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Pirmo reizi Latvijā – ātrumlaivu
sacensības bērniem notika Alūksnē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība
14. jūlijā pulksten 10.00
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā,
Brūža ielā 7, Alūksnē aicina
uz tikšanos Alūksnes novada
uzņēmējus, kas ieinteresēti
saistīt uzņēmējdarbību ar
Pilssalā plānotās Multifunkcionālās ēkas infrastruktūru. Tikšanās laikā uzņēmēji tiks iepazīstināti ar ēkas un tai pieguļošās
teritorijas labiekārtojuma
projektu un komercdarbībai
paredzēto telpu nomas iespējām.

No 1. līdz 3. jūlijam Alūksnes
ezers pirmo reizi Latvijā kļuva
par mājvietu starptautiskām
ūdens motosporta sacensībām –
Pasaules čempionātam “Formula
Future”, kurās piedalījās jaunie
sportisti vecumā no astoņiem
līdz 18 gadiem. Latvijas
komanda, kuras sastāvā
startēja arī vairāki alūksnieši,
sacensībās izcīnīja augsto
2. vietu, kļūstot par pasaules
vicečempioniem.
Sacensības Alūksnē pulcēja ap
70 jaunos sportistus no tādām
valstīm kā Latvija, Vācija, Čehija,
Krievija, Portugāles, Polija,
Lietuva, Igaunija, Ungārija un
Slovākija.
Atšķirībā no pieaugušo sacensībām,
jaunie sportisti sacentās paralēlajā
slalomā un manevrēšanas vingrinājumos. Sacensības notika piecās
klasēs un uzvarētāji tika noskaidroti pusfināla un fināla braucienos.
Komandu kopvērtējumā trešo vietu
izcīnīja Vācijas, otro – Latvijas, bet
rezultātos nepārspēta palika un
1. vietu, kā arī ceļojošo trofeju
izcīnīja Krievijas komanda.
No Latvijas sacensībās startēja arī
vairāki alūksnieši. Augstākais sasniegums – 3. vieta piektajā, ātrākajā, laivu klasē alūksnietim Mairim
Kļavam. Sacensībās piedalījās arī
citi jaunie ūdens motosportisti no
Alūksnes - Matīss Sniķers, Kristers
Musts, Roberts Minings, Monta
Melnzoba.
Apbalvošanas ceremonijā sacen-

Paziņojums par
tarifa projektu

Alūksnietis Mairis Kļava, izcīnot 3. vietu ātrākajā laivu klasē, kaldināja panākumus arī visai
Latvijas komandai							
Evitas Aplokas foto
sību noslēgumā svētdien Latvijas
Ūdens motosporta federācijas
prezidents Atis Slakteris pateicās
gan dalībniekiem, gan alūksniešiem
par skaisto un veiksmīgo pasākumu
un izteica cerību, ka čempionāts
Alūksnē atgriezīsies vēl ne reizi
vien.
Arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis pateicās
jaunajiem sportistiem par viesošanos Alūksnē. Viņš izteica cerību, ka
šajās dienās Alūksnes ezera ūdeņos
spēkiem un prasmēm mērojušies
nākamie Eiropas un Pasaules
čempioni pieaugušo konkurencē,
kā arī vēlēja jauniešiem mīlēt savu

izvēlēto sporta veidu un kādreiz
atkal atgriezties Alūksnē.
Jāpiebilst, ka gan pašvaldība, gan
federācija pateicībā par šī Pasaules
čempionāta organizēšanu saņēma
ierāmētu dokumentu ar visu sacensību dalībnieku un tiesnešu brigādes
autogrāfiem.
Pateicības vārdus noslēguma ceremonijā Alūksnes novada pašvaldībai un Latvijas Ūdens motosporta
federācijai veltīja arī sacensību
oficiālais komisārs no Starptautiskās
Ūdens motosporta federācijas Pīters
Bardenhoiers.
- Liels paldies pilsētai par sacensību uzņemšanu un Latvijas Ūdens

motosporta federācijai, kas paveica
labu darbu, organizējot čempionātu.
Paldies visiem dalībniekiem par
izcilu sacensību uz ūdens, - teica
komisārs.
Sacensību rezultāti pieejami
www.lumsf.lv.
Pasaules čempionātu “Formula
Future” organizēja Latvijas Ūdens
motosporta federācija, Alūksnes
ūdens motosporta klubs “Nord
Ost” sadarbībā ar Alūksnes novada
pašvaldību.
Nākošās ūdens motosporta sacensības Alūksnes ezerā - 16. un 17.
jūlijā (informācija 12. lappusē).
Turpinājums 10. lappusē

Grauds jaunas sadarbības zemē iemests
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
No 14. līdz 20. jūnijam Alūksnes
novada pašvaldības un uzņēmumu pārstāvji Latvijas delegācijas
sastāvā piedalījās braucienā uz
Ķīnu, kur Hebejas provincē no
16. līdz 18. jūnijam notika 3. Pašvaldību vadītāju konference.
Konferences ar nosaukumu “Sadarbība starp Ķīnas, Centrāleiropas
un Austrumeiropas valstīm. Jauna
telpa – jaunas iespējas” mērķis bija
uzlabot 16 + 1 valstu sadarbības
mehānismu, padziļināt pašvaldību
sadarbību ekonomikā, tehnoloģijās,
izglītībā, kultūrā, veicināt izpratni,
lai stiprinātu draudzību, bet pats
galvenais - veicinātu sadarbību
starp Ķīnu un Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstīm.
Konferencē uzstājās Latvijas

Pašvaldība
aicina uz tikšanos
uzņēmējus par
sadarbību Pilssalā

Pašvaldību savienības priekšsēdis
Andris Jaunsleinis, kurš savā runā
apliecināja Ķīnas Jaunā Zīda ceļa
“One Belt and Road” iniciatīvas
nozīmību Latvijai.
- Mūsu kopīgais mērķis ir cilvēku
labklājība un valstu ekonomiskā
attīstība, ko veicina augstas kvalitātes ieguldījumus infrastruktūrā un
ražošanā, kā arī Ķīnas kravu tranzīts
caur Latviju. Ir nepieciešams
veicināt ekonomisko sadarbību
starp abām valstīm un attīstīt tiešus
divpusējus kontaktus, kuri palīdzēs
īstenot kopīgus projektus, veicinās
eksportu un investīciju piesaisti, uzsvēra A. Jaunsleinis.
Alūksnes novada pašvaldība un
novada uzņēmēji Latvijas delegācijas sastāvā braucienā piedalījās pēc
Ķīnas – Centrālās un Austrumeiropas pašvaldību un uzņēmēju foruma
organizatoru no Ķīnas Tautas
Republikas un LPS uzaicinājuma,
kas saņemts, atsaucoties uz iepriekš

notikušajām tikšanās reizēm ar
Ķīnas pārstāvjiem.
Atgādināsim, ka Prāgā 2014. gada
rudenī notika Ķīnas investīciju forums, kurā piedalījās LPS delegācija. Tās sastāvā bija Alūksnes novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Fomins, kurš parakstīja nodomu protokolu par atbalstu Ķīnas
Tautas Republikas provinču un
Centrālās un Austrumeiropas valstu
pašvaldību asociācijas veidošanai.
Līdz ar to Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies šajā sadarbības
projektā.
2015. gada maijā Hebejas provincē
notika Ķīnas Tautas Republikas un
Centrālās un Austrumeiropas valstu
pašvaldību asociācijas sanāksme,
kurā kopā ar Latvijas delegāciju
bija lūgti piedalīties Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs Arturs
Dukulis un priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Fomins. Savukārt 2015.
gada novembrī Čehijas galvas-

pilsētā Prāgā norisinājās Ķīnas
investīciju forums, kuru Latvijas
delegācijas sastāvā apmeklēja arī
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins
un sabiedrisko attiecību speciālists
Druvis Mucenieks.
Alūksnes novada pašvaldības
delegācijā braucienam uz Ķīnu
kopumā bija 13 cilvēki. Tai skaitā
šādu novada uzņēmumu pārstāvji SIA “Ozoli AZ”, SIA “Silvis”, SIA
“Valdis”, SIA “Almo Hardwood”,
Z/S “Dzirnavu 8” un Z/S “Klajalkšņi” un pašvaldības pārstāvji
- domes priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Fomins, izpilddirektore
Janīna Čugunova, Kancelejas
vadītāja Viktorija Avota, Juridiskās
nodaļas vadītāja Aiva Egle, Finanšu
nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina,
uzņēmējdarbības speciāliste Sanita
Ausēja un sabiedrisko attiecību
speciālists Druvis Mucenieks.
Turpinājums 7. lappusē

AS “Simone” 2016. gada
28. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedza siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifa
projektu, kas ir aprēķināts
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2010. gada 14. aprīļa
lēmumu nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Sabiedriskā pakalpojuma veids centralizētā siltumapgāde
S pēkā esošais tarifs (bez PVN) 57,75 EUR
Piedāvātais tarifs (bez PVN) 55,75 EUR
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%) - mīnus 3,46%
Piedāvātais tarifs varētu stāties
spēkā ar 2016. gada 28. oktobri.
Tarifa izmaiņas ir saistītas ar
būtiskiem centralizētās sistēmas
uzlabojumiem.
Iepazīties ar tarifu projektā
ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus par
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var
Parka ielā 2C, Alūksne, administrācijas telpās darba dienās
no plkst 14.00 līdz 16.00, kurā
lietotājs var iepazīties ar tarifu
projektā ietverto vispārpieejamo
informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus par
tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar sabiedriskā pakalpojuma
sniedzēja kontaktpersonu Ludmilu Jantoni, 64321793.
Priekšlikumus un ieteikumus
par tarifa projektu rakstveidā vai
elektroniski var iesniegt Parka
iela 2C, Alūksne vai sūtot epastu
uz simone@simone.lv, kā arī
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas
ielā 45, faksa Nr.67097200),
e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv
20 dienu laikā no šī paziņojuma
publicēšanas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.

2. Alūksnes Novada Vēstis

06.07.2016.

Pašvaldībā
Tūrisma
informācijas
centrs strādā
katru dienu
No 13. jūnija Alūksnes Tūrisma
informācijas centram mainīts
darba laiks - tagad tas strādās arī
svētdienās no 10.00 līdz 15.00.
Darbdienās sezonas laikā tūrisma informācijas centra darba
laiks ir no pulksten 9.00 līdz
17.00, sestdienās un svētdienās –
no 10.00 līdz 15.00.

Katoļu
baznīca aicina uz
15. jubilejas Misi
Alūksnes Svētā Bonifācija
katoļu baznīcā 17. jūlijā 11.00
baznīcas 15 gadu jubilejai veltīta
Svētā Mise.

Uzņem
kandidātus mācībām
Valsts robežsardzes
koledžā (Robežsargu
skolā)
Valsts robežsardzes
Viļakas pārvalde
no 01.06.2016. līdz 22.07.2016
(ja vidējā izglītība iegūta līdz
2016.gadam) un
no 01.07.2016. līdz 22.07.2016
(ja vidējā izglītība iegūta 2016.
gadā)
uzņem kandidātus mācībām
Valsts robežsardzes koledžā
(Robežsargu skolā – 1 gads).
Informācijai: www.vrk.rs.gov.lv,
tālruņi 64501918, 28658190.
Pieteikties: Garnizona ielā 19,
Viļakā, Viļakas novadā.

Alūksnē, laukumā
pie administratīvās
ēkas, Dārza ielā 11

Mājražotāju un
amatnieku tirdziņš
23. jūlijā
no plkst. 8.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 16.07. pa
tālruni 29207776 vai e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas sēde
13. jūlijā 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde
18. jūlijā 10.00
Finanšu komitejas sēde		
21. jūlijā 10.00
Domes sēde

28. jūlijā 10.00

www.aluksne.lv

Domes 28. jūnija sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes
28. jūnija sēdē piedalījās
11 deputāti un izskatīja vairāk
nekā 30 darba kārtības
jautājumus.
Dome nolēma:
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai Alūksnes novada
pašvaldībai piekritīgu zemes
starpgabalu “Struņķene”,
Jaunalūksnes pagastā, un piekrist,
ka atsavināšanas izdevumus sedz šī
procesa ierosinātājs. Pēc
atsavināšanas procesa pabeigšanas
izdevumus ieskaitīs ierosinātāja
pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā, bet, ja zemesgabals
tiks atsavināts citām personām,
izdevumus ierosinātājam atmaksās.
Nodot atsavināšanai zemesgabalu,
pārdodot to izsolē par brīvu cenu
noteiktam personu lokam - blakus
esošo zemesgabalu īpašniekam;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma
“Krastmaļi 1”, Ziemera pagastā,
sastāvā esošo, neapbūvētu,
pašvaldībai piekritīgu zemes
vienību, par kuru pagasta pārvalde
2009. gadā noslēgusi zemes nomas
līgumu ar fizisku personu. Piekrist,
ka atsavināšanas izdevumus sedz
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc
atsavināšanas procesa pabeigšanas
izdevumus ieskaitīs pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā. Nodot atsavināšanai minēto zemes vienību,
pārdodot to par brīvu cenu atsavināšanas ierosinātājam;
- atzīt, ka pašvaldības dzīvoklis
„Bērzulejas” – 1, Mārkalnes pagastā, nav derīgs dzīvošanai, sagatavot
atsavināšanai minēto nekustamo
īpašumu ar kopējo platību 47,4 m²
un ar to saistītām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nodot atsavināšanai īpašumu, pārdodot to izsolē;
- reģistrēt īpašumā un
sagatavot atsavināšanai
pašvaldībai piekritīgu zemes
starpgabalu Veclaicenes pagastā.
Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas
procesa pabeigšanas izdevumus
ieskaitīs pirkuma līgumā noteiktās
cenas samaksā, bet, ja zemesgabals
tiks atsavināts citām personām,
atmaksās ierosinātājam. Nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot izsolē par brīvu cenu
noteiktam personu lokam – blakus
esošo zemesgabalu īpašniekam;
- atsavināt pašvaldībai piederošu
kustamo mantu - cirsmu sanitāro
cirti (platība 22,28 ha, pārdodamais
apjoms 706,64 m³) īpašumā “Valsts
mežs 36560090095”, Jaunalūksnes
pagastā, pārdodot to izsolē. Uzdot

pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai organizēt
cirsmas novērtēšanu, izstrādāt
izsoles noteikumus un rīkot izsoli;

Zeltiņu pagastā, 1,30 EUR/m2
mēnesī bez pievienotās vērtības
nodokļa. Lēmums stājas spēkā ar
2016. gada 1. jūliju;

- atsavināt pašvaldībai piederošu
kustamo mantu - cirsmas īpašumā
“Kaktiņi ZR3”, Ziemera pagastā,
atsavinot vienā izsoles paketē
cirsmu - kailcirti (platība 1,5 ha,
pārdodamais apjoms 225,60 m³),
cirsmu - kailcirti (platība 0,5 ha,
pārdodamais apjoms 61,00 m³),
cirsmu - krājas kopšanas cirti
(platība 8,6 ha, pārdodamais apjoms
110,13 m³). Uzdot pašvaldības
Īpašumu atsavināšanas komisijai
organizēt cirsmu novērtēšanu,
izstrādāt izsoles noteikumus un
rīkot izsoli;

- apstiprināt maksu par Mālupes
pagasta pārvaldes piegādāto siltumenerģiju: fiziskām personām – 46,73
EUR/MWh, maksa apliekama ar
pievienotās vērtības nodokli 12%
apmērā, juridiskām personām –
46,73 EUR/MWh, maksa apliekama
ar pievienotās vērtības nodokli 21%
apmērā. Lēmums stājas spēkā 2016.
gada 1. septembrī;

- nodot valdījumā bez
atlīdzības valstij Iekšlietu
ministrijas personā Valsts
robežsardzes funkciju
pildīšanai šādus pašvaldībai
piekritīgus nekustamos īpašumus
Pededzes pagastā:
“Zabolova-Bīberi-Bairīši”
0,5264 ha platībā un “Pierobežas
ceļš” 0,34 ha platībā. Zemes
gabali valstij nepieciešami, lai
nodrošinātu operatīvu Valsts
robežsardzes funkciju pildīšanu. Noteikt Iekšlietu ministrijai
aizliegumu atsavināt un apgrūtināt
minētos īpašumus ar lietu
tiesībām un pienākumu bez
atlīdzības nodot tos Alūksnes
novada pašvaldībai, ja tie vairs
netiek izmantoti Valsts
robežsardzes funkciju pildīšanai;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 2014. gada 27.
februāra noteikumos Nr.3/2014
“Par kārtību, kādā tiek atsavināti un
iznomāti pašvaldības nekustamie
īpašumi”;
- apstiprināt saistošos noteikumus
„Grozījumi Alūksnes novada domes
2015. gada 5. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Alūksnes novadā”. Ar
grozījumiem iepriekš izdotajos
saistošajos noteikumos tiek
konkretizēts minimālais sadzīves
atkritumu savākšanas biežums,
noteikumos aizstājot frāzi
„pilsētā – 6 (sešas) reizes gadā,
citur 1 (vienu) reizi ceturksnī” ar
frāzi “1 (vienu) reizi ceturksnī”, lai
motivētu atkritumu radītājus
atbildīgāk šķirot sadzīves
atkritumus. Ar grozījumiem tiek
pagarināts termiņš šķiroto
atkritumu laukumu ierīkošanai
līdz 2018. gada 1. janvārim;
- apstiprināt Alūksnes pilsdrupu
attīstības stratēģiju 2016. - 2026.
gadam un šaursliežu dzelzceļa
Gulbene-Alūksne stacijas
“Alūksne” attīstības stratēģiju
2016. – 2025. gadam;
- apstiprināt maksu par
īslaicīgu telpu nomu „Skolā”,

