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Alūksnes Novada Vēstis

Svecīšu 
vakarā Alūksnē 
būs papildu 
bezmaksas 
autobusu reisi
 Sestdien, 5. oktobrī, 18.00 
notiks Svecīšu vakars 
Alūksnes Lielajos un 
Mazajos kapos. Lai 
ērtāk nokļūtu uz 
pasākumu, būs papildu 
bezmaksas sabiedriskā 
transporta autobusu 
reisi, ko apmaksās 
Alūksnes novada 
pašvaldība.

 Papildu bezmaksas reisi 
kursēs no pulksten 16.00 
līdz 20.00 maršrutā 
Alūksnes autoosta-Alūksnes 
Lielie kapi-Alūksnes 
autoosta.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Alūksnes 
skatu tornis 
Tempļakalnā 
oktobrī būs 
atvērts
 Aicinām alūksniešus 
un pilsētas viesus vēl 
oktobrī doties Alūksnes 
skatu torņa 153 pakā-
pienu izaicinājumā, lai 
apjūsmotu zelta rudens 
gleznaino ainavu, kas 
paveras pār Alūksnes 
ezeru uz salām, Jauno pili 
ar Muižas parku, pilsētu 
un vēl tālu - tālumā!

 Skatu tornis Tempļakalna 
parkā līdz 1. novembrim 
būs atvērts apmeklētājiem: 
otrdien - svētdien no pulksten 
11.00 līdz 17.00.
 Ziemas sezonā apmeklējums 
būs pieejams tikai grupām, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 
+371 29130280, 25779965.

Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs

Alūksnes Kultūras centrā 
viesosies mūziķi no Vācijas
 Kas notiek, kad uz 
vienas skatuves satiekas 
divi izcili mūzikas ģēniji? 
To piedzīvot aicināts ikviens 
svētdien, 13. oktobrī 
pulksten 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā! 

 Alūksnes Kultūras centrā 
ekskluzīvs piedzīvojums kopā ar 
vienu no pasaules labākajiem 
ģitāristiem – Jošo Stefanu 
no Vācijas. Jošo Stefana Trio 
pievienosies arī viens no Eiro-
pas izcilākajiem klarnetistiem – 
Helmūts Eizels (Vācija).
  Jošo Stefana individuālais 
skanējums ir pārsteidzoši 
jaudīgs, neticami precīzs un 
reizē brīvi plūstošs. Ikviens šī 
mākslinieka koncerts paliek 
prātā ar apbrīnojamo ģitārspēli, 
brīnišķīgo melodijas izjūtu un 
dvēselisko izpildījumu. 
 Savukārt Helmūta Eizela rokās 
klarnetes spēle kļūst neticami 
dzīva – šis pasaules līmeņa 
mākslinieks ar “runājošās klar-
netes” spēli spēj radīt aizraujošu 

un unikālu stāstus, kuru 
sastāvdaļa ir klātesošā audito-
rija un tā brīža noskaņa. Katrs 
koncerts, kurā piedalās Helmūts, 
ir unikāls! 
 To visu papildina Ginters Ste-
fans (ritma ģitāra) un Folkers 
Kamps (kontrabass), nodrošinot 
plūstošu pavadījumu abu solistu 

solo “kaujām”, kā arī sniedz 
atrisinājumu un mieru solistu 
saspēles radītajām šķautnēm un 
spriedzei.
 Virtuoza divu visaugstākās 
klases mūziķu saspēle, 
aizraujošais čigānu svinga 
un džeza, unikālās klezmera 
mūzikas sajaukums Jošo un 

Helmūta spilgtajās solo un “dia-
loga” partijās liek klausītājiem 
sajūsmā aizturēt elpu! Šo četru 
mūziķu apbrīnojamais talants, 
skatuves harizma, kā arī īpašais 
mūzikas stilu sajaukums rada 
fantastisku enerģiju, kas arvien 
vairāk pārņem un “ievelk” jeb-
kuru klausītāju!
 Uzcītīgākie Alūksnes Kultūras 
centra apmeklētāji noteikti 
atceras Jošo Stefana Trio 
viesošanos Alūksnē 2018. gadā, 
kas daudziem palikusi prātā 
kā viens no iespaidīgākajiem 
un spilgtākajiem mākslinieku 
sniegumiem, kāds jelkad 
piedzīvots Alūksnē! Koncerts 
13. oktobrī solās būt vismaz 
tikpat lielisks! 
 Jāpiebilst, ka šis būs vienīgais 
šī fenomenālā kvarteta koncerts 
Latvijā!

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra 

mārketinga speciālists

Jaunās telpās Jaunlaicenes 
bibliotēka un ģimenes ārsta prakse
 24. septembrī Jaunlaicenes 
pagastā atklāja jaunās 
pagasta bibliotēkas telpas 
bijušās skolas ēkā. Turpat 
blakus bibliotēkai jaunu 
mājvietu radusi arī Aritas 
Prindules ģimenes ārsta 
prakses vieta.

 Līdz šim ilgstoši pagasta 
bibliotēka un arī ģimenes 
ārsta prakses vieta atradās 
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos. 
Turpmāk tās atradīsies plašās, 
labiekārtotās telpās, kas piee-
jamas arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Lai uz jaunajām 
telpām varētu pārcelties 
bibliotēka un ģimenes ārsta 
prakses vieta, skolas ēkā 
Alūksnes novada pašvaldība vei-
ca ievērojamus pārbūves darbus. 
Kopējās pārbūves izmaksas bija 
ap 120 tūkstošiem eiro, un tās 
ietvēra gan telpu atjaunošanu 
bibliotēkas un ģimenes ārsta 
prakses vajadzībām, gan 
maģistrālā ūdensvada izbūvi, 
kā arī teritorijas labiekārtošanu. 
Darbus pēc SIA “Alūksnes 
projekti” izstrādātās tehniskās 
dokumentācijas veica SIA “Pama-
ti” un būvuzraudzību nodrošināja 
IK Āre Pilds.
 Jaunajās bibliotēkas telpās valda 
plašums un gaišums – te ir ērta 
vieta lasīšanai un informācijas 
meklēšanai uz vietas, atsevišķa 
telpa iekārtota mazākajiem 
lasītājiem, var organizēt arī 
pasākumus lasītājiem.
 Bibliotēkas jauno telpu 
atklāšanas pasākumā Jaun
laicenes bibliotēkas vadītāju 

Ivetu Šķepasti sveica Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs Ar-
turs Dukulis, pašvaldības Kultūras 
un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte un kultūras darba 
speciāliste Valda Zeltiņa. 
 - Bibliotēka ir ne tikai grāmatas 
gulēšanas vieta. Caur grāmatām 
šeit dzīvo daudzas pasaules – 
fantāzijas, mīlestības, ceļojumu, 
zināšanu, izglītojošā, zinātnes. 
Atnāc un atrodi šeit to pasauli, 
kuru vēlies. To šeit var sasniegt, 
neceļojot, nebraucot prom, 
netiekoties ar šiem cilvēkiem, bet 
izlasot viņu domas. 

Turpinājums 9. lappusē

Jaunlaicenes bibliotēkas jauno telpu atklāšanā pulcējās pagasta pārvaldes, struktūrvienību pārstāvji, 
pašvaldības vadība, kolēģi no citām novada bibliotēkām, lasītāji

Evitas Aplokas foto

Atklāšanas pasākumā svinīgi lentu pārgriež Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis un pagasta pārvaldes vadītāja Iveta 
Vārtukapteine



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. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu 
arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8020 eksemplāri.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 26. septembra sēdē
 Alūksnes novada domes 
26. septembra sēdē piedalījās 
10 deputāti un izskatīja 
28 darba kārtības 
jautājumus.

Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un saga-
tavot atsavināšanai nekustamā 
īpašuma “Purs”, Alsviķu pagas-
tā, sastāvā esošu, pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus, 
saistītus ar zemes robežu plānu 
izstrādi, zemesgabala īpašuma 
tiesību nostiprināšanu Zemes-
grāmatā uz pašvaldības vārda, 
novērtēšanu un atsavināšanas 
procesa veikšanu, sedz zemes 
starpgabala atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc zemes vienības 
atsavināšanas procesa 
pabeigšanas, minētos izdevumus 
ieskaitīt ierosinātāja zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā, bet, ja zemesgabals 
tiek atsavināts citām personām, 
pēc rēķinu iesniegšanas, 
atmaksāt zemes starpgabala 
atsavināšanas izdevumus 
ierosinātājam.  Nodot 
atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, 
pārdodot to atklātā izsolē 
noteiktam personu lokam, 
pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Brūži 3”, Jaunlaicenes pagastā, 
kas sastāv no dzīvojamās ēkas 
uz zemesgabala 0,94 ha platībā, 
nosakot atsavināšanas veidu 
– pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt Īpašu-
mu atsavināšanas komisijai;

 - izskatot Veclaicenes pagasta 
pārvaldes iesniegumu, nodot 
atsavināšanai pašvaldības ne-
kustamo īpašumu “Smilgas” – 9, 
Kornetos, Veclaicenes pagastā, 
nosakot atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Uzdot nosacī-
tās cenas noteikšanu un dzīvokļa 
īpašuma atsavināšanu veikt 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - izskatot privātpersonas 
iesniegumu par elektrovelosipē-
du un citu pārvietošanās līdzekļu 
nomas pakalpojumu sniegša-
nu, nodot nomā pašvaldības 
nekustamā īpašuma Skolas iela, 
Alūksnē, sastāvā esošās 
zemes vienības daļu 
189 m² platībā (stāvlaukumā). 
Zemes vienības daļas 
iznomāšanas mērķis – 
elektrovelosipēdu un citu 
pārvietošanās līdzekļu noma. 
Noteikt nekustamā īpašuma 
nomas termiņu 5 gadi no zemes 
nomas līguma spēkā stāšanās 
dienas. Noteikt, ka uz iznomātās 
zemes vienības nav izbūvējami 
patstāvīgi īpašuma objekti - 
ēkas (būves). Nomnieku 
noskaidrot zemes nomas tiesību 
mutiskā izsolē. Uzdot minētā 
nekustamā īpašuma daļas 
nomas tiesību izsoles 
organizēšanu veikt 

Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas Merķeļa ielā 19, 
Alūksnē, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašumu īpašnieku 
savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – 
sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “ALŪKSNES NAMI”;

 - piešķirt Alūksnes novada 
pašvaldības stipendiju 
rezidentei Zanei Sviklei 100% 
apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas mēnesī 
2019./2020. mācību gadā uz 
11 mēnešiem, izņemot 
kalendārā gada augustu;

 - piešķirt Alūksnes novada 
pašvaldības stipendiju 
rezidentei Martai Ziņģei 100% 
apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas 
2019./2020. mācību gadā uz 
11 mēnešiem, izņemot 
kalendārā gada augustu;

 - pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 2016. gada 
28. janvāra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 4/2016 “Par 
pašvaldības stipendiju 
piešķiršanu speciālistu piesaistei 
Alūksnes novadā”, noteikt par 
atbalstāmo jomu speciālistu pie-
saistei Alūksnes novadā 
2019. gadā medicīnas jomu - 
zobārstniecību, ar nepieciešamo 
speciālistu – zobārsts;

 - izveidot pašvaldības 
starpinstitucionālās sadarbības 
grupas bērnu tiesību aizsardzī-
bas jomā četru locekļu sastāvā. 
Apstiprināt Sadarbības grupu 
šādā sastāvā: Gunta Vanaga 
– Alūksnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja, Gints Teterovskis 
– Alūksnes novada pašvaldības 
policijas vecākais inspektors, 
Ludmila Logina – Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
Sociālo pakalpojumu nodaļas 
vadītāja, Silva Zariņa – Alūksnes 
novada Izglītības pārvaldes 
metodiķe. Noteikt domes 
priekšsēdētāja vietniekam 
Aivaram Fominam ne vēlāk, 
kā līdz 2019. gada 
10. oktobrim, sasaukt pirmo 
Sadarbības grupas sanāksmi. 
Apstiprināt Sadarbības grupas 
nolikumu;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 12/2019 
“Par pabalstiem Alūksnes 
novadā”, saistošos noteikumus 
Nr. 13/2019 “Par materiālo 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem 
un audžuģimenēm”, saistošos 
noteikumus Nr.14/2019 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2014. gada 
27. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7/2014 “Par 
materiālo atbalstu iedzīvotājiem 
Alūksnes novadā””;

 - apstiprināt Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolas pasākuma 
“Liepnas skolas 140 gadu 
jubilejas pasākums un 
absolventu salidojums”, kas 
notiks 19. oktobrī, dalības 

maksu vienai personai - 
4,50 EUR;

 - apstiprināt Alūksnes Mūzikas 
skolas sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādi. Lēmums 
stājas spēkā 2019. gada 
1. oktobrī;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 27.02.2019. 
lēmumā Nr. 43 “Par izglītības 
iestāžu izdevumu noteikšanu 
pašvaldību savstarpējos 
norēķinos” un izteikt jaunā 
redakcijā punktu par viena 
skolēna izmaksu apstiprināšanu 
par Alūksnes novada pašvaldī-
bas pamata un vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem no 2019. gada 
1. septembra mēnesī: Alūksnes 
pilsētas sākumskolā 38,97 EUR, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijā 81,44 EUR, Alūksnes 
novada vidusskolā 51,27 EUR, 
Strautiņu pamatskolā 
123,23 EUR,  Bejas pamatskolā 
90,46 EUR, Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā 
78,98 EUR, Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolā 140,14 EUR, 
Malienas pamatskolā 94,04 EUR, 
Pededzes pamatskolā 84,04 EUR, 
Ziemeru pamatskolā 81,34 EUR, 
Ziemeru pamatskolas 
Jaunlaicenes filiālē 175,37 EUR, 
izteikt jaunā redakcijā punktu 
par viena audzēkņa izmaksu 
apstiprināšanu par pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 
no 2019. gada 1. septembra 
mēnesī: Alūksnes PII “Sprīdītis” 
162,40 EUR, Alūksnes 
PII “Pienenīte” 181,84 EUR, 
Alsviķu PII “Saulīte” 192,88 EUR, 
Jaunalūksnes PII “Pūcīte” 
249,97 EUR, Alūksnes 
PII “Cālis” 108,81 EUR, Malienas 
PII “Mazputniņš” 159,59 EUR; 
izteikt jaunā redakcijā punktu par 
viena iemītnieka izmaksu 
apstiprināšanu par Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu internātu sniegtajiem 
pakalpojumiem (gultas vietu) no 
2019. gada 1. septembra 
mēnesī Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas internātā 
219,99 EUR, Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolas internātā 
234,65 EUR mēnesī;

 - izskatot Alūksnes novada 
bāriņtiesas locekles Sanitas 
Bukanes iesniegumu, atbrīvot 
2019. gada 30. septembrī viņu 
no bāriņtiesas locekles amata;

 - apstiprināt Māri Lietuvieti 
atkārtoti Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “ALJA” 
direktora amatā no 2019. gada 
29. septembra uz pieciem 
gadiem;

 - atbalstīt pašvaldības 
piedalīšanos partnera statusā 
biedrības “Ezeru un purvu izpētes 
centrs” projektā “Aizaugušu 
ezeru un degradētu kūdrāju 
ilgtspējīga izmantošana: 
pielāgošanās klimata pārmaiņām 
un bio-ekonomikas veicināšana” 
(“Lake 4 LIFE”), kas iesniegts 
2019. gada LIFE programmas 
uzsaukuma Klimata pasākumu 
apakšprogrammas projektu 

konkursam Eiropas 
Komisijā. Projekta 
apstiprināšanas un nacionālā 
līdzfinansējuma piešķiršanas 
gadījumā, nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
projektam indikatīvi 600000 EUR 
apmērā no pašvaldības 2020., 
2021., 2022. un 2023. gada 
budžeta (aizdevuma) līdzekļiem;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 22.11.2018. 
lēmumā Nr. 435 “Par projektu 
“Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” 
estrādes pārbūve pasākumu 
kvalitātes uzlabošanai”” 
un izteikt daļu lēmuma jaunā 
redakcijā: apstiprināt 
projekta kopējās izmaksas 
39 216,98 EUR, no kurām 
attiecināmās izmaksas 
15 000,00 EUR (tajā skaitā ELFLA 
finansējums 90% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām jeb 
13 500,00 EUR, pašvaldības 
līdzfinansējums 10% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām jeb 
1500,00 EUR), neattiecināmās 
izmaksas 24 216,98 EUR; nodro-
šināt pašvaldības līdzfinansēju-
mu projekta attiecināmajām un 
neattiecināmajām izmaksām 
25 716,98 EUR apmērā no paš-
valdības 2019. un 2020. gada 
budžeta līdzekļiem. Grozījumi 
veikti sakarā ar to, ka pēc 
iepirkuma procedūras 
precizētas būvniecības izmaksas, 
kas ir nepilni 40 tūkstoši 
EUR sākotnēji indikatīvi paredzē-
to 15 tūkstošu EUR vietā;

