emo-

cionālu piedzīvojumu varēs gūt, 
izdzīvojot pļavas dedestiņas stāstu 
par pļavu vairāk nekā 20 izziņas un 
radošajās laboratorijās, kā arī muzi-
kālajā un vizuālajā Dabas koncert-
zāles priekšnesumā. 
 Ieeja Dabas koncertzāles pasāku-
mos ir bez maksas.
 Vairāk informācija par šī gada 
Dabas koncertzāli būs pieejama 
www.daba.gov.lv un 
www.dabaskoncerts.lv 
 Atgādinām, ka Dabas koncertzā-
les pasākumi notiks brīvā dabā. 
Tāpēc lūgums apmeklētājiem līdzi 
ņemt segas vai zemos saliekamos 
krēsliņus. Tā kā pasākums turpinās 
no plkst. 19.00 līdz ~24.00, iesakām 
nākt ar piknika groziņu. Noteikti 
noderēs arī kāds pretodu līdzeklis 
un kabatas lukturītis.
 „Dabas koncertzāles” aktivitātes 
Veclaicenē Drusku kalnā sāksies 
no 19.00 sāksies izziņas darbnīcas. 
Koncerta sākums - pēc saulrieta. 
Piedalīsies mūziķi Andris Sējāns, 
Reinis Sējāns, Ingus Ulmanis, 
Anrijs Grinbergs, Aigars Voitišķis, 
Kaspars Tobis. Pasākuma režisors 
un scenogrāfs - Roberts Rubīns. 
Zinātne - Agneses Priedes, Solvitas 
Rūsiņas pārziņā.
 Dabas koncertzāles bezmaksas 
pasākumus īsteno biedrība “Dabas 
koncertzāle” sadarbībā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi, Latvijas 
Universitāti, Engures un Alūksnes 
novada pašvaldību, pasākumu vietu 
zemju īpašniekiem un lielu skaitu 
brīvprātīgo palīgu. 

Sacensību norises karte
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Uzpošam apkārtni puķu 
draugu gaidās!

  Latvijas Puķu draugu saiets šogad 
visus puķu mīļus aicina apciemot 
skaisto  Alūksni, kas šogad svin 
95. gadskārtu kopš pilsētas tiesību 
iegūšanas, lai raudzītu mūsu novada 
skaistākos dārzus un satiktu to 
kopējus – sirsnīgos malēniešus.
 Tā kā šajā dienā Alūksnē un nova-
dā gaidām viesojamies pat vairākus 
tūkstošus puķu mīļotāju, lūdzam 
iedzīvotājus, uzņēmumus un orga-
nizācijas gan pilsētā, gan pagastos 
– ikvienu zemes un ēku īpašnieku 
sakopt un uzturēt kārtībā savus īpa-
šumus, sētas, žogus, parūpēties par 
puķu dobēm, apstādījumiem. Ticiet 
– tas priecēs ne tikai mūsu novada 
viesus, bet arī pašus saimniekus un 
katru garāmgājēju.

Plašs dienas norišu 
piedāvājums

  18. jūlijā puķu draugi Alūksnē 
sāks pulcēties jau no pulksten 8.00 
Pilssalā. Reģistrējušies un sav-
starpēji iepazinušies, puķu draugi 
sēdīsies organizatoru sarūpētajos 
vai arī paši savos autobusos un 
dosies aplūkot puķu dārzus gan 
pilsētā, gan novada pagastos. Katrā 
autobusā, tai skaitā tajos, ar ko iera-
dīsies organizētās grupas, pasākuma 
rīkotāji nodrošinās gida klātbūtni.
  Aptuveni 80 kilometrus garajā 
maršrutā puķu draugi iepazīsies ar 
desmit objektiem, sadalot to aplūko-
šanu divās daļās – pirmspusdienā un 
pēcpusdienā. Dienas vidū Pilssalā 
varēs ieturēt pusdienu maltīti un 
baudīt kultūras un sporta aktivitāšu 
programmu.  Pasākuma dalībniekus 
Pilssalā priecēs Alūksnes pilsētas 
Tautas nama deju kopa „Jukums”, 
muzikālie alūksnieši – Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestris, Krūmiņu ģimene, novada 
jaunie dziedošie talanti.
 Vakarā visi puķu draugi atkal 
sapulcēsies Pilssalas estrādē uz 
kopīgu vakariņošanu un noslēguma 
pasākumu. Vēlāk būs arī zaļum-
balle ar mūziku dažādām gaumēm 
- muzicēs grupas „GINC & ES”, 
„Forte”, „Transleiteri”, kā arī Rasels 
un Sabīne Berezina, DJ Dween. Ja 
biļetes uz zaļumballi iegādāsieties 
iepriekšpārdošanā, tad tā maksās 5 
eiro, bet pasākuma dienā – 7 eiro.
 Visas dienas garumā – no pulksten 
8.00 līdz 19.00 turpat Pilssalas 
stadionā notiks tirdziņš, kurā varēs 
iegādāties gan dažādus stādus un 
dēstus, gan arī dažādus amatniecī-
bas darinājumus.
  Alūksnes ezers sportisku aktivitāšu 
piekritējiem brīvajos brīžos savu-
kārt piedāvās iespēju sekot līdzi 
Eiropas un Baltijas čempionātam 
ūdens motosportā, kas būs vērojams 
turpat, Pilssalā.
  Tieši pirms Puķu draugu saieta 
– 16. un 17. jūlijā Alūksnē notiks 
floristu plenērs, kurā profesionālu 
floristu vadībā plenēra dalībnieki 
komandās veidos vides objektus 

pēc konkrētas skices un tēmas, kā 
arī varēs meistarklasēs praktizēties 
floristikā. Komandu dalībnieki var 
būt ar dažādu profesionālo pieredzi 
un iemaņām floristikā. Plenēram 
gan individuāli dalībnieki, gan jau 
noformējušās komandas var pieteik-
ties līdz 10. jūlijam.

Ko raudzīs puķu draugi?

 Alūksnes novadā ir daudz skaistu, 
ziedošu dārzu, par kuriem rūpējas 
sirsnīgi un viesmīlīgi saimnieki. 
Puķu draugu saieta dalībniekiem sa-
vus īpašumus piekrituši atvērt Balo-
žu ģimene Ziemera pagastā, Pūpolu 
ģimene Jaunalūksnes pagastā, Inese 
un Raivo Kaulakani un Uģis Tučs 
un Dambju ģimene Alūksnē, Guntis 
Meisters Jaunlaicenes pagastā, In-
grīda Ulmane un Imants Mucenieks 
un Veliranda Šļivka un Pāvels Prie-
deslaipa Alsviķu pagasta Pullanā, 
Līču ģimene Mārkalnes pagastā, kā 
arī zemnieku saimniecība „Sprogas” 
Jaunalūksnes pagastā.
 Viesojoties Alūksnes novadā, Puķu 
draugu saieta dalībnieki aplūkos arī 
divus objektus, par kuriem rūpē-
jas pašvaldība. Viens no tiem būs 
Alūksnes Jaunā pils, kuras apkārtnē 
būs apskatāmi floristikas plenēra 
dalībnieku darbi, savukārt Alūksnes 
muzejā - novada mākslinieku darbu 
izstādi „Ziedi sajūtās”. Puķu draugu 
saieta dalībniekiem ļausim pārlie-
cināties, ka esam radošo malēniešu 
zeme, tādēļ aicināsim viņus izbaudīt 
senatnīgo gaisotni Jaunlaicenes 
muižas parkā un iejusties dažādās 
malēniskās izdarībās. Par to visu 
gādās Jaunlaicenes muižas muzeja 
ļaudis un citi darbīgie jaunlaicenie-
ši. Turpat muižas parkā būs sasto-
pams arī keramiķis Uģis Puzulis ar 
saviem darbiem.

Kā pieteikties?

 Pieteikumus dalībai Puķu draugu 
saietā gaidām līdz 1. jūlijam. Ir iz-
veidota īpaša vietne, kurā atrodama 
visa informācija par Puķu draugu 
saietu – www.aluksne.lv/pukudrau-
gi. Šeit ir publicēts gan pasākuma 
nolikums, gan pieteikšanās anketas 
dalībniekiem un tirgotājiem. Izvei-
dots arī īpašs e-pasts – pukudrau-
gi@aluksne.lv, uz kuru var gan sūtīt 
pieteikuma anketas, gan uzdot visus 
interesējošos jautājumus.
 Dalībnieka pieteikšanās anketu var 
aizpildīt tiešsaistē www.aluksne.lv/
pukudraugi, vai arī aizpildīt un sūtīt 
uz e-pastu: pukudraugi@aluksne.
lv, pa faksu 64381150 vai uz adresi 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301, Alūksnes novada 
pašvaldībai (pasta zīmogs – 30. 
jūnijs). Lūdzam gan ņemt vērā, ka 
dalībnieki tiks piereģistrēti tikai pēc 
tam, kad būs saņemts dalības mak-
sas un citu ar piedalīšanos svētkos 
saistīto izdevumu pārskaitījums. 
Tad uz norādīto kontaktpersonas 
e-pastu izsūtīs svarīgāko informāci-
ju par pasākuma norisi.
 Dalības maksa Puķu draugu saieta 
dalībniekiem ir 15 eiro no perso-
nas, maksa par vietu organizatoru 
sarūpētajā autobusā – 3 eiro, maksa 
par pusdienu maltīti – 4 eiro, par 

18. jūlijā Alūksnes novadā satiksies
puķu draugi no visas Latvijas

Alūksnes Pilssalas estrādē

8.00 - 9.30 Draugu satikšanās omulīgā un senatnīgā gaisotnē 

9.30 - 10.00 Saieta saimnieku un izrīcības ļaužu priekšā stādīšanās 
13.00 - 15.00 Pusdienošana ar sportisku un kulturālu noskaņu
18.00 - 19.00 Vakariņošana ar ziedošu sajūtu sirdīs 
19.00 Saieta noslēgums ar sētu saimnieku cildināšanu
21.00 Zaļumballe (biļete iepriekšpārdošanā 5 EUR, pasākuma dienā 7 EUR)

Alūksnes Pilssalas stadionā

8.00 - 19.00 Stādu un amatnieku darinājumu tirdziņš 

Alūksnes novada teritorijā

10.00 - 13.00 un 15.00 - 18.00 Alūksnes novada skaistāko dārzu iepazīšana

Svētku laikā Pilssalā

Eiropas un Baltijas čempionāts ūdens motosportā, muzikāls ceļojums ziedu 
pasaulē, Alūksnes 
precēto pāru deju kopa „Jukums”, dziedošā Krūmiņu ģimene, Alūksnes novada 
dziedošie talanti, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris

Svētku laikā pilsētā un novadā

Floristu plenēra darbu izstāde (pie Jaunās pils), Alūksnes novada mākslinieku 
darbu izstāde „Ziedi sajūtās” (Alūksnes muzejs), Alūksnes novada amatierko-
lektīvu, mūziķu, dziedātāju muzicēšana un koncertēšana, amatnieku, pašvaldī-
bas iestāžu, Malēniešu skolas dalībnieku aktivitātes.

vakariņām – 3 eiro.
 Ja vēlaties šajā dienā piedalīties 
tirdziņā ar saviem stādiem, dēstiem, 
amatniecības darinājumiem, tad 
līdz 13. jūlijam jāaizpilda pieteik-
šanās anketa, kas ir pieejama www.
aluksne.lv/pukudraugi, un jānosūta 
uz e-pastu pukudraugi@aluksne.
lv, pa faksu 64381150 vai uz adresi 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301, Alūksnes novada 
pašvaldībai. Maksa par 4 x 3 metrus 
lielas tirdzniecības vietas izveidoša-
nu un apkalpošanu būs 5 eiro.
 No nodevas par tirdzniecību pub-
liskās vietās ir atbrīvoti tirdzniecī-
bas dalībnieki, kuru saimnieciskā 
darbība reģistrēta Alūksnes novadā, 
kā arī Alūksnes novadā dzīvesvie-
tu deklarējušās fiziskās personas, 
kurām normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā nav jāreģistrē saimnieciskā 
darbība.

  Visa informācija par pieteik-
šanos Latvijas Puķu draugu 
saietam Alūksnē publicēta 

www.aluksne.lv/pukudraugi
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Velovakars „Ar 
ģimeni ap Alūksni”

 15. maijā Ģimeņu dienas 
ietvaros Alūksnes tūrisma 
informācijas centrs sadarbībā 
ar aktīvā tūrisma speciālisti 
Santu Paegli organizēja 
tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākumu – velovakars 
„Ar ģimeni ap Alūksni”.

 Pasākuma laikā tika apriteņota 
Alūksnes pilsēta, kad darba nedēļas 
nogalē bija pieklusis ikdienas darba 
ritms, lai kopā izbaudītu ziedošo 
dabu un pavasari! Alūksne tika 
saskatīta citāda – ieraudzītas 
vēl nepamanītas vietas un aktīvi 
pavadīts laiks.
 Maršruts sākās un noslēdzās 
pie Alūksnes tūrisma informācijas 
centra, kur visi sapulcējās 
braucienam un pirms tā kopīgi 
iesildījās Santas Paegles vadībā ar 

dažādiem vingrinājumiem. 
Pasākuma organizatori brauciena 
laikā bija parūpējušies arī par 
atpūtas pauzēm ar jautriem 
uzdevumiem un nelielām uzkodām 
finišā. Braucienu apmeklēja 
liels skaits, dažāda vecuma 
velosipēdisti – sākot no dažiem 
mēnešiem, līdz pat cienījamam 
senioru vecumam. Alūksnes tūrisma 
informācijas centrs izsaka pateicību 
visiem pasākuma dalībniekiem.
 Pasākuma bildes ir atrodamas 
Alūksnes tūrisma jaunajā mājas 
lapā www.visitaluksne.lv sadaļā 
„Galerija”. Vēl šīs mājaslapas 
sadaļā „Suvenīri” ir atrodama 
informācija par suvenīriem ar 
Alūksnes simboliku, kurus var 
iegādāties Alūksnes tūrisma 
informācijas centrā.

Paldies veclaiceniešiem
Maija Bleiferte,
Veclaicenes pagasta muzeja 
krājumu glabātāja

 Ar ievziedam raksturīgo 
dzestrumu, ar saulrietu pār 
Kornetu ezeriem, ar lakstīgalas 
dziesmu pavadīta  Muzeju 
nakts Veclaicenē. 

 Ar jautrām spēlēm un arī ar 
nopietnības staru izdzīvojām Raiņa 
un Aspazijas dzeju. Pasākuma 
norišu vadīšanā iesaistījās Aina 
Rence, Līga Pjuse, Dacīte Rāte, 

Andris Bleiferts, Inta Rezgoriņa, 
Jānis Vīksne. Vispatiesākais paldies 
viņiem par atsaucību un atbalstu! 
Paldies arī apmeklētājiem, kuri 
novērtēja mūsu ieguldīto darbu, 
ierodoties uz Muzeju nakti.
 Gribu pateikties arī Rūtai 
Kronbergai, Jānim Dambim, 
Veltai Kapai, Jānim Prangelam, 
Ainai Rencei, Kalju Tūcim, 
Ainai Bērziņai, Jānim Udrasam, 
Ārijai Dangai. Viņu atmiņu stāsti 
bagātināja mūsu pārgājienu uz 
Vilka purvu.

Viens darba cēliens ir noslēdzies
Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

 Dažādi koncerti, festivāli un 
svētki pavasara nogalē un vasaras 
sākumā ir kā atskaites punkts 
aktīvajam pašdarbības sezonas 
noslēgumam.

 Arī Jaunlaicenes 
pašdarbnieki, tāpat kā visi 
novada amatierkolektīvi, ir čakli 
pastrādājuši. Jaunlaicenes sieviešu 
vokālais ansamblis veiksmīgi 
startēja vokālo ansambļu skatē 
Viļakā, un jau kuro reizi, sniedzot 
kvalitatīvu priekšnesumu, ieguva 
1. pakāpi. Arī teātra mīļotāji nav 
slinkojuši un 30. maijā skatītājus 
aicināja uz A. Niedzviedža lugas 
„Dūdene zina” pirmizrādi. Īpašs 
prieks par folkloras kopu „Putnis”, 
kas ar savu darbību ir atpazīstama 
ne vien mūsu novadā, bet visā 
Latvijā. 
 Visi šie kolektīvi aktīvi mēģina 
un kuplina sava pagasta un 
kaimiņpagastu pasākumus. Lai 
arī sezona teju, teju noslēgsies, 
amatierkolektīvu darbs neapstāsies. 

No 16. līdz 19. jūlijam 
folkloras kopa „Putnis” dosies 
uz Starptautisko folkloras 
festivālu „Baltica 2015”. 
Amatierteātra „Jumts” iestudētās 
lugas pirmizrāde tikai tagad tiks 
nodota skatītāju vērtējumam, taču 
esam saņēmuši piedāvājumus 
viesoties citviet.
 Par jauko sadarbību vēlos pateikt 
paldies kolēģēm - Marinai Ramanei, 
Intai Tolstihai, Jolantai Baldiņai, 
Lolitai Vanagai, Ivetai Baltajai 
- Vanagai, Strautiņu bērnudārza 
kolektīvam, Apes bērnudārza 
kolektīvam, Jaunlaicenes muižas 
muzeja kolektīvam, Inai Rubenei, 
Initai un Agrim Veismaņiem, 
Jaunlaicenes pamatskolas 
kolektīvam, Elīnai Pētersonei, 
Trapenes sociālās aprūpes centra 
kolektīvam, Gunitai Virkai un arī 
visiem citiem, kuri ir sadarbojušies 
ar Jaunlaicenes tautas nama 
amatierkolektīviem. 
 Nedrīkst piemirst tos labos 
cilvēkus, kuri ir snieguši dažāda 
veida atbalstu - paldies Andim 
Zariņam, Ivaram Zariņam, Inai 
Podziņai, Dinai Semjonovai, 

Kalvim Dukulim. 
 Viens no tautas nama 
pamatuzdevumiem ir sniegt 
iedzīvotājiem kvalitatīvu kultūras 
notikumu pieejamību. Šajā sezonā 
Jaunlaicenes tautas namā 
vairākkārt viesojušies Latvijā 
atpazīstami mūziķi un skatuves 
mākslinieki. Ir notikušas dažādas 
gadskārtu svētku svinēšanas 
aktivitātes Ziemassvētkos un 
Lieldienās. Pie mums viesojušies 
amatierkolektīvi no citiem 
pagastiem.
 Tiek radītas iespējas darboties 
interešu izglītībā. Jaunlaiceniešiem 
tika piedāvāts apmeklēt šūšanas 
nodarbības, kurās, profesionālas 
šuvējas vadībā, nodarbību 
dalībnieces apguva piegrieztņu 
konstruēšanu, auduma piegriešanu 
un apģērba šūšanas pamatprasmes.
 Paldies visiem amatierkolektīvu 
dalībniekiem un vadītājām par 
darbu! Lai saglabājas vēlme 
ieraudzīt un dāvāt pozitīvismu. 
Lai Jaunlaicenes iedzīvotājiem 
saglabājas interese par notiekošo 
savā pagastā! Vēlu visiem skaistu 
vasaru!

Zeltiņos tiekas pagasta seniori
Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes lietvede

 Seniorus un pirmspensijas 
vecuma cilvēkus spēcīgi 
ietekmē mijiedarbības ar 
draugiem, bijušajiem darba 
kolēģiem vai radiniekiem 
samazināšanās. Sakarā ar 
izmaiņām ikdienas dzīves ritmā 
un ģimenes struktūrā, seniori 
vairāk uzturas mājās, samazinās 
tikšanās iespējas ar līdzcilvēkiem. 
Lai neslīgtu pesimismā un 
uzlabotu savu dzīves kvalitāti, 
Zeltiņu pagastā aktīvu darbību 
sākuši pagasta seniori un 
pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, 
piedaloties un organizējot 
dažādas aktivitātes. 

