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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Alūksnē tapis
jaunais Kultūras centrs
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē noslēdzies viens 
no vērienīgākajiem un apjoma 
ziņā lielākajiem projektiem - 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansētais projekts 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 
un Brūža ēkas rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”.

 Projekta īstenošana devusi 
vairākus ļoti būtiskus ieguvumus – 
ir rekonstruētas Brūža, Dzirnavu, 
Parka, Tirgotāju, Vidus un Dārza 
ielas vai to posmi, tomēr pats 
svarīgākais un novada iedzīvotāju 
gaidītākais notikums ir 
atjaunotais un nu arī paplašinātais 
vecais muižas laiku brūzis – ēka, 
kas gadu desmitiem kalpojusi 
pilsētas un novada saviesīgajai, 
kultūras dzīvei. Arī turpmāk šajā 
celtnē – Alūksnes kultūras centrā - 
notiks kultūras pasākumi un tā būs 
pilsētas amatiermākslas kolektīvu 
mājvieta. Tai būs arī jauna funkci-
ja – uzņēmējdarbības atbalsts. Te 
būs iespēja organizēt konferences, 
sanāksmes un dažādus citus pasā-
kumus uzņēmējdarbības veicināša-
nai, būs kafejnīcas telpas, plašāku 
darbību jaunajās telpās varēs izvērst 
arī Tautas lietišķās mākslas studija 
„Kalme” un citi individuālā 

darba veicēji.
 Pamazām jaunās telpas sāks apdzī-
vot gan kultūras iestādes darbinieku 
kolektīvs, gan amatiermākslas 
kolektīvi. Kultūras centra svinīgā 
atklāšana paredzēta augusta beigās, 
bet atklāšanas koncerts „Mūs vieno 
mājas” notiks 18. septembrī, kad 
skatītājus priecēs mūziķi, kurus 
viņu izcelsme vai dzīves gaitas ir 
saistījušas ar Alūksni.
 Jaunajam kultūras centram iegādāts 
arī jauns ESTONIA flīģelis. Viens 
no pirmajiem, kas to iemēģināja 
un novērtēja, bija komponists Jānis 
Lūsēns, atzīstot to par pārdomātu 
un labu investīciju, nepārtērējot 
līdzekļus un iegādājoties ļoti labu 
instrumentu.

 - Acīmredzot firma ESTONIA 
ir izturējusi krīzi, kas bija pēc 
padomju laika, un es varēšu reko-
mendēt arī citiem šī uzņēmuma 
instrumentus. Jaunā koncertzāle 
ir brīnišķīga, tai ir ļoti labs vietu 
skaits. Lielās koncertzāles ar laiku 
kļūs grūtāk uzturēt, bet šāds izmērs, 
ar 400 – 450 vietām un iespējām 
variēt būs ļoti lielisks dažāda 
formāta kultūras notikumiem, - 
sacīja J. Lūsēns.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šogad aprit 95 gadi kopš 
mazajam Alūksnes miestam ezera 
krastā piešķirtas pilsētas tiesības. 
Kopš tā laika šeit dzīvojis daudz 
ļaužu, notikuši dažādi notikumi, 
pilsēta augusi, attīstījusies un 
mainījusies. Tādēļ šovasar visi 
kopā svinēsim mūsu pilsētas 
dzimšanas dienu, vēlot izaugsmi 
tai un veltot labus vārdus cits 
citam - šīs pilsētas iedzīvotājiem 
un viesiem tā, lai piepildītos šīs 
vasaras svētku moto „Sirds 
uzzied Alūksnē!”.

 Svētkus ieskanēs jau ceturtdien
 Tā kā šovasar Alūksnes dzimšanas 
dienas svinības sakrīt ar Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
105. jubileju, tad svētku 
apmeklētājiem būs ļoti daudz 
pasākumu, no kuriem izvēlēties 
sev tīkamākos.
 Alūksnes pilsētas svētki sāksies 
jau ceturtdien, 30. jūlija vakarā, 
kad Alūksnes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā ar koncertu 
uzstāsies Ukrainas bērnu koris 
„Ščedrik”. Kora koncertprogrammā 
būs klasiskā mūzika un ukraiņu 
tautas mūzika. Jāpiebilst, ka 
koncerta apmeklētāji ir aicināti 
ziedot tieši šim korim.
 Piektdien pilsētas svētku norises 
turpināsies ar aktivitātēm, kas 
notiks ERASMUS+ programmas 
jauniešu apmaiņas projekta 
ietvaros. Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra rīkotajās radošajās 
darbnīcās aicināts ikviens jebkurā 
vecumā, lai iemācītos ko jaunu un 
darbotos kopā. 
 Vakarā galvenā notikumu vieta 
būs Alūksnes Pilssala. Tā kā 
sestdienas vakarā savu jubileju 
svinēs Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija, tad alūksniešiem 
ierastais mūzikls šogad būs skatāms 
jau piektdienas vakarā. Vēlāk, no 
pulksten 22 pie pašvaldības 
aģentūras „ALJA” ēkas ballē 
muzicēs Jānis un Atis Auzāni. 
Stundu – no pulksten 23 līdz 

24 sagaidīsim īpašos viesus – grupu 
„Boney – M”, kas ļaus visiem 
atgriezties 70 – 80 gadu mūzikā. 
Savukārt pēc tam atkal turpināsies 
balle, kurā par muzikālo pavadīju-
mu rūpēsies brāļi Auzāni un 
DJ Aivis (Latvijas Radio 2). Tā kā 
pilsētas svētki turpināsies vēl arī 
sestdien un svētdien, tad piekt-
dienas zaļumballe noslēgsies ap 
pulksten 3.30.
 Jāpiebilst, ka piektdienas vakara 
norises Pilssalā – gan mūzikls, gan 
balle - koncerts ir par maksu. 
Aicinām gan alūksniešus, gan 
pilsētas svētku viesus savlaicīgi 
iegādāties ieejas biļetes uz šiem 
pasākumiem, lai svētku dienā 
biļešu iegāde nekavētu laiku un 
neradītu liekus sarežģījumus. Īpaši 
to aicinām darīto tos, kas plāno 
doties uz „Boney M” koncertu, kā 
arī uz pasākumu ierasties laikus, 
jo būs stingrāki drošības 
nosacījumi.

Sestdien bagātīgs 
svētku aktivitāšu klāsts

 Sestdien pilnīgi visi pilsētas 
svētku notikumi būs bez maksas, 
tie sāksies jau no agra rīta un 
turpināsies līdz pat naktij dažādās 
vietās pilsētā. Dienas pirmajā 
pusē svētkus svinēsim Alūksnes 
Jaunās pils apkārtnē. Te noritēs 
amatnieku tirgus, kam pieteikties 
vēl iespējams līdz 30. jūlijam, 
sazinoties ar Alūksnes muzeju 
pa tālruni 29205295.
 Pilsētu no rīta modinās 
folkloras kopas un deju 
kolektīvi, varēs vērot zirgu 
izjādes paraugdemonstrējumus. 
Alūksnes muzejā skatāma novada 
mākslinieku gleznu izstāde „Ziedi 
sajūtās”, bet paši mākslinieki uz 
tikšanos un dažādu radošu 
darbošanos ikvienu svētku 
apmeklētāju aicinās ārpusē pie pils 
„Mākslas pļavā”. Turpat blakus 
darbosies arī brīvā skatuve, kur ielu 
muzikanti papildinās mākslinieku 
radošo veikumu.

Turpinājums 4. lappusē

Lai ikviena sirds uzzied Alūksnes pilsētas svētkos!
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izsoles
Alūksnes novada pašvaldība 
19.08.2015. rīko nekustamā īpa-
šuma Pleskavas ielā 6A, Alūksnē, 
Alūksnes novadā otro mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 28686707. Sākumcena – 
1451 EUR, nodrošinājums – 145 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 14.08.2015. Samaksa jā-
veic līdz 14.08.2015. vai izvēloties 
nomaksas variantu. Pieteikumu re-
ģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 - 16.00, līdz 
14.08.2015. plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldība 
19.08.2015. rīko nekustamā īpašu-
ma – dzīvokļa – Laurencenes ielā 
2-41, Alūksnē, Alūksnes novadā 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 64321456. 
Sākumcena – 3226 EUR, nodroši-
nājums – 323 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 14.08.2015. 
Samaksa jāveic līdz 14.08.2015. 
vai izvēloties nomaksas variantu. 
Pieteikumu reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 
- 16.00, līdz 14.08.2015. plkst. 
16.00.

Alūksnes novada pašvaldība 
19.08.2015. rīko nekustamā īpa-
šuma – dzīvokļa – Pils ielā 40-44, 
Alūksnē, Alūksnes novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64321456. Sākumcena – 
3326 EUR, nodrošinājums – 333 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 14.08.2015. Samaksa jā-
veic līdz 14.08.2015. vai izvēloties 
nomaksas variantu. Pieteikumu re-
ģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 - 16.00, līdz 
14.08.2015. plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldība 
19.08.2015. rīko nekustamā īpa-
šuma – dzīvokļa – Pils ielā 38-7, 
Alūksnē, Alūksnes novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 64321456. Sākumcena – 
6126 EUR, nodrošinājums – 613 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 14.08.2015. Samaksa jā-
veic līdz 14.08.2015. vai izvēloties 
nomaksas variantu. Pieteikumu re-
ģistrācija katru darba dienu Dārza 
ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 
- 11.00 un no 14.00 - 16.00, līdz 
14.08.2015. plkst. 16.00.

Alūksnes novada pašvaldība 
19.08.2015. rīko nekustamā 
īpašuma “Pagasta zeme”, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā mutisku izsoli ar aug-
šupejošu soli. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
26597354. Sākumcena – 1591 
EUR, nodrošinājums – 159 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 14.08.2015. Samaksa jāveic 
līdz 14.08.2015. vai izvēloties 
nomaksas variantu. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā 
no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 14.08.2015. 
plkst. 16.00.

Alūksnes viduslaiku pilī arī šogad arheoloģiskā izpēte
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes viduslaiku pilī 
notiek arheoloģiskās izpētes 
darbi, kurus Alūksnes novada 
pašvaldība organizēja arī 
pagājušajā gadā, kad pils ZR 
daļā izpēte tika veikta 10 x 15 m 
lielā izrakumu laukumā.

 - Iemērītais izrakumu laukums, 
saskaņā ar 17. gadsimta pils plā-
niem, atradās vietā, kur tas daļēji 
skar galvenās pils iekšpagalmu, 
daļēji sakrītot arī ar pils ziemeļu un 
rietumu korpusa vietu. Šajā vietā 
virs zemes nav saglabājies neviens 
pils mūris. Izpēte veikta līdz kād-
reizējam galvenās pils iekšpagalma 
līmenim, kas veidojies pils pēdējās 
apdzīvotības (pastāvēšanas) laikā, - 
informē arheologs Uldis Kalējs.
 Šogad izpētes darbi, kas sākās jau 
1. jūlijā, noris līdzās pagājušā gada 

izrakumu laukumam, paplašinot to 
nosacīti ziemeļu un dienvidu virzie-
nā. Ziemeļu pusē esošajam izraku-
mu laukumam saskaņā ar senajiem 
plāniem jāsakrīt ar vietu galvenās 
pils priekšpusē, bet dienvidu pusē 
esošajam izrakumu laukumam – da-
ļēji ar galvenās pils rietumu korpusu 
un pils iekšpagalmu.
 Tāpat kā pirms gada, arī šogad 
pašvaldība izpētes darbos iesaistī-
jusi desmit jauniešus no Alūksnes 
novada, kuriem tas ir vasaras darbs 
Nodarbinātības Valsts aģentūras 
izsludinātā skolēnu nodarbinātības 
projekta ietvaros.
 Vairums jauniešu uz jautājumu - 
kāpēc viņi izlēmuši meklēt vasaras 
darbu, atzīst, ka uz to viņus mudi-
nājuši vecāki, tomēr nenožēlo, ka 
piekrituši vasarā strādāt un mudina 
to darīt arī citiem, jo tā var iegūt 
gan darba pieredzi, gan arī nopelnīt. 
 Jauniešu atbildes par to, kas viņiem 
šajā darbā patīk, ir dažādas, vienam 
tie ir atradumi, bet cits apgalvo, 
ka vislabāk viņam patīkot pauzes. 

Jaunieši stāsta, ka darba kolektīvā 
kļuvuši par draugiem. “Draugu lokā 
ir vieglāk strādāt šo fiziski nogur-
dinošo darbu”, vienbalsīgi paziņo 
jaunieši.
 Lielākais atradums, ko jaunieši 
uzgājuši ir lielgabala lode, tomēr 
arheoloģisko izrakumu vadītājs Ul-

dis Kalējs uzsver, ka liels atradums 
ir atklātais bruģētais ceļš, kurš veda 
iekšā pilī.
„Visvairāk mēs vēlamies atrast 
kādus dārgumus, zelta lādi, pie-
mēram”, - par saviem  vēlamajiem 
nākotnes atradumiem saka jaunieši. 

Alūksnes viduslaiku pilī arī šovasar turpinās arheoloģiskās izpētes 
darbi 

Viktora Ķirpa Ates muzejs 
Kalncempjos svin 30. gadskārtu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 21. jūlijā Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzeja Vidzemes lauku 
sētā pulcējās esošie un bijušie 
kalncempieši, kaimiņu pagastu 
ļaudis, novada kultūras iestāžu 
pārstāvji, lai svinētu muzeja 
30. gadskārtu.

 Šis notikums aizritēja Imanta 
Ziedoņa vārdu „Laiki nav svarīgi. 
Svarīgs ir cilvēks.” noskaņā un 
patiesībā tie bija svētki ikvienam 
kalncempietim, kas pirms trīsdesmit 
gadiem atsaucās muzeja veidotājam 
un ilggadējam tā vadītājam Vikto-
ram Ķirpam un palīdzēja muzeja 
tapšanā, kā nu katrs varēja – cits ar 
senām lietām, cits ar savu darbu, 
cits – vienkārši ar domām atbalstot.
 Muzeja vadītāja Ina Rubene 
svētku pasākumā pateicās Vikto-
ram Ķirpam un viņa ģimenei, viņu 
ciešajiem līdzgaitniekiem Kraukļu 
ģimenei un visiem kalncempie-
šiem par šo nozīmīgo veikumu, 
kā arī atbalstītājiem, kuri kopā ar 
muzeju bijuši visu tā darbības laiku. 
Pasākumu ar muzikālo skanējumu 
kuplināja kalncempietis, Latvijā pa-
zīstamais saksofonists Zintis Žvarts.
 Svētku dienā muzeja pagalmā 
tika iestādīts ozols Viktora Ķirpa 
piemiņai. Kopā ar muzeja vadītā-
ju Inu Rubeni, Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku 

Aivaru Fominu to darīja arī Viktora 
un Mirdzas Ķirpu ģimenes locekļi 
– meita Māra, mazmeita Baiba un 
mazmazdēls Artuss, kā arī kaln-
cempiešu Cauku dzimtas atvase 
- Andrejs Cauka no Zeltiņiem, kurš 
ir piedalījies visos muzejā rīkotajos 
Pļaujas svētkos. Tagad ozols kuplos 
un arvien apliecinās šo vārdu patie-
sumu – „Cilvēks ir svarīgs”.
 Pēc tam visi pasākuma dalībnieki 
pulcējās jaunajā „Laidara” ēkā, 
kur muzeja darbinieki demonstrēja 
prezentāciju, atceroties muzeja 
tapšanas vēsturi, un pastāstīja par 
šobrīd aktuālo iestādes darbībā.
 Muzeja kolektīvu svētkos sveica 
Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Aivars Fomins, kolēģi 

no Zeltiņu, Jaunlaicenes muižas un 
Alūksnes muzejiem, Bejas novad-
pētniecības centra, Jaunlaicenes 
folkloras kopas „Putnis” pārstāves, 
Kalncempju pagasta pārvalde, 
atbalstītāji.
 Viktora un Mirdzas Ķirpu meita 
Māra Bērziņa sirsnīgi pateicās 
visiem klātesošajiem savu vecāku 
vārdā, uzsverot, ka viņiem svarīgi 
bijis, lai iesāktā lieta turpinātos, lai 
godā tiktu turēti senči, viņu darbs 
un tradīcijas, lai cilvēki dzīvotu 
mierā, mīlestībā un saticībā.
 Jāteic, ka šis gads Viktora Ķirpa 
Ates muzejā ir nozīmīgs gan ar to, 
ka iestāde sākusi apdzīvot jaunās 
„Laidara” telpas, gan arī to, ka no 
senās, privātā īpašumā esošās un 

šobrīd tehniski nedrošās dzirnavu 
ēkas krājums pamazām tiek pārcelts 
uz muzeja ēkām, savukārt ekspo-
zīcija par muzeja tapšanas vēsturi 
un Kalncempju ļaudīm skatāma 
administrācijas ēkā.
 Bet dzīve un darbs turpinās un 
jau 12. septembrī pulksten 11.00 
Viktora Ķirpa Ates muzejā visi 
laipni gaidīti uz Pļaujas svētkiem, 
kuru moto šogad būs – visi koki 
lieti der. Tad atkal katrā muzeja ēkā 
un pagalmā ļaudis darīs lauku sētas 
rudens darbus, dziedās, dancos un 
andelēsies.
 Šogad svētkos galvenā uzmanī-
ba veltīta koka pārvērtībām un 
pasākumā piedalīsies arī Latvijas 
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 
ar darbnīcu „Koka darbi latviešu 
sētā”. Svētkos būs raugāma skaidu 
plēšana, namdara un mucinieka 
darbi, ratu un ragavu gatavošana, 
zirga loka liekšana, karošu greb-
šana un koka virpošana, būs koka 
spēles, koka dārza skulptūras. Ritēs 
arī citi darbi – saimes mājas krāsnī 
cepsies maize, taps pinumi no tāsīm 
un skaliem un vīzes, labības šķūnī 
apstrādās linus, klētī sviedīs medu, 
rijā kuls labību ar spriguļiem, pie 
motoršķūņa kuls labību ar kuļmašī-
nu, darbinās arī zirga gēpeli. Tautas 
lietišķās mākslas studija „Kalme” 
no Alūksnes būs atvedusi savu 
izstādi „Alūksnes novada tautas 
tērps” un darinās rokdarbus. Notiks 
amatnieku un mājražotāju andele, 
varēs vizināties ar zirgu, būs umur-
kumurs un citas aktivitātes.