 - pārdalīt rezervēto finansējumu 
18 500 EUR šādiem Alūksnes 
novada pagastu infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
projektiem: Liepnas pagasta 
pārvaldes projekta “Aktīvās 
atpūtas vietas “Saidupe” estrādes 
pārbūve pasākumu kvalitātes 
uzlabošanai” līdzfinansēšanai 
(projektēšanai, būvdarbu 
avansam) 8 254 EUR, Mālupes 
pagasta pārvaldes projekta 
“Sporta infrastruktūras 
uzlabošana Mālupes sporta zāles 
ēkā” līdzfinansēšanai (projektē-
šanai) 2 414 EUR, Veclaicenes 
pagasta pārvaldes projektam 
“Apkures sistēmas pilnveidošana 
ēkā “Vaiņagos”, Kornetos, Vec-
laicenes pagastā” 
7 832 EUR. Tā kā Mārkalnes 
pagasta pārvaldes projekta “Paš-
valdības autoceļa “Mežumuiža-
Pakalni-Ezīšava-Vecagas” posma 
“Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” 
pārbūve” izpildes termiņš tiek 
pagarināts un projektu pabeigs 
nākošgad, tādēļ projekta 
īstenošanai rezervēto 
finansējumu (18 500 EUR no 
pagastu teritoriālo vienību 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
uzlabošanas mērķprogrammas) 
dome nolēma izmantot citiem 
projektiem, kam tas ir šobrīd 
nepieciešams. Līdz ar to Liepnas, 
Mālupes un Veclaicenes 
pagasti par šīm summām no 
saviem pagastu mērķprogrammā 
paredzētajiem 40 tūkstošiem 
saņems mazāk un atgriezīs 
Mārkalnes pagastam;

Turpinājums 3. lappusē

2. Alūksnes Novada Vēstis 02.10.2019.

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

16. oktobrī 10.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

21. oktobrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
24. oktobrī 10.00

Domes sēde   
31. oktobrī 10.00

Sēdes notiek 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Pašvaldība 
izsludina 
stipendiju 
konkursu 
zobārstniecības 
speciālistu 
piesaistei

 Alūksnes novada 
pašvaldība izsludina
konkursu pašvaldības 
stipendijas piešķiršanai 
zobārstniecības speciālistu 
piesaistei.
 Konkursa nolikums un 
aizpildāmās veidlapas ir 
publicētas pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Konkursi.
 Uz stipendiju var pretendēt 
personas, kuras ir pilna laika 
augstākās izglītības studiju 
programmā sekmīgi studējošie 
studiju programmā “Zobārst-
niecība” (ne zemāk kā 
3. kursa studenti), kas rakstiski 
apliecinājuši gatavību uz-
sākt zobārsta pakalpojuma 
sniegšanu, tajā skaitā noslēgt 
līgumu ar Nacionālo Veselības 
dienestu par valsts apmaksātu 
zobārstniecības pakalpojumu 
sniegšanu Alūksnes novadā.
 Stipendijas pretendentiem 
jāiesniedz komisijai adresēts 
iesniegums, sekmju izraksts 
par 2018./2019. mācību 
gadu, rekomendācija no 
konkrētās studiju program-
mas vadītāja un pretendenta 
apliecinājumu par gatavību 
uzsākt zobārsta pakalpoju-
ma sniegšanu, tostarp, slēgt 
līgumu ar Nacionālo Veselības 
dienestu par valsts apmaksāto 
zobārstniecības pakalpojumu 
sniegšanu Alūksnes novadā.
 Minētos dokumentus stipendi-
jas pretendenti līdz 
2019. gada 22. oktobrim 
plkst.15.00 var nosūtīt pa pas-
tu vai nogādāt personīgi slēgtā 
aploksnē ar norādi “Alūksnes 
novada pašvaldības stipendiju 
piešķiršanas speciālistu pie-
saistei konkursam” - Alūksnes 
novada pašvaldībai, Brūža ielā 
7, Alūksnē, LV-4301.
 Vērtējot pretendentu pieteiku-
mus, par priekšrocību uzskatīs 
apstākļus, ja pretendents ir 
Alūksnes novada iedzīvotājs 
un viņam ir pozitīva atsauksme 
par pretendenta studiju praksi.
 Lēmumu par stipendijas 
piešķiršanu pieņems Alūksnes 
novada dome, pēc kā tiks 
slēgts līgums starp stipendiātu 
un Alūksnes novada pašval-
dību saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.4/2016 “Par pašvaldības 
stipendiju piešķiršanu spe-
ciālistu piesaistei Alūksnes 
novadā”.



Apmeklētāju pieņemšana oktobrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 

pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša 
pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā 

piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. 
Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 
apmeklētājus pieņems 7. un 21. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 
apmeklētājus pieņems 21. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 
apmeklētājus pieņems 7. un 21. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
7. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 11. oktobrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 
Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 16.10.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS 18.10.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE 22.10.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA 28.10.2019. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā 
ēkā

Līga LANGRATE 31.10.2019. 13.00-14.00 Strautiņu bibliotēkā, Alsviķu pagasta 
Strautiņos

Modris LAZDEKALNS 21.10.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS 31.10.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS 31.10.2019. 13.00-14.00 Ilzenes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 16.10.2019. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 14.10.2019. 16.00-17.00
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 
7, uzņēmējdarbības atbalsta centra 

telpās

Jānis ZELTIŅŠ 25.10.2019. 9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Jana ZILKALNE 08.10.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē 
(tālrunis 29355400)
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Iedvesmojies radīt savu 
POP-UP Alūksnē!

 Aicinām uz iedvesmas 
pēcpusdienu topošos un 
esošos uzņēmējus, lai gūtu 
iedvesmu un uzklausītu 
citu uzņēmēju pieredzi 
pop-up aktivitāšu īstenošanā. 
Pasākuma mērķis ir 
iedvesmot un iedrošināt 
uzņēmējus izmantot 
pop-up konceptu sa-
vas uzņēmējdarbības 
veicināšanai vai uzsākšanai. 
Savos pieredzes stāstos 
dalīsies uzņēmējs Arturs 
Gailītis “Vakars uz ezera” 
autors un citi.

 Iedvesmas pēcpusdiena 
neformālā gaisotnē notiks 
16. oktobrī pulksten 14.30 
Alūksnes Bānīša stacijā.
 Savukārt 12. oktobrī no 10.00 
līdz 14.00 Alūksnes Kultūras 
centrā norisināsies vienas dienas 
pop-up “ModesBode”. Tā ir 
jauno uzņēmēju veidota andele, 
kurā aicināts ikviens pirkt un 
pārdot savu apģērbu, apavus 
un aksesuārus visai ģimenei! Tā 
būs iespēja ne tikai atbrīvot vietu 
skapī, bet arī papildināt savu 
garderobi! Vairāk informācijas, 
zvanot pa tālruni 28235225 
vai rakstot uz 

e-pastu: bmbode@aluksne.lv.
Alūksnes novada pašvaldība ir 
iesaistījusies Eiropas Savienības 
starpreģionu sadarbības 
programmā URBACT III, kas 
atbalsta projektus ilgtspējīgai 
pilsētu attīstībai. Projekts “Augoša 
pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes 
pārvarēšana mazajās pilsētās” 
(Re-grow City: Tackling Long 
Term Decline in Smaller Cities”). 
Projekta galvenais sadarbības 
partneris Altenas pilsēta, Vācijā.

 Alūksnes novada pašvaldība 
aicina uz tikšanos “Uzņēmēju 
brokastis”, lai pārrunātu 
pašvaldības plānotos 
uzņēmējdarbības attīstības 
projektus, sniegtu informāciju par 
pašvaldības kapitālsabiedrībām 
un diskutētu par dažādām 
aktualitātēm.
 Tikšanās plānota 29. oktobrī, 

Alūksnē. Informācija par vietu un 
tikšanās laiku tiks paziņota pēc 
pieteikšanās termiņa. 
 Uzņēmējiem pieteikties līdz 
17. oktobrim pie 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciālistes Māra Saldābolas, 
zvanot pa tālruni 25425222 vai 
rakstot uz e-pastu 
mara.saldabola@aluksne.lv.

Novada uzņēmējus aicina 
uz “Uzņēmēju brokastīm”Turpinājums no 2. lappuses

 - izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
fi nansējumu 2 152,00 EUR 
Kolberģa tautas nama bērnu 
vokālā ansambļa dalībai 
starptautiskajā festivālā “Baltic 
and Israel talents-2019”, 
kas norisināsies no 2019. gada 
25. līdz 31. oktobrim Tverijā un 
Eilatā, Izraelā;

 - pārdalīt pašvaldības 
pamat-budžeta fi nansējumu 
starp šādām aktivitātēm: 
Veselības veicināšanas 
pakalpojumu centrs (apkures 
sistēmas projektēšanai) – 
palielināt par 19 723 EUR, 
Alūksnes novada pašvaldības 
autotransporta uzturēšana – 
samazināt par 5 300 EUR, 
INTERREG projekts “Kultūras 
mantojums atbildīgām, 

inovatīvām un ilgtspējīgām 
tūrisma darbībām” CHRISTA - 
samazināt par 5 353 EUR, 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodarbinātības pasākumi - 
samazināt par 
3 000 EUR, stipendiāti veselības 
jomā - samazināt par 
6 070 EUR;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības 2012. gada 
23. februāra noteikumos Nr. 
3/2012 “Kārtība, kādā sadala 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļus”;

 - piešķirt daļu ikgadējā 
atvaļinājuma no 2019. gada 
1. līdz 7. novembrim un 
papildatvaļinājumu no 8. līdz 
22. novembrim Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājam 
Arturam Dukulim;

 - izdalīt no atsavināšanas 

procesā iegūtajiem līdzekļiem 
daļēju fi nansējumu 
3 032,00 EUR Veclaicenes 
pagasta pārvaldes projektam 
“Apkures sistēmas pilnveidošana 
ēkā “Vaiņagos”, Kornetos, 
Veclaicenes pagastā”;

 - pieņemt no privātpersonas 
Alūksnes novada pašvaldības 
īpašumā dāvinājumu - 
nekustamo īpašumu – zemes 
gabalu Avotu ielā 5, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.

Pilnībā ar Alūksnes novada domes 
lēmumiem var iepazīties 

www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes 26. septembra sēdē
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Alūksnes novadā uzsāk 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrēšanu
 Alūksnes novada 
pašvaldība 2019. gada 
28. martā apstiprināja 
saistošos noteikumus 
Nr.5 “Par decentralizēto 
kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanu 
un uzskaites kārtību Alūksnes 
novadā”, kas tika izstrādāti 
un pieņemti, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.384 
“Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu”. Noteikumu 
ieviešana tiek deleģēta 
Alūksnes novada 
pašvaldības 
kapitālsabiedrībai 
SIA “Rūpe”.

Ko tad īsti paredz 
jaunais normatīvais 
regulējums?
 Noteikumi nosaka, ka 
pašvaldība vai tās 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējs ar 
2019. gada 1. augustu uzsāk 
un līdz 2021. gada 
31. decembrim pabeidz 
individuālo decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistra 
izveidi. Tā nepieciešama, 
lai piereģistrētu ikvienu 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošo 
pilsētas un ciemu teritorijā esošu 
nekustamo īpašumu, kuram 
nav pieslēgums centralizētās 
kanalizācijas tīkliem.
 Izveidotais reģistrs ļaus izsekot, 
kuri nekustamie īpašumi:
 notekūdeņu savākšanai un 
attīrīšanai izmanto rūpnieciski 
izgatavotas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, kuru jauda ir 

mazāka par 5m³ diennaktī,
 kuri izmanto septiķus - 
rūpnieciski ražotu vai individuāli 
izgatavotu tvertni ar 2 vai 
vairākām kamerām cilvēka 
radīto notekūdeņu nogulšņu 
nostādināšanai,
 kuri izmanto notekūdeņu 
krājtvertnes vai nosēdakas, kurās 
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi 
un tie tiek izvesti ar asenizācijas 
mašīnu.
 Primāri jaunā kārtība paredz 
sakārtot sistēmu - apzināt un 
kontrolēt decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās uzkrāto 
notekūdeņu un dūņu regulāru 
izvešanu un nodrošināt, ka 
centralizētās un decentralizētās 
kanalizācijas apsaimniekotāji 
visā valsts teritorijā ievēro 
vienlīdzīgas prasības. Ar 
regulējuma palīdzību iecerēts 
novērst notekūdeņu postošo 
ietekmi uz vidi, nepieļaujot 
neattīrītu notekūdeņu 
novadīšanu vidē vai to noplūšanu 
(iztecēšanu, pārplūšanu vai 

iesūkšanos grunts slāņos).

Kas jādara decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu 
īpašniekam/valdītājam?
 Pēc publikācijas saņemšanas 
SIA “Rūpe” lūdz iepazīties 
un aizpildīt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas iesniegumu 
(apliecinājumu) un to iesniegt 
SIA “Rūpe”, Alūksnē, Brūža iela 
6-1 klātienē, vai elektroniski 
parakstītu sūtīt uz elektroniskā 
pasta adresi kanalizacija@rupe.
lv. Iesniegums (apliecinājums) ir 
pieejams mūsu mājaslapā 
www.rupe.lv sadaļā 
decentralizētā kanalizācijas 
sistēma, vai Brūža ielā 6-1, 
Alūksnē. Novada pagastu 
centros pie SIA “Rūpe” 
darbinieka, kas atbild par 
ūdenssaimniecību pagastā. 
Informācija neskaidrību 
gadījumā pa tālruni 27844233 
vai e-pastu 
kanalizacija@rupe.lv.

Uz laiku nav 
pieejami skaidras 
naudas norēķini
 SIA “ALŪKSNES NAMI” informē, 
ka no šā gada 9. septembra uz 
laiku tiek pārtraukti skaidras 
naudas norēķini SIA “ALŪKSNES 

NAMI” biroja telpās Rūpniecības 
ielā 4, Alūksnē, Alūksnes 
novadā. Atvainojamies par 
sagādātajām neērtībām!

Pārrobežu partneri iepazīst Alūksnes novada 
labo praksi sajūtu piedāvājuma radīšanā
 No 13. līdz 
15. septembrim Alūksnē 
norisinājās Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020. 
gadam projekta “630 
verstis pilnas sajūtām/ 
Sajūtu verstis”/ “630 
Versts Full of Feelings/
Versts of Feelings” otrā 
tikšanās un pieredzes 
apmaiņas seminārs, 
kurā tikās visu iesaistīto 
pušu pārstāvji.

 Projektā iesaistītie partneri - 
Alūksnes novada pašvaldība 
un Latvijas Piļu un muižu 
asociācija no Latvijas, Pavlovs-
kas muzejrezervāts un Izborskas 
muzejrezervāts no Krievijas 
uz otro darba grupas tikšanos 
pulcējās Alūksnes Mākslas skolā, 
kur sākumā viesi iepazinās 
ar karšu izdevniecības “Jāņa 
sēta” projektu vadītāju Visvaldi 
Gercānu un viņa prezentēto 
plānotās interaktīvās tūrisma 
kartes izveides piedāvājumu. 
Uzņēmums nodrošinās 
tehnoloģiju platformu, ar kuru 
strādās visi partneri vienlaicīgi. 
Tālākajā tikšanās gaitā katra no 
iesaistītajām pusēm īsi 

pastāstīja, ko projekta ietvaros 
līdz šim ir paveikusi, ar kādām 
problēmām saskārusies un 
kādus risinājumus meklējusi. 
Partneri vienojās par tūrisma 
maršruta sākotnējās informācijas 
apjomu, minimālo objektu 
skaitu un attālumu no iedomātās 
maršruta līnijas, kurā atlasīt 
izejas datus. Nākošā partneru 
tikšanās plānota 2019. gada 
17. novembrī Izborskā, kur tiks 
organizēta konference.
 Dienas turpinājumā projekta 
semināra – “Iepazīsti sajūtas 
Kultūras mantojuma dienās – 
labās prakses piemēri Alūksnē” 
laikā viesiem bija iespēja 
iepazīties ar Alūksnes Muižas 
parku un tur restaurētajiem 
publiskajiem objektiem. Ekskur-
sija norisinājās kopā ar res-
tauratoru Juri Pavlovu, kurš 
dalījās ar restaurācijas proc-
esa izaicinājumiem Alūksnes 
parkā. Turklāt Alūksnes muzeja 
demonstrētā labā prakse vadīt 
ekskursiju pārī tika atzinīgi 
vērtēta no Krievijas partneru 
puses, kas varētu tikt izmēģināta 
arī pie viņiem. Pēcpusdienā 
seminārs turpinājās “Vides 
labirintā” kopā ar gidu Aldi 
Verneru, kas novadīja 

meistarklasi - vides interpretācija 
muzejā un sajūtas, ļaujot iepazīt 
pārsteidzošo muzeja kolekciju, 
it īpaši fluoriscento akmeņu 
ekspozīciju. 
 Sestdien partneri devās uz 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeju, kur piedalījās 
meistardarbnīcās un iepa-
zina senos latviešu arodus, kā 
arī izzināja muzeja pieredzi, 
organizējot ikgadējo Pļaujas 
svētku pasākumu. Savukārt 
pēcpusdienā viesi guva ieskatu 
Eiropas kultūras mantojuma 
dienu labās prakses piemēros 
Alūksnē. 

