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Sāks laipu 
remontu 
ezertakā
 Jūlija otrajā nedēļā, no 
6. līdz 10. jūlijam, plānots sākt 
remontēt laipas alūksniešu 
iecienītajā ezertakas posmā, 
kas gar ezeru ved no pilsētas 
centra uz Miera ielu.

 Kamēr laipas remontēs, 
taku nebūs iespējams 
izmantot ne kājāmgājējiem, ne 
riteņbraucējiem, jo to abos takas 
galos norobežos nožogojuma 
barjeras, lai netraucētu darbu 
gaitu. Šajā laikā iesakām 
pārvietoties pa jauno gājēju tiltu.

25. jūlijā Alūksnē
laukumā pie administratīvās ēkas 

Dārza ielā 11

mājražotāju un amatnieku 
izstrādājumu

Alūksnē, administratīvajā ēkā un 
laukumā, Dārza ielā 11

Tirgoties gribētāji 
var pieteikties uz 

e-pastu: sanita.auseja@aluksne.lv 
vai pa tālruni 25425222 

līdz 23. jūlijam.

TIRDZIŅŠ

Jaunais gājēju tilts Alūksnē savienos
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Vasaras saulgriežu gaisotnē, 
20. jūnijā Alūksnē tika atklāts 
jaunais Tempļakalna ielas gājēju 
tilts, kas savieno divus gan pašiem 
alūksniešiem, gan pilsētas viesiem 
nozīmīgus objektus - Pilssalu un 
Kapsētas pussalu.

 Tilta atklāšanas pasākumā 
piedalījās daudzskaitlīgs 
apmeklētāju pulks, kas apliecina 
alūksniešu interesi par jauno 
objektu. Vairākkārt gan tilta 
atklāšanas dienā, gan pēc tās kā no 
novada iedzīvotājiem, tā viesiem 
pašvaldība dzirdējusi daudz atzinīgu 
vārdu par šī tilta tapšanu.
 Jaunais tilts turpmāk kalpos gan 
pilsētas iedzīvotāju ikdienas mar-
šrutā, ļaujot no pilsētas centra ātrāk 
sasniegt kapsētu, gan arī tūrisma 
mērķiem, jo ne tikai ļaus nokļūt no 
viena tūrisma objekta pie nākošā, 
bet arī pats ir kļuvis par pastiprinā-
tas intereses un uzmanības objektu.
 Gājēju tiltu būvēja SIA „Tilts” 
un tā būvniecībā tika izmantota 
speciāli izgatavota uzbīdīšanas 
konstrukcija, kas pati sevi pārvieto-
ja pāri ezeram un dzina pāļus. Līdz 
ar to nebija nepieciešama smilšu 
uzbēruma veidošana.
 Tilta atklāšanas pasākumā 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs Arturs Dukulis un priekšsēdētā-
ja vietnieks Dzintars Adlers pateicās 
visiem šajā procesā iesaistītajiem 
– tilta projektētājiem SIA „Projekts 
3”, būvniekiem SIA „Tilts” un SIA 
„ACK būve”, būvuzraugiem 
SIA „Jurēvics un partneri”, kā arī 
Valsts Vides dienesta Madonas 
reģionālajai Vides pārvaldei.
 Tilta būvniecībā iesaistītajām 
personām svinīgi pārgriežot lentu, 
jaunais objekts tika atklāts un 
pirmos soļus uz tā spēra kāds 
laimīgs pāris – Līga un Raitis 
Birznieki, kuri tieši todien bija 
uzsākuši savu kopīgo dzīves ceļu. 

Vēlot laimi viņu dzīvē, pār jauno 
tiltu jaunlaulātajiem sekoja arī visi 
pārējie pasākuma dalībnieki.
 Savā svētku dienā tilts bija koši 
izrotāts ar apmēram sešiem simtiem 
koši sārtu peoniju. Liels paldies 
visiem, visiem tiem atsaucīgajiem 
alūksniešiem, kuri dāvināja šos zie-
dus, lai jaunais Tempļakalna ielas 
gājēju tilts atklāšanas dienā varētu 
tikt tik krāšņi izrotāts. Paldies par 
jūsu dāsnumu!
 Jāpiebilst, ka Pilssalā, lai būtu 
ērta piekļuve pie jaunā tilta, 
pašvaldība veica piegulošās 
teritorijas labiekārtošanu, kas ir 
jau neliela daļa no Pilssalas 
attīstības plānā paredzētajām 
pastaigu takām ar salu.

Jaunais Tempļakalna ielas gājēju tilts turpmāk ne tikai simboliski savienos jaunlaulāto Līgas un 
Raita Birznieku dzīves, bet arī praktiski kalpos par tuvāko ceļu starp nozīmīgiem objektiem Alūksnē

Evitas Aplokas foto

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

 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 pieau-

gušo grupa vai arī tas ir pārlieku 
dārgi. Tāpēc viens no galvenajiem 
projekta vadmotīviem ir Dari Pats, 
saprotot to kā domāt, plānot, veidot, 
pārveidot, uzņemties atbildību un 
līdzdarboties ir mūsu katra paša 
spēkos. Turklāt, darot paši, mēs 
iedvesmojam arī citus, tādējādi po-
pularizējot 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, florbo-
lu un citas sportiskas aktivitātes, DJ 
paraugdemonstrējumus 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.augustā 
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 septem-
brim. Šis projekts ir sava veida 
turpinājums 2014.gada vasarā 
īstenotajam projektam „Tālāk par 
sevi”, kur vairāku pagastu jaunieši 
apmeklēja piecas dažādas rado-
šās 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 politi-
kas valsts programmas 2015. gadam 
valsts budžeta finansējuma ietvaros.

ALŪKSNĒ
18. - 19. JŪLIJĀ

Baltijas un Eiropas 
čempionāts ātrumlaivām   

Alūksnes ezerā 

Sestdiena, 18. jūlijs
12.30 Atklāšanas ceremonija Pilssalā 
(pie p/a “ALJA”) 
13.00 Starts 

Svētdiena, 19. jūlijs
10:00 Starts 
Apbalvošanas ceremonija Pilssalā 
(pie p/a “ALJA”) 

Ieeja brīva
www.aluksne.lv

Domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers kopā ar būvnieku pārstāvi svinīgi pārgriež lentu



Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 25. jūnija 
sēdē izskatīja vairāk kā 30 darba 
kārtības jautājumus. 

 Dome nolēma:
 - reģistrēt zemesgrāmatā uz 
Alūksnes novada pašvaldības 
vārda un sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma Dīķa ielā 50, 
Alūksnē, sastāvā esošu, pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību, uz kuras 
atrodas fiziskai personai piederošas 
ēkas. Izdevumus sedz atsavināšanas 
ierosinātājs, bet pēc atsavināšanas 
tos ieskaita pirkuma līgumā noteik-
tās cenas samaksā. Nodot minēto 
īpašumu atsavināšanai, pārdodot to 
par brīvu cenu uz zemes vienības 
esošu, zemesgrāmatā ierakstītu ēku 
īpašniekam, uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamo īpašumu 
„Stradiņš 1”, Sofikalnā, Mālupes 
pagastā, un “Kalnaķikuti 4”, Alsvi-
ķu pagastā, sastāvā esošas, pašval-
dībai piekritīgas zemes vienības, par 
kurām attiecīgi Mālupes un Alsviķu 
pagastu pārvaldes ir noslēgušas 
zemes nomas līgumus ar fiziskām 
personām. Uz zemes vienībām atro-
das nomnieku tiesiskajā valdījumā 
esošas ēkas un būves. Atsavinā-
šanas izdevumus segs atsavināša-
nas ierosinātāji, bet pēc procesa 
pabeigšanas tos ieskaitīs pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minētos īpa-
šumus, pārdodot tos par brīvu cenu 
personām, kurām normatīvo aktu 
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības un ar kurām pašvaldība ir 
noslēgusi zemes nomas līgumus. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Kaktiņi ZR 
5”, Ziemera pagastā, pārdodot to iz-
solē. Uzdot nosacītās cenas noteik-
šanu un izsoles organizēšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu – dzīvokli 
„Ausekļos 3” - 6, Alsviķu pagastā, 
ar kopējo platību 27,9 m² un ar to 

saistītām kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes. Nodot atsavināšanai minēto 
dzīvokli, pārdodot to izsolē. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un atsa-
vināšanu veikt Īpašumu atsavināša-
nas komisijai;

 - atsavināt pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu: sniega traktoru PI-
STEN BULLY PB 240D Nr.SP946 
un divus sniega lielgabalus mākslī-
gā sniega ražošanai, pārdodot tos iz-
solē. Uzdot Īpašumu atsavināšanas 
komisijai veikt mantas novērtēšanu, 
noteikt nosacīto cenu un organizēt 
izsoles. Plānots, ka par līdzekļiem, 
ko iegūs, atsavinot minēto pašval-
dības īpašumu, ziemas sporta bāzei 
„Mežinieki” tiks iegādāts opti-
mālāks traktors sniega blietēšanai 
slēpošanas trasē;

 - atzīt, ka pašvaldības daudzdzī-
vokļu dzīvojamā māja „Rūpnieki - 
1”, Veclaicenes pagastā, nav derīga 
dzīvošanai. Nodot atsavināšanai 
minēto īpašumu, noteikt atsavinā-
šanas veidu – pārdošana izsolē. No-
sacītās cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot iznomāšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Romeškalns”, 
Veclaicenes pagastā, daļu, kas 
sastāv no: zāles 85,2 m² platībā, 
vējtvera 3,5 m² platībā, pieliekamā 
1,1 m² platībā, koridora 3,3 m² 
platībā, koridora 5,4 m² platībā, 
virtuves 17,1 m² platībā, palīgtelpas 
12,6 m² platībā, palīgtelpu 20,0 m² 
platībā, ēdamzāles 38,2 m² platībā, 
kabineta 27,4 m² platībā, palīgtelpas 
14,8 m² platībā, nomnieku noskaid-
rojot mutiskā izsolē. Noteikt nomas 
objektam telpu nosacīto nomas 
maksu mēnesī (bez PVN) 0,30 
EUR par 1m2. Uzdot nomas tiesību 
izsoles organizēšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. Noteikt, ka 
termiņš telpu nomai ir ne ilgāk kā 
12 gadi;

 - nodot iznomāšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, 
Alūksnē (Alūksnes kultūras centrā), 
daļu, kas sastāv no: palīgtelpas 12,0 
m² platībā, daļas no vestibila 48,5 
m² platībā. Nomnieku noskaidrot 
mutiskā izsolē. Telpu izmantošanas 
mērķis – kafejnīcas vajadzībām, no-
mas termiņš - 12 gadi. Noteikt telpu 
nosacīto nomas maksu mēnesī (bez 

PVN) 1,46 EUR par 1m2, ar pienā-
kumu nomniekam papildus segt: 
aprīkojuma izmaksas (bez PVN) 
201,47 EUR mēnesī, siltumener-
ģijas, elektroenerģijas izdevumus 
pēc kontrolskaitītāja rādījumiem, 
ūdens un kanalizācijas izdevumus 
pēc kontrolskaitītāju rādījumiem; 
atkritumu izdevumus, līgumu 
slēdzot ar atkritumu apsaimniekotā-
ju. Uzdot Alūksnes pilsētas Tautas 
namam izsoles noteikumos noteikt 
iekļaujamās pakalpojuma apjoma 
un kvalitātes prasības. Uzdot nomas 
tiesību izsoles organizēšanu veikt 
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot dzīvojamās mājas – div-
stāvu dzīvojamās ēkas, kas sastāv 
no astoņiem dzīvokļu īpašumiem, 
zemes gabala 3480 m² platībā, 
un šķūņa „Saulrieti - 1”, Alsviķu 
pagastā, pārvaldīšanas tiesības ar 
dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstar-
pēju līgumu pilnvarotai personai;

 - apstiprināt faktu, ka daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 19, 
Alūksnē, pārvaldīšanas tiesības no 
2009. gada 1. decembra ir nodotas 
dzīvokļu īpašnieku nodibinātajai 
biedrībai „Dārza 19”, ko apstiprina 
starp biedrību un SIA „ALŪKSNES 
NAMI” sastādītais 2009. gada 7. 
decembra nodošanas – pieņemšanas 
akts;

 - izskatot fiziskas personas iesnie-
gumu, pieņemt dāvinājumā tās īpa-
šumā esošu nedzīvojamo ēku (an-
gāru) Zeltiņu pagastā. Nekustamais 
īpašums atrodas uz pašvaldības 
īpašumā esoša zemesgabala „Med-
ņukalni”. Zeltiņu pagasta pārvalde 
ir atzinusi, ka minētā ēka nepiecie-
šama pašvaldības tūrisma objekta 
„Bijusī PSRS armijas raķešu bāze” 
attīstībai. Dāvinājuma noformēša-
nai tiks slēgts dāvinājuma līgums. 
Īpašuma pārreģistrācijas izdevumus 
segs no pašvaldības budžeta;

 - izdalīt pagastu pārvaldēm no paš-
valdības Ceļu un ielu rezerves fonda 
finansējumu 28 336 EUR paredza-
mā Eiropas Savienības līdzfinansē-
juma pasākuma „Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” realizēšanai - pašvaldības 
autoceļu pārbūves projektēšanas 
darbiem un autoruzraudzībai, tai 
skaitā: Alsviķu pagasta pārvaldei 
4717 EUR (autoceļš Karvas pagrie-

ziens – Skujenieki – Dimdenieki 
– Čukstu karjers), Kalncempju pa-
gasta pārvaldei 4565 EUR (autoceļš 
Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi), Liep-
nas pagasta pārvaldei 4683 EUR 
(autoceļš Franciskopole - Kavaci), 
Pededzes pagasta pārvaldei 4826 
EUR (autoceļš Pļevna – Stuburova), 
Veclaicenes pagasta pārvaldei 4828 
EUR (autoceļš Dzintari – Cīņas), 
Zeltiņu pagasta pārvaldei 4717 
EUR (autoceļš Ieviņas – Laimiņas);

 - pārcelt Alūksnes pilsētas sākum-
skolas direktora vietnieci izglītības 
jomā Anitu Junkuri par Alūksnes 
pilsētas sākumskolas direktoru, bet 
Malienas pamatskolas vispārējās 
izglītības skolotāju Ilzi Andronovu 
par Malienas pamatskolas direktoru 
uz laiku, kamēr līdzšinējās izglītības 
iestāžu direktores atradīsies grūt-
niecības un dzemdību atvaļinājumā 
un tam sekojošā bērna kopšanas 
atvaļinājumā;

 - apstiprināt maksu par Malie-
nas pamatskolas pakalpojumiem, 
organizējot vasaras dienas nometni 
„Ritms, deja, improvizācija - kopā 
jautrāk!” no 27. līdz 31. jūlijam 
12,50 EUR dalībniekam (maksa 
netiek aplikta ar PVN);

 - apstiprināt dalības maksu Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
105. dzimšanas dienas svinībās 1. 
augustā – 5 EUR, tajā skaitā PVN;

 - apstiprināt Alūksnes muzeja 
maksas pakalpojumu – velorikšas 
pakalpojums – 15 EUR (ar PVN) 
stundā;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 24.05.2012. lēmumā 
Nr.188 „Par siltumapgādes maksas 
noteikšanu Liepnas internātpamat-
skolā”, apstiprinot maksu par Liep-
nas internātpamatskolas piegādāto 
siltumenerģiju  18 dzīvokļu mājai 
„Skolotāju māja - 1”, Liepnas pa-
gastā - 43,61 EUR/MWh. Lēmums 
stājas spēkā 1. augustā;

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 5900 
EUR XI Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētku dalībnieku 
transporta pakalpojumu nodrošinā-
šanai. Papildu līdzekļu piešķiršana 
transporta nodrošināšanai nepie-
ciešama tādēļ, ka šogad Alūksnes 
novadu dziesmu un deju svētkos 
pārstāvēs neparedzēti liels dalībnie-
ku skaits;

 - izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 1815 EUR Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
105 gadu jubilejas grāmatas 
izdošanai;

 - piešķirt papildus finansējumu 
1083 EUR Alūksnes pilsētas Tautas 
nama stāvlaukuma aprīkošanai ar 
satiksmes organizācijas tehniska-
jiem līdzekļiem un Brūža ielas iet-
ves nobeiguma (pandusa) izbūvei;

 - ar 2015. gada 1. septembri 
izveidot Alūksnes novada Sociālā 
dienesta struktūrvienību  - „Sociālā 
māja” „Pūcītē”, Mārkalnes pagastā 
(bijusī skolas internāta un ēdnīcas 
ēka). No Sociālā dienesta budžeta 
piešķirt finansējumu 25595 EUR, 
tajā skaitā: 9862 EUR Sociālās 
mājas izveidošanas, uzturēšanas 
un apsaimniekošanas izdevumu 
nodrošināšanai un 15733 EUR 
ēdināšanas bloka telpu 
kosmētiskajam remontam un 
aprīkojuma iegādei. Ar 2015. gada 
1. septembri noteikt sociālās 
dzīvojamās mājas statusu 
minētajai ēkai;

 - ņemot vērā Alūksnes novada 
domes 26.02.2015. lēmumu Nr.89 
„Par Strautiņu pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Zemenīte” likvidāciju, 
pievienojot Strautiņu” pamatskolai” 
un Strautiņu pamatskolas direkto-
res Ingrīdas Pedeces un Strautiņu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zemenīte” vadītājas Gunas Saknes 
darba rezultātu izvērtējumu, atbrī-
vot Strautiņu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zemenīte” vadītāju Gunu 
Sakni no amata;

  - izveidot Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas centru 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā un 2015. gadā iesniegt 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā pieteikumu 
valsts budžeta dotācijas saņemšanai 
Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centra izveidei. Pie-
teikuma apstiprināšanas gadījumā, 
nodrošināt pašvaldības līdzfinan-
sējumu piešķirtajai valsts budžeta 
dotācijai ne mazāk kā 30% apmērā 
no Alūksnes novada pašvaldības 
2015. gada budžeta līdzekļiem. 