 Ozolu Viktora Ķirpa piemiņai stāda viņa ģimenes locekļi – meita 
Māra, mazmeita Baiba un mazmazdēls Artuss

Evitas Aplokas foto
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SPRK izskata „Rūpes” ūdenssaimniecības tarifu projektu
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 SIA „Rūpe” Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijai (SPRK) iesniegusi 
tarifu projektu, kurā maksa 
ūdensapgādi Alūksnē un 
pagastos, kur šo pakalpojumu 
nodrošina SIA „Rūpe”, 
paredzēta 1,30 EUR, savukārt 
kanalizācijas pakalpojumi 
izmaksātu 1,19 EUR.

 Tarifa izstrāde veikta saskaņā 
ar Regulatora padomes 
2010. gada 12. maija lēmumu 
Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika”. Pēc jaunās metodikas 
SIA „Rūpe” šādu dokumentu gatavo 
pirmo reizi, tāpēc tarifa projekts 
izstrādāts, konsultējoties ar SPRK 
Vidzemes reģiona darbiniekiem.
 SPRK regulējamos uzņēmumos 
periodiski veic pārbaudes. Tās 
notiek ne tikai, kad tiek iesniegts 
jauns tarifa projekts, bet tiek pār-
baudīta arī informācija, kas sniegta 
ikgadējās atskaitēs. Tāpat tiek 
pārbaudīti grāmatvedības reģistri, 
noslēgtie līgumi un grāmatvedības 
dokumenti. Tiek veikta pārbaude 
ūdenssaimniecības objektos, katru 
objektu apskatot dabā, fiksējot eso-
šās iekārtas un to darbības tehniskos 
parametrus.

 - Cilvēki vairākkārt mums ir jau-
tājuši par to, kādas, realizējot pro-
jektus, bija aplēses par tarifu cenu 
kāpumu? Mēs apkopojām infor-
māciju, kas bija paredzēta tehniski 
ekonomiskajos pamatojumos, un 
pēc projektu realizācijas un tā brīža 
izmaksu redzējuma jau 2009. gadā 
Alūksnē tika prognozēts tarifs 
3,22. Ar šobrīd izveidoto tarifu 
plānu Alūksnē tarifs būs ievēroja-
mi mazāks. Runājot par pagastu 
tarifiem, vēlos piebilst, ka dažos 
pagastos šīs summas tika prog-
nozētas mazākas, bet jāņem vērā 
tas, ka brīdī, kad tika izstrādāti šie 
tehniski ekonomiskie pamatojumi, 
Latvijā bija pavisam citas energore-
sursu cenas. Līdz ar to prognozētais 
tarifs ir tuvs, bet nav tāds, kā tas 
tiek plānots, - informē SIA „Rūpe” 
grāmatvede Inga Zālīte.
 - Situācija šobrīd ir gaužām bēdīga, 
jo lielākajā daļā pārņemto pagastu 
ieņēmumi nav spējīgi nosegt pašiz-
maksu. Tarifs Alūksnes pilsētā nav 
mainījies kopš 2008. gada, savukārt 
par pagastiem nav pieejama precīza 
informācija, kādas izmaksas ir 
iekļautas pašreizējos - tarifos, stāsta 
SIA „Rūpe” valdes loceklis Artis 
Sviklis.
 Par tarifu izstrādi runājot, I. Zālīte 
uzsver to, ka tarifu izstrādā pēc 
faktiskajām izmaksām, nevis pēc tā, 
kādu labumu iegūst SIA „Rūpe”.
 - Ja apskata tās ūdenssaimniecības, 
kurās modernizācijas projekti nav 
realizēti, var redzēt, ka šīs izmaksas 

ir vēl lielākas, jo ir novecojušas 
iekārtas un cauruļvadi, kas pra-
sa daudz lielākus ieguldījumus. 
Eiropas Savienības fondu projektu 
realizācija ir devusi ieguvumu mūsu 
ūdenssaimniecībai ne tikai kvalitā-
tes ziņā, bet arī tajā ziņā, ka tagad 
mums ir iespēja samazināt izmak-
sas tādās pozīcijās kā, piemēram, 
pamatlīdzekļu nolietojums, kurš 
ir aprēķināts, ņemot vērā Eiropas 
Savienības atbalstu, kas nozīmē, ka 
par šo nolietojumu iedzīvotājiem 
ir jāmaksā tikai 15 % no faktiskā 
nolietojuma. Tas šo pakalpojumu 
padara būtiski lētāku, nekā tas būtu 
bez šī projekta realizācijas,” - skaid-
ro SIA „Rūpe” grāmatvede.
 Analizējot iepriekš iesniegto tarifa 
projektu, SIA „Rūpe” konstatējusi, 
ka atsevišķās izmaksu pozīcijās 
nemaz nebija paredzēti līdzekļi, 
piemēram,  remontiem un kredī-
ta procentu maksājumiem. SIA 
„Rūpe” grāmatvede uzsver, ka, rea-
lizējot jebkuru projektu, uzņēmu-
mam ir jāaizņemas naudas līdzekļi, 
lai varētu realizēt projektu un līdz 
ar to kredīta procenti ir neatņemama 
izmaksu sastāvdaļa veidojot tarifu 
projektu.
 SIA „Rūpe” vēlas informēt par 
tarifu projekta izmaksu grupām, lai 
klientiem rastos izpratne par tarifa 
izmaksu struktūru.
 - Viena no būtiskākajām izmaksu 
grupām ir personāla izmaksas, kas 
sastāda 40 %  no visām izmaksām. 
Ūdenssaimniecības uzņēmumiem ir 

raksturīgi, ka personāla izmaksas ir 
aptuveni 40 % no kopējās izmaksu 
struktūras, - stāsta Inga Zālīte.
 Otra būtiskākā grupa ir pamatlī-
dzekļu nolietojums, kurš ir aprēķi-
nāts tikai par tiem pamatlīdzekļiem, 
kas attiecas uz ūdenssaimniecību. 
Tad seko remonta izmaksas. Tarifa 
izmaksās ietilpst arī dabas resursu 
nodoklis un nekustamā īpašuma 
nodoklis, bet attiecīgi tikai tā daļa, 
kura attiecas uz ūdenssaimniecību. 
Pēdējā daļa, kas sastāda šo tarifa 
projektu, ir pārējās izmaksas. Pārējo 
izmaksu struktūrā 53 % sastāda 
elektroenerģija. Vēl šajā izmak-
su postenī ir iekļautas materiālu 
izmaksas, kas attiecas uz ūdens-
saimniecību, attiecīgi gan remon-
tiem, gan tvertņu dezinfekcijai, kas 
nepieciešams saskaņā ar noteikto 
kārtību, cik bieži šie darbi jāveic 
katras iekārtas nepieciešamībai. 
 Pie pārējām izmaksām tiek pie-
skaitīti arī vides stāvokļa kontroles 
izdevumi kā, piemēram, ūdens 
monitorings, saskaņā ar kuru katrā 
vietā jāveic noteikts skaits pārbau-
žu. SIA „Rūpe” ir noslēgts līgums 
ar SIA „Vitalitas” un šīs pārbaudes 
regulāri tiek veiktas.
 Pozīcijā “Ar pakalpojumu lietotāju 
saistītie izdevumi” ietverti SIA 
“Alūksnes nami” pakalpojumi, 
kuri „Rūpei” sniedz ārpakalpojumu 
maksājumu iekasēšanā. Šajā pozīci-
jā tika ietverti arī izdevumi par VAS 
“Latvijas Pasts” pakalpojumiem. 
Ņemot vērā SPRK norādījumus, šīs 

izmaksas tiks pārnestas 
uz citu pozīciju – sakaru izdevumi.
 Vēl tarifu projekta izmaksas 
sastāda arī maksājumi par aizsarg-
joslu izmantošanu, B kategorijas 
atļaujām, par biedra naudām, par 
datoru apkalpošanu, par zemes 
nomu un arī tāda diezgan specifis-
ka lieta kā automatizētās vadības 
sistēmas darbspējas nodrošināšana, 
jo daudzās vietās ūdens apgādes 
sistēma darbojas automātiski, un tur 
ir gan signalizācija, gan elektronis-
kā uzraudzība.
 - SIA “Rūpe” primārais mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaim-
niecības pakalpojumus visā novadā, 
mūsu uzņēmumam nav mērķis gūt 
peļņu un dalīt dividendes, - uzsver 
Inga Zālīte. 
 Mainot tarifu, SIA „Rūpe” plāno 
novirzīt iegūtos līdzekļus ūdens-
saimniecības sakārtošanai un vie-
nādi kvalitatīva ūdens pieejamībai 
novada teritorijās, kur uzņēmums 
apsaimnieko ūdenssaimniecības.
I. Zālīte norāda, ka tarifam jau 
iepriekšējos gados būtu bijis 
jāmainās, sekojot līdzi izmaksu 
posteņu izmaiņām. Šajā gadā SIA 
„Rūpe” izstrādā tarifa izmaiņas arī 
par visām neveiktajām izmaiņām un 
tāpēc izmaksu kāpums ir tik jūtams. 
Ja uzņēmumam izdosies optimizēt 
izmaksas un nākotnē tiks saredzēta 
iespēja, ka tās būs mazākas, tad arī 
tarifs tiks pazemināts.

Remontēs Alūksnes 
grants seguma ielas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība arī 
šovasar pieejamo finanšu līdzekļu 
ietvaros plāno remontēt Alūksnes 
grants seguma ielas, izmantojot 
asfaltu, kas nofrēzēts no pro-
jektu ietvaros rekonstruētajam 
ielām, un apstrādājot virsmu ar 
bitumena emulsiju un šķembām.

 Šādā veidā šovasar plānots re-
montēt Augusta ielas atzaru (starp 
Pils un Helēnas ielām), Loka ielu, 
Haralda ielu, Peldu ielas posmu no 
Loka ielas līdz Peldu ielai un no 
Peldu ielas līdz pirmajam tiltiņam 
virzienā uz centru, piebraucamo 

ceļu no Miera ielas uz Mazajiem 
kapiem, kā arī Ezera ielas posmu, 
kas pērn netika pabeigts sakarā ar 
siltumtrases remontu. Jāpiebilst, ka 
iepriekš minētajā Peldu ielas posmā 
plānots ierīkot arī parka apgaismo-
jumu ar laternām.
 Savukārt Sīļu ielā plānots sakārtot 
grāvjus, attīrīt malas no krūmiem, 
atjaunot braucamo daļu un lietus-
ūdens novadīšanu. Virsmas apstrādi 
šai ielai nav plānots veikt.
 Grants seguma ielu remontdarbu 
veikšanai izsludinātais iepirkums ir 
noslēdzies un saskaņā ar tā rezultā-
tiem, darbus veiks SIA „Sorma”.
 Darbu veikšanas laikā iedzīvo-
tājiem būs jārēķinās ar zināmām 
neērtībām, tādēļ aicinām būt sapro-
tošiem!

Apmeklētāju pieņemšana augustā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
3. un 17. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

7. un 21. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 04.08.2015. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 25.08.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 10.08.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA Sociālās, izglītības 

komitejas dienā
17.00 – 18.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 17.08.2015. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS Finanšu komitejas dienā 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 28.08.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 20.08.2015. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 17.08.2015. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ Domes sēdes dienā 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS Sociālās, izglītības 

komitejas dienā
16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE Sociālās, izglītības 

komitejas dienā
9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Komiteju sēžu norises datumi augustā būs publicēti www.aluksne.lv sadaļā „Par pašvaldību”.

43 brīvpieejas 
interneta punkti novadā
 Ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējumu Alūksnes 
novadā projekta „Publiskās 
interneta pieejas punktu attīstība 
Alūksnes novadā” ietvaros uzla-
boti 18 un no jauna izveidoti 25 
publiskās interneta pieejas punkti.

 21 no interneta pieejas punktiem 
ir aprīkots ar datortehniku un visos 
43 punktos ir brīva pieeja bezvadu 
internetam, ko jau var izmantot. Šīs 
vietas iespējams atpazīt pēc vienotās 
norāžu zīmes. Interneta pieejas zonas 
galvenokārt lokalizētas vietās, kur 
notiek intensīva cilvēku kustība, 

tiek realizētas tūrisma, sporta un 
kultūras aktivitātes, kā arī vietās, kur 
ir ērta piekļuve cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un cilvēkiem ar auto. 
Brīvpieejas interneta punktu atra-
šanās vietas ir publicētas Alūksnes 
novada pašvaldības mājaslapā www.
aluksne.lv.
 Projekta kopējās izmaksas ir 93 
964,00 EUR, no kuriem 79 869,40 
EUR līdzfinansē Eiropas Savienība, 
11 275,68 EUR ir Alūksnes novada 
pašvaldības ieguldījums un 2818,92 
EUR ir valsts budžeta dotācija.

Turpinājums 10. lappusē
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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 “PE-
ANUT” ietvaros
21:00   Alternatīvās mūzikas pasā-
kums “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
13:00 Labdarības bumbu dzīšana, 
sadarbībā ar Alūksnes un Apes 
novada fondu (pils dīķī)
14:30  Dzimšanas gada gājiens 
“LAI DZĪVO SVEIKS!” (no Jaunās 
pils uz Dārza ielu 11) 
Aicināts ikviens!

Muižas parka teritorijā
12:00  Latvijas Biatlona 
federācijas aktivitāte – infošautuve 
KOPĀ AR ANDREJU 
RASTORGUJEVU

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)
20:00  Skolas ēkās - tikšanās 
skolotājiem, absolventiem, 
darbiniekiem, balle 10. - 12. klašu 
ēkas zālē, 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

Turpinājums no 1. lappuses

 Sestdien notiks arī dažādas 
sportiskās aktivitātes. Dienas 
pirmajā pusē Jaunās pils apkārtnē 
interesantu aktivitāti piedāvās 
Latvijas Biatlona federācija, kad 
kopā ar mūsu novadnieku, biatlo-
nistu Andreju Rastorgujevu varēs 
izmēģināt šaušanu pa biatlona 
mērķiem.
 Viens no jaunumiem sadarbībā 
ar autosporta klubu „Alūksne” būs 
novada balvas izcīņa inerces 
minikāros, kas ir sava veida 
alternatīva iepriekš ierastajam 
netradicionālo plostu braucienam. 
Ikviens, kas jūt sevī aicinājumu, 
var izgatavot savu braucamrīku, kas 
sacensībās tiks palaists no paaugsti-
nājuma un par uzvaru cīnīsies tie, 
kuri spēs noripot lielāku attālumu. 
Sacensību nolikums ir publicēts 
www.aluksne.lv. Bez tam notiks arī 
Alūksnes džudistu paraugdemons-
trējumi, kluba „Spēka pasaule” 
aktivitātes, galda tenisa un pludma-
les volejbola sacensības.
 Alūksnieši joprojām ir aicināti 
piedalīties akcijā „Uzaud jostu 
Alūksnei”. Arī pilsētas svētku laikā 
Tautas lietišķās mākslas studija 
„Kalme” Jaunās pils telpās piedāvās 
iespēju ieaust kādu rindu Alūksnes 
spēka jostā.
 Turpinot pērn 1. Vispasaules 
Malēniešu svētkos aizsākto labda-
rības bumbu dzīšanu, Alūksnes un 
Apes novada fonds arī Alūksnes 
pilsētas svētkos aicina iesaistīties 
šajā akcijā un iegādāties labdarī-
bas akcijas karti, tā ziedojot 14. 
Projektu konkursa norisei. Bumbas 
ar iegādāto karšu numuriem svētku 
dienā tiks ielaistas pils parka dīķī, 
dzītas uz otru krastu un zvejotas 
laukā. Izlozes kārtā karšu īpašnie-
ki iegūs akcijas labvēļu sarūpētās 
balvas. Kartes var iegādāties fonda 
biroja Dārza ielā 8a (Sabiedrības 
centrā).