 Turpinājums 9. lappusē

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var 
neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Co-funded by the European Union,
the Republic of Latvia and

the Russian Federation

Izmaiņas jogas 
vingrošanas nodarbību 
norisē Alūksnē
  Sākot no 30. septembra 
ir izmaiņas jogas 
vingrošanas nodarbību 
norisēs Alūksnē – nodarbības 
no pirmdienas pārcelta 
uz otrdienu, līdz ar to tās 
notiek otrdienās un 
piektdienās 19.00 Alūksnes 

novada vidusskolas 
zālē.

Bezmaksas jogas vingrošanas 
nodarbības tiek īstenotas Eiro-
pas Sociālā fonda projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā!” ietvaros.

Izmaiņas pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas 
maksā
 SIA “ALŪKSNES NAMI” 
informē, ka, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 408 
“Dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas 
maksas aprēķināšanas 
noteikumi”, tā ir 
sastādījusi dzīvojamās 
mājas uzturēšanas un 
apsaimniekošanas darbu 
tāmi un aprēķinājusi 
maksu par mājas 
pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu 
2020. gadam.

 Aprēķins attiecas tikai uz 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki 
nav pārņēmuši pārvaldīšanas 
tiesības un mājas atrodas 
Alūksnes novada pašvaldības 
bilancē. Ar pārvaldīšanas mak-
sas aprēķinu projektu 2020. 
gadam dzīvokļu īpašnieki var 
iepazīties SIA “ALŪKSNES NAMI” 
kancelejā Rūpniecības ielā 4, 
Alūksnē sākot no 2019. gada 15. 
oktobra. Jautājumu gadījumā 
lūdzam griezties SIA “ALŪKSNES 
NAMI” birojā Rūpniecības ielā 4, 
Alūksnē pie nekustamā īpašuma 
pārvaldnieka Ulda Jaunzema.

Projekta partneri ieklausās restauratora Jura Pavlova stāstjumā
Sanitas Pāsas foto
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Restaurēti divi Alūksnes 
muzeja krājuma priekšmeti
 Septembrī noslēgusies 
divu Alūksnes muzeja 
pamatkrājuma 
priekšmetu restaurācija. 
Gūstot atbalstu Valsts 
kultūrkapitāla fonda
2019. gada pirmajā 
projektu konkursā 
iesniegtajam projekta 
pieteikumam “D. Knospes 
20. gs. sākumā būvētās 
koka klarnetes 
ar futrāli restaurācija”, 
restaurēta unikāla Dāvida 
Knospes klarnete un tās 
futrālis.

 Alūksnes muzeja krājums 
glabā nelielu, bet unikālu 
mūzikas instrumentu kolekciju. 
Viena no šīs kolekcijas vērtībām 
ir ap 1900. gadu gatavotā 
klarnete, kuru būvējis latviešu 
izcelsmes vijoļu un pūšamo 
instrumentu meistars Dāvids 
(Dāvis) Knospe (1866-1955). 
Mūzikas instrumentu būvētājs 
dzīves laikā atzīts par labāko 
vijoļu meistaru. Viņš atvēris 
pirmo latviešu mūzikas 
instrumentu veikalu un darbnīcu 
Rīgā. D. Knospe specializējies 
vijoļu un metāla pūšamo 
instrumentu būvē, tāpēc 
nozīmīgi, ka šī ir vienīgā zināmā 
meistara būvētā koka klarnete 
(skaņojums - in Es, pikolo
(piccolo)). Uz instrumenta 
korpusa iespiestais zīmogs 
liecina, ka tā gatavota Rīgā. 
 Krājuma inventāra grāmatā 
pieejama informācija, ka 
klarnete piederējusi Alūksnes 
novada Zeltiņu pagasta 
saimniecības “Lūši” īpašniekam 
Ādolfam Zariņam, kurš 

instrumentu mantojis no tēva 
brāļa, skolotāja Otto Zariņa. 
Vēl zināms, ka Ā. Zariņš klarneti 
spēlējis karadienestā ap 
1920. gadu.
 Sava sliktā saglabātības stāvokļa 
dēļ, klarnete un futrālis līdz šim 
nav eksponēti. Restaurācijas 
laikā klarnetei veikta korpusa 
tīrīšana, restaurācija un eļļošana, 
korozijas noņemšana no metāla 
detaļām un pretkorozijas 
apstrāde, mehānikas remonts 
un regulēšana, korķa paliktnīšu 
nomaiņa, spilventiņu nomaiņa 
un regulēšana. Restaurāciju 
veica kvalifi cēts koka pūšamo 
instrumentu tehniķis Herberts 
Niedriņš.
 Klarnetes futrāļa restaurācijas 
laikā veikta mehāniska tīrīšana, 
atjaunota sākotnējā forma, 
veikta zudušā materiāla 
aizpildīšana, tonēšana un 
fi ksācija. Darbus veica 
restauratore- meistare 
Ārija Ubarste.
 Restaurētie priekšmeti 
oktobra mēnesī tiks celti 
mēneša priekšmeta godā 

un būs aplūkojami Alūksnes 
muzejā. Savukārt nākotnē tie 
būs nozīmīgs papildinājums 
plānotajai ekspozīcijai baronu 
Fītinghofu mūzikas salonā.

Ilze Miķelsone,
Alūksnes muzeja krājuma 

glabātāja

Rekonstruēts 
vēsturisks 
foto

 Pateicoties alūksniešu 
un pilsētas viesu atsaucībai, 
gandrīz 118 gadus 
pēc pirmā vilciena 
iebraukšanas Alūksnē 
7. septembrī tika 
rekonstruēta fotogrāfi ja 
“Pirmā vilciena 
sagaidīšana Alūksnes 
stacijā”.

 Rekonstrukcija bija 
daļa no Bānīša svētku 
programmas, kad Alūksnes 
dzelzceļa stacijā pulcējas 
ļaudis, lai svinīgi sagaidītu 
Baltijā vienīgo regulāri 
kursējošo šaursliežu vilcienu. 
 Lai rekonstrukcija noritētu pēc 
iespējas veiksmīgāk, organizatori 
iepriekš izpētīja seno fotogrāfi ju 
un salīdzināja to ar dzelzceļa 
stacijas teritoriju šodien. Iepriekš 
organizētā mēģinājumā tika 
samarķētas atrašanās vietas un 
attālumi, īpašu uzmanību 
veltot priekšplāna cilvēku 
izvietojumam. Atbilstošu 
foto rakursu piemeklēja un 
notikumu dokumentēja fotogrāfs 
Māris Šļivka, kurš par šo projektu 
saka: “Izaicinājums tas nebija, 
vairāk atbildības sajūta par 
vienu pogas nospiešanu īstajā 
brīdī, par kadrējuma pareizību, 
par pareizo slēdža ātruma 
izvēli, diafragmas atvērumu, 
objektīva izvēli un daudzām 
citām niansēm. Vēsturiskais foto 
uzņemts, kad diena ir bijusi 
apmākusies, mums spīdēja saule. 

Un tā sajūta, ka ir tikai viens 
mēģinājums un atkārtot to nebūs 
iespējams, ir pazīstama visiem 
fotogrāfi em.”
 Rekonstrukcija ļauj salīdzināt, 
kā pa šo laiku mainījusies 
Alūksnes dzelzceļa stacija, 
tās infrastruktūra un mūsu 
apģērbs. Nemainīgs ir palicis 
fakts, ka vilciena ienākšana 
pilsētā aizvien ir notikums, kurš 
pulcē ļaudis!
 1901. gada fotogrāfi ja 
ir šobrīd vienīgā zināmā 
fotogrāfi ja, kurā redzams 
vēsturiskais notikums – pirmā 
vilciena sagaidīšana 
Alūksnē. Dzelzceļa vēstures 
pētnieks Toms Altbergs par 
fotogrāfi ju stāsta: “Ņemot 
vērā uzkrāto pieredzi un 
Sanktpēterburgā caurskatītos 
materiālus, ar gandrīz 100% 
garantiju varu teikt, ka šis 
uzņēmums ir izdarīts 
1901. gada rudenī. Tad arī tika 
plānots sākotnēji atklāt satiksmi. 
Fotogrāfi jā skaidri redzams, ka 
sliežu ceļš nav balastēts un staci-
jas ceļi vēl nav iekārtoti. Tas arī 
tika atskaitēs minēts, kā iemesls, 
kāpēc satiksme 1901. gadā ne-
tiks atklāta. Toties ēkas 
1901. gadā gan uzbūvēja. 
Cilvēki acīmredzot sapulcējušies, 
lai nosvinētu vispār pirmā 
(darba) vilciena atbraukšanu.”

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Māra Šļivkas foto

Rudens Jaunlaicenes muižas muzejā
 Krāsains un bagāts rudens 
solās būt Jaunlaicenes 
muižas muzejā, kur tapušas 
divas jaunas izglītojošās 
nodarbības skolēniem.

 Viena no jaunajām nodarbībām 
ir “Dzimtas koka stāsts”. Muzeja 
pamatekspozīcijā “Jaunlaicenes 
muiža” ir apskatāms baronu fon 
Volfu dzimtas koks, tāpēc 
6. klases skolēniem piedāvājam 
šo nodarbību kā papildinājumu 
mācību stundām Latvijas vēsturē. 
Tajā skolēni iepazīsties ar baronu 
dzimtas koku, risinās atjautības 
uzdevumus par dzimtas koka 
veidošanu, kā arī uz koka 
maketa mēģinās izveidot savas 
dzimtas koku. 
 Izglītojošā nodarbība “Ar 
varonību kabatā” ir orientēšanās 
spēle komandās ar latviešu 
tautas literāro varoņu meklēšanu 
muižas parkā, vienlaicīgi 
iepazīstot, gan literāros varoņus, 
gan Jaunlaicenes muižas terito-
riju un apbūvi. 
 Pirmsskolas vecuma bērniem 
no 5 gadu vecuma iespējams 
iesaistīties izglītojošā nodarbībā 
“Muzejā caur ķēķa durvīm”. 
Mazie apmeklētāji ielūkosies 
citiem neredzamajā muzeja 
darbā. Šo nodarbību varēs iz-
mantot arī 1. klašu skolēni.
 Oktobra sestdienās, svētdienās 
un skolēnu brīvlaika nedēļā 
(22.-25. oktobrī), muzeju 
apmeklēt īpaši aicinām ģimenes 
ar skolas vecuma bērniem. 
Muzeja apmeklējuma laikā 
būs iespējams pamēģināt 
“Izlaušanās” spēli, piedalīties 

muzeja priekšmetu medībās, 
uzspēlēt galda spēli “No muižas 
uz baznīcu”, ielūkoties pa baronu 
mājas logiem un mēģināt atklāt 
muižnieku sadzīves noslēpumus, 
iepazīt senas rotaļlietas, ar tām 
spēlējoties, un vienu rotaļlietu 
pamēģināt izgatavot pašiem, 
uzspēlēt malēniešu vārdu spēli, 
satīt vāveri un vēl daudz ko citu. 
Muzeja apmeklējumu vēlams 
iepriekš pieteikt.
 Spēle “Izlaušanās caur vēstures 
līkločiem” ir ieguvusi augstu 
spēlētāju atzinību, un tāpēc to 
piedāvāsim visu gadu, savukārt 
nodarbībā “Mana Latvija” 
iekļauto spēli “Skrienot apkārt 
Latvijai” var izmantot interesantai 
un izglītojošai laika pavadīšanai 
ģimenes lokā.  
 Muzejs piedāvā apskatīt 
mainīgās izstādes “Daudz zābaku 
pa manu zemi staigā”, apskatīt 
“Strādnieku un kolhoznieci” 

malēniešu izpildījumā. 
 Muzejā izveidota izstāde “Lat-
vijas Neatkarības karš 1918.-
1920. Noklusētā varonība”. Tā 
stāsta par Latvijas Neatkarības 
kara norisi Jaunlaicenes 
apkaimē.
 Muzeja rudens piedāvājumā 
ir 10 izglītojošās nodarbības 
skolēniem un dažāda vecuma 
apmeklētājiem grupās.
 Arī neparastākai ģimenes svētku 
svinēšanai ģimenes, radu un 
draugu pulkā aicinām izvēlēties 
mūsu muzeju, kur jūsu svētku 
pasākums tiks īpaši sagatavots 
un tas būs ne tikai izklaidējošs, 
bet arī izglītojošs.
  Muzeja apmeklējums uz 
izglītojošajām nodarbībām 
iepriekš jāpiesaka pa tālruni: 
29356277 vai e-pastu: 
jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622

 izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
bāriņtiesas locekļa amatu 

Amata pienākumi jāveic Ziemera, Jaunlaicenes, 
Veclaicenes pagastos.

Prasības pretendentiem: 
- Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
- sasniegts 30 gadu vecums;
- pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā 
   izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē 
   vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā 
   (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
- valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
- nevainojama reputācija.

Papildus Bāriņtiesu likuma 10. panta otrās daļas 
un 11. panta izvirzītajām prasībām:
- izpratne par bāriņtiesas darbību reglamentējošiem 
   normatīvajiem aktiem;
- labas organizatora iemaņas un komunikācijas spējas;
- labi orientēties Latvijas, Eiropas Savienības un 
   starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmā;
- augstas darba spējas, precizitāte;
- iniciatīva, spēja plānot savu darbu, augsta atbildības sajūta;
- prasme pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās;
- teicamas prasmes darbā ar datoru;
- „B” kategorijas autovadītāja tiesības;
- vēlama akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma 
  “Bāriņtiesas vadība un organizācija” (ne mazāk kā 150 stundas).

Amatam noteiktā mēnešalga no 780 EUR.

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, 
informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie 
personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu at-
lases norisi.
 
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās 
darbības aprakstu (CV),  vēlams rekomendācijas, līdz 2019.g ada 
8. oktobra plkst.15.00 nosūtīt uz e-pastu dome@aluksne.lv, 
pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldības 
Kancelejā, Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV- 4301.
Kontaktpersona: Gunta VANAGA, t. 26411168

Iesniegs projektu Alūksnes 
ezera iekšezera tīrīšanai
 Alūksnes novada dome 
26. septembra sēdē 
pieņēma lēmumu atbalstīt 
pašvaldības piedalīšanos 
partnera statusā biedrības 
“Ezeru un purvu izpētes 
centrs” projektā “Aizaugušu 
ezeru un degradētu 
kūdrāju ilgtspējīga 
izmantošana: pielāgošanās 
klimata pārmaiņām 
un bio-ekonomikas 
veicināšana” (“Lake 4 LIFE”) 
LIFE programmā.