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 

„Ziņas par pašvaldību”.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes 

Tautsaimniecības komitejas 
sēde
 13. jūlijā 10.00

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 

15. jūlijā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
23. jūlijā 10.00

Domes sēde    
30. jūlijā 10.00

Sēdes notiek Alūksnes 
novada pašvaldības

administratīvās ēkas mazajā zālē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē.

Domes 25. jūnija sēdē

Pašvaldība iegādāsies zemi uzņēmējdarbības vides attīstībai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
25. jūnija sēdē pieņēma lēmumu 
iegādāties pašvaldības īpašumā 
nekustamā īpašuma Rūpniecības 
ielā 3, Alūksnē, daļu  aptuveni 
1,3 ha platībā.

 Minētais zemesgabals pieder Latvi-
jas evaņģēliski luteriskajai Baznīcai. 
Pašvaldība to vēlas iegādāties ar 

mērķi sekmēt saimniecisko darbību 
Alūksnes novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā un rūpēties par 
bezdarba samazināšanu.
 Saskaņā ar Alūksnes novada 
attīstības programmas 2011. - 2017. 
vidējā termiņa  prioritāti „Kvalita-
tīvas inženiertehniskās infrastruk-
tūras pieejamības nodrošināšana 
uzņēmējdarbības vides attīstībai” 
un Investīciju plānu 2015. - 2017. 
gadam, Alūksnes novada pašvaldība 
plāno pretendēt uz Eiropas Savie-
nības struktūrfondu finansējumu, 

lai veicinātu uzņēmējdarbības vides 
attīstību.
 Pašvaldības mērķis ir minēto ze-
mesgabalu, kas atrodas Rūpniecības 
un Ganību ielu krustojumā (bijušās 
DUS „Liepa” teritorija), sakārtot, 
ierīkojot industriālo zonu ar nepie-
ciešamo infrastruktūru – ūdens-
apgādi un kanalizāciju, elektrību, 
lai varētu to piedāvāt potenciālam 
investoram.
 Sākotnēji pašvaldība no luteriskās 
Baznīcas vēlējās iegādāties citu, lie-
lāku zemesgabalu. Jau bija uzsāktas 

sarunas ar potenciālu investoru par 
ražotnes ierīkošanu šajā teritori-
jā, taču sakarā ar to, ka Baznīca 
nepiekrita konkrētā zemesgabala 
pārdošanai, arī turpmākas sarunas ar 
investoru ir pārtrauktas un ražotne 
Alūksnē netiks veidota.
 Izdevumus, kas saistīti ar nekus-
tamā īpašuma Rūpniecības ielā 3 
iegūšanu pašvaldības īpašumā segs 
Alūksnes novada pašvaldība. Plā-
nots, ka šie izdevumi tiks iekļauti 
ES projektā vai arī būs kā pašvaldī-
bas līdzfinansējums projektam.
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Top jauns tarifs ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem Alūksnes novadā
 Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Rūpe” 2015. gada 
2. jūnijā Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijai iesniedza 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifa projektu Alūksnes novadā. 
Tas paredz noteikt vienotu tarifu 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem visā novadā, 
un tas būs augstāks par 
līdz šim esošo.

 Pašreizējais tarifs Alūksnes pilsētā 
ir spēkā no 2008. gada 1. sep-
tembra. Ir pagasti, kuros esošais 
tarifs ir spēkā no 2002. gada. Kopš 
iepriekšējo tarifu apstiprināšanas 
ūdenssaimniecībā ir veiktas būtiskas 
izmaiņas, kas ir devušas būtisku 

pakalpojumu kvalitātes uzlabojumu. 
Arī izmaksas šajā laika periodā ir 
būtiski pieaugušas un pašlaik spēkā 
esošais tarifs nesedz visas ražošanas 
izmaksas. Līdz ar to bija nepiecieša-
mība izstrādāt jaunu tarifu.
 Jaunais tarifa projekts aprēķināts 
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas 2010. gada 
lēmumu „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifu aprēķināšanas meto-
dika”. Tas paredz, ka tarifa projektā 
iekļaujamās pilnās izmaksas sastāv 
no pamatlīdzekļu nolietojuma un 
nemateriālo ieguldījumu vērtības 
norakstījuma, ekspluatācijas izmak-
sām, nodokļiem, ilgtermiņa kredītu 
procentu maksājumiem un pamat-
summas atmaksas, kā arī peļņas. 
Šajā gadījumā ar peļņu tiek domāti 

darbības rezervēm un apgrozāmo 
līdzekļu piesaistei nepieciešamie 
līdzekļi. 
 Ūdensapgādes pakalpojuma 
tarifs visā novadā varētu būt 1,30 
eiro (bez PVN), bet kanalizācijas 
pakalpojuma tarifs – 1,19 eiro (bez 
PVN). Piedāvātais tarifs varētu stā-
ties spēkā no šī gada 1. oktobra.
 Iepazīties ar tarifa projektā 
ietverto pieejamo informāciju var 
SIA „Rūpe” telpās - Brūža ielā 6, 
Alūksnē, katra mēneša pirmajā 
pirmdienā no plkst. 13.30 līdz 
16.30, iepriekš sazinoties ar Arti 
Svikli pa tālruņiem 64381087 vai 
26417304.

SIA “Rūpe” informācija

Teritorija

Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs 
(EUR) (bez PVN)

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs 
(EUR) (bez PVN)

Esošais tarifs Piedāvātais tarifs Esošais tarifs Piedāvātais tarifs

Alūksnes pilsētā 0.84

1.30

1.10

1.19

Alsviķu pagastā 0.36 0.30
Ilzenes pagastā 0.21 0.10
Jaunalūksnes pagastā 0.63 0.31
Jaunlaicenes pagastā 0.53 0.13
Mālupes pagastā 0.50 0.50
Mārkalnes pagastā 0.97 0.84
Pededzes pagastā 0.36 0.40
Veclaicenes pagastā 0.57 0.21
Zeltiņu pagastā 0.28 0.14
Ziemeru pagastā 0.57 0.24

Notiks uzklausīšanas sanāksme par 
SIA „Rūpe” iesniegto tarifu projektu
 Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija (turpmāk – 
Regulators) 2015. gada 8. jūlijā 
plkst.17.30 Alūksnes novada 
pašvaldības administrācijas ēkas 
lielajā zālē Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, rīkos 
uzklausīšanas sanāksmi par 
SIA „RŪPE” iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifu projektu Alūksnes novadā 
(turpmāk – tarifu projekts).

 Regulators uz uzklausīšanas 
sanāksmi ir aicinājis SIA „RŪPE” 
pilnvaroto pārstāvi, kas varēs ko-
mentēt iesniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu projekta būtību 
un ekonomisko pamatojumu. 
Uzklausīšanas sanāksmes dalībnie-
kiem tiks dota iespēja uzdot 
jautājumus un izteikt savus 
priekšlikumus un ieteikumus 

par SIA „RŪPE” 
iesniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu projektu.
 Interesenti dalību sanāksmē var 
pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 
2015. gada 7. jūlijam 
 Iepazīties ar SIA „RŪPE” iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifu projekta kopsavilkumu var 
Regulatora mājaslapā http://www.
sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sa-
biedrības līdzdalība/Uzklausīšanas 
sanāksmes/Izsludinātās uzklausīša-
nas sanāksmes.
 Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota 
valsts valodā, un gadījumā, ja sa-
nāksmes dalībniekam uzklausīšanas 
sanāksmes laikā ir nepieciešams 
lietot kādu svešvalodu, lūdzam no-
drošināt tulkojumu valsts valodā. 
 Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek 
fiksēta protokolā.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes slimnīcā realizēts 
Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta (KPFI) projekts 
„Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai  SIA „Alūksnes 
slimnīca” ēkā”.

 Projekta mērķis bija siltumnīce-
fekta gāzu emisiju samazināšana, 
uzlabojot ēkas energoefektivitāti 
un tā sasniegšanai veikta ēkas 
ārsienu, bēniņu un ēkas cokola, kā 
arī pagraba siltināšana. Alūksnes 
slimnīcā veikti ventilācijas sistēmas 
renovācijas darbi, uzstādot divas 
gaisa apmaiņas, rekuperācijas iekār-
tas. Slimnīcā veikta arī ogļu apkures 
katla nomaiņa un siltuma skaitītāju 
uzstādīšana, labiekārtota un apzaļu-
mota iestādes teritorija. 

 Alūksnes slimnīcas valdes 
priekšsēdētāja Maruta Kauliņa 
informē, ka arī nākotnē plānots 
īstenot projektus, lai turpinātu 
Alūksnes slimnīcas labiekārtošanu 
un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti 
tajā. Viņa uzsver, ka lai veicinātu 
SIA „Alūksnes slimnīca” turpmāku 
attīstību un iespēju šai pašvaldības 
kapitālsabiedrībai piesaistīt papildu 
investīcijas, pašvaldībai būtu 
nepieciešams iestāties veselīgo 
pašvaldību tīklā.
 Maruta Kauliņa stāsta, ka arī 
turpmāk Alūksnes slimnīca plāno 
īstenot projektus, kas saistīti ar 
infrastruktūras un medicīnas pakal-
pojumu kvalitātes uzlabošanu, kā 
arī jaunu medicīnas iekārtu iegādi.

Alūksnes slimnīcai uzlabota 
energoefektivitāte

Rezidenti Alūksnes slimnīcā
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Ministru Kabineta 
Rezidentu sadales un 
rezidentūras finansēšanas 
noteikumos par to, kāda ir 
rezidentu sadale slimnīcās, 
notikušas izmaiņas, kuras 
ietekmējušas arī 
SIA „Alūksnes slimnīca” darbu.

Ņemot vērā to, ka reģionu slimnīcās 
bieži trūkst medicīnas darbinieku, 
sevišķi ārstu dažādās specialitātēs, 
Alūksnes novada pašvaldība šobrīd 
maksā stipendiju diviem reziden-
tiem - ķirurgam un traumatologam. 

Abi rezidenti ar SIA „Alūksnes 
slimnīca” ir noslēguši līgumu, kurš 
paredz, ka pēc rezidentūras noslēg-
šanas viņi piecus gadus turpinās 
strādāt Alūksnes slimnīcā. 
  Tā kā šogad ir mainījušies Minis-
tru Kabineta noteikumi, uz ārpus 
kārtas rezidentūras vietu iegūšanu 
var pretendēt tie jaunie ārsti, kuri ir 
beiguši studijas un kuriem būs lī-
gums ar pašvaldību vai pašvaldības 
slimnīcu, tomēr tā nebūs apmaksāta 
rezidentūra. Šobrīd vēlmi iziet 
rezidentūru Alūksnes slimnīcā ir 
izteikušas divas topošās ārstes, 
viena internajā un otra neirologa 
specialitātē, informē SIA „Alūksnes 
slimnīca” valdes priekšsēdētāja 
Maruta Kauliņa.

Uzlabo infrastruktūru 
atkritumu poligonā

 Īstenojot Kohēzijas 
fonda atbalstīto projektu  
“Atkritumu apsaimniekošanas 
poligona „Kaudzītes” 
infrastruktūras attīstība”, 
SIA “AP Kaudzītes” 
gandrīz kilometra garumā 
sakārtojusi pievadceļu 
Litenē esošajam atkritumu 
poligonam.

 - Šis ceļš turpmāk kalpos kā 
rezerves ceļš gadījumā, ja  rodas 
problēmas tai maršrutā, ko ikdienā 
izmanto atkritumu Iepriekš vairākas 
vietas šajā ceļā bija grūti 
izbraucamas, tagad tās tika 
novērstas un ceļš rekonstrukcijas 

laikā uzbērts augstāk, – 
norāda SIA „AP Kaudzītes” 
projektu vadītājs Ainars Melders.
 Ceļa posma rekonstrukcija 
izmaksāja ir 191 218, 48 eiro 
un darbus objektā veica 
SIA „Rubate”. Minētā projekta 
laikā atkritumu apsaimniekošanas 
poligonā izveidots arī atkritumu 
pārstrādes komplekss un infiltrāta 
attīrīšanas iekārtas, iegādāta 
tehnika atkritumu iekraušanai 
un pārvadāšanai. 
 Projekta gaitā vēl paredzēts 
piegādāt komposta sijāšanas 
iekārtas, plastmasas atdalītāju 
šķirošanas līnijai un izveidot 
ģeosintētiskā materiāla pārsegumu 

atkritumu krātuvē. Kopējais 
projekta finansējums ir 
3 059 542,94 eiro, no kuriem 
2 064614,94 eiro ir Kohēzijas 
fonda finansējums, 
bet 364 343,82 eiro - 
SIA „AP Kaudzītes” finansējums. 

SIA „AP Kaudzītes” informācija

Evitas Brokānes foto („Dzirkstele”)
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Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
105. dzimšanas dienas svinības

2015. gada 1. augustā

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.

Labiekārto Mālupes salu

Laima Kaņepe,
Mālupes un Liepnas pagastu 
pārvalžu teritorijas attīstības 
speciāliste

 Mālupes pagastā tiek realizēts 
LEADER projekts „Mālupes 
salas labiekārtošana kultūras, 
sporta, brīvā laika aktivitāšu 
dažādošanai un pilnveidošanai”.

 Projekta rezultātā ir izveidots 
volejbola laukums, izvietots 
basketbola grozs, ģērbšanās kabīne, 
smilšu kaste bērniem un divi soliņi. 
Tiek sakopta un labiekārtota salas 
teritorija. Mālupieši iegūs vietu, 
kur netraucējot pagasta centra 
iedzīvotājus, varēs sportot un 
pavadīt brīvo laiku. Mālupes salā 

varēs rīkot dažādus novada un  
pagasta sporta un atpūtas svētkus.   
Projekta rezultātā tiks veicināts 
veselīgs dzīvesveids, uzlabotas 
brīva laika pavadīšanas iespējas 
jauniešiem un ģimenēm ar bērniem  
un mazināta iedzīvotāju aizplūšanu 
no Mālupes pagasta un Alūksnes 
lauku partnerības teritorijas. 
Pilnvērtīgi tiks izmantota un 
sakopta Mālupes salas teritorija.
Līgums par darbu izpildi tika 
noslēgts ar firmu  RC AINAVA SIA, 
kura savlaicīgi veica 
līgumā paredzētos darbus līdz 
šī gada 18. maijam. 
 Projekts tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” aktivitātes 6.2. „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informāciju 
tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide, 
sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot 
apmācību un interešu klubus, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un citas brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem”  un ar Alūksnes 
lauku partnerības atbalstu.
 Kopējās projekta izmaksas ar 
PVN ir 4838,79 EUR, projekta 
attiecināmās jeb izmaksas bez 
PVN ir 3999 EUR, projekta 
publiskais finansējums 3599 EUR.

Mālupes salā pagasta ļaudis turpmāk varēs baudīt ne vien kultūras pasākumus, bet arī aktīvi 
atpūsties sportojot

Māriņkalnā jauni 
āra trenažieri

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 25. maijā noslēdzās projekta 
„Īstā dzīve sākas pēc stundām – 
aktīvās atpūtas resursu punkta 
izveide Māriņkalnā” realizācija - 
tā ietvaros uzstādīti trīs 
āra trenažieri.

 Projektu realizēja biedrība „Mēs – 
skolai”, startējot projektu konkursā 
Lauku atbalsta dienesta pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”.
 Āra trenažieri ir pieejami katram 
Ziemera pagasta un Alūksnes nova-
da iedzīvotājam, tie atrodas Ziemeru 
pamatskolas sporta laukumā.
 Paldies biedrībai „Alūksnes lauku 
partnerība” par atbalstu un visiem 
Ziemera pagasta iedzīvotājiem un 
darbiniekiem, kas piedalījās projek-
ta īstenošanā.
 Kopējās projekta izmaksas bija 
3049 EUR, tajā skaitā Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA)  līdzfinansējums 
3049 EUR.

Jaunie āra trenažieri pieejami ikvienam

Pilnveidots bērnu rotaļu 
laukums Māriņkalnā
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes 
un Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 Ar Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu šopavasar Zieme-
ra pagasta Māriņkalnā tika īste-
nots projekts „Rotaļas un atpūta 
patīkamā vidē”. Ideja īstenota ar 
Alūksnes novada pašvaldības pie-
šķirto līdzfinansējumu sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem.

 Projektu realizēja biedrība 
„Alūksnes novada attīstībai”, 

kopējās tā izmaksas bija 914 EUR, 
no kuriem 430 EUR līdzfinansēja 
Alūksnes novada pašvaldība un 484 
EUR bija pašu ieguldījums. Projek-
ta ietvaros tika atjaunots, apzaļu-
mots un labiekārtots bērnu rotaļu 
laukums. Tuvākajā laikā uzstādīs arī 
divus jaunus soliņus un atkritumu 
urnu, ko finansēs no Ziemera 
pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļiem.
 Paldies Alūksnes novada 
pašvaldībai un Ziemera pagasta 
iedzīvotājiem un darbiniekiem par 
sniegto atbalstu, īstenojot projektu.

Tagad uzturēšanās bērnu rotaļu laukumā būs vēl patīkamāka

Mazpulks Ziemera pagastā – īstā vietā un laikā
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes 
un Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

 Ar šādu projekta nosaukumu 
biedrība „Alūksnes novada attīs-
tībai” startēja Borisa un Ināras 
Teterevu fonda projektu 
konkursā „Nāc un dari! Tu vari!” 
un saņēma atbalstu attīstīt un 
paplašināt ārpusskolas 
aktivitātes, piedāvājot lietderīgu 
brīvā laika pavadīšanu, kā 

arī vēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu par Ziemera 
mazpulka darbību.