 Ideja par kopīgu lietderīgu brīvā 
laika pavadīšanu radās pagājušā 
gada oktobrī, kad seniori devās 
ekskursijā uz Gulbenes novadu. 
Kopš 2014. gada novembra tikšanās 
notiek divas reizes mēnesī, tās ir 
tematiskas un tām ir jāgatavojas. 
Katrā tikšanās reizē dalībnieki 
norunā nākamās nodarbības tēmu, 
vietu un laiku.  
 Novembrī pirmā bija „Pankūku 
balle”, uz kuru katram bija jānāk 
ar mājās izceptām pankūkām. To 
dažādība pārsteidza – no kāpostiem, 
sīpoliem, zaļumiem u.c. Otrs bija 
„Lielās salātu bļodas” pasākums, 
uz kuru līdzi bija jāņem dažādas 
sastāvdaļas, no kā var gatavot salā-
tus. Kopīgā darbā tika sagatavoti 4 
veidu salāti. 
 Decembrī seniori kopā ar pagasta 
darbinieci Vitu Kalēju mācījās 
gatavot Ziemassvētku dekorus 
un apsveikumus. Lai darbošanās 
būtu interesantāka un pietuvinā-
ta vakarēšanai, līdzi bija jāņem 
Ziemassvēku dzejolis, kuru dekoru 
un apsveikumu gatavošanas laikā 
vajadzēja norunāt citiem dalībnie-
kiem. Otrā decembra pasākumā 
Lilita Gāršniece mācīja senioriem 
gatavot dekorus no pudelēm, bet 
līdzi bija jāņem ģimenes tradicio-

nālais ēdiens, bez kura nevar iztikt 
Ziemassvētku galds.  
 Janvārī Maruta Sama mācīja 
gatavot dekorus no dzijas, taču, lai 
darbotos ne tikai rokas, bet arī prāts, 
Lilita Gāršniece bija saorganizējusi 
senioriem konkursu par Zeltiņiem 
un mīklu minēšanu. Otra tikšanās 
janvārī senioriem notika pagasta 
bibliotēkā, kur viņi iepazinās ar 
iespējām, ko šobrīd bibliotēka 
piedāvā lasītājiem un interneta lie-
totājiem. Seniori šajā tikšanās reizē 
uzzināja svarīgu un noderīgu infor-
māciju par jaunākajām grāmatām, 
Zeltiņu pagastu un Alūksni.
 Februārī pirmā nodarbība bija 
galda spēļu pēcpusdiena. Katrs 
dalībnieks uz tikšanos ieradās ar 
kādu galda spēli, pat vairākām. 
Varēja izvēlēties gan noskaņoju-
mam, gan prātam, vai tikai priekam 
atbilstošas spēles: cirks, dambrete, 
šahs, domino, dažādas atmiņu 
spēles, Latvijas faktu spēle u.c. 
Otrā tikšanās bija Zeltiņu pagasta 
pārvaldē. Šajā tikšanās reizē par 
savu darbību senioriem stāstīja visi 
pagasta pārvaldes darbinieki un 
sociālā darbiniece. Senioriem tika 
sniegta neliela atskaite par paveikto 
2014. gadā un informācija par 2015. 
gadā veicamajiem darbiem.
 Marta pirmā tēma bija „Dārza 
darbi”,  kad katram senioram bija 
jāstāsta par kādu augu, dārzeni vai 
puķi, kas īpaši padodas viņa dārzā. 

Lai augi neatkārtotos, šo tikšanos 
koordinēja diplomēta daiļdārznie-
ce Lilita Gāršniece. Otra tikšanās 
notika Zeltiņu pagasta muzejā, kur 
seniori iepazinās ar muzeja darbību 
un piedalījās izstādes atklāšanā, 
kas veltīta mūsu bijušajai pagasta 
iedzīvotājai Zentai Āboliņai. Zenta 
bija represētā, šobrīd atdusas kapu 
kalniņā, taču par viņu stāsta Zentas 
darinātie rokdarbi, kurus tagad var 
apskatīt ikviens muzeja apmeklē-
tājs.
 Aprīlis ir sulu un joku mēnesis, 
tāpēc pirmā tikšanās bija anekdo-
šu stāstīšana. Katrs seniors bija 
sagatavojis dažādas anekdotes vai 
smieklīgus atgadījumus no dzīves, 
kurus ar aizrautību stāstīja pasā-
kuma dalībniekiem. Aprīļa otrajā 
tikšanās reizē seniori strādāja aktīvi, 
sakopjot baznīcas apkārtni.  
 Pagasta pārvaldē esam patiesi 
priecīgi par mūsu senioru aktivitā-
tēm, jo redzam, ka viņiem inte-
resē pagasta dzīve, par ko liecina 
noorganizētās tikšanās bibliotēkā, 
pagasta pārvaldē, muzejā un tautas 
namā. Senioru tikšanās apliecina, 
ka mācīties var jebkurā vecumā, 
jo katrā nodarbībā seniori iegūst 
jaunas zināšanas un prasmes, ko var 
izmantot savā ikdienas dzīvē un tam 
nav vajadzīgi līdzekļi, tikai zinā-
šanas un pieredze ar ko padalīties. 
Novēlam, lai pietiek ideju, vēlmes 
un spēka turpināt iesākto ceļu. 

Zentas Āboliņas rokdarbu izstādes atklāšanā

Alūksnes novada vidusskolā 
12. jūnijā 17.00 - 9. klasei, 19.30 - 
12.klasei.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolai 10. jūnijā 17.00.

Bejas pamatskolā 12. jūnijā 18.00.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 13. jūnijā 13.00 - 9. 
klasēm, 18.00 - 12. klasēm.

Ilzenes pamatskolai 12. jūnijā 19.00 
centrā „Dailes”.

Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas profesionālās ievirzes 
izglītības programmu absolventiem 
5. jūnijā 18.00, pamatizglītības 
programmas absolventiem 13. jūnijā 
17.00 Jaunannas tautas namā.
Jaunlaicenes pamatskolā 12. jūnijā 
19.00.

Liepnas internātpamatskolā 10. 
jūnijā 13.00.

Liepnas vidusskolā 13. jūnijā 18.00 - 
9.klasei, 20. jūnijā 18.00 12. klasei.

Malienas pamatskolai 13. jūnijā 
17.00 Malienas tautas namā.

Mālupes pamatskolā 12. jūnijā 
18.00.

Mārkalnes pamatskolā 13. jūnijā 
14.00.

Pededzes pamatskolā 12. jūnijā 
19.00. 

Strautiņu pamatskolā 12. jūnijā 
17.00.

Ziemeru pamatskolai 13. jūnijā 
17.00 Māriņkalna tautas namā.

Izlaidumi Alūksnes novadā
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Vasaras dienas nometne 
„Amatam ir zelta pamats” Atē
Aiva Lielbārde,
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja speciāliste, 
nometnes vadītāja

 Jau otro gadu Alūksnes 
novada Izglītības pārvaldes 
rīkotajā projektu konkursā 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs ir saņēmis 
finansējumu skolēnu dienas 
nometnes „Amatam ir zelta 
pamats” organizēšanai.

 Šogad nometne norisināsies 
no 16. līdz 20. jūnijam. Tajā 
aicinām pieteikties Alūksnes novada 
skolēnus vecumā no 10 līdz 12 
gadiem. Nokļūšanai uz muzeju 
tiks organizēts autobuss, kas 
dalībniekus no rīta nogādās Atē 
un vakarā nogādās mājās. Autobusa 
maršruts, pēc iespējas, tiks 
pieskaņots nometnes dalībnieku 
ērtībai. 
 Šā gada nometnes tēma – koks. 
Nometnes laikā dalībniekiem būs 

iespēja iepazīties ar dažādām koku 
sugām, to augšanas īpatnībām, 
izzināt to pielietojumu senatnē un 
mūsdienās, piedalīties ekskursijā 
uz Kalsnavas arborētumu un mūsu 
novada kokapstrādes uzņēmumiem, 
tikties ar kokapstrādes meistariem, 
kā arī pašiem praktiski darboties 
ar koku.
 Nometnes dalībniekiem paredzētas 
divas ēdienreizes - pusdienas un 
launags, par ko gādās SIA „UNTI”.
 Pēdējo nakti plānots pavadīt 
muzejā. Vakara gaitā paredzētas 
dažādas aktivitātes, bet 20. jūnijā 
aicināsim dalībnieku vecākus, 
uz kopīgu nometnes noslēgumu. 
 Dalības maksa par nometni 
vienam dalībniekam ir 25 EUR.

 Pieteikumus, norādot dalībnieka 
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, 
dzīves vietu, vecāku vārdu un 
tālruņa numuru, aicinām sūtīt uz 
e-pastu: aiva.lielbarde@aluksne.
lv. Sīkāka informācija par nometni, 
zvanot pa tālruni 25664436.

Sākta projekta „Daru pats. 
Daru citam.” īstenošana
Ilze Zvejniece,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu metodiķe,
projekta vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldība 
aprīļa beigās sākusi īstenot 
projektu „Daru pats. Daru 
citam.”, kura laikā novada 
pagastu jauniešiem ir iespēja 
attīstīt uzņēmību, radošumu 
un piederības sajūtu savam 
novadam. 

 Bieži jauniešiem ir priekšstats, 
ka viņiem nav iespēju pašiem radīt 
kvalitatīvu vidi sev apkārt, jo to, kā 
visam jābūt, nosaka kāda pieaugušo 
grupa vai arī tas ir pārlieku dārgi. 
Tāpēc viens no galvenajiem pro-
jekta vadmotīviem ir „Dari Pats”, 
saprotot to, ka domāt, plānot, 
veidot, pārveidot, uzņemties 
atbildību un līdzdarboties ir mūsu 
katra paša spēkos. Turklāt, darot 
paši, mēs iedvesmojam arī citus, 
tādējādi popularizējot līdzdalību 
gan jauniešu, gan citu paaudžu vidū.
 Jau 23. maijā Liepnas, Ilzenes, 

Veclaicenes, Jaunlaicenes un Jau-
nannas pagastu jaunieši piedalījās 
Alūksnes Jauniešu dienā „ARAM” 
un apmeklētājiem piedāvāja spēlēt 
badmintonu, aklo volejbolu, 
florbolu un citas sportiskas 
aktivitātes, DJ paraugdemonstrēju-
mus un dažādus roku darbus.
 Jūlijā paredzētas trīs dienas ilgas 
apmācības radošās domāšanas 
attīstībā, radošumu veicinošas vides 
veidošanā un resursu piesaistē, kā 
arī divas dienas ilgas DIY (Do it 
yourself – dari pats) apmācības, 
kurās jaunieši mācīsies no dažādiem 
materiāliem veidot neparastus vides 
uzlabošanas risinājumus.
 Savukārt līdz augusta beigām 
Mārkalnē, Ilzenē, Jaunannā un 
Veclaicenē jauniešu grupas strādās 
pie saviem radošas vides veidošanas 
projektiem, ko prezentēs 29. augus-
tā Vēlajās brokastīs.
 Svarīgi, ka projekta dalībniekiem 
– jauniešiem no novada pagastiem – 
sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tiek 
nodrošināts transports uz aktivitāšu 
norises vietām.
 Projekts „Daru pats. Daru citam.” 
risināsies līdz šā gada septembrim. 

