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Turpinās sešu pilsētas ielu pārbūve

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē intensīvi turpinās Rīgas,
Ganību un Rūpniecības, kā arī
Rijukalna, Vējakalna un Lāčplēša
ielu pārbūve.
Kā zināms, Ganību un Rūpniecības
ielu pārbūvi finansē no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda un
Alūksnes novada pašvaldības. Rīgas
ielai nepieciešamais finansējums ir
no valsts autoceļu fonda mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un
pašvaldības līdzekļiem. Savukārt
Rijukalna, Vējakalna un Lāčplēša
ielas pārbūvi finansē pašvaldība un
daļēji - arī Aizsardzības ministrija,
kas piešķīrusi finansējumu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei
Rijukalna ielā un ūdensvada izbūvei
Vējakalna ielā.
Rīgas ielā kopš darbu uzsākšanas
šī gada aprīļa beigās jau ir paveikta virkne darbu. Uzbūvēta zemes
klātne trotuāram un veloceliņam no
Rūpniecības līdz Krišjāņa Barona
ielai. Plānots, ka šīs nedēļas nogalē,
ja būs labvēlīgi laika apstākļi, varēs
sākt apmaļu būvniecību. Brauktuves daļā nofrēzēts vecais segums,
uzklāta asfalta izlīdzinošā kārta un
asfaltseguma apakškārta. Izrakti
grāvji, izbūvētas caurtekas. Turpināsies trotuāra zemes klātnes izbūve
posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz
vietai, kur pārbūvējamais posms

Investīciju
platforma
uzņēmējiem
invest.vidzeme.lv
Vidzemes Uzņēmējdarbības
centrs izveidojis jaunu
mājaslapu invest.vidzeme.lv,
kurā esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem vienuviet
pieejama informācija par
iespējām saņemt dažāda
veida atbalstu.

Asfaltēšanas darbi šonedēļ Ganību ielā
pieslēdzas jau iepriekš
rekonstruētajam.
Ganību ielā seguma konstruktīvās
daļas un apakšzemes komunikāciju
būvniecība ir beigusies un plānots
tuvākajā laikā ieklāt abas
asfaltseguma kārtas – gan
apakšējo, gan virsējo brauktuvē
un nobrauktuvēs, kur tas paredzēts.
Pēc asfaltēšanas darbiem turpināsies
ietvju seguma bruģēšana.
Savukārt Rūpniecības ielā

ir ierīkotas apakšzemes
komunikācijas, turpinās brauktuves,
ietves un apgaismojuma izbūve.
Jūnija otrajā pusē plānots ieklāt
asfalta segumu.
Rijukalna, Vējakalna un Lāčplēša
ielu pārbūves projektā ir izbūvētas
nepieciešamās apakšzemes
komunikācijas un šobrīd rit
nobrauktuvju izbūve, autotransporta
novietošanai paredzēto
paplašinājumu veidošana, apmaļu

Evitas Aplokas foto
izbūve. Nākamajā nedēļā objektā
paredzēts veidot ceļa profilu,
ieklāt šķembas un pēc tam arī
asfalta segumu. Projekta ietvaros
Rijukalna un Vējakalna ielu
krustojumā ierīkos soliņu,
atkritumu urnu, norāžu stabu,
kā arī informatīvu stendu ar
informāciju par Alūksnes muižas
parku. Stenda augšpusi rotās pēc
vēsturisko Ampīra stila vārtu
parauga veidots kalums.

Turpat var iepazīties ar
pasākumu plānu par apmācību
un lekciju piedāvājumu Vidzemē
un citviet Latvijā. Taču vislielākā
mājaslapas vērtība ir investīciju
objektu datu bāze, kas šobrīd
ir plašākā datu bāze Vidzemē,
kurā vienkopus iespējams atrast
informāciju par visu 26
Vidzemes pašvaldību
piedāvājumā esošajiem
investīciju objektiem. Arī privātajiem (zemes, ēku, telpu u.c.)
īpašniekiem iespējams piedāvāt
savus īpašumus gan pārdošanai,
gan nomai.
Alūksnes novada uzņēmējus un
potenciālu investīciju teritoriju
īpašniekus aicinām sazināties ar
Alūksnes novada uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Māru
SALDĀBOLU par īpašumu
pieteikšanu datu bāzei, zvanot pa
tālruni +371 25425222 vai
rakstot uz e-pastu:
mara.saldabola@aluksne.lv.