 Šobrīd projekts ir realizācijas 
sākotnējā stadijā un tiek veikts 
telpas remonts. Tad projekta 
ietvaros tiks aprīkota un iekārtota 
nodarbību telpa, kas funkcionēs arī 
kā vēstures istaba un metodiskais 
kabinets, kurā notiks dažādas 
radošās nodarbības, iesaistot 
vietējos amatniekus, uzņēmējus, 
pensionārus.

 Projektu līdzfinansē: Borisa un 
Ināras Teterevu fonds, „Latvijas 
mazpulki”, Ziemera pagasta 
pārvalde.



Alūksnes Novada Vēstis  5.01.07.2015.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Pašvaldības policija informē
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 2015. gadā līdz 15. jūnijam 
pēc informācijas, kas saņemta no 
iedzīvotājiem, Alūksnes novada 
pašvaldības policija izbraukusi 
uz 65 notikumiem, pēc kā 
uzsāktas lietvedības 
administratīvo pārkāpumu 
lietās.

 24 personas, kuras atradušās sa-
biedriskā vietā alkohola reibumā un 
cilvēka cieņu apkaunojošā stāvoklī 
vai lietojušas alkoholiskos dzērie-
nus sabiedriskā vietā, nogādātas 
atskurbšanai dzīvesvietā vai valsts 
policijā. Pamatojoties uz pašvaldību 
noslēgto savstarpējo līgumu, sešas 
personas nogādātas atskurbšanai 
atskurbtuvē Balvos.

 34 gadījumos sastādīti administratī-
vā pārkāpuma protokoli - paziņoju-
mi par transportlīdzekļu stāvēšanas 
noteikumu pārkāpumiem. Saga-
tavoti un nosūtīti adresātiem 98 
dokumenti par izdarītiem adminis-
tratīviem pārkāpumiem.
 Pašvaldības policijas biežāk 
konstatētie pārkāpumi - teritoriju 
uzturēšanas un kopšanas noteiku-
mu neievēršana, personu atrašanās 
sabiedriskā vietā cilvēka cieņu 
apkaunojošā stāvoklī, dabisko vaja-
dzību nokārtošanu tam neparedzētās 
vietās, sabiedrisku vietu piegružoša-
na ar sīkiem sadzīves atkritumiem, 
dzīvnieku turēšanas un labturības 
noteikumu pārkāpšana, Latvijas 

valsts karoga pacelšanas veida un 
kārtības neievērošana, transport-
līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu pārkāpšana, smēķē-
šanas ierobežojumu pārkāpšana, 
tīša trokšņa radīšana, kas traucē 
apkārtējos.

 Pastiprinātu uzmanību pašvaldības 
policija pievērš īpašumiem, kuru 
teritorijā aug Sosnovska latvānis, 
tāpēc iedzīvotājiem, kuri savā 
īpašumā konstatējuši šo augu, 
saskaņā ar Invazīvo augu sugu 
izplatības ierobežošanas noteiku-
miem, ir pienākums nekavējoties 
par to ziņot Valsts augu aizsardzības 
dienestam. Saskaņā ar šiem noteiku-
miem, īpašniekam, kura īpašumā 
ir konstatēts latvānis, jāveic auga 
izplatības ierobežošanas pasākumi, 
kuru galvenā prasība ir nepieļaut tā 
pavairošanos, ziedēšanu. Sosnovska 
latvāņa ierobežošanas pasākumi nav 
veikti, ja uz īpašuma atrodas kaut 
viena ziedoša auga ziedkopa.

 Pašvaldības policija atgādina, ka 
publisko apstādījumu teritorijā aiz-
liegts bojāt zālienus, kokus, krūmus 
un puķu stādījumus, kā arī novietot 
transporta līdzekļus zālienos un ielu 
zaļajā zonā. Tā kā ir vasaras sezona 
un cilvēki ir iecienījuši kurināt 
ugunskurus un grilus, jāatceras, ka 
publisko apstādījumu teritorijā to 
atļauts darīt tikai speciāli tam pare-
dzētās vietās. Publisko apstādījumu 
teritorijās kā, piemēram, parka 
dīķos aizliegts makšķerēt un zvejot 
zivis, kā arī peldēties un braukt 
ar laivām. Tāpat, atsaucoties uz 
iepriekš konstatētiem pārkāpumiem, 

pašvaldības policija atgādina, ka ir 
aizliegts bojāt koku mizu, piestipri-
nāt kokiem uzrakstus un vadus, dzīt 
kokos naglas un citus priekšmetus, 
žāvēt veļu koku zaros, kuri atrodas 
publisko apstādījumu teritorijā. 
Vasaras sezonā cilvēki iecienījuši 
nomainīt automašīnas pret citiem  
motorizētiem transportlīdzekļiem, 
piemēram, motorolleriem un mo-
pēdiem, šo transporta līdzekļu va-
dītājiem ir saistošas ceļu satiksmes 
noteikumu prasības un publisko 
apstādījumu teritorijās ar šādiem 
transporta līdzekļiem pārvietoties ir 
aizliegts.

 - Vēl gribam aicināt iedzīvotājus 
sekot līdzi zāliena kopšanai priekš-
pagalmos un īpašumam piegulošajā 
teritorijā, kur zāles garums nedrīkst 
pārsniegt 20 cm. Atgādinām, ka 
dabiski ieaugušos zālājos - pļavās, 
kuras atrodas pilsētas vai pagastu 
ciemu teritorijās, zāle ir jānopļauj 
un jāsavāc ne retāk kā divas reizes 
gadā. Pirmoreiz tas jāizdara līdz 
22. jūnijam, bet otrreiz līdz 15. 
augustam. Pagastu teritorijās ārpus 
ciemu teritorijām, zāle jānopļauj un 
jānovāc reizi gadā līdz 15. augus-
tam, - stāsta pašvaldības policijas 
priekšnieks Ardis Tomsons.

 Par jebkuru sabiedriskās kārtības 
pārkāpumu vai personu tiesību un 
brīvību apdraudējumu, Alūksnes 
novada pašvaldības policija lūdz 
ziņot, zvanot uz Pašvaldības poli-
cijas tālruni 6423156 (darba dienās 
no 8.00 līdz 17.00) vai 110 (Valsts 
policija).

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus 
pieņems 6. un 20. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus 
pieņems 6. un 20. jūlijā  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
apmeklētājus pieņems 6. un 20. jūlijā  no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

un 10. un 24. jūlijā  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 14.07.2015. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 22.07.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 13.07.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 13.07.2015. 17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 13.07.2015. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 23.07.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 28.07.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 16.07.2015. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 13.07.2015. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 30.07.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 15.07.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 07.07.2015. 10.00 – 11.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Nojauks divas bīstamā 
stāvoklī esošas ēkas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
25. jūnija sēdē pieņēma lēmumu 
nojaukt divas pašvaldības 
īpašumā esošas ēkas, kuru 
pašreizējais stāvoklis ir ļoti 
slikts.

 Viens no tā ir nedzīvojamā (saim-
niecības) ēka Ojāra Vācieša ielā 2B, 
Alūksnē (bijusī morga ēka), bet otra 
– bijusī šautuve aiz Alūksnes no-
vada vidusskolas. Bijusī morga ēka 
atrodas Alūksnes ezera piekrastes 
aizsardzības un pilsētbūvniecības 
pieminekļa zonā, pieguļ pašvaldības 
ielām un nekustamajiem īpašu-
miem Ojāra Vācieša ielā 2A un 2C. 
Būvvalde šo ēku ir apsekojusi un 
atzinusi, ka tā nav ekspluatējama 
bez pārbūves, ka tās lietošana vai 
kāda cita izmantošana ir bīstama 
un tā apdraud garāmgājējus Ojāra 
Vācieša ielas posmā. Ēkas izskats 
degradē pilsētas vēsturisko vidi, tā-
dēļ Būvvaldes ieskatā tā ir jāsakārto 
vai jānojauc. Līdzekļi, kas nepie-
ciešami, lai šo būvi savestu kārtībā 
un vēlāk uzturētu, nav samērojami 
ar īpašuma faktisko stāvokli un 
izmantošanas iespējām. Savukārt, 
to nojaucot, zemesgabalā ir iespēja 
paplašināt transportlīdzekļu stāv-
vietu, kas nodrošinās lielāku vietu 
automašīnu un autobusu novieto-
šanai kultūras un sporta pasākumu 

apmeklētājiem un tūristiem.
 Otrs objekts, par kura nojaukšanu 
dome 25. jūnija sēdē lēma, ir bijusī 
šautuves ēka Kanaviņu ielā 14B, 
Alūksnē, kas pieguļ Alūksnes nova-
da vidusskolas teritorijai. Arī šo ēku 
Būvvalde apsekojusi un atzinusi, ka 
tā nav ekspluatējama bez pārbū-
ves un tās lietošana vai kāda cita 
izmantošana ir bīstama, kā arī tā 
apdraud garāmgājējus un tās izskats 
degradē pilsētas ainavu, tādēļ tā ir 
jāsakārto vai jānojauc. Arī šīs būves 
sakārtošanai un pēc tam uzturēšanai 
nepieciešamie līdzekļi nav samēro-
jami ar īpašuma faktisko stāvokli 
un izmantošanas iespējām. Bez tam, 
pieņemot lēmumu par nojaukša-
nu, novada dome ņēma vērā arī 
Alūksnes novada vidusskolas inte-
reses, jo ēka tās pašreizējā stāvoklī 
ne tikai degradē iestādes teritorijas 
kopskatu, bet arī apdraud skolēnu 
drošību, jo atrodas pie sporta 
laukuma, kur notiek sporta 
stundas un citas aktivitātes.
 Domes lēmums paredz uzdot 
abu minēto ēku nojaukšanu 
organizēt pašvaldības Īpašumu 
nodaļai, 2015. gadā pasūtot 
projektēšanas darbus ēku 
nojaukšanai, sagatavojot darba 
uzdevumus iepirkuma 
procedūru veikšanai, pēc 
kuru rezultāta informēt domi par 
nepieciešamo finansējumu ēku 
nojaukšanai.

Latvijas Puķu draugu 
saiets 18. jūlijā
8.00 - 9.30 Draugu satikšanās 
omulīgā un senatnīgā gaisotnē 
(dalībnieku reģistrēšanās)
9.30 - 10.00 Saieta saimnieku un 
izrīcības ļaužu priekšā stādīša-
nās 
10.00 - 13.00 Alūksnes novada 
skaistāko dārzu iepazīšana
13.00 - 15.00 Pusdienošana ar 
sportisku un kulturālu noskaņu
15.00 - 18.00 Alūksnes novada 
skaistāko dārzu iepazīšana
18.00 - 19.00 Vakariņošana ar 
ziedošu sajūtu sirdīs
19.00 Saieta noslēgums ar sētu 
saimnieku cildināšanu
21.00 Zaļumballe (biļete - ie-
priekšpārdošanā 5 EUR, pasāku-
ma dienā 7 EUR)

Aktivitātes svētku laikā: 
No 8.00 Pilssalas stadionā stādu 
un amatnieku darinājumu tirdziņš
Muzikāls ceļojums ziedu pasau-
lē - Alūksnes precēto pāru deju 
kopa „Jukums”, dziedošā Krūmiņu 
ģimene, Alūksnes novada dziedo-
šie talanti, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris

Pilsētā un novadā:
Floristu plenēra darbu izstāde 
(pie Jaunās pils), Alūksnes no-

vada mākslinieku darbu izstāde 
„Ziedi sajūtās” (Alūksnes muzejā), 
Alūksnes novada amatierkolektī-
vu, mūziķu, dziedātāju muzicēša-
na, amatnieku, pašvaldības iestā-
žu, Malēniešu skolas  dalībnieku 
aktivitātes

 Pieteikšanās termiņš dalībai 
Puķu draugu saietā pagarināts 
līdz 6. jūlijam. Lūdzam iepazīties 
ar informāciju par reģistrēšanos 
www.aluksne.lv/pukudraugi 

 Dalībnieka pieteikšanās anketu 
var aizpildīt tiešsaistē 
www.aluksne.lv/pukudraugi, 
vai arī aizpildīt un sūtīt uz 
e-pastu: pukudraugi@aluksne.lv.

 Dalības maksa - 15 eiro no per-
sonas, maksa par vietu organiza-
toru sarūpētajā autobusā - 3 eiro, 
maksa par pusdienu maltīti - 
4 eiro, par vakariņām - 3 eiro.

 Ja vēlaties šajā dienā piedalī-
ties tirdziņā ar saviem stādiem, 
dēstiem, biškopības produktiem, 
amatniecības darinājumiem, tad 
līdz 13. jūlijam jāaizpilda pie-
teikšanās anketa, kas pieejama 
www.aluksne.lv/pukudraugi.

Pasākumu atbalsta



Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja

 Sekojot līdzi informācijai un 
reklāmai, redzams, ka vasarā 
Alūksnes novads ir piepildīts 
ar dažāda veida izklaides 
pasākumiem, un sev tīkamu 
izklaidi var atrast ikviens! Tiek 
piedāvātas izrādes, koncerti, 
sporta aktivitātes, taču aicinu 
atcerēties, ka joprojām tiek 
organizēti ikgadēji, tradicionāli 
pasākumi, uz kuriem tiek 
aicināti un gaidīti viesi!

 Jaunlaicenes pagastā jūlija pēdējā 
sestdienā atkal tiks svinēti Muižas 
svētki. Šogad gods tiek dots Annām 
un Jēkabiem, tādēļ svinēsim svētkus 
„Še ir labi saimenieki”. Annas diena 

un Jēkaba diena bija saimnieču un 
saimnieku diena, kad baudīja pirmo 
ražu, cepa maizi no jaunajiem 
miltiem un notika lieli gadatirgi, kur 
satikās pārdevēji ar pircējiem, kur 
saskatījās jaunieši un viss 
iespējams, ka nākošajās Annas 
dienās tie svinēja kāzas.
 25. jūlijā Jaunlaicenē tiks pie-
dāvātas dažādas nodarbes. Varēs 
iegādāties Jaunlaicenes  čaklo saim-
nieču  adījumus, tamborējumus, 
pīrāgus, kūkas un citas saimniecībā 
noderīgas lietas. Kā vienmēr gaidīti 
andelētāji ar maizīti, sieru, gaļu, 
medu, ogām un citu preci.
 Aktivitāte „Lauku darbiņi 
mazajiem” būs interesanta  
bērniem, kuri prot dažādus mazos 
lauku darbiņus un arī tiem, kuri 
vēlas tos apgūt. Muzejā ikviens 

svētku apmeklētājs varēs parādīt un 
citiem iemācīt gan Annas 
darbus - lāpīšanu, istabas slaucīšanu 
un citus, gan Jēkaba darbus - 
virves vīšanu, žoga pīšanu! Visu 
neatklāšu atbrauciet, redzēsiet, 
paši pamēģināsiet!
 Tiem, kuri nevēlēsies aktīvi 
iesaistīties aktivitātēs, bet tikai 
skatīties, tiek piedāvāta iespēja 
noskatīties A. Niedzviedža lugu 
„Dūdene zina” Jaunlaicenes 
amatierteātra izpildījumā, un bērni 
savukārt varēs „jautroties” kopā 
ar Minniju un Mikiju no kaimiņu 
novada. Vakarā svētku apmeklētāji 
varēs baudīt Valmieras drāmas 
teātra dziedošo aktieru trio „Žerāri” 
koncertu. Un protams, kā ik gadu 
visi tiek aicināti uz svētku balli!
 Tiksimies Jaunlaicenē!
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Kultūra www.aluksne.lv

CETURTDIENA, 30. jūlijs

Alūksnes ev. lut. baznīcā

19:00  Alūksnes pilsētas svētku ieskaņas koncerts. Piedalās bērnu koris „Shchedryk” 
(Kijeva, Ukraina). Programmā klasiskā mūzika
 
PIEKTDIENA, 31. jūlijs

MJIC “Pa GALMS” apkārtnē
14:00    Pikniks un radošās darbnīcas “ĒD, DARI, DOMĀ” starptautiskā jauniešu 
apmaiņas projekta “PEANUT” ietvaros
21:00    Alternatīvās mūzikas pasākums “YARD BASS”

Pilssalas estrādē
18:00    Brīvdabas izrāde visai ģimenei “TĀ TIK BIJA VASARA!” 
Ieejas maksa: 6,00; 8,00; 10,00 EUR 

Pilssalā, pie P/A ALJA”
22:00 - 03:00    Vakara koncerts un balle ar Jāni un Ati AUZĀNIEM (Līvāni), DJ AIVI 
(Latvijas Radio 2)
23:00 - 24:00    Īpašie viesi - grupa “BONEY M” (Sheyla Bonnick un Brad Johnson). 
Ieeja pasākumā no 21:30
Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā 7,00 EUR, pasākuma dienā 10,00 EUR, no 24:00 
5,00 EUR

SESTDIENA, 1. augusts

Pie Jaunās pils
9:00      AMATNIEKU TIRGUS
10:00    Rīta sadziedāšanās “SIRDS UZDZIED ALŪKSNEI”
Piedalās folkloras kopas, deju kolektīvi
11:00    Zirgu izjādes paraugdemonstrējumi 
12:00    Radošā satikšanās “MĀKSLAS PĻAVA”
Piedalās Alūksnes novada mākslinieki un ielu muzikanti
14:30    Dzimšanas gada gājiens “LAI DZĪVO SVEIKS!” (no Jaunās pils uz Dārza ielu 
11) Aicināts ikviens!
Visas dienas garumā atrakcijas un aktivitātes lieliem un maziem svētku 
apmeklētājiem

Alūksnes muzejā
10:00 - 17:00 Alūksnes novada mākslinieku darbu izstāde “ZIEDI SAJŪTĀS”
10:00 - 15:00 Akcija “UZAUD JOSTU ALŪKSNEI”