Šis projekts ir sava veida turpinā-
jums 2014. gada vasarā īstenotajam 
projektam „Tālāk par sevi”, kur 
vairāku pagastu jaunieši apmeklēja 
piecas dažādas radošās darbnīcas, 
un piecu pagastu jaunieši īstenoja 
savus nelielos iniciatīvu projektus, 
piemēram, orientēšanās sacensības 
Jaunannā un netradicionālo sporta 
dienu Veclaicenē.
 Projekts tiek īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2015. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.

Elīna Pētersone

 9. maijā Alūksnes novada Ilzenes 
pagasta sporta, 
kultūras, interešu izglītības un 
mūžizglītības centra „Dailes” 
sporta zālē notika Ilzenes kausa 
izcīņa florbolā, kurā spēkiem 
mērojās 4 komandas - „Pelikā-
ni”, Trapenes un Jaunlaicenes 
pagastu komandas, kā arī Ilzenes 
pagasta florbolkomanda.

 Sacensību mērķis bija veicināt tra-
dicionālā florbola attīstību Latvijā 
un lauku reģionos, kā arī populari-
zēt to iedzīvotāju vidū kā veselīgu 
un aktīvu dzīves veidu un iesaistīt 
jaunus spēlētājus florbola apritē. 

 Sacensības atklāja Ilzenes un 
Trapenes komandas, kuras sīvā 
cīņā spēles pamatlaikā nenoteica 
uzvarētāju, bet pēcspēles metienu 
izpildē triumfēja Ilzenes komanda 
ar rezultātu 4:3. Nākamajās spēlēs 
jaunlaicenieši piekāpās koman-
dai „Pelikāni” ar rezultātu 2:8 un 
Ilzenes komandai ar rezultātu 2:4. 
Komanda „Pelikāni” pārliecinoši 
uzvarēja arī pārējos divus pretinie-
kus- gan Trapenes komandu (8:2), 
gan Ilzenes komandu (10:1). Neska-
toties uz diviem zaudējumiem, 
Trapenes komanda pēdējā spēlē 
pret Jaunlaiceni izcīnīja uzvaru ar 
rezultātu 8:1.
 Ilzenes kausa izcīņā pārliecinoši 
uzvarēja komanda „Pelikāni” (labā-

kais spēlētājs Artis Žagars), 2. vieta 
Ilzenes komandai (labākā spēlētāja 
Alise Kazaine), 3. vieta Trape-
nes komandai (labākais spēlētājs 
Genādijs Fjodorovs), bet 4. vieta 
Jaunlaicenes komandai (labākais 
spēlētājs Edgars Zaļakmentiņš).
 Organizatori ir ļoti priecīgi par ko-
mandu atsaucību un to, ka koman-
dās parādās arvien jauni dalībnieki 
un spēlēt griboši jaunieši. Esam 
gandarīti, ka cilvēki savu brīvo 
laiku ziedo arī florbolam!
 Kausa izcīņu organizēja biedrība 
„Ilzenes attīstībai” sadarbībā ar 
Ilzenes pagasta pārvaldi un sporta, 
kultūras, interešu izglītības un mūž-
izglītības centru „Dailes”.

Jaunannas „Tikšķa” aktivitātes
Ilvija Gritāne,
Jauniešu kluba dalībniece

 Marta sākumā Jaunannā 
notika Alūksnes novada 
jauniešu konsultatīvās padomes 
un Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra organizētais forums 
jauniešiem. Tajā pie mums 
bija ieradušies gan jaunieši no 
Alūksnes un citiem Alūksnes 
novada pagastiem, gan arī 
vairāki Alūksnes novada domes 
deputāti.

 Forumā mums pastāstīja, kādas 
ir jauniešu iespējas līdzdarboties 
pagasta, kā arī visa novada mērogā. 
Apspriedām, kāda ir mūsu pagasta 
jauniešu situācija, spriedām, ko mēs 
varētu iesākt paši sev un pagastam. 
Forums tiešām mums deva daudz 
jaunas informācijas un jau tajā die-
nā sapratām, ka esam gatavi aktīvi 
darboties. Tā mums radās Jaunan-
nas jauniešu klubs „Tikšķis”.

 Esam jau paveikuši pirmo lielo 
darbiņu - Alūksnes novada Jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursam, kuru 
organizēja Alūksnes novada pašval-
dība un Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs, iesniedzām savu projektu 
Jaunannas Zaķusalas labiekārtoša-
nai. Esam ļoti priecīgi, jo bijām vie-
ni no septiņiem laimīgajiem, kuriem 
tika piešķirts projekta finansējums. 
Projekta realizācija rit pilnā sparā 
un nu jau droši varam apgalvot, ka 
esam gandrīz ar pusi no plānotā ti-
kuši galā. Tāpat aktīvi piedalījāmies 
gan Lielajā talkā, palīdzot sakopt 
Zaķusalu un Akmens dārzu, kā arī 
iesaistījāmies putnu būrīšu izveidē 
un izlikšanā Jaunannas dabas takā.
 Pagājis arī pirmais organizētais 
pasākums - filmu vakars. Paši esam 
ļoti gandarīti, jo bijām sanākuši 
kuplā skaitā, arī filmu izvēle bija 
laba, tādēļ jauki pavadījām kopā 
sestdienas vakaru. 
 Nedēļā reizi kopā sanākot, gata-
vojamies jau nākamā pasākuma 
organizēšanai. Jūnijā ikvienam 

no tuvākām un tālākām Alūksnes 
novada malām būs iespēja atbraukt 
pie mums uz nakts orientēšanās 
pasākumu Jaunannā.
 Šobrīd arī vācam gan ziedoju-
mus, gan segas un citus labumus 
četrkājainajiem draugiem, ar 
kuriem vasarā dosimies uz „Astēm 
un Ūsām” Alūksnē. Kā arī visu 
šo laiku esam cītīgi darbojušies ar 
Jaunannas popularizēšanu sociāla-
jos tīklos draugiem.lv, facebook un 
twitter. Un pavisam drīz gatava būs 
arī Jaunannas mājaslapa, pie kuras 
arī lielākoties esam darbojušies mēs 
paši. 
 Gandarījums par paveikto aug 
ik dienu, līdz ar to vēlreiz jāsaka 
lielu paldies visiem, kuri atbalstīja 
foruma organizēšanu tieši pie mums 
- Jaunannā! Tas lika mums, jau-
niešiem, sasparoties un saliedēties 
savā starpā. „Tikšķim” idejas rodas 
ātri un daudz, ceram tās maksimāli 
arī īstenot, tā ka iespējams uz drīzu 
tikšanos Jaunannā!

Atklās jauno skatu torni
 19. jūnijā Veclaicenē Dabas 
aizsardzības pārvaldes rīkoti 
pasākumi sāksies jau pulksten 
16.00, kad tur atklās jauno skatu 
torni.

 Tas tapis dabas liegumā „Korne-
ti – Peļli” un ir 27 metru augsts. 
No jaunā torņa Drusku pilskalna 
dabas takas apmeklētājiem būs 

iespēja izbaudīt skaisto skatu gan 
uz Alūksnes, gan Hānjas augstieni 
Igaunijā un pat redzēt Munameģi. 
Gleznainajā apkārtnē ir četras dabas 
takas, kas ļauj apskatīt iespaidīgo 
„Kornetu – Peļlu” gravu, ielejas, 
ezerus un pakalnus. Darbus ie-
priekšminētajos objektos iepirkuma 
procedūras rezultātā veica SIA 
„Vidzemes energoceltnieks”.

Florbola sacensības Ilzenē

Apstiprina pašvaldības 2014. gada
publisko pārskatu
 Alūksnes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar 28.05.2014. domes 
lēmumu Nr.170 (sēdes proto-
kols Nr.11, 14.p.) apstiprināts 
Alūksnes novada pašvaldības 
2014. gada publiskais pārskats.

 Ar pilnu pārskata tekstu var iepa-
zīties Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā un Alūksnes novada pašval-
dības mājas lapā www.aluksne.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Maija beigās Alūksni apmeklēja 
un ar pašvaldības, kā arī pašval-
dības aģentūras „ALJA” pārstāv-
jiem tikās SIA „Reģionālie pro-
jekti” pārstāve Līna Dimitrijeva, 
lai izzinātu Alūksnes novada, kā 
publisko ūdeņu apsaimniekoša-
nā kompetentākās pašvaldības, 
pieredzi.

 SIA „Reģionālie projekti” pēc 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pasūtījuma 
izstrādās vadlīnijas publisko ūdeņu 
pārvaldībai pašvaldībās, kā arī esošā 
pieredze iespējams, tiks ņemta 
vērā, izstrādājot Ministru kabineta 
noteikumus vai atsevišķus to nosa-
cījumus.
 Publisko ūdeņu apsaimniekoša-
nas un izmantošanas noteikumi, 
teritorijas plānošana un būvniecība 

tajos, publisko ūdeņu noma un citi 
jautājumi bija tēmas, kas interesēja 
vadlīniju izstrādātāju. Alūksnes 
novada pašvaldības un PA „ALJA” 
pārstāvji izklāstīja savu līdzšinējo 
pieredzi un ieteica dažādus priekš-
likumus.
 Savukārt maija sākumā pašval-
dība saņēmusi informāciju, ka 
Zivju fonds atbalstījis vairākus PA 
„ALJA” iesniegtos projektus. Starp 
atbalstītajiem ir projekts „Pētījums 
par zušu augšanu Alūksnes ezerā”, 
kam no fonda piešķirts 3776 eiro, 
„Alūksnes ezera zivju resursu 
aizsardzība” ar 10 043 eiro atbalstu, 
projekts „Alūksnes novada publisko 
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzī-
ba un uzraudzība”, kas atbalstīts ar 
2000 eiro, kā arī projekts „Alūksnes 
novada publisko ūdeņu zivju resur-
su aizsardzība”, kam piešķirti 7600 
eiro. Atbalstu nav guvis iesniegtais 
projekta pieteikums „Lūkumīša 
ezera ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde”.