 Minētais projekts ir saistīts 
ar Alūksnes iekšezera 
attīrīšanu no dūņu nosēdumiem. 
Jau aizvadītajā gadā pašvaldība 
bija sagatavojusi projektu ar 
līdzīgu mērķi, tomēr tas 
atbalstu neguva. Tā kā 

iekšezera tīrīšana ir 
nepieciešama, šogad 
sagatavots jauns projekts, 
kas nedaudz atšķiras no 
iepriekšējā.
 - Iepriekšējā projektā bijām 
paredzējuši, ka no iekšezera 
izņemtās dūņas pārvedīs uz 
kādu karjeru vai izstrādātu 
kūdras purvu, lai tajās audzētu 
kādas kultūras, tādā veidā 
dūņas tālākizmantojot. Tomēr 
šāda veida projektiem bija 
liela konkurence un mums 
finansējums tika atteikts, taču 
sniegti ieteikumi, kādā virzienā 
strādāt. Šobrīd jaunajā projektā 
uzsvaru vairs neliekam uz 
zinātnisku izpēti, bet inovācijām – 
paredzam, ka no ezera izņemtās 
dūņas nekur netiks vestas, 
bet izmantotas turpat, ezera 

piekrastē, piesārņojumu noārdot 
ar speciālām baktērijām un 
teritoriju labiekārtojot. Nozīmīga 
daļa šī projekta aktivitāšu 
būs saistīta arī ar sabiedrības 
informēšanu, - skaidro 
pašvaldības aģentūras “ALJA” 
direktors Māris Lietuvietis.
 Viņš norāda, ka projekta 
prognozējamās kopējās izmaksas 
ir 4,7 miljoni eiro un program-
mas LIFE finansējums varētu būt 
virs 4 miljoniem, savukārt, ja 
projektu atbalstīs, pašvaldības 
indikatīvais līdzfinansējums 
600 000 EUR apmērā būs 
nepieciešams četru gadu 
periodā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgusies 2. un 3. kārtas 
pārbūve Pleskavas ielā
 Septembrī noslēgusies 
Pleskavas ielas 2. un 
3. kārtas pārbūve posmā 
no 7. Siguldas kājnieku 
pulka pieminekļa līdz 
pilsētas robežai Kolberģa 
virzienā. Savukārt 
Pleskavas ielas 1. kārtā 
darbi vēl turpinās. 

 2. kārtā no 7. Siguldas 
Kājnieku pulka pieminekļa 
līdz Ievu (pagrieziens uz “Sīļiem”) 
un Ozolu ielas krustojumam 
atjaunots ielas segums, 
izbūvēta lietusūdens novades 
sistēma, ierīkots apgaismots 
gājēju un velosipēdistu celiņš 
gar ielas malu ezera krasta 
pusē, izbūvētas pieturvietas 
un atpūtas vietas. 3. kārtā no 
Ozolu un Ievu ielas krustojuma 
līdz pilsētas robežai Kolberģa 
virzienā pārbūvēts ielas 
segums un sakārtota lietusūdens 
novades sistēma.
 Darbus šajā 2. un 3. kārtas 
teritorijā veica pilnsabiedrība 

“RERE VIDE 1” pēc 
SIA “Projekts EAE” izstrādātā 
projekta, būvuzraudzību 
nodrošināja SIA “Būvuzraugi LV”.
 Projektu finansē no 

Satiksmes (2. un 3. kārta) 
un Aizsardzības ministriju 
(1. kārta) budžeta līdzekļiem un 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma.

Pleskavas ielas 2. un 3. kārtas pārbūve ir pabeigta                     
                                       Evitas Aplokas foto

Vēlas attīstīt stacijas ēku
 Alūksnes novada 
domes Tautsaimniecības 
komitejas sēdē septembrī 
deputāti pieņēma lēmumu 
iznomājamo pašvaldības 
īpašumu sarakstā iekļaut 
Alūksnes dzelzceļa stacijas 
ēku.

 Dzelzceļa stacijas 
teritorija šobrīd veiksmīgi 
attīstās – apmeklētājus 
piesaista Bānīša stacijas 
ekspozīcija, par viesnīcu 
atjaunota kultūrvēsturiska 
ēka, pašvaldība veikusi 
apkaimes ielu pārbūvi. 
Redzot šo attīstību, pašvaldībā 
ar priekšlikumu par iespēju 
nomāt stacijas ēku saimnieciskai 
darbībai vērsušies 
uzņēmēji. 
 Kā Tautsaimniecības 
komitejas sēdē informēja 
tās vadītājs Dzintars Adlers, 
saimnieciskās darbības 
iecere uzņēmējiem ir saistīta ar 
vēsturiska stila kafejnīcas izveidi 

stacijas ēkā.
 Komiteja nolēma minēto 
pašvaldības īpašumu iekļaut 
iznomājamo īpašumu 
sarakstā. Pašvaldības īpašuma 
iznomāšanai tiks organizēta 
nomas tiesību izsole.
 Ar pašvaldības iznomājamu 

un atsavināmu īpašumu 
sarakstiem var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Īpašumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Projektēs alternatīvu 
apkures veidu Veselības 
veicināšanas centram
 Alūksnes novada dome 
26. septembra sēdē nolēma 
pārdalīt pašvaldības 
pamatbudžeta finansējumu 
19 723 EUR apmērā no 
vairākām citām aktivitātēm 
Veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra 
apkures sistēmas 
projektēšanai. Šo jautājumu 
septembrī deputāti izskatīja 
gan Tautsaimniecības, 
gan Finanšu komitejās.

 Alūksnes novada pašvaldībā 
turpinās Veselības veicināšanas 
centra tehniskā projekta izstrāde. 
Sākotnēji bija paredzēts, ka tā 
apsildei izmantos šķeldas katlu 
māju, kas tiktu projektēta un 
izbūvēta slimnīcas teritorijā.
 - Kad tapa darba uzdevums 
Veselības veicināšanas centra 
projektēšanai un siltumapgādei, 
investējot šajā projektā, 
vēlējāmies panākt vairākus 
efektus – ar siltumu apgādāt gan 
Veselības veicināšanas centru, 
gan slimnīcu. Kā kurināmo 
paredzējām izmantot šķeldu 
sakarā ar tās zemo pašizmaksu. 
Tomēr, ņemot vērā dažādus 
viedokļus un diskusijas, sākām 
meklēt alternatīvas apkures 
risinājuma iespējas un kā vari-
ants ir izvēlēta sašķidrinātā 
dabas gāze. Ņemot vērā, ka 
tehniskais projekts ar iepriekšējo 
apkures veidu ir jau gandrīz 
pabeigts, ir nepieciešami līdzekļi, 
lai projektētu alternatīvo 
apkures risinājumu, izmantojot 

sašķidrināto dabasgāzi, - 
skaidroja domes priekšsēdētāja 
vietnieks Dzintars Adlers.
 Tautsaimniecības komitejas sēdē 
viņš deputātus sīkāk iepazīstināja 
ar alternatīvo apkures veidu. 
Ar sašķidrinātās dabas gāzes 
piegādi Latvijā nodarbojas 
vairākas kompānijas. Šis ir 
jauns gāzes veids, ko pasaulē 
sāka ražot septiņdesmitajos 
gados. Tuvākā vieta, kur to 
ražo, ir Pleskava. Sašķidrinātā 
gāze tiek atdzesēta, līdz ar to 
tā aizņem mazāk vietas un 
kļūst ērtāk transportējama, tā 
ir bez krāsas un smakas, nav 
toksiska, nepiesārņo apkārtējo 
vidi - izplūst gaisā un neizplūst 
pa zemi. Pozitīvi vērtējams arī 
tas, ka gāzei nav pārvades tīkla, 
līdz ar to nav pārvades izmaksu. 
Analizējot šī alternatīvā apkures 
veida izmantošanu, pašvaldības 
pārstāvji konsultējušies mēbeļu 
ražotnē Lizumā, kur apkurei 
izmanto sašķidrināto dabas gāzi.
 Pārejot no plānotās šķeldas 
apkures uz apkuri ar sašķidrināto 
gāzi, par vairāk nekā 50% 
samazināsies katlu mājas 
būvniecības izmaksas un 
projekts būs vairāk saskaņā 
ar vidi. Sašķidrinātās gāzes 
katlu māju projektēs tuvāk 
Veselības veicināšanas centram, 
nekā bija plānota šķeldas 
katlu māja.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sportiskais augusts Zeltiņos
 Augustu tautā dēvē par 
rudzu mēnesi, taču Zeltiņos 
to dēvējam par sporta 
mēnesi. Tas ir tāpēc, ka 
jau kopš 1966. gada 
Zeltiņos augusta otrajā 
sestdienā notiek tradicionālie 
sporta svētki, kopš 
2015. gada Kristera kausa 
izcīņa pludmales volejbolā 
un šogad septīto gadu au-
gusta nogalē notika Zeltiņu 
pagasta atklātā krosa 
skriešanas seriāla 
pasākuma ikvienam 
“Mizojam, ka prieks” 
4. posms, kas ir arī skrējiena 
maratona noslēguma 
posms. Skrējiens ilgst 
no maija līdz augustam, 
kopā tajā ir četri posmi, 
katrs no posmiem notiek 
citā trasē. 

 Sporta svētku, kas šogad 
notika 10. augustā, sacensības 
individuālajās disciplīnās 
un jautro stafeti jau otro gadu 
organizē māsas Agate un 
Sigita Mūrnieces kopā ar 
savu tiesnešu komandu. 
Disciplīnas bija jautras un
interesantas, par ko liecina 
arī šo disciplīnu nosaukumi, 
kas saistīti ar Zeltiņu tagadni un 
pagātni – Vilku kalna ielejas, 
Marienburgas kokogles, Skola 
kopš 1683, Kālenu “vešiņas”, 
Piegāde krejotavai, Melnupes 
vēži, Zelts Pātražā, Sagāz 
raķeti, Aptiekas drogas, 
Skolas kalns. 
 Programmā bija pieci 
sporta veidi septiņām 
vecuma grupām. Mazo bērnu 
disciplīnas atšķīrās no 
pieaugušo disciplīnām, 
lai mazajiem būtu jautrāk un 
viņi varētu izpildīt uzdoto. Lai 
arī brīžiem bija jāgaida rindā, 
lai veiktu kādu no disciplīnām, 
sacensības noritēja jautrā un 

sportiskā gaisotnē. Tiesnešu 
komanda bija ļoti jauka un 
atsaucīga, dalībnieki tika 
uzmundrināti un bailīgākie 
iedrošināti, ja gadījās kāda 
ķibele uzdevuma izpildes laikā. 
Zeltiņu pagasta pārvalde 
pateicas smaidīgajai un 
atsaucīgajai tiesnešu komandai 
un tās vadītājām Agatei 
un Sigitai Mūrniecēm.
 Individuālajās disciplīnās 
piedalījās 108 dalībnieki 
un godalgotajās vietās 
ierindojās šādi sportisti: 
bērnu grupas meitenēm 
1. vietā Elza Laiva, 2. vietā 
Paula Vanaga, 3. vietā Karīna 
Slaidiņa; bērnu grupā zēniem 
1. vietā Kārlis Marks Paegle, 
2. vietā Kristaps Kaķītis, 3. vietā 
Ernests Lazdekalns; 2. grupas 
meitenēm 1. vietā Sanija Šuksta, 
2. vietā Dita Briede, 3. vietā 
Alise Bernšteine; zēniem 

1. vietā Dāvis Sams, 2. vietā 
Edijs Savruckis, 3. vietā Matīss 
Līdaks; 3. grupas meitenēm 
1. vietā Aurēlija Volte, 2. vietā 
Vita Vanaga, 3. vietā Laila 
Ludviga; zēniem 1. vietā 
Rihards Širaks, 2. vietā Niks 
Kalējs, 3. vietā Emīls Magaziņš; 
4. grupas meitenēm 
1. vietā Ance Ozola, 2. vietā 
Oniksa Cvetkova, 3. vietā 
Alise Kozilāne; zēniem 
1. vietā Krišs Briedis, 2. vietā 
Mikus Gobranovs, 3. vietā 
Āris Lazdiņš; 5. grupas 1. vietā 
Elīna Karaseva, 2. vietā Linda 
Golgāne, 3. vietā Lelde Verbiča; 
zēniem 1. vietā Nauris Lepiks, 
2. vietā Kristaps Paegle, 
3. vietā Māris Cauka; 6.grupas 
meitenēm 1. vietā Inga Dukure, 
2. vietā Solvita Sopule, 3. vietā 
Diāna Bebre-Kondrāte; zēniem 
1. vietā Andis Zariņš, 2. vietā Ivo 
Cauka, 3. vietā Andris Kondrāts; 

7. grupas meitenēm 1. vietā 
Dace Mūrniece, 2. vietā Inta 
Kozilāne, 3. vietā Vita Kalēja; 
zēniem 1. vietā Indulis Zālītis, 
2. vietā Salvis Kalējs, 
3. vietā Raitis Briedis.
 Stafetē 1. vietā ierindojās 
komanda “Pēdējā brīdī pirmie”, 
kurā startēja Dace Mūrniece, 
Igors Ronis, Jana Āboliņa un 
Lauris Zaķis, 2. vietā “Brieži” – 
Dita, Krišs, Raitis Brieži un 
Inga Dukure, 3. vietā “Zeltiņu 
pērles” – Ivo Cauka, 
Diāna Bebre-Kondrāte, 
Andis Zariņš un 
Andris Kondrāts.
 Pludmales volejbola sacensībās 
“Kristera kausa izcīņa pludmales 
volejbolā” piedalījās 17 vīriešu 
komandas un 4 sieviešu 
komandas. 1. vietu vietu sieviešu 
konkurencē izcīnīja komanda 
“Biznesklase”, kurā startēja Ance 
Ozola un Aleksandra Šabanova, 

2. vietu izcīnīja “Zefīriņi”, kurā 
startēja Gundega Miķelsone un 
Tatjana Pesecka, 3. vietā 
“Laternas”, kurā spēlēja Kristīne 
Jamkina un Ieva Irbe. Vīru 
konkurencē 1. vietu izcīnīja 
komanda “Pūt un palaid”, kurā 
spēlēja Rihards Zvejnieks un 
Gints Cirītis, 2. vietā ierindojās 
“Spirks/Krauja”, kurā spēlēja 
Kaspars Spirks un Gatis Krauja, 
savukārt 3. vietā palika “Tak 
vienalga”, kurā spēlēja Deivids 
Miķelsons un Mikus Gorbāns. 
 Zeltiņu pagasta pārvalde ir 
pateicīga visiem Sporta svētku 
organizatoriem par veiksmīgu 
sadarbību svētku organizēšanā 
un norisē. Svētki bija skaisti 
un izdevušies, jo par to bija 
parūpējušies labvēlīgi laika 
apstākļi, smaidīgie un azartiskie 
sacensību dalībnieki un gan visa 
lielā komanda, kas strādāja pie 
šo svētku veiksmīgas norises. 
Vienots komandas darbs, tā ir 
panākumu atslēga jebkuram 
pasākumam. 
 Īpašu paldies sakām 
pavārītēm, kuras cienāja 
visus svētku dalībniekus 
ar gardu zupu, paldies 
atbalstītājiem, kuriem 
pateicoties radās ideja vārīt 
zupu un kuru atbalsts padarīja 
interesantākas dažas individuālās 
disciplīnas un sagādāja 
pārsteigumu apbalvošanas 
ceremonijā.
 Augusta pēdējā sestdienā, 
kas šogad iekrita 31. augustā, 
notika biedrības “Sporta klubs 
Zeltiņi” organizētais skrējiena 
“Mizojam, ka prieks” pēdējais 
(ceturtais) posms. Informācija 
par šo pasākumu lasāma citā šī 
informatīvā izdevuma rakstā.

Elita Laiva
Zeltiņu pagasta 

pārvaldes lietvede 

“Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā” Zeltiņu sporta svētku ietvaros pulcējusi lielu dalībnieku skaitu
Edgara Mūrnieka foto

Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvalde ir 
pašvaldības iestāde, kas 
izveidota, reorganizējot 
iepriekšējo sociālās aprūpes 
iestāžu struktūru pašvaldībā. 
Sociālo lietu pārvaldes 
pakļautībā šobrīd ir arī 
sociālās aprūpes 
centrs “Alūksne” un 
sociālās aprūpes centrs 
“Pīlādži” Mālupes 
pagastā, kā arī citas 
struktūrvienības.