Tapuši pirmie suvenīri ar Alūksnes logo

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes Tūrisma informācijas
centrā pārdošanā nonākuši
pirmie suvenīri ar Alūksnes logo.
Diskusija par iespējamu Alūksnes
zīmola logotipu aizvadītā gada nogalē un šī gada sākumā notika gan
ar iedzīvotājiem, gan domes deputātiem komiteju sēdēs, vērtējot katras
skices priekšrocības un trūkumus.
Piedāvātie trīs logo varianti bija
apskatāmi pašvaldības laikrakstā
“Alūksnes Novada Vēstis”, kā arī
pašvaldības kontos sociālajos tīklos.
Lai izzinātu, kā skices vērtē un
uztver cilvēki citur Latvijā un arī
kaimiņos Igaunijā, veikta aptauja.
Šo diskusiju noslēgumā, konsultējoties ar logotipu dizaina autoriem
un ņemot vērā viņu profesionālos
ieteikumus, pašvaldībā izveidotā
zīmola darba grupa no trim skicēm
izvēlējās logotipu, kurā vārda
“Alūksne” izrunas forma “Oluksna”
attēlota kā atspulgs ezera ūdenī.
Šādā veidā attēlotas, abas grafiskās
zīmes daļas asociatīvi saistāmas
ar ūdeni – Alūksnes ezeru, kas ir
nozīmīgi saistīts ar pilsētas attīstību
un ir viens no galvenajiem tās
atpazīstamības objektiem. Vienlai-

Alūksnes logo melnbaltā krāsu salikumā
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kus šis logo vērš uzmanību arī uz
īpašo, tikai šim reģionam raksturīgo
izrunu - malēniešu izloksni, un
senatnes mantojumu, jo, kā zināms,
dažos avotos Alūksnes ezera un pilsētas vārda izcelsmi saista ar latgaļu
cilmes vārdu “oluksna”, kas nozīmē
avotainu vietu mežā.
Logo autors ir dizaina birojs “H2E”
– pieredzējis un atzīts šīs jomas
uzņēmums, kura darbi ir novērtēti
ar dažādām starptautiskām un pašmāju balvām. Dizaineru izstrādāto
projektu lokā ir arī ministriju vienotās vizuālās identitātes izstrāde.
Izstrādājot Alūksnes logo, mākslinieki veica izpēti par Alūksni, kā arī

izmantoja jau iepriekš par Alūksnes
zīmola pamatvērtībām atzītās
stiprās puses - kultūrvēsturiskās
vērtības, dabas bagātības, ģeogrāfiskā atrašanās vieta un malēniskā
identitāte šīs puses radošajos un
darbīgajos cilvēkos.
Pagaidām logo lietojums paredzēts
dažādiem tūrisma suvenīriem un
informatīviem materiāliem, taču
jau tuvākajā laikā Alūksnes novada
pašvaldība radīs risinājumu, kā
logo varētu izmantot arī vietējie
uzņēmēji uz savas produkcijas vai
informatīvajiem materiāliem, lai
popularizētu savu piedāvājumu un
Alūksnes zīmolu.

Alūksnes logo krāsu salikumā
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Pašvaldībā
Izlaidumi
Alūksnes novada
vispārizglītojošajās
skolās
Alūksnes novada vidusskola 9. jūnijā 19.00 9.a klase, 3. jūnijā
16.00 12.a, 12.c klases, 8. jūnijā
16.00 9.b un 12.b klases (Alsviķu teritoriālā struktūrvienība).
Bejas pamatskola - 10. jūnijā
16.00.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzija – 9. klasēm 10. jūnijā
13.00, 12. klasēm - 10. jūnijā
17.00.
Ilzenes pamatskola – 10. jūnijā
18.30.
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola - 10. jūnijā
18.00 Jaunannas tautas namā.
Jaunlaicenes pamatskola 9. jūnijā 19.00.
Liepnas internātpamatskola 7. jūnijā 13.00.
Liepnas vidusskola - 10. jūnijā
18.00 9. un 12. klasei skolas
Svētku zālē.
Malienas pamatskola - 10. jūnijā 14.00 Malienas tautas namā.
Mālupes pamatskola 10. jūnijā 16.00.
Pededzes pamatskola 10. jūnijā 17.00.
Strautiņu pamatskola 10. jūnijā 15.00.
Ziemeru pamatskola 10. jūnijā 16.00 Māriņkalna
tautas namā.