Novērtē pieredzi publisko 
ūdeņu apsaimniekošanā
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Jaunieši noskaidro, kāpēc ART Alūksnē
Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste

 23. maijā Alūksnes 
Jaunās pils pagalmā notika 
Jauniešu diena ARAM, ko 
organizēja Alūksnes novada 
jaunieši sadarbībā ar Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centru, 
Alūksnes novada pašvaldību, 
Alūksnes pilsētas Tautas namu 
un Alūksnes muzeju.

Diena sākās ar lektores Zanes 
Rubikas lekciju „Kāpēc art 
Alūksnē?”, kuras galvenā tēma 
bija uzņēmējdarbība. Jaunieši 
dalījās ar patiesi labām idejām, 
kā attīstīt uzņēmējdarbību Alūksnē 
gan tūrisma, gan arī citās jomās.
 Pulksten 15.00 un 19.00 bija 
iespēja Ledus pagrabā skatīties 
dokumentālās piedzīvojumu 
filmas „Pazust Latgalē” seansus. No 
16.00 līdz 19.00 darbojās dažādas 
radošas un sporta aktivitātes, kurās 
varēja piedalīties jebkura vecuma 
jaunietis un ne-jaunietis.
 Darbnīcas vadīja Alūksnes un 
Apes novada fonda Jauniešu 
ideju laboratorijas jaunieši, 
jauniešu klubs „The Others”, 
Liepnas jauniešu saime, Ilzenes 
jaunieši, Veclaicenes jauniešu 
grupa „Rising Korneti”, Jaunannas 
jauniešu klubs „Tikšķis” un vēl 
vairāki jaunieši. Bija iespēja gatavot 
puķes, dekupēt burkas, darboties 
bērnu stūrītī, izkrāsot ar krītiņiem 
Pils ielu, spēlēt datorspēles, 
florbolu, aklo volejbolu, skriet 
spēka stafetes, vērot ielu vingrotāju 
ielu akrobātu priekšnesumus un 
daudz ko citu. Darbojās arī kluba 
„Cita Opera” kafejnīca, kur bija 
iespēja iegādāties dažādus 
gardumus.
 Neaizmirstams palika arī 
snovborda šovs, kurā piedalījās 
gan vietējie snovbordisti, gan arī no 
Gulbenes. Sacensībās pirmo vietu 

ieguva Oskars Keomeģis, taču par 
labāko triku tika apbalvots Gusts 
Jermacāns.
 Pulksten 20.00 skatītājiem bija 
iespēja apmeklēt brīnišķīgu 
koncertu, kurā piedalījās tādi 
vietējie mākslinieki kā Una Tomiņa, 
Ieva Bistrova, ABJC džambu grupa, 
kā arī vietējie hip-hopa mākslinieki. 
Ap pulksten 21:30 uzstājās grupa no 
Rīgas „Da GAMBA”, kas ar savu 
performanci spēja iekustināt arī 
lietū izmirkušos un nogurušos.
 No 21.00 līdz 02.00 turpinājās 
ballīte AL tornītī, kuru vietējie 
jaunieši bija pārvērtuši par 
fantastisku vietu, kur ar 
brīnišķīgu mūziku noslēgt 

2015. gada Alūksnes jauniešu 
dienu ARAM.
 Paldies visiem sadarbības 
partneriem un atbalstītājiem! Šogad 
mūs atbalstīja ES programma 
“Erasmus+”,  Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra, 
Very Berry, SIA “Verners un drau-
gi”, veikals “Gatveshop”, Raivja 
Bērziņa Drukas darbnīca, biedrības 
“Sniega Terapija”, “Gulces Gēns”, 
“Alūksnes NVO atbalsta centrs”, 
klubs “Cita Opera”, pašvaldības 
aģentūra “Spodra”, Alūksnes un 
Apes novada fonda Jauniešu ideju 
laboratorija, zīmols “Walt Mizo”.
Informatīvais atbalstītājs – 
„Malienas Ziņas”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 2008. gadā, kad Latvijai 
apritēja 90 gadu, konkursā 
„Gaismas tilti” uzvarēja 
Alūksnes pilsētas projekts, 
kurā no gaismas un ziediem
tika veidots simbolisks ceļš, 
savienojot trīs tiltus – 
tiltiņu uz Mazā prinča saliņu 
muižas parkā, Pilssalas un Saules 
tiltu.

 Konkursa galvenā godalga - 
kolonna „Gaismas tilti” nu jau 
vairākus gadus lieliski papildina 
pilsētvides ainavu pie viena no 
akcijā iesaistītajiem tiltiem - 
Pilssalas tilta.
 Kolonna izgatavota no nerūsējoša 
tērauda, uz kura virsmas izvietota 
polihroma svētku salūta mozaīka 
smaltas tehnikā. 
 To pēc Latvijas Mākslas akadē-

mijas rektora profesora Alekseja 
Naumova skices veidoja vairāki 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
jaunie mākslinieki un Stikla 
mākslas katedras lektore Vineta 
Groza.
 Maija beigās LMA rektors 
Aleksejs Naumovs bija ieradies 
Alūksnē, lai veiktu kolonnas 
restaurāciju, jo  diemžēl vides 
objektam bija nodarīti mehāniski 
bojājumi. 
 - Mozaīkas fragmenti bija sadauzīti 
vietās, kur, acīmredzot kādam bija 
šķitis, ka varēs iegūt zeltu. Līdz 
ar bojājumu vienā vietā, mozaīkā 
sāk iekļūt nokrišņi un arī pārējie 
fragmenti tik labi vairs neturas, - 
situāciju raksturo profesors 
A. Naumovs.
  Profesors radušos problēmu 
novērsa, piestiprinot bojātos flīžu 
gabaliņus.
 Viņš ar pozitīvām emocijām 
atceras laiku, kad kopā ar kolēģiem 
un studentiem veidoja šo kolonnu, 

vēloties radīt paliekošu objektu, kas 
priecētu acis. 
 Profesors uzskata, ka kolonna 
atrodas ļoti piemērotā vietā, jo 
sasaucas ar Alūksnes Mākslas 
skolas ēkas būvniecībai raksturīgo 
arhitektūras stilu. 
 A. Naumovs uzsver, ka Alūksne 
viņam patīk un ar to profesors 
saistīts arī radniecīgām saitēm, jo 
šeit dzīvo viņa dzīvesbiedres radi - 
Olderu ģimene.
 - Esmu gleznojis šejienes 
apkārtni un, iespējams, te taps vēl 
kāds lielformāta darbs. Varbūt arī 
varam domāt par sadarbības vei-
diem starp pašvaldību un 
Latvijas Mākslas akadēmiju – 
šeit ir brīnišķīga pilsēta, te var orga-
nizēt plenērus, studentu prakses, arī 
ar vides nodaļu sadarboties, - rosina 
A. Naumovs.

Atjauno „Gaismas tiltu”
kolonnu Alūksnē

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, profesors Aleksejs Naumovs 
atjauno “Gaismas tiltu” kolonnu Alūksnē
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Inese Mollere,
Latvijas Bērnu fonda Alūksnes un 
Apes nodaļas pārstāve

 Latvijas Bērnu fonda 
programmas katru gadu 
ir orientētas uz pašu 
nepieciešamāko uzdevumu 
veikšanu, kuru mērķis joprojām 
ir bērnu aizsardzība, attīstības 
un izglītošanas veicināšana, 
ģimeniskā audzināšana, īpaši 
talantīgo bērnu atbalsts. Šos 
mērķus realizēt turpina 
programmās „Ģimene”, 
„Bāreņi”, „Veselība”, „Attīstība, 
sports, kultūra, talants”.

 Lielu sabiedrības uzmanību, bērnu 
un viņu vecāku atzinību ir guvis 

bērnu invalīdu vasaras nometņu 
projekts. Pateicoties ziedotājiem, 
šādas nometnes tiek organizētas 
visos Latvijas novados. Šogad 
nometne Alūksnes un Apes novada 
bērniem ar īpašām vajadzībām 
notiks no 29. jūnija līdz 8. augustam 
„Kalbakās”, Smiltenes pagastā, 
Smiltenes novadā. Nometne ir 
bezmaksas. Nometnes vadītāja būs 
Ilze Andronova.
 25 bērni varēs pavadīt 
10 diennaktis atpūšoties, radoši 
darbojoties, uzzinot daudz jauna, 
iegūstot draugus, iepazīstot vēl 
neredzētas vietas.  Pateicoties 
nometņu darbinieku izdomai un 
entuazismam, ņemot vērā bērnu 
veselības problēmas, viņu varēšanu, 
tiks plānotas dienu norises 
un pasākumi. Katra diena 

būs interesanta pasākumiem, 
nodarbībām, pārgājieniem, 
ekskursiju.
 Savstarpēja iepazīšanās, kopā 
būšana bērniem no dažādas 
vides, atpūta nometnē – tāda ir visu 
nometņu ideja, lai bērni viens par 
otru uzzinātu ko vairāk un saprastu, 
ka katrs bērns ir citāds.
 Aicinu pieteikt nometnei bērnus 
ar īpašām vajadzībām vecumā no 
8 līdz 15 gadiem. Pieteikšanās 
termiņš līdz 12. jūnijam. Lūdzu 
nenokavējiet pieteikšanos, jo vietu 
skaits ierobežots. Tie vecāki, kuru 
bērni piedalīsies nometnē, tiks aici-
nāti uz tikšanos Alūksnē 15. jūnijā. 
Pieteikties pa telefonu 29406938 
(Inese Mollere).

Var pieteikt vasaras nometnei 
bērnus ar īpašām vajadzībām

Alūksnē, Mālupes ielā 
(netālu no Alūksnes novada 
vidusskolas) pieklīdusi takša šķirnes 
kucīte. Nogādāta dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”. Kucīte šobrīd ir 
ļoti bailīga, kā arī nav radusi iet pie 
pavadiņas. Ja ziniet, kam pieder 
šis suņuks, lūgums zvanīt - 
tel. 29477535.

Jaunus saimniekus meklē trīs 
mēnešus veca sunīte. Vakcinēta 
un čipēta. Pieaugusi būs vidēja 
auguma.

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

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, 
Elīna Dambe 29477535.