 Sociālo lietu pārvaldes vadītājs 
Arturs Upīts uzsver, ka viņa 
vadītās iestādes galvenie 
uzdevumi ir sniegt atbalstu 
iedzīvotājiem sociālo pabalstu 
un sociālo pakalpojumu veidā. 
Tā kā iedzīvotāji nereti jauc 
pašvaldības iestādi ar Valsts 
sociālās apdrošināšanas 
aģentūru, viņš vērš uzmanību, 
ka Sociālo lietu pārvalde nekārto 
pensiju jautājumus – nepiešķir 
pensijas un neizsniedz izziņas 
par pensijas apmēru. Tāpat 
arī Sociālo lietu pārvalde 
nepieņem lietotus apģērbus no 
iedzīvotājiem un nenodarbojas 
ar to pārdošanu.
 Alūksnes novada pašvaldība 
piešķir valstī noteiktos obligāti 
izmaksājamos sociālās palīdzības 
pabalstus (pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai, dzīvokļa 
pabalsts, pabalsts krīzes 
situācijā), kā arī vairākus 
pabalstus pēc pašvaldības 
iniciatīvas un budžeta iespējām, 
tie ir: pabalsts mazgāšanās 
pakalpojuma apmaksai, pabalsts 
veļas mazgāšanas pakalpojuma 
apmaksai, pabalsts ēdināšanai 
pirmsskolas, vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs, 
pabalsts veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai, pabalstu 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma mērķu 
sasniegšanai, apbedīšanas 
pabalsts.
 Apbedīšanas pabalstu 
pašvaldība piešķir tajos 
gadījumos, kad Valsts sociālās 
apdrošināšanas pārvaldes 
piešķirtā apbedīšanas pabalsta 
apmērs ir mazāks par valstī 
noteikto minimālo algu, 
kas šobrīd ir 430 eiro. Šādā 
gadījumā ar VSAA izsniegtu 
izziņu par pabalsta apmēru 
cilvēkam jāvēršas Sociālo 
lietu pārvaldē un pašvaldība 
piemaksā starpību līdz 
minimālās algas apmēram. 
 Sociālo lietu pārvaldē iedzīvotāji 
var vērsties arī sociālo 
pakalpojumu saņemšanai. Tie 
ir, piemēram, sociālā darba 
pakalpojums, sociālās aprūpes 

pakalpojums dzīvesvietā, 
ilgstošas sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojums 
pieaugušajiem vai bērniem 
institūcijā, dienas aprūpes 
centra pakalpojums, specializētā 
autotransporta pakalpojums 
u. c. Sociālo pakalpojumu cenas 
ir noteiktas ar Alūksnes novada 
domes lēmumu.
 Ņemot vērā sabiedrības 
novecošanos, viens no 
pieprasītiem pakalpojumiem ir 
aprūpe mājās – to izmanto vairāk 
nekā 90 novada iedzīvotāji. Šim 
pakalpojumam ir četri līmeņi. 
Pirmajā līmenī Sociālo lietu 
pārvaldes darbinieki pie klienta 
dodas vienu reizi nedēļā, bet ne 
vairāk kā 18 stundas mēnesī, 
otrajā – 1-2 reizes nedēļā, bet ne 
vairāk par 36 stundām nedēļā, 
trešajā - 2-3 reizes nedēļā, 
bet ne vairāk kā 48 stundas 
mēnesī, ceturtajā līmeni – līdz 
72 stundām mēnesī 4-5 reizes 
nedēļā.
 Katru situāciju iestādes 
darbinieki izvērtē individuāli un, 
atkarībā no konkrētā klienta 
situācijas, nosaka aprūpes 
biežumu. Ar klientu vienojas par 
veicamajiem darbiem, ņemot 
vērā viņa vajadzības - 
uzkopt māju, atvest silto ēdienu, 
produktus, ienest malku vai 
ūdeni, nogādāt pie ārsta utt. 

Novada teritorijā aprūpes 
pakalpojuma sniegšanu 
nodrošina trīs brigādes, kas 
katra strādā savā maršrutā. Šis 
ir maksas pakalpojums, taču 
nav dārgs, jo personai, kuras 
ienākumi ir mazāki par 
1,2 valstī noteiktajām 
minimālajām mēnešalgām, 
par 1 stundu jāmaksā 65 centi, 
bet, ja ienākumi ir lielāki par 
minēto apmēru, tad stundas 
izmaksas ir 4,34 eiro.
 Arvien pieprasīts ir sociālās 
aprūpes centra (pansionāta) 
pakalpojums. Šobrīd Alūksnes 
novadā ir divi pansionāti – 
Alūksnē un Mālupē. Lai nokļūtu 
sociālās aprūpes centrā, 
jāgriežas pie sociālā 
darbinieka pagastā vai pilsētā 
pie speciālista darbam ar 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem vai arī pie sava 
ģimenes ārsta. Lēmumu par 
ievietošanu pansionātā pieņem 
Sociālo lietu pārvalde, balstoties 
uz mediķa atzinumu, ka klientu 
var ievietot parastā sociālās 
aprūpes centrā.
 Viens no valsts nodrošinātiem 
pakalpojumiem, kas saņemams 
ar Sociālo lietu pārvaldes 
starpniecību, ir asistenta 
pakalpojums. Ja Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisija ir noteikusi tā 

nepieciešamību personai, cilvēks 
vēršas Sociālo lietu pārvaldē, 
noslēdz līgumu un saņem 
valsts apmaksātu asistenta 
pakalpojumu. Tomēr, kā 
novērojuši Sociālo lietu pārvaldes 
darbinieki, ne visi asistenti pret 
savu darbu izturas atbildīgi – 
pārvalde atsevišķos gadījumos ir 
uzsākusi cīņu pret krāpniekiem 
par nepatiesu ziņu sniegšanu 
asistenta pakalpojumam un 
vienā gadījumā asistentam tādēļ 
būs jāatmaksā no valsts saņemtie 
līdzekļi.
 Sociālo lietu pārvaldes vadītājs 
Arturs Upīts aicina iedzīvotājus, 
kam ir nepieciešama palīdzība, 
nekautrēties un vērsties pie 
sociālajiem darbiniekiem, 
lai iegūtu informāciju par to, 
kādu atbalstu ir iespējams 
saņemt. Īpaši viņš aicina ve-
cus un vientuļus cilvēkus ar 
zemiem ienākumiem, kam ir 
nepieciešams atbalsts 
medikamentu iegādei, slimnīcas 
izdevumiem, zobu protezēšanai, 
brillēm, acu operācijas vai cita 
veida palīdzība, vērsties pēc 
atbalsta Sociālo lietu pārvaldē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Liepnas pagasta skolu vēsturē – jauns posms
  Liepnā šis rudens atšķiras 
no daudziem iepriekšējiem, 
jo ir aizsācies jauns posms 
pagasta skolu vēsturē. 
2019./2020. mācību gadu 
uzsākām, verot Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamat
skolas durvis. Pirmajā šī 
mācību gada dienā pēc 
svinīgā pasākuma skolas 
svētku zālē un klases stundas 
devāmies uz Liepnas kapiem, 
kur atdusas Liepnas skolas 
dibinātājs Aleksejs Grāvītis. 
Skolotāja Lilita Spirka, stāstot 
par A. Grāvīša darbīgo mūžu, 
aicināja turēt godā viņa 
piemiņu.                      
 
 Kopš brīža, kad Liepnā tika 
dibināta pirmā skola, ir pagājuši 
140 gadi, tāpēc 19. oktobrī 
plkst. 17.00 (reģistrācija no plkst. 
15.00) skolas kolektīvs aicina 
uz atkalredzēšanos visus tos, 
kuri Liepnas skolu sauc par savu 
un kuru darba gaitas ir bijušas 
saistītas ar skolu. “Nekas jau ne-
beidzas!” – tāds ir skolas jubilejas 
pasākuma moto. Tā patiešām 
arī ir! Jo skolas gaitas uzsāka 
smaidīgi, atraktīvi 10 pirmās 
klases skolēni. Viņu gatavību 
skolai pārbaudīja divi jautri 
velniņi. Tāpat esam darbīgi un 
iesaistāmies dažādās aktivitātēs, 
lai pilnveidotu sevi, lai uzzinātu 
ko jaunu, lai gūtu gandarījumu, 
lai atbalstītu.
 Arī šajā mācību gadā skola 
piedalās Eiropas Sociālā fonda 
projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
jeb “PuMPuRS”. Atbalstu saņem 
gan skolēni, gan skolotāji. 
Skolēni galvenokārt izmanto 
iespēju apmeklēt papildu 
konsultācijas dažādos mācību 
priekšmetos, bet mums, 
skolotājiem, tiek piedāvās dar-
boties pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides 
darbnīcās par priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas tematiku. 
 Ir taču tik patīkami saņemt 
dāvanas pašā mācību gada 
sākumā! Sirsnīgs un liels paldies 

J. Stabinga ģimenes ārsta praksei 
par iespēju izklaidēties, lēkājot 
piepūšamajās atrakcijās. 
 Kamēr rudens salnas nav 
skārušas ziedu bagātību mūsu 
dārzos, par tradīciju kļuvusi ziedu 
paklāju veidošana. Šogad tas 
bija veltīts Baltijas ceļa 
30. gadadienai. 
 Septembris visā Latvijā tiek 
dēvēts par Dzejas dienu mēnesi, 
tāpēc mūsu skolā 16. septembrī 
viesojās Kristīne Bogdanova, 
kurai ir iznācis arī pirmais 
dzejoļu krājums “Savas pēdas 
uzklausot”. Kristīne ļoti izjusti un 
izteiksmīgi lasīja savus dzejoļus, 
no kuriem kādu atziņu varēja 
paņemt katrs klausītājs. Paldies 
Kristīnei par atsaucību! 
 Pavasarī ar skolotājas Janas 
Kalējas un Mārītes Pugejas atbal-
stu piedalījāmies konkursā “Ideju 
talka”, kuras laikā tika uzlabota 
skolas vide - gadalaiku noskaņās 
iekrāsota kāpņu telpa. Mūsu 
veikumu nofi lmējām video un 
nosūtījām konkursa žūrijai. Bijām 
patīkami pārsteigti, uzzinot, ka 
esam iekļuvuši konkursa laureātu 
godā un uzaicināti 18. septembrī 
piedalīties Pasaules talkas 
ieskandināšanas pasākumā Rīgā, 
lai iestādītu Latvijā reti sastopa-
mo Tulpju koku un podiņos iesētu 
katrs savu nākotnes dižkoku. Uz 
laureātu godināšanas pasākumu 
devās skolēnu pašpārvaldes 

darba koordinatore Jana 
Kalēja un 7. klases skolnieces 
Rasa Stabinge, Tīna Rudbārža, 
Enija Bordāne, Nika Gorkija. Par 
nokļūšanu uz pasākumu paldies 
Rasas mammai Lienei.
 20. septembrī gan vingrojām 
un sportojām, godinot 
Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas dibināšanas dienu, 
gan piedalījāmies Otrajā Pa-
saules talkā, lai kopā ar citiem 
Latvijas iedzīvotājiem turpinātu 
iedvesmot pasauli ar Laimes 
koku stādīšanu nākamajām 
paaudzēm. Doma, ka mūsu 
Laimes koki varētu būt tūjas, 
radās skolotājai Janai Kalējai. 
Viņa kopā ar skolas padomes 
priekšsēdētāju Līnu Grīnbaumu 
neatlaidīgi meklēja cilvēkus, kas 
varētu mums palīdzēt labiekārtot 
skolas iekšpagalmu, dāvinot 
tūjas. Sirsnīgu un lielu paldies 
sakām stādaudzētavas “Ievugra-
vas” vadības komandai: mūsu 
skolas absolventei Inetai Avotai 
un Ilvai Tomai no Jaunannas 
pagasta.
 Lūk, cik darbīgs un notikumiem 
bagāts bija pirmais šī mācību 
gada mēnesis Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolā! 

Sanita Bordāne,
Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 

Tīna Rudbārža, Rasa Stabinge, Enija Bordāne un skolotāja Jana Kalēja 
kopā ar Vitu Jaunzemi Pasaules talkas ieskandināšanas pasākumā Rīgā

“Izaicinājums kubā” 
izspēlēts Jaunannā un Alsviķos
 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra neformālā grupa “10 
kW radošo citronu” no 
2019. gada 1. janvāra līdz 
31. decembrim realizē pro-
jektu “Izaicinājums kubā”. 

 Projekta mērķis ir veicināt 
jauniešu iesaisti vietējai 
sabiedrībai aktuālu jautājumu 
risināšanā, izmantojot 
neformālās izglītības metodes, 
attīstot iniciatīvu, uzņēmību un 
radošo domāšanu. Jauniešu 
grupa vēlas lauzt stereotipus 
un barjeras, kas pastāv starp 
jauniešiem, pašvaldības un 
aktīvās sabiedrības pārstāvjiem, 
palīdzēt viņiem atrast 
komunikācijas ceļus, kas ļautu 
kopīgi realizēt vietējai sabiedrībai 
aktuālas idejas.
 Galvenā aktivitāte projekta 
ietvaros ir erudīcijas spēles 
“Izaicinājums kubā”. Līdz šim 
brīdim ir notikušas piecas 
spēles – Pededzē, Liepnā, 
Ilzenē, Jaunannā un Alsviķos. 
Vēl paredzētas divas spēles – 
Jaunlaicenē un Alūksnē. Katrā 
spēlē piedalās trīs vietējās 

komandas: jaunieši, aktīvās 
sabiedrības pārstāvji un 
pašvaldības pārstāvji. Jaunannā 
spēle norisinājās 
31. augustā un tajā uzvarēja 
aktīvās sabiedrības pārstāvju ko-
manda: Ilgvars Briedis, Valentīna 
Gusta, Madara Zaķe un Andra 
Jermacāne. Savukārt, Alsviķos 

spēle “Izaicinājums kubā” tika 
izspēlēta 13. septembrī un 
šoreiz uzvarētāju laurus plūca 
pašvaldības komanda: Ingrīda 
Sniedze, Marina Ramane, Ilze 
Ludviga un Inta Kozilāne. 
 Gan Alsviķos, gan Jaunannā, 
kā katrā spēlē, visas komandas 
izspēlēja piecas spēles kārtas,  

katrā no tām veicot teorētiskus 
un praktiskus uzdevumus. Spēles 
uzdevumi aptver dažādas dzīves 
jomas – gan zināšanas, ko 
apgūst skolā, gan prasmes, kas 
balstītas uz dzīves pieredzi, gan 
atraktīvus uzdevumus neformālā 
gaisotnē. 
 Kā katras spēles noslēgumā, 
arī šajās dalībniekiem tika dots 
vēl viens uzdevums – visiem 
kopā paveikt kādu labo darbu, 
vai mesties jaunā izaicinājumā, 
kas svarīgs vietājai kopienai. 
Kopējais izaicinājums ir jāveic 
līdz novembrim, kad visu spēļu 
dalībnieki tiksies Alūksnē uz 
projekta noslēguma pasākumu, 
lai prezentētu paveiktos 
izaicinājumus un novērtētu 
ieguvumus no projekta 
realizācijas.

 Projekts “Izaicinājums kubā” tika 
fi nansēts ar Eiropas Komisijas pro-
grammas “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”, kuru Latvijā administrē 
Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra, atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai 

nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Līga Puzule, projekta 
“Izaicinājums kubā” atbildīgā par 

komunikācijas jautājumiem

Jaunannas spēles uzvarētāji - sabiedrības pārstāvju komanda, kuras 
sastāvā spēlēja Andra Jermacāne, Madara Zaķe, Ilgvars Briedis un 
Valentīna Gusta

Ernsta Glika vārds - 
Vetīnas pamatskolai
 Septembra nogalē 
Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas direktore 
Daina Dubre-Dobre, skolotāji 
un skolēni un Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Fomins 
apmeklēja sadarbības 
partnerus sadraudzības 
pilsētā Vetīnā (Vācija).

 Vetīna ir E. Glika dzimtā pilsēta, 
un jau vairāku gadu garumā 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija sadarbojas ar Vetīnas 
Burgģimnāziju. Kopš 2015. gada 
Vetīna ir arī Alūksnes novada 
sadraudzības pašvaldība.
 Vizītes laikā jaunu vārdu 
ieguva Vetīnas pamatskola – tā 
nosaukta Ernsta Glika vārdā, 
godinot tur dzimušo un vēlāk 
Latvijā dzīvojušo mācītāju, 
Bībeles tulkotāju, pirmo latviešu 
zemnieku bērnu skolu dibinātāju. 