Aicinām piedalīties 
dzimšanas dienas 
gājienā

 Pulksten 14 svētku aktivitātes 
pārcelsies uz lielo skatuvi pie 
administratīvās ēkas Dārza ielā 
11. Te pirmie muzicēs džeza grupa 
„Stella band”, kurā spēlē alūksnietis 
Valters Titajevs. Šī grupa Alūksnes 
pilsētas svētku viesis bija jau pirms 
sešiem gadiem. Pēc tam pie lielās 
skatuves sagaidīsim dzimšanas 
dienas gājienu „Lai dzīvo sveiks!”, 
kas pulksten 14.30 sāksies pie 
Jaunās pils. Tas būs veltīts 
pilsētas jubilejai un 
jaundzimušajiem alūksniešiem, 
kas mūsu pilsētas iedzīvotāju 
pulkam pievienojušies no 
pagājušajiem pilsētas svētkiem 
līdz šiem. Aicinām ikvienu veikalu, 
uzņēmumu, iestādi, ģimeni, draugu 
un domubiedru grupu saposties kā 
jubilejas viesiem un iesaistīties 
šajā gājienā. Svētku gājienam 
noslēdzoties pie lielās skatuves, 
tiks sumināti mazie alūksnieši un 
šim notikumam sekos īpaši bērniem 

sarūpēta koncertprogramma. Tādēļ 
aicinām visas alūksniešu ģimenes ar 
mazuļiem pievienoties gājienam vai 
vismaz atnākt 15.00 uz pasākumu 
Dārza ielā 11, jo pašvaldība būs 
sarūpējusi katram  no iepriekšē-
jiem līdz šiem pilsētas svētkiem 
dzimušajam īpašu dāvaniņu. Vēlāk 
pēcpusdienas muzicēšanu latviskās 
noskaņās pulksten 16 lielajā skatuvē 
Dārza ielā noslēgs grupa „Zaļā 
galma kapella”. Tad uz kādu laiku 
pilsētas svētkos ieturēsim pauzi, 
jo svētku galvenā norises vieta būs 
ģimnāzija.
 Dārza ielā lielā skatuve savu 
darbību atsāks vakarā, kad 
svētku apmeklētāji varēs sadziedāt 
kopā ar Latvijas Nacionālā teātra 
ansambli „Drama” un Alūksnes 
pilsētas Tautas nama skolotāju 
kori „Atzele”. Pasākumu muzikāli 
pavadīs un ballītei sagatavos arī 
vietējo mūziķu – Mārča Kalniņa, 
Uģa Pūpola, Zigmāra Krūmiņa un 
Aigara Stebera muzikālā apvienība 
„Muza”. Jāpiebilst, ka ballēšana 
šogad notiks uz atjaunotās Dārza 
ielas, savukārt administratīvās 
ēkas laukumā atradīsies galdiņi. 
Savukārt Ojāra Vācieša ielā notiks 
dīdžeju parāde. Pusnaktī svētku 
apmeklētāju priekam debesīs 
uzvīsies salūts, kas drošības 
apsvērumu dēļ atkarībā no laika 
apstākļiem notiks vai nu pie 
administratīvās ēkas vai – sausa 
laika gadījumā – pie Jaunās 
pils.
 Jāpiebilst, ka pilsētas 
dzimšanas dienas svētkus apmeklēs 
arī Alūksnes novada pašvaldības 
sadarbības partneri – pašvaldības 
un organizācijas no Igaunijas, 
Lietuvas, Krievijas, Vācijas. Svētku 
laikā arī paredzēts parakstīt jaunus 
sadarbības līgumus ar Vetīnas – 
Lobejūnas (Vācija), Misso un 
Hānjas (Igaunija) pašvaldībām.
 Svētdien, kā ierasts, kapusvētkos 
Alūksnes Lielajos un Mazajos 
kapos tiksies alūksniešu dzimtas, 
bet pulksten 13 Tempļakalnā  
ikviens aicināts uz Jāņa Lūsēna 
jaunās muzikālās apvienības 
„Promenāde” koncertu.
 Tiem, kas vēlēsies kapu svētku 
laikā pie kapsētas tirgoties ar 
ziediem, jāpiesakās pie pašvaldības 
aģentūras „Spodra” kapsētas 
pārzines, zvanot pa tālruni 
26161235. Jāpiebilst, ka gan 
amatnieku tirgū sestdien, gan 
ziedu tirgū svētdien ir tirdzniecības 
vietas maksa, kas noteikta ar domes 
lēmumu. Pilsētas svētku laikā 
no šīs maksas nav atbrīvoti arī 
vietējie tirgotāji.

Būs satiksmes 
ierobežojumi

 Sakarā ar Alūksnes pilsētas 
svētku pasākumiem nedēļas 
nogalē satiksmei būs slēgtas 
vairākas ielas vai to posmi:
 Dārza iela posmā no Tirgotāju 
ielas līdz Helēnas ielai - no 
31. jūlija pulksten 8.00 līdz 2. 
augusta pulksten 13.00,
 Pilssalas iela posmā no Pilssalas 
tilta līdz Pilssalas ielai 10 no 

31. jūlija pulksten 16.00 līdz 
2. augusta pulksten 4.00,
 Pils iela posmā no Ojāra Vācieša 
ielas līdz Rijukalna ielai 1. augustā 
no pulksten 6.00 līdz pulksten 6.00,
 Ojāra Vācieša iela no Pils ielas 
līdz Pilssalas ielai 10 no 1. augusta 
pulksten 6.00 līdz 2. augusta 
pulksten 4.00,
 Latgales iela posmā no Dārza ielas 
līdz Uzvaras ielai no 1. augusta 
pulksten 13.00 līdz 2. augusta 
pulksten 4.00.
 Lai svētki sagādātu vairāk prieka 
nevis grūtību, aicinām alūksniešus 
pasākumus, cik vien iespējams, 
apmeklēt, pārvietojoties ar kājām, 
ne ar auto. Ja tomēr brauksiet ar 
auto, aicinām ievērot ceļa zīmes un 
novietot to vietās, kur tas ir atļauts 
- stāvvietās luterāņu baznīcas apkār-
tnē, Skolas ielā, jaunajā stāvlauku-
mā pie Alūksnes kultūras centra. 
Stāvlaukumi būs bezmaksas.

Alūksnē – 
papildu reisi uz 
kapusvētkiem

 Svētdien, 2. augustā Alūksnes 
kapusvētku laikā maršrutā autoosta 
– kapsēta – autoosta tiks nodrošināti 
papildus satiksmes autobusu reisi. 
No autoostas uz kapiem intensīvie 
papildus reisi kursēs laika posmā 
no pulksten 9 līdz 12. No autoostas 
autobusi aties tiklīdz būs 
piepildījušies ar pasažieriem. 
Savukārt no kapsētas uz autoostu 
līdzīgā veidā ar papildus reisiem 
varēs nokļūt laika posmā no 
pulksten 12 līdz 15. Jāuzsver, ka 
autobusu reisi laikā no pulksten 9 
līdz 15 pasažieriem būs bez 
maksas, jo tos apmaksās Alūksnes 
novada pašvaldība.
 Arī vairākas pagasta pārvaldes 
organizēs kopīgu transportu uz 
kapusvētkiem un atpakaļ. Tā 
Jaunalūksnes pagasta pārvalde 
aicina pieteikties iedzīvotājus, kas 
vēlētos izmantot šo transportu, 
zvanot pa tālruņiem 64354064 un 
25447781 līdz 30. jūlijam.
 Jaunannas pagasta pārvaldes 
autobuss kursēs uz Alūksnes 
kapusvētkiem šādā maršrutā: 
Lēģernieki pulksten 9.30, 
Jaunanna 9.40, Rūķīši 9.50, 
Ievedne 9.55, Anna 10.05. 
Informāciju par autobusa 
atiešanas laiku pēc 
kapusvētkiem precizēs 
šoferis uz vietas. 
Mārkalnes pagasta pārvalde 
organizē transportu uz 
Alūksnes 
kapusvētkiem  pulksten 9.00 no 
Ponkuļiem pa maršrutu: 
Ponkuļi – Volkova – 
Blekteskalns – Mārkalne – 
Cirakalns – Zīles – Alūksnes 
kapsēta. Atpakaļbraucēji vienosies 
par izbraukšanas laiku.
 Malienas pagasta pārvalde 
2. augustā pulksten 9.30 
organizē bezmaksas transportu 
uz Alūksnes kapusvētkiem 
maršrutā Maliena “Brenci” – 
Alūksne – Maliena „Brenci”.

Lai ikviena sirds uzzied 
Alūksnes pilsētas svētkos!

Alūksnei 95 
Alūksnes pilsētas svētki

“SIRDS UZZIED ALŪKSNĒ!”
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Pabeigts projekts 
“Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnes 
novada Jaunlaicenes ciemā” 
 Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansētais 
projekts „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnes 
novada Jaunlaicenes ciemā” 
ir īstenots pilnībā.

 Jau kopš 2013. gada beigām 
atbalsta saņēmējs – Alūksnes 
novada pašvaldības SIA “Rūpe” 
aktīvi piedalās Eiropas Savienības 
ERAF līdzekļu apgūšanā, 
iesaistoties projekta „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība 
Alūksnes novada Jaunlaicenes 
ciemā” īstenošanā. 
 Kopējais projekta ietvaros pare-
dzētais būvdarbu apjoms Jaunlai-
cenes ciemā īstenots ar sekojošiem 
līgumiem: 
 2014. gada 10. oktobrī ar pilnsa-
biedrību “VJM” parakstīts būvdarbu 
līgums „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Alūksnes novada 
Jaunlaicenes ciemā” ar būvdarbu 
kopējo cenu 347 tūkstoši EUR bez 
PVN. Paveiktais darbs ir pieņemts 
un objekts pieņemts ekspluatācijā 
2015. gada maijā. Būvdarbu būvuz-
raudzību saskaņā ar līgumu veica 
SIA „Geo Consultants”. Līgumu 
īstenošanas laikā SIA „Rūpe” 
sasniedza plānotos projekta rezul-
tātus, izbūvējot un rekonstruējot 
sekojošus apjomus: izbūvēta ūdens 

atdzelžošanas stacija, izbūvēts jauns 
ūdens dziļurbums, bet divi urbumi 
tamponēti, rekonstruēti ūdensap-
gādes tīkli (apmēram 1100 m); 
izbūvētas bioloģiskās notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises u viena 
kanalizācijas sūkņu stacija.
 Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie 
darbi dokumentu sagatavošanā, lai 
SIA „Rūpe” saņemtu noslēguma 
maksājumu no ERAF finansēju-
ma. Projekta kopējās izmaksas ir 
aptuveni 373 tūkstoši euro (bez 
PVN), bet attiecināmās izmaksas 
ir aptuveni 350 tūkstoši euro, no 
kurām ERAF līdzfinansējums ir ap-
tuveni 297 tūkstoši euro. Izmaksas, 
ko nesedz ERAF līdzfinansējums, 
tiek segtas no Alūksnes novada paš-
valdības ieguldījuma SIA „Rūpe” 
pamatkapitālā un SIA „Rūpe” 
līdzfinansējuma.
 Vēlamies pateikt paldies Jaun-
laicenes ciema iedzīvotājiem par 
pacietību saistībā ar būvdarbu laikā 
radītajām neērtībām. Projekta rezul-
tātā Jaunlaicenes ciemā tiks uzlabo-
ta notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte, 
kā arī iedzīvotājiem varēs piegādāt 
kvalitatīvāku dzeramo ūdeni.

Pabeigts projekts 
“Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Mārkalnes 
pagasta Mārkalnes ciemā” 
 Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansētais projekts 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Mārkalnes 
pagasta Mārkalnes ciemā” ir 
īstenots pilnībā.

 Jau kopš 2013. gada beigām 
atbalsta saņēmējs Alūksnes novada 
pašvaldības SIA “Rūpe” aktīvi 
piedalās Eiropas Savienības ERAF 
līdzekļu apgūšanā, iesaistoties pro-
jekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Mārkalnes pagasta 
Mārkalnes ciemā” īstenošanā. 
 Kopējais projekta ietvaros pare-
dzētais būvdarbu apjoms Mārkal-
nes ciemā īstenots ar sekojošiem 
līgumiem: 
 2014. gada 10. oktobrī ar pilnsa-
biedrību “VJM” parakstīts būvdarbu 
līgums „Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Mārkalnes pagasta 
Mārkalnes ciemā” ar būvdarbu 
kopējo cenu 247 tūkstoši EUR bez 
PVN. Paveiktais darbs ir pieņemts 
un objekts pieņemts ekspluatācijā 
2015. gada maijā. Būvdarbu būvuz-
raudzību saskaņā ar līgumu veica 
SIA „Geo Consultants”. Līgumu 
īstenošanas laikā SIA „Rūpe” 
sasniedza plānotos projekta rezul-
tātus, izbūvējot un rekonstruējot 
sekojošus apjomus: izbūvēta ūdens 
atdzelžošanas stacija, rekonstruēts 
viens ūdens dziļurbums, rekonstruē-
ti ūdensapgādes tīkli (apmēram 260 

m); izbūvētas attīrīšanas ietaises 
BIO 20, izbūvēti un rekonstruē-
ti kanalizācijas spiedvada tīkli 
(apmēram 600 m); izbūvēta viena 
un rekonstruētas viena kanalizācijas 
sūkņu stacija.
 Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie 
darbi dokumentu sagatavošanā, lai 
SIA „Rūpe” saņemtu noslēguma 
maksājumu no ERAF finansēju-
ma. Projekta kopējās izmaksas ir 
aptuveni 267 tūkstoši euro (bez 
PVN), bet attiecināmās izmaksas 
ir aptuveni 246 tūkstoši euro, no 
kurām ERAF līdzfinansējums ir ap-
tuveni 209 tūkstoši euro. Izmaksas, 
ko nesedz ERAF līdzfinansējums, 
tiek segtas no Alūksnes novada paš-
valdības ieguldījuma SIA „Rūpe” 
pamatkapitālā un SIA „Rūpe” 
līdzfinansējuma.
 Vēlamies pateikt paldies Mārkalnes 
pagasta iedzīvotājiem par pacietību 
saistībā ar būvdarbu laikā 
radītajām neērtībām. Projekta 
rezultātā Mārkalnes pagasta 
Mārkalnes ciemā tiks uzlabota cen-
tralizēta kanalizācijas savākšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte, 
kā arī iedzīvotājiem varēs piegādāt 
kvalitatīvāku dzeramo ūdeni.

Veic pētījumu par Alūksnes ezeru
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 13. un 14. jūlijā Alūksnes 
novada pašvaldības aģentūra 
“ALJA” un Vides risinājumu 
institūts (VRI) aicināja ikvienu 
novada iedzīvotāju uz diskusijām 
par Alūksnes ezeru. Diskusiju 
mērķis bija uzzināt iedzīvotāju 
viedokli par ezera nozīmi viņu 
ikdienā, kā arī diskutēt par ezera 
problēmām no alūksniešu 
skatupunkta. Diskusijas 
norisinājās pētījuma „Alūksnes 
ezera sociāli – ekonomiskais 
apskats” ietvaros.  