Ojāra Vācieša ielā un stāvlaukumā
10:30    Autosporta kluba “ALŪKSNE” aktivitātes -
Alūksnes novada BALVAS IZCĪŅA INERCES MINIKĀROS
11:30    ALŪKSNES DŽUDISTU paraugdemonstrējumi 
13:00    Sporta kluba “SPĒKA PASAULE” aktivitātes
23:00    Alūksnes DJ PARĀDE

Lielā Ezera ielā 24A
10:00    GALDA TENISA turnīrs (sporta skolas angārā)

Pilssalas stadionā
11:00    PLUDMALES VOLEJBOLA sacensības 

Dārza ielā 11 un administratīvās ēkas laukumā
14:00     Grupas “STELLA BAND” (Rīga) džeza programma
15:00     Alūksnes pilsētas jaundzimušo SUMINĀŠANA
Radošās apvienības “TEĀTRIS UN ES” (Rīga) koncertprogramma 
bērniem “VISI KOPĀ”
16:00     Grupas “ZAĻĀ GALMA KAPELLA” (Ogre) koncerts
21:00     Vakara sadziedāšanās “SIRDS UZDZIED ALŪKSNEI”
Piedalās Latvijas Nacionālā teātra ansamblis “DRAMA” un Alūksnes pilsētas Tautas 
nama skolotāju koris “ATZELE”, diriģenti Jānis Baltiņš un Ina Perevertailo BALLE 
kopā ar grupām “SAVĒJIE”, “RAKARI”, “MUZA”, “PUTUKVASS”, N.VEĻĶERI, 
Z.KRŪMIŅU u.c.
24:00     Svētku UGUŅOŠANA Ieeja sestdienas pasākumos bez maksas

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
105.       jubilejas pasākums “SATIKŠANĀS SVĒTKI”
12:00     DIEVKALPOJUMS (Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā) 
13:30     OZOLU STĀDĪŠANA pie pirmās skolas akmens
14:00     ZIEDU NOLIKŠANA Alūksnes pilsētas kapos
no 14:00 ABSOLVENTU UN SVEICĒJU REĢISTRĀCIJA (pie skolas)
15:00     Apsveikumu stunda “MIRKLIS KRĀSAINA PRIEKA” 
(skolas iekšpagalmā)
18:00     Absolventu koncerts “TU ESI IERAKSTĪTS” (sporta zālē)

SVĒTDIENA, 2. augusts
11:00     Kapusvētki Lielajos kapos, ekumēniskais aizlūgums
12:00     Kapusvētki Mazajos kapos

Tempļakalnā
13:00 Jāņa Lūsēna muzikālā apvienība “PROMENĀDE” - Uģis Roze, Anmary un 
Jānis Lūsēns ar grupu, programmā J. Lūsēna mūzika. Ieeja bez maksas

Alūksnes pilsētas svētkos – aizraujoša 
brīvdabas izrāde „Tā tik bija vasara!”
„Muzikālais teātris 7” savā 
vienpadsmitajā vasaras sezonā 
iestudē piedzīvojumu izrādi visai 
ģimenei, kas veidota pēc Zentas 
Ērgles stāstu „Tā tik bija vasara” 
un „Noslēpumainais atradums” 
motīviem. 

 Izrādes darbība norisinās 
mūsdienās, tepat – mūsu jūras 
krastā, milzīgajā un pamestajā 
Hāzenfūsa villā, kas beidzot 
nonākusi likumīgās mantinieces 
īpašumā. Klīst leģenda, ka šajā villā 
Otrā pasaules kara laikā apslēpti 
austriešu grāfienes Bellegardes 
dārgumi, kurus nevienam līdz šim 
tā arī nav izdevies atrast. Un te 
pēkšņi kādu dienu viss sagriežas 
kājām gaisā un īstie piedzīvojumi 
sākas ne tikai bērniem, bet 
arī pieaugušajiem...
 - Savā vienpadsmitajā sezo-
nā, virzot teātri pretim jauniem 
profesionāliem izaicinājumiem, 
esam iedvesmojušies no savulaik 
tik populārās rakstnieces Zentas 
Ērgles. Jauna radošā komanda, 
jauni aktieri blakus mūsu „gran-
diem”, jauni izaicinājumi mūzikā, 
jauns piedzīvojums, kurā ik uz soļa 
satiksies divi laikmeti – vecie labi 
laiki un skaistā, iespējām bagātā 
šodiena. Pieaugušajiem tā būs ie-
spēja salīdzināt, kas ir mainījies un 
kas palicis nemainīgs kopš Zentas 

Ērgles laikiem, bet jaunajai 
paaudzei – ieraudzīt pašiem sevi 
no malas, - par iestudējumu stāsta 
„Muzikālā teātra 7” direktors 
Aigars Dinsbergs.
 Topošo iestudējumu pēc Zentas 
Ērgles darbu „Noslēpumainais 
atradums” un „Tā tik bija vasara” 
motīviem veidojis dramaturgs 
Kārlis Anitens, viņa pārziņā arī 
izrādes scenogrāfija, tērpi un režija. 
Aktieru un deju grupas horeogrāfs, 
sporta un laikmetīgās dejas virziena 
pārstāvis Roberts Muciņš, muzikālo 
materiālu veido pasaules meistaru 
– Mocarta, Štrausa, Bizē, Grīga, 
Ofenbaha u.c. darbi, bet izrādē 
tie skanēs ar šodienas elpu, jo tos 
remiksējuši Latvijas populārākais 
dīdžejs un šova TV Zvaigzne 

finālists Ex da Bass un viens 
no Latvijas zināmākajiem jaunajiem 
deju mūzikas producentiem pasaulē 
Matthew Nagle. Lomās 
Vita Vārpiņa, Rihards Lepers, 
Juris Kalniņš, Jolanda Suvorova, 
Artis Robežnieks, Zane Jančevska, 
Arturs Dīcis, Anna Šteina, 
Madars Zvagulis, Zane Burnicka, 
Zigurds Neimanis, Ligita Skujiņa, 
Enriko Avots, Kārlis Anitens 
un daudzi citi. 
 Izrāde Alūksnē būs skatāma 
pilsētas svētku ietvaros - 
31. jūlijā. Biļetes iepriekšpārdošanā 
nopērkamas „Biļešu paradīze” 
kasēs un internetā – 
www.bilesuparadize.lv, kā arī 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
kasē Dārza ielā 11, Alūksnē.

Svētki Jaunlaicenes muižā!

Zane Drozdova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas galvenā 
bibliotekāre

 Atzīmējot Alūksnes 
pilsētas 95 gadu jubileju, 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa 
aicina visus radošos bērnus 
un jauniešus piedalīties 
patriotiskās dzejas konkursā 
„Manai pilsētai”.

 Konkurss norisināsies visas 
vasaras garumā – no 1. jūnija 
līdz pat 1. septembrim. Tā 

mērķis – veicināt Alūksnes 
novada bērnu un jauniešu 
literāro jaunradi un lokāl-
patriotisma jūtu nostiprināšanos, 
kā arī  mudināt saskatīt, 
novērtēt un izteikt dzejā jūtas, 
iespaidus un atmiņas par 
savu pilsētu Alūksni.
 Konkursa darbus vērtēs Alūksnes 
pilsētas bibliotēkas izveidota žūrija, 
un labāko darbiņu autori saņems 
balvas, galvenā no tām – brauciens 
ar plostu pa Alūksnes ezeru 
10. septembrī Dzejas dienu laikā. 
Labākie darbiņi tiks publicēti arī 
vietējos laikrakstos („Malienas 
Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”).

 Konkursā drīkst piedalīties 
ikviens, kurš nav vecāks par 
18 gadiem. Darbiņi, norādot 
vārdu, uzvārdu, skolu, klasi 
un tālruņa numuru, 
iesniedzami Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 
vai nosūtāmi uz kādu no šiem 
e-pastiem – 
dzidra.bauere@aluksne.lv, 
zane.drozdova@aluksne.lv.
 Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties Bērnu literatūras nodaļā, 
nodaļas blogā www.berni.albibl.lv, 
kā arī www.draugiem.lv lapā http://
www.draugiem.lv/berni.albibl/.

Aicina piedalīties Alūksnei 
veltītas dzejas konkursā

Alūksnei 95 
Alūksnes pilsētas svētki
“SIRDS UZZIED ALŪKSNĒ!”

Svētkus rīko:

Informatīvi atbalsta:
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Ates muzejs 
svin trīsdesmitgadi
Ina Rubene,
Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja

 Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
vasaras sezona nu jau kārtīgi 
ieskrējusies. Ar gandarījumu 
jāatzīst, ka interese par muzeju 
arvien pieaug, kas dod spēku 
un gandarījumu. Meklējam un 
atrodam arvien jaunas iespējas 
popularizēt muzeja darbu, rodam 
sadarbības partnerus – 
atsaucīgus un ieinteresētus 
cilvēkus.

 Pavasara periods aizsteidzies 
ar skolēnu aktivitātēm, iepazīstot 
muzeja izglītojošās programmas. 
Jaunajā ēkā „Laidars” saplānots 
izstāžu darbs. Tās būtiski papildina 
muzeja piedāvājumu. Vasaras 
saulgrieži ielīgoti, noslēdzot 
Alūksnes novada bērnu dienas 
nometni „Amatam ir zelta pamats”, 
kura izveidojusies kā jauna 
tradīcija muzejā, iepazīstinot 
novada bērnus ar Vidzemes lauku 
sētas aktuālām tēmām. Muzeja 
ikdienas darbu izkrāso kāzinieku 
viesošanās programmā „Lauku 
sētas gudrības”. Šobrīd noslēguma 
posmam tuvojas Latvijas Kultūras 
ministrijas projekts „Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 
krājuma drošas eksponēšanas un 
glabāšanas apstākļu 
nodrošināšana”, kura 
rezultātā ir uzstādīta 
videonovērošana, kas, ņemot 
vērā muzeja plašo teritoriju un 
ekspozīcijas izvietojumu, krietni 
atvieglos darbu krājuma priekšmetu 
saglabāšanā.
 Jūlijs Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejam ir 
jubilejas mēnesis. Tas nāk ar prieku 
par paveikto, rūpēm par darāmo, ar 
atbildību Viktora un Mirdzas Ķirpu, 

Kalncempju pagasta iedzīvotāju 
ieguldītā darba priekšā, ar 
domām par tālāko attīstību. Imants 
Ziedonis ir teicis: „Laiki nav 
svarīgi. Svarīgs ir cilvēks!”. 
Ates muzejam visos laikos ir 
bijusi dvēsele. Viktora un Mirdzas 
iedibinātās tradīcijas godā turot, 
mēs, šī darba turpinātāji, ejam 
tālāk, dažādojot piedāvājumu, 
stiprinot muzejā savāktā krājuma 
drošību, popularizējot darbu, stāstot 
par savu novadu, ļaudīm. Ir ar ko 
lepoties! Ir, ko piedāvāt visām 
paaudzēm, jo Ates muzejā ir stāsts 
par manu zemi, par manas zemes 
ļaudīm, par tevi, mani, mums… 
tas turpinās!
 21. jūlijā pulksten 18.00 aicinām 
ikvienu uz Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja 30 
gadu jubilejas pasākumu. Līdz šim 
brīdim, diemžēl, būsim pametuši 
privātā īpašumā esošo Ottes dzir-
navu ēku un Kalncempju vēstures 
lappuses izvietojuši jaunā veidolā 
muzeja pašreizējā krājuma telpā. 
Savukārt krājums tiks pārcelts uz 
modernām, visām krājuma glabā-
šanas prasībām atbilstošām telpām 
jaunajā ēkā „Laidars”. Jubilejas 
pasākumā gaidām ciemos ikvienu, 
kam interesants un nozīmīgs šķiet 
Ates muzejs – ļaudis, kas to uzskata 
par savējo, kas piedalījušies tā 
veidošanā, muzeja bijušos darbinie-
kus, tos, kas savu pienesumu devuši 
ikgadējos Pļaujas svētkos, arī tos, 
kas par muzeju uzzinājuši tikai 
tagad. Novadnieks, saksofonists 
Zintis Žvarts allaž lepojies, ka ir 
kalncempietis, arī viņš solījies ba-
gātināt svētku atmosfēru. Pasākuma 
dalībniekus aicināsim stādīt ozolu 
Viktora Ķirpa piemiņai muzeja 
teritorijā, prezentēsim padarīto un 
ieceres, mielosimies ar jubilejas 
torti.
 Tiekamies Atē!

Aicina iesaistīties lasīšanas 
veicināšanas programmā
Zane Drozdova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas galvenā 
bibliotekāre

 Šogad „Bērnu un jauniešu 
žūrija” savu darbu uzsāk jau 
četrpadsmito reizi, bet ceturto 
gadu lasīšanas maratonā tiek 
aicināti iesaistīties arī vecāki, 
vecvecāki, skolotāji, paši 
bibliotekāri un citi pieaugušie. 
Šis aizraujošais lasīšanas 
maratons Latvijas publiskajās un 
skolu bibliotēkās ik gadu pulcē  
vairākus tūkstošus zinātkāru 
lasītāju.

 „Bērnu un jauniešu žūrijas” 
aizsākumi meklējami 2009. gadā, 
kad Latvijas Nacionālā bibliotēka 
izstrādāja un sadarbībā ar Latvi-
jas Bibliotekāru biedrību īstenoja 
lasīšanas veicināšanas programmu, 
kurai finansiālais atbalsts gūts Valsts 
Kultūrkapitāla fondā. 
 Katrā vecuma grupā šogad tiek 
piedāvāts izlasīt un pēc tam arī no-

vērtēt sešas īpaši atlasītas grāmatas. 
Vecāku žūrijā grāmatu skaits ir 
nedaudz mazāks – četras.
 Pieteikties lasīšanas veicināšanas 
programmai var ikviens lasītājs 
jebkurā no Latvijas publiskajām vai 
skolu bibliotēkām, ja vien bibliotē-
ka pieteikusies šīs programmas īste-
nošanai. Alūksnes un Apes novadā, 
izvērtējot, kura no bibliotēkām 
atrodas visērtāk apmeklējamā vietā, 
lasīšanas veicināšanas programmai 
var pieteikties šādās bibliotēkās: 
Alūksnes pilsētas bibliotēka, Apes 
bibliotēka, Alsviķu bibliotēka, 
Alūksnes Novada vidusskolas 
bibliotēka, Gaujienas bibliotēka, 
Ilzenes bibliotēka, Jaunannas bib-
liotēka, Liepnas bibliotēka, Mālupes 
bibliotēka, Māriņkalna bibliotēka, 
Mārkalnes bibliotēka, Pededzes 
bibliotēka, Strautiņu pamatskolas 
bibliotēka, Trapenes bibliotēka, 
Zeltiņu bibliotēka.
 Aicinām visas Alūksnes un 
Apes novada ģimenes iesaistīties 
aizraujošajā lasīšanas 
maratonā!

Pēc restaurācijas atklāts 
Aleksandra paviljons
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 11. jūnijā Alūksnes muižas 
parkā notika Pārrobežu 
sadarbības programmas 
atbalstītā projekta „Divas 
ainavu parku pērles 
Austrumeiropā/ Ainavu pērles” 
(„Two pearls ot the landscape 
parks in Eastern Europe/
Landscape pearls”) ietvaros 
restaurētā Aleksandra paviljona 
atklāšana.

 Projekta vadošais partneris ir 
Alūksnes novada pašvaldība un 
tā partneris - Pavlovskas muzejre-
zervāts Sanktpēterburgā. Minētais 
projekts ir viens no 50 Igaunijas 
– Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programmas Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības ins-
trumenta 2007 – 2013 projektiem. 
Jāpiebilst, ka paviljona atklāšana 
tika organizēta Pārrobežu sadarbī-
bas programmas reģionālā noslēgu-
ma pasākuma ietvaros, kas notika 
10. un 11. jūnijā. Vairāki projekti, 
kā arī projektu vadītāji noslēguma 
pasākumu laikā saņēma īpašas 
balvas no Programmas. Tostarp 
arī Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Ivita Gusta tika 
apbalvota kā viena no astoņiem 
labākajiem Programmas projektu 
vadītājiem Latvijā, kas saņēma 
balvas par savu profesionalitāti un 
veiksmīgu projektu vadīšanu.
 Kā jau minēts, viens no projekta 
ieguvumiem ir Aleksandra pavil-
jona restaurācija un tā apkārtnes 
labiekārtošana, taču šī projekta 
laikā paveiktas vēl daudzas citas no-
zīmīgas lietas. Tā Alūksnes muzejā 
izstrādātas un ieviestas divas jaunas 
muzeja izglītojošās programmas  
„Barona laboratorija” un „Ģērbies 
kā muižkungs un spēlē kroketu” - 
izgatavoti tērpi, iegādāts kroketa 
komplekts un citas programmu 
īstenošanai nepieciešamas lietas, 
iegādāts interaktīvs elektroniskais 
stends, kur ir pieejama informācija 

gan par Alūksni, gan par projekta 
partneriem – Pavlovskas muzejre-
zervātu. Tāpat izstrādāts informatīvs 
maršruts trīs valodās pa Alūksnes 
muižas parku audio gidu pavadībā, 
tapuši vairāki bukleti un informā-
cijas kartes ar informāciju dažādās 
valodās par Alūksni, Jauno pili un 
parku, kā arī par novada nozīmīgā-
kajiem tūrisma apskates objektiem, 
izveidots arī kopīgs buklets ar 
Pavlovsku, izdota grāmata – fo-
toalbums „Fītinghofu mantojums 
Alūksnē”. Iegādāti jauni, balti krēsli 
pasākumu organizēšanai gan pilī, 
gan parkā, iegādāta velorikša, ko 
Alūksnes muzejs piedāvā kā jaunu 
pakalpojumu. Pilsētā izvietotas 
informatīvas norāžu zīmes, muižas 
parkā nodrošināta elektroapgāde 
un uzstādīta videonovērošanas 
kamera pie Aleksandra paviljona 
un tiešsaistes kamera uz Jaunās pils 
jumta. 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, 2014. gada pavasarī notika 
arī vairāki praktiskie semināri par 
dažādām restaurācijas tēmām, kur 
katrs interesents varēja iegūt vērtīgu 

un praktisku informāciju, projekta 
ietvaros organizēta konference 
par restaurāciju, ko apmeklēja arī 
skolēni, ar daļēju Programmas 
finansējumu 2014. gadā tika organi-
zēti Alūksnes muižas parka svētki. 
Ar projekta finansējumu Alūksnes 
Jaunajā pilī veikta izpēte un izstrā-
dāta restaurācijas metodika, kā arī 
restaurēts Jaunās pils priekšnams.
 Aleksandra paviljona atklāšanas 
pasākums notika Igaunijas - Latvi-
jas - Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007. - 2013. gadam 
noslēguma pasākuma ietvaros, ko 
organizēja Programmas apvienotais 
tehniskais sekretariāts. Pasākumā 
piedalījās pārstāvji no programmas 
vadošās iestādes, programmas 
apvienotā tehniskā sekretariāta, kā 
arī iepriekšējā plānošanas periodā 
apstiprināto projektu dalībnieki.
 Projekta 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.