Iecerēts, ka jaunā sadraudzība 
Vetīnas pamatskolai turpināsies 
ar Alūksnes pilsētas sākumskolu.
 Uzturoties Vācijā, alūksnieši 
viesojās pie sadraudzības 
partneriem Vetīnas 
Burgģimnāzijā, kā arī apskatīja 
izveidoto Glika istabu. Skolēniem 
notika kopīgas nodarbības 
un radošās darbnīcas. Vācieši 
draugus no Latvijas emocionāli 
pārsteiguši ar dziesmas “Pūt, 
vējiņi!” izpildījumu. Alūksnes 
ģimnāzijas skolēni vācu skolu 
bērniem mācīja latviešu valodu, 
dejas un dziesmas, piedalījās arī 
mācību stundās par Gliku.
 Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Ai-
vars Fomins tikās ar Vetīnas 
pašvaldības vadītāju Antji Kle-
caru (Antje Klecar) un pārrunāja 
Vetīnas pašvaldības pārstāvju 
iespējas viesoties Alūksnē 
nākamgad.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins 
(otrais no labās), Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore 
Daina Dubre-Dobre (trešā no labās) un ģimnāzijas pedagogi 
Mārīte Poiša, Ilona Riekstiņa, Ingūna Vilemsone un Andis Jauniņš pie 
Ernsta Glika vārdā nosauktās pamatskolas nosaukuma plāksnes
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Noslēdzies skrējiens “Mizojam, ka prieks” Zeltiņos
 Ar jautājumu “Vai 
nākamgad skrējiens notiks?” 
noslēdzies Zeltiņu pagasta 
atklātā krosa skriešanas 
seriāla pasākums ikvienam 
“Mizojam, ka prieks”.

 Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla 
pasākums ikvienam “Mizojam, 
ka prieks” šogad norisinājās 
jau septīto gadu un trīs gadus 
Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā!” ietvaros. Šis projekts 
ir viens no veiksmīgākajiem 
Alūksnes novadā, jo tā ietvaros 
sporto dažādu vecumu novada 
iedzīvotāji. Profesionālu 
sporta pasākumu Latvijā 
notiek daudz, taču iespēju 
iepazīties ar sportu cilvēkiem, 
kuri vēlas savu ikdienu 
pavadīt veselīgi, piedaloties 
dažādās sportiskās aktivitātēs, 
nav daudz. Tāpēc skriešanas 
seriāla pasākums “Mizojam, 
ka prieks” ir tendēts uz dažādu 
auditoriju, jo trase nav pārāk 
gara un to var skrien gan 
profesionāls skrējējs, gan 
amatieris, gan līdzjutējs, kurš 
skatoties skrējienu, tomēr 
sadūšojas pats iziet uz starta. 
Lai arī projekts šogad beidzas, 
organizatori ir apņēmības pilni 
šo pasākumu turpināt.
 Trases šogad notika tajās 
pašās vietās kā pagājušajā 
gadā, tiesneši un palīgi arī 
bija jau ar pieredzi, taču 
jaunums šajā gadā bija tas, ka 
skrējiena afišas gatavoja pagasta 
jaunietes. Vita Vanaga un 
Samanta Šuksta zīmēja afišas un 

Anita Maksima noformēja tekstu. 
 Pēdējais skrējiena “Mizojam, 
ka prieks” posms “Krogsalas 
apļi” notika 31. augustā. Pirms 
sacensībām notika “Starta 
vingrošana”, kurā iesildīšanās 
vingrojumus veica sacensību 
dalībnieki un līdzjutēji 
profesionāla trenera Artūra 
Grīnberga vadībā. 
 Skrējiena trase vijās pa sporta 
un atpūtas parka teritoriju. Šajā 
skrējienā līdzjutējiem bija iespēja 
vairāk nekā citkārt atbalstīt un 
uzmundrināt savus skrējējus, 
jo trase bija labi pārredzama. 
Dalībnieki un līdzjutēji atzina, 
ka tieši trašu dažādība ir pats 
interesantākais šajā pasākumā. 
 Skriešanas pasākums notiek 
6 vecuma grupās. 4. posma 
rezultāti: SB1 grupā 1. vietā Ance 
Etto Šteinere, 2. vietā Elza Don-
ska, 3. vietā Roberta Eva Žīgure; 
VB1 grupā 1. vietā Armands Pa-

kalnietis, 2. vietā Valters Upma-
nis, 3. vietā Sandris Pakalnietis; 
SB2 grupā 1. vietā 
Sanija Šuksta, 2. vietā Madara 
Jaunzema, 3. vietā Elza Ratniece; 
VB2 grupā 1. vietā Jānis Žagars, 
2. vietā Raivo Berkolds, 
3. vietā Ernests Dambis; 
S12 grupā 1. vietā 
Gerda Asnāte Berkolde, 2. vietā 
Līva Poļaka, 3. vietā Anna Nikola 
Berkolde, V12 grupā 1. vietā 
Ernests Pauls Mednis, 2. vietā 
Renārs Žīgurs; S16 grupā 
1. vietā Kristīne Kalniņa, 2. vietā 
Beāte Medne, 3. vietā Sindija 
Žīgure; V16 grupā 1. vietā 
Mārcis Bogdānovs, 2. vietā Artis 
Maksims, 3. vietā Jānis Melecis; 
S25 grupā 1. vietā Līga Berkolde, 
2. vietā Anna Šteinere, 3. vietā 
Veronika Moraru; V25 grupā 
1. vietā Ansis Šteiners, 2. vietā 
Bruno Zaķis, 3. vietā Artūrs 
Elstiņš; S40+ 1. vietā Alla 

Jaunzema, 2. vietā Marika 
Elstiņa, 3. vietā Ilze Ludviga; 
V40+ 1. vietā Viesturs Kozilāns, 
2. vietā Ivars Poļaks, 3. vietā 
Viesturs Kazainis. Katrs sava 
skrējiena 1.-3. vietas ieguvējs 
tika apbalvots ar medaļu, 
diplomu un organizatoru 
sarūpētu balvu. 
 Starplaikā, kamēr organizatori 
apkopoja rezultātus, skrējiena 
dalībniekiem un līdzjutējiem bija 
iespēja baudīt uz ugunskura 
vārītu zupu un nodarboties ar 
sportiskām aktivitātēm – spēlēt 
basketbolu, pludmales volejbolu, 
futbolu, spīdmintonu un mest 
frisbija diskus frisbija mērķos.  
Pateicoties projekta ietvaros 
iegādātajam sporta inventāram, 
organizatori sportiskās aktivitātes 
nodrošināja visu vecumu 
pasākuma dalībniekiem. 
 Zeltiņu pagasta atklātā krosa 
skriešanas seriāla pasākuma 
ikvienam “Mizojam, ka prieks” 
kopvērtējuma rezultāti: SB1 
grupā 1. vietā Elza Donska, 
2. vietā Ance Etto Šteinere, 
3. vietā Elza Laiva; VB1 grupā 
1. vietā Armands Pakalnietis, 
2. vietā Valters Upmanis, 
3. vietā Miķelis Mūrnieks; 
SB2 grupā 1. vietā Sanija Šuksta, 
2. vietā Madara Jaunzema, 
3. vietā Ance Poļaka; 
VB2 grupā 1. vietā Jānis Žagars, 
2. vietā Raivo Berkolds, 

3. vietā Ernests Dambis; S12 
grupā 1. vietā Gerda Asnāte 
Berkolde, 2. vietā Līva Poļaka, 
3. vietā Anna Nikola Berkolde, 
V12 grupā 1. vietā Ernests Pauls 
Mednis, 2. vietā Renārs Žīgurs; 
S16 grupā 1. vietā Kristīne 
Kalniņa, 2. vietā Alise Kazaine, 
3. vietā Sindija Žīgure; V16 
grupā 1. vietā Jānis Melecis, 
2. vietā Artis Maksims, 3. vietā 
Arvis Šuksts; S25 grupā 1. vietā 
Līga Berkolde, 2. vietā Santa 
Kazaine, 3. vieta Aļona Jakob-
sone; V25 grupā 1. vietā Ansis 
Šteiners, 2. vietā Bruno Zaķis, 
3. vietā Mairis Pētersons; S40+ 
1. vietā Alla Jaunzema, 2. vietā 
Marika Elstiņa, 3. vietā Ilze 
Ludviga;  V40+ 1. vietā Ivars 
Poļaks, 2. vietā Viesturs Kazainis, 
3. vietā Viesturs Kozilāns. Katrs 
kopvērtējuma 1. vietas ieguvējs 
tika apbalvots ar medaļu, diplo-
mu, balvu un kausu, savukārt 
2. un 3. vietas ieguvēji ar 
medaļu, diplomu un balvu. 
 Lai pasākums noritētu veiksmīgi, 
ir nepieciešami cilvēki, kuri 
palīdz organizatoriskajos darbos. 
Tāpēc biedrība “Sporta klubs 
Zeltiņi” pateicas visiem palīgiem 
un atbalstītājiem, kas veidoja 
šo skrējienu, sākot no maija līdz 
augustam. Šogad visos četros 
posmos kopā piedalījās 
134 dalībnieki. 

Edgara Mūrnieka foto

Jaunās telpās Jaunlaicenes 
bibliotēka un ģimenes ārsta 
prakse

Turpinājums no 1. lappuses

  Tāda vieta pagastā cilvēkiem 
ir vajadzīga, kur bagātināt savu 
dvēseli un audzēt sevī cilvēku, ne 
tikai darot darbu, bet arī iekšēji, 
caur zināšanām un izlasītajiem 
vārdiem, - tā bibliotēkas nozīmi 
raksturoja Kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja S. Eglīte.
 Bibliotēkas vadītāju I. Šķepasti 
svētku reizē sveica arī Alūksnes 
pilsētas bibliotēkas vadītāja Iveta 
Ozoliņa ar kolēģēm, novērtējot, 
ka Jaunlaicenes bibliotēka no 
mājīgām, bet mazām telpām 
ir nonākusi plašās telpās, 
kas vairāk atbilst bibliotēkas 
funkcijām un uzdevumam un 
nu jaunajām telpām atbilstoši 
jārada arī saturs. 

 - Grāmatas – tas ir viens, bet 
vēl ir arī pārējās aktivitātes, 
lai motivētu cilvēkus nākt uz 
bibliotēku un izmantot tās 
bagātības, kas te ir atrodamas 
gan internetā, gan tradicionālajā 
formātā plauktos. Lasītājiem 
novēlu, lai jūsu ceļš ved biežāk 
uz bibliotēku, bet bibliotēkas 
vadītājai - lai ir daudz palīgu no 
pagasta iedzīvotājiem, kolēģiem, 
brīvprātīgajiem, lai bibliotēka 
vienmēr ir atvērta, dzīvības pilna 
un gaiša, -  sacīja I. Ozoliņa.
 Jaunlaicenes bibliotēku sveica 
arī Jaunlaicenes muižas muzeja 
un tautas nama pārstāves, 
kaimiņos esošās dakteres Prin-
dules ģimenes ārsta prakses 
kolektīvs, pagastu bibliotēku 
vadītājas, kā arī lasītāji.

Jaunajās telpā ikvienu sagaidīja bibliotēkas vadītāja Iveta Šķepaste, 
pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine un bijusī tautas nama 
vadītāja Māra Svārupe, kura vadīja bibliotēkas atklāšanas pasākumu

Turpinājums no 4. lappuses

  Projekta semināra ietvaros bija 
iespēja noklausīties vairākus 
lektorus, kuri iepazīstināja 
klausītājus ar Alūksnes Jaunās 
pils un Muižas parka mazo 
arhitektūras formu restaurāciju, 
šo kultūrvēsturisko objektu 
nozīmību un unikalitāti Lat-
vijas mērogā. Neskatoties uz 
rudenīgajiem laikapstākļiem, 
Alūksnes Muižas parka ob-
jektu atdzīvošanās, skaistās 
dekorācijas un akustiskais kon-
certs ļāva apmeklētājiem izbaudīt 
mierpilnu vakaru parkā.

 Svētdien dalībnieki iepazina 
Alūksnes Bānīša staciju un tās 
ekspozīcijas izveides stāstu. Pēc 
tam partneri pulcējās Alūksnes 
muzejā, kur pārrunāja semināra 
norisi un turpmākos darbus 
tuvākajā nākotnē.
 Projekta mērķis ir radīt jaunu 
tūrisma piedāvājumu no 
Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, 
kas tālāk turpināsies Krievi-
jas Federācijā līdz Pavlovskai 
Sanktpēterburgā, piedāvājot 
izbaudīt 630 sajūtu pilnas 
verstis. Projekta laikā radītais 
maršruts apvienos objektus, kas 
sniedz apmeklētājiem dažādu 

sajūtu gammu, iespēju sajust, 
līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, 
ieraudzīt unikālo pierobežas 
tūrisma piedāvājumu, vēstures, 
dabas un cilvēka mijiedarbību 
cauri gadsimtiem.
 Kopējais projekta budžets ir 
800 000 EUR, t.sk. 
līdzfinansējums no 
Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.-
2020. gadam 720 000 EUR 
apmērā.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pārrobežu partneri iepazīst 
Alūksnes novada labo praksi sajūtu 
piedāvājuma radīšanā

Dalībnieki iepazīstas ar Jaunās Pils un Muižas parka vēsturi



10. Alūksnes Novada Vēstis 02.10.2019.

Draudzēs 
novadā
Alūksnes ev. lut. 
draudzē

Baznīcā
6. oktobrī 11.00 Pļaujas svētku 
Dievkalpojums; Svētdienas 
skolas sākums
Svētdienās 11.00 
Dievkalpojums
16. oktobrī 17.30 Kluso 
lūgšanu vakars

Mācītājmuižā 
Katru darba dienu 9.00 Laudes 
(Rīta lūgšana); 18.00 Vespere 
(Vakara lūgšana) 
Ceturtdienās 18.20 Bībeles 
stundas 
17. oktobrī 18.00 Glika skola
Piektdienās no 17.00-18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks
Piektdienās 18.20 Iesvētes 
kurss

Aicinām arī citas 
novada draudzes sniegt 
informāciju par saviem 
aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam 
nosūtot to uz e-pasta adresi 
evita.aploka@aluksne.lv. 
Informācija laikrakstā tiks 
ievietota iespēju robežās.

 

Alūksnē, Valkas ielā, ceļa 
malā atrasts brūns trusis. 
Nogādāts dzīvnieku mājā 
“Astes un Ūsas”. Trusis kādu 
laiku gaidīs piesākamies 
savus īstos saimniekus, 
bet pēc tam būs pieejams 
adopcijai.

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

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Apciemo un adoptē!
 Pieņemot laikraksta 
“Alūksnes un Malienas 
Ziņas” redakcijas kolektīva 
mesto izaicinājumu, Alūksnes 
novada pašvaldības 
administrācijas kolektīva 
pārstāvji, vairāki kopā 
ar savām atvasēm, 
12. septembrī devās ciemos 
pie dzīvnieku mājas 
“Astes un Ūsas” 
iemītniekiem.

 Viesošanās laikā bija iespēja 
apskatīt dzīvnieku māju, 
iepazīties ar dzīvnieciņiem, kuri 
kādu iemeslu dēļ ir palikuši 
bez savām mājām un nonākuši 
patversmē, pabarot un arī izvest 
pastaigā kādu no astaiņiem. 
Administrācijas darbinieki 
patversmes iemītniekiem aizveda 
arī sarūpētus kārumus.
 Laikraksta redakcija kopā ar 
dzīvnieku māju “Astes un Ūsas” 
aizsāka šo akciju, lai pievērstu 
sabiedrības uzmanību bez 

mājām palikušo un 
pamesto dzīvnieku problēmai 
un veicināt patversmē nokļuvušo 
mājdzīvnieku adopciju. Turpinot 

akciju, pašvaldības 
administrācija stafeti nodeva 
Alūksnes Kultūras centra 
kolektīvam. Savukārt viens 

no patversmes iemītniekiem, 
suņuks, vārdā Klintons, pēc šīs 
sirsnīgās tikšanās rudens vakarā, 
nu ir atradis sev jaunas mājas.

Sanitas Pāsas foto

Alūksnē pieredzi iepazīst kolēģi no 
citām pašvaldībām

 Alūksnes novada 
pašvaldību un tās iestādes 
bieži apmeklē kolēģi no citām 
pašvaldībām, lai 
iepazītu pieredzi 
profesionālajā darbībā. 
Septembra nogalē 
uzņēmām viesus pat 
no divām pašvaldībām.

 Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldi apciemoja kolēģi 
no Salacgrīvas novada domes 
Sociālā dienesta, lai dalītos 
pieredzē dažādu, ar profesiju 
saistītu, jautājumu risināšanā.
 Savukārt mūsu novada bagāto 
kultūras nozari vēlējās izzināt 
Kuldīgas novada kultūras 

darbinieki. Viņiem bija iespēja 
iepazīt Alūksnes un Apes 
novada fonda darbību, 
kuldīdznieki vēlējās uzzināt par 
to, kā tapa Alūksnes logo, 
kam viņi veltīja pozitīvas 
atsauksmes, viesi apskatīja 
Alūksnes Kultūras centra telpas, 
tikās ar pašvaldības Kultūras 

un sporta nodaļu, iepazina 
skaistākās vietas pilsētā un 
novadā, apciemoja Alūksnes 
muzeju, muižas parku, 
Bānīša stacijas ekspozīciju, 
Pilssalu un Jaunlaicenes muižas 
muzeju.

Salacgrīvas sociālā dienesta pārstāvji, viesojoties Sociālo lietu pārvaldē                             Kuldīgas novada kultūras darbinieki iepazīstot Alūksnes Kultūras centru
Evitas Aplokas foto

Ērmaņu muiža Malienas pagastā 
aicina uz sezonas noslēguma koncertu
 Sestdien, 5. oktobrī, 
19.00 Ērmaņu muiža 
Alūksnes novada Malienas 
pagastā aicina uz 
2019. gada sezonas 
noslēguma koncertu ar 
maģiskā igauņu mūziķa 
Silvera Sepa (Silver Sepp) 
piedalīšanos. 

 Silvera Sepa savdabīgajā 
mūzikā savijas mūsdienīgais 
ar pirmatnīgo. Kā vientuļš 
klejojošs trubadūrs viņš 
izdzied stāstus par 
nerimtīgām alkām, dvēseles 
mieru, eroziju, ziedēšanu 
un mājām. Silvers Seps 
neizmanto tradicionālus un 

visiem pazīstamus mūzikas 
instrumentus, jo ikviena 
lieta (ja tikai tā var skanēt) 
viņa rokās kļūst par instrumentu. 
Tie ir visdažādākie ikdienas 
priekšmeti, kurus viņš atrod 
savās lauku mājās – veci 
darbarīki, veļas bļodas, 
velosipēda riteņi, stieņi, 
kanalizācijas caurules un citi 
priekšmeti. Silvers Seps 
ir spēlējis vairākās labi zināmās 
igauņu folka grupās un sniedzis 
koncertus visā Eiropā un 
Ziemeļamerikā.

Inga Prauliņa,
Biedrība “Ērmaņu muiža”

Mājražotāju un 
amatnieku

Alūksnē

25. OKTOBRĪ
plkst. 8.00 - 14.00 

Pieteikšanās līdz 21.10. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ



11.Alūksnes Novada Vēstis02.10.2019.

Nāc un diskutē! 
Jo diskusijas saliedē!
 Sveiks, alūksnieti! 
Oktobrī Tev ir iespēja 
piedalīties Latvijas 
politikas veidošanā 
un kopā ar Kultūras 
ministriju izstrādāt 
Saliedētas sabiedrības 
pamatnostādnes Alūksnes 
NVO atbalsta centrā. 
Piedaloties diskusijā, Tu 
vari paust savu viedokli 
un rosināt savus 
priekšlikumus problēmu 
risināšanai. Pamatnostādnes 
noteiks, kādi sabiedriskie 
procesi tiks veidoti 
Latvijā pēc 2021. gada. 
Piedalies un veido 
jauno politiku 
arī Tu!

 Šajā un nākamajā gadā tiks 
izstrādāts Latvijas sabiedrībai 
nozīmīgs dokuments - 
Saliedētas sabiedrības 
pamatnostādnes (iepriekš 
saukts – Nacionālās 
identitātes, pilsoniskās 
sabiedrības un Integrācijas 

politikas pamatnostādnes 
jeb NIPSIP). 

 Lai paustu savas domas 
un viedokli par dažādu 
sabiedrības grupu 
saliedētību Latvijā, 
ikviens Valmieras un tās 
apkaimes iedzīvotājs, 
neatkarīgi no vecuma, dzimuma, 
tautības un pilsonības, tiek 
aicināts piedalīties diskusijā, 
kas notiks ceturtdien, 24. oktobrī 
Alūksnē, Alūksnes NVO atbalsta 
centrā (Dārza 8A) no 
plkst.15.00 līdz 18.00. Vidzemē 
šādas diskusijas notiks arī 
Madonā un Valmierā, 
vienlaicīgi tām notiekot 
arī pārējos Latvijas reģionos. 

 Katras diskusijas laikā tapušie 
problēmu risinājumi un citi 
priekšlikumi tiks apkopoti un 
nodoti tālāk Kultūras ministrijai 
pamatnostādņu pilnveidošanai. 
Šī ir Tava iespēja piedalīties 
Saliedētas sabiedrības 
veidošanā!

 Vietu skaits ir ierobežots, 
tāpēc aicinām pieteikties 
savlaicīgi, aizpildot 
anketu interneta adresē 
www.vnf.lv sadaļā “Aktuāli” 
līdz 14. oktobrim.

 Diskusijas tiek īstenotas 
ar Kultūras ministrijas 
atbalstu projektā “Par atsevišķu 
valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanu pilsoniskās 
sabiedrības un starpkultūru 
sadarbības attīstības jomā.” 
Ikdienā Valmieras novada 
fonds jau 14 gadus strādā, 
atbalsot vietējo iedzīvotāju 
iniciatīvas dzīves uzlabošanai 
Valmierā un apkaimē, bet 
ziedotājiem piedāvājot 
mērķtiecīgas filantropijas 
atbalstu.

Gundega Siliņa, 
Valmieras novada fonda projektu 

vadītāja

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī
Sporta 
pasākumi novadā
12. oktobrī pulksten 10.00 
Alūksnē, Pils ielā 21A, 
Alūksnes novada čempionāts 
pauerliftingā (svaru stieņa 
spiešana guļus).
26. oktobrī pulksten 10.00 
Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas angārā 
J. Baltauša atceres turnīrs 
galda tenisā.

Alūksnē
4. oktobrī 11.00 Alūksnes 
Kultūras centrā jautra 
izrāde bērniem un vecākiem 
“Dzeltenā zemūdene”. 
Ieeja: 3,00 līdz 
4,00 EUR.
5. oktobrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā jubilejas 
koncerts “GREGAM 55”. 
Koncertā piedalīsies: 
A. Baltacis, G. Linga, 
S. Berezina, Ž. Berezina, 
T. Gžibovskis, G. Lintiņš, 
M. Linde, E. Raubiško, 
G. Dženovskis, Osis, 
V. Morozs, A. Graps, 
A. Baldone, Gregs juniors, 
deju kolektīvs “Apinītis”. 
Ieeja: 10,00 līdz 
15,00 EUR.
6. oktobrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Normunda 
Rutuļa koncerts “Man nav žēl”. 
Ieeja: 12,00 līdz 18,00 EUR.
11. oktobrī 19.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
koncertuzvedums “Sievietes 
vārds”. Piedalās: V. Lapčenoks, 
J.Paukštello, D.Skutelis, 
M.Ruskis vai J.Apeinis, 
O.Stupiņa, I.Gudovska, 
A.Levša un muzikālā grupa 
J.Kristona vadībā. 
Ieeja: 10,00 līdz 20,00 EUR.
13. oktobrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā VIENĪGAIS 
KONCERTS LATVIJĀ - Helmūts 
Eizels un Jošo Stefana trio 
(Vācija) “Ģēniju satikšanās”. 
Ieeja: 9,00 līdz 12,00 EUR.
15. oktobrī 14.00 un 

16.00 Alūksnes Kultūras 
centra Mazā zālē Latvijas 
Nacionālā teātra izrāde 
Alberts Kronenbergs 
“Mazais ganiņš”. 
IZRĀDES ATCELTAS.
17. oktobrī 20.00 
Alūksnes Kultūras centrā 
dokumentāla filma “Spiegs, kurš 
mans tēvs”. Ieeja: 3,00 EUR.
19. oktobrī 11.00 Alūksnes 
Kultūras centrā animācijas 
filma visai ģimenei “Lielais 
ceļojums / BIG TRIP”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
19. oktobrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā grupas 
“Astro’n’out” multitūre. Ieeja: 
12,00 līdz 18,00 EUR (biļetes 
pieejamas Biļešu servisa un 
AKC kasēs).
20. oktobrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Jāņa Šipkēvica 
un mūziķu apvienības “Nepāriet” 
koncerts ar Imanta Kalniņa 
mūziku. Ieeja: 12,00 līdz 
18,00 EUR.
21. oktobrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Humora teātris 
“Greizais spogulis – 50 smieklīgā 
nokrāsas” A. Morozovs, 
V. Razumovskis, M. Belovs, 
D. Rudņeva, O. Nevežina 
(ieteicamais skatītāju 
vecums 6+). 
Ieeja: 15,00 līdz 25,00 EUR.
24. oktobrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā pēc A. Briga-
deres motīviem “Lielais Loms”.  
Lomās: A. Drozdovs, R. Bargais, 
E. Skulte, V. Šoriņš, 
I. Burkovska, R. Vazdika, 
A. Kukule, A. Ozoliņa, D. 
Makovska, J. Kalniņš vai J. 
Kirmuška. Ieeja: 6,00 līdz 
10,00 EUR.
25. oktobrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Maestro 
Raimonds Pauls, Andris Bērziņš 
koncertā “Es šonakt sēdēšu uz 
jumta”. Biļetes izpārdotas.
26. oktobrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā grupas “Hame-
leoni” 20 gadu jubilejas 
koncerts “Pērles & dimanti”. 
Ieeja: 10,00 līdz 15,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
Kristiana Brektes darbu 
personālizstāde “MONSTER”. 
Jaunajā gleznu sērijā 
“Monster”, kas radīta speciāli 
izstādei Alūksnes muzejā, 
mākslinieks K. Brekte pievērsies 
šausmu un realitātes metafizikai, 
kurā nenoliedzama vieta ir 
paša mākslinieka subjektīvajam 
personības tēlojumam. 
Izteiksmīgajos darbos 
Kristians Brekte radījis savu 
pasauli, kas mērķtiecīgi izaicina 
skatītāju iedziļināties autora 
tēlu sistēmā un atrast tur ko 
atpazīstamu un sev svarīgu.
V. Blūma foto izstāde 
“Alūksne toreiz un tagad”. 
Izstādē Alūksnes vecmeistaru 
fotogrāfijās redzama Alūksne 
gan 20. gs. sākumā, gan 
Pirmās brīvvalsts laikā, 
savukārt alūksnietis fotogrāfs 
Vilnis Blūms uzlūko šīs vietas 
ar šodienas skatījumu. Izstādē 
vienuviet skatāmas pilsētas 
ainavas toreiz un šodien.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19.gs. 
muižkungu guļamistaba”. 
Izstādē apskatāmas 
19.-20. gs. eklektikas un 
bīdermeijera stila interjera 
mēbeles. 

Tematiskā izstāde
Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija “Laik-
metu mielasts”. 
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. 
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
Digitāla izstāde “100 vēsturiski 
mirkļi Alūksnē”. 
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka 
pēdām”. 

Pasākumi
4. oktobrī 12.00 Veclaicenē 
piemiņas akmens atklāšana 
nacionālo partizānu bunkura 
vietā. Izbraukšana uz piemiņas 
pasākumu 11.00 no “Agres” 
laukuma Alūksnē.
26. oktobrī 19.00 Leģendu 
nakts Alūksnes Jaunajā pilī 
sadarbībā ar Alūksnes Mūzikas 
skolu. Aicinām sekot līdzi 
informācijai par pasākuma 
norisi.

Jaunums muzejpedagoģisko 
programmu piedāvājumā
Teatrāli izglītojošs uzvedums ar 
līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti” 
– muzejpedagoģiskās program-
mas laikā skolēni tiks iesaistīti 
piecu dažādu deportācijas noti-
kumus piedzīvojušu personāžu 
likteņstāstu izzināšanā, ko 
vadīs režisores Daigas Bēteres 
Alūksnes Bērnu un jauniešu cen-
tra teātra “SnulliS” jaunieši.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Dzīves 
māksla katram sava…”: N. 
Ikstenai – 50 (01.-31.10. 
abonementā); “Dzīvnieki 
grāmatu nosaukumos”: 4. 
oktobris – Pasaules dzīvnieku 
aizsardzības diena (01.-31.10. 
abonementā); “Spoku stāsti 
rudens vakariem” (01.-31.10. 
bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
01.-31.10. Alūksnietes Olgas 
Ratmanes akvareļu izstāde 
(bērnu literatūras nodaļā);
02.-31.10. Dienas centra 
“Saules stars” izstāde “Otrā dzīve 
džinsiem” (bērnu literatūras 
nodaļā);
03.10. plkst. 17.00 Tematisks 
pasākums “Trīs draugi. Dace.” 
Stāsts par Alūksnes jaunajiem 
patriotiem 1946.-1948. Stāsta 
vēsturniece Astrīda Ievedniece 
(lasītavā);
10.10. plkst. 14.30 Tikšanās ar 
rotaļu pūcīti Ucipuci un grāmatas 
autori Zani Zustu (bērnu 

literatūras nodaļā);
10.10. plkst. 17.30 Tikšanās 
ar žurnālisti, grāmatu au-
tori Zani Zustu un sarunas par 
“Tarakāniem mūsu galvās” 
(lasītavā);
16.10. Ienirsti spēļu pasaulē - 
spēļu diena (bērnu literatūras 
nodaļā);
24.10. plkst. 17.00 Tikšanās 
ciklā “Savējie iedvesmo!” saruna 
ar dizaineri Nadīnu Dudari un 
Alūksnes novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbal-
sta speciālisti Māru Saldābolu 
(lasītavā);
28.10. Jauno grāmatu diena 
(bibliotēkā);
30.10 plkst. 14.00 Izstāsti 
spoku stāstu – spoku stāstu 
pēcpusdiena Helovīna noskaņās 
(bērnu literatūras nodaļā).

Alsviķu pagastā
No 15. līdz 31. oktobrim 
Alsviķu kultūras nama mazajā 
zālē ceļojošā izstāde “No miesta 
līdz pilsētai”.
20. oktobrī 15.00 Alsviķu 
kultūras namā Jaunannas 
tautas nama amatierteātra 
“Šūpoles” izrāde - E. Vulfs, “Līnis 
murdā”. Ieeja: 1,50 EUR.
25. oktobrī 14.00 Alsviķu 
kultūras namā kaimiņpagastu 
senioru draudzības pēcpusdiena 
“Rudens noskaņas…”. 
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mīlestība ir salds 
nektārs un rūgtas vērmeles, 
mīlestība ir apgaismota un tumša 
dvēsele, mīlestība ir atdot par 
otru savu dzīvi….” - rakstnie-
cei Norai Ikstenai – 50, angļu 
rakstniecei Dorisai Mejai Lesingai 
– 100, tematiskā izstāde: “Mani 
mīļdzīvnieki” - Starptautiskā 
dzīvnieku aizsardzības diena; 
2., 9., 15., 23., 30. oktobrī 9.00 
senioru grupas “Par prieku sev 
un citiem” tikšanās.

Turpinājums 12. lappusē



Turpinājums no 11. lappuses

Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Zemē no ozoliem lapas 
birst, zaros pēdējie sienāži čirkst” 
– rakstniekiem Norai Ikstenai – 
50, Teodoram Zeltiņam – 105; 
tematiskās izstādes “Manai 
skolotājai!”, “Noslēpums 
katrā grāmatā”; 30.09.-04.10. 
akcija “Dienas bez rindām” 
-bibliotēka aicina izmantot 
e-pakalpojumus dzīves situāciju 
risināšanai.

Annas pagastā
5. oktobrī 18.00 Ezeriņu 
kapos Svecīšu vakars.
Annas bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Nu ir tā stunda” 
(rakstniekam Teodoram Zeltiņam 
– 105), “Mums katram sava 
subjektīvā vēsture” (Norai 
Ikstenai - 50).

Ilzenes pagastā
19. oktobrī 19.00 SKIM centrā 
“Dailes” pasākums “Rudens 
sapinies ābelēs”. Muzikāls 
sveiciens no Melberdu ģimenes 
un Laura Neilanda. Ieeja: bez 
maksas.
19. oktobrī 21.30 SKIM 
centrā “Dailes” atpūtas 
pasākums kopā ar grupu 
“Putukvass”. Ieeja līdz 23.00 – 
2,50 EUR, pēc 23.00 – 3,50 EUR.
SKIM centrā “Dailes” pirmdienās 
un ceturtdienās pulksten 19.00 
vingrošanas nodarbības 
projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā!” ietvaros. 
Vada Inga Ķīse.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Visi esam cilvēki, nevis 
eņģeļi bez spārniem” - 
N. Ikstenai – 50, “Ikviens liktenis 
ir noslēpums un arī brīnums” - 
jaunākie biogrāfiskie romāni, 
literatūras izstāde bērniem: 
“Suns - tas ir brīnums uz ķepām”; 
25. oktobrī 14.00  pasākums 
bērniem: “Reiz sensenos 
laikos…”.