- iesniegt projekta ,,Alūksnes
novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa Franciskopole-Kavaci
pārbūve” iesniegumu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas pasākuma ,,Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklātajam projektu
iesniegumu konkursam. Apstiprināt
projekta kopējās 130140,36 EUR
(90% ELFLA, 10% pašvaldības
finansējums). Projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu 42429,42 EUR un
Liepnas pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros – 4682,94
EUR;
- iesaistīties Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu
konkursā „Multisektoriālie projekti”
aktivitātē „Latvijas vides un dabas
vērtību cildināšana godinot Latvijas
valsts pastāvēšanas simtgadi”,
iesniedzot Alūksnes novada pašvaldības, Gulbenes novada domes un
Cesvaines novada pašvaldības kopīgu projektu “Putnu dziesma manai
Latvijai”. Nodrošināt nepieciešamo
projekta līdzfinansējuma indikatīvo
summu 2500 EUR no pašvaldības 2016.un 2017. gada budžeta
līdzekļiem;
- ņemot vērā Satiksmes ministrijas
Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa
konsultatīvās padomes 17.05.2016.
lēmumu, atbalstīt Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas jumta
remontu un piešķirt līdzfinansējumu
50% apmērā - 13 526 EUR. Otru
pusi nepieciešamā summas piešķīris
VAS “Latvijas Dzelzceļš”;
- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 9 618
EUR ugunsgrēka seku likvidēšanai
valsts nozīmes kultūras pieminekļa
ēkā “Kungu māja” “Austriņos”,
Mālupes pagastā;
- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 5 056
EUR Mārkalnes pagasta feldšeru –
vecmāšu punkta telpu izveidei ēkā
“Pūcītēs”, Mārkalnes pagastā;
- piešķirt finansējumu 2530 EUR
jaunu autoriepu komplekta iegādei
Jaunannas pagasta pārvaldes
skolēnu pārvadājumu autotranspor-

tam - autobusam “Mercedes - Benz
INTOURO E”;
- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem finansējumu 5 104
EUR Tempļakalna ielas Alūksnē
remontdarbiem;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu
4682 EUR Brāļu kapu Pils ielā 31,
Alūksnē, teritorijas labiekārtošanai;
- atbalstīt un lūgt Valsts Kasei
pārskatīt un mainīt šādu valsts
aizdevumu procentu likmes:
25.08.2009. noslēgtā aizdevuma
līgumā Nr.A2/1/09/433 (ERAF
projekts „Pirmsskolas izglītības
iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte”
infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju
veicināšanai Alūksnē”), 12.10.2009.
noslēgtā pārjaunojuma līgumā
Nr.A2/1/09/556 (projekts „Ilzenes
pagasta SIIMC „Dailes” rekonstrukcijas daļēja pabeigšana”),
12.10.2009. noslēgtā pārjaunojama
līgumā Nr.A2/1/09/555 (projekts
„Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes rajona Ilzenes
pagasta Jaunzemu ciematā”),
28.04.2009. noslēgtā aizdevuma
līgumā Nr.A2/1/09/119 (projekts
„Ilzenes pagasta SIIMC „Dailes”
rekonstrukcijas pabeigšana”) un
28.04.2009. noslēgtā aizdevuma
līgumā Nr.A2/1/09/120 (ELFLA
projekts „Mālupes Saieta nama
rekonstrukcija 1. kārta”);
- apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.16/2016 „Par grozījumiem
Alūksnes novada domes 2016. gada
28. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.5/2016 „Par Alūksnes novada
pašvaldības budžetu 2016. gadam””;
- komandēt domes priekšsēdētāju
Arturu Dukuli 2016. gada 30. jūnijā
uz Pleskavu, lai piedalītos Latvijas-Pleskavas apgabala lietišķajā
forumā un tiktos ar Pleskavas
apgabala pašvaldību vadītājiem
par Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmu 2014.-2020.
gadam un no 2016. gada 27. līdz
29. jūlijam uz Tamperi Somijā, lai
tiktos ar Somijas Neatkarības cīņu
tradīciju apvienības biedriem –
partneriem Latvijas brīvības cīņās
kritušo Somijas karavīru piemiņas
vietas izveides projektā;
- izdarīt Alūksnes novada domes
2015. gada 27. novembra lēmumā
Nr.375 „Par finansējumu un laika
periodu projektu realizācijai” grozījumu, izsakot lēmuma 1. punktu
šādā redakcijā: “1. Noteikt, ka vienam Alūksnes novada pašvaldības
grants seguma ceļa vai ceļa posma
pārbūves projektam pieejamais
pašvaldības līdzfinansējums būvdarbiem ir robežās no 10% - 40%.”;
Turpinājums 3. lappusē

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs.
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri
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Domes 28. jūnija sēdē
Turpinājums no 2. lappuses

- iesniegt projekta ,,Alūksnes
novada pašvaldības Pededzes
pagasta pārvaldes autoceļa “Pļevna
- Stuborova” pārbūve” iesniegumu
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas pasākuma ,,Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklātajam projektu
iesniegumu konkursam. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 172
931,64 EUR, t.sk. ELFLA finansē-

jums 92565 EUR. Projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu 70001,11 EUR,
Pededzes pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros finansējumu
10365,53 EUR;

- atzīt par nepieciešamiem izdevumus ieejas mezglu atjaunošanai, kas
ieguldāmi pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā proporcionāli
kopīpašuma domājamajām daļām
no daudzdzīvokļu mājas un zemes
„Viļņos”, Alsviķu pagastā. Piešķirt

līdzfinansējumu Dzīvokļu apsaimniekošanas biedrībai „VIĻŅI” ieejas
mezglu atjaunošanai 874,42 EUR;
- izdalīt no atsavināšanas procesā
iegūtajiem līdzekļiem trūkstošo
finansējumu 3371 EUR apmērā
gājēju ietves Pils ielas posmā no
Baložu bulvāra līdz iebrauktuvei
Pils ielā 17 B, Alūksnē, būvniecībai.
Pilnībā ar domes lēmumiem var
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā
“Ziņas par pašvaldību”.

Nekustamā īpašuma “Stariņi” izsole
Alūksnes novada pašvaldība 09.08.2016. rīko nekustamā
īpašuma “Stariņi”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 26597354.
Nosacītā cena – 1864 EUR. Nodrošinājums – 186 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz 04.08.2016. Samaksa jāveic līdz 23.08.2016.,
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 04.08.2016. plkst. 16.00.

Nekustamā īpašuma “Lapegles” izsole

Piknika teritorijā
neizbūvēs vienu nojumi

Alūksnes novada pašvaldība 09.08.2016. rīko nekustamā
īpašuma “Lapegles”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 26597354.
Nosacītā cena – 1864 EUR. Nodrošinājums – 186 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 04.08.2016. Samaksa jāveic līdz
23.08.2016., 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 04.08.2016. plkst. 16.00.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes Pilssalā turpinās
pašvaldības projekta “Pludmales
un piknika teritorijas izbūve un
labiekārtošana” īstenošana.
Pašlaik objekta teritorijā tiek veikti
galvenokārt zemesdarbi, kam ir
nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība arheologa Ulda Kalēja vadībā.
Arheologs informē, ka šo darbu
laikā atklātas nozīmīgas arheoloģiskas liecības – vēsturiskas mūra
konstrukcijas. Tās konstatētas pēc
projekta ieplānotajā ugunskura
vietā iepretim vienai no plānotajām
piknika nojumēm.
- Šajā vietā 3,6 m diametrā izraktā
apļveida laukuma vienā malā 5-20
cm dziļumā atsegts no laukakmeņiem un ķiegeļu fragmentiem ar
kaļķu javu mūrētas sienas fragments, kas garumā un platumā turpinās ārpus laukuma robežām. Vēl
laukumā daļēji atsegta mūra konstrukcija, kas, iespējams, saistāma ar
apkures ierīci – krāsni, kā arī konstatēts domājamais grīdas līmenis
ap to – māla klons. Tas viss kopumā
norāda uz šajā Pilssalas teritorijā
bijušu apbūvi, kas, iespējams, pastāvējusi vienlaikus ar viduslaiku pili.
Lai noskaidrotu to, kā arī celtnes
iespējamos izmērus, nākotnē būtu
jāveic plašāki arheoloģiskās izpētes
darbi, ietverot arī ģeofizikālo izpēti,
- norāda U. Kalējs.
Lai saglabātu atklātās arheoloģiskās liecības, Alūksnes novada
pašvaldība atklāto konstrukciju tiešā

Izsoles

Nekustamā īpašuma “Viļņi”-5

Kopskats: A – plānotā ugunskura vieta iepretim piknika nojumei Nr. 2;
B – plānotās piknika nojumes Nr. 2 vieta
Foto no U. Kalēja arhīva

Alūksnes novada pašvaldība 09.08.2016. rīko nekustamā
īpašuma “Viļņi”-5, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456.
Nosacītā cena – 2728 EUR. Nodrošinājums – 273 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz 04.08.2016. Samaksa jāveic līdz 23.08.2016.,
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 04.08.2016. plkst. 16.00.

Nekustamā īpašuma “Ielejas-1”
Alūksnes novada pašvaldība 09.08.2016. rīko nekustamā īpašuma
“Ielejas-1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta
apskate piesakāma pa tālruni 229219720. Nosacītā cena – 5585 EUR.
Nodrošinājums – 559 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 04.08.2016. Samaksa jāveic līdz 23.08.2016., 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
04.08.2016. plkst. 16.00.

Nekustamā īpašuma “Izgāztuve” izsole

Plānotā ugunskura vieta iepretim piknika nojumei Nr. 2 ar tajā atklātajām
konstrukcijām: 1. – mūra siena; 2. – iespējamā krāsns konstrukcija; 3. –
domājamais grīdas līmenis (māla klons)
tuvumā nolēmusi neveikt nekādus
būvdarbus un neizbūvēt šai vietā

paredzēto nojumi un ugunskura
vietu.

Alūksnes novada pašvaldība 09.08.2016. rīko nekustamā īpašuma
“Izgāztuve”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā mutisku izsoli
ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv.
Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29219720. Nosacītā cena –
15523 EUR. Nodrošinājums – 1552 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības
kontā līdz 04.08.2016. Samaksa jāveic līdz 23.08.2016., 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
04.08.2016. plkst. 16.00.

Labiekārtos Brāļu kapu teritoriju
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada domes
28. jūnija sēdē deputāti no
atsavināšanas procesā iegūtajiem
līdzekļiem izdalīja 4682 EUR
Brāļu kapu Pils ielā 31, Alūksnē
(pretī Jaunajai pilij) teritorijas
labiekārtošanai.
Pie Alūksnes novada pašvaldības
ar lūgumu izskatīt Brāļu kapu
atjaunošanas darbu iespējamību
Krievijas Federācijas
vēstniecības Latvijas Republikā
vārdā bija vērsusies to nolīgtā

būvfirma. Iepazīstoties ar plānoto
veicamo darbu sarakstu,
pašvaldība norādīja vēstniecībai,
ka, saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām, šādu darbu veikšanai
nepieciešams izstrādāt būvniecības
ieceres dokumentāciju, kā
arī izvirzīja virkni nosacījumu
darbu gaitai.
Konsultējoties ar Brāļu kapu
komiteju un Aizsardzības ministriju,
pieņemts lēmums nelūgt pārcelt
apbedījumus, taču līdzšinējā to
teritorija tiks samazināta
un labiekārtota.
II Pasaules kara brāļu kapi
atrodas Alūksnes muižas parkā, uz
pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma, divās

pieminekļu aizsardzības zonās –
valsts nozīmes aizsargājama arhitektūras pieminekļa “Parks”
un valsts nozīmes aizsargājama
pilsētbūvniecības pieminekļa
“Alūksnes pilsētas vēsturiskais
centrs” teritorijā. Ņemot to vērā,
pašvaldība pasūtīja tehniskās
dokumentācijas izstrādi.
Apsekojot Brāļu kapu teritoriju,
secināts, ka galvenais piemineklis,
piemiņas plāksnes, atbalsta sienas
un kāpnes ir sliktā, piemiņas vietai
neatbilstošā vizuālā stāvoklī, atsevišķi sienas posmi sasvērušies un
draud izgāzties, betona flīzes vietām
izdrupušas, kāpnes nolietojušās
un gājējiem bīstamas. Līdz ar to
pašvaldība par saviem līdzekļiem

veiks teritorijas labiekārtošanas un
atsevišķu daļu demontāžas darbus. Paredzēta esošo augšējo un
apakšējo betona atbalstsienu, kas
apjož piemiņas vietu, demontāža.
Tāpat demontēs kāpnes, kas ved no
Pils ielas, un kāpņu laukumu, kā arī
kāpnes kas ved no piemiņas vietas
lejup, lai šo teritoriju neizmantotu
kā caurstaigājamu. Vietās, kur minētie demontāžas darbi būs veikti,
zemi noplanēs un iesēs zālienu.
Savukārt Krievijas vēstniecība
finansēs un veiks šādus darbus –
centrālās betona sienas, uz kuras
piestiprinātas piemiņas plāksnes,
tīrīšanu, parapetu remontu un
piemiņas plākšņu maiņu, galvenā
pieminekļa plāksnes maiņu, piemi-

nekļa pamatnes remontu un virsmas
tīrīšanu, puķu dobju kopšanu, no
parka celiņa (Pētera Buka ielas)
pieejošo kāpņu remontu, ietves
apmales demontāžu un montāžu
(maiņu). Pašvaldības izvirzītais
nosacījums attiecībā uz piemiņas
plākšņu maiņu – tās izgatavojamas
granītā, saglabājot šobrīd esošo
tekstu un vizuālo izskatu un lietojot
tikai tādus materiālus, kas jau
šobrīd piemiņas vietā izmantoti.
Pie piemiņas vietas tiks ierīkots arī
informatīvais stends ar tekstu
“Otrā Pasaules kara brāļu kapi
1941 – 1945” trīs valodās, un tā
vizuālais risinājums būs atbilstošs
muižas parka informatīvo zīmju
koncepcijai.
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Pārrunā dzelzceļa lomu Alūksnes un Gulbenes novados
Ieva Kustova,
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Sabiedrisko un korporatīvo
attiecību daļa,
Sabiedrisko attiecību projektu
vadītāja
Jūnijā VAS “Latvijas dzelzceļš”
prezidents Edvīns Bērziņš tikās ar
Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andri Apinīti, Alūksnes
novada domes priekšsēdētāju
Arturu Dukuli un SIA “GulbenesAlūksnes bānītis” valdes locekli
Aldi Kreisleru, lai pārrunātu
gan šaursliežu dzelzceļa satiksmes
attīstības perspektīvas
nākotnē, gan dzelzceļa lomu
reģionā kopumā.
Gulbenes mērs īpaši uzsvēra, ka,
neraugoties uz kopējās ekonomiskās
situācijas svārstībām dzelzceļā, tieši
pēdējā pusotra gada laikā Gulbenē
pieaugusi aktivitāte un dzelzceļu
savas produkcijas transportēšanai
izmanto nu jau vairāki reģiona graudu ražotāji, kā arī granulu rūpnīca.
Arī E. Bērziņš akcentēja iekšzemes
pārvadājumu pieaugošo nozīmi
dzelzceļa darbībā, uzsverot, ka
šogad to apjoms jau pieaudzis par
30%.