„Pirts skola Atē” 
Viktora Ķirpa Ates muzejā
Janita Šolina,
izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem speciāliste

Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs aicina ikvienu 
interesentu izbaudīt tradicionālo 
latviešu pirti 4. jūlijā no pulksten 
12.00 pasākumā „Pirts skola 
Atē”. To muzeja darbinieki 
organizē sadarbībā ar 
pasniedzējiem un absolventiem 
no „Pirts skola”, kas ir akreditēta 
profesionālās izglītības iestāde 
un sagatavo pirtniekus un pirts 
meistarus.

 Latviešu pirts apmeklējums ir kā 
meditācija, ar laimes un mājīguma 
sajūtu, pirts ir veselības profilakses 
un atgūšanas vieta. Šo burvīgo lai-

mes un miera sajūtu sniedz augu un 
pirts slotu aromāts, ūdens klātbūtne 
un maigā dūmu smarža no pirts 
krāsns. Ar malku kurinātā latviešu 
pirtiņā pēc speciālistu viedokļa ir 
viena no efektīvākajām, mitruma 
un karstuma attiecībām. Un pirts 
procedūra ir process, ko pirtnieka 
vadībā izbauda pirts apmeklētājs 
- pēršanās, karsēšanās, kontrasta 
procedūras, ķermeņa kopšanas pro-
cedūras - labsajūtai un veselībai!
 Pasākuma laikā būs iespēja izbau-
dīt pirtī iešanas burvību, pēršanos 
Vidzemes lauku sētas melnajā pirtī 
un sauso pērienu ar dažādām zāļu 
slotiņām, kas ir lieliska alternatīva 
īstajam pēršanās rituālam. Sausais 
pēriens pats par sevi ir ļoti uni-
kāls, jo tajā darbojas gan smarža, 
gan skaņa. Pirts meistari stāstīs 

par latvisko pirti un to, kā notika 
gatavošanās pirts dienai un pēršanās 
pirtī, tāpat arī par „pirts ābeci” un 
enerģētiskās dziedniecības lomu 
pirts rituālā.  Apmeklētājiem būs 
iespēja iegūt vērtīgus padomus 
par relaksējošām masāžām, par 
pirts slotu siešanu, par ārstnie-
cības augiem un koku sugām, 
kuras visbiežāk izmanto pirts slotu 
sagatavošanā un degustēt dažādas 
zāļu tējas. Mājražotāja un „Pirts 
skola” audzēkne Santa Melece, ar 
kuru Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejam ir izveidojusies 
veiksmīga sadarbība, demonstrēs 
dažādus pirts produktus.
 Tiksimies Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā!

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 
– 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un iz-
devīgo  atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 
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Labdarības nedēļa Malienas pamatskolā
 Mācību gada pēdējā nedēļa 
mūsu skolā noritēja labdarības 
zīmē, tikai šoreiz labus darbus 
darījām paši savai skolai, lai tā 
izskatītos vēl skaistāka un labāka 
un interesantāka. Pievērsām 
īpašu uzmanību skolas apkārtnes 
sakopšanai un iekštelpu 
labiekārtošanai.

 Ievērojām, ka mūzikas un latvie-
šu valodas klašu grīdu laminātam 
nepieciešama atjaunošana, tāpēc 
atbrīvojām klases no mēbelēm un 
skolas saimnieks Ilgvars Pepernieks 
ar  Evelīnas tēti Ilgoni Āboltiņu 
notīrīja nolupušo lakas kārtu no 
lamināta. Tagad vecais lamināts kā 
jauns gaida svaigu lakojumu.
 Iekārtojām jaunu košumkrūmu 
dobi, kurā iestādījām  dekoratīvās 
bārbeles, tūjas un citus skujeņus no 
dārzaudzētavas ,,Ievugravas”. Šis 
darbs tika uzticēts 5. klasei ar audzi-
nātāju Sandru Ābeltiņu un skolēnu 
vecākiem.
 Apkopām jau agrāk stādītās rozes 
un dekoratīvos krūmus, kurus savās 
pēdējās skolas dienās stādījuši 
iepriekšējo gadu absolventi. ,,Paba-
rojām” krūmus ar svaigu barību un 
melnzemi un uzirdinājām saknītes. 
Šo darbu veicām bioloģijas skolotā-
jas Intas Sinātes vadībā.
  Jau sen skolai ir nepieciešams 
stāvlaukums mašīnām. Par to esam 
pārliecinājušies arī šī gada lietai-
najā pavasarī, jo skolas darbinieku, 
vecāku un viesu mašīnas zālājā 
grimst. Tāpēc projektu nedēļas 
uzdevums 7. klasei bija doties uz z/s 
,,Cinglerīši” laukiem vākt akmeņus 
skolas stāvlaukumam, ko viņi kopā 
ar audzinātāju Dainu Mihailovu 
paveica godam. Skolas iekšpagalmā 
tika atvestas četras traktora kravas 
ar akmeņiem, kurām saimniecības 
īpašnieks Andis Cinglers pievienoja 
vēl divas kravas.
 Nodarbojāmies arī ar krāsošanu - 
pārkrāsojām spēļu laukuma šūpoles, 
slīdkalniņa balstus un kāpnītes, kā 
arī sporta laukuma ierīces košās 
krāsās. Pašu gatavotās koka atkritu-

mu tvertnes tika pārklātas ar brūnu 
krāsu. To paveica 9. klase eksāmenu 
starplaikā ar skolotāju Guntu Vancā-
ni un 4., 6. un 8. klase ar skolotāju 
Ilgu Kozlovu. 
 1. - 3. klašu skolēni ar pārtikas 
maisiņiem savu audzinātāju Ilzes 
Andronovas un  Maritas Mūrnieces 
vadībā atkal apmeklēja dzīvnieku 
patversmi ,,Astes un ūsas”, bet 
,,Bērnu žūrijas” eksperti pēc ziemas 
lasīšanas darbiem atlicināja laiku 
pēcpusdienas peldei Balvu baseinā.
  Šīs nedēļas labdarības projekts 
beidzās ar mākslas plenēru pagal-
mā, kurā radītos darbus izvieto-
sim skolas teritorijā, ugunskuru, 
pusdienu zupu un darba koordina-
tores skolotājas Maritas pateicības 
vārdiem.
 Mums patīk, ka mūsu skola gan 
ārpusē, gan iekštelpās ir gaumīga, 
tīra un moderna. Mūsu mērķis šajā 
projektu - labdarības nedēļā bija to 
padarīt vēl labāku un gaišāku, lai arī 
citiem prieks, jo radīt prieku jau ir 
labdarības mērķis.
  Liels paldies vecākiem, bez kuru 
palīdzības šo darbu un mācību gada 
pienākumus  būtu grūtāk veikt: 
Maijai Baltiņai, Mārai Zihmanei, 
Agritai Poišai, Marijai Aļeksjukai, 
Kristīnei Skopiņai, Dacei Ģeidānei, 
Āboltiņu ģimenei, Sandrai 
Ābeltiņai, Raitim Bušmanim, 

Aivaram Briedim un Baibai 
Šķenderei, Baibai Rutkovskai, 
Bilinčuku ģimenei, Aijai Balodei. 
  Gribam pateikt paldies arī 
cilvēkiem, saistītiem ar mūsu skolu, 
kuru palīdzīgo roku un interesi 
jūtam ik pa brīdim visu laiku. Tie 
ir - mūsu bijusī skolniece Inga 
Bleiere, (Inga Bleiere finansēja visu 
2014./2015. mācību gada logopēda 
darbu skolā, kā arī šopavasar ar 
viņas materiālo atbalstu mācību 
teicamnieki dosies ekskursijā uz 
Tērveti un Rundāli), un mūsu ab-
solvents un draugs Gints Šķenders 
(viņš mums dāvinājis jau divas 
ekskursijas uz skaistajām Cēsīm).
  Paldies par  atbalstu Malienas 
pagasta pārvaldei un pagasta biblio-
tēkai, šoferītim Mārim Briediņam. 
Paldies „SIA 4 plus” par kokma-
teriāliem, z/s ,,Cinglerīši” un tās 
īpašniekam Andim Cingleram ar 
komandu.
 Alūksnes un Apes novada fondam 
vienmēr varam lūgt palīdzību un 
atbalstu darbos. Par to paldies fonda 
vadītājai Dzintrai Zvejniecei.
  
Vēlot saulainu un darbīgu 
vasaru, Malienas pamatskolas 
avīzes ,,Āķis’’ veidotāji un  
skolotāja Gunta Vancāne 

5. klase iekārto jaunu košumkrūmu dobi pie skolas
Foto no skolas arhīva

Ziedu mēnesis „Pūcītē”
Esēnija Lielbārde,
Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 
2. grupas audzinātāja

 Ir pienācis vasaras saulgriežu 
laiks, kad visgarākajai dienai 
seko visīsākā nakts un svin Jāņus. 

 Dienas ir kļuvušas garas, gaišas un 
saulainas. Kā bērniem patīk jūnija 
saule, kas neskopojas ar saviem 
zeltainajiem stariem! Tā mums ļauj 
izbaudīt dažādus priekus - ik rītu 
varam vērot zālē un puķu kausos 
mirdzošās ūdens lāses – rasu, 
skraidīt ar basām kājām, izbaudot 
dažādas sajūtas, staigājot pa dažā-
diem segumiem - zāli, bruģi, koku, 
smilti, akmentiņiem. Ja saule mūs 
vēl stiprāk palutinās, tad arī tiksim 
pie peldes baseinā, kuru mums sa-
rūpējuši bērnu vecāki - savu bērnu 
priekam.
 Tāpat kā Jēkabi, Miķeļi, Mārtiņi, 
Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, 
Ūsiņi mūsu bērnudārzā neizpaliek 
Jāņu dienas svinības. Bērni lielāku 
prieku izjūt, gatavojoties katram no 
šiem svētkiem - tā skaidrāka kļūst 
to būtība. Viss pirmssvētku nedēļas 
cikls neizpalika bez Jāņu dienas 
izdarībām līdz pašai svinību dienai. 
Devāmies pastaigā uz pļavu, kurā 
aizvērtām acīm klausījāmies dabas 

skaņās, iepazinām un lasījām Jāņu 
zāles, atpazinām to nosaukumus, 
krāsu, smaržu, veidu, formu. Dažus 
no tiem likām nospiesties grāmatas, 
lai pienākot ziemas periodam varam 
darināt darbus ar ziedu motīviem. 
Viens no visatbildīgākajiem 
darbiem bija siera siešana kopā ar 
pavāri. Kas gan var garšot labāk kā 
paša rokām darināts ēdiens! Bēr-
niem uzdevums bija arī mājās - vai-
nagu pīšana kopā ar vecākiem. Ar to 
varēs rotāties Jāņu dienas pasāku-
mā. Gan pašu un citu priekam tika 
izrotāts arī bērnudārza priekšnams 
ar Jāņu dienas zālēm, līgotājiem un 
citiem simboliem. Gan vainagam, 
gan sieram ir apaļa forma, jo tas 
simbolizē sauli, savukārt saule ir 
Jāņu dienas simbols.
 Un lielais brīdis ir klāt! 19. jūnijā 
atzīmējām latviešu gadskārtu 
svētkus – Jāņus, viesojoties pie 
labiem ļaudīm un ne tikai aplīgo-
jot ar dziesmām un dejām, bet arī 
izgatavojot lielo vainagu, ar kuru 
apjozt saimnieka kurto ugunsku-
ru. Ugunskura iedegšana, saules 
rata ripināšana no kalna, dažādas 
muzikālas rotaļas, ķīlu izpirkšana, 
mielošanās ar Jāņu sieru, pīrāgiem 
un paša Jāņa sveikšana bija šīs 
svētku dienas pamatā.

Pirmsskolas izglītības „Pūcīte” audzēkņi iepazīst Jāņu tradīcijas

Sporta skolai – kupls absolventu skaits
Līga Tomsone,
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas direktore

 Jūnijs kā izlaidumu laiks 
nepagāja garām arī Alūksnes pil-
sētas Bērnu un jaunatnes sporta 
skolai. Šogad 10. jūnijā Alūksnes 
Mākslas skolas viesmīlīgajās 
telpās apliecību par profesionālās 
ievirzes izglītību sportā saņēma 
kupls skaits jauniešu, ar kuriem 
noteikti  varam lepoties.

 Absolventi bija gan vieglatlētikas 
(treneris Ilgvars Vaskis), gan džudo 
(treneris Aivars Mālnieks), gan 
basketbola (treneris Jānis Nīkren-
cis), gan biatlona (treneris Sergejs 
Sverčkovs) nodaļās. Šogad absol-
ventu vidū daudzi titulēti sportisti 
– vairākkārtīgi Latvijas čempioni 
un valsts izlases dalībnieki un kan-
didāti savos sporta veidos: Linards 
Zēmelis, Ingus Deksnis, Vladislavs 
Ņedaivodins (biatlons), Rolands 
Dobelnieks (džudo) un Zanda 
Šķetika (vieglatlētika). Basketbola 
nodaļu absolvēja vesela komanda – 
deviņi 1996 .gadā dzimuši puiši, no 
kuriem septiņi - Reinis Stahovskis, 

Rūdolfs Avots, Jānis un Alberts 
Žagari, Rolands Tišanovs un Oskars 
Svars un Reinis Mednis veiksmīgi 
pārstāvējuši  mūsu valsti  2013. 
gada Skolu pasaules čempionātā. 
Apliecības saņēma arī citi labi spor-
tisti: Artis Maksims (vieglatlētika) 
un Oskars Bēniņš (džudo), Artūrs 
Voskis (basketbols), Arvīds Veig-
ners (basketbols), Laura Skladova 
un Džeina Riekstiņa (vieglatlētika), 
Krišjānis Posts un Lāsma Smetele 
(džudo).
 Sporta skolas liels paldies jauniešu 

vecākiem par līdzdzīvošanu un 
atbalstu gan uzvarās, gan zaudēju-
mos, gan panākumos, gan ikdienas 
treniņos.
 Lai arī par nākotnes plāniem 
jaunieši izsakās piesardzīgi, cerams, 
ka vairāki no viņiem tālākās sporta 
gaitas pašā augstākajā līmenī ne-
pārtrauks un, domājams, par viņiem 
vēl dzirdēsim.  Bet, tas, ka visu 
absolventu dzīvē sports arī turpmāk 
ieņems ievērojamu vietu, ir skaidrs 
jau šodien.

Alsviķos turpinās 
audzēkņiem mācīt arodus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ņemot vērā publiski 
izskanējušo informāciju par 
izmaiņām Alsviķu arodskolas 
darbībā, iedzīvotāji vairākkārt 
pašvaldībā interesējušies par šīs 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārziņā esošās izglītības iestādes 
turpmāko darbību.

 Saskaņā ar šī gada 27. maija 
Ministru kabineta rīkojumu 
Nr.278 „Par Alsviķu arodskolas 
likvidāciju” ar šī gada 1. septembri 
mainīsies skolas nosaukums un 
turpmāk tā būs PIKC „Smiltenes 
tehnikums” Alsviķu teritoriālā 
struktūrvienība. Tātad, mainīsies 
iestādes juridiskā adrese, taču 
faktiskā mācību vieta saglabāsies 
Alsviķos.
 Līdz ar to arī nākamajam mācību 
gadam skola uzņems audzēkņus 
vairākās programmās - 
trīsgadīgajās valsts budžeta 
grupās – apavu labotājs, teksta 

redaktora operators divgadīgajā 
pavāra palīga grupā, kā arī 
trīsgadīgajā būvstrādnieka 
programmā (pedagoģiskās 
korekcijas grupa no 15 gadu 
vecuma ar septiņu klašu izglītību 
ar/bez invaliditātes).
 Tāpat audzēkņi tiks uzņemti 
Eiropas Sociālā fonda projekta 
programmās, kurās jāmācās vienu 
gadu – teksta redaktora operators 
(arī bez invaliditātes grupas) un 
galdnieks (ar vidējo izglītību, arī 
bez invaliditātes grupas).
 Skola, tāpat kā iepriekš, aicina 
iegūt arodizglītību darbspējīgām 
personām ar 1., 2. un 3. grupas 
invaliditāti, apvienojot individuālo 
sociālo rehabilitāciju ar medicī-
niskās rehabilitācijas elementiem. 
Skolā ir dienesta viesnīca un perso-
nas ar 1., 2. un 3. grupas invaliditāti 
saņem valsts apmaksātu ēdināšanu 
trīs reizes dienā.
 Dokumentu pieņemšana jau ir sā-
kusies un tos var nosūtīt arī pa pas-
tu. Informāciju var saņemt, zvanot 
pa tālruņiem 64307132, 26158008.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas absolventi 
un viņu pedagogi
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Sporta aktivitātes Zeltiņos

Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes lietvede

 Zeltiņu pagastā allaž ir 
dzīvojuši sportiski ļaudis, kuri 
labprāt paši iesaistās sportiskās 
aktivitātēs, kā arī aizrauj līdzi 
draugus un domubiedrus. 
Pagasta pārvaldē nav sporta 
darba organizatora, taču 
sadarbībā ar pagasta sporta entu-
ziastiem un biedrību 
„Sporta klubs Zeltiņi” 
sportiskas aktivitātes notiek 
visu gadu.