 Lai aptvertu pēc iespējas lielāku 
sabiedrības interešu loku, diskusijas 
tika dalītas pa interešu grupām – 
makšķernieki un laivu māju īpaš-
nieki, ezera krastu iedzīvotāji un 
piekrastes zemju īpašnieki, cilvēki 
ar invaliditāti, jaunieši un aktīvās 
atpūtas cienītāji, kā arī amatnieki un 
mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvu dalībnieki. Apkopojot 
viedokļus no visām grupām, 
secināts, ka galvenie iedzīvotājus 
interesējošie jautājumi ir ļoti 
līdzīgi.
 Vairākums no diskusiju 
dalībniekiem atzina Alūksnes 
ezeru kā lepnuma simbolu, kā 
vietu, kur kopā ar novada viesiem 
atpūsties. Diskusijās iezīmējās 
vairākas izteiktas problēmas, kuras 
paralēli ietekmē ezera nākotni. 
Viena no šīm problēmām bija ko-
munikācijas trūkums no pašvaldības 
puses ar iedzīvotājiem. Diskusiju 
laikā papildus izskanēja problēmas 
saistībā ar iekšezera stāvokli, laivu 
māju un Cepurītes salas likteni. 
Diskusijās izskanēja arī 
nepieciešamība pēc notekūdeņu 
attīrīšanas sakārtošanas un 
piesārņojuma novēršanas. 
 Jaunieši diskusijās uzsvēra, ka 
viņi vēlētos, lai tiek saglabātas 
laivu mājas ezera krastā, un pauda 
vēlēšanos uzzināt vairāk 
informācijas par Alūksnes ezeru 
un tā ekosistēmu. Savukārt,
makšķernieki un laivu māju 

saimnieki pauda satraukumu par 
laivu māju likteni.
 Lai arī kopumā uz visām 
diskusijām ieradās ap piecdesmit 
cilvēkiem, pētījuma komanda 
vēlētos, lai turpmākā atsaucība būtu 
lielāka. Ņemot vērā to iepriekšējo 
pieredzi, diskusiju laikā iedzīvotāji 
pauda vispārēju neticību, ka 
sabiedrības izteikumi tiek 
ņemti vērā. Ceram, ka šis uzskats 
mainīsies, un ka, atklāti diskutējot, 
radīsies jaunas idejas, kā kopīgi 
nosargāt ezera daudzveidību un tajā 
pašā laikā rast efektīvus risinājumus 
infrastruktūras un mazo 
uzņēmumu attīstībai.
 Diskusijās iegūtais cilvēku 
viedoklis ir neatsverama 
pētījuma sastāvdaļa. Uz 
tā pamata pētījuma komanda 
veiks nākamo soli – iedzīvotāju 
anketēšanu. 
VRI un „ALJA” cer uz plašu 
cilvēku atsaucību, lai rezultātā 
noskaidrotu ezera nozīmi un 
potenciālu strādāt pie tā nākotnes 
attīstības.

Aicina iepazīt Alūksnes ezeru
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 14. augustā norisināsies 
Alūksnes ezera 2015. gada izpētes 
perioda atklāšanas pasākums. 
Pasākuma mērķis ir, informējot 
un iesaistot pētniecības procesā 
pasākuma dalībniekus, veidot 
izpratni par klimata pārmaiņām 
un to izraisīto seku ietekmi 
uz ezera ekosistēmu, kā arī 
ezera izpētes nozīmi klimata 
pārmaiņu seku ietekmes 
novēršanā.

 - Lai iepazītu ezera barības 
ķēdes posmus un to izpētes 
metodes, pasākuma laikā dalībnie-
kiem būs iespēja piedalīties Vides 
risinājumu institūta (VRI) un 
Latvijas Hidroekoloģijas institūta 
(LHEI) pētnieku rīkotajās 
darbnīcās. Uz pasākumu aicināti 
ierasties visi interesenti, - 
informē VRI sabiedrisko attiecību 
speciāliste Guna Dātava.
 Apmeklētāji aicināti ierasties un 
reģistrēties pasākumam  
14. jūnijā no 11.00 līdz 11.30 pie 
pašvaldības aģentūras “ALJA” 
ēkas Alūksnē, Pilssalas 
ielā 10.
 Vides risinājumu institūts 
stāsta, ka ezera barības ķēdes 
izpētes darbnīcās interesentiem 
varēs pārbaudīt savas prasmes 
zivju paraugu ievākšanā, šķirošanā 
un mērīšanā. 
 Pirmā no darbnīcām jeb paraugu 
šķirošana tiks rīkota sacensību 
veidā, kur katriem 2 dalībniekiem 
pēc zivju paraugu ievākšanas 
izsniegs spaini ar zivīm, kuras būs 

jāsašķiro pa sugām. Dalībniekus 
arī informēs par zivju nozīmi visā 
ezera ekosistēmā.
 Otrā no darbnīcām jeb 
paraugu svēršana dos iespēju 
katram dalībniekam nosvērt un 
nomērīt savu paraugu – zivi. 
Zivs parauga parametrus uzreiz 
ievadīs pētniecības sistēmā, 
dalībniekiem par to izsniegs 
sertifikātu ar viņu zivs 
parametriem un atgādinājumu 
par ieguldījumu kopējā ezera 
izpētes procesā.
 Trešajā darbnīcā pētīs zivju 
iekšējos orgānus, ko demonstrēs 
zinātnieki. Paralēli darbnīcai viņi 
stāstīs par ezera barības vielu 
aprites procesu – no klimata 
pārmaiņām caur ezera iemītniekiem 
un līdz pat cilvēkam.
 Gliemeņu izpētes darbnīcā zināt-
nieki demonstrēs eksperimentu ar 
ūdens filtrēšanu, ko veic gliemenes. 
Dalībniekiem būs iespēja novērot 
ūdens dzidruma atšķirības, 
salīdzinot ūdeni, kurā dzīvo 
gliemenes, ar ūdeni, kurā tās 
nedzīvo. Tāpat dalībnieki varēs 
iepazīties ar procesu, kādā veidā 
caur gliemenēm aļģu indīgās vielas 
var nonākt augstākos barības ķēdes 
posmos, kas var nonākt arī līdz 
cilvēka organismam.
 Bez iepriekš minētajiem 
pētījumiem darbnīcās noritēs arī 
zooplanktona organismu izpēte. 
Dalībniekiem būs iespēja pētīt 
zooplanktonu caur mikroskopu 
(binokulāru).  Aplūkojamie paraugi 
būs ievākti dažādos ezeros, lai 
varētu saskatīt zooplanktona 
izplatības atšķirības, uzzināt, kā tie 
barojas un iederas kopējā barības 
ķēdē un kā toksiskās aļģes ietekmē 
to dzīves apstākļus.

 Noslēdzošā, sestā darbnīca 
būs veltīta fitoplanktona jeb aļģu 
aplūkošanai. Katram interesentam 
būs iespēja izprast, kā īsti izskatās 
„ziedošs ūdens” un caur mikro-
skopu uzzināt, kuras ir toksiskās 
aļģes. Papildus būs informācija par 
barības vielu izcelsmi un ietekmi 
uz zilaļģu attīstību un tālākajām 
sekām. Tādā veidā šajā darbnīcā 
varēs uzzināt, kā katrs individuāli 
var palīdzēt novērst aļģu savairoša-
nos un cīnīties ar klimata pārmaiņu 
izraisītajām sekām ezeros. Pēc 
noslēdzošās darbnīcas VRI 
vadošais pētnieks Matīss Žagars 
aicinās dalībniekus uz neformālām 
diskusijām par ezera jautājumiem. 
Dalībnieki varēs cienāties ar tēju, 
kafiju, uzkodām.
 Lai izpētītu ezera ekosistēmu un 
spētu sagatavoties klimata pārmai-
ņu izraisītajām sekām, līdz 2016. 
gadam plānots veikt visaptverošu 
ezera ekosistēmas izpēti. Augsti 
kvalificēti pētnieki un speciālisti, 
izmantojot inovatīvas metodes, 
pētīs ezera barības ķēdi, fizikālos un 
ķīmiskos elementus, zilaļģu izdalīto 
indīgo vielu apjomu un uzkrāšanos 
barības ķēdes posmos. Pētniecības 
rezultāti būs pieejami pašvaldībai, 
vietējiem iedzīvotājiem un citiem 
interesentiem. 
 Alūksnes ezera izpēte tiks veikta 
Eiropas Ekonomiskas zonas  (EEZ) 
finansētā projekta „Sabiedrības 
informēšana par klimata pārmaiņu 
izraisītajām sekām Latvijas ezeros” 
(Nr.2/EEZLV02/14/GS/006) 
ietvaros.  Alūksnes novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus 
būt aktīviem, sociāli atbildīgiem 
un apmeklēt VRI organizēto 
Alūksnes ezera izpētes pasākumu!
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Vislatvijas Puķu draugi šovasar 
tikās Alūksnes novadā

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 18. jūlijā Alūksnes novadā 
ciemojās pusotrs tūkstotis puķu 
mīļotāju, lai iepazītu mūspuses 
skaistākos dārzus 38. Latvijas 
Puķu draugu saietā.

 Jau no agra rīta ļaužu straumes 
plūda Alūksnes ezera lielākās salas 
- Pilssalas virzienā, kas todien bija 
kļuvusi par vienu no centrālajām 
Puķu draugu saieta norises vietām. 
Reģistrējušies, daļa pasākuma 
dalībnieku devās aplūkot pasākuma 
atklāšanas brīža norises vietu – 
Pilssalas estrādi, bet citi novērtēja 
turpat blakus notiekošajā tirdziņā 
piedāvāto produkciju – dažnedažā-
dus stādus, amatniecības darināju-
mus, biškopības produkciju.
 Un tad jau tas varēja sākties – ar 
Alūksnes novada domes priekšsē-
dētāja Artura Dukuļa, Puķu draugu 
saieta krusttēva Aivara Irbes, krust-
mātes Gundegas Lināres, žurnāla 
„Dārzs un Drava” redaktores Ligi-
tas Timmas apsveikuma uzrunām 
puķu draugu saiets bija atklāts. Vēl 
tikai svētku sveiciens un Latvijas 
Puķu draugu saieta karoga pārce-
ļošana no iepriekšējiem rīkotājiem 
– Priekuļu novada pašvaldības 
pārstāvjiem Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja rokās un mirklis 
draiska, malēniska danču prieka, ko 
ciemiņiem bija sarūpējuši Alūksnes 
pilsētas Tautas nama precēto pāru 
deju kopas „Jukums” dejotāji, un 
tad vairāk kā 50 autobusi devās 
ceļā, lai aplūkotu deviņas Alūksnes 
novada sētas un divus pašvaldības 
objektus.
  Sirsnīgi pateicamies visiem sētu 
saimniekiem, kuri todien uzņēma 
vislielāko ciemiņu skaitu savā 
mūžā! Tie bija Guntis Meisters 
Jaunlaicenes pagasta „Meisteros”, 
Ingrīda Ulmane un Imants Mu-
cenieks Alsviķu pagastā „Pullanā 
35”, Diāna un Ilmārs Dambji Torņa 
ielā 6 Alūksnē, Veliranda Šļivka 
un Pāvels Priedeslaipa Cerību ielā 
1 Alūksnē, Iluta un Jānis Pūpoli 
Jaunalūksnes pagasta „Stāķos”, Bai-
ba un Ivars Tīci Jaunalūksnes pa-
gasta „Sprogās”, Mārīte un Viesturs 
Baloži Ziemera pagasta Nākotnes 
ielā 9, Inese, Raivo Kaulakani un 
Uģis Tučs Torņa ielā 65 Alūksnē 
un Ļubova un Aldis Līči Mārkalnes 
pagasta „Sauleskalnā”. Lai arī katrā 
sētā pavadītais laiks bija ierobežots, 
tomēr it visur varēja pārliecināties 
par saimnieku viesmīlību un mīles-
tību pret savu saimniecību un darbu.
 Saieta dalībnieku priekam Jaunlai-
cenes muižas parku bija apdzīvojuši 
Jaunlaicenes muižas muzeja ļaudis 
un viņu palīgi, rādot dažādas malē-
niskas izdarības.
 Savukārt Alūksnes Jaunās pils 
parks todien bija pārtapis līdz 
nepazīšanai. Pa vidu spirgtajiem 
strūklaku šļakstiem puķu draugu sa-
ieta dalībnieki steidza sajūsmināties 
par darbiem, ko parkā bija veidojuši 
floristikas plenēra „Sirds uzzied 
Alūksnē” dalībnieki. Pasākuma 
dalībnieki un citi pilsētas viesi par 
savu simpātiju bija atzinuši Apes 
floristes Dinas Semjonovas veiku-
mu, taču sirsnīgs paldies visiem 
floristikas meistariem un arī viņu 
palīgiem, kuri tik koši prata izrotāt 
muižas parka teritoriju.

Turpinājums 7. lappusē

38. Latvijas Puķu draugu saieta atklāšanas pasākumā  visus pasākuma 
dalībniekus sveic Puķu draugu  saieta krusttēvs Aivars Irbe 

Jāņa Vīksnas foto

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis no 
iepriekšējiem saieta rīkotājiem - Priekuļu novada saņēmis Puķu

draugu saieta karogu

Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopa “Jukums” dejo pasākuma 
dalībnieku priekam

Ainavu arhitekte Gundega Lināre Puķu draugu saieta 
dalībniekiem vēl veiksmīgu dienu

Tieši saieta norises dienā savu dzīves jubileju svinēja Gundage Lināre. 
Pasākuma rīkotāji bija sarūpējuši jubilārei pārsteigumu - braucienu 

ar velorikšu

Jaunlaicenes muižas parkā ikviens varēja iesaistīties dažādās
malēniskās izdarībās

Jaunlaicenes pagasta “Meisteru”sētā pie Gunta Meistera Apciemojot Baložu ģimenes dārzu Ziemera pagasta Māriņkalnā
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 Puķu draugu saieta dalībnieki, 
noslēguma pasākumā Pilssalas 
estrādē pulcējoties, šķita noguruši, 
bet gandarīti par redzēto Alūksnes 
novada košākajos dārzos. Saieta 
apmeklētāji ar sirsnīgiem aplau-
siem uz skatuves pavadīja visus 
sētu saimniekus, tā pateicoties tiem 
par viņu mīlestības pilno darbu un 
viesmīlību. Katras sētas saimnieki 
saņēma pasākuma atbalstītāju sarū-
pētas dāvanas. VAS „Latvijas valsts 
meži” katrai ģimenei bija sagādājusi 
tieši viņu īpašumam piemērotu 
dekoratīvo koku vai krūmu stādu, 
savukārt Alūksnes novada pašval-
dība pateicās ar 200 eiro. Saieta 
galveno balvu – no Vidzemē auguša 
ozolkoka gatavotu dēli pārtikas 
produktu dalīšanai, kas, kā uzsvēra 
VAS „Latvijas Valsts meži” ko-
munikācijas daļas vadītājs Tomass 
Kotovičs, varēs kalpot vēl vairākām 
paaudzēm, pēc saieta dalībnieku 
balsojumu apkopošanas saņēma 
Pūpolu ģimene no Jaunalūksnes 
pagasta „Stāķiem”. Noslēguma 
pasākuma dalībniekus noslēgumā 
ar emocionālu, patriotisku defilē 
priekšnesumu priecēja Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestris.
 Vērtējot 38. Latvijas Puķu draugu 
saieta norisi Alūksnes novadā, Puķu 
draugu saieta krusttēvs Aivars Irbe 
sacīja:
 - Paldies visiem sētu saimniekiem 
par viņu koptajiem dārziem. Ļoti 
patika pilsētas sakoptība, īpaši jauka 
atmosfēra bija parkā pie strūkla-
kām. Alūksnieši bija sarūpējuši 
izcili skaistus priekšnesumus saieta 
dalībnieku priekam. Sevišķi latvis-
ku pacēlumu radīja pūtēju orķestra 
uzstāšanās, kas noslēdzās ar simbo-
liska valsts karoga izritināšanu.  
 Interesanti, ka šogad saieta 
dienā savu dzīves jubileju svinēja 
saieta krustmāte Gundega Lināre. 
Jau atklāšanas pasākumā viņa 
saņēma Alūksnes dārzos augušu 
ziedu pušķi un īpašu sveicienu – 
iespēju kopā ar A. Irbi vizināties 
jaunajā tūrisma piedāvājumā – 
velorikšā. Pēc saieta Lināres 
kundze atzina, ka puķu draugi 
mājup devušies ar pozitīvu 
emociju bagāžu.
 - Alūksne ir viena no Latvijas 
puķu galvaspilsētām un par to 
liecināja gan pilsētas sakoptība, 
gan ļoti labā saimniekošana sētās, 
gaumes izjūta un vēlme būt 
sakārtotiem, - uzsvēra viņa.

Turpinājums 10. lappusē

Ciemos “Pullanā 35”pie Ingrīdas Ulmanes un Imanta Mucenieka Alūksniešu Dambju dārzā Torņa ielā 6

Viesos pie Ineses, Raivo Kaulakaniem un Uģa Tuča Alūksnē, 
Torņa ielā 65

Iepazīstot Tīcu ģimenes saimniecību Jaunalūksnes pagasta “Šprogās”

“Stāķos“ Jaunalūksnes pagastā pie Pūpolu ģimenes Līču ģimenes sētā Mārkalnes pagasta “Sauleskalnā“

Galveno balvu saņem Iluta un Jānis Pūpoli

Cerību ielā 1 Alūksnē Velirandas Šļivkas un Pāvela Priedeslaipas dārzā Paldies par atsaucību Alūksnes novada skaistāko sētu saimniekiem!

Dalībnieku priekam muzicē Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris

Dinas Semjonovas floristikas 
darbs guva skatītāju simpātijas
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„Un tieši tāpēc......”

Iveta Baltā – Vanaga,
Jaunannas tautas nama vadītāja

 Jūlija pirmā nedēļa Jaunannā 
pagāja intensīvos mēģinājumos 
un patīkamā uztraukumā, jo 
4. jūlijā deju kopa „Jaunanna” 
svinēja savu 25. dzimšanas dienu, 
bet deju kolektīvs „Oga” 
savus 5. šūpuļa svētkus.