Viņš norādīja, ka ekonomiskās
aktivitātes pieaugums ļauj
uzņēmumam izvērtēt, kādi
atjaunošanas un uzturēšanas darbi
jāveic konkrētajā dzelzceļa līnijā.
Līdzās lielās dzelzceļa līnijas darbībai abu novadu mērus un
SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”,
protams, interesēja turpmākās
bānīša attīstības perspektīvas,
tostarp bānīša darbības finansējums.
A. Apinītis un A. Dukulis atzina,
ka bānītis nav un nevar būt rentabls
projekts, tai pašā laikā bānīša
pārvadājumus gadā izmanto ap
20 tūkstošiem pasažieru, turklāt tas
ir reģionā nozīmīgs tūrisma objekts.
Jāpiebilst, ka vairāk nekā 10
vēsturisku Gulbenes-Alūksnes
bānīša līnijas punktu ietverts arī
šogad par godu 155 gadu jubilejai
kopš pirmās dzelzceļa līnijas atklāšanas Latvijā izveidotās mobilās
aplikācijas “Dzelzceļa spēle.
Toreiz un tagad” kartē.
E. Bērziņš uzsvēra, ka bānīša
darbības finansējums ir komplicēts
jautājums, taču risināms patlaban
sagatavošanā esošā daudzgadu
līguma ietvaros starp Satiksmes
ministriju un VAS “Latvijas
dzelzceļš”.
Uzņēmuma redzējums ir, ka bānītis

Pabeigts Ievu, Sīļu
un Jaundārzu ielu
remonts
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnē noslēgusies grantēto ielu
seguma atjaunošana Ievu, Sīļu un
Jaundārzu ielās, kur darbi iesākti
jau pērn.
Trijās mazdārziņu teritorijā esošajās ielās darbi notika jau aizvadītajā
gadā. Tos veica SIA “Sorma”. Pērn
tur nocirsti krūmi, izrakti grāvji,
ieliktas caurtekas un atjaunotas

nobrauktuves. Šogad sakārtotas
pieturvietas un veikta ceļa virsmas
atjaunošana. Papildus tam visās
trīs ielās iestrādāts pretputekļu
absorbents, kas novērš putekļu
rašanos. Tagad pašvaldība vērtēs šīs
tehnoloģijas efektivitāti, lai lemtu,
vai nākamgad to izmantot vēl kādā
grants seguma ielā. Ja šis līdzeklis
sevi attaisnos, tad tas varētu tikt
lietots atbilstoša seguma ielās ar intensīvāku satiksmi, kur dzīvojamās
mājas atrodas tuvāk ielai. Jāpiebilst,
ka tehnoloģijas darbības efektivitāte
saglabājas vienu sezonu.

Sāks Tempļakalna
ielas rekonstrukcijas
pirmo kārtu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tuvākajā laikā plānots sākt
Tempļakalna ielas seguma
remontdarbus, izmantojot no
rekonstruētajām ielām nofrēzēto
asfaltu un, virsmu apstrādājot ar
šķembām un bitumena emulsiju.
Jāuzsver, ka rekonstrukcijas darbus
paredzēts veikt ne tikai Tempļakalna ielā, bet arī ceļa posmā gar krastu no Peldu ielas puses līdz Līkajam
bērzam un augšā kapu virzienā līdz
krustojumam ar Miera ielu, kur
būs grants segums. Darbu veikša-

na ir saskaņota ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju
un to laikā tiks veikta arheoloģiskā
uzraudzība.
Rekonstrukcija notiks divās kārtās.
Pirmās kārtas laikā paredzēts veikt
pamatdarbus, tai skaitā apauguma
noņemšana, pamatnes ierīkošana
stāvlaukumam, gultnes un pamatnes veidošana nobrauktuvēm un
iebrauktuvēm, brauktuves pamatnes
pastiprināšana ar grants maisījumu, grāvja tīrīšana, kanalizācijas
un ūdensvada aku vāku maiņa u.c.
Tāpat paredzēts izbūvēt lietusūdens
kanalizāciju, lai novērstu lietus

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis (attēlā vidū) kopā ar Gulbenes novada domes
priekšsēdētāju Andri Apinīti un SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” valdes locekli Aldi Kreisleru, tiekoties ar
VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidentu Edvīnu Bērziņu
kā kultūrvēsturiska vērtība ir
saglabājams un tā darbība
jāturpina, taču vienlaikus
nedrīkstētu par tā uzturēšanu likt
papildus maksāt citiem infrastruktūras lietotājiem, tādējādi padarot

Latvijas tranzīta koridoru mazāk
konkurētspējīgu.
Tikšanās noslēgumā Gulbenes un
Alūksnes pašvaldību vadītāji norādīja, ka bānīša darbība dod lielisku
iespēju attīstīt kopīgus Igaunijas un

Latvijas tūrisma maršrutus, kā arī
bānītim un tā nesen rekonstruētajai
tvaika lokomotīvei ir unikāla vērtība arī transporta ekspertu un citu
interesentu acīs.

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS sakarā ar atvaļinājumu jūlijā apmeklētājus
nepieņems.
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Ingus BERKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30, 8. jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
22. jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā
Deputāts

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS
Viola Aija
KAPARŠMITE
Maruta
KAULIŅA
Elita
LAIVA
Modris
LAZDEKALNS
Ainars
MELDERS
Jānis
SADOVŅIKOVS
Laimonis
SĪPOLS
Guntars
ŠVOLMANIS
Andis
ZARIŅŠ
Askolds
ZELMENIS
Jana
ZILKALNE

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

12.07.2016. 13.00 – 14.00

Mālupes pagasta pārvaldē

19.07.2016. 10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

18.07.2016. 11.00 – 12.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

13.07.2016. 9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

18.07.2016. 16.00 – 17.00

Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

21.07.2016. 9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

29.07.2016. 12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

20.07.2016. 15.00 – 16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

18.07.2016. 9.00 – 10.00

Latgales ielā 3B, Alūksnē

28.07.2016. 16.00 – 17.00

„Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

13.07.2016. 16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

13.07.2016. 11.00 – 13.00

Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē,
tālrunis 29355400

Alūksnes Novada Vēstis 5.

06.07.2016.

Novadā

www.aluksne.lv

Pagastos rit infrastruktūras
uzlabošanas darbi

Labiekārto apkārtni Kornetos

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Malienā atjaunos
skolas fasādi
Malienā Alūksnes novada
pašvaldības pamatbudžeta
infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammas
ietvaros noslēdzies iepirkums
“Malienas pamatskolas ēkas
fasādes vienkāršotā atjaunošana”.
Līguma slēgšanas tiesības ieguva
SIA “PAMATI”, kopējās būvniecības izmaksas 28181,06 EUR ar
PVN. Finanšu komitejā jūnijā
deputāti saskaņoja projekta
īstenošanas uzsākšanu un varēs
uzsākt darbus.
Plānotie darbi - nenoturīgā
apmetuma nokalšana, fasādes
virsmas tīrīšana, plaisu aizdare,
cokola, tornīšu, dzegu remonts,
fasādes krāsošana un asfaltbetona
seguma atjaunošana gājēju celiņam.
Objekta nodošana paredzēta līdz
2016. gada 22. augustam.

Mārkalnē labiekārtos
estrādes teritoriju
Mārkalnes pagastā tiek veikti
priekšdarbi nojumes uzstādīšanai un
apgaismojuma ierīkošanai brīvdabas estrādē “Lakstīgalas”. Estrādes
labiekārtošana tiks
veikta par līdzekļiem no
pašvaldības pamatbudžeta
infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammas.
Vasaras sezonā notiek pagasta
teritorijas sakopšana - appļautas
teritorijas pagasta centrā, autobusu
pieturvietas, pagasta pārvaldes un
tautas nama ēkas, kā arī estrādes

Notiek celiņa pārbūve

Malienas pamatskola
teritorija izrotātas ar ziedu stādījumiem. Savukārt, iestājoties
brīvdabas atpūtai piemērotiem laika
apstākļiem, sakoptas atpūtas vietas
pie Meistara ezera un Šūpalās.

Pededze iesniegs
projektu ceļa pārbūvei
Pededzes pagastā turpinās
nepieciešamās dokumentācijas
sagatavošana, lai varētu
iesniegt projektu pašvaldības
autoceļa “Pļevna-Stuborova”
pārbūvei.
Biedrība “Pededzes nākotne”
īstenots Alūksnes novada
pašvaldības atbalstīto projektu
“Latvisko tradīciju iepazīšana
kopā ar Pededzes bērnu teātra
pulciņu”. Tā ietvaros iegādāti
kopumā 11 dažādu dzīvnieku
masku kostīmi.
Arī Pededzē notiek pagasta
teritorijas sakopšana - appļauts
pagasta centrs, laukumā pie pagasta
pārvaldes un tautas nama ēkas
papildināti dekoratīvo augu

Evitas Aplokas foto
stādījumi. Veikts arī asfaltbetona
seguma bedrīšu remonts pie
Pededzes pamatskolas.

Jaunalūksne gatavo
ceļu pārbūves projekta
pieteikumu
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
gaida rezultātus atklātajam
iepirkuma konkursam “Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un
“Garjuri–Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā”
un gatavo projekta pieteikumu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā.
Pagastā arī turpinās pašvaldības īpašuma “Pūcītes” teritorijas
labiekārtošanas darbi - papildināti
stādījumi ar viengadīgajām puķēm,
mulčētas dobes u.c.
Kā jau vasarā raksturīgi, tiek
koptas sabiedriskās teritorijas,
kā arī notiek autoceļu nodalījuma
joslu mehanizēta zāles
pļaušana un krūmu
smalcināšana.

Apstiprina viduslaiku pils un
bānīša stacijas attīstības stratēģijas
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada dome 28. jūnija
sēdē apstiprināja divus stratēģiskus dokumentus – Alūksnes
pilsdrupu attīstības stratēģiju
2016. - 2026. gadam un šaursliežu dzelzceļa Gulbene – Alūksne
stacijas “Alūksne” attīstības stratēģiju 2016. - 2025. gadam.
Abas stratēģijas ir ilgtermiņa
attīstības dokumenti, kas kalpos
kā vadlīnijas viena un otra objekta
attīstības plānošanā, kā arī tās tiks
pievienotas projektu pieteikumiem,
lai piesaistītu finansējumu jaunajā
Eiropas fondu plānošanas periodā.
Alūksnes pilsdrupu attīstības stratēģijā noteikts ilgtermiņa attīstības
redzējums (vīzija), stratēģiskie
mērķi un attīstības prioritātes. Stratēģija izstrādāta ar mērķi saglabāt,
aizsargāt un attīstīt pilsdrupas kā
nozīmīgu kultūras mantojumu,
attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt

jaunradītus pakalpojumus ilgtspējīgai pils un apkārtējās teritorijas attīstībai, veicinot apmeklētāju skaita
pieaugumu un vairākdienu tūrisma
attīstību novadā.
Stratēģija sastāv no esošās
situācijas apraksta, vēsturiskas
informācijas, līdzšinējo pilsdrupu
atjaunošanai un saturiskās darbības
pilnveidei veikto darbu apraksta, kā
arī attīstības virzienu un prioritāro
uzdevumu plāna.
Starp plānotajām aktivitātēm
minama Bastionu takas izveide pils
teritorijas apskatei austrumu pusē,
pastaigu takas – promenādes izveidi
rietumu pusē, atsegto Ziemeļu
priekšpils mūru konservācija un
izpētīto laukumu eksponēšana.
Dienvidu priekšpils Dienvidu tornī
savukārt plānota siltajā gada laikā
izmantojamu iekštelpu izbūve, kā
arī skatu platformas un jumta atjaunošana. Otra plānotā būves vieta
ir 20. gs. otrajā pusē arheoloģiski
izpētītais Dienvidrietumu tornis, kur
izveidojot pārsegumu un 1. stāva
virszemes būvi, būtu iespējams

izvietot informācijas centru un
īslaicīgu arheoloģiskajos izrakumos iegūto materiālu ekspozīciju.
Pilsdrupu attīstības plānā būtisku
nozīmi ieņem informatīvo zīmju
izvietošana pie katra no objektiem.
Šaursliežu dzelzceļa Gulbene –
Alūksne stacijas “Alūksne” attīstības stratēģijā 2016. - 2025. gadam
esošā situācija izanalizēta sasaistē
ar vēsturiskiem faktiem un objekta
attīstība stratēģiski saplānota attiecīgajam laika periodam. Arī šajā
stratēģiskajā dokumentā aprakstīta
esošā situācija objektā un atklāta
objekta attīstības vīzija - izveidot
jaunu, saistošu tūrisma objektu
“Stacija darbībā” Alūksnes novadā.
Plānots atjaunot stacijas bagāžas
šķūni un izveidot tajā mūsdienīgu
multimediālu ekspozīciju, atjaunot
stacijas ēku, kā arī labiekārtot stacijas teritoriju.
Ar abiem dokumentiem interesenti
var iepazīties pašvaldības kancelejā,
Dārza ielā 11, Alūksnē.

Foto no Veclaicenes pagasta pārvaldes arhīva

Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes
un Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste
2016. gada februārī
biedrība “Veclaicenes avotiņš”
iesniedza projektu pieteikumu
“Apkārtnes labiekārtošana
Kornetos” Alūksnes novada
pašvaldības izsludinātajā
projektu konkursā sabiedriski
nozīmīgiem projektiem un
saņēma pašvaldības atbalstu
268 EUR apmērā. Tagad
projekts veiksmīgi īstenots.

Projekta mērķis bija veidot
sakārtotu un pievilcīgu vidi Kornetu
ciema centrā un veicināt iedzīvotājos lepnumu un atbildību par
vietu, kurā tie dzīvo, kā arī radītu
pievilcīgu koptēlu par Alūksnes
novadu. Projekta ietvaros veikta gājēju celiņa pārbūve un apstādījumu
korekcijas, papildinot ar dekoratīvajiem augiem.
Paldies Alūksnes novada pašvaldībai par sniegto atbalstu, līdzfinansējot projektu un paldies visiem
projekta dalībniekiem, Veclaicenes
pagasta iedzīvotājiem, kas ar savu
brīvprātīgo darbu aktīvi iesaistījās
projekta aktivitāšu īstenošanā.

Jaunajam Alūksnes sporta
kompleksam atrasta vieta

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes
deputāti 28. jūnija sēdē pieņēma
lēmumu par vietu, kur nākotnē
atradīsies jaunais Alūksnes
sporta komplekss, un izdarīja
attiecīgus grozījumus 2015. gadā
pieņemtajā lēmumā.
Deputāti apstiprināja, ka atbalsta
tehniskās dokumentācijas izstrādi
sporta kompleksam pašvaldībai
piekritīgajā zemes gabalā Jāņkalna
ielā 17A, kas atrodas starp Helēnas
un Jāņkalna ielām, Alūksnes pilsētas sākumskolas, Alūksnes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
un Ernsta Glika Valsts ģimnāzijas
tuvumā.

Deputāti jau iepriekš ir daudz
diskutējuši par apsvērumiem, kura
varētu būt piemērotākā vieta šādas
būves būvniecībai. Apskatītie zemes
gabali bija jau minētā Jāņkalna iela
17A un esošā sporta angāra vieta
Lielā Ezera vietā 24. Ir veikta abu
būvvietu salīdzināšana, kā arī analizētas iespējas, ko ēkas būvniecībai
piedāvā katra konkrētā teritorija.
Jau pērn deputāti atbalstīja ieceri
par tādas sporta būves nepieciešamību, kurā būtu iespēja nodarboties
ar telpu sporta veidiem (basketbols,
volejbols un florbols), tiktu izbūvēts 60 m un arī 200 m skrejceļš,
lodes grūšanas, augstlēkšanas un
tāllēkšanas sektori. Izvēlētā vieta
ļaus pie ēkas izveidot arī nozīmīgu
autostāvvietu skaitu, kas būs būtiski
gan sporta centram, gan apkārtējām
izglītības iestādēm.