 Ziemā aktīvākie volejbola 
cienītāji brauca trenēties uz Ilzenes 
SKIM centra „Dailes” sporta zāli. 
Pagasta pārvalde ir priecīga, ka 
pagasta iedzīvotāji ir aktīvi un savu 
brīvo laiku pavada sporta zālē, 
uzlabojot fizisko formu un sporta 
sasniegumus. Tam kā apliecinā-
jums ir mūsu volejbolistu lieliskie 
panākumi šā gada Alūksnes novada 
volejbola čempionātā, kurā piedalī-
jās divas vīriešu volejbola koman-
das no Zeltiņiem.  Abas komandas 
čempionātā cīnījās sparīgi un ar 
mainīgiem rezultātiem.  Viena no 
komandām ļoti spraigā cīņā izcīnīja 
šā gada Alūksnes novada volejbola 
čempionāta titulu, par ko pagasta 
pārvalde saka paldies abu komandu 
pārstāvjiem. Esam lepni par saviem 
sportistiem un vēlam saglabāt cīņas 
sparu. 
 21. aprīlī vietējie sporta entuziasti 
noorganizēja futbola sacensības, 
kurās piedalījās trīs komandas 
-divas no Zeltiņiem un viena 
vieskomanda.  Šīs sacensības 
pilnībā organizēja paši sportisti 
un viena darba dienas vakarpuse 
Zeltiņos aizritēja sportiskā garā. 
Paldies organizatoriem un ceram, 
ka pavisam drīz atkal tiksimies 
futbola laukumā. Šādas sportiskas 
aktivitātes ir kā apliecinājums tam, 
ka nav nepieciešami milzīgi līdzekļi 
tiesnešu algošanai vai dārgu balvu 
iegādei, galvenais ir ideja, vēlme 
aktīvi atpūsties un pierādīt sevi 

sporta laukumā. Paldies organizato-
riem par šādām ātrām idejām un to 
realizāciju.
 Veicināt saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu bērnu, jauniešu un 
pieaugušo vidū, popularizēt krosu 
kā daudziem pieejamu aktīvās 
atpūtas veidu - šādi mērķi ir noteikti 
biedrības „Sporta klubs Zeltiņi” or-
ganizētajām Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla sacensībām 
„Mizojam, ka prieks”. 
 Sacensību katrs posms notiek citā 
trasē. Tas darīts ar nodomu, lai skrē-
jēji, kuri atbrauc uz Zeltiņiem no 
kaimiņu pagastiem vai novadiem, 
iepazītu Zeltiņu pagastu, tā skaisto 
dabu un pagasta vēsturiskās vietas, 
kā arī apliecinātu savas skriešanas 
prasmes dažādas grūtības trasēs.  
Trase „Skolas kalns” veidota paugu-
rainā vietā, „Alpu pļavas” notiek pa 
nenopļautu pļavu, trase „Ļeņina lau-
kums” veidota mežā, bet noslēguma 
posms „Krogsalas apļi” notiek 
stadionā.  Pagājušajā gadā sacen-
sībās piedalījās 96 dalībnieki, kas 
liecina par šādu sportisku aktivitāšu 
nepieciešamību. Šogad sacensības 
notiek trešo gadu un priecājamies, 
ka dalībnieku vidū redzam skrējē-
jus, kas sacensībās piedalās otro vai 
trešo gadu, kā arī jaunus dalībnie-
kus no Alūksnes novada, Gulbenes, 
Rīgas un Lejasciema. Pirms skrē-
jiena sākuma dalībniekiem notiek 
iesildīšanās. Pagājušajā gadā to 
pirms katra posma vadīja biedrības 
valdes priekšsēdētājs, taču šogad 
iesildīšanās priekšgalā bija prieks 
redzēt mūsu izcilo bobslejistu Intaru 
Dambi. Plānots, ka turpmākajos 
posmos iesildīšanos vadīs Ilona 
Marhele.
 30. maijā notika sacensību 
1. posms „Skolas kalns” un 
21. jūnijā „Alpu pļavas”, kas 
„Mizojam, ka prieks” sacensībās 
tiek ieskaitīts kā skrējiena seriāla 
2. posms. Interesentiem, kuri šajās 
dienās nevarēja atbraukt uz sacen-
sībām, vēl ir iespēja piedalīties un 
uzvarēt, jo saskaņā ar nolikumu 
kopvērtējumā summē 3 labāko 
posmu punktus, taču, lai ierindotos 

kopvērtējumā, jāpiedalās vismaz 
2 posmos. Katrā posmā 1. - 
3. vietu ieguvējs saņem diplomu, 
medaļu un nelielu balvu. Nākamie 
sacensību posmi notiks 25. jūlijā 
bijušās PSRS armijas raķešu bāzes 
teritorijā un 29. augustā Zeltiņu 
pagasta sporta un atpūtas parkā. Ar 
sacensību nolikumu var iepazīties 
Alūksnes novada mājas lapā www.
aluksne.lv.
 8. augustā Zeltiņu pagastā notiks 
tradicionālie Zeltiņu pagasta sporta 
svētki, kuriem šogad īpaša pieska-
ņa, jo to vadmotīvs ir „Nopietni 
nenopietnais”. Atceroties un piemi-
not mūsu pagasta izcilo volejbolistu 
Kristeru Zariņu, notiks „Kristera 
kausa izcīņa pludmales volejbolā”. 
Vienlaicīgi šī kausa izcīņa būs 
atklātā amatieru čempionāta plud-
males volejbolā „Joker Beach Ball 
2015” 14. posms. Tā būs nopietnā 
daļa, bet nenopietna pieskaņa būs 
sporta svētku individuālajām spor-
tiskajām aktivitātēm, kas iekļausies 
Zeltiņu pagasta 2. Jokdaru festivāla 
programmā un sasauksies ar mūsu 
izcilā jokdara Edgara Liepiņa 
daiļradi.
 Nevienas sacensības nevar notikt 
bez komandas, dalībniekiem, līdz-
jutējiem un atbalstītājiem. Paldies 
biedrības „Sporta klubs Zeltiņi” 
biedriem, kuri organizē sacensības 
un veido trases, paldies visiem 
sacensību dalībniekiem un līdzju-
tējiem par atsaucību un izturību, 
paldies tiesnešiem par precizitāti 
un sportisko garu, paldies atbals-
tītājiem par finansiālo palīdzību, 
paldies visiem sporta entuziastiem, 
kuri sporto paši un iesaista sportis-
kās aktivitātēs draugus un aktīvās 
atpūtas cienītājus. 
 Vasarā ikviens pagasta iedzīvotājs 
vai viesis var aktīvi atpūsties Zelti-
ņu pagasta sporta un atpūtas parkā, 
kur ir pieejami pludmales volejbola, 
futbola un basketbola laukumi, kā 
arī ir iespēja spēlēt tenisu.  Priecā-
jamies, ka laukumi tiek izmantoti, 
jaunieši trenējas un aktīvi pavada 
brīvo laiku. 

“Mizojam, ka prieks” dalībniekiem iesildīšanos vada Intars Dambis

Malienā notiks netradicionālās 
sporta spēles „Kopā jautrāk!”
Aivita Ezeriņa,
Malienas tautas nama vadītāja

 Lai mēs visi ikdienā būtu 
možā un labā noskaņojumā, 
liela nozīme ir veselīgam 
dzīvesveidam, fiziskām 
aktivitātēm un pozitīvām 
emocijām. Tieši tāpēc Malienas 
pagastā šogad iecerēts atjaunot 
tradīciju - vasaras otrajā pusē 
rīkot komandu netradicionālās 
sporta spēles, kurās aicināts 
piedalīties ikviens pagasta 
iedzīvotājs, darbinieks vai viesis, 
izveidojot komandu sešu 
dalībnieku sastāvā.

 Un tātad, jau 7. augustā pulksten 
22.00 sacensības aizsāksies ar 
fotoorientēšanās sacensībām, kurās 
aicināti piedalīties visi neparastie, 
nesaprastie, jaunie, vecie, trakie un 
jautrie, domubiedriem apvienojoties 
4 - 5 dalībnieku komandā. Sacen-
sībās būs iespēja piedalīties arī 
individuāli, jo pasākuma laikā tiks 
noteikts arī pagasta spēkavīrs un 
kronēta pagasta lēdija.
 8. augustā no pulksten 10.00 
Malienas pamatskolas sporta 
laukumā un tā apkārtnē norisināsies 
netradicionālās sporta spēles „Kopā 
jautrāk!”. Pasākumu organizē 
biedrība „Mēs Malienai”, sadarbībā 
ar Malienas tautas namu un Ma-
lienas pagasta pārvaldi. Pasākuma 
ieskaņā priekšnesumu sniegs bērnu 
nometnes „Ritms, deja, improvi-

zācija - kopā jautrāk!” dalībnieki. 
Sacensības sāksies ar rīta vingro-
šanu, solījuma došanu, dziedāšanu, 
kam sekos daudzveidīgās, neparas-
tās sportiskās aktivitātes: zābaka 
mešana, ačgārnā virves vilkšana, 
slapjā tautas bumba, slēpošana, 
ripināšanās sacensības, T-kreklu 
volejbols, šķēršļu labirints, briļļu 
futbols, F-1 Formulu sacensības, kā 
arī kapteiņu cīņa.
 Pasākuma laikā bez maksas varēs 
nobaudīt aktīvo pensionāru vārīto 
zupu. Pēc sportiskām un emocijām 
bagātām aktivitātēm, kas ritēs visas 
dienas garumā, pulksten 17.00 
notiks dalībnieku apbalvošana, kur 
katrai komandai tiks piešķirts tituls 
un balva. Pulksten 19.00 uz teātra 
izrādi M. Zīle „Sunītis un viņa 
kauliņš” aicinās Bejas amatierteātra 
kolektīvs Arņa Ezeriņa vadībā, bet 
pulksten 22.00 būs zaļumballe ar 
Ingu un Normundu.
 Sporta spēlēs „Kopā jautrāk!” 
plānots ievērot galveno principu 
– atrakciju un spēļu pieejamība 
ikvienam. Tā nebūs spartakiāde, kur 
jāpumpējas vai jāskrien maratons 
– tas būs visnotaļ netradicionāls 
pasākums, kurā visas atrakcijas 
tiks balstītas uz kopējo jautrību un 
pozitīvām emocijām.
Ar sporta spēļu nolikumu var 
iepazīties un komandas dalībai 
pieteikt Malienas pagasta pārvaldē 
vai Malienas tautas namā līdz 1. 
augustam. Tuvāka informācija pa 
tālruni 25458550 (Aivita).

Mācīsimies darīt 
sev un citiem
Sanita Silirova,
jauniešu koordinatore Mārkalnes 
pagastā

 Pienākusi vasara, kad skolas 
bērniem ir ilgi gaidītais brīvlaiks, 
bet daļa jauniešu strādā vai arī 
vienkārši bauda šo gadalaiku. 
Bet neatkarīgi no nodarbošanās 
ikvienam no viņiem ir savs brīvais 
laiks, ko vajadzētu saturīgi 
pavadīt, lai tik būtu vēlme nākt 
kopā un realizēt savas vai citu 
idejas.

 Bieži dzirdam žēlošanos, ka tik 
daudzi izbraukuši no valsts. Taisnī-
ba, bet vairāk jādomā par tiem, kuri 
dzīvo šeit. Tāpēc ikvienam jaunam 
cilvēkam ir iespēja Mārkalnē nākt 
uz bibliotēku, izteikt savus priekš-
likumus, ko darīt vasarā, kā arī var 
slēgt līgumu par brīvprātīgā darba 
veikšanu. Vairāk par brīvprātīga-
jiem sākām aizdomāties pagājušajā 
gadā, piesakot arī savus jauniešus 
brīvprātīgā darba konkursā „Es 
- brīvprātīgs Alūksnes novadā”.  
Tikai tad sapratām, ka neviens 

pasākums vai labs darbs jau nevar 
notikt bez palīgiem. Ceru, ka viņu 
kļūs arvien vairāk. 
 Katru mēnesi ar aktīvajiem jaunie-
šiem piedalāmies kādā pasākumā, 
organizējam sev un citiem svētkus, 
darām labus darbus, lai būtu prieks 
mums visiem. Jau par tradīciju kļu-
vušas jauniešu organizētās Sporta 
spēles senioriem. Gaidot Puķu 
draugu saietu, realizējām ideju par 
Puķu laivu pagastā. Piedalāmies arī 
jauniešu apmācībās, ko organizē 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. 
Arī jūlijā vēl jaunieši var pieteikties 
darboties vasaras projektā „Daru 
pats. Daru citam”, kas tiek īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts program-
mas 2015. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros. Būs gan 3 die-
nu apmācības MJIC „Pa GALMS” 
par radošo domāšanu, radošumu 
veicinošu vidi un resursu piesaisti. 
Brauksim uz praktiskām apmācī-
bām Ilzenē. Jūlijs un augusts būs tie 
mēneši, kad savā pagastā realizēsim 
vides uzlabošanas projektu. Esiet 
aktīvi un piebiedrojieties!
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Apes novadā, netālu no Apes 
karjera, pieklīdusi kucīte. Sunīte ir 
draudzīga, bet ļoti tramīga, baidās 
no straujām kustībām. Sunīte 
nogādāta dzīvnieku mājā „Astes un 
Ūsas” Alūksnē.

Alūksnē, Tirgotāju un Vidus ielu 
krustojumā atrasts melnbalts 
kaķēns. 14 dienas runčuks gaidīs 
piesakāmies savus īstos saimniekus, 
bet pēc tam būs pieejams adopcijai.

Jaunas mājas meklē divi jauki maz-
minči - brālītis un māsiņa. Vakcinēti 
un attārpoti. Atrodas dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”.

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

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, 
Elīna Dambe 29477535.

Sarmīte Svilāne,
SIA LLKC Alūksnes nodaļas 
uzņēmējdarbības konsultante 

Lauku atbalsta dienestā 
iesniedzamie iesniegumi:
- līdz 15.07.2015. atbalstam 
„Pārejas posma valsts atbalsts par 
aitu mātēm”;
- projektu iesniegumu pieņemšana 
pasākuma „Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos” divos apakšpasākumos:
1) Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai (ietverot ar lauksaimniecī-
bu nesaistītu darbību dažādošanu) 
- projektu iesniegšana no 15. jūlija 
līdz 14. augustam,
2) Tūrisma aktivitāšu veicināšana 
- projektu iesniegšana no 15. jūlija 
līdz 14. augustam,
3) Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 
- projektu iesniegšanas 2. kārta ir 
atvērta no 6. jūlija līdz 4. augustam,
4) Atbalsts ieguldījumiem lauk-

saimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā - projektu 
iesniegšanas 1. kārta: fiziskām per-
sonām, juridiskām personām, lauku 
saimniecībām un pašvaldībām ir 
atvērta no 6. jūlija līdz 4. augustam, 
valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 
apsaimniekotājiem vai tiesiska-
jiem valdītājiem – no 6. jūlija līdz 
30. decembrim vai līdz laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” publicētajam 
paziņojumam par kārtas noslēgumu.
 SIA LLKC Alūksnes nodaļa organi-
zē pasākumu jauniešiem „Atbalsts 
lauku jauniešiem uzņēmējdarbī-
bas veicināšanai”. Informatīvais 
seminārs par pasākuma norisi un 
finansējuma iespējām uzņēmējdar-
bības uzsākšanai un attīstīšanai no-
tiks 10. jūlijā plkst. 10.00 Alūksnes 
novada Sabiedrības centrā 2. stāvā. 
Lūgums iepriekš pieteikties pa tāl-
runi 26384907 vai e-pastā sarmite.
svilane@llkc.lv.

Aktuālā informācija 
lauksaimniekiem

Var iegūt augstāko izglītību
 Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas Alūksnes 
filiālē no 6. jūlija līdz 14. augustam 
jaunie studenti varēs pieteikties 
studijām augstākās izglītības 
programmās.

 Pirmā līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību  šeit pat, Alūksnē 2 gadu un 
3 mēnešu laikā var iegūt tādās stud-
iju programmās kā „Cilvēkresursu/
Biroja administrēšana” ar 
specializācijas virzienu „Personāla 
speciālists”, „Darba aizsardzība”, 
„Komercdarbības organizācija” 
ar specializācijas virzieniem 
„Uzņēmējdarbības (komercdarbības) 
speciālists” vai „Mārketinga un 
tirdzniecības speciālists”. Studijas 
šajās programmās maksā 990 eiro 
gadā. 
 Otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmās „Skolotājs” 
ar apakšprogrammu „Pirmsskolas 
un sākumskolas skolotājs”, kā arī 
programmās „Sākumskolas skolotājs 
ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu 
pamatskolā” un „Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība” jāstudē 4 gadi un 
3 mēneši un šīs studijas gadā maksā 
1060 eiro. 
 Iespējams iegūt arī profesionālā 
maģistra grādu studiju programmās 
„Organizācijas vadība” ar 
kvalifikāciju, studējot 2 gadus un 3 
mēnešus, vai „Organizācijas vadība”, 
studējot gadu un 6 mēnešus. Abas 
šīs studiju programmas gadā maksā 
1425 eiro.
 Sīkāka informācija par studijām, 
studiju kredītu iegūstama, zvanot pa 
tālruņiem 64381168, 26443798.