 Tā sanācis, ka mums svētki 
dubultā, jo „Oga” izveidojās tieši 
pirms pieciem gadiem „Jaunannas” 
20. gadu jubilejā, kur kā 
apsveikumu sagatavoja deju Daigas 
Ozoliņas vadībā un tas izvērtās par 
jauna kolektīva dibināšanu. 
 Ciemiņi (deju kolektīvi „Enku – 
Drenku”, „Nebēda”, „Dēka”, 
„Maliena”) pie mums ieradās 
jau dienā, lai kopā ar jubilāriem 
iesaistītos dažādos pārbaudīju-
mos – jāatrod puzles gabaliņi un 
visiem kopā jāsaliek pasaka par 
jubilāriem, jāsacer vārdi dziesmai 
uz tautasdziesmas melodijas par 
jaunanniešiem, jānofotografējas pie-
miņai, jāizdomā, kāda figūra katram 
kolektīvam jāveido, lai izpildītu 
trakās jubilāru iegribas, jāsasien 
raganām slota, lai nešpetneles tiek 
uz koncertu, jāizstaigā dabas taka 
sirdsmieram un noslēgumā jānotiesā 
putra, lai pietiek spēka koncertam. 
Laiks pagāja nemanot un ļoti 
sirsnīgā gaisotnē. Paldies dejotājiem 

par atvērtību, labu omu un 
sirsnīgiem smaidiem.
 „Un tieši tāpēc...” mūsu jubilejas 
koncerta pamatā bija stāsts par 
mīlestību -  par mīlestību uz deju, 
par mīlestību vienam pret otru, par 
mīlestību ģimenē, par mīlestību pret 
mūsu zemi, cilvēkiem. Uzrunā-
jot savus dejotājus un skatītājus 
vadītāja Aiva Vilciņa sacīja: „Deja 
tā ir mūsu krāsainā pasaule, kuru 
mēs esam atraduši, kurā mācāmies 
dzīvot nu jau piecus, 25 un vairāk 
gadus. Šī pasaule mums ir labvēlī-
ga un dāvā prieka mirkļus, piešķir 
mums možuma un enerģija lādiņu. 
Tā piedāvā mums iepazīties ar savu 
daudzveidību un padara mūsu ikdie-
nu jautrāku un veiksmīgāku. Un tie-
ši tāpēc mēs ar jums dejotāji katru 
nedēļu tiekamies mēģinājumos, un 
ar jums mīļie skatītāji koncertos.”
 Svētku reizē dejotāji saka paldies 
saviem labajiem gariņiem – Jau-
nannas pagasta pārvaldei, mūsu ko-
lektīvu krustmātei Daigai Ozoliņai, 
dejotājiem, kuri dažādu apstākļu dēļ 
vairs ikdienā nedejo, bet svētkos ir 
kopā ar mums un ikvienam, kurš ar 
savu darbu, labu vārdu un uzmun-
drinājumu palīdzēja izskanēt mūsu 
jubilejas koncertam. Kolektīva 
vadītājai Aivai mēs sakām: „Mēs 
mīlam Tevi, Aiva”. Paldies 
arī mūsu uzticīgajiem skatītājiem. 
Uz tikšanos nākošajos koncertos!

Jaunannas deju kolektīvi „Oga” un „Jaunanna” savus svētkus 
svinējuši kopā ar draugiem

Dziedi līdzi „Dzintara 
dziesmām” Alūksnē
 22. augustā 19.00 Alūksnes estrā-
dē norisināsies „Amigo Dzintara 
dziesmu” vasaras tūres koncerts 
un balle.

 Amigo aizsāktā „Dzintara dziesmu” 
aptauja norisinās otro sezonu un ir 
kļuvusi par vienu no nozīmīgāka-
jiem šlāgermūzikas pasākumiem 
Latvijā. Tāpēc šogad aptaujas finā-
listi dosies pie saviem klausītājiem 
visā Latvijā, tā īstenojot „Amigo 
Dzintara dziesmu” misiju – padarīt 
skaistākās melodijas pieejamas 
ikvienam.
 Koncertā Alūksnes estrādē uzstā-
sies Edvīns Bauers, „Liepavots”, 
Santa Zapacka, Linita un Aldis 
Rullis, „Baltie lāči”, „Tekila”, Ha-
rijs Joniškāns, „Laimas muzykanti”, 
„Vēja runa”. Nakts zaļumballē – 
dejas kopā ar grupām „Klaidonis” 
un „Baltie lāči” .
 - Šis gads „Amigo Dzintara 
dziesmām” būs īpašs, jo pirmo 
reizi dosimies ārpus radio un TV 
studijas tuvāk saviem skatītājiem 
un klausītājiem. Šlāgerdziesma tā 

pa īstam skan tikai tad, ja tai līdzi 
dzied katrs, kas ir klāt un kam līks-
ma sirds. Aicinām ikvienu pievie-
noties! Nāciet visa ģimene un esiet 
kopā ar saviem mīļajiem, jo skaistas 
dziesmas, tāpat kā sirsnīgas sarunas, 
tuvina. Amigo saviem klientiem 
sarūpējis īpašu piedāvājumu – 30% 
atlaidi uz visiem „Amigo Dzintara 
dziesmu” koncertiem, - aicina Ami-
go vadītājs Artūrs Freimanis.
 Koncertu vadīs iemīļotie TV un 
radio raidījumu vadītāji – Velga 
Vītola un Juris Hiršs. Pirmās 500 
biļetes maksā tikai 5 eiro, vēlāk 7 
eiro un pasākuma dienā 10 eiro. 
Aicinām biļetes iegādāties laicīgi, 
tas ir lētāk un izdevīgāk. Vairāk 
informācijas www.bilesuparadize.lv. 
Alūksnē „Biļešu paradīzes” kases 
atrodas Alūksnes novada pašvaldī-
bas administratīvajā ēkā (1. stāvā), 
darba laiks pirmdiena – piektdiena 
11.00 – 18.00.
 Koncertu atbalsta Alūksnes novada 
pašvaldība un Alūksnes pilsētas 
Tautas nams.

Aicina uz Otro Jokdaru festivālu Zeltiņos „Vajag 
tik rakt” novadnieka Edgara Liepiņa piemiņai
Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

 2014. gada augustā 
veiksmīgi tika realizēts 
projekts - Jokdaru festivāls 
Zeltiņos „Vajag tik rakt”. 
Festivāls notiek joku Karaļa 
Edgara Liepiņa dzimtajā pagastā. 
Šis svētku notikums ir cieņas un 
mīlestības apliecinājums 
novadniekam, kā arī vēlme 
radīt daudzveidīgu un inovatīvu 
kultūras produktu piedāvājumu 
Alūksnes novadā.

 Pirmajā Jokdaru festivālā 
piedalījās Vidzemes un Latgales 
reģionu Jokdari amatieri. Šogad 
aicinām uz Otro Jokdaru festivālu 
Zeltiņos, kurā piedalīsies Kurzemes 
un Zemgales reģionu Jokdari „no 
tautas”, kā arī profesionāli 
mākslinieki, kas darbojas 
humora žanrā. 
 Festivāla atklāšana notiks 
2015. gada 7. augustā plkst. 20.00 
Zeltiņu tautas namā, kad piedāvā-
sim noskatīties divas šim notiku-
mam veidotas video filmas. Vienā 
no filmām redzēsim un dzirdēsim 
to, ko zina tikai Zeltiņu ļaudis. To 
nevar izlasīt daudzajos rakstos un 
grāmatās, kas izdotas par Edgaru 
Liepiņu. Tas ir piedzīvotais šeit 
-  Ziemeļu zvaigznē Zeltiņos. Tā 
Edgars Liepiņš sauca savu dzimto 
pagastu. Vai kāds spēj pateikt vēl 
skaistāk?! Kāda mīlestība, lepnums 
un ilgas izskan šajos vārdos...
 Otra filma ir koncerta ieraksts, kas 
uzfilmēts 1993. gadā Alūksnē, kad 
Edgars Liepiņš kopā ar Zeltiņu un 
Alūksnes mūziķiem sniedz koncer-
tu, piesakot sevi kā grupu „Hugo”. 
Divus gadus pēc šīs uzstāšanās 
-  1995. gada 9. septembrī māksli-
nieks no mums aiziet uz mūžīgiem 
laikiem.

 Centrālais festivāla notikums 2015. 
gada 8. augustā plkst. 19.00 Zeltiņu 
brīvdabas estrādē pulcēs Jokdarus 
no Talsu, Ventspils, Jaunjelgavas 
un Krimuldas novadiem. Festivālu 
vadīs viens no profesionālajiem 
stand-up comedy pārstāvjiem Lat-
vijā  Jānis Skutelis, kas pie mums 
ieradīsies kopā ar savu Karalisko 
Improvizācijas teātri un muzikālo 
grupu „Dziļi violets” (Rīga).
 Jokdaru festivāls Zeltiņos ir noti-
kums, kas izskan Latvijas mērogā 
un popularizē Alūksnes novada kul-
tūras dzīvi un tradīcijas. Tādēļ katru 

reizi jādomā, lai festivāla piedāvā-
jums būtu interesants, pārsteidzošs, 
arī izglītojošs. Lai pēc notikuma 
paliktu materiāli, ko nodot mūsu 
pagasta muzeja rīcībā plašākai 
iedzīvotāju apskatei daudzu gadu 
garumā. Šogad muzejā varēs iepa-
zīties ar foto un video materiāliem, 
lietām un priekšmetiem no Pirmā 
Jokdaru festivāla.
 Paldies Alūksnes novada paš-
valdībai par finansiālu atbalstu šī 
projekta realizēšanai.

Biedrība „Ilzenes attīstībai” īsteno projektu
Elīna Pētersone,
biedrības „Ilzenes attīstībai” valdes 
priekšsēdētāja

 Biedrība „Ilzenes attīstībai” 
sadarbībā ar Alūksnes Lauku 
partnerību, Lauku atbalsta 
dienestu un Alūksnes novada 
pašvaldību maijā realizēja  pērn 
iesniegto projektu pasākumam 
„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”.

 Projekts ar nosaukumu „Atpūtas 
laukuma labiekārtošana un inven-
tāra iegāde brīvdabas aktivitāšu 

dažādošanai Ilzenes pagastā” sevī 
iekļāva āra trenažieru, masīvkoka 
solu un atkritumu urnu uzstādīšanu 
3917,66 EUR vērtībā.
 Biedrība, realizējot līdzšinējās 
aktivitātes, ir ieguvusi vietējās sa-
biedrības atbalstu, savos pasākumos 
piesaistījusi ļoti lielu, gan dalīb-
nieku, gan atbalstītāju  skaitu no 
tuvākās apkārtnes kā arī no citām 
Latvijas vietām. Īstenojot  projektu, 
tiek piedāvātas  jaunas un intere-
santas atpūtas iespējas  brīvā dabā, 
gan viesiem, kas ierodas Ilzenē, lai 
piedalītos biedrības rīkotajos pa-
sākumos, gan arī vietējiem Ilzenes 
pagasta dažādu paaudžu iedzīvotā-
jiem, tādējādi aktīvi un pilnvērtīgi 

pavadot brīvo laiku, sportojot un 
nostiprinot savu veselību.
 Šis projekts deva iespēju jauna 
atpūtas laukuma izveidei, kur ģime-
nes kopā ar bērniem varēs lietderīgi 
un veselīgi pavadīt brīvo laiku. 
 Ilzenes pamatskolas skolēniem 
būs iespēja izmantot jaunizveidoto 
laukumu arī sporta stundās.
Biedrība arī turpmāk plāno iesaistī-
ties dažādu pasākumu organizēšanā 
Ilzenē, kas pulcē lielu dalībnieku un 
līdzjutēju  skaitu no visas Latvijas. 
Projekta rezultātā iegūtais inven-
tārs papildinās jau esošo aktivitāšu 
dažādošanu rīkotajos pasākumos, kā 
arī ikdienā vietējie iedzīvotāji varēs 
to izmantot.

 Projekta īstenošanas adreses:
Alūksnē - Lielā Ezera iela 24, Dārza 
iela 11, Dārza iela 8a, Brūža iela 1, 
dzelzceļa stacija „Alūksne”, Pils iela 
1, Pils iela 74, Pilssalas iela 10, Ošu 
iela 5, Brūža iela 7;
Alsviķos - Kultūras nams, „Zemenī-
te”, „Pagastnams”, „Alsviķu cehs”, 
„Strautiņu pamatskola”;
Annā - „Tautas nams”, „Viktora 

Ķirpa Ates muzejs”;
Ilzenē - „Jaunozoli”, „Dailes”;
Jaunalūksnē - „Bejas skola”, 
„Dālderi”;
Jaunannā - „Meijeri”, 
„Zīles”;
Jaunlaicenē - „Riekstiņi”, „Dravnie-
ki”, „Ezerrozes”;
Kalncempji - „Cempji2”;
Liepna - „Liepnas bibliotēka”, 

„Ugunsdzēsēju depo”;
Malienā - „Brenci”;
Mālupē - „Austriņi”, „Doktorāts”;
Mārkalnē - „Pūcītes”, „Pagastmāja”;
Pededzē - „Krustceles”, „Rūķi”;
Veclaicenē - „Vaiņagi”, „Veclaicenes 
pamatskola”;
Zeltiņos - „Tērces - 10”, „Skola”;
Ziemerī – „Pagastmāja”, „Līksmes”, 
„Atvases”.

43 brīvpieejas interneta punkti novadā
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Ilzenē aizvadīti tradicionālie 
„Līkloči papardēs”

Ingrīda Sniedze,
Ilzenes pagasta pārvaldes vadītāja

 Tieši Līgo dienā, 23. jūnijā, 
Ilzenes pagastā jau divpadsmito 
gadu norisinājās par tradīciju 
kļuvušās velo sacensības 
„Līkloči papardēs”, kurās 
dalībnieku skaits šogad 
sasniedza 210. 
 
 Uz sacensībām mazi un lieli, 
amatieri un profesionāli velomīļi 
sabrauc no dažādām Latvijas vie-
tām. Ir dalībnieki, kas piedalās jau 
divpadsmito gadu, taču iepriecina 
fakts, ka ir dalībnieki, kas mūsu 
pagastu un velo sacensības apmeklē 
pirmo gadu un prombraucot saka: 
„Nākošgad atkal būsim pie jums”. 
Tas ir novērtējums organizatoru dar-
bam un motivācija darboties un or-
ganizēt šīs sacensības arī turpmāk.
 Šogad sacensības norisinājās 8 
grupās un dažāda garuma distancēs. 
Bērni līdz 6 gadu vecumam veica 
1 km trasi. Šajā grupā piedalījās 14 
dalībnieki – mazākajam pārstāvim 
Robertai Evai Žīgurei bija tikai 2 
gadi. Vislabāk pašu mazāko velo-
braucēju konkurencē veicās Arman-
dam Dārziņam un brāļiem Raivo un 
Matīsam Līdakiem no Zeltiņiem.
 Senioru grupas dalībnieki (1955. 
gadā dzimušie un vecāki) arī veica 
1 km trasi. Arī šajā distancē ātrākie 
bija ciemiņi – Aivars un Rita Lekši 
un kaimiņu novada pārstāvis – Jānis 
Ančs no Gulbenes.
 Nedaudz lielāki bērni – līdz 12 
gadu vecumam mērojās spēkiem 2 
km distancē. Zēnu konkurencē pār-
liecinoši uzvarēja ciemiņi no Smil-
tenes – Edgars Timermanis, Olivers 
Jēkabs Skrapcis un Mārcis Klieders. 
Savukārt, meitenēm ātrākā izrādījās 
ilzeniete Karlīna Laiva, apsteidzot 
Strautiņu meiteni Lailu Ludvigu un 
alūksnieti Līvu Poļaku.
 Jaunietes un jaunieši sacentās 5 km 
distancē. Stiprākās meitenes bija 
mājinieces Lelde Melece un Andra 
Ance Brūniņa. Puišiem ātrākais iz-
rādījās strautinietis Kārlis Ludvigs, 
apsteidzot Dāvi Korsīti no Alūksnes 
un Mārci Jaunkampu.
 Atšķirībā no iepriekšējām rei-
zēm, dalībniekiem tika piedāvātas 

atklātās grupas – 5 km un 11 km 
distancēs. Salīdzinoši daudzi dalīb-
nieki izvēlējās veikt šīs distances kā 
otrās, līdz ar to veicot divas distan-
ces. Tādēļ arī šajās grupās vecuma 
ziņā tik raibs dalībnieku pulks. 5 
km distancē sievietēm ātrākā bija 
ilzenete Agita Līdumniece, apstei-
dzot Alisi Kozilāni no Strautiņiem 
un pašmāju meiteni Zani Boku. 
Savukārt vīru konkurencē ātrākais 
izrādījās kaimiņu pagasta Strautiņu 
pārstāvis Guntis Ludvigs, otrais 
ilzenietis Gints Rozenbergs, kurš ir 
piedalījies visos 12 velobraucienos. 
Trešais šajā distancē Renārs Žīgurs, 
kurš izvēlējās braukt arī 5 km, kaut 
gan bija jau veicis 2 km trasi.
 11 km distancē sievietēm uzva-
ru svinēja Rita Lekse, kura arī 
izvēlējās šo distanci paralēli senioru 
braucienam. Otrā Ilzenes meitene 
Anete Salmiņa, viņa apsteidza lejas-
ciemieti Daigu Krēsliņu. Savukārt, 
vīriem pirmais ilggadīgs riteņbrauk-
šanas meistars no Alūksnes Gunārs 
Rozenbergs, apsteidzot ciemiņu 
Uldi Ceski un zeltinieti Ivo Cauku. 
Šī grupa bija visplašāk pārstāvētā. 
11 km distancē spēkiem mērojās 
30 dalībnieki.
 Protams, velosporta speciālisti 
varēja sacensties arī garākajā 22 km 
distancē. Sievietēm ātrākā izrādījās 
Beāte Kovgere no Alūksnes, otrā 
Inga Ērgle no Smiltenes un trešā 
arī smilteniete Nadīna Kučere. Vī-
riešiem ātrākais šoreiz bija Kristers 
Kovgers no Alūksnes, apsteidzot 
Oskaru Muižnieku un trešajā vietā 
finišēja pašmāju favorīts Reinis 
Markss, kurš arī ir piedalījies visos 
līdz šim notikušajos velobraucienos 
„Līkloči papardēs”.
 Par interesantāko un krāšņāko 
brauciena daļu izvērtās komandu 
brauciens. Īpašs prieks par tiem 
dalībniekiem, kuri bija piedomā-
juši pie komandas nofornējuma. 
Šis pasākums nav tikai sacensības, 
bet arī atpūta un izklaide. Tādēļ 
organizatori bija padomājuši arī par 
speciālbalvām par tērpiem. Koman-
du braucienā visātrākā bija „Anitas 
Muižnieces labākā komanda” no 
Alūksnes (Anita Muižniece, Pauls 
Rubenis, Juris Rubenis, Arnis Pēter-
sons). Otrajā vietā pašmāju velomīļi 
„Pīlādži/Čonkas” (Sintija Kazaine, 