Iegādās kvadriciklu zivju
resursu aizsardzībai
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste
2016. gada maijā
Zemkopības ministrijā Zivju
fonda padome pieņēma lēmumu
atbalstīt Alūksnes novada
iesniegto projektu pieteikumu
“Zivju resursu aizsardzība
Alūksnes novada Veclaicenes
pagasta ezeros” Zivju fonda
pasākumā “Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības,

kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība”.
Projekta mērķis ir iegādāties
aprīkojumu – kvadriciklu,
nodrošinot zivju resursu
aizsardzības pasākumus Alūksnes
novada Veclaicenes pagasta
aizsargājamo ainavu apvidū lieguma teritorijā “Korneti – Peļļi”.
Šobrīd notiek projekta īstenošana
un ir izsludināta iepirkuma
procedūra kvadricikla iegādei.
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ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKI
4. - 7. AUGUSTS

CETURTDIENA, 4. augusts

SESTDIENA, 6. augusts

Alūksnes evaņģēliski luteriskajā
baznīcā
19.00 Svētku ieskaņas koncerts
“Dievišķā mīlestība”
“IGAUNIJAS KONCERTI”
(Tallina) - Ka Bo Chan
(kontrtenors), Ott Indermitte
(baritons), Aare-Paul Lattik
(ērģeles).
Ieeja par ziedojumiem

Pie Alūksnes Jaunās pils
9.00 Amatnieku tirdziņš “Ar mīlestību radīts”
Pieteikšanās tirdziņam, uz e-pasta
adresi muzejs@aluksne.lv vai pa
tālruni 26454374
10.00-12.00 Performance “Mākslinieku radošā pļava”. Alūksnes
novada mākslinieki, mūziķi
14.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas pūtēju orķestra koncerts
un defilē programma
15.00 Ģimeņu un iedzīvotāju
gājiens “Viss vienos ziedos, vasarā”
uz Alūksnes Kultūras centru
Aicinām pilsētas un novada iestāžu,
uzņēmumu, organizāciju, biedrību,
veikalu un citu kolektīvu pārstāvjus,
kā arī ikvienu interesentu, apliecinot
piederību Alūksnei, doties kopīgā
gājienā. Gājiena noformējums ZIEDI rokās, matos, ratos un tērpos

PIEKTDIENA, 5. augusts
Pilssalā
12.00 Latvijas čempionāts
pludmales volejbolā
Pie Alūksnes Kultūras centra
21.00 Svētku „Iemīlies Alūksnē!“
svinīgā atklāšana. Kristīna
Zaharova, Arturs Pūpols,
dziedošā Krūmiņu ģimene,
deju kopa „Jaunanna“
21.30 Koncerts „Mīlestības
iedvesmoti“. „MC orķestris“ –
Julians (taustiņi), Roberts Rasa
(bass), Uldis Beitiņš (ģitāra),
Anrijs Grinbergs (bungas) un solisti
Aija Andrejeva un Ivo GrīsniņšGrīslis
23.00 Lāzeršovs un muzikāla svētku
uguņošana „Tu mana, es tavējais“.
Uguņošanas nodrošināšanai no
~20.00 līdz 24.00 slēgts Pilssalas
tilts
23.30-03.00 Svētku balle
Grupa „Big Al & The Jokers” un DJ
Ieeja bez maksas

Pie Alūksnes Kultūras centra
10.00 Rīta koncerts “Kas ir
mīlestība?”
Alūksnes novada mazie vokālisti,
jaunie talanti, Alūksnes Kultūras
centra jauniešu un bērnu vokālie
ansambļi, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra ansamblis
“Puķuzirņi”, LTV1 raidījuma
“Kas te? Es te?” varoņi
Lupe un Pukšs u.c.
11.00-15.00 Radošās
darbnīcas bērniem (organizē
pozitīvo pasākumu biedrība
“Pigori”)

Vokālā grupa “Latvian Voices”
koncertēs Alūksnes pilsētas svētkos

15.20 Jaundzimušo alūksniešu
sumināšana
15.30 Koncerts “Pieskāriens”
“Ruska nevainīgais Trio” Mārtiņš Ruskis (balss), Māris
Vitkus (taustiņi), Edijs Šimiņš
(sitamie instrumenti)
23.00 Grupa “Bandmaster”
un DJ Grēviņš
Visas dienas garumā:
Piepūšamās atrakcijas,
nevalstiskās organizācijas
“Latvijas Platforma Attīstības
Sadarbībai” interaktīva telts
ar radošo darbnīcu pieaugušajiem
un bērniem, filmu demonstrēšanu,
galda spēlēm, diskusijām un
interesantu izstādi, Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžas aktivitātes u.c.
Ieeja bez maksas
11.00 Ghetto basketbola turnīrs
Pie „Narvesen“ kioska
Pils ielā
11.00-16.00 Dina Vecāna labdarības
skrējiens - mākslas performance
“28 maratoni 28 pilsētās 28 dienās”
Ojāra Vācieša ielā un
stāvlaukumā
11.00 Autosporta kluba
“ALŪKSNE” aktivitātes Alūksnes novada balvas izcīņa
inerces minikāros
13.00 Sporta kluba “Spēka pasaule”
aktivitātes

Pilssalā
10.00 Latvijas čempionāts
pludmales volejbolā
Pie Jaunās pils
10.00 Latvijas Biatlona federācijas
organizētais šaušanas konkurss
Loka šaušanas aktivitātes
Alūksnes Kultūras centrā
13.00 Svētku koncerts “RŪTOJ…”
Vokālā grupa “LATVIAN VOICES” – Laura Jēkabsone, Andra
Blumberga, Karīna Kaminska,
Nora Vītiņa, Zane Stafecka, Laura
Leontjeva, Elīna Šmukste
Biļešu cena 7,00-15,00 EUR. Biļešu
iepriekšpārdošana Alūksnes Kultūras centra un SIA “Biļešu Paradīze”
kasēs
Pilssalas estrādē
21.00 Latviski jautra dziesmu
spēle „MUĻĶE SIRDS“
Antra Stafecka, Dainis Skutelis,
Andris Daņiļenko, Līga
Robežniece, aktieri Zigurds
Neimanis, Zane Jančevska,
Zane Burnicka, akordeonists un
komponists Valdis Zilveris,
komiķe Jolanda Suvorova, grupa
„Tirkizband” un dejotāji Alberta

Kivlenieka vadībā.
Biļešu cena 6,00-10,00 EUR. Biļešu
iepriekšpārdošana Alūksnes Kultūras centra un SIA “Biļešu Paradīze”
kasēs
Laukumā pie administratīvās
ēkas Dārza ielā 11
22.00 Teatrāli muzikāls Dailes
teātra dziedošo aktieru ansambļa
„ILGA“ koncerts
23.00 Svētku balle kopā ar grupām
„BET BET“ un „OTTO“. Ieeja bez
maksas
SVĒTDIENA, 7. augusts
Pilssalā
12.00 Latvijas čempionāts
pludmales volejbolā
11.00 Kapusvētki Alūksnes
Lielajos kapos, ekumēniskais
aizlūgums
12.00 Kapusvētki Alūksnes
Mazajos kapos
Tempļakalnā
13.00 Svētku noslēguma koncerts
“Ar mīlestību par mīlestību”
“Mirage Jazz orchestra” un solists
Andris Ērglis

Muzikālais teātris 7 vasaru svinēs ar latvisku
un jautru dziesmu spēli MUĻKE SIRDS
Savu divpadsmito vasaras sezonu
uzsākot, Muzikālais teātris 7
iestudē jaunu dziesmu spēli
„MUĻKE SIRDS”.

Alūksnes pilsētas svētku ietvaros
vokālā grupa “Latvian voices”
uzstāsies Alūksnes Kultūras
centrā ar koncertprogrammu
“Rūtoj...”!
“Latvian Voices” ir a cappella
vokālā grupa. Ar savām balsīm kā
vienīgo mūzikas instrumentu “Latvian Voices” ir radījušas individuālu
vokālo stilu, kurā savijas dažādu
tautu etniskās mūzikas intonācijas,
jo sevišķi latviešu tautas mūzikas
krāsas, ar tradicionāliem kormūzikas un popmūzikas elementiem.
Lielākā daļa grupas repertuāra ir
grupas dalībnieču aranžēta un komponēta, kas padara “Latvian Voices”
patiesi neatkārtojamas.
Latviešu folkloras kultūrvēsturiskais mantojums ir iedvesmojis
vokālo grupu veidot harmoniski
krāsainus, ritmiski un melodiski
daudzslāņainus tautasdziesmu
aranžējumus, kā arī oriģināldziesmas ar latviešu tautas dainu liriku.
Neraugoties uz modernām niansēm

mūzikā, tautas dziesmas vēstījums
joprojām paliek nemainīgs. Tas ir kā
mūžīgs stāsts, kas daudzās emociju
krāsās pulsē katrā latvietī joprojām.
Līdzās klasiskai tautas mūzikai,
koncertprogrammā “Rūtoj...” “Latvian Voices” ved klausītāju muzikālajā ceļojumā pa pasauli, izpildot
kompozījas sākot no angļu un spāņu
renesanses, vācu baroka, krievu un
skandināvu romantisma, latviešu
21. gadsimta mūzikas, kā arī pasaules populārās mūzikas pārlikumus 6
sieviešu balsīm a cappella.
Blakus krāšņajai mūzikas ainai,
“Latvian Voices” izmanto horeogrāfijas un telpas akustikas saspēli, kas
koncerprogrammai piešķir papildus
dinamiku.
“Latvian Voices” koncerts
Alūksnes pilsētas svētkos Alūksnes
Kultūras centrā pulksten 13.00.
Biļešu cena – 7 – 15 EUR. Biļetes
iegādājamas jau tagad iepriekšpārdošanā Alūksnes Kultūras centra
un SIA “Biļešu paradīze” kasē vai
www.bilesuparadize.lv.

Režisora Voldemāra Šoriņa un
horeogrāfa Alberta Kivlenieka
vadībā izvēlēta spēcīga dziedātāju,
aktieru un dejotāju komanda, kura
tautā zināmas dziesmas, ietērptas
raibā sižetā, izdzīvos un izdejos uz
astoņām Latvijas pilsētu brīvdabas
skatuvēm.
„Esam atgriezušies pie pamatvērtībām”, smaida Muzikālā teātra
7 direktors Aigars Dinsbergs.
„Tautā zināmas un līdzi dziedamas
dziesmas, dejas, viegli uztverams
sižets, populāri mūziķi un aktieri,
īsti latviska gaisotne - viss, kas
nepieciešams jautrai vasaras vakara
atpūtai”.
„Un nav jau sirds nemaz tāda
muļķe. Tā ir daudzkārt gudrāka
par mums. Zina, kad jāatkāpjas,
pat ja sāp... Zina, kad jācīnās līdz
galam – par otru sirdi, patiesību,
cieņu. Sirds vienmēr saka priekšā,
kā ir pareizi. Tā saved kopā īstos un
izšķir nesaderīgos. Tāpēc galvenajā
lomā šoreiz būs tieši viņa – Sirds,
kas uzklausīs, pažēlos, piedos vai
nepiedos, kas veldzēsies dziesmās
un atklātības brīžos, un sarausies
nepatikā melu reizēs. Tā ļaus
palikt kopā patiesā mīlestībā, bet
būs nepielūdzama liekulībai”, par
piedzīvojumiem Nabagleju pagastā
stāsta libreta autors un režisors
Voldemārs Šoriņš.

Uz skatuves lustīgā, īsti latviskā
un krāsainā dziesmu spēlē negaidītu pārsteigumu virpulī satiksies
dziedātāji Antra Stafecka, Dainis
Skutelis, Andris Daņiļenko, Līga
Robežniece, aktieri Zigurds Neimanis, Zane Jančevska, Zane Burnicka, akordeonists un komponists
Valdis Zilveris, komiķe Jolanda
Suvorova, grupa „Tirkizband”,
Muzikālā teātra 7 direktors Aigars
Dinsbergs un deju grupa ar pašu
Albertu Kivlenieku priekšgalā.
„Muļķe sirds” idejas autors un
režisors ir ilggadēji „Muzikālajam
teātrim 7” uzticīgais Voldemārs
Šoriņš, horeogrāfs Alberts Kivlenieks, scenogrāfs Jānis Jansons,
kostīmu māksliniece Šeila, mūzikas

aranžētājs Juris Kristons.
Lai izteiksmīgāk sekotu līdzi
uzveduma varoņu sirds dēkām, kā
palīglīdzekļi tiks izmantoti vairāki
videoekrāni, skatuves instalācijas un pirotehniskie efekti, tādēļ
uzveduma sākuma laiks sakritīs ar
vakara krēslas iestāšanos.
Alūksnē, Pilssalas estrādē Muzikālais teātris 7 ar dziesmu spēli
„Muļķe sirds” viesosies 6.augustā
plkst.21:00. Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas „Biļešu paradīzes”
kasēs un internetā – www.bilesuparadize.lv., bet izrādes dienā – arī pie
ieejas pasākuma teritorijā. Sēdvietas
kā allaž - numurētas (EUR 6,00 –
10,00).
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Mālupes muižai – 165 Grauds jaunas
Iveta Zvejniece,
Mālupes saieta nama vadītāja
Zinām, ka laikam ejot,
lietas mainās un notikumi it kā
attālinās. Taču nemainīgi zinām,
ka, pēc ilgāka laika satiekoties,
ir vēlme atcerēties par mirkļiem,
kurus vairs nevar noķert aiz
astes. Tad varam vien atcerēties
un stāstīt citiem par laiku, kad
Mālupe bija notikumu virpulī,
kur 20. gadsimta pirmajā
pusē notika aktīva darbošanās
muižas saimniecības ēkās.
Kolhozu laikā „Igrīve” bija
labāko un spēcīgāko saimniecību
vidū. Nemainīgas šīs tradīcijas
ir arī šodien. Mālupes cilvēki
vienmēr ir mācējuši savu piederības
sīkstumu noturēt no muižas darbu
ikdienas līdz šodienai.
Mālupes muiža piederēja baronam
Arnoldam fon Fītinghofam –
Šēlam, kas bija arī Alūksnes muižas
īpašnieks. Mālupē viņš nekad nav
dzīvojis, bet muižu ar saimniecības
ēkām izrentējis. Šeit saimniekojis
muižkungs Pēteris Viļums. Kādreizējā muižas Kungu māja celta
1851. gadā. Muižas centra apbūves
vienkāršību skaidro fakts, ka muiža
tikusi izmantota „melnās muižas”
statusā un tās pamatfunkcija bijusi
saistīta ar lopu un putnu turēšanu.
Par to liecina arī muižas apbūves
objekti – klēts, vairāki šķūņi, stallis,
kūts, vistu kūts, pagrabs, dzirnavas.
Muižai piederējušas arī ūdensdzirnavas. Dzirnavās darbojusies vilnas
vērptuve un austuve, kokzāģētava,
gatavoti bīdeļmilti. Pašlaik muižas
ēkās ir bibliotēka, saieta nams,
pagasta pārvalde, sociālais centrs un
dzīvokļi.
Šogad Mālupes muižai jau 165

gadi. Šis skaitlis rosināja ideju
noorganizēt skaistus svētkus gan
esošajiem, gan bijušiem Mālupes un
tuvāko pagastu ļaudīm. Par šodienas
Mālupes cilvēku strādīgumu un
mērķtiecību liecina apkārt muižai
iekoptie lielie un skaistie tīrumi.
Tieši tāpēc, ka ne tik vieglajos
lauku darbos šeit dzīvojošie iegulda
savu ikdienas soli, vasaras pilnbriedā ir jāsvin svētki, gan kā pateicība
par padarīto, gan iespēja aicināt
citus ciemos, gan pieminēt tos, kuri
Mūžībā.
Gatavojoties atzīmēt gadskārtu,
nonācām pie atziņas, ka vispateicīgākais laiks atzīmēt Muižas svētkus
ir kopā ar kapusvētkiem. Šinī dienā
jau tradicionāli ir piemiņas brīdis
kapsētā, vakarā estrādē - kultūras
programmas piedāvājums ar zaļumballi noslēgumā.
14.00-16.00 Radu un draugu
satikšanās TINGELTANGELIS pie
Saieta nama:
uz lustīgu sadziedāšanos aicinās
Ziemera folkloras kopa,
Jaunlaicenes muižas muzeja un
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja spēlmaņi ļaus izmēģināt zināšanas un veiklību senās
prasmēs,
radu un draugu saimēm būs iespēja
cienāties ar līdzpaņemtiem labumiem,
par omulību rūpēsies muižas pārvaldnieka kundze,
19.00 Brīvdabas estrādē muzikāli
teatralizēta izrādīšanās “GATAVOŠANĀS GODIEM” (piedalīsies
pašmāju rīcības ļaudis un ciemiņi),
22.00 Kārtīga muižas BALLE līdz
rīta gaiļiem ar Ingu un Normundu
no Rēzeknes
Ieejas biļete uz balli 3 EUR.

sadarbības zemē iemests
Turpinājums no 1. lappusē

Pašvaldības delegācijas
sastāvā iekļauta pašvaldības vadības
komandas pārstāvniecība –
par sadarbību atbildīgais domes
priekšsēdētāja vietnieks,
izpilddirektore un nodaļu vadītāji – personas, kas tieši saistītas ar
pašvaldības ikdienas darbu domes lēmumu sagatavošanu un
izpildi, projektu plānošanu,
to ieviešanu un realizāciju,
finanšu līdzekļu apriti, juridisko
un lietvedības dokumentu
sagatavošanu, starptautiskās
sadarbības un uzņēmējdarbības
atbalsta plānošanu un
uzturēšanu.
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Fomins pēc foruma
apmeklējuma norāda, ka šāda
starpvalstu
sadarbības attīstība starp Ķīnu
un Latviju ir ļoti nozīmīga un
tā laika gaitā var attīstīties daudz
plašāk.
- Būtiski, ka forumā
piedalījās arī 16 Eiropas
valstis. Gan es, gan pārējie
kolēģi neformālās sarunās
izveidojām labus sakarus ar citām
pašvaldībām. Katrs mūsu novada
delegācijas pārstāvis sarunās
prezentēja Alūksnes novadu,
uzsverot novada stratēģisko
atrašanās vietu trīs valstu
krustpunktā, ekoloģisko vidi
un citas vērtības, - norāda
A. Fomins.
Delegācijai bijusi iespēja

apmeklēt starptautiskās
uzņēmējdarbības izstādes – gan
Ķīnas, gan Eiropas valstu. Latvijas
stendā latviešu tautastērpos tika
ietērpti vietējie iedzīvotāji, par
tērpu aizlienēšanu pateicība deju
kolektīvam “Enku – drenku”.
- Pašvaldība tieši ar
uzņēmējdarbību nenodarbojas,
taču pašvaldība ir tā, kas rada
apstākļus, un, pateicoties iepriekš
noslēgtajiem līgumiem, bijām
radījuši apstākļus mūsu novada
uzņēmējiem šai forumā nokļūt. Ja
pašvaldība nebūtu iesaistījusies
šajā sadarbības tīklā, tad neviens
no mūsu novada uzņēmējiem
nebūtu varējis nonākt šajā forumā.
Uzņēmējiem bija iespēja tikties ar
jomas kolēģiem no citām valstīm,
kas bija saskatījuši sadarbības
iespējas. Protams, ir jāpieņem
atšķirīgās Ķīnas tradīcijas.
Piemēram, viņiem ir ļoti svarīgi,
lai būtu pārstāvēta pašvaldība, no
kuras nāk uzņēmējs. Tas viņiem
apliecina garantu savstarpējās
sadarbības drošībai un uzticamībai.
Grauds zemē tika iemests,
kurš uzdīgs, kurš nē, lielā mērā
atkarīgs no tā, kas to zemi
kopj – no uzņēmēja - vai viņš
attīstīs sadarbību, vai tas būs
izdevīgi, vai piesaistīs vēl kādu
kvantitātes nodrošināšanai.
Pašvaldība radīja apstākļus un
cerēsim, ka uzņēmēji tos izmantos,
- norāda A. Fomins.
Aivars Platnieks, kas pārstāvēja
SIA “Silvis”, foruma laikā ticies ar
septiņiem Ķīnas uzņēmējiem. Sarunu laikā uzņēmēji apmainījušies ar
vizītkartēm un kontaktinformāciju,