Alūksnes novadam tapis 
vienots informācijas zīmju dizains
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldībai 
ir izstrādāts tūrisma informācijas 
zīmju vienota dizaina projekts, 
kas turpmāk, izvietojot jaunas 
tūrisma zīmes un norādes būs 
saistošs visā novada teritorijā.

 Pašvaldības ainavu arhitekte 
Laura Ozoliņa norāda, ka šobrīd 
novada teritorijā ir izvietotas 
atšķirīga dizaina tūrisma zīmes 
un norādes.
- Katrā teritorijā, to labiekārtojot, 
tiek izvietotas kādas zīmes vai 
norādes, tās ir dažādas, līdz ar 
to tūristam neveidojas vienots 
priekšstats par to, kādas mūsu 
novadā ir tūrisma objektu 
atpazīstamības zīmes, - 
problēmu raksturo L. Ozoliņa.
 Pēc pašvaldības pasūtījuma, 
saskaņā ar darba uzdevumu, 
SIA „Virve”, kam ir pieredze 
līdzīgu projektu izveidē, izstrādāja 
trīs variantus, kurus pašvaldības 
speciālisti apsprieda, diskutējot 
par krāsu, dizainu un 
izmantojamajiem materiāliem. 
Diskusiju rezultātā no iespējamo 
izmantojamo materiālu klāsta iz-
slēgts koks, kas nav ilglaicīgs, 

un izlemts gatavot tās no metāla. 
Par dizaina krāsām izvēlētas pelēka 
un sarkanbrūna.
 Jaunā dizaina tūrisma norādes un 
zīmes gan novada teritorijā 
parādīsies pamazām, tās netiks 
mainītas uzreiz, bet pakāpeniski, 
kad būs līdzekļi. Tāpat arī noteikto 
laiku saglabāsies tās norādes, kas 
ierīkotas kādu projektu ietvaros.
 Dizaina paraugi izstrādāti dažāda 

veida zīmēm – gan vienkāršām 
norādēm uz objektu, gan zīmēm 
ar informāciju par teritoriju, par 
objektu, dažāda dizaina 
informatīvajiem stendiem, arī 
lielformāta un pie sienām 
stiprināmiem stendiem. Vietās, 
kur tas ir nepieciešams un 
iespējams, tiks domāts arī par 
šo informācijas zīmju 
izgaismošanu.

Ja interesējaties par 
enerģētiskās koksnes audzēšanua
 Eiropas Komisijas 
programmas „Inteliģenta 
enerģija Eiropai” projekta 
SRCplus aktivitāšu ietvaros 
Latvijas valsts mežzinātnes 
institūta „Silava” un 
SIA „EKODOMA” speciālisti 
sniegs informatīvo atbalstu 
gan enerģētiskās koksnes 
audzētājiem (kā meža, tā arī 
lauksaimniecības zemēs), gan 
enerģijas ražotājiem jeb koksnes 
patērētājiem, un tajā skaitā arī 
biomasas piegādātājiem.

 Projekta ietvaros tiks rīkotas 
diskusijas, informatīvie semināri 
un praktiskās apmācības 
uzņēmējiem, lauksaimniekiem 
un lauksaimniecības zemju 
īpašniekiem gan par īscirtmeta 
atvasāju sugām, to ieaudzēšanu, 
apsaimniekošanu, gan arī 
iegūtās biomasas novākšanu 
un gala produkta kvalitāti. 
Papildu tiks aplūkotas arī īscirtmeta 
enerģētiskās koksnes kā kurināmā 
iekļaušana vietējās piegādes 
ķēdēs.

 Tiem Alūksnes novada 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, 
kas vēlētos iesaistīties projektā, 
aicinām interesēties par šīm 
iespējām, sazinoties ar Alūksnes 
novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālisti Sanitu Ausēju pa tālruni 
25425222 vai rakstot uz e-pastu: 
sanita.auseja@aluksne.lv. 
 Vairāk informācijas par projektu 
var iegūt SRCplus mājas lapā: 
http://www.srcplus.eu/lv/.

Alūksnes pašvaldības policija 
uzņem kolēģus no Gulbenes
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 17. jūnijā pie Alūksnes 
novada pašvaldības policijas 
darbiniekiem viesojās Gulbenes 
novada pašvaldības policijas 
darbinieki, lai dalītos pieredzē 
pašvaldības izdoto saistošo 
noteikumu normu izpildes 
kontrolē.

 Tikšanās laikā tika pārrunāts 
arī videonovērošanas nozīmīgums, 
pierādījumu vākšanas problemātika, 
aktualitātes administratīvo 
pārkāpumu procesa normu 
īstenošanā. Tikšanās noslēgumā 
Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki kopā ar 
kolēģiem no Gulbenes devās 

kopīgā reidā pa Alūksnes pilsētas 
teritoriju, vēršot uzmanību uz 

iepriekš pārrunāto saistošo 
noteikumu izpildes kontroli.

Gulbenes novada pašvaldības policijas darbinieki pie Alūksnes 
kolēģiem ieradās ar savu elektromobili
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Izdarīt Alūksnes novada domes 
2014.gada 27.maija saistošajos 
noteikumos Nr.14/2014 „Par paš-
valdības atbalstu sporta sasniegumu 
veicināšanai” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 20.punktā vārdus 
„Alūksnes novada dome” ar vār-
diem „Pašvaldības izpilddirektors”.
2. Papildināt ar 21.1 punktu šādā 
redakcijā:
„21.1 Pašvaldības izpilddirektora 
lēmumu var apstrīdēt administratīvā 
procesa kārtībā Alūksnes novada 

domē (Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301).”
3. Aizstāt 24.punktā vārdus 
„Alūksnes novada domes” ar vār-
diem „pašvaldības izpilddirektora”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu „Grozījumi Alūksnes 

novada domes 2014.gada 27.maija 
saistošajos noteikumos Nr.14/2014 

„Par pašvaldības atbalstu 
sporta sasniegumu veicināšanai”” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
Saistošo noteikumu projekts 
nepieciešams, lai atvieglotu  
atbalsta sporta sasniegumu 
veicināšanai piešķiršanas 
procedūru.

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi paredzēs, ka 
turpmāk lēmumu par atbalstu sporta 
sasniegumu veicināšanai pieņems 
Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektors, savukārt izpild-

direktora lēmumu varēs apstrīdēt 
Alūksnes novada domē. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  Saistošie noteikumi šo 
jomu neskar.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo noteikumu 
piemērošana, var vērsties Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

Grozījumi Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija 
saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu 
sporta sasniegumu veicināšanai”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2015
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

28.05.2015. lēmumu Nr.173
(protokols Nr.11, 18.punkts)

Spēkā no 02.07.2015.Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt 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” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 14.punktā vārdus 
„Alūksnes novada dome” ar vār-
diem „Pašvaldības izpilddirektors”.
2. Papildināt ar 15.1 punktu šādā 
redakcijā:
„15.1 Pašvaldības izpilddirektora 
lēmumu var apstrīdēt administratīvā 

procesa kārtībā Alūksnes novada 
domē (Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301).”

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu „Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2013.gada 28.no-
vembra saistošajos noteikumos 
Nr.47/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības naudas balvas par 

izciliem sasniegumiem sportā un 
kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts ne-
pieciešams, lai atvieglotu  naudas 
balvas par izciliem sasniegumiem 
sportā un kultūrā piešķiršanas 
procedūru.

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi paredzēs, 
ka turpmāk lēmumu par naudas 
balvu par izciliem sasniegumiem 
sportā un kultūrā pieņems Alūksnes 
novada pašvaldības izpilddirektors, 

savukārt izpilddirektora lēmumu 
varēs apstrīdēt Alūksnes novada 
domē. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo noteikumu 
piemērošana, var vērsties Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

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” Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2015
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

28.05.2015. lēmumu Nr.174
(protokols Nr.11, 19.punkts)

Spēkā no 02.07.2015.

Taps dabas aizsardzības plāni
Anete Pošiva - Bunkovska

 Kopš 2015. gada marta notiek 
dabas aizsardzības plānu izstrāde 
aizsargājamo ainavu apvidum 
(turpmāk tekstā - AAA) 
„Veclaicene” un dabas liegumam 
(DL) „Jaunanna”.

 Dabas aizsardzības plāns ir doku-
ments, kurā tiek apkopota informā-
cija par īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju un sniegti priekšlikumi tās 
apsaimniekošanai un aizsardzībai 
(tai skaitā priekšlikumi funkcionā-
lajam zonējumam un individuāla-
jiem aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem). Dabas aizsardzības 
plāna izstrādi AAA „Veclaicene” un 
DL „Jaunanna” veic vides konsul-
tāciju uzņēmums SIA „Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environ-
ment”, pasūtītājs ir Dabas aizsar-
dzības pārvalde projekta „Latvijas 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
integrācija teritorijas plānojumā 
(Integrētie plānojumi)” ietvaros, 
un viens no tā izstrādes mērķiem ir 
tuvināt dabas aizsardzības plānu un 
teritorijas plānošanas dokumentus, 
lai palīdzētu pašvaldībai un zemes 
īpašniekiem labāk plānot teritorijas 
izmantošanu. Dabas aizsardzības 
plāns ir rekomendējošs dokuments, 
taču tā prasības pašvaldībai un 
valsts institūcijām ir jāņem vērā, 
paredzot teritorijas izmantošanu un 
apsaimniekošanu, tāpat arī dabas 
aizsardzības plānu ņem vērā, izvēr-
tējot dažādu Eiropas fondu līdzekļu 
piešķiršanu, piemēram, tūrisma 
infrastruktūras izveidei.
 Dabas aizsardzības plānu izstrādes 
ietvaros abas teritorijas apseko 

dažādu nozaru eksperti – gan sugu 
un biotopu eksperti, gan ainavu 
un kultūrvēstures speciālisti, tāpēc 
AAA „Veclaicene” iedzīvotājus 
aicinām izturēties ar izpratni un 
atļaut ekspertiem nepieciešamības 
gadījumā šķērsot vai apmeklēt 
privātīpašumu teritoriju (šādu 
pienākumu nosaka arī Sugu un 
biotopu aizsardzības likuma 9. 
pants), kā arī sniegt ekspertiem 
interesējošo informāciju, piemēram, 
par zālāju apsaimniekošanu u.c. 
Īpašniekiem, kuri saņem platībmak-
sājumu bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšanai zālājos un kuru zālāji 
ir inventarizēti līdz 2012. gadam, 
ekspertu veiktie apsekojumi ļaus 
iegūt precīzāku informāciju par to 
statusu. Gadījumā, ja zālājs izrādī-
sies atbilstošs Eiropas Savienības 
aizsargājamā biotopa statusam, jau 
nākamajā gadā būs iespēja saņemt 
paaugstinātu maksājumu atbilstoši 
zālāja ražības klasei.
 Uzsākot dabas aizsardzības plānu 
izstrādi, tika organizētas informa-
tīvās sanāksmes (2015. gada 22. 
aprīlī), kuras apmeklēja samērā 
liels skaits vietējo iedzīvotāju un 
pašvaldības pārstāvju. Pēc šīm 
sanāksmēm atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām ir nodibinātas plānu 
izstrādes uzraudzības grupas, kurās 
pārstāvētas gan valsts un pašvaldību 
institūcijas, gan zemes īpašnieki 
(uzraudzības grupu pienākums ir 
sekot līdzi plāna izstrādei, izteikt 
priekšlikumus un nodrošināt, ka 
tiek ievērotas gan pārstāvēto institū-
ciju intereses, gan dabas aizsardzī-
bas prasības). Pirmās uzraudzības 
grupu sanāksmes plānotas jūlija 
beigās, un, tāpat kā pārējās sanāks-

mes plānu izstrādes ietvaros, tās var 
apmeklēt visi interesenti. Uzrau-
dzības grupu sanāksmēs klātesošie 
tiks iepazīstināti ar pirmajiem 
rezultātiem teritoriju apsekošanā un 
priekšlikumiem to apsaimniekoša-
nai un aizsardzībai.
 Zemes īpašniekus, kuri tuvāko 
gadu laikā plānojuši izveidot kādu 
tūrisma infrastruktūras objektu 
AAA „Veclaicene”, aicinām līdz 
jūlija sākumam iesniegt dabas 
aizsardzības plāna izstrādātājiem 
par to informāciju, lai šīs ieceres 
varētu izvērtēt un iekļaut plānoto 
apsaimniekošanas pasākumu kartē, 
tādējādi nākotnē atvieglojot objektu 
saskaņošanas procedūru un finansē-
juma piesaisti.
 Dabas aizsardzības plānu sabiedris-
kā apspriešana notiks šī gada rude-
nī, un tās laikā visiem interesentiem 
būs iespējams iepazīties ar plānu 
saturu un priekšlikumiem teritorijas 
apsaimniekošanai un aizsardzībai, 
kā arī sniegt savus komentārus. In-
formācija par apspriešanas sanāks-
mēm un dabas aizsardzības plāni 
būs pieejami gan Alūksnes novada 
pašvaldībā un pagastu pārvaldēs, 
gan interneta resursos – Dabas 
aizsardzības pārvaldes mājaslapā 
(www.daba.gov.lv, informācija par 
sanāksmēm tiek publicēta kalendā-
rā), projekta „Integrētie plānojumi” 
mājaslapā (www.integralplan.daba.
gov.lv) un plāna izstrādātāju mājas-
lapā (www.environment.lv). 
 Dabas aizsardzības plāna izstrādā-
tāju tālrunis: 67242411, informācija 
par projektu „Integrētie plānojumi”: 
projekta eksperte Daina Bojāre, 
29452407

SIA „Alūksnes nami” jauns pakalpojums

 Tā kā kopš 2014. gada SIA „Alūksnes nami” pamatkapitālā ir 
ieguldītas ēkas Rūpniecības ielā 4, tad šobrīd tās tiek pilnvērtīgi 
apsaimniekotas. Viena no apsaimniekošanas formām ir jaunā 
pakalpojuma - naktsmītnes - izveide, kas paredzēta, lai 
izmitinātu, piemēram, celtniecības vai ceļu remonta brigādes.
 Blakus naktsmītnei, kura atrodas Rūpniecības ielā 4, atrodas 
arī stāvvieta lielgabarīta un spectehnikas novietošanai un uzglabāšanai. 
Lēmums izveidot šādu pakalpojumu pieņemts, lai pēc iespējas 
pilnvērtīgāk tiktu izmantotas visas kapitālsabiedrības īpašumā esošās 
telpas, informē SIA „Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts. 
 SIA „Alūksnes nami” teritoriju Rūpniecības ielā sāk apdzīvot arī 
apakšīrnieki. Uzņēmēju vidū radusies interese par iespēju šajā teritorijā 
glabāt savu tehniku slēgtās novietnēs, un, kā norāda Armands Musts, 
drīzumā šāds pakalpojums tiks piedāvāts, rūpējoties ne vien par 
teritorijas labiekārtošanu, bet arī drošību.
 SIA „Alūksnes nami” informē, ka Rūpniecības ielas 4 teritorijā ir 
izvietotas lielas zaru kaudzes, kurās nepieciešamības gadījumā arī pilsē-
tas iedzīvotajiem ir atļauts novietot koksni, kuru nevajadzētu dedzināt. 
Šī koksne vēlāk, vienojoties ar kādu apakšuzņēmēju, tiks sašķeldota.

SIA „Alūksnes nami” jauna komunāltehnika

  SIA  „Alūksnes nami”  iegādājusies specializētu komunāltehniku 
„Multi One S 630” ar  sešu veidu uzkabēm dažādu komunālo 
darbu veikšanai.
 Rotējošā cilindriskā birste, slaucīšanas birste, universālais kauss, sāls 
un smilts kaisītājs, zāles pļāvējs, sniega pūtējs, ir uzkabes, kas ļaus 
pašvaldības kapitālsabiedrībai pašu spēkiem veikt visus komunālos 
darbus namu iekšpagalmos, kā arī sniegt ārpakalpojumus. Iepriekš SIA 
„Alūksnes nami” rīcībā bija traktors „VTZ 30”, ar kuru praktiski varēja 
veikt tikai transportēšanas darbus, tādēļ tika nolemts to pārdot un iegū-
tos līdzekļus ieguldīt jaunas tehnikas iegādē.
 Darba vietu skaits līdz ar jaunās tehnikas iegādi kapitālsabiedrībā nav 
palielinājies, jo ar jauno tehniku strādā jau esošais personāls, norāda SIA 
„Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts.
 Pašvaldības kapitālsabiedrība iegādājusies arī jaunu mauriņa kop-
šanas tehniku, pašgājējmašīnu „Stiga” un trimmeri „Husqvarn”. SIA 
„Alūksnes nami” īpašumā ir arī traktortehnika „BOBCAT”, kas kopā ar 
jauno „Multi One 630” ziemā ļaus SIA „Alūksnes nami” pašu spēkiem 
tīrīt sniegu iekšpagalmos visā pilsētas teritorijā.

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi jūlijā
01.07.2015.