Uzņēmējiem reģionos paveras
vairāk iespēju
Valtis Krauklis

 Šā gada aprīlī vienotā 
institūcijā apvienojušies trīs 
uzņēmumi, kas sniedz atbalstu 
uzņēmējiem finanšu instrumentu 
veidā: Latvijas Attīstības finanšu 
institūcija Altum, Latvijas 
Garantiju aģentūra (LGA) un 
Lauku attīstības fonds (LAF). 
Vienotās institūcijas nosaukums 
ir Attīstības finanšu institūcija 
Altum (ALTUM), un tā turpina 
īstenot visas līdzšinējās ALTUM, 
LGA un LAF valsts atbalsta 
programmas.

 Līdz ar vienotas institūcijas 
izveidi tagad arī Latvijā pilna 
spektra valsts atbalsta programmas 
un finanšu instrumenti – aizdevumi, 
riska kapitāls, garantijas, atbalsts 
lauksaimniekiem – ir pieejami 
vienuviet. Piemēram, informācija 
par riska kapitāla un garantiju 
saņemšanu tagad pieejama arī 
vairāk nekā divdesmit pilsētās 
Latvijas reģionos.
 Tas ir visaptverošs finanšu 
instrumentu klāsts visās uzņēmuma 
attīstības stadijās, sniedzot daudz 
plašākas biznesa attīstīšanas 
iespējas nekā līdz šim. ALTUM 
piedāvā finanšu risinājumus gan 
biznesa uzsākšanai, ražošanas 
prototipa izstrādei vai nelielu 
projektu īstenošanai, gan 
aizdevumus liela mēroga ražošanas 
projektu attīstībai, garantijas jaunu 
eksporta tirgu apguvei un riska 
kapitāla ieguldījumus. Īpašs atbalsts 

aizdevumu un garantiju veidā 
paredzēts arī lauksaimniekiem. 
Tāpat šogad plānots uzsākt vairākas 
jaunas valsts atbalsta programmas 
gan uzņēmējiem, gan 
privātpersonām. 
 Sadarbība ar klientiem tiek 
turpināta līdzšinējā kārtībā, 
izmantojot esošo ALTUM klientu 
apkalpošanas reģionālo tīklu vairāk 
nekā 20 Latvijas pilsētās. Esošie 
un topošie klienti šajās pilsētās 
var saņemt informāciju par 
pakalpojumiem un valsts atbalsta 
programmām, kuras līdz šim apkal-
poja katra institūcija atsevišķi. Tas 
nozīmē, ka informāciju par riska 
kapitāla un garantiju saņemšanas 
iespējām tagad var saņemt visi 
Latvijas iedzīvotāji, ne tikai rīdzi-
nieki, un šī informācija ir pieejama 
ikvienam klientam iespējami tuvu 
savai dzīvesvietai.
 Biznesa uzsācējiem – gan ļoti 
maziem, gan lieliem – ALTUM 
piedāvā Starta programmu, dažāda 
veida mikrokredītus, riska kapitālu, 
kā arī atbalstu dažādu apmācību 
veidā.
 Maziem un vidējiem uzņēmumiem 
atbalsta programmu spektrs ir 
īpaši plašs – garantijas aizdevuma 
saņemšanai bankā, eksporta kredītu 
garantijas, dažāda veida aizdevumi 
attīstībai, kā arī mezanīna aizde-
vumi un riska kapitāls straujam 
lēcienam.
 Ļoti svarīgs segments ir 
lauksaimnieki, kuri savām 
vajadzībām var izmantot gan ga-
rantijas, gan apgrozāmo līdzekļu un 

investīciju aizdevumus, gan 
finansējumu lauksaimniecības 
zemes iegādei.
 Atbalsts uzņēmējiem ir pieejams 
tiešā veidā ALTUM reģionālajos 
centros un pie dažādiem finanšu 
starpniekiem, piemēram, 
komercbankās. Tagad visu 
interesējošo informāciju un 
vispiemērotāko risinājumu atkarībā 
no uzņēmuma vajadzībām, kā arī 
partnerus, pie kuriem vērsties, 
ikviens uzņēmējs var uzzināt 
ALTUM.
 Tās ir jaunas iespējas zinātniekiem 
radīt un ražošanā ieviest jaunas 
inovācijas, kā arī iespēja ikvienam 
kļūt par lauksaimnieku, uzņēmēju 
un darba devēju. Valsts atbalsta 
programmas piešķir paātrinājumu 
lietām, kas citādi notiktu lēnāk vai 
iespējams – pat pārāk vēlu. Altum 
strādā, lai stiprinātu Latvijas uzņē-
mēju konkurētspēju!

 Kur var saņemt papildu informāciju 
par ALTUM piedāvājumu? 
 Plaša informācija par ALTUM pie-
dāvātajām valsts atbalsta program-
mām uzņēmējiem pieejama mūsu 
mājas lapā www.altum.lv, reģio-
nālajos centros, tostarp Gulbenē, 
Rīgas ielā 47 (darba laiks katru dar-
ba dienu no 8.30 – 17.00), tālrunis 
64473806, un konsultāciju birojos 
visā Latvijā, kopumā 24 pilsētās. 
Tuvākais konsultāciju centrs atrodas 
Alūksnē (Pils iela 21), un tas ap-
meklētājiem ir atvērts trešdienās no 
9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no 
9.00 līdz 14.00.

Sporta pasākumi
2. jūnijā no 16.00 - 19.30 Reza-
kas apkārtnē orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2015”  8. kārta.
4. jūnijā no 18.00 Alūksnē Pilssa-
las volejbola laukumos pludmales 
volejbola seriāla 1. kārta.
9. jūnijā no 16.00 - 19.30 pie 
pieturas „Pagrieziens uz Api” 
Alūksnes novada orientēšanās 
čempionāts un seriāla „HORI-
ZONTS 2015” 9. kārta.
11. jūnijā no 18.00 Alūksnē Pilssa-
las volejbola laukumos pludmales 

volejbola seriāla 2. kārta.
13. jūnijā 9.30 Alūksnes ezerā 
(sacensību centrs Pilssalā) Pasau-
les čempionāts ūdens motosportā 
ātrumlaivām 8 stundu izturības 
braucienā.
13. jūnijā no 11.00 Pilssalas 
stadionā „Ghetto Games” ielu 
basketbolā, florbolā, minifutbolā un 
atrakcijas „Lec un lido”.
16. jūnijā no 16.00 - 19.30 „Lūša 
krogā” orientēšanās seriāla „HORI-
ZONTS 2015” 10. kārta.
18. jūnijā no 18.00 Alūksnē Pilssa-

las volejbola laukumos pludmales 
volejbola seriāla 3. kārta.
20. jūnijā 10.00 Alūksnē Pil-
salas volejbola laukumos 
4.Starptautiskās sacensības plud-
males volejbolā „Katrīnas kauss”.
21. jūnijā Zeltiņos skriešanas 
sacensības „Mizojam, ka prieks” 2. 
posms „Alpu pļavas” Reģistrēšanās 
no pulksten 10.00 līdz 10.45, starts 
pulksten 11.00.

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi jūnijā

Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā:
piektdienās 17.00 - 18.00 mācītāja 
pieņemšanas laiks

Baznīcā:
svētdienās 11.00 dievkalpojums
5. jūnijā 18.00 - 24.00 Baznīcas 

nakts
18. jūnijā 18.00 slavēšanas dziedi-
nāšanas dievkalpojums

Aicinām arī citas novada draudzes 
sniegt informāciju par saviem ak-
tuālajiem pasākumiem, līdz mēneša 
20. datumam iesūtot to uz e-pastu 
evita.aploka@aluksne.lv!

Draudzēs jūnijā

 Alūksnes novada dome 28. maija 
sēdē apstiprināja pašvaldības 
2014.gada konsolidētā budžeta 
izpildi:

1. Pamatbudžets

  1.1. Naudas līdzekļu atlikumu 
2014.gada sākumā    2830718 EUR
  1.2. 2014.gada ieņēmumus 
21512079 EUR
no kā:
1.2.1. nodokļu ieņēmumus    

7031524 EUR
1.2.2. nenodokļu ieņēmumus     

300584 EUR
1.2.3. no valsts budžeta daļēji finan-
sēto atsavināto publisko personu 
un budžeta nefinansēto iestāžu 
transferti                    4600 EUR
1.2.4. valsts budžeta transfertus 

10559267 EUR
1.2.5. pašvaldību budžeta transfer-
tus           118061 EUR
1.2.6. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi      856291 EUR
1.2.7. saņemtos aizņēmumus no 
Valsts Kases    2641752 EUR
  1.3. 2014.gada izdevumus, aizde-
vumu atmaksas un ārējo finansēša-
nu  20967705 EUR
no kā:

1.3.1. budžeta izdevumus atbilsto-
ši funkcionālajām kategorijām 

19137393 EUR
1.3.2. atmaksātos aizņēmumus no 
Valsts kases    1666423 EUR
1.3.3. pamatkapitāla palielināšana 

    163889 EUR
  1.4. Naudas līdzekļu atlikumu 
2014.gada beigās     3375092 EUR

  2. Speciālais budžets

 2.1. Naudas līdzekļu atlikumu 
2014.gada sākumā      197577 EUR
2.2. 2014. gada ieņēmumus       

579635 EUR
no kā:

2.2.1. nodokļu ieņēmumus        
42972 EUR

2.2.2. nenodokļu ieņēmumus               
2 EUR

2.2.3. valsts budžeta transfertus 
    536640 EUR

2.2.4. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi             21 EUR
  2.3. 2014. gada izdevumus     

464145 EUR
no kā: 

2.3.1. budžeta izdevumus atbilsto-
ši funkcionālajām kategorijām 

    464145 EUR
  2.4. Naudas līdzekļu atlikumu 
2014.gada beigās      313067 EUR

3. Ziedojumi un dāvinājumi

  3.1. Naudas līdzekļu atlikumu 
2014.gada sākumā        14348 EUR
  3.2. 2014. gada ieņēmumus   

     10007 EUR
no kā:
 3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi  

     10007 EUR
  3.3. 2014. gada izdevumus      

12175 EUR
no kā: 

3.3.1. budžeta izdevumus atbilsto-
ši funkcionālajām kategorijām 

     12175 EUR
 3.4. Naudas līdzekļu atlikumu 
2014.gada beigās        12180 EUR

4. Citu budžetu līdzekļi

  4.1. Naudas līdzekļu atlikumu 
2014.gada sākumā          6113 EUR
  4.2. 2014. gada ieņēmumus   

     15492 EUR
no kā:
 4.2.1. konkursa vai drošības nauda  

     15492 EUR
 4.3. 2014. gada izdevumus        

3005 EUR
4.4. Naudas līdzekļu atlikumu 2014.
gada beigās       18600 EUR.

Apstiprina pašvaldības 2014.gada 
konsolidētā budžeta izpildi



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi jūnijā
03.06.2015.