Turpinās sadarbība ar Marsanēlakoti
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau vairākus gadus
turpinās Alūksnes un
Marsanēlakotes (Marsannayla-Cote, Francijā) sadarbība.
Īpaši radoši tā izvērtusies
muzikālajā jomā, jo, kā zināms,
ciešas draudzības saites vieno abu
pilsētu orķestrus un mūziķus.
Tagad sadarbībai pievienojusies
arī alūksniete, dziedātāja Sanija
Būmane, kura kopā ar franču
mūziķiem jau uzstājusies
vairākos koncertos un tie vēl
turpināsies.
Lūk, ko par to saka pati Sanija:
- Sveicieni manai dzimtajai pilsētai
no Burgundijas reģiona Francijā.
Esmu iesaistīta brīnišķīgā muzikālā sadarbībā ar Marsanē Mūzikas
centra bigbendu kopīgos koncertos
jūnijā, jūlijā, plānots koncerts arī
septembrī džeza festivāla ietvaros.
Šīs uzstāšanās noris Burgundijas
reģionā Dižonas apkaimē. Man ir
neizsakāmi liels prieks būt šeit un
iegūt muzikālu pieredzi Francijā. Šī
sadarbība radās pavisam nejaušas
tikšanās rezultātā, kad negaidīti pēc
Alūksnes Kultūras centra atklāšanas
koncerta satiku mūzikas pārstāvi no
Francijas Sašu Dišeinu (Sacha Duc-

Alūksniete Sanija Būmane koncertā muzicē kopā ar trompetistu Sašu Dišeinu
haine). Lai arī nebiju informēta par
Sašas nozīmību Alūksnes pilsētas
muzikālajā dzīvē, mūsu saruna par
mūziku un sadarbību starp abām
valstīm noveda līdz ielūgumam no
Sašas puses arī man iesaistīties šajā
sadarbībā, ko arī ar lielāko prieku
pieņēmu un man ir liels prieks būt
šeit! Saša ir ļoti viesmīlīgs un es
jūtos ļoti labi Francijā, ir iespēja
baudīt mierīgu atmosfēru, redzēt
Burgundijas dabu, satikt jaukus

cilvēkus un uzzināt ko vairāk par
vietējo iedzīvotāju dzīvi.
Nu jau esam uzstājušies vairākos
kopīgos koncertos un gatavojamies nākamajiem, un varu teikt, ka
sajūtas pēc koncertiem ir ļoti labas!
Esam gandarīti par paveikto un
priecīgi par nākamajām iespējām
uzstāties kopā! Kopumā mums
pagaidām plānojas septiņi kopīgi
koncerti, bet, protams, esam atvērti
lūkot papildus iespējas uzstāties
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kopā arī nākotnē. Marsanē satiktie
mūziķi un orķestra dalībnieki ar labākajām atmiņām un sajūtām dalās
pieredzē par Latvijas un Alūksnes
vizīti. Un būtu prieks, ja šo projektu
būtu iespēja atrādīt arī Marsanē
sadarbības pilsētā Alūksnē, kā arī
iespējams rīkot plašāku tūri arī citās
Latvijas pilsētās varbūt ar kādu jaunu ideju un jaunradi, - teic Sanija.
Alūksnes un Marsanēlakotes
sadarbība veidojusies, lielā mērā

pārrunājuši, kāda veida sadarbība
būtu iespējama.
- Jārēķinās, ka process sadarbības
veidošanai ar Ķīnas uzņēmējiem
nebūs ātrs. Vispirms ir jāveic izpēte
– jānoskaidro cenas, loģistikas
iespējas un izmaksas, apmaksas
kārtība, jāsaskaņo prece, kāda ir
nepieciešama potenciālajiem partneriem un tas, ko mēs varam viņiem
piedāvāt, jāizanalizē, vai mums tas
ir izdevīgi, jāvienojas par kvalitātes prasībām, - turpmākos soļus
sadarbības uzsākšanai raksturo A.
Platnieks.
To, ka Alūksnes novada uzņēmējs
var sadarboties ar Ķīnu un piegādāt
savu preci šīs zemes tirgum, apliecina AS “Almo Hardwood” pieredze.
Arī šī uzņēmuma pārstāvis Modris
Lazdekalns piedalījās starptautiskajā forumā.
- Uz Āziju, tai skaitā Ķīnu eksportējam jau vairāk nekā 10 gadus.
Apmēram 50% no kopējā eksporta
uz Āziju sastāda tieši preču piegāde
uz Ķīnu, savukārt no visa mūsu
uzņēmuma eksporta apjoma Ķīnas
tirgus ir apmēram 12%. Mūsu
uzņēmumam Ķīnā ir gan pastāvīgi
klienti, gan mainīgi. Šobrīd šis
tirgus gan nav mūsu prioritāte, taču
šīs durvis turam atvērtas. Vizītes
laikā bija iespēja gan tikties ar
jauniem uzņēmējiem, gan apmeklēt
arī vienu savu esošo klientu. Notika
sarunas ar sešiem uzņēmējiem, no
kuriem viens bija no Bosnijas un
Hercegovinas, pārējie - no Ķīnas.
Ar vienu no sarunu partneriem
šobrīd arī notiek intensīva sarakste
par sadarbības iespējām, - norāda
M. Lazdekalns.

pateicoties Marsanēlakotes Mūzikas
skolas direktoram Sašam Dišeinam.
Atgādināsim, ka iepriekšējo gadu
laikā Alūksnē ir viesojušies Marsanēlakotes muzikālie kolektīvi – džeza grupa “L’JBB”, pūtēju orķestris,
pērn orķestra jaunākā paaudze kopā
ar vienaudžiem no Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestra piedalījās Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Savukārt
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris ir viesojies
Francijā, kur sniedza koncertu kopā
ar franču mūziķiem.
Par jaunāko sadarbības projektu
starp Marsanēlakoti un Alūksni, S.
Dišeins teic, ka tas ir labs turpinājums:
- Tā ir lieliska iespēja franču
mūziķiem, īpaši jaunajiem, uzstāties
kopā ar džeza dziedātāju. Projekts
saucas “Jaunie Eiropas talanti”.
Sanija bija pirmā dziedātāja, kas
tajā iesaistījās. Mums bija nozīmīgi projektu iesākt tieši ar latviešu
solisti, jo septiņi mūsu sadarbības
gadi starp Marsanēlakoti un Alūksni
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāziju ir bijuši brīnišķīgi. Visi
franču mūziķi, kas ir viesojušies
Alūksnē un Latvijā, joprojām ar
prieku atceras šīs viesošanās reizes.
Ceram, ka šī sadarbība arī turpināsies, - saka Saša Dišeins.
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Izglītība
Attīsta Eiropas
Brīvprātīgā darba kvalitāti
Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
Jaunatnes lietu speciāliste
Lai attīstītu Eiropas
Brīvprātīgā darba kvalitāti,
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra Jaunatnes lietu
speciāliste Evija Eglīte piedalījās
programmas Erasmus+
apmācībās Itālijas galvaspilsētā
Romā no 16. līdz 19. maijam.
EBD ir iespēja jauniešiem
vecumā no 17 līdz 30 gadiem
doties uz ārvalstīm un veikt
sabiedrībai noderīgu darbu 2 līdz
12 mēnešus kādā organizācijā,
gūstot sev jaunas prasmes un
pieredzi. Apmācības tika rīkotas
organizācijām, kas ir akreditētas
kā Eiropas Brīvprātīgā darba
nosūtītājorganizācijas, kāda ir arī
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs, kas akreditāciju kā
uzņēmējorganizācijas/
nosūtītājorganizācijas/koordinējošās
organizācija ir ieguvusi līdz
2020. gada 31. decembrim.
Apmācību mērķis bija dalīties
pieredzē par brīvprātīgo nosūtīšanu
Eiropas Brīvprātīgajā darbā starp
organizācijām no dažādām
valstīm, fokusējoties uz sociālo
iekļaušanu un jauniešiem ar
ierobežotām iespējām. Projekta
laikā dalībnieki dalījās ar metodēm
un rīkiem, ko izmantot pirms
aizbraukšanas apmācībās, kā strādāt
ar brīvprātīgo ar ierobežotām

iespējām (arī ekonomisku un
ģeogrāfisku apstākļu dēļ), veidoja
kontaktus ar jauniem partneriem
turpmākai sadarbībai
starptautiskiem projektiem un
uzlaboja zināšanas par Eiropas
Brīvprātīgo darbu.
Seminārā piedalījās 22 dalībnieki
no Itālijas, Spānijas, Igaunijas,
Lietuvas, Turcijas, Francijas un
Latvijas, līdz ar to pieredzes
darbā ar EBD bija dažādās. Starp
dalībniekiem bija gan EBD mentori,
projektu koordinatori, organizāciju
vadītāji, gan arī bijušiem brīvprātīgie. Latviju pārstāvēja ABJC
Jaunatnes lietu speciāliste Evija
Eglīte, Sanita Liepiņa no Talsu
novada fonda un Gunta Grīnhofa no
Nodibinājuma “Pievienotā vērtība”
Cēsīs.
Papildus informāciju par EBD
varat iegūt Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras mājas lapā
www.jaunatne.gov.lv. Ja arī jums
vai jūsu organizācijai ir interese par
Eiropas brīvprātīgo darbu, Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra darbinieki
labprāt dalīsies savā pieredzē un
zināšanās.

Mainīts Jēkabpils
autobusa kursēšanas grafiks
No 1. jūlija maršruta Nr.7896 Jēkabpils–Alūksne autobuss no Jēkabpils
autoostas izbrauks plkst. 6.00 (pirms tam izbrauca plkst. 5.50), bet no
Alūksnes autoostas – plkst. 13.40 (pirms tam bija plkst. 13.10). Līdz ar
to izmaiņas gaidāmas autobusa izbraukšanas laikos arī no citām pieturvietām, tādēļ pasažieri aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar pārvadātāju.

Aicina tikties
Mārkalnes skolā

6. augustā 16.00 Mārkalnes pamatskola aicina absolventus,
pedagogus, darbiniekus un viesus uz sarīkojumu
“Laiks atkal satikties” .

06.07.2016.
www.aluksne.lv

Rosība Alsviķu PII ,,Saulīte”

,,Sporta aktivitātes “Latvijas veselības nedēļa” 2016”
pasākuma ietvaros
Esteres Dambes foto
Evija Kubulniece,
Alsviķu PII ,,Saulīte” vadītāja
Pirmsskolas izglītības iestādē
,,Saulītē” aizritējis darbīgs un
aizraujošs mācību gads un darbu
turpinām arī visus vasaras
mēnešus.
Šajā mācību gadā iestāde
piedalījusies makulatūras vākšanas
konkursā ,,Tīrai Latvijai!”,
SIA ,,MAXIMA Latvija”
organizētajā programmā ,,Savai
skolai”, nolietoto elektrisko un
elektronisko iekārtu vākšanas
konkursā ,,Tīrai Latvijai!”. Milzīgs
paldies vecākiem, pagasta iedzīvotājiem un visiem pārējiem
atbalstītājiem, kuri palīdzēja un
atbalstīja mūs šajās aktivitātēs!
Ir patīkami strādāt, ja ir atsaucīgi
cilvēki mums apkārt!
Visa mācību gada garumā
atsaucību un atbalstu esam guvuši
arī no sadarbības partneriem, kuri
ikdienas darbu darījuši daudzveidīgāku un interesantāku. Paldies

Strautiņu pamatskolas kolektīvam
par jaunām idejām sadarbības
veicināšanai, kopīgi organizējot
pēdējā zvana pasākumu 9. klases
audzēkņiem! Paldies Alsviķu
kultūras nama vadītājai Marinai
Ramanei un deju pulciņa vadītājai
Ilzei Līviņai, ka mūsu audzēkņiem
ir iespēja apgūt pirmos deju soļus
un uzstāties uz skatuves jau no
mazotnes. Paldies par multenītēm,
teātra izrādēm, disenītēm bērniem!
Paldies Alsviķu bibliotekārei
Sarmītei Meļķei, ka uzņemat
audzēkņus bibliotēkā un apciemojat
arī mūs pirmsskolas iestādē! Paldies
pensionāru kopai ,,Noskaņa” par
laipno, sirsnīgo uzņemšanu savos
pasākumos! Paldies feldšerītei
Ligitai Podziņai par mazo audzēkņu
veselības aprūpi, ciemojoties pie
mums un uzņemot ciemos pie sevis!
Paldies Jaunannas Mūzikas un
mākslas pamatskolas skolotājām
Ingai Kalniņai par dziedāšanas
pulciņa vadīšanu un Mārītei Kaļānei
par tēlojošo darbību pulciņa
vadīšanu! Paldies Smiltenes

tehnikuma Alsviķu struktūrvienības direktorei Anitai Palmai un
pārējiem darbiniekiem par mīļo
uzņemšanu un aizraujošo sporta
pasākumu skolā! Paldies
uzņēmējam Dainim Vindelim par
dāsnumu, uzņemot audzēkņus savā
uzņēmumā un katru mācību gadu
ziedojot kokmateriālus
rotaļelementu atjaunošanai, būvēšanai. Paldies arī pārējiem profesiju
pārstāvjiem un bijušajiem
audzēkņiem, kuri visa mācību gada
garumā ciemojās pie mums vai
uzņēma audzēkņus pie sevis
ciemos, iepazīstinot ar savu darbu
un rosinot bērnu interesi par
dažādām profesijām!
Paldies darbīgajam kolektīvam
par nenogurstošu darba veikšanu ik
dienu, sagatavojot audzēkņus
nākamajam attīstības posmam,
gādājot par mājīgumu un drošību
iestādē, kā arī paldies par
piedalīšanos dažādos konkursos un
aktivitātēs, ciemiņu uzņemšanu,
jaunu ideju
izmantošanu, vadot rotaļnodarbības
un pasākumus!
Visiem novēlu pilnvērtīgu,
neaizmirstamu atpūtu vasarā un
gūt jaunus spēkus, idejas jaunajam
mācību gadam, kā arī pozitīvu
attieksmi pret visu, ko dzīve jums
sniedz!
Alsviķu PII ,,Saulīte” kolektīvs
ar prieku gaida jaunos audzēkņus!
Priecāsimies arī par aktīviem
domubiedriem, kuri vēlēsies
darboties biedrībā un realizēt
savas idejas projektos, lai attīstītu
un pilnveidotu savu tuvāko
apkārtni! Pieteikties var, zvanot pa
mobilo tālruni 29162206.