Sporta pasākumi

2. jūlijā 18.00 Alūksnes Pilssalas 
volejbola laukumos pludmales 
volejbola seriāla 5. kārta.
4. - 5. jūlijā 11.00 ziemas sporta 
centrā „Mežinieki” apvidus loka 
šaušanas sacensības „Livonijas 
kauss”.
9. jūlijā 18.00 Alūksnes Pilssalas 
volejbola laukumos pludmales 
volejbola seriāla 6. kārta.
16. jūlijā 18.00 Alūksnes Pilssalas 
volejbola laukumos pludmales 
volejbola seriāla 7. kārta.
18. jūlijā 12.30 un 19. jūlijā 10.00 
Alūksnes Pilssalā Eiropas un 
Baltijas valstu čempionāts ūdens 
moto sportā.
23. jūlijā 18.00 Alūksnes Pilssalas 
volejbola laukumos pludmales 
volejbola seriāla 8. kārta.
25. jūlijā bijušajā Zeltiņu 
raķešu bāzē skriešanas sacensību 
„Mizojam, ka prieks” 3. kārta. 
Reģistrēšanās no pulksten 10.00 
līdz 10.45, starts pulksten 11.00.
25. jūlijā 17.00 Ilzenē „Stipro 
skrējiens”.
30. jūlijā 18.00 Alūksnes Pilssalas 
volejbola laukumos pludmales 
volejbola seriāla 9. kārta.

Alūksnē

3. jūlijā 19.00 Alūksnes Pilssalas 
estrādē muzikālā komēdija „Septi-
ņas vecmeitas”. Lomās: Olga Dre-
ģe, Velta Straume, Raimonda Vaz-
dika, Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, 
Dace Makovska, Ginta Krievkalna 
vai Liene Šomase, Maija Romaško, 
Juris Jope vai Emīls Kivlenieks, pie 
klavierēm Gints Žilinskis. Ieeja: 5, 
7, 9 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
„Biļešu Paradīzes” kasēs.
3. jūlijā 22.30 Alūksnes 
Pilssalas estrādē balle kopā ar 
grupu „Bruģis”. Ieeja: 3 EUR.
11. jūlijā Alūksnes Pilssalas 
estrādē Putu ballīte. Ieeja: no 
18.00 līdz 21.00 bērniem līdz 
7 gadu vecumam bez maksas, 
pārējiem 2 EUR, no 22.00 – 4 EUR, 
no 23.00 – 5 EUR.
18. jūlijā 21.00 Alūksnes Pilssa-
las estrādē grupas „GINC& ES”, 
„Forte”, „Transleiteri”, Rasels un 
Sabīne Berezina, DJ DWEEN. 
Ieeja: pasākuma dienā 7 EUR, 
iepriekšpārdošanā 5 EUR.

Alūksnes muzejā

Izstādes
No 3. jūlija Alūksnes mākslinieku 
izstāde „Ziedi sajūtās”. Izstādes 
atklāšana 3. jūlijā 16.00.
Pētera Zālīša izstāde „Senie 
pulksteņi”. 
„VEF 14. ceham 50” izstāde.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un arheo-
loģiskā ekspozīcija „Laikmetu 
mielasts”. Jaunajā ekspozīcijā, 
kas sadalīta sešās tematiskās daļās, 
apmeklētāji varēs iepazīties ar 
Alūksnes vēsturi Latvijas un pasau-
les kontekstā.
„Leo Kokle. Mākslinieka ista-
ba”. Gleznotājs, portretists, jauno 
mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas 
iniciators, tautā populārs un iemīlēts 
mākslinieks, viens no talantīgāka-
jiem sava laika gleznotājiem. 
„Totalitārā režīma cietušo pie-
miņas istaba”. 1941., 1949. gada 
represiju atceres ekspozīcija. 
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. Atmiņas 
par laiku, kad Alūksnes parkā bija 
skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču 
L. Līces, V. Mikānes, 
G. Grundbergas veidotie darbi.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes: „Puķu 
grāmatu saiets” (01. – 31.07. 
abonementā); „Gada balva 

literatūrā” (01. – 31.07. lasītavā); 
„Ceļojums pa Latvijas pilīm” 
(01.07. - 31.07. bērnu literatūras 
nodaļā).
Izstādes: No 1. līdz 20. jūlijam 
fotogrāfa Viļņa Blūma izstāde 
„Alūksne pagātnes un tagadnes 
atspulgos” (bibliotēkas 2. stāvā); no 
1. līdz 31. jūlijam Alūksnes Mākslas 
skolas pieaugušo gleznošanas 
studijas darbu izstāde (bērnu 
literatūras nodaļā); 16. jūlijā galda 
spēļu diena bērnu literatūras nodaļā.

Alsviķu pagastā

4. jūlijā 12.00 Alsviķu sporta 
laukumā Alsviķu pagasta SPORTA 
diena visu vecumu iedzīvotājiem 
ar individuāliem un komandu 
netradicionāliem sporta veidiem un 
aktivitātēm. Sekojiet informācijai 
afišās.
4. jūlijā 22.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā kultūras 
namā) zaļumballe ar grupu „ROLI-
SE” un DJ Aleksandru Lustiku, 
DJ Jāni Avotiņu. Ieeja: 2,50 EUR, 
no 23.30 – 3 EUR.
14. jūlijā 15.00 Alsviķu kultū-
ras namā kaimiņpagastu senioru 
pēcpusdiena „Kad vasara zied…” 
ar muzikantiem Rasmu un Gunāru 
Igauņiem no Gaigalavas. Līdzi ņe-
mams mazs “groziņš” un 1 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Viens nosviests zemē, 
nīkst, cits, nosviests zemē, dīgst!” 
- rakstniecei Dzidrai Rinkulei - 
Zemzarei - 95; aktierim Ģirtam 
Jakovļevam - 75; „Dzīve šķiet 
tik vienkārša, un nākotnes aina ir 
skaidra…” - žurnālistei, rakstniecei 
Skaidrītei Gailītei - 75; tematiskā 
izstāde: „Nāc un piedalies bērnu 
žūrijā”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekiem Martai Skujai 
- 100, Skaidrītei Annai Gailītei - 75, 
Dzintrai Rinkulei - Zemzarei – 95, 
Andrē Moruā – 130; tematiskās 
izstādes: „Ārstniecības augi tavai 
veselībai”, Derīgi padomi mājai”.

Annas pagastā

25. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos 
kapusvētki.
25. jūlijā svinam Annas dienu 
Annā. Pasākuma programma:
11.00 Annas kultūras namā 
saimnieces izrādīs savas prasmes 
pavārmākslā,
12.00 - 14.00 Bērnu rotaļu 
laukumā biedrības „Jumata” 
brīvdabas spēles,
12.00 pie kultūras nama muzicēs 
„Veišu muzikanti” no Galgauskas,
19.00 kultūras namā Līgo kultūras 
nama amatierteātra „Vieglu garu” 
izrāde - J. Anerauds „Juku laiki 
priekšpilsētā”,
22.00 kultūras namā ballē spēlēs 
grupa „Visi ierobežojumi atcelti” 
(V.I.A.) no Cēsīm.
Annas bibliotēkā izstādes: „Tāda 
ir dzīve…” - žurnālistei, rakstniecei 
Annai Skaidrītei Gailītei – 75, „Lai 
skan…” - Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki. 

Ilzenes pagastā

17., 18. jūlijā Ilzenes SKIM 
centrā „Dailes” sadarbībā ar 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centru 
„Daru pats. Daru citam.” Jauniešu 
vides uzlabošanas projektu īstenoša-
na. Sīkāka informācija ABJC.
25. jūlijā 17.00 Ilzenē tradicionā-
lais  „Stipro skrējiens Ilzenē 2015”.

Jaunalūksnes pagastā

17. jūlijā 20.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” muzikālās 
apvienības „3 Stenori” joku 
koncerts - programma „Ap, Par, 
Zem...”. Īpašie viesi - Priekuļu 
tehnikuma jauniešu deju kopa 
„Virpulis”.
17. jūlijā 22.00 Bejas brīvdabas 

estrādē „Dainas” zaļumballe kopā 
ar Kasparu Maku.
Bejas bibliotēkā literatūras izstā-
des: rakstniecei Dzidrai Rinkulei 
- Zemzarei – 95 (8.07.), „Visu laiku 
labākais Dūdars” - aktierim Ģirtam 
Jakovļevam - 75 (10.07.), „Jāmācās 
novērtēt to, kas mums dots” - 
žurnālistei, rakstniecei Annai 
Skaidrītei Gailītei - 75 (20.07.)

Jaunannas pagastā

4. jūlijā 20.00 Jaunannas Zaķusa-
lā deju kolektīvu „Jaunanna” – 25 
gadu un „Oga” - 5 gadu jubilejas 
koncerts „Un tieši tāpēc”. Mūsu vie-
si – deju kopas „Nebēda”, „Dēka”, 
„Enku – Drenku”, „Maliena”. 
Ieeja: 1,50 EUR. Pēc koncerta 
22.00 balle ar grupu „Leivēri”. 
Ieeja: ballē 2,50 EUR. Ja pērk biļeti 
uz koncertu un balli kopā - 3 EUR.
10. jūlijā 22.30 Jaunannas 
Zaķusalā diskoballīte kopā ar 
DJ Relax, DJ Musicmaster. Ieeja 
līdz 23.00 – 2 EUR, vēlāk 3 EUR.
26. jūlijā 11.00 Jaunannas netradi-
cionālās sporta spēles. Reģistrācija 
no 10.00, komandā 5 dalībnieki, no 
tiem vismaz viena dāma.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Zvirbulīts manī veras ar pērļu 
actiņu” - bērnu grāmatu autorei 
Dzidrai Rinkulei – Zemzarei - 95, 
„Mūsu dvēseļu saules puse” - 
rakstniecei Annai Skaidrītei 
Gailītei - 75.

Jaunlaicenes pagastā

5., 19. jūlijā 16.00 Opekalna 
ev. lut. baznīcā dievkalpojums.
18. jūlijā Jaunlaicenes parkā 
Jaunlaicenes muižas muzejs 
piedāvās malēniskas izdarības 
Puķu draugu saieta dalībniekiem.
25. jūlijā Jaunlaicenes muižas 
svētki „Še ir labi saimenieki”:
12.00 ESTRĀDĒ - Annas un Jēkaba 
sveiciens Jaunlaicenei un 
Jaunlaicenes viesiem, 
no 12.30 – 14.30 MUIŽAS 
MUZEJĀ - Annas un Jēkaba darbu 
izrādīšana un iemēģināšana,
no 12.30 – 15.30 MUIŽAS PARKĀ 
- pirkšana, pārdošana, saimnieču 
galds „Zināmais caur nezināmo” 
un citas izlustes,
no 12.30 – 14.00 ESTRĀDĒ – 
aktivitātes bērniem „Lauku darbiņi 
mazajiem:,
14.00 ESTRĀDĒ – bērniem 
„jautrošanās” kopā ar Minniju un 
Mikiju,
15.30 TAUTAS NAMĀ – A. Niedz-
viedzis „Dūdene zin”, Jaunlaicenes 
amatierteātra izpildījumā,
19.00 ESTRĀDĒ – koncerts, 
viesojas Valmieras drāmas teātra 
dziedošo aktieru trio „Žerāri”,
22.00 ESTRĀDĒ – balle, spēlē 
„Kantoris 04”.
26. jūlijā 13.00 Opekalna kapos 
kapusvētki.
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 jaunajam 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 no-
zīmīgus pasākumus svinēt muzejā. 
Rezultāts pārsteigs.
Sīkāk: http://www.aluksne.lv/
03_01_04.php

Kalncempju pagastā

Līdz 15. jūlijam Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muze-
jā izstāde „Koka pārvērtības” - 
A. Puzuļa un muzeja krājuma koka 
apstrādes darba rīki un koka 
amatnieku mūsdienu darbi.
4. jūlijā 12.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muze-
jā pasākums sadarbībā ar akreditētu 
profesionālās izglītības iestādi 
„Pirts skola” - „Pirts skola Atē”.
21. jūlijā 18.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejs ielūdz uz 30 gadu jubilejas 
pasākumu „Svarīgs ir cilvēks”. 
Pasākumā piedalās saksofonists, 
kalncempietis Zintis Žvarts.
Kalncempju pagasta Viktora Ķir-
pa Ates muzejā izglītojošās 
programmas:
- Maizes programma „Neba maize 
pati nāca”. 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 „Lauku sētas 
gudrības”, 
- Atraktīva programma visām 
paaudzēm „Spēles ar koka spēlēm”, 
- Programma „Visi koki lieti der”. 
Stāsts par koka nozīmi latviešu 
zemnieka dzīvē.
Visas programmas papildināmas ar 
citu muzeja piedāvājumu un 
pielāgojamas dažāda vecuma 
interesentiem. Programmas 
piedāvājam arī izbraukumā.

Liepnas pagastā

26. jūlijā 13.00 Liepnas kapos 
kapusvētki.
26. jūlijā 14.00 Sprinduļkalna 
kapos kapusvētki.
26. jūlijā 15.00 Saidu kapos 
kapusvētki.
Liepnas pagasta bibliotēkā: Jauno 
grāmatu dienas jaunieguvumu 
- daiļliteratūras un nozaru litera-
tūras izstādes; literatūras izstādes: 
„Gudrība un patiesība Raiņa un 
Aspazijas darbos” - Rainim un 
Aspazijai - 150.

Mālupes pagastā

3. jūlijā 22.00 Mālupes brīvdabas 
estrādē diskoballe.
25. jūlijā 12.00 Mālupes kapos 
kapusvētki.
25. jūlijā 19.30 Mālupes brīvda-
bas estrādē Malienas amatierteātra 
„Pakāpiens” izrāde - M. Horna 
„Ļaujies, un viss”, 22.00 zaļumballe 
kopā ar grupu „Zeļļi”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniecei Dz. Rinkulei - 
Zemzarei - 95, žurnālistei, rakstnie-
cei A. Sk. Gailītei – 75; lasīšanas 
piedzīvojums ir sācies - „Bērnu un 
jauniešu žūrija -2015”; makulatūras 
vākšanas akcija „Bibliotēka man, es 
bibliotēkai”.

Mārkalnes pagastā

22. jūlijā 15.00 Mārkalnes 
pagastā pie Meistarīša ezera 
Saimnieču diena seniorēm. 

Pededzes pagastā

22. jūlijā 13.00 Pededzes bibliotē-
kā Jauno grāmatu izstāde - apskats 
„Dzīvo dzīvi. Tajā tava daļa! 
(Z. Purvs)”.
25. jūlijā 14.00 Kūdupes kapos 
kapusvētki.

Veclaicenes pagastā

4. jūlijā 10.00 Veclaicenes pagastā 
laivu brauciens – ekspedīcija pa Ie-
vas, Trumulīša un Raipala ezeriem 
„Veclaicenes ezeru izaicinājums”.
5. jūlijā 14.00 Veclaicenē 
veloekskursija „Min pedāļus pa 
Veclaiceni”.
10. jūlijā 19.00 Veclaicenes estrā-
dē Võru festivāla ietvaros koncerts 
„Es atnācu dižoties, nāciet tautas 
skatīties”. Piedalās: akadēmiskā īru 
deju grupa „TRINITY” no Čikāgas 
(Amerika), folkloras grupa no Ja-
kutijas, igauņu deju kolektīvs, setu 
folkloras grupa (Igaunija).
18. jūlijā 13.00 Veclaicenes tautas 
namā pensionāru atpūtas pasākums 
„Uz vasaras sliekšņa...”. Pasākumu 
kuplinās Tervas (Igaunija) vīru 
vokālais ansamblis.

Zeltiņu pagastā

4. jūlijā 19.00  Zeltiņu 
Sporta un atpūtas parkā aicinām 
iepazīties un arī  pašiem apgūt 
mūsdienu dejas (dažādu deju žanru 
apvienojums) „Deju Studijas 
PRO-X” (Rīga) vadībā. Studijas 
darbu  var aplūkot 
www.danceprox.com. 
Ieeja: brīva.
22. jūlijā Zeltiņu seniori dodas 
ekskursijā „Izsmaržo vasaru”. Do-
simies izbaudīt Alūksnes skaistākās 
vietas, iepazīsimies ar pilsētas 
tūrisma un izklaides objektiem un 
jaunāko piedāvājumu Alūksnes 
muzejā. Ekskursijai lūdzu pieteik-
ties līdz 15. jūlijam pie tautas nama 
vadītājas personīgi, vai zvanot uz 
mobilo telefonu 29492284.
24. jūlijā 18.00 Zeltiņu tautas 
namā Pirmā Jokdaru festivāla 
Zeltiņos „Vajag tik rakt”  
videoversija. Ieeja brīva.
25. jūlijā Zeltiņu pagasta atklāto 
krosa skriešanas seriāla sacensību 
„Mizojam, ka prieks” 3. posms 
„Ļeņina laukums”. Skrējiens notiks 
bijušās PSRS armijas raķešu bāzes 
teritorijā pie Ļeņina pieminekļa. 
Reģistrēšanās no pulksten 10.00 
līdz 10.45, starts pulksten 11.00.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Bērnu žūrija 2015”, 
„Latvija - mazā, skaistā, 
neparastā” (jaunumi ceļotājiem), 
„Annai Skaidrītei Gailītei – 75”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās eks-
pozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”, foto ekskursijas: „Zeltiņi 
2014”, „Gadsimtu vējos šūpojo-
ties”, izstādes „Zentas roku darbi”, 
„Ceļš uz mājām”; ekskursijas uz 
bijušo PSRS kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā

7. jūlijā 19.00 Ziemera pagasta 
„Prinduļos” piemiņas brīdis 
Prinduļu kaujas vietā.
22. jūlijā 11.00 pie Māriņkalna 
tautas nama pasākums bērniem „ 
Mūsu vasara”. Būs iespēja 
sportiskā gaisotnē piedalīties 
veiklības spēlēs, dažādās rotaļās, 
konkursos, apgleznot akmeņus 
un nopelnīt saldas balviņas
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: 
,,Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija 
- 2015”, grāmatu kolekcijas, „Jūlijs 
sila ziedu zvanus sūta, Un tiem līdzi 
aveņogas liek” - Gatavosim ziemas 
krājumus!, „Tavam vasaras 
lasītpriekam!” - ieteicamās 
grāmatas dažādām vecuma 
grupām.