23. jūnijā 10.00 Ilzenē riteņ-
braukšanas sacensības „Līkloči 
papardēs”.
25. jūnijā no 18.00 Alūksnē Pilssa-
las volejbola laukumos pludmales 
volejbola seriāla 4. kārta.

Alūksnē
13. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssa-
las estrādē mūzikas festivāls 
„Rock’n’Sport”. Piedalās grupas 
„MELO-M”, „SKYFORGER”, 
„EPOCHE” (Igaunija). Ieeja: 8 
EUR. Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
„Biļešu Paradīzes” kasēs.
14. jūnijā 10.00 Alūksnē pie 
Mātes tēla Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīts 
piemiņas brīdis.
19. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē DJ Roberts Lejasmeijers un 
koncertprogramma kopā ar Mārtiņu 
Ruski. Ieeja: 4 EUR.
20. jūnijā no 16.00 līdz 04.00 
Alūksnes Pilssalas estrādē 
„Lielās Līgo Lustes Alūksnē”  
Latvijas Šlāgerkanāla mūzikas 
festivāls „NO SENDIENĀM 
LĪDZ MŪSDIENĀM”. Piedalās: 
„Rumbas kvartets”, Jānis 
Paukštello, „Kantoris 04”, Gunārs 
un Zane, Dainis Skutelis, Inga 
& Normunds, „Hameleoni”, Ivo 
Fomins&grupa, „Klaidonis”, 
„Tranzīts”, DJ Kaspars Markševics. 
Ieeja: iepriekšpārdošanā 5 EUR, 
pasākuma dienā 8 EUR.
23. jūnijā no 19.00  Pilssalā pie 
P/A „ALJA” ēkas mūzika un 
ugunskuri īsākās nakts pavadīšanai. 
Ieeja: bez maksas.
26. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē Disko ballīte ar Latvijas 
DJ. Ieeja: 3 EUR.
28. jūnijā Alūksnes Pilssalas 
estrādē Dailes teātra dziedošo 
aktieru ansambļa „ILGA” hu-
moristisks 10 gadu jubilejas 
koncertuzvedums. Piedalās: Aldis 
Siliņš, Lauris Subatnieks, Gundars 
Silakaktiņš, pavadošā grupa „Jestrās 
večiņas”. Ieeja: 7 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana Alūksnes pilsētas 
Tautas nama un „Biļešu Paradīzes” 
kasēs.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Laikraksta „Malienas Ziņas” jubile-
jas izstāde „Malienas Ziņām 90”.
Pētera Zālīša izstāde „Senie 
pulksteņi”. 
Līdz 30. jūnijam  Kristīnes Markus 
gleznu izstāde „Vieta”. 
Sezonas izstāžu zālēs (Apaļais 
tornītis un Ledus pagrabs) jubilejas 
izstāde „VEF 14. ceham 50”.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu 
mielasts”.
Jaunajā ekspozīcijā, kas sadalīta 
sešās tematiskās daļās, apmeklētāji 
var iepazīties ar Alūksnes vēsturi 
Latvijas un pasaules kontekstā.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”.

Pasākumi
21. jūnijā 4.15 „Vējiņā” saullēkta 
sagaidīšana „Sauksim sauli”.
Saulgriežus sagaidīsim kopā ar 
Medņevas tautas nama folkloras 
kopu „Egle” no Viļakas novada.       

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Un sirds kā 
apburta maldās pīpeņu pļavās…”/
Līgo svētki/ (01.06. – 26.06.) 
abonementā); „Latvijas gada balva 
literatūrā 2014. gadā” (01.06. - 
30.06. lasītavā);  „Mode tīņiem” 
(01.06. - 19.06. bērnu literatūras 
nodaļā);  Alūksnes Mākslas skolas 
pieaugušo gleznošanas studijas 
darbu izstāde (10.06. – 30.06. bērnu 
literatūras nodaļā); „Klāt vasaras 

saulgrieži!” (22.06. – 27.06. bērnu 
literatūras nodaļā).
Pasākumi: Spēļu diena bibliotēkā 
(10.06. bērnu literatūras nodaļā); 
Bērnu žūrijas 2015 atklāšana: 
grāmatu apskats, filmiņa par Bērnu 
žūriju, lasīšanas līgumu noslēgšana 
(17.06. bērnu literatūras nodaļā); 
Jauno grāmatu diena (29.06. 
abonementā).

Alsviķu pagastā
5. jūnijā 19.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādes vasaras sezonas atklāšana 
(lietus gadījumā kultūras namā) – 
Kaspara Pudnika un Gypsy show 
group „Dzheski Gloss” koncerts. 
Biļetes cena iepriekšpārdošanā: 
4 EUR, pensionāriem 3,50 EUR, 
bērniem 2 EUR, koncerta dienā 5 
EUR. 22.00 zaļumballe ar grupu 
„Ceļavējš”. Ieeja: 2,50 EUR, no 
23.30 – 3 EUR. Ieeja uz koncertu 
un balli pārim: 10 EUR.
No 18. jūnija 17.00 līdz 19. jūnija 
14.00 Alsviķu bibliotēkā pasākums 
skolēniem „Nakts bibliotēkā”.
22. jūnijā 22.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā kultūras 
namā) Līgo svētku ieskaņu 
zaļumballe ar grupu „Putukvass”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Es esmu bagāts. Man pie-
der viss, kas ar mani ir noticis,…” 
- rakstniekam, žurnālistam Mārim 
Čaklajam - 75; dzejniecei Paulīnai 
Bārdai - 125; „Smaids bieži ir pats 
galvenais. Smaids atlīdzina. Smaids 
apbalvo. Smaids uzmundrina. Un 
smaids var būt arī tāds, ka tā dēļ 
iet nāvē” - franču rakstniekam 
Antuānam de Sent - Ekziperī - 115; 
tematiskās izstādes: „Caur laiku 
varām” - veltīta Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas 
dienai; 1. jūnijs - Starptautiskā 
bērnu aizsardzības diena.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem Mārim 
Čaklajam – 75, Ādolfam Ersam 
– 130, Leonam Paeglem – 125;  
tematiskās izstādes:  „Ceļo vasarā!”, 
„Vij vaiņagu no zelta smilgu 
skarām, Vij vaiņagu no Jāņu zālēm 
garām - klāt Jāņu laiks”, konkurss 
bērniem – „Atrodi grāmatu 
bibliotēkā!”.

Annas pagastā
23. jūnijā 17.00 Annā pie sporta 
angāra Annas pagasta pašdarbības 
kolektīvu Līgo svētku koncerts 
„Nāc, svinēsim kopā!”. Sumināsim 
Līgas un Jāņus, degustēsim sieru un 
alu, piedalīsimies jautrās atrakcijās. 
Annas bibliotēkā izstādes: „Es 
esmu bagāts./ Man pieder viss,/ Kas 
ar mani ir noticis”, rakstniekam, 
žurnālistam Mārim Čaklajam – 75; 
„Svarīgi ir dzīvot, lai atgrieztos…”, 
Antuānam de Sent - Ekziperī – 115; 
„Jāņu diena lepni nāca…”.

Ilzenes pagastā
6. jūnijā 11.00 Ilzenes SKIM 
centrā „Dailes” novusa turnīrs. 
Sīkāka informācija pa tālruni 
26523025.
14. jūnijā 11.00 Ilzenē sadarbībā ar 
Ilzenes pagasta bibliotēku – svinīga 
ziedu nolikšana pie pieminekļa 
represētajiem ilzeniešiem.
23. jūnijā 10.00 pie Ilzenes SKIM 
centra „Dailes” tradicionālā velo-
brauciena „Līkloči papardēs” starts.
23. jūnijā 14.00  Ilzenes SKIM 
centrā „Dailes” eksotisko deju 
grupas „Luxora” (vadītāja Inga 
Ķīse) veidots koncerts „Papardes 
ziedu meklējot”. Piedalās „Luxora”, 
Zigmārs Krūmiņš, Alsviķu deju 
kopa „Jandāls”, komponists Zintis 
Cepurnieks, pasākuma vadītāja 
Olīvija Jēģere.
27. jūnijā 18.00 Ilzenes 
SKIM centrā „Dailes” Zeltiņu 
amatierteātra izrāde „Suņu dienas”.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Mūsu tautas sāpju ceļi” 
(izstāde veltīta 1941. gada 14. 
jūnija politiski represēto Latvijas 

iedzīvotāju piemiņai), „Ārstniecības 
augi veselībai”.

Jaunalūksnes pagastā
23. jūnijā 23.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” Līgo nakts 
zaļumballe kopā ar Zigmāru un 
draugiem.

Jaunannas pagastā
19. un 20. jūnijā Jaunannā 
sieviešu apvienības „Katrīna” 
7. vasaras skola „Tu lidosi, cik 
augstu pati vēlēsies”. Ierašanās un 
reģistrēšanās  no 11.00, atklāšana 
12.00 pie Jaunannas tautas nama.
21. jūnijā Jaunannas Zaķusalā 
„Jaunannas sporta spēles”. 
Reģistrācija no 12.00, sākums 13.00 
(komandā 5 dalībnieki, no kuriem 
vismaz viena dāma). 20.00 Jaunan-
nas Zaķusalas estrādē Jaunannas 
amatierteātris „Šūpoles” un vokālie 
ansambļi „Trallas” un „Mūza” 
aicina uz  izrādi „Skroderdienas 
Silmačos”. Ieeja: 1,50 EUR. 23.00 
Jaunannas Zaķusalas estrādē Va-
saras saulgriežu balle (spēlē Zintis 
Krakops). Ieeja: 3 EUR. Ieejas 
biļete uz izrādi un balli kopā: 3,50 
EUR.
No  27. uz 28. jūniju Jaunannā 
jauniešu kluba „Tikšķis” organizētā 
„Nakts orientēšanās”. Reģistrācija 
no 22.30 pie Jaunannas tautas nama. 
Jaunannas bibliotēkā  izstādes: 
„Viņi dejoja vienu vasaru” – dze-
jniekam, publicistam Mārim 
Čaklajam 75, „Īsti mēs redzam tikai 
ar sirdi...” – rakstniekam Antuānam 
de Sent - Ekziperī 115.