Alūksnes pilsētas svētki tuvojas!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes pilsētas svētki šogad
notiks četras dienas – no 4. līdz
7. augustam. Šai laikā būs
dažādas atpūtas, kultūras un
sporta norises visiem vecumiem
un atšķirīgām gaumēm. Šogad
svētku nosaukums – “Iemīlies
Alūksnē!”
Svētku provizoriskā programma
publicēta “Alūksnes Novada Vēstu”
šī numura 6. lappusē, bet sīkāka
informācija par svētkiem vēl sekos
gan vietējos laikrakstos, gan
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv, gan arī
sociālajos tīklos.
Svētku ieskaņas koncerts notiks jau
ceturtdien, kad Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks dziedoņu Ka Bo Chan (kontrtenors) un Ott
Indermitte (baritons) un ērģelnieka
Aare – Paul Lattik koncerts. Tie,
kas apmeklēja Igaunijas Nacionālā
vīru kora RAM koncertu Alūksnes
Kultūras centrā, spēcīgo kontrtenora
balsi atminēsies. Šis koncerts notiek
sadarbībā ar organizāciju “Igaunijas
koncerti”. Jāpiebilst, ka koncertā
ieeja par ziedojumiem baznīcai.
Atšķirībā no citiem pilsētas svētkiem, šie iezīmēsies ar jaunu, vēl
iepriekš neizmantotu svētku norises
vietu – stāvlaukumu pie Alūksnes

Kultūras centra. Te notiks svētku
atklāšanas koncerts piektdien, kā
arī pirmā balle. Pļaviņā pretim
stāvlaukumam atradīsies arī ēdinātāji un galdiņi. Jāņem gan vērā, ka
galdiņu skaits vietas ierobežotības
dēļ nebūs tik liels kā sestdienas vakara ballei. Turpat no stāvlaukuma
būs vērojama arī muzikālā svētku
uguņošana un lāzeršovs, kas, kā
uzsver Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas
vadītāja Sanita Eglīte, pirmo reizi
būs veidota uz konkrētas dziesmas
pamata nevis otrādi, kad skaņdarbs
tiek piemeklēts uguņošanai. Sakarā
ar uguņošanu, kura visdrīzāk notiks
no Pilssalas tilta, laika posmā no apmēram 20.00 līdz pusnaktij vecais
tilts uz Pilssalu jebkādai kustībai
būs slēgts drošības apsvērumu dēļ.
Uguņošanu vērot varēs arī no
pilsdrupu puses un salā nokļūt būs
iespējams pa Tempļakalna ielas
gājēju tiltu.
Sestdien visplašākais norišu loks
no pašiem mazākajiem svētku
dalībniekiem līdz pieaugušajiem.
Ar visu pasākumu plānu aicinām
iepazīties programmā, vien rosinām
alūksniešus – ģimenes un darba kolektīvus, uzņēmumus un organizācijas doties iedzīvotāju gājienā.
- Šī tradīcija Alūksnē vēl ir tikai
veidošanās periodā un tā prasa
zināmu laiku, kamēr cilvēkos
nostiprināsies nepieciešamība savu
piederību pilsētai apliecināt, piedaloties šajā gājienā. Aicinām gada

laikā kopš iepriekšējiem pilsētas
svētkiem dzimušo mazuļu ģimenes
un arī citas ģimenes, iestāžu un
uzņēmumu kolektīvus piedalīties
kopīgajā gājienā no Jaunās pils pa
Pils un Brūža ielām uz Alūksnes
Kultūras centru. Nekāda iepriekšēja
pieteikšanās nav nepieciešama –
gaidīsim visus pulksten 15.00 pie
Jaunās pils. Gājiena dalībniekus
aicinām rotāties ar ziediem, ja
vēlaties, varat padomāt arī par kādu
atpazīstamības zīmi. Šogad gājienu
pavadīs arī Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris.
Šajos svētkos lielākais vairums
pasākumu būs bez maksas, izņemot
brīnišķīgās latviešu a capella grupas
“Latvian voices” koncertu Alūksnes
Kultūras centrā sestdien pulksten
13.00 un alūksniešu jau iecienīto
mūziklu, kas notiks sestdienas
vakarā Pilssalā pulksten 21.00. Tā
kā mūzikls sestdien sāksies vēlu,
ballei izvēlēta vieta Dārza ielā pie
administratīvās ēkas. Līdzīgi kā
pērn, galdiņi atradīsies uz laukuma,
savukārt dejošanai būs atvēlēta iela.
Protams, svētku norišu laikā jāņem
vērā arī tas, ka būs transportlīdzekļu
kustības ierobežojumi, tādēļ alūksniešus un alūksniešu viesus aicinām
šajās dienās maksimāli pārvietoties
kājām. Lūdzam būt saprotošiem arī
svētku nakts norišu vietām tuvāk
esošo māju iedzīvotājus un aicinām
pievienoties svētku svinībām.
Lūdzam sekot turpmākai
informācijai par svētku norisēm!

Alūksnes Novada Vēstis 9.

06.07.2016.

Noderīgi
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Alūksnes novada pašvaldības stipendiju
piešķiršanas speciālistu piesaistei konkursa nolikums
APSTIPRINĀTS
Alūksnes novada pašvaldības
stipendiju piešķiršanas komisijas
sēdē 2016.gada 28.jūnijā,
sēdes protokols Nr.3
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai speciālistu piesaistei (turpmāk
tekstā - stipendiju) konkursa izsludināšanas un norises kārtību, kā arī
konkursa uzvarētāju noteikšanu.
2. Konkursa mērķis ir izvērtēt stipendiju piešķiršanai piemērotākos
studentus un rezidentus (turpmāk
tekstā – pretendenti) šādu speciālistu piesaistei darbam Alūksnes novada pašvaldībā un SIA ,,Alūksnes
slimnīca” (turpmāk tekstā – ierosinātājs):
2.1.neirologs (viens);
2.2.internists - endokrinologs
(viens);
2.3.ģimenes ārsts – internists
(viens);
2.4.ģimenes ārsts (viens);
2.5.otolaringologs (LOR - viens);
2.6.arhitekts (viens).
II. Konkursa izsludināšana, prasības pretendentiem un dokumentu
iesniegšana
3. Konkursu organizē Alūksnes
novada domes izveidota komisija
(turpmāk – komisija).
4. Informācija par konkursa izsludināšanu, norādot pretendentam
izvirzāmās prasības, iesniedzamos
dokumentus, pieteikšanās termiņu,
tālruni uzziņām un dokumentu
iesniegšanas vietu, publicējama
Alūksnes novada pašvaldības mājas
lapā www.aluksne.lv.
5. Uz stipendiju var pretendēt personas, kuras atbilst šādām prasībām:
5.1.arhitektūras jomā:
5.1.1 pilna laika augstā-

kās izglītības programmās sekmīgi
studējošie (ne zemāk kā 3.kursa
(pēc 2.kursa pabeigšanas) studenti,
kas rakstiski apliecinājuši gatavību
nodibināt darba tiesiskās attiecības
ar ierosinātāju studiju laikā vai pēc
to pabeigšanas);
5.1.2 maģistrantūrā
sekmīgi studējošie, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba
tiesiskās attiecības ar ierosinātāju
studiju laikā vai pēc to pabeigšanas;
5.2.medicīnas jomā:
5.1.3 rezidentūrā sekmīgi
studējošie, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās
attiecības ar ierosinātāju studiju
laikā vai pēc to pabeigšanas.
6. Stipendiju pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
6.1.arhitektūras jomā:
6.1.1.komisijai adresētu
iesniegumu (1.pielikums);
6.1.2.sekmju izrakstu par
2015./2016.mācību gadu;
6.1.3.rekomendāciju no
konkrētās studiju programmas vadītāja;
6.1.4. pretendenta apliecinājumu par gatavību stāties darba
attiecībās ar Alūksnes novada
pašvaldību studiju laikā vai pēc to
pabeigšanas (3.pielikums);
6.1.5. Alūksnes novada
pašvaldības apliecinājumu par
gatavību nodibināt darba tiesiskās
attiecības ar pretendentu studiju
laikā vai pēc to pabeigšanas;
6.2.medicīnas jomā:
6.2.1.komisijai adresētu
iesniegumu (2.pielikums);
6.2.2.ārsta grādu apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju;
6.2.3.apliecinājumu, ka
pretendents mācās rezidentūrā
vai uzsāks mācības rezidentūrā
01.10.2016;
6.2.4..pretendenta

apliecinājumu par gatavību stāties
darba attiecībās ar SIA ,,Alūksnes
slimnīca” studiju laikā vai pēc to
pabeigšanas (3.pielikums);
6.2.5.SIA ,,Alūksnes slimnīca” apliecinājumu (vai līguma kopiju) par gatavību nodibināt darba
tiesiskās attiecības ar pretendentu
studiju laikā vai pēc to pabeigšanas;
7. Nolikuma 6.punktā minētos
dokumentus stipendijas pretendenti līdz 2016.gada 29.jūlijam
plkst.15.00 var nosūtīt pa pastu vai
nogādāt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi ,,Alūksnes novada
pašvaldības stipendiju piešķiršanas
speciālistu piesaistei konkursam”Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza
ielā 11, Alūksnē, LV-4301, 306.
kabinetā.
8. Visi jautājumi par pieteikuma
iesniegšanas kārtību adresējami
Alūksnes novada pašvaldības
stipendijas piešķiršanas komisijai
rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes
novada pašvaldība, Dārza ielā 11,
Alūksnes novadā, vienlaicīgi to
nosūtot pa faksu 64381150, vai uz
e-pastu dome@aluksne.lv.
9. Kontaktpersona – stipendiju
piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja Gunta Kupča, tālrunis 64381479;
e-pasts izgl.parvalde@aluksne.lv.
III. Konkursa norise un pretendentu vērtēšanas kritēriji
10. Komisija vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuri pilnībā atbilst šī nolikuma 5., 6. un 7.punkta
prasībām.
11. Komisija 10 (desmit) darba
dienu laikā no konkursa dokumentu
pieņemšanas termiņa beigām izvērtē
pieteikumu atbilstību konkursa
nolikuma 2., 5., 6. un 7.punkta
prasībām.
12. Kā priekšrocība,
izvērtējot pretendentu pieteikumus,

tiks uzskatīti apstākļi, ka:
12.1. pretendents ir
Alūksnes novada iedzīvotājs;
12.2. ir pozitīva atsauksme par pretendenta studiju praksi.
13. Komisija, izvērtēšanas procesā,
ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju par pretendentu no izglītības iestādes, iepriekšējās prakses
vietām.
14. Vienāda vērtējuma gadījumā,
vairākiem pretendentiem kandidējot
uz stipendiju konkrētajā specialitātē, priekšrocība tiek dota pretendentam, kuram ir augstāks sekmju
vidējais vērtējums.
15. Komisija pieņem lēmumu par
stipendijas piešķiršanu attiecīgam
pretendentam, piešķiramās stipendijas apmēru, termiņu, vai atteikumu piešķirt stipendiju un iesniedz
apstiprināšanai Alūksnes novada
domē.
IV. Lēmumu pieņemšana
un līguma slēgšana
16. Lēmumu par stipendijas
piešķiršanu pieņem Alūksnes
novada dome, pēc kā tiek slēgts
līgums starp stipendiātu un
Alūksnes novada pašvaldību
saskaņā ar Alūksnes novada
pašvaldības 28.01.2016. saistošo
noteikumu Nr.4/2016 ,,Par
pašvaldības stipendiju piešķiršanu
speciālistu piesaistei Alūksnes
novadā” 18. un 19.punktu
(pieejams www.aluksne.lv sadaļās
,,Normatīvie akti un dokumenti”
apakšsadaļā ,,Pašvaldības saistošie
noteikumi”).
P.S. Nolikuma 1. (iesniegums),
2. (iesniegums) un 3. pielikums
(apliecinājums) pieejami
www.aluksne.lv sadaļā
“KONKURSI”.

Dzīvnieku mājā
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5
Alūksnē, Gulbenes ielas
sākumā, pieklīdis melnbalts,
garspalvains kaķis. Nogādāts
dzīvnieku mājā Astes un Ūsas.

Dzīvnieku mājā “Astes un
Ūsas” šobrīd dzīvo un jaunas
mājas meklē četri kaķēni.
Jaunajiem saimniekiem tiks
atdoti vakcinēti.

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, Elīna
Dambe 29477535.

Ja pastkastē nav
„Alūksnes Novada Vēstu”
Novada iedzīvotājus, kuri
pastāvīgi dzīvo novada teritorijā,
bet savā pastkastītē nesaņem
pašvaldības laikrakstu „Alūksnes
Novada Vēstis”, aicinām informēt
par to pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālisti Evitu Aploku,
zvanot pa tālruņiem 64381502 vai
26646749.

Pašvaldības policija informē
Ardis Tomsons,
Pašvaldības policijas priekšnieks
Alūksnes novada pašvaldības
policija, pateicoties tam, ka ir
palielināts pašvaldības policistu
skaits no 2016. gada 1. jūnija,
iespēju robežās, nodrošina
pašvaldības policijas darbinieku
darbu arī vakara stundās.
Pateicoties sadarbībai ar
Valsts policijas Alūksnes iecirkni,
tiek nodrošinātas kopējas
patrulēšanas pilsētas un novada
teritorijā sabiedriskās kārtības
sargāšanā un nodrošināšanā. Tas
ļauj ātrāk reaģēt uz iedzīvotāju
sūdzībām un ziņojumiem par
dažāda veida pārkāpumiem un
tiesību aizskārumiem, rada
iespējas novērst pārkāpumu
izdarīšanu. Kopā ar video
novērošanas izmantošanu, tas
palielina drošības sajūtas
uzlabošanos pilsētas ielās. Tiek
veikts pastiprināts preventīvo
darbību kopums pret personām,
kas pilsētas centrā uzmācas
garāmgājējiem ar diedelēšanu,
lai samazinātu diedelētāju vēlmi
to darīt.

Lai nodrošinātu drošu gājēju
pārvietošanos Pilssalā, īpaša
uzmanība tiek pievērsta
transportlīdzekļu kustībai šajā
teritorijā. Iebraukšana Pilssalā
paredzēta tikai ar pašvaldības
Licencēšanas komisijas
izsniegtajām vai maksas atļaujām.
Ja vadītājam nav šādas atļaujas,
tad transportlīdzekļa vadītājs nav
ievērojis 301. ceļa zīmes (Iebraukt
aizliegts) prasības un ir saucams
pie administratīvās atbildības, kur
paredzēts 55 eiro naudas sods un
četri soda punkti. Pateicoties
sadarbībai ar Valsts policiju, šos
pārkāpējus ir iespēja saukt pie
atbildības pārkāpuma
izdarīšanas vietā.
Atgādinām, ka 2016. gada
20. maijā stājās spēkā „Tabakas
izstrādājumu, augu smēķēšanas
produktu, elektronisko
smēķēšanas ierīču un to šķidrumu
aprites likums”. Likuma 10. pantā
noteikti smēķēšanas ierobežojumi,
kas nosaka, ka aizliegts smēķēt:
1) bērna un grūtnieces klātbūtnē;
2) izglītības iestāžu, izglītības
iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu
lietošanā esošajās teritorijās;
3) ārstniecības iestāžu, sociālās

aprūpes un rehabilitācijas institūciju
telpās, kā arī šo iestāžu teritorijās,
izņemot vietas, kas speciāli ierādītas
smēķēšanai;
4) tuvāk par 10 metriem no ieejām
ēkās vai būvēs (arī uz ārējām
kāpnēm un lieveņiem), kur
izvietotas valsts pārvaldes iestādes
un kapitālsabiedrības, kurās vairāk
nekā 50 procenti kapitāla daļu
(akciju) pieder publiskai personai.
Šajās vietās izliek informatīvus
uzrakstus vai simbolus par
smēķēšanas aizliegumu;
5) sabiedriskā transporta
pieturvietu nojumēs un uz
peroniem;
6) daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju kāpņu telpās, gaiteņos un
citās koplietošanas telpās;
7) uz daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju balkoniem un lodžijām,
ja kāds no mājas iedzīvotājiem
pret to pamatoti iebilst;
8) darbavietās darba un
koplietošanas telpās, izņemot
telpu, kas speciāli ierādīta
smēķēšanai;
9) publiskās ēkās, būvēs un
publiskās telpās. Šis aizliegums
neattiecas uz publiskās ēkās
esošajiem dzīvokļiem;
10) sabiedrisko transportlīdzekļu,

taksometru salonos un kabīnēs;
11) valsts vai pašvaldību iestāžu
īpašumā vai turējumā esošos
transportlīdzekļos;
12) sporta un citu publisku
pasākumu laikā stadionos un citās
norobežotās teritorijās, izņemot
vietas, kas speciāli ierādītas
smēķēšanai;
13) bērnu atpūtas un rotaļu
laukumos;
14) parkos, skvēros un peldvietās,
izņemot vietas, kas speciāli ierādītas
smēķēšanai;
15) kafejnīcās, restorānos un
citās sabiedriskās ēdināšanas vietās,
izņemot vasaras (āra) kafejnīcas,
kurās atļauts smēķēt tikai vietās,
kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
16) jebkurā citā šajā pantā
neminētā publiskā vietā citas
personas klātbūtnē, ja šī persona
pret to iebilst.
Smēķēšana vietās, kur tas
ir aizliegts, ir administratīvais
pārkāpums, par kura izdarīšanu
paredzēts naudas sods līdz
15 eiro.
2016. gada 1. jūlijā stājas spēkā
Alūksnes novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.21/2015
„Par kārtību, kādā izvietojamas
un noformējamas ielu nosaukuma

plāksnes, ēku numura (nosaukuma)
zīmes Alūksnes novadā”. Ēku
īpašniekiem un tiesiskajiem
valdītājiem noteikumos noteiktajā
termiņā – gada laikā - jāsakārto
savu ēku numura zīmes atbilstoši
šo noteikumu prasībām.
Zemes īpašniekiem atgādinām,
ka sācies latvāņu ziedēšanas
periods un ir pēdējais laiks veikt to
izplatības ierobežošanu. Ja ir
pieļauta latvāņa uzziedēšana, tad
ziedkopas ar sēklām ir jānovāc,
neļaujot tām izbirt un jāsadedzina,
nepieļaujot latvāņa sēklu
izplatīšanos. Veicot latvāņu
ierobežošanu, atcerieties par darba
drošības ievērošanu. Par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu
neveikšanu paredzēta administratīvā
atbildība fiziskajām personām no
100 līdz 350 eiro apmērā, atkārota
pārkāpuma gadījumā no 350 līdz
700 eiro. Nepieļausim, ka latvāņa
izplatība apdraud citus īpašumus
un līdzcilvēkus. Gadījumos, kad
konstatējat, ka netiek veikta
latvāņa izplatības ierobežošana,
informējiet pašvaldības policiju
(tālrunis 64323156) vai sava
pagasta pārvaldi.
Mums ir svarīga Jūsu drošība.
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Aktuāli
Jāizvieto ēku
numura un
nosaukuma
zīmes