Andris Otmans, Mārtiņš Jaškovs, 
Didzis Žīgurs). Trešie viesi no Stā-
merienas – komanda „Stāmernieši” 
(Aiga Putne, Alvis Putnis, Rihards 
Račko, Gatis Bērziņš).
 Gribas uzteikt sacensību orga-
nizatoru komandu par ieguldīto 
darbu. Paldies sacensību iedvesmo-
tājam, Ilzenes pagasta velo sporta 
entuziastam, galvenajam tiesnesim 
Viesturam Kazainim par šo sacen-
sību idejas turēšanu „dzīvu”, trases 
izveidošanu un sponsoru piesaisti, 
tiesnesei Inesei Žīgurei, dalībnieku 
reģistratorēm un tiesneses palīdzēm 
Santai Kazainei un Elitai Laivai. 
Paldies „skaņu vīram” Guntim 
Kozilānam par sacensību norises 
atspoguļošanu un ekspresintervijām 
pirms starta un pēc finiša. Par ļoti 
garšīgo līvu putru paldies sakām 
Agatei Jaškovai un Zaigai Brasovai. 
Jolantai Kazainei pateicamies par 
skaisto noformējumu sacensību 
norises vietā, pie centra Dailes. Par 
afišu, dalībnieku numuru un dip-
lomu vizuāli māksliniecisko ideju 
un noformējumu paldies Sabīnei 
Kazainei.
  Kopīgi sadarbojoties Ilzenes 
pagasta pārvaldes darbiniekiem, 
„Sporta, kultūras interešu izglītības 
un mūžizglītības centra „Dailes” 
vadītājam Zintim Cepurniekam, 
Alūksnes novada pašvaldībai, 
tiešajiem sacensību organizatoriem, 
atbalstītājiem un sponsoriem velo 
sacensības „Līkloči papardēs 2015” 
bija sagatavotas ļoti labā organi-
zatoriskajā līmenī, par ko liecināja 
dalībnieku un skatītāju teiktais 
„Paldies, līdz nākošajam gadam!”. 
Pateicos visiem par ieguldīto darbu!
 Prieks par to, ka šogad dalībnieki 
bija gan vietējie Ilzenes pagas-
ta iedzīvotāji, gan dalībnieki no 
Alūksnes, Zeltiņiem, Jaunlaicenes, 
Apes, Gulbenes, Lizuma, Stāmerie-
nas, Lejasciema, Raganas, Siguldas 
un Rīgas, kas veicina par pagasta 
atpazīstamību ne tikai novadā, bet 
arī republikā.
Ilzenes pagasts dzīvo ar skatu 
rītdienā!
Uz tikšanos nākošgad velo 
sacensībās „Līkloči papardēs 
2016!”.

„Līkloči papardēs” dalībnieki startam gatavi
Rudītes Pehlakas foto

Eksotiskais 
papardes zieds Ilzenē

Ingrīda Sniedze,
Ilzenes pagasta pārvaldes vadītāja

 Visi dalībnieki, 
atbalstītāji un viesi, kuriem 
savu papardes ziedu neizdevās 
atrast tradicionālajā Ilzenes 
Līgo dienas velobraucienā 
„Līkloči papardēs”, pēc 
brauciena tika aicināti uz centru 
„Dailes”, kurā notika koncerts 
”Meklējot papardes ziedu…”, 
kuram scenāriju veidoja Ilzenes 
eksotisko deju grupas „Luksora” 
vadītāja Inga Ķīse.

 Koncerts bija mēģinājums savienot 
latviskās Līgo dienas tradīcijas, ro-
mantiskās melodijas un noslēpumai-
ni austrumnieciskās deju noskaņas. 
Koncertu ievadīja Zinta Cepurnieka 
komponētā melodija, kuru caurvija 
gan smeldzīga romantika, gan tautas 
dziesmai tuvi latviskie motīvi, 
bet koncertprogrammas vadītāja 
Olīvija Jēģere pirms katra kolektīva 
uzstāšanās ne tikai iepazīstināja 
ar latviešu tautas ticējumiem par 
noslēpumaino papardes ziedu, bet 
arī nodziedāja katram priekšnesu-
mam atbilstošu līgotni, līdz ar to 
klausītāji dzirdēja 17 nedzirdētas 
vai mazāk dzirdētas latviešu tautas 
Līgo dziesmas.
 Ilzenes eksotisko deju grupas 
„Luksora” dejotājas iejutās gan 
Meža feju lomā, gan uzvirpuļoja 
kā Mīlas vējš, gan vilināja pēc pa-
pardes zieda ar zvārgulīšu skaņām. 
Skatītājus uzrunāja ugunīgā čigānie-
šu deja, kā arī priecēja daudzvei-
dīgie krāšņie tērpi. Bet, kad sākās 
Uguns liesmu deja, koncerta vēro-
tāji burtiski sastinga no sajūsmas 
un kā fascinēti nenovērsa acis no 
dejojošajām uguns mēlēm un koša-
jiem vēdekļiem.  Visā zālē virmoja 
vārdos neizteikta doma: Cik skaisti! 
 Bet, kad jau likās, ka nekas 

skaistāks vairs nav iespējams, 
koncerta vērotājus pārsteidza pēkšņi 
uzplaukušais papardes zieds - Ingas 
Ķīses solo deja. Šķita, ka gaiss ir 
elektrizēts un skatītāji nepalaiž ga-
rām nevienu dejotājas kustību, acu 
skatienu un grezno spārnu vēzienu. 
Vienu brīdi pat likās, ka uzplaukst 
arī skatuves aizmugurē izveidotais 
dekors - papardes zieds.
 To ticējumu daļu, ka papardes 
ziedu vislabāk meklēt divatā, ik 
pa brīdim ar azartisku pārliecību 
izdejoja brašie Alsviķu kultūras 
nama deju kopas „Jandāls” dejotāji 
kopā ar savu atraktīvo vadītāju Ilzi 
Līviņu.
 Harmonisku pāreju no latviskā uz 
eksotisko palīdzēja radīt dziedošās 
Krūmiņu ģimenes pārstāvji Edgars 
un Zigmārs, kuri dziedāja klau-
sītāju ausīm patīkamas, mīļas un 
tuvas dziesmas, bet tā aizkustinošā 
melodija, ko Edgars izvilināja no 
saksofona, izskanēja kā patiess ap-
liecinājums, ka Līgo vakars ir ziedu 
un mīlestības laiks.
 Izskaņā koncerta dalībniekiem pal-
dies teica Ilzenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ingrīda Sniedze.
 Pirmajiem koncerta apmeklētājiem 
bija iespēja savā īpašumā iegūt 
nelielu O. Jēģeres sastādīto grāma-
tiņu „Mana Jāņu dziesmu izlase” ar 
notīm un „Manas Jāņu rotaļas un 
spēles”.
 Protams, ne visiem koncerta 
apmeklētājiem izdevās ieklausīties, 
izprast un savienot vienotā veselu-
mā tik dažādās, it kā nesavienoja-
mās noskaņas, kāds varbūt joprojām 
nespēj pieņemt austrumu melodijas, 
bet domāju, lielākā daļa koncerta 
apmeklētāju devās mājās patīkamā 
noskaņā un, kas zina, ar vēlmi atrast 
to mītisko, noslēpumaino papardes 
ziedu, kas uzzied tikai vienu reizi 
gadā!

Eksotisko deju grupa „Luxora”                                        Airas Vērses foto

Sēdes lēmumi – 
pašvaldības mājas 
lapā
 Ņemot vērā to, ka Alūksnes 
novada domes sēde šomēnes 
notiks 30. jūlijā, kad „Alūksnes 
Novada Vēstis” jau iznākušas, 
lūdzam ar domes sēdē pieņem-
tajiem lēmumiem iepazīties 
pašvaldības mājas lapas www.
aluksne.lv sadaļā „Ziņas par 
pašvaldību”, kā arī pašvaldības 
laikraksta nākamajā 
numurā.

Pārdod īpašumu laukos! 
Māja 76m2. Ideāla vieta atpūtai no 
pilsētas burzmas, 2km no Zeltiņu 
centra, īpašumā dīķis (2.65ha) un 
zeme (3.32ha), asfalts no Rīgas 
190km un Alūksnes 19km, zemes 
ceļš 2km. Māja tikko pilnībā izre-
montēta ar mēbelēm, koka pakešu 
logi, durvis, koka grīdas, ūdens-
vads, kanalizācija, krāsns apkure 
(jauna podiņu krāsns). Otrajā stāvā 
ieklāta grīda - telpu var izmantot 
vasaras atpūtai. Ir jaunbūvēts šķūnis 
un maziņš dīķis pie 
mājas, augļu koki un dārzs. 
Tālrunis 26 44 96 96.
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Alūksnē, Torņa ielā, pie daudzdzī-
vokļu mājām atrasts mazs, ruds 
runčuks. Kaķēns nogādāts dzīvnie-
ku mājā „Astes un Ūsas”, kur 14 
dienas gaidīs piesakāmies savus 
īstos saimniekus, bet pēc tam būs 
pieejams adopcijai.

Alsviķu pagasta Celenskos pieklīdis 
liela auguma rotveilera šķirnes 
suns, ar kupētu asti. Ieskatāmies un, 
lūdzu, palīdzam atrast saimniekus. 
Ap kaklu brezenta un metāla kakla 
siksnas, kā arī brezenta pavadiņa. 
Suņu puika ir nogādāts „Astēs un 
Ūsās”.

Veclaicenes pagastā, pie pašas 
Igaunijas robežas pieklīdis vidēja 
auguma suņuks. Ap kaklu suņukam 
ķēde.

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

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, 
Elīna Dambe 29477535.

Īsteno projektu sportisko 
aktivitāšu dažādošanai
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Biedrība “Sporta klubs 
Malēnija” ar Alūksnes novada 
pašvaldības atbalstu un 
sadarbībā ar  Lauku 
atbalsta dienestu, kā arī biedrību 
“Alūksnes lauku partnerība,  īste-
nojusi projektu „Biedrības “Spor-
ta klubs Malēnija” iedzīvotājiem 
piedāvāto sportisko aktivitāšu 
dažādošana” (Nr.14-07-LL31-
L413201-000005).

 Projekts īstenots  ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansējumu un Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansēju-
mu.
 Biedrības valdes priekšsēdētājs Ai-
nars Melders informē, ka īstenojot 
šo projektu, biedrība iegādājusies 
sporta inventāru basketbolam, vo-
lejbolam, florbolam, kā arī vairākus 
rīkus vingrošanas nodarbībām, kas 
ļaus Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas audzēkņiem un Alūksnes 
novada iedzīvotājiem dažādot 
sportiskās aktivitātes.

Biedrības valdes priekšsēdētājs Ainars Melders

Latviešu kultūras tradīcijas iepazīst mūziķi no Francijas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Šī gada jūlijs daudziem 
tūkstošiem skolēnu paliks prātā 
ar piedalīšanos Vispārējos 
Skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētkos.

 Dalībnieku pulkā bija arī 
ievērojams skaits Alūksnes novada 
pārstāvju – 24 kolektīvi – dejotāji, 
dziedātāji, orķestranti un teātra 
mākslinieki, kopumā 598 dalībnieki 
un pavadošie pedagogi. Papildus 
šim skaitam vēl jāmin arī Alsviķu 
arodskolas audzēkņi un Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestra draugi – Marsanēlakotes 
Mūzikas skolas pūtēju orķestris no 

Francijas.
 Sadarbība starp abiem pūtēju 
orķestriem pastāv jau piecu gadu 
garumā. Abu kolektīvu grandiozākais 
un neaizmirstamākais kopprojekts 
bija 2012. gada vasarā, kad 
Alūksnes un Marsanēlakotes 
mūziķi satikās Alūksnē, lai 
skatītājus un klausītājus priecētu 
ar emocionālu koncertu Pilssalas 
estrādē. Gadu vēlāk Alūksnes 
mūziķi devās uz Marsanēlakoti, 
kur ar šo pašu koncertu 
iepriecināja turienes iedzīvotājus. 
Toreiz alūksnieši uzaicināja franču 
jaunos mūziķus piedalīties Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
šogad Rīgā.
 Lai kopā ar Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestri varētu piedalīties 
svētkos un muzicēt, Francijā 

tika rūpīgi apgūts nepieciešamais 
repertuārs un Marsanēlakotes jaunie 
mūziķi 21 cilvēka sastāvā 
pirmo reizi izbaudīja, ko nozīmē 
latviešu nacionālie svētki – 
Dziesmu un deju svētki. 
Franču orķestris muzicēja 
gan pūtēju orķestru koncertā 
„Taures sauc”, kas notika Ķīpsalas 
hallē, gan noslēguma koncertā 
Mežaparkā, kopā ar saviem 
draugiem no ģimnāzijas pūtēju 
orķestra franči soli solī devās arī 
svētku gājienā un izbaudīja visas 
citas dziesmu un deju svētkiem 
raksturīgās lietas.
 Šis bija lielisks projekts, 
kura laikā varējām palīdzēt 
draugiem no Francijas vēl labāk 
iepazīt Latvijas kultūras tradīcijas, 
mūsu valsti un tās iedzīvotājus. 
Mūzika patiešām vieno!

Saieta noslēgumā izskanēja 
daudz paldies vārdu sētu 
saimniekiem un citiem 
pasākuma norisē iesaistītajiem 
ļaudīm gan no Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja Artura 
Dukuļa un izpilddirektores Janīnas 
Čugunovas, žurnāla „Dārzs un 
Drava” redaktores Ligitas 
Timmas, VAS „Latvijas Valsts 
meži” komunikācijas daļas 
vadītāja Tomasa Kotoviča. 
Paldies par tiem! Un ticiet - 
ikviens no sirds izsacītais vai 
klusībā vēlētais pateicības vārds 
ir vislabākā motivācija jauniem 
darbiem. To apliecināja arī „Stāķu” 
māju saimnieki Iluta un Jānis 
Pūpoli, kuri pēc  galvenās balvas 
saņemšanas atzina, ka saieta 
dienā izjutuši tik daudz pozitīvu 
emociju un satikuši tik daudz 
jauku cilvēku, ka šīs dienas laikā 
iegūtais emocionālais lādiņš 
viņiem devis jaunu spēku un 
motivāciju strādāt vēl vairāk. 

Vasaras otrā pusē gan saimnieki 
veltīšot vairāk laika, lai arī paši 
priecātos par savu padarīto, bet jau 
nākamgad viņu sētā atkal noteikti 
tapšot kas jauns.