Jaunannas pagastā
5. oktobrī 14.00 
Jaunannas tautas namā 
jaunatnes iniciatīvas projekta 
“Smelies iedvesmu un izglītojies!”  
izvērtēšanas - noslēguma 
pasākums.
19. oktobrī 12.00 
Jaunannas tautas namā 
jaunatnes iniciatīvas projekta 
“Izzini sevi, lai mācītos!” ietvaros 
izglītojoša lekcija un meistark-
lase ar uztura speciālisti Baibu 
Bērtiņu.
Jaunannas bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Dzīves 
svinēšana”  - rakstniecei No-
rai Ikstenai – 50, “Zināmās un 
ne tik zināmās Ziemeļvalstis” 
- Ziemeļvalstu rakstnieku darbi 
bērniem.

Jaunalūksnes pagastā
10. oktobrī 11.00 Zelta rudens 
ekspedīcija: loka šaušanas 
meistarklase “Namejos”, 
Alūksnes Muižas parks ar 
izcilajām arhitektūras vērtībām, 
Alūksnes muzejā Kristiāna 
Brektes personālizstādes 
“MONSTER” apmeklējums, 
Alūksnes Bānīša stacija, viesnīca 
“BAHNHOF”. Pieteikšanās un 
informācija pa tālruni 
25775584.
21. oktobrī 17.00 
Kolberģa tautas namā 
radošās apvienības “DIVI” 
leļļu izrāde bērniem “Viena maza 
pilsētiņa”, veidota pēc 
Margaritas Stārastes literārā 
materiāla. 

Ieeja: 2,00 EUR.
Bejas bibliotēkā literatūras 
un tematiskās izstādes: 
“Pieradinātie draugi” - 
4. oktobris - Pasaules 
dzīvnieku diena, “Es dzīvoju 
tagadnē” - rakstniecei, prozaiķei 
Norai Ikstenai - 50, “Dzīvē nekas 
nav nedz liels, nedz mazs. 
Viss ir vienlīdz liels un vienlīdz 
svarīgs” - angļu rakstniekam, 
dzejniekam, dramaturgam 
Oskaram Vaildam - 165, “Lido 
burtu bari un tu arī lasīt līdzi 
vari (I. Zandere)” - grāmatas 
lasītprasmes 
apgūšanai un nostiprināšanai; 
23. oktobrī 12.00 Bejas 
bibliotēkas lasītāju klubiņa 
pasākums “Vējš spēlējas zeltītās 
kupenās. Rudeņosim...”.
Bejas novadpētniecības 
centrā nodarbības Seno amatu 
darbnīcā: “Meitas pūrs” (iespēja 
mācīties adīt, tamborēt un 
aust); pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Jaunalūksnes pagasta 
vēsture līdz 1945. gadam”; 
“Jaunalūksnes pagasta vēsture 
pēckara periodā no 1945. līdz 
1988. gadam”, “Nacionālo 
partizānu kustība Jaunalūksnes 
pagastā no 1945. līdz 1953. 
gadam”.
Jaunalūksnes bibliotēkā 
izstādes: “Par dzīvi, sāpēm un 
mīlestību…” (rakstniecei Norai 
Ikstenai - 50), “…Šis laikmets 
lēti spožais” (M. Ļermontovam 
- 205), “Rudens nāca, lapas 
bira, Saule gāja raudādama…”; 
literatūras izstāžu cikls “Iepazīsim 
dažādu valstu literatūru” 9. 
izstāde - īru literatūra; 4. oktobrī 
18.00 tikšanās ar dzejnieku, 
mūziķi Guntaru Raču un viņa 
draugiem (Kolberģa tautas 
namā); 15. oktobrī 16.00 Jauno 
grāmatu diena un grāmatu 
apskats, 30.09.-04.10.  dalība 
akcijā “Dienas bez rindām”.

Jaunlaicenes pagastā
12. oktobrī 16.00 
Jaunlaicenes tautas namā 
folkloras kopas “Putnis” 20 gadu 
jubilejas koncerts “Kas meklē, tas 
atrod!”. Pēc koncerta - danči ar 
folkloras kopu “Ore” 
(līdzi var ņemt “groziņu”). 
Ieeja bez maksas.
No 8. līdz 31. oktobrim 
Jaunlaicenes tautas namā 
izstāde “Folkloras kopai 
PUTNIS - 20”.
Jaunlaicenes muižas muzejā 
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”; izstādes: “Daudz 
zābaku pa manu zemi staigā” - 
par cilvēku dzīvi pasaules 
notikumu virpulī laikā no 
1940. līdz 1960. gadam, 
“Latvijas Neatkarības karš 
1918.-1920. Noklusētā 
varonība”; pagalma izstāde 
“Malēnieša raksturs jeb ak 
prieks, ak lustes, ak borģele” 
(pēc pieprasījuma);
izglītojošās nodarbības un 
lekcijas dažāda vecuma 
apmeklētājiem - īpašais okto-
bra sestdienu un svētdienu, kā 
arī skolēnu brīvdienu nedēļas 
piedāvājums ģimenēm ar skolas 
vecuma bērniem – muzeja 
apmeklējuma laikā iespējams 
uzspēlēt spēles, kaut ko kopīgi 
pagatavot vai doties kopīgā 
piedzīvojumā, risinot 
uzdevumus un mīklas (muzeja 
apmeklējumam vēlams iepriekš 
pieteikties);
kāzu un krustabu pasākumi, 
kāzu jubilejas, dzimšanas dienas 
un citi tematiskie pasākumi 
ģimenēm, draugiem, darba 

kolektīviem un domubiedriem.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates 
muzejā no 5. oktobra līdz 
30. novembrim izstāde 
“#100dečiLatvijai” - Anneles 
Slišānes realizētais tekstilmākslas 
projekts;
izzinošas ekskursijas un 
izglītojošās programmas ar 
līdzdarbošanos visām vecuma 
grupām (iepriekš piesakoties):
“Čaklā bitīte” - stāsts par 
bitēm un medu pirmsskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērnu 
grupām, “Veļas diena” - sārma 
gatavošana, veļas mazgāšana 
ar koka veļas mazgājamo 
mašīnu, velēšana, gludināšana 
ar ogļu gludekli, “Neba maize 
pati nāca” - stāsts par maizes 
ceļu no grauda līdz maizes 
kukulim, izmantojot muzeja 
krājuma priekšmetus, “No linu 
pogaļas līdz kreklam” - stāsts 
par linu audzēšanu un apstrādi 
ar aktīvu līdzdarbošanos, “No 
aitas sprogas līdz vilnas zeķei” 
- iepazīstina ar vilnas apstrādes 
procesu pēc nocirpšanas un 
vilnas izmazgāšanas, dodot 
iespēju praktiski izmēģināt 
vilnas plucināšanu, sukāšanu, 
vērpšanu, dzijas šķeterēšanu un 
adīšanu, “Koka pārvērtības” - 
izzinoša un aktīva programma 
par dažādu koku pielietojumu 
sadzīvē un attēlojumu folklorā, 
kāzu programma “Darbi lauku 
sētā” - atraktīva programma 
jaunlaulātajiem un kāzu vie-
siem ar līdzdarbošanos un kopā 
dziedāšanu.
Kalncempju bibliotēkā 
literatūras izstāde: rakstniecei 
Norai Ikstenai – 50.

Liepnas pagastā
26. oktobrī 13.00 
Liepnas tautas namā pagasta 
senioru un draugu tikšanās 
pēcpusdiena.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
16. oktobrī tematisks pasākums 
“Rudens rūķi, ko tu mums 
atnesi?” pirmsskolas vecuma 
bērniem; 4. oktobrī grāmatu 
apskats 4. klasei “Lasīt ir stilīgi!”, 
1.-30. oktobrī grāmatu izstāde 
“Rokdarbi katrai gaumei!”.

Malienas pagastā
12. oktobrī 18.00 Malienas 
tautas namā Jaunannas 
amatierteātra “Šūpoles” 
izrāde - E. Vulfs “Līnis murdā”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
31. oktobrī 10.00 
Malienas tautas namā 
spociņa Jociņa ballīte 
pirmsskolas vecuma bērniem. 
Ieeja: bez maksas.
Malienas bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Mans 
uzticamais draugs” (veltīta 
Starptautiskajai dzīvnieku 
dienai), “Dzīves svinētāja” 
(rakstniecei N. Ikstenai - 50), 
“Diena ar rudens pieskārienu”; 
pasākums: “Kur dzīvo 
grāmatas?”.

Mālupes pagastā
9. oktobrī 16.00 Mālupes 
Saieta namā radošā nodarbība 
“Rudens dekoru veidošana”.
25. oktobrī 12.00 Mālupes 
Saieta namā pasākums “Spēles 
ar krāsām”. Pasākuma laikā 
M. Kaļānes vadībā tiks veidotas 
skaistas gleznas.
2. novembrī 18.00 Mālupes 
Saieta namā Jaunannas 
amatierteātra “Šūpoles” izrāde - 
E. Vulfs “Līnis murdā”.

Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mīlestība ir salds 
nektārs un rūgtas vērmeles…” – 
rakstniecei Norai Ikstenai – 50, 
“Suns neaizmirst 
saimnieku, kaķis - māju” – 
atzīmējot Pasaules dzīvnieku 
aizsardzības dienu; tematiskā 
izstāde “Rudens dārzā”.

Mārkalnes pagastā
26. oktobrī 18.00 
Mārkalnes tautas namā 
vokālo ansambļu sadziedāšanās 
koncerts “Atbrauc pie manis uz 
rudeni”, 20.00 atpūtas vakars 
kopā ar grupu “Rolise”.
Mārkalnes pagasta 
bibliotēkā jaunākās 
literatūras izstāde “Grāmatas 
košas kā rudens lapas”, 
12. oktobrī bibliotekārā 
stunda “E-grāmatas par 
spokiem”, Mārkalnes Sabiedrības 
centrā Birutas Ronkas 
kolekcionēto pastkaršu izstāde 
“Rudens ziedi”.

Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēkā 17. un 
31. oktobrī 11.30 praktiskās 
nodarbības aktīvo bibliotēkas 
apmeklētājiem – senioriem “Paiet 
gadi – dzīves kamols samet 
dzīparus”; 16. oktobrī 14.00 
praktiskās nodarbības ar dārziņa 
grupas bērniem “Glābjam 
rudentiņu”.

Veclaicenes pagastā
4. oktobrī 12.00 Veclaicenes 
pagastā “Koruļos” Latvijas 
nacionālo partizānu piemiņas 
vietas atklāšanas pasākums.
12. oktobrī pārgājiens Ape - 
Korneti (~ 24 km): 9.30-9.55 
dalībnieku reģistrācija, 10.00 
rīta aplis, došanās ceļā, 18.30 
vakariņas, pēc vakariņām, 
plkst.19.30, ar organizētu 
autobusu, interesentiem iespēja 
doties uz Opekalnu baznīcu, 
kur būs skaists koncerts Jāņa 
Holšteina - Upmaņa vadībā, 
koncerta sākums 20.00. 
Nakšņošana Veclaicenes 
tautas namā uz 
saviem matračiem vai 
Dabas mājās. Sīkāka 
informācija par pasākumu: 
https://www.facebook.com/
events/674120886429045/
19. oktobrī 14.00 Veclaicenes 
tautas namā Veclaicenes tautas 
nama senioru vokālā ansambļa 
20 gadu jubileja “Kad gadiem 
es pāri skatos”.  
Piedalīsies: Valmieras pagasta 
jauktais vokālais ansamblis 
“Dziesmotā senatne”, Gulbenes 
kultūras centra vīru vokālais 
ansamblis “Namejs”, Apes 
senioru dāmu deju grupa 
“Vīgriezes”, Apes vecākās 
paaudzes sieviešu vokālais 
ansamblis “Dziesmas mūžs”, 
Misso senioru vokālais 
ansamblis.
Veclaicenes bibliotēkā 
9. oktobrī 11.00 Pasaules pasta 
diena - veidosim un krāsosim 
savu aploksni; literatūras izstāde 
“Starp divām pasaulēm” - 
N. Ikstenai - 50.

Zeltiņu pagastā
6. oktobrī Senioru svētku 
nedēļas laikā Zeltiņu pagasta 
seniori, interešu grupu un 
kolektīvu dalībnieki aicināti 
doties izglītojošā ekskursijā 
uz Viļakas novadu. Apmeklēsim 
Egļavas mežniecības muzeju, 
z/s “Kotiņi”, Viļakas  katoļu 
baznīcu un gida pavadībā 
iziesim dabas taku, kas 
ved uz Nacionālo partizānu 

kaujas mītni Stompaku 
purvā. Pieteikšanās līdz 
4. oktobrim, zvanot pa 
tālruni 29492284.
18. oktobrī 18.00 Zeltiņu 
tautas namā Jaungulbenes 
amatierteātra “Kuriozs” 
sniegumā G. Kalniņas un 
I. Bernovas komēdija “Gribu 
bērnu”, režisore S. Supe. 
Ieeja: 2,00 EUR.
27. oktobrī 12.00 Zeltiņu 
tautas namā nodarbība 
“Cilvēks pats sev labākais 
dziednieks”. Sarunas un 
praktiskas nodarbības ar “zāļu 
sievu” un pirts Meistaru Santu 
Meleci - par pirts un ārstniecisko 
augu ietekmi uz mūsu veselību, 
ārstniecības augu vākšanu, 
uzglabāšanu un pielietošanu. 
Pēršanās iemaņu ierādīšana. 
Masāža - svētki ķermenim, 
asinsrites uzlabošanai 
un prāta atbrīvošanai 
(praktiska darbošanās). 
Pieteikšanās nodarbībai līdz 
25. oktobrim, zvanot pa tālruni 
29492284.
Zeltiņu bibliotēkā no 
30. septembra līdz 4. oktobrim 
akcijas “Diena bez rindām” 
ietvaros individuālas 
konsultācijas par 
e-pakalpojumiem; 31. oktobrī  
15.00 spēle pieaugušajiem 
“Latvijai 100 - Iepazīsti vai 
atceries svarīgākos notikumus 
100 gados”; literatūras izstādes: 
“Norai Ikstenai – 50”, “Receptes 
dzīvespriekam” (psiholoģijas 
literatūras izdevumi), “Lasi! Tas ir 
stilīgi!” (Bērnu žūrija 2019).
Zeltiņu vēstures krātuvē 
pastāvīgās ekspozīcijas: “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltīta novadniekam 
Edgaram Liepiņam), “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”; fotostāsts 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, 
stāstījums par padomju armijas 
raķešu bāzes darbību Zeltiņos.

Ziemera pagastā
12. oktobrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā atpūtas vakars 
kopā ar grupu “Putukvass”.  
Ieeja: 3,00 EUR.
23. oktobrī 11.00 Māriņkalna 
tautas namā radošas rudens 
darbnīcas bērniem.
26. oktobrī 17.00 Māriņkalna 
tautas namā Veļu laika 
vakarēšana. Ziemera folkloras 
kopa aicina – sanāksim kopā, 
sadziedāsim Veļu laika 
dziesmas, pieminēsim savus 
mīļos Veļus, atsauksim viņus 
atmiņā, aicināsim mūsu pulkā 
viesoties, dāvāsim viņiem 
mūsu laiku, domas, atmiņas, 
mūsu sarūpēto mielastu… Veļu 
vakarēšanā līdzi ņemsim vaska 
svecītes, cienastu goda galdam. 
30. oktobrī 12.00 Māriņkalna 
tautas namā senioru 
pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: “Sekot dzīvei pa 
pēdām…” - rakstniecei 
N. Ikstenai – 50, “Romāni tavam 
vakara cēlienam”, “Tavi rudens 
darbi dārzā”, “Bērnu/Jauniešu 
un Vecāku žūrija – 2019”, 
“Nāc, lasi un kļūsti par 
ekspertu!” - grāmatu kolekcija 
(5-15 gadi); pasākumi: “Nāk 
rudens – krāsu mākslinieks” – 
bibliotekārā stunda skolēniem, 
Jauno grāmatu apskats 
senioriem.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī

12. Alūksnes Novada Vēstis 02.10.2019.