Jaunlaicenes pagastā
21. jūnijā 4.15 Jaunlaicenē pie 
Pilsdambīša Vasaras saulgriežu 
godināšana „Ik rītiņu saule lēca”. 
Interesentiem uz pasākumu 
aicinājums līdz ņemt mazus pītus 
plostiņus un vienu tējas svecīti.
22. jūnijā 19.00 Jaunlaicenē 
Svētku ielīgošana „Informatīvi 
izklaidējoša TV reportāža ar 
smieklu piedevu”. Par smiekliem, 
dziesmām un citām izdarībām gādās 
Māriņkalna un Jaunlaicenes līgotāji.
27. jūnijā 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā malēniešu valodas 
skolas nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Izstāde: „Mājas” stāsta par vietām, 
kur apmetās cilvēki Opekalna 
apkārtnē,
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna 
draudzē,
Nodarbības:
kad muižā zvani skanēja – 
informācija par muižas dzīvi skaņās 
19. – 20.gs. mijā,
vāveru tīšana – informācija par 
rotaļlietām 18. – 20.gs., 
pastalu darināšana – informācija 
par kāju aušanu 17. – 20.gs. Apgūst 
pastalu gatavošanu, izgatavo sev 
suvenīru,
dārgumu meklēšana – informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi, 
cāļu sargāšana – informācija par 
bērnu pienākumiem lauku sētā 
20.gs. I pusē,
nodarbība pirmskolas vecuma 
bērniem „Kur palika cālīši?” – bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 
meklē pazudušos cālīšus, 
pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”. Muižas madāmas jauna-
jam pārim un kāzu viesiem sniedz 
vērtīgus vēsturiskus padomus 
dzīvei, iesaistot dažādās nodarbībās. 
Pasākums ilgst līdz 1 stundai.
Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā 
īstenojam divas nodarbības pēc 
apmeklētāju izvēles.
Piedāvājam ģimenēm, iestāžu 
kolektīviem, jubilejas un citus 
nozīmīgus pasākumus svinēt 
muzejā. Rezultāts pārsteigs.
Sīkāk: http://www.aluksne.
lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā
16. - 20. jūnijā Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
bērnu dienas nometne „Amatam ir 
zelta pamats” Alūksnes novada 10 - 
12 gadus veciem bērniem.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
Izstāde „Koka pārvērtības” - A. 
Puzuļa un muzeja krājuma koka 
apstrādes darba rīki un koka amat-
nieku mūsdienu darbi,
Izglītojošās programmas:
Maizes programma. Kulšana, 
malšana, miltu sijāšana, maizes 
cepšana,
Veļas diena. Veļas mazgāšana ar 
koka veļas mazgāšanas mašīnu, 
sārma gatavošana, velēšana, 
gludināšana ar ogļu gludekli,
Linu programma. Linu lauzīšana, 
kulstīšana, sukāšana, vērpšana,
Programma „Bitīte”. Stāsts par bites 
ceļu no zieda līdz medum,
Programma „Spēles ar koka 
spēlēm”,
Kāzu programma.
Visas programmas papildināmas 
ar citu muzeja piedāvājumu un 
pielāgojamas dažāda vecuma intere-
sentiem. Programmas piedāvājam 
arī izbraukumā.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde – dzejniekam Valdim 
Luksam 110.

Liepnas pagastā
Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Kā audzināt 
bērna sirdi” – (1. jūnijs - Bērnu 
aizsardzības diena), Līgo un 
Jāņi latviešu tradīcijās, „Va-
sara - ceļojumu laiks!” (viss par 
ceļojumiem).

Malienas pagastā
13. jūnijā 17.00 Malienas tautas 
namā Malienas pamatskolas 9. 
klases izlaidums.
23. jūnijā 12.00 Malienas pagastā 
līgošana no sētiņas sētiņā. Pagasta 
Jāņu un Līgu sumināšana.
27. jūnijā 19.00 Malienas tautas 
namā Jaunannas amatierkolektīvu 
teātra izrāde R. Blaumanis „Skro-
derdienas Silmačos”. Ieeja: 1,50 
EUR.

Mālupes pagastā
19. jūnijā 19.00  Mālupes 
brīvdabas estrādē  vasaras sezonas 
atklāšanas koncerts „Lai skan!”,  
22.00 zaļumballe kopā ar grupu 
„Ginc un Es”. 
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam, žurnālistam 
Mārim Čaklajam - 75, franču 
rakstniekam Antuānam de Sent – 
Ekziperī – 115; tematiskās izstādes 
– „Zālītes, zālītes, nezālītes” - 
vācam ārstniecības augus!”, „Pinat, 
meitas, vainadziņu Jāņu dienas 
vakarā!”.

Mārkalnes pagastā
18. jūnijā 15.00 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes pagasta senioru 
pēcpusdiena. 
21. jūnijā 21.00 Mārkalnes 
brīvdabas estrādē „Lakstīgalas” 
Līgo svētku ieskaņas koncerts un 
Līgu un Jāņu sumināšana kopā 
ar apvienību „Krelles”. Ieeja: bez 
maksas. 22.00 Mārkalnes brīvdabas 
estrādē „Lakstīgalas” Līgo svētku 
balle. Spēlē „Krelles”. Ieeja: 2 
EUR, no 24.00 - 3 EUR. 
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
tematiskā izstāde „Līgo!” (15. - 
25.06.), lasītavā literatūras izstāde 
„Mārim Čaklajam - 75” (01. - 
19.06.), lasītavā jaunākās literatūras 
izstāde (22. - 30.06.).

Pededzes pagastā
1. jūnijā 11.00 Pededzes tautas 
namā Bērnu svētki.
17. jūnijā 13.00 Pededzes 
bibliotēkā Jauno grāmatu izstāde 
pieaugušajiem „Es atkal gribu, 
gribu gūt…”.
19. jūnijā 10.00 Pededzes 

bibliotēkā Jāņu dienas kompozīcija 
„Laiks pirms JĀŅIEM”.
22. jūnijā 21.00 Pededzē Līgo va-
kars. Kopīga ugunskura iedegšana, 
Līgu un Jāņu sveikšana.

Veclaicenes pagastā
1. - 23. jūnijā Veclaicenes tautas 
namā apskatāma Jāņa Medņa 
fotoizstāde „Zaļā. Balts. Zils” 
par īpašo Latvijas daļu – Lībiešu 
krastu (neskartā daba, vide, vietējie 
cilvēki, arhitektūra, zvejniecības un 
sadzīves tradīcijas).
13. jūnijā 11.00 Veclaicenes tautas 
namā Alūksnes mākslinieku kopas 
„Akvarelis” Mākslas plenērs kopā 
ar Veclaicenes iedzīvotājiem. 
Tikšanās ar fotoizstādes „Zaļā. 
Balts. Zils” autoru Jāni Medni un 
tās organizatoru Jāni Dambīti.
19. jūnijā 16.00 Veclaicenes skatu 
torņa atklāšana. 
19. jūnijā Veclaicenē Drusku 
pilskalnā „Dabas koncertzāle”. No 
19.00 Izziņas darbnīcas. Koncerta 
sākums - pēc saulrieta. Mūziķi - 
Andris Sējāns, Reinis Sējāns, Ingus 
Ulmanis, Anrijs Grinbergs, Aigars 
Voitišķis, Kaspars Tobis. Pasākuma 
režisors un scenogrāfs - Roberts 
Rubīns. Zinātne - Agnese Priede, 
Solvita Rūsiņa.
22. jūnijā 21.00 Veclaicenes 
estrādē  Līgo svētku pasākums  
„Tiksimies pie Jāņu ugunskura”.  
Teātra pirmizrāde „Ar labiem nodo-
miem, ceļš uz elli bruģēts” Vec-
laicenes amatierteātra izpildījumā. 
Pēc izrādes Jāņu nakts diskotēka 
latviskā garā.

Zeltiņu pagastā
21. jūnijā Zeltiņu pagasta atklāto 
krosa skriešanas seriāla sacensību 
„Mizojam, ka prieks” 2. posms 
„Alpu pļavas” Andreja Caukas 
nekustamajā īpašumā „Alpi”. 
Reģistrēšanās no pulksten 10.00 
līdz 10.45, starts pulksten 11.00.
22. jūnijā 20.00 Zeltiņu tau-
tas namā Līgo svētku koncert-
programma „Iepogā mani savā 
pogcaurumā”. Piedalās Zeltiņu 
dziedošie talanti „Jautrie toņi” un 
Zeltiņu, Ilzenes amatierteātris „Lig-
zda” ar J. Dzintarnieka komēdiju 
vienā cēlienā „Suņu dienas”. Ieeja: 
brīva.
22. jūnijā 22.00 Zeltiņu estrādē 
danču nakts pie kopīga ugunskura, 
ballē spēlēs  Kaspars Maks. Ieeja: 
2,50 EUR, pēc 23.00 - 3 EUR.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Mārim Čaklajam – 75”, 
„Jānīts kūra uguntiņu”, „Radošas 
idejas saulainām un lietainām 
dienām”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku is-
taba”, „Nesenā pagātne”, „Mana 
skola Zeltiņos”; foto ekskursijas: 
„Zeltiņi 2014”, „Gadsimtu vējos 
šūpojoties”; izstāde  „Zentas roku 
darbi”; izstāde: „Ceļš uz mājām”; 
ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi.  

Ziemera pagastā
17. jūnijā 11.00 pie Māriņkalna 
tautas nama pasākums bērniem 
„Mācamies līgot”. Iepazīsimies ar 
vasaras saulgriežu - Jāņu senajām 
tradīcijām, mācīsimies pīt  ziedu 
vainagus un iekrāsosim mūsu 
vasaru.
22. jūnijā 16.00 Māriņkalna 
tautas namā svētku ielīgošana 
„Informatīvi izklaidējoša TV 
reportāža ar smieklu piedevu”. Par 
smiekliem, dziesmām un citām 
izdarībām gādās Māriņkalna un 
Jaunlaicenes līgotāji.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
bibliotēkā:  „Nāc uz manām trepēm 
spēlēties…” (dzejniekam  M. 
Čaklajam – 75), „Ārstniecības augi 
tējas krūzei”, „Pāri kalniem un 
lejām,/Līgodziesma lai skan), Bērnu 
žūrija – 2015” (kolekcijas grāmatu 
izstāde un bibliotekārā stunda).