 Alūksnes puses ļaužu dārzos 
ieskatījās arī daudzi jomas 
profesionāļi, vērtējot mūspuses 
ļaužu veikumu ar profesionālu 
aci. Ināra Bondare no Nacionālā 
botāniskā dārza saieta noslēgumā 
atzina, ka bijusi patīkami pārsteigta 
par tik daudz strādīgiem cilvēkiem 
Alūksnē.
 - Latvija ir ļoti maza un, tā 
kā man vairāk iznāk darboties 
Viduslatvijā un Dienvidkurzemē, 
varu salīdzināt, ka Alūksnē 
iespējams audzēt daudz mazāku 
augu sortimentu nekā tas ir valsts 
dienvidu daļā. Tanī pašā laikā 
redzējām ārkārtīgi labi izveidotus 
dārzus, ļoti labi izvēlētu materiālu. 
Katrā gadījumā tā darba mīlestība, 
mīlestība pret augiem, sakārtotī-

ba un laipnā uzņemšana, ko šeit 
redzējām un piedzīvojām, bija ļoti 
patīkama. Es domāju, ka šīs bija ļoti 
izdevušās puķu dienas, - uzsvēra I. 
Bondare.
 Saieta noslēgumā uzzinājām 
arī, kur skaistāko dārzu meklējumos 
dosimies nākamgad - 39. Latvijas 
Puķu draugu saiets notiks 
Dobeles novadā – skaistajā un 
senatnīgajā Zemgales pusē. Turp 
visus doties aicināja Dobeles 
novada domes priekšsēdētājs 
Andrejs Spridzāns.

 38. Latvijas Puķu draugu saietu 
organizēja Alūksnes novada 
pašvaldība, žurnāls „Dārzs un 
Drava”, VAS „Latvijas Valsts meži”

Pateicamies sakopto 
sētu saimniekiem:
Guntim Meisteram Jaunlaicenes 
pagasta „Meisteros”
Ingrīdai Ulmanei un Imantam Mu-
ceniekam Alsviķu pagastā „Pullanā 

35”
Diānai un Ilmāram Dambjiem Torņa 
ielā 6, Alūksnē
Velirandai Šļivkai un Pāvelam Prie-
deslaipam Cerību ielā 1 Alūksnē
Ilutai un Jānim Pūpoliem Jauna-
lūksnes pagasta „Stāķos”
Baibai un Ivaram Tīciem Jauna-
lūksnes pagasta „Sprogās”
Mārītei un Viesturam Baložiem 
Ziemera pagasta Nākotnes ielā 9
Inesei, Raivo Kaulakaniem un 
Uģim Tučam Torņa ielā 65, Alūksnē
Ļubovai un Aldim Līčiem Mārkal-
nes pagasta „Sauleskalnā”

Pateicamies atbalstītājiem:
SIA „Stādaudzētava „Blīdene””, 
SIA „Krastmaļi sēklas”, SIA „Agri-
matco Latvia”, SIA „Baltic Agro”, 
SIA „DOJUS Latvija”, „Dotnu-
vos Projektai”, SIA „JM Grupa”, 
Plosts „Kaija”, Lauku tūrisma un 
atpūtas centrs „Jaunsētas”, Laik-
raksts „Malienas Ziņas”, „Neste 
oil”, SIA „Ozoli AZ”, Kafejnīca 

„Pajumte”, Izklaides un izaugsmes 
centrs „Prelūdija”, SIA „Rūpe”, SIA 
„Skaistuma darbnīca”, „Syngenta”, 
„Yara”.

Pateicamies saieta organizēšanas 
darba grupai, Alūksnes novada paš-
valdības administrācijas darbinie-
kiem,  PA „Spodra”, SIA „Rūpe”, 
SIA „Saimnieks LV”, amatierko-
lektīviem, mūziķiem, amatniekiem, 
Jaunlaicenes, Jaunalūksnes, Alsviķu 
un Mārkalnes pagastu pārvaldēm, 
Jaunlaicenes muižas muzejam, 
Alūksnes muzejam, Alūksnes 
pilsētas Tautas namam,  floristikas 
plenēra dalībniekiem, Ojāram Ru-
sakovam, Jānim Vīksnam, gidiem 
un visiem brīvprātīgajiem palīgiem, 
kuri rūpējās par pasākuma norisi, 
paldies ēdinātājiem, kuri gādāja 
par dalībnieku maltītēm, paldies 
Jaunannas pagasta pārvaldei, SIA 
„B-TOUR”, SIA “Andio” par trans-
porta nodrošinājumu.

Vislatvijas Puķu draugi šovasar tikās Alūksnes novadā

Alūksnes un Marsanēlakotes mūziķi Dziesmu un deju svētkos
Druvja Mucenieka foto
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā augustā
Sporta pasākumi
12. augustā no 18.00 Alūksnē, 
Pilssalas volejbola laukumos, 
pludmales volejbola seriāla 10. kārta.
15. - 16. augustā no 11.00 Murata 
ezera apkārtnē, Ziemera pagastā, 
XXXIV Starptautiskās orientēšanās 
sacensības „Malienas Kauss”.
25. augustā no 16.00 līdz 19.00 pie 
A. Liepaskalna piemiņas akmens 
orientēšanās seriāls „Horizonts”.

Alūksnē
6. augustā 22.00 Alūksnes Pils-
salas estrādē pasaules populārāko 
kino filmu un mūziklu brīvdabas 
koncertšovs „TĀ NAV DZĪVE, TAS 
IR KINO”. Piedalās solisti - Dainis 
Skutelis, Baiba Berķe, Juris Jope, 
Annija Putniņa, Anmary, Jānis Bu-
ķelis, Belinda Remese, Eva un Kaiva 
Molleres, vijolniece Inta Broka, 
KINO ORĶESTRIS, deju studija 
BUMP, aktieris Mārtiņš Brūveris. 
Ieeja: iepriekšpārdošanā 10 EUR, 
pasākuma dienā 12 EUR.
16. augustā 19.00 Alūksnes Pils-
salas estrādē romantiski muzikāla 
dzīvesspēle „KUKULIS”. Piedalās: 
Ģirts Ķesteris, Maija Doveika, Zane 
Daudziņa, Aldis Siliņš, Juris Lisners. 
Ieeja: 7, 8, 9 EUR.
22. augustā 19.00 Alūksnes Pils-
salas estrādē „Amigo DZINTARA 
DZIESMU” vasaras tūres koncerts 
un balle (pasākums 10 stundu 
garumā). Piedalās: Santa Zapac-
ka, „Liepavots”, Edvīns Bauers, 
„Baltie lāči”, Linita un Aldis Rullis, 
„Tekila”, Harijs Joniškāns, „Laimas 
muzikanti”, „Vēja runa”. Koncerta 
vadītāji: Velga Vītola un Juris Hiršs. 
Pēc koncerta lustīga zaļumballe ar 
grupām „Klaidonis” un „Baltie lāči”. 
Ieeja: pirmās 500 biļetes 5 EUR, 
iepriekšpārdošanā 7 EUR, pasākuma 
dienā 10 EUR (Amigo klienti 2 biļe-
tes uz koncertu var iegādāties ar 30% 
atlaidi, uzrādot īpašo akcijas kodu 
„Biļešu Paradīzes” kasēs).
23. augustā Alūksnē atceres pasā-
kums “Baltijas ceļš”.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Pētera Zālīša izstāde „Senie pulk-
steņi”.
Līdz 30. augustam Alūksnes māksli-
nieku izstāde „Ziedi sajūtās”.
Sezonas izstāžu zālēs (Apaļais 
tornītis un Ledus pagrabs) jubilejas 
izstāde „VEF 14. ceham 50”.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Laikmetu mielasts”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
  1941., 1949. gada represiju atceres 
ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Kapusvētku 
tradīcija Alūksnē” (27.07. –  31.08. 
lasītavā); „Ziemas krājumi ar vasaras 
smaržu” (01.08. - 31.08. abonemen-
tā); „Lasīsim Bērnu Žūrijas grāmatu 
kolekciju!” (01.08. - 31.08. bērnu 
literatūras nodaļā); „Piedalies dzejas 
konkursā „Manai pilsētai”! /Alūksnei 
– 95/ (01.08. – 31.08. bērnu literatū-
ras nodaļā); Lilijas Kukles mākslas 
darbu izstāde (06.08. – 31.08. bērnu 
literatūras nodaļā); „Sveiciens sko-
lai!” (16.08. – 31.08. bērnu literatū-
ras nodaļā).
Pasākumi: Pasaku dienas 
bibliotēkā (10.08.– 14.08. 
bērnu literatūras 
nodaļā); Risināsim krustvārdu 
mīklas! (20.08. bērnu literatūras 
nodaļā); Jauno grāmatu diena 
(31.08. abonementā).

Alsviķu pagastā
No 24. augusta 17.00 līdz 25. 
augusta 14.00 Alsviķu bibliotēkā 
pasākums skolēniem „Nakts 
bibliotēkā”.
26. augustā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
kopā sanākšana – jubilāru sveikšana, 
videomateriāla „Latvijas Puķu drau-
gu saiets Alūksnē” demonstrēšana.
28. augustā 20.00 Alsviķu brīvda-
bas estrādē (lietus gadījumā kultūras 
namā) vasaras sezonas noslēguma 
DISKOBALLĪTE ar DJ Mike Kelly 
un citiem DJ. Ieeja: 1 EUR, no 
23.00 – 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes. „Dzīve, manuprāt, sastāv no 
grūtību pārvarēšanas…” - dzejniecei 
Vitai Vīksnai — 80; „Vientulība – 
lūk, sasodīta lieta! Tā var pazudināt 
cilvēku.” - rakstniekam Aleksandram 
Grīnam — 120; rakstniecei, publicis-
tei Marinai Kosteņeckai — 70. 

Annas pagastā
29. augustā 12.00 Annā bērnu 
rotaļu laukumā lieli un mazi laipni 
aicināti uz aktīvu atpūtu pasākumā 
„Atvadas vasarai” - būs piepūšamās 
atrakcijas!
Annas bibliotēkā izstādes: 
„Paliek mūžīgi mūžam zālē, kokos 
un bērnos!”, novadniecei, literātei 
Vitai Vīksnai – 80; „Mūžs darbā ir 
piepildīts”, ilggadējai Annas biblio-
tēkas vadītājai, sabiedriskās dzīves 
organizētājai Ārijai Duncei - 90. 

Jaunalūksnes pagastā
13. augustā 17.00 Bejas novad-
pētniecības centrā nodarbība Seno 
amatu darbnīcā „Gards brīnums 
burciņā”.
29. augustā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā 
ar grupu „Ceļavējš”.

Jaunlaicenes pagastā
21., 22., 23. augustā Jaunlaicenes 
muižas muzejā Dabas pārvaldes or-
ganizētais pasākums „Sēņu dienas”.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Izstāde: „Mājas” stāsta par vie-
tām, kur apmetās cilvēki Opekalna 
apkārtnē;
Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna draudzē;
Nodarbības:
kad muižā zvani skanēja – 
informācija par muižas dzīvi skaņās 
19. – 20. gs. mija, 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 puse,
nodarbība pirmskolas vecuma 
bērniem „kur palika cālīši?” – bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 
meklē pazudušos cālīšus, 
pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”. Muižas madāmas jauna-
jam pārim un kāzu viesiem sniedz 
vērtīgus vēsturiskus padomus dzīvei, 
iesaistot dažādās nodarbībās.

Kalncempju pagastā
8. augustā Viktora Ķirpa Ates 
muzejā mākslinieka Vernera Caukas 
simtgadei veltītas izstādes atklāšana. 
Izstāde no 08.08.2015.-28.08.2015.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa 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, sār-
ma gatavošana, velēšana, gludināša-
na ar ogļu gludekli,
- Linu programma. Linu lauzīšana, 
kulstīšana, sukāšana, vērpšana,
- Programma „Bitīte”. Stāsts par 
bites ceļu no zieda līdz medum,
- Programma „Spēles ar koka spē-
lēm”,
- Kāzu programma „Lauku sētas 
gudrības”,
- Atraktīva programma visām paau-
dzēm „Spēles ar koka spēlēm”,
- Programma „Visi koki lieti der”. 
Stāsts par koka nozīmi latviešu zem-
nieka dzīvē.

Liepnas pagastā
15. augustā 22.00 Liepnas pagasta 
estrādē „Saidupīte” diskotēka.
Liepnas pagasta bibliotēkā litera-
tūras izstādes: „Var pazust sakrātā 
mantība, bet paliks jaunības dienu 
vēju dziesmas. Nabags tas, kuram 
tādu nav.” (žurnālistei, rakstniecei 
Skaidrītei Gailītei – 75).

Malienas pagastā
7. augustā 22.00 Malienā nakts 
orientēšanās pasākums. Reģistrācija 
no 21.30 Malienas tautas namā. Ko-
mandā 3 - 5 cilvēki (vismaz vienam 
jābūt 18 gadus vecam). Komandai 
jābūt tālrunim ar QR kodu lasīšanas 
aplikāciju, apģērbam ar atstarojošiem 
elementiem, pildspalvai un kabatas 
lukturītim.
8. augustā 10.00 Malienas 
pamatskolas sporta laukumā 
Netradicionālās sporta spēles. Reģis-
trācija no 9.30. Ar nolikumu nakts 
orientēšanās pasākumam un sporta 
spēlēm var iepazīties un sīkāku 
informāciju iegūt Malienas tautas 
namā vai pa tālruni 25458550. 19.00 
Malienas pamatskolas sporta lau-
kumā Bejas amatierteātra izrāde M. 
Zīle „Sunītis un viņa kauliņš” (rež. 
Arnis Ezeriņš ). Ieeja: 1 EUR, bēr-
niem – bez maksas. 21.00 Malienas 
sporta laukumā zaļumballē spēlēs 
Inga un Normunds. Lietus gadījumā 
- balle Malienas tautas namā. 
Ieeja: līdz 22.00 - 3 EUR, vēlāk – 
3,50 EUR.

Mālupes pagastā
22. augustā 10.00 Mālupes salā 
aktīvās atpūtas diena „Ejam, 
skrejam, smejam”.
22. augustā 22.00 Mālupes salā 
zaļumballe kopā ar Kasparu Maku.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam Aleksandram 
Grīnam – 120,  rakstniecei, publicis-
tei Marinai Kosteņeckai – 70, „Ko 
liksim ziemas krājumiem”, „Tik da-
žāda pasaule” (viss par ceļojumiem).

Mārkalnes pagastā
14. augustā Mārkalnē augļu, ogu, 
dārzeņu izstāde „Dabas veltes no 
mūsu dārziem”. Visas dienas garumā 
aicināti mārkalnieši nest dabas veltes 
izstādei.
15. augustā 21.00 balle Mārkalnes 
brīvdabas estrādē “Lakstīgalas”. Spē-
lē Zane & Gunārs. Ieeja 2 EUR, no 
pl.23.00 - 3 EUR. Lietus gadījumā 
tautas namā. 
21. augustā  13.00 Jauniešu 
projekta „Daru pats. Daru citam” 
noslēguma pasākums pie bibliotēkas. 
Bērnu un jauniešu dienas aktivi-
tātes Mārkalnes brīvdabas estrādē 
Lakstīgalas. 
31. augustā „Ziedu feja”- kompo-
zīciju veidošana no ziediem tautas 
namā. 

Pededzes pagastā
8. augustā Pededzes pagasta svētki 
,,Labdien, es esmu jūsu „Mājas 
gariņš”:
16.00 Svētku atklāšana Pededzes 
pagasta centrā;
Sporta aktivitātes (novuss, teniss, vo-
lejbols). Pieteikties līdz 5. augustam;
17.00 „Pasaku taka”, rotaļas bērniem 
„Zoo olimpiāde”, „Manas aizrauša-
nas pasaule”, jautrs foto ateljē;
18.00 Mini - tirdziņš (aicinām 
piedalīties visus pārdot gribētājus), 
ekspresaptauja!!!, video „Par pede-
dziešiem”, spēle „ Starinuška”;
19.00 jautri konkursi un atrakcijas, 
darbnīcas;
20.00 koncerts. Piedalās Pededzes 
tautas nama pašdarbnieki;
21.30 balle (līdzi var ņemt groziņu).
19. augustā 13.00 Pededzes biblio-
tēkā jaunieguvumu izstāde - apskats 
„Mūžs dots, lai vari pierādīt, ka esi 
dzīvojis.”.
22. augustā Pededzē Jaunības un 
pilngadības svētki ,,Kā balta, balta 
dūja jaunība ir”: 21.00 - svinīgā 
daļa, 22.00 – balle. Līdzi var ņemt 
„groziņu”.