www.aluksne.lv

Pirmo reizi Latvijā – ātrumlaivu
sacensības bērniem notika Alūksnē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
1. jūlijā stājās spēkā
pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.21/2015
“Par kārtību, kādā
izvietojamas un
noformējamas ielu
nosaukuma plāksnes, ēku
numura (nosaukuma) zīmes
Alūksnes novadā”.
Viena gada laikā no šī
datuma namīpašniekiem vai
to tiesiskajiem valdītājiem būs
jāizvieto šajos noteikumos
paredzētie ēku apzīmējumi –
ēku numura vai nosaukuma
zīmes, kā arī telpu grupu
numura zīmes daudzdzīvokļu
mājās. Zīmju grafiskais dizains
netiek radikāli mainīts, izņemot
to, ka ieviesta atstarojoša
balta fona krāsa. Personām,
kas Alūksnes pilsētas teritorijā
ir izvietojušas zīmes atbilstoši
iepriekš spēkā bijušajām normām, tās nevajadzēs izgatavot
no jauna līdz tās nebūs fiziski
nolietojušās.
Iedzīvotājs pats var organizēt
ēkas nosaukuma vai numura
zīmes plāksnes iegādi. Uzņēmumu, kurš izgatavo noteikumiem
atbilstošas zīmes, var noskaidrot, sazinoties ar sava pagasta
pārvaldi vai pašvaldības aģentūru “Spodra” Alūksnē, Pils ielā
58 vai pa tālruni 64323259.
Savukārt iedzīvotājiem, kuri
vēlas izmantot pašvaldības
sniegto pakalpojumu, vispirms
jādodas uz pagasta pārvaldi vai
pašvaldības aģentūru “Spodra”.
Tur būs jāaizpilda pasūtījuma
veidlapa un persona saņems
veidlapas pasakni. Pēc tajā
norādītās informācijas bankā
(vai caur internetbanku) jāveic
naudas pārskaitījums plāksnes
izgatavotājam. Nepieciešamās
plāksnes uzņēmums sāks
izgatavot pēc pārskaitījuma
saņemšanas. Izgatavotās
plāksnes ar pavaddokumentiem
apmēram reizi mēnesī
pašvaldība atgādās uz aģentūru
vai pagasta pārvaldēm.
Pašvaldības aģentūra “Spodra”
vai pagasta pārvalde
iedzīvotājam paziņos par
plāksnes saņemšanas iespējām.
Ēkas nosaukuma vai numura
zīmes plāksnes pasūtīšana un
piegāde būs pašvaldības maksas
pakalpojums – 1,78 EUR.
Samaksu par šo pakalpojumu
varēs veikt pagasta pārvaldē,
pašvaldības aģentūrā “Spodra”
vai bankā. Ar saistošajiem
noteikumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā
“Normatīvie akti un dokumenti/
Pašvaldības saistošie
noteikumi”, tie arī publicēti
“Alūksnes Novada Vēstīs”
2015. gada 29. decembrī.

Visas komandas, Pasaules čempionāta ūdens motosportā dalībnieces mirkli pēc apbalvošanas ceremonijas

Fināla braucienos startēja arī dažas meitenes, tostarp latviete Elīza
Lakovica – Lakoviča. Mazākajās klasēs sportisti uz starta devās ar
asistentu laivā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un Latvijas
Ūdens motosporta federācijas prezidents Atis Slakteris pateicībā par
čempionāta rīkošanu saņēma dokumentu ar visu dalībnieku
autogrāfiem

Alūksniešiem Robertam Miningam, Kristeram Mustam un Montai
Melnzobai pirmais Pasaules čempionāts “Formula Future”

Evitas Aplokas foto

Pēdējie divi fināla braucieni notika pamatīgā lietū. Šādos apstākļos
savā starpā spēkiem mērojās alūksnieši, brālēni Mairis Kļava un
Kristers Musts

Līdzjutēji pusfināla un fināla braucienos jaunos sportistus
atbalstīja dedzīgi

Visatraktīvākā no sacensību dalībniekiem bija Portugāles komanda
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Noderīgi
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Alūksnes novada teritorijā
veiks lauku apsekošanas darbus
Indra Murziņa,
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra
ĢIS un IT departamenta direktore

Lai atvieglotu finansiālo
slogu suņu īpašniekiem,
kuru finansiālās iespējas ir
ierobežotas, valdība otrdien,
28. jūnijā, pieņēma grozījumus
noteikumos par mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas
kārtību.

Laikā no 4. līdz 8. jūlijam
Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras
darbinieki veiks lauku
apsekošanas darbus daļēji
arī Alūksnes novada
pašvaldības teritorijā. Šie darbi
notiek topogrāfiskās kartes
M1:10 000 izgatavošanas ietvaros.
LĢIA aicina Alūksnes novada
iedzīvotājus ar sapratni izturēties
pret personām, kas veiks savus
darba pienākumus, netraucēt un
nekavēt viņus to veikšanā.
Apsekojamā teritorija
redzama attēlā kā pelēks
daudzstūris. Šajā apgabalā, kurā no
Alūksnes novada ietilpst Alūksnes,
Alsviķu, Jaunalūksnes, Annas,
Jaunannas, Kalncempju, Zeltiņu pagastu teritorijas, tiks detāli
salīdzināts kartes saturs ar situāciju
dabā. Apsekošanu pagastu teritorijā
veiks divi darbinieki ar pelēkas
krāsas automašīnu Ford Kuga ar
valsts nr LA-3363. Alūksnes pilsētā
to veiks viens darbinieks kājām vai
ar velosipēdu.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra (LĢIA) ir vadošā iestāde
valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās
informācijas jomā.
Atbilstoši minētajos normatīvajos

Līdz 2017. gada
1. janvārim atcelts termiņš
obligātai suņu apzīmēšana
ar mikroshēmu

aktos noteiktajam, LĢIA veic
topogrāfiskās kartes mērogā
1:10 000 sagatavošanu un aktualizēšanu visai Latvijas teritorijai. Karšu
sagatavošanā tiek izmantoti
jaunākie aerofotomateriāli, bet,
lai kartes dati būtu aktuāli un
ticami, tiek veikta kartējamās
teritorijas apsekošana dabā.

Informējam, ka visiem LĢIA
darbiniekiem ir darba apliecības,
kuras nepieciešamības gadījumā
var uzrādīt, kā arī pārvietošanās
notiek tikai ar Nacionālo bruņoto
spēku automašīnām, kuras
atpazīstamas pēc valsts
reģistrācijas numurzīmēm, kuras
sākas ar burtiem LA.

Grozījumi noteic, ka termiņš
obligātajai suņu apzīmēšanai ar
mikroshēmu jeb un reģistrācijai
Lauksaimniecības datu centra
(LDC) datubāzē tiek pārcelts no
2016. gada 1. jūlija uz 2017. gada
1. janvāri.
Lai paplašinātu personu loku,
kurām atļauta suņu apzīmēšana
(mikročipa zemādas ievadīšana) un
reģistrācija LDC datubāzē, kā arī lai
samazinātu ar suņu apzīmēšanu un
reģistrāciju saistītās izmaksas, tiks
veikti grozījumi Veterinārmedicīnas
likumā, nosakot, ka Pārtikas un
veterinārā dienesta (PVD) inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti, kā
arī apmācītas personas, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi, varēs
nodarboties ar suņu apzīmēšanu un
reģistrāciju datu centra datubāzē.
Vienlaikus grozījumi tiks izdarīti
arī 2011. gada 21. jūnija noteikumos
Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība”, nosakot,
ka PVD inspektoriem vai

pilnvarotiem veterinārārstiem,
kā arī apmācītām personām,
kurām ir līgums ar dzīvnieku
patversmi, ir atļauta suņu
apzīmēšana un reģistrācija
LDC datubāzē.
Tāpat jāveic izmaiņas Ministru
kabineta 2013. gada 17. septembra
noteikumos Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra publisko maksas
pakalpojumu cenrādis”, nosakot
ka dzīvnieku patversmes varēs bez
maksas reģistrēt tos suņus, kurus
atsavina (patversme atdod, pārdod,
uzdāvina) jaunam īpašniekam.
Izmaiņas jāveic arī Ministru
kabineta 2013. gada 8. oktobra
noteikumos Nr. 1083 “Kārtība,
kādā veicama samaksa par Pārtikas
un veterinārā dienesta valsts
uzraudzības un kontroles darbībām
un maksas pakalpojumiem”,
nosakot suņa apzīmēšanas
un reģistrēšanas maksu.
Noteikumi “Grozījumi Ministru
kabineta 2011. gada 21. jūnija
noteikumos Nr. 491 “Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība”” stāsies spēkā to
publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Zemkopības ministrijas
informācija

Pielieto jaunu metodi latvāņa iznīdēšanai
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Alūksnes novada pašvaldības
aģentūra “Spodra” šogad
uzsākusi jaunas metodes
izmantošanu cīņā ar latvāņiem.
- Esam sākuši izmantot selektīvo
latvāņu iznīcināšanas metodi, kas
nozīmē, ka agri pavasarī latvāņi tiek
apsmidzināti ar šim mērķim paredzētu augu aizsardzības līdzekli,
kas aptur agresīvā auga attīstību.
Vēlāk augi tiek nopļauti. Kā
novērojām, vietās, kur latvāņi
bija apsmidzināti, tiem patiešām

nebija attīstījušies ziedkāti.
Vēl vienu reizi šāda darbība
būs jāveic nākamgad, lai
pilnībā atbrīvotos no šī auga, saka PA “Spodra” darbu
vadītāja Ingrīda Ribozola.
Šādu metodi PA “Spodra” sākusi
izmantoto pēc speciāli invazīvā
auga latvāņa apkarošanai veltītu
kursu apmeklēšanas. Tā ir latviešu
zinātnieku izstrādāta metode, kura
būtība ir tāda, ka latvānis tiek
novājināts, aizkavējot tā
attīstību. Līdz ar to pārējiem
augiem ir iespēja to pāraugt.
Jāpiebilst, ka augu aizsardzības
līdzeklis iegādāts sadarbībā ar
SIA “Saiga 1”.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā
Sporta pasākumi

1. – 3. jūlijā Alūksnes ezerā
ātrumlaivas - Pasaules čempionāts
“Formula Future” bērniem un
jauniešiem no 8 līdz 18 gadiem.
Braucieni katru dienu no 9.30 līdz
18.00. Skatītājiem ieeja brīva.
Sacensību vērošanai ieteicamās
vietas - no krasta Alūksnes muižas
parkā un Pilssalas tilta.
5. jūlijā no 18.00 Pilssalas
pludmales volejbola laukumos
Alūksnes novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā, 3. kārta.
9. - 10. jūlijā no 10.00 ziemas
sporta centrā „Mežinieki” sacensības apvidus loka šaušanā „Livonijas kauss”.
12. jūlijā no 18.00 Pilssalas
pludmales volejbola laukumos

Alūksnes novada atklātais
čempionāts pludmales volejbolā,
4. kārta.
16. – 17. jūlijā Alūksnes ezerā
ātrumlaivas - Eiropas un Latvijas
Atklātais čempionāts. 16. jūlijā
treniņi no 10.00, starts no 13.00,
17. jūlijā treniņi no 9.00, starts
no 10.00. Skatītājiem ieeja brīva.
Ierobežota pieeja ezeram Pilssalā,
ieteicamās sacensību vērošanas
vietas: no krasta Alūksnes muižas
parkā, Tempļa kalnā un Pilssalas
tilta.
16. jūlijā Zeltiņu pagasta atklāto
krosa skriešanas seriāla sacensību
“Mizojam, ka prieks” 3. posms
“Ļeņina laukums”. Sacensības notiks Padomju armijas raķešu bāzē,
laukumā pie Ļeņina pieminekļa.
Reģistrēšanās no pulksten 10.00

līdz 10.45, starts pulksten 11.00.
19. jūlijā no 18.00 Pilssalas
pludmales volejbola laukumos
Alūksnes novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā, 5. kārta.
23. jūlijā Ilzenē sacensības
skriešanā ar šķēršļiem „Stipro
skrējiens”. Ierašanās un reģistrācija
no 12.00, starts 13.00.
26. jūlijā no 18.00 Pilssalas
pludmales volejbola laukumos
Alūksnes novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā, 6. kārta.
Alūksnē
2. jūlijā 22.30 Pilssalas
estrādē Alūksnes DJ parāde.
Ieeja: 3 EUR.
16. jūlijā Alūksnes novadā
“Tūrisma rallijs 2016”. Starts un
finišs pie Alūksnes Kultūras centra

Brūža ielā 7. Starts no 8.00 līdz
10.00, finišs no 18.00 līdz 20.00.
21.00 Pilssalas estrādē
“Tūrisma rallija 2016”
noslēguma pasākums un
apbalvošana, vada Dailes teātra
aktieri Lauris Subatnieks un Aldis
Siliņš. Pēc tam, ~22.30 zaļumballe
kopā ar grupu DAYLIGHT
un DJ JAPĀNI.
Ieeja: 3 EUR.
23. jūlijā 20.00 Pilssalas
estrādē jauna brīvdabas komēdija
jeb TV šovu spožums un posts
“Saimnieks meklē saimnieci”.
Lomās: Ģirts Ķesteris,
Daiga Gaismiņa vai Dace
Vītola, Līga Zeļģe, Madara
Melne - Tomsone, Aldis Siliņš
vai Imants Strads.
Ieeja: 6, 8, un 10 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes un pasākumi
Alūksnes mākslinieku izstāde “Iemīlies Alūksnē!”. Izstādes atklāšanas pasākums 8. jūlijā 16.00.
Līdz 31. jūlijam “Radio uztvērēji”
- Latvijā ražotie radio aparāti no
Pētera Zālīša privātkolekcijas.
“Ārsts ārstē cilvēku, veterinārārsts – cilvēci” - Alūksnes novada
veterinārārstu veidotā izstāde par
godu Pasaules Veterinārajai dienai
Apaļajā tornī.
“Dzelzs jākaļ kamēr karsta” - kalēja Laimoņa Bāliņa un Alūksnes
muzeja krājuma izstāde Ledus
pagrabā.
Turpinājums 12. lappusē
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā
Pastāvīgās ekspozīcijas
“Asaru senkapi”. Jaunajā ekspozīcijā iespēja redzēt unikālus priekšmetus, kuri atrasti Asaru senkapos
un atvesti no restaurācijas Lietuvā.
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu
mielasts”. Ekspozīcija, kas sadalīta
sešās tematiskās daļās, apmeklētāji
var iepazīties ar Alūksnes vēsturi
Latvijas un pasaules kontekstā.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Gleznotājs, portretists, jauno
mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas
iniciators, tautā populārs un iemīlēts mākslinieks, viens no talantīgākajiem sava laika gleznotājiem.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”. 1941., 1949. gada
represiju atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”. Atmiņas
par laiku, kad Alūksnes parkā bija
skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču
L. Līces, V. Mikānes, G. Grundbergas veidotie darbi.

Velorikša
Alūksnes muzejs piedāvā izbraucienu ar velorikšu! Uzdāvini vasarīgu
un neaizmirstamu dāvanu sev vai
kādam citam! Ekskluzīva iespēja
iepazīt Alūksnes Muižas parku,
tā mazās arhitektūras formas,
Pilssalu un skaistos dabas skatus
ap Alūksnes ezeru! Cena – viens
izbrauciens 15,00 EUR (aptuveni
viena stunda, 1 - 3 personas).
Muzejpedagoģiskās programmas
Ekskursija pa Alūksnes muižas
parku. Iespēja iepazīties ar parka
vēsturi un aplūkot mazās arhitektūras formas. Mērķauditorija – dažāda
vecuma bērni.
“Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”. Iepazīšanās ar parka floru
un faunu. Mērķauditorija 5. - 12.
klašu skolēni. Nodarbības ilgums
~1 stunda.
“Ko ēda, kur dzīvoja un ar ko
nodarbojās Alūksnes iedzīvotāji
aizvēsturē”. Praktiskā nodarbība –
darbošanās ar mālu. Mērķauditorija
1. - 5., 6. - 12. klašu skolēni un
pirmsskolas vecuma bērni.
“Iepazīsti Alūksni” – aicina
skolēnus iepazīties ar Alūksnes
pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu. Dodoties pētnieciskā ceļojumā,
jāatrod kultūrvēsturiskie objekti,
izmantojot sagatavotās informācijas
lapas un karti. Sasniedzot galapunktu, jāpiedalās erudīcijas konkursā.
Auditorija 5. - 9. klašu skolēni,
nodarbības ilgums 1 h 30 min.
Lekcija “Kā strādā veterinārārsts” Apaļajā tornītī, kur vasaras
sezonā ir apskatāma veterināro darbinieku veidotā izstāde “Ārsts ārstē
cilvēku, veterinārārsts – cilvēci”.
Veterinārie darbinieki iepazīstinās
ar vetārstu darbu, to specifiku un
darba instrumentiem. Mērķauditorija 5. – 12. klašu skolēni.
Lekcija “Radio uztvērēji” iespēja
uzzināt radio aparātu vēsturi Latvijā, to attīstības gaitu un tehnisko
uzbūvi. Praktiskā nodarbība – radio
aparāta rekonstrukcija. Mērķauditorija 3. – 12. klašu skolēni.
Kāzu un jubileju programma.
Muzejpedagoģiskajām programmām, izbraukumam ar velorikšu
un apmeklējumiem grupās lūdzam
iepriekš pieteikties pa tālruni
25665538, 64381321 vai e-pastu
muzejs.info@aluksne.lv.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “No nacionālā talanta līdz pasaules slavai”:
baletdejotājam Mārim Liepam - 80
(01. – 30.07. abonementā); “Kas
dzīvo lauku sētā”: grāmatas par
lauku sētas dzīvniekiem (kazas,
truši, mājputni u.t.t.) (01. – 30.07.
abonementā); “Ceļojums” (01. –
30.07. lasītavā); “Lasi grāmatas un
vērtē!”: Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas - 2016 grāmatas (01.- 30.07.
bērnu literatūras nod.); “Piedalies
Lasīšanas stafetē kopā ar
Zvaigzni ABC!” (01.- 30.07.
bērnu literatūras nod.).