Veclaicenes pagastā
8. augusts „Igauņu diena 
Veclaicenē”:
No 15.00 līdz 18.00 latviešu - igauņu 
jampadracis pie pagasta, laukumā: 
igauņu dienas īpašais cienasts „Sāls 
zupa” pēc igauņu receptes;
latviešu - igauņu amatnieku tirdziņš;
būs iespēja darboties radošās darb-
nīcas;
Latvijas un Igaunijas koklētāju an-
sambļu koncerts Ievas ezera krastā;
Veclaicenes tautas namā būs iespēja:
apskatīt Voru muzeja piedāvāto 
kokļu izstādi;
tiks demonstrēta filma „Cilvēku 
robežas” par Veclaicenē dzīvojošu 
igauņu dzīvi pierobežā;
No 18.00 līdz 19.00:
Reuges ugunsdzēsēju paraugde-
monstrējumi Parksepa ugunsdzēsēju 
pūtēju orķestra pavadībā;
Retro automašīnu parāde no Voru;
19.00 līdz rīta gaismai „Igauņu 
dienas Veclaicenē 2015” dzimša-
nas dienas svinību kulminācija un 
zaļumballe.
svinīgās uzrunas un amatiermāk-
slinieku un dalībnieku gājiens uz 
estrādi;
latviešu un igauņu amatiermākslinie-
ku lielkoncerts;
gaismu šovs uz Ievas ezera;
foto projekcijas uz Veclaicenes 
pagasta ēkas;
ZAĻUMBALLE kopā ar grupu 
„Anna Minna”. Darbosies bufete.
Dalība visos pasākumos bez maksas.
8. augustā „Pārgājieni ar garšu 
Veclaicenē”  – dabas takas ar vietējo 
ēdienu degustācijām:
12.00 Raipala taka 7,5 km,
13.00 Pilskalna taka 3,5 km,
13.00 Mauriņu biotopu taka 3,5 km,
22.00 Raipala mazā taka 2,5 km.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 
6. augustam - Raipala un Pilskalna 
takām pa tālr. 22413373 (Agija), 
29347398 (Maija), Mauriņu biotopu 
takai tālr. 29488925 (Gunita).
29. augustā 12.00 Veclaicenes netra-
dicionālās sporta spēles.

Zeltiņu pagastā
Otrais Jokdaru festivāls Zeltiņos 
„Vajag tik rakt” novadnieka Edgara 
Liepiņa piemiņai:
7. augustā 20.00 Zeltiņu tautas 
namā filma „Ziemeļu zvaigznes 
Karaļa atgriešanās” Zeltiniešu atmi-
ņas par novadnieku Edgaru Liepiņu 
un viņa ģimeni.
Filma “Hugo Alūksnē” - E. Liepiņa 

un vietējo mūziķu pēdējais koncerts 
1993. gadā Alūksnē. Ieeja brīva
8. augustā 19.00 Zeltiņu estrādē Lat-
vijas talantīgāko Jokdaru uznācieni 
placī:
„Tāds tādu atrod” – Jaunjelgavas 
novads, „Sieviete ar kulaku” - Talsu 
novads, „Transportā noklausītas sa-
runas” - Krimuldas novads, „Visa pa-
saule pie kājām” - Ventspils novads, 
Karaliskais improvizācijas teātris ar 
izrādi „Humors nobāl” - Rīga, Mu-
zikālā grupa „Dziļi violets” - Rīga, 
pasākumu vadīs Latvijā populārais 
komiķis Jānis Skutelis. Ieeja: 3 EUR, 
skolēniem - 2 EUR.
8. augustā 22.00 Zeltiņu estrādē 
ballē spēlēs grupa „Rolise”. Ieeja: 
2,50 EUR, pēc 23.00 – 3 EUR. No 
22.00 darbosies bufete.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des. „Dabas veltes mūsu galdam”, 
„Starp savējiem būt” 
(V. Vīksnai - 80).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas. „Novadnieku istaba”, „Nesenā 
pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”, 
foto ekskursijas. „Zeltiņi 2014”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, izstāde 
„Zentas roku darbi”, izstāde „Ceļš uz 
mājām”, ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi. 
8. augustā no 11.00 līdz 14.00 un 
9. augustā no 10.00 līdz 12.00 Zelti-
ņu muzejā pa pēdām Jokdaru karalim 
„Kā naglai uz galvas” – video un 
foto materiāli par novadnieka Edgara 
Liepiņa dzīvi un daiļradi.
8. augustā 10.00 Zeltiņu pagas-
ta sporta un atpūtas parkā Otrā 
Jokdaru festivāla „Vajag tik rakt” 
ietvaros Zeltiņu pagasta sporta svētki 
„Nopietni nenopietnais”:
Programmā: izstādes „Zeltiņpuika 
Kristers” atklāšana. Kristera kausa 
izcīņa pludmales volejbolā. Kausa 
izcīņa norisināsies vīriešu un sie-
viešu konkurencē. Vienas koman-
das sastāvā drīkst piedalīties divi 
spēlētāji. Dalībnieku vecums netiek 
ierobežots. Dalības maksa sievietēm 
5 EUR no komandas. Dalības maksa 
vīriešiem saskaņā ar Joker Beach 
Ball 2015 nolikumu (reģistrējoties 
elektroniski 5 EUR no komandas, 
reģistrējoties klātienē 10 EUR). Re-
ģistrēšanās sacensībām līdz 9.50.
Vīriešu konkurencē vienlaikus nori-
sināsies Atklātā amatieru čempionāta 
pludmales volejbolā “Joker Beach 
Ball 2015” 14. posms.
Sacensību norise saskaņā ar 
nolikumu. Publicēts mājas lapā 
www.beachball.lv.
Kausa izcīņu un čempionāta 
14. posmu vada galvenais tiesnesis 
Aldis Riekstiņš (tālr. 26513129).
Individuālās sacensības 7 vecuma 
grupās. Reģistrēšanās līdz 9.50, 
sacensības no 10.30 līdz 14.00. 
Programmā: „Trīs runči” - lodes grū-
šana; „Riekstojot” - riekstu lasīšana; 
„Korķa dziesma” - trīssoļlēkšana; 
„Mīļā meitiņ, atver logu” - šaušana 
ar gaiseni, bērniem šautriņu mešana; 
„Lācītis” - basketbola soda metieni, 
un vēl…
Darbosies Bērnu namiņš „Putniņi” 
(krāsošana, masku gatavošana, balo-
nu apgleznošana u.c.)
Informācija par Kristera kausa izcīņu 
un individuālajām sacensībām pie 
Elitas Laivas (tālr. 26520677 LMT). 
Sporta svētku norises vietā darbosies 
bufete.
29. augustā Zeltiņu pagasta atklāto 
krosa skriešanas seriāla sacensību 
“Mizojam, ka prieks” 4. posms (no-
slēgums) „Krogsalas apļi”. Skrējiens 
notiks Zeltiņu pagasta sporta un 
atpūtas parkā. Reģistrēšanās no 
pulksten 10.00 – 10.45, starts 
pulksten 11.00. 
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Kultūra
„Tā tik bija vasara!” aizraujošā 
brīvdabas izrādē atdzimst Zentas 
Ērgles piedzīvojumu stāsti

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 pieauguša-
jiem...”
 „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 šo-
diena. Pieaugušajiem tā būs iespēja 
salīdzināt, kas ir mainījies un kas 
palicis nemainīgs kopš Zentas Ēr-
gles laikiem, bet jaunajai paaudzei – 
ieraudzīt pašiem sevi no malas,” par 
iestudējumu stāsta Muzikālā teātra 
7 direktors Aigars Dinsbergs.
 Zentai Ērglei šogad apritētu 95 
gadi. Pēc profesijas būdama arhitek-
te, pagājušā gadsimta piecdesmita-
jos gados viņa pievērsās literatūrai 
un ar savām grāmatām bērniem un 
pusaudžiem kļuva par vienu no po-
pulārākajām jaunās paaudzes rakst-
niecēm. Kopumā sarakstīti vairāk 
nekā 30 darbi, kas tulkoti un izdoti 
15 valodās 2 miljonos eksemplāru. 
Kā atzīst Zentas Ērgles mazdēls un 
grāmatnieks Artis Ērglis: „Zenta 

Ērgle lieliski juta laiku un izprata 
piedzīvojumu burvību. Tolaik nebija 
mobilo telefonu un planšetdatoru, 
bet , ja būtu – tie noteikti darbos 
figurētu. Laiki mainās, bet bērnu al-
kas pēc piedzīvojumiem – nekad!”
 Iestudējumu pēc Zentas Ērgles 
darbu „Noslēpumainais atradums” 
un „Tā tik bija vasara” motīviem 
veidojis dramaturgs Kārlis Anitens, 
viņa pārziņā arī izrādes sceno-
grāfija, 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 šodie-
nas 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 būs skatāma astoņās pilsētās 
– Saulkrastos (24. jūlijā), Valmierā 
(25. jūlijā), Alūksnē (31. jūlijā), 
Tukumā (1. augustā), Madonā (8. 
augustā), Ikšķilē (14. augustā), 
Bauskā (21. augustā), Kuldīgā (22. 
augustā).
 Biļetes iepriekšpārdošanā nopēr-
kamas „Biļešu paradīze” kasēs un 
internetā – www.bilesuparadize.lv, 
kā arī viesizrāžu norises vietās.

JĀŅA LŪSĒNA muzikālā 
apvienība PROMENĀDE
muzicēs Alūksnes pilsētas svētkos
Aigars Dinsbergs,
producents

 Komponists Jānis Lūsēns pēc 
ilgākas darbošanās vokālās 
kamermūzikas lauciņā atkal 
pievērsies popmūzikai un 
izveidojis jaunu muzikālu 
apvienību PROMENĀDE ar 
lielisku latviešu estrādes 
duetu – Anmary un Uģi Rozi.

 Kā saka pats komponists - 
„Latviešu estrādes mūzikā ir bijuši 
spilgti dueti un savu šarmu tie 
nav zaudējuši līdz pat mūsdienām. 
Daudzu gadu garumā bija tapušas 
dziesmas, kuru muzikālā stilistika 
bija brīva no kāda projekta noteikta-
jiem rāmjiem un pie manis nonākusī 
dzeja prasīt prasījās uz delverībām. 
Faktiski PROMENĀDE - tā ir 
muzikāla koķetērija ar dažādiem 
stiliem, raksturiem un brīvības 
sajūta, kas mazliet pretstatā ar 
latviešiem raksturīgo grūtsirdību.”.
 Interesanti, ka PROMENĀDES 
sastāvā ir mūziķi no 22 līdz 
56 gadu vecumam, taču humors, 
vieglums un rotaļīgums mūzikā ir 

tuvs visiem tās dalībniekiem. Bez 
abiem solistiem un paša komponista 
pie taustiņiem un konferansjē lomā, 
grupā darbojas arī Jānis Lūsēns, 
juniors (bass), Rihards Goba 
(ģitāra) un Harijs Gūtmanis 
(bungas). 
 PROMENĀDĒ savienojas 
jaunība ar pieredzi, muzikāla 
brīvība ar tradīciju, divas skanīgas 
un šarmantas balsis, bet visa pamatā 
ir laba dzeja (Inese Zandere, Māris 
Čaklais, Ojārs Vācietis, Māris 
Melgalvs u.c.) un, protams – Jāņa 
Lūsēna mūzikas rokraksts, kurš šajā 
projektā guvis jaunas krāsas līnijas 
un izteiksmes veidu.
 Jūnija sākumā Jāņa Lūsēna 
muzikālā apvienība PROMENĀDE 
izdeva savu pirmo CD albumu 
„Dāvana”, krāšņā buķetē 
apvienojot 14 jaunas dziesmas, 
daudzas no kurām jau paguvušas 
iemantot radioklausītāju simpātijas.
 Muzikālo apvienību 
PROMENĀDE redzēsim un viņu 
muzikālo sniegumu baudīsim 
Alūksnes pilsētas svētku noslēguma 
dienā 2. augustā pulksten 13.00 
Tempļakalnā.

Pilsētas svētkus 30. jūlijā ieskandēs 
bērnu koris no Ukrainas

 Ieskandējot Alūksnes pilsētas 
svētkus, ceturtdien, 30. jūlijā 19.00 
Alūksnes ev. lut. baznīcā aicinām 
visus uz Ukrainas bērnu kora 
„Ščedrik” koncertu, kurā izskanēs 
klasiskā un ukraiņu tautas mūzika. 

 Bērnu koris „Ščedrik” dibināts 
Kijevā 1971. gadā. Kora repertuārs 
aptver renesances, baroka, klasisko, 
ukraiņu un citu tautu tautasdziesmu 
variācijas, kā arī laikmetīgās mūzi-
kas kompozīcijas no ukraiņu un citu 
tautu autoriem. Kolektīvs sadarbo-
jies ar tādiem pasaules slaveniem 

mūziķiem kā Vladimirs Kraiņevs, 
Gidons Krēmers, Antons Šarojevs, 
Gija Kančellī un daudziem citiem. 
Koris izdevis arī vairākus audio 
ierakstus gan vinila platēs, gan 
kasetēs un kompaktdiskos.

 Ieeja uz koncertu - par ziedoju-
miem korim. Jāpiebilst, ka korim 
tiks ziedota arī tā nauda, ko Puķu 
draugu saieta laikā notikušā floristi-
kas plenēra dalībnieku kastītēs, bal-
sojot par sev tīkamāko veidojumu, 
bija iemetuši pasākuma apmeklētāji.

 Atvadoties no šī gada 
Alūksnes pilsētas svētkiem, 
6. augustā pulksten 22.00 
Alūksnē, Pilssalas estrādē būs 
skatāms pasaules populārāko 
kino filmu un mūziklu brīvdabas 
koncertšovs „Tā nav dzīve, 
tas ir kino”.

 KINO, KINO, KINO! Šie 
maģiskie vārdi vilina gan jaunus, 
gan vecus! Tikai kino var notikt 
visneiedomājamākās pārvērtības, 
pakaļdzīšanās, vissmieklīgākās 
situācijas un kuriozi, mīlas intrigas 
un šausmu epizodes. Tā var mīlēt 
tikai filmā! Tā var dziedāt un dejot 
tikai uz lielā ekrāna! Tik drosmīgs 
kā Džeimss Bonds un liktenīgs kā 
Di Kaprio! Tik šarmants kā 
Desperado un Krusttēvs, tik smiek-
līgs kā Čārlijs Čaplins vai Adamsu 
ģimenīte! Tik seksīga kā Merlina 
Monro, tik krāšņas kā  Kabarē 
dejotājas, tik romantiski kā „Netīrās 
dejas” un izjusti kā „Miesassargs”. 
Tik komiski kā  Vicins, Morgu-
novs un Ņikuļins,  tik sirsnīgi kā 
„Mamma Mia”, tik sirdi plosoši kā 
„Les Miserables”.  Tik amizanti kā 
„Dāvana vientuļai sievietei”, tik 
stalti kā „Vella Kalpi”, tik asprātīgi 
kā „Šurika piedzīvojumi”, tik latvis-
ki kā „Limuzīns Jāņunakts krāsā” 

un trāpīgi kā „Ugunsgrēks”! Šie un 
vēl daudz citi izsaucieni atskanēs, 
noskatoties pasaules populārāko 
kino filmu un mūziklu brīvdabas 
koncertšovu „Tā nav dzīve, tas ir 
kino”.
 Detektīvs, piedzīvojumu filma, 
šausmu filma, komēdija, vēsturiskā 
filma, dokumentālā filma, me-
lodrāma, kino mūzikls, Padomju 
Savienības laika filmas, latviešu 
kino zelta fonda filmas, seriāli u.c. 
Daudzu šo žanru  melodijas jau no 
pirmajām notīm būs pazīstamas 
un līdzdziedamas ikkatram. Šova 
vadītājs - Latvijas Nacionālā teātra 
un seriāla „Ugunsgrēks” aktieris 
Mārtiņš Brūveris aicinās skatītāju  
ielūkoties katrā no žanriem, ikreiz 
uzrunājot  kā visiem pazīstams kino 
tēls. Komēdijā neiztikt bez Čārlija 
Čaplina, detektīvfilmā bez Džeimsa 
Bonda, fantastikas filmā - Betmena, 
melodrāmā - Di Kaprio, vēsturiska-
jā kino - Karaļa Artūra,  PSRS laika 
filmā - Šurika, mūziklā - Operas 
spoka, bet  šausmu filmā - onkoļa 
Festera no Adamsu ģimenītes. 
 Skaistākās kino un mūziklu melo-
dijas izdziedās un izdejos koncer-
tšova mākslinieki: operdziedātāji 
Dainis Skutelis un Baiba Berķe, 
Latvijas Nacionālā teātra aktieris 
un dziedātājs Juris Jope, mūzik-

lu aktrise un dziedātāja Annija 
Putniņa, soul mūzikas dziedātāja 
Anmary, rokmūzikas izpildītājs 
Jānis Buķelis, jaunā un daudzsološā 
soliste Belinda Remese, šarmantās 
dvīņu māsas - Eva un Kaiva Mol-
leres, atraktīvā latviešu vijolniece 
Inta Broka, deju studijas „BUMP” 
daiļās lēdijas un puiši, kā arī  „Kino 
Orķestris” pianista Jura Kristona 
vadībā.  Koncertšova režisors Valdis 
Pavlovskis, horeogrāfes Gabija 
Bīriņa un Zane Tīsiņa, gaismu 
mākslinieks Egils Kupčs, 
producente Ieva Šteinberga, 
projekta direktors Intars Gegusts. 

„Tā nav dzīve, tas ir kino”