Pasākumi, izstādes:
11. - 29.07. Ceļojošā fotoizstāde par
kinoaktrisi Līvu Ulmani un kinorežisoru Ingmaru Bergmani.
01. - 30.07. Lindas Arājas fotoizstāde.
25.07. Jauno grāmatu diena,
12.00 jauno grāmatu apskats
(abonementā).

Alsviķu pagastā
13. jūlijā 10.00 Alsviķu sporta
laukumā senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās
– jubilāru sveikšana un sportiski
atraktīvās izdarības.
20. jūlijā 22.00 Alsviķu brīvdabas
estrādē kinoseanss – Pētera Krilova
spēlfilmas “Maestro” demonstrēšana ar atraktīvo Eduardu Pāvulu
galvenajā lomā. Ieeja: 2 EUR,
pensionāriem – 1,50 EUR, bērniem
līdz 12 gadu vecumam – 1 EUR.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras
izstādes „Katru vakaru, galvu
noliekot, sev prasi, vai tu esi šodien
garīgi audzis” - literātam, skolotājam, muzeju darbiniekam Jānim
Grestem - 140, „Nu balss tev sveši
skan un tu pievīli - kā arvien!” dziedātājam, rakstniekam Marisam
Vētram - 115, rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei - 75.
Annas pagastā
7. jūlijā tiek organizēta ekskursija
pa maršrutu: Krāslava - Andrupenes
lauku sēta - G. Igauņa mūzikas instrumentu muzejs. Sīkāka informācija pa telefonu 29124344.
30. jūlijā 20.00 Annas kultūras namā Annas amatierteātra
pirmizrāde - Edvards Vulfs „Tapiņa
atgriešana” (Kāzas „Lielceros”
būs!). Ieeja: bez maksas.
30. jūlijā 16.00 kapusvētki Ezeriņu
kapos.
Annas bibliotēkā izstādes: literātam, skolotājam, muzeju darbiniekam, ģeologam Jānim Grestem
– 140, mediju publikāciju un
informatīvo materiālu izstāde ciklā
„Annas bibliotēkai – 120”.
Ilzenes pagastā
23. jūlijā Ilzenē apvidus šķēršļu
skrējiens “Stipro skrējiens Ilzenē”.
Starta vieta – Ilzenes pagasta teritorijā pie Melnupes (skatīt norādes
autoceļu P44 un V375 krustojumā).
Ierašanās un reģistrācija no 12.00,
starts 13.00. Apbalvošana 20.00
Ilzenes estrādē, Jaunzemos.
Dalībnieki var pieteikties elektroniski līdz 22. jūlija 16.00, aizpildot
dalībnieka pieteikuma anketu (tā
pieejama www.aluksne.lv sadaļā
“Sporta pasākumi” no 1. jūlija) un
nosūtot uz e-pastu
tn.ilzene@aluksne.lv. Pieteikšanos
un reģistrēšanos varēs veikt arī
apvidus šķēršļu skrējiena norises
dienā. Sīkāka informācija:
tn.ilzene@aluksne.lv, tālrunis
26523025 (Jolanta) vai 25779981
(Gints). Nolikums www.aluksne.
lv sadaļā “Sporta pasākumi” (no 1.
jūlija).
Jaunalūksnes pagastā
23. jūlijā 18.00 Bejas brīvdabas
estrādē “Dainas” Muzikālās apvienības “Juris Ostrovskis un Dvinskas
muzikanti” debijas albuma “Dzymtuo puse” prezentācijas koncerts.
Ieeja: 3,50 EUR.
23. jūlijā 22.00 Bejas brīvdabas
estrādē “Dainas” zaļumballe kopā
ar Juri Ķirsonu. Ieeja: 2,50 EUR.
Jaunannas pagastā
No 2. uz 3. jūliju Jaunannā
„Nakts orientēšanās” (organizē jauniešu klubs „Tikšķis”). Reģistrācija
Jaunannas tautas namā no 22.30
līdz 23.00. Sākums 23.00.
9. jūlijā Jaunannas Zaķusalā
jaunannieši izaicina ikvienu saimnieku, viņa saimi un līdzjutējus uz
„Siena laika derībām”, lai pārbaudītu savas saimniekošanas prasmes
dažādos tradicionālos un netradicionālos lauku darbos un aktivitātēs.
Reģistrācija no 14.00, pasākuma
atklāšana 14.30. Būs umurkumurs,

tirdziņš, dzegužolu meklēšana,
siena skulptūru veidošana,
latvju danči. Saimes jeb
komandas (saimnieks, saimniece
un vēl trīs saimes pārstāvji - piecu
cilvēku sastāvā, kuru pārstāv abu
dzimumu, neierobežota vecuma
dalībnieki) aicināti pieteikties līdz 4. jūlijam pa telefonu:
28366016 vai rakstot uz e-pastu:
tn.jaunanna@aluksne.lv.
23. jūlijā Jaunannas Zaķusalā
„Jaunannas sporta spēles”. Reģistrācija no 12.00, sākums 13.00.
Komandā pieci dalībnieki, no
kuriem vismaz viena dāma.

Jaunlaicenes pagastā
3., 17. jūlijā 16.00 Opekalna ev.
lut. baznīcā dievkalpojums.
30. jūlijā 20.00 Jaunlaicenes estrādē ar vasarīgu koncertu viesojas
Mārtiņš Ruskis. Ieeja: 2 EUR.
30. jūlijā 22.30 Jaunlaicenes
estrādē zaļumballe. Par mūziku
gādās Ēriks Gruzniņš un Santa
Kasparsone. Ieeja: 2 EUR.
31. jūlijā 13.00 kapusvētki Opekalna kapsētā.
31. jūlijā 14.00 Opekalna baznīcā
koncertā “Paši skaistākie vārdi”
Jānis Lūsēns un Uģis Roze.
Ieeja: par ziedojumiem.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
30. un 31. jūlijā, muzeja darba
laikā, 2006. gada pagasta svētku
videofilma un muižas svētku
fotogrāfijas.
Pamatekspozīcijas Jaunlaicenes muiža, Malēnieši
Opekalna draudzē;
Izstāde – “Sporta gadi, ceļi,
atmiņas” stāsta par sportu Opekalna
draudzes teritorijā;
Jaunas izglītojošās programmas
- “Teatralizētas krustabu izdarības
pēc sentēvu rituālu motīviem”
(literatūra 8. klasei, folklora).
Cilvēka mūža ritums latviešu tautas
dziesmās un “Zemnieku ēšanas paradumi” - iepazīt un izprast latviešu
zemnieku ēšanas paradumus;
Vāveru tīšana – vingrinot pirkstus
un prātu, satin vāverīti – suvenīru;
Pastalu darināšana – apgūst pamatiemaņas pastalu taisīšanā, izgatavo
sev suvenīru – pastaliņu;
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;
Nodarbība “Olas dārgumi” - bērni,
klausoties tekstu ar norādījumiem,
orientējoties apkārtnē, sameklē
dārgumus;
Pasākums kāzu svinībām „Daži
padomi dzīvei no Jaunlaicenes
muižas”. Muižas madāmas
jaunajam pārim un kāzu
viesiem sniedz vērtīgus vēsturiskus
padomus dzīvei, iesaistot dažādās
nodarbībās. Pasākums ilgst līdz
1 stundai;
Lekcijas - „Malēniešu valoda”
un malēniešu vārdu spēle”. Ar
humoru un nopietni par
malēniešiem, viņu raksturu,
valodu un paražām;
„Lintenes meitu skola” un boksterēšanas spēle. Caur sadzīves lietām
par meiteņu augstskolas darbību
Opekalna draudzes teritorijā 19. gs.
Pēc pieprasījuma veidojam kāzu,
krustabu un jubileju pasākumus gan
ģimenēm, gan darba kolektīviem.
Minimālais muzeja apmeklējuma
laiks – 1 stunda. Šajā laikā
īstenojam divas nodarbības pēc
apmeklētāju izvēles.
Sīkāk:
http://www.aluksne.lv/
03_01_04.php
Kalncempju pagastā
1., 2. jūlijā Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā Alūksnes novada sieviešu
apvienība “Katrīna“ aicina uz
8. vasaras skolu “Radīsim ik
mirkli ar sirdi“.

2. jūlijā Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
Pirts skola.
21. jūlijā Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
Pļaujas svētku trīsdesmitgadei
veltītas izstādes “Pļaujas svētki
laiku lokos” atklāšana.
Līdz 10. jūlijam Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā Maijas Mikoses izstādes
“Es lasu zīmes” un “Gadalaiki”,
Gulbenes mākslas skolas keramikas
darbu izstāde.
Līdz 31. jūlijam Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā izstāde “Gleznotājam
Arvīdam Zāberam – 100”.
No 21. jūlija līdz 31. oktobrim
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā Pļaujas svētku
trīsdesmitgadei veltīta izstāde
“Pļaujas svētki laiku lokos”.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzejā:
Izglītojošās programmas:
“Veļas diena” - sārma gatavošana,
veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli. Piedāvājums
spēkā āra apstākļos. Programma
piemērota dažādu vecumu auditorijai. Jaunākajiem apmeklētājiem tā
papildināta ar multiplikācijas filmu
par darbu norisi;
“Neba maize pati nāca” - stāsts
par maizes ceļu no grauda līdz
maizes kukulim, izmantojot muzeja
krājuma priekšmetus. Programma
piemērota dažādu vecumu apmeklētājiem. Jaunākajiem apmeklētājiem
tā papildināta ar multiplikācijas
filmu par darbu norisi;
Kāzu programma „Darbi lauku
sētā“ – atraktīva programma
jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar
līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu.
Kalncempju bibliotēkā: literatūras
izstāde novadniecei, folkloristei
Vilmai Greblei – 110.

Liepnas pagastā
Liepnas pagasta svētki:
29. jūlijā 20.00 nakts volejbols
(pieteikšanās līdz 26. jūlijam),
30. jūlijā no 9.00 makšķerēšana,
sporta aktivitātes, koncerts, retro,
velo, moto, auto parāde,
22.00 estrādē balle ar brāļiem Prancāniem no Viļakas.
31. jūlijā 14.00 kapusvētki Sprinduļkalna kapos.
31. jūlijā 15.00 kapusvētki Saidu
kapos.
31. jūlijā 16.00 kapusvētki Liepnas
kapos.
Liepnas pagasta bibliotēkā: literatūras izstādes “Vasaras ziedēšanas
prieks“, tematiska literatūras izstāde
par dārzu kopšanu vasarā (1. 29.07.), jaunākā nozaru literatūra,
plauktu izstādes – jaunākais dzejā,
daiļliteratūrā, bērnu un jauniešu
literatūrā (1. - 29.07.).
Mālupes pagastā
No 15. jūlija Mālupes Saieta
namā apskatāma plenēra „Mālupes
muižas ansamblis” darbu izstāde.
30. jūlijā 12.00 kapusvētki
Mālupes kapos.
30. jūlijā Mālupes muižai – 165:
14.00 – 16.00 Radu un draugu
satikšanās TINGELTANGELIS pie
Saieta nama:
- uz lustīgu sadziedāšanos aicinās
Ziemera folkloras kopa,
- Jaunlaicenes muižas un Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzeja spēlmaņi ļaus izmēģināt zināšanas un veiklību senās prasmēs,
- radu un draugu saimēm būs
iespēja cienāties ar līdzpaņemtiem
labumiem,
- par omulību rūpēsies muižas
pārvaldnieka kundze,
19.00 Brīvdabas estrādē muzikāli
teatralizēta izrādīšanās
“GATAVOŠANĀS GODIEM”
(piedalīsies pašmāju rīcības ļaudis
un ciemiņi),
22.00 Kārtīga muižas BALLE līdz
rīta gaiļiem ar Ingu un Normundu
no Rēzeknes.
Ieeja uz balli: 3 EUR.

Mālupes bibliotēkā:
literatūras izstādes “Alūksne Ziemeļvidzemes pērle”, rakstniecei
Monikai Zīlei – 75, Mālupes
muižas svētku ieskaņā –
informatīvā stenda par Mālupes
muižu atklāšana (datums tiks
precizēts).
Pededzes pagastā
2. jūlijā 21.00 Pededzē vietā, kur
vēl zied papardes, kur “Kupalas”
vakarā varēs iegūt pozitīvas
emocijas, sabrauks daudz ciemiņu,
īpašie viesi - Pitalovas folkloras
kopa “Istoki” (Krievija). Kopā
sagaidīsim rīta sauli. Ieeja:
1,50 EUR.
23. jūlijā 22.00 Pededzē diskotēka.
Ieeja: 1,50 EUR.
23. jūlijā 14.00 kapusvētki Kūdupes kapos.
Veclaicenes pagastā
Jūlijā Veclaicenes tautas
namā apskatāmas Alūksnes
mākslinieku kopas “Akvarelis”
gleznu un Alūksnes novada
vidusskolas pedagoģes Sanitas
Čibalas foto “…mana mīlestībā
Tu…” izstādes.
9. jūlijā 18.00 Veclaicenes
estrādē Veru folkloras festivāla
ietvaros koncerts „Es atnācu
dižoties, nāciet tautas skatīties”.
Piedalās: Stambulas kultūras centra
(Turcija) deju kolektīvs „Kadikov
Hem”, Somijas kolektīvs
„Ulelahedad”, Ilzenes eksotisko
deju grupa „Luxora”, Pededzes
amatiermākslinieki.
16. jūlijā 20.00 Veclaicenes
parkā nakts volejbola turnīrs
“Veclaicene 2016” (organizē
jauniešu apvienība „Rising
Korneti”). Pēc volejbola turnīra
diskotēka.
26. jūlijā 13.00 Veclaicenes
tautas namā Annas dienai veltīts
pensionāru atpūtas pasākums
“Mēs atceramies”.
Zeltiņu pagastā
1. jūlijā 20.00 Zeltiņu estrādē
pasākums bērniem un jauniešiem
kopā ar „Deju studiju PRO-X” no
Rīgas. Būs iespēja iepazīties ar
mūsdienu dejām (dažādu deju žanru
apvienojums) un arī pašiem apgūt
vienkāršākos deju elementus. Ieeja:
bez maksas.
16. jūlijā Zeltiņu pagasta atklāto
krosa skriešanas seriāla sacensību
“Mizojam, ka prieks” 3. posms
“Ļeņina laukums”. Sacensības
notiks bijušajā padomju armijas
raķešu bāzē, laukumā pie
Ļeņina pieminekļa. Reģistrēšanās
no pulksten 10.00 līdz 10.45,
starts pulksten 11.00.
Zeltiņu bibliotēkā: literatūras
izstādes “Monikas Zīles grāmatu
pasaulē”, “Apceļosim Latviju”,
“Lasīsim kopā - Gregs tas ir stilīgi”
(skolēniem).
Zeltiņu muzejā: pastāvīgās
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”,
„Novadnieku istaba”, „Mana skola
Zeltiņos”, izstādes: “Ziemeļu
zvaigzne” (veltīta Edgaram
Liepiņam), “Vasara padomju
sievietes skapī”, “Vēdera vai prieka
pēc…”, foto ekskursijas: “Gadsimtu
vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2015”,
ekskursijas uz bijušo PSRS
kodolraķešu bāzi.
Ziemera pagastā
7. jūlijā 19.00 Ziemera pagasta
„Prinduļos” piemiņas brīdis
Prinduļu kaujas vietā.
20. jūlijā 11.00 Māriņkalna tautas
namā pasākums bērniem „Ciemos
pie multenītes”.
Māriņkalna bibliotēkā: izstādes
“Ārstniecības augi tavai tējas
krūzei”, “Rakstniecei, žurnālistei
M. Zīlei – 75”, “Kordiriģentam,
profesoram E. Račevskim – 80”,
,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
– 2016” - nāc, lasi un kļūsti par
,,Lasīšanas ekspertu”; pasākums
skolēniem “Dabas grāmatu
paverot”.