Alūksnē, laukumā
pie administratīvās
ēkas Dārza ielā 11
22. jūnijā

Mājražotāju un
amatnieku tirdziņš
no plkst. 9.00
līdz plkst. 16.00.
Pieteikšanās līdz
16. jūnijam pa tālruni
29207776 vai e-pasta adresi:
gundegaand@gmail.com

www.aluksne.lv

Domes 25. maija sēdē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

tika iekļauts projektā “Dzīvo
vesels Alūksnes novadā!”, kas
ir guvis Eiropas Sociālā fonda
atbalstu;

Alūksnes novada domes
šī sasaukuma pēdējā kārtējā
domes sēde notika 25. maijā.
Tajā piedalījās 13 deputāti un
izskatīja 22 darba kārtības
jautājumus.

- apstiprināt dalībnieka maksu
par skolēnu vasaras nometnēm:
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa
Ates muzeja nometnei “Amatam ir
zelta pamats” no 13.06.2017. līdz
17.06.2017. – 25 EUR, Pededzes
pamatskolas nometnei „Fiksiki un
četri elementi” no 07.08.2017. līdz
11.08.2017. – 15 EUR, Malienas
pamatskolas nometnei
“Pasaules pētnieku laboratorija” no
05.06.2017. līdz 09.06.2017. 10 EUR, Alūksnes novada vidusskolas nometnei “Diegabikša ceļojums”
no 05.06.2017. līdz 09.06.2017. - 10
EUR, Bejas
pamatskolas nometnei ,,Raibā
nedēļa” no 12.06.2017. līdz
16.06.2017. – 15 EUR;
- apstiprināt dalībnieka
līdzfinansējuma maksu par Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra vasaras nometnei “Copes lietas 5” no
12.06.2017. līdz 16.06.2017. – 33
EUR, nometnei “Kaķēns Ņauva
meklē draugus” no 21.08.2017.
līdz 25.08.2017. – 30 EUR, vasaras
interešu izglītības programmām
jūnijā – augustā (4 dienas) –
5 EUR;

Dome nolēma:
- izskatot daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Centra ielā 1,
Jaunannas pagastā, iesniegumu,
nodot trīsstāvu dzīvojamās ēkas
“Liepiņas”, Jaunannā, Jaunannas
pagastā, kas sastāv no 18 dzīvokļu
īpašumiem, zemes gabala
4756 m² platībā, un atrodas Centra
ielā 1, Jaunannā, Jaunannas pagastā,
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībai – biedrībai
“Dzīvokļu apsaimniekošanas
biedrība “LIEPIŅAS””;
- apstiprināt Alūksnes
novada pašvaldības aģentūras
„ALJA”, pašvaldības aģentūras
“SPODRA” un Alūksnes
novada pašvaldības
2016. gada publiskos pārskatus.
Ar tiem var iepazīties
pašvaldības interneta mājaslapā
www.aluksne.lv;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 9/2017
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” un saistošos noteikumus Nr. 10/2017 “Par
pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai”;
- atcelt Alūksnes novada domes
23.03.2017. lēmumu Nr.88 „Par
līdzfinansējumu biedrībai
„Sporta klubs Zeltiņi” projekta
realizācijai”. Biedrība lūdza
lēmumu atcelt sakarā ar to, ka
biedrības projekts līdztekus

Alūksnes novada domes deputāti
25. maija sēdē apstiprināja pašvaldības 2016. gada konsolidētā budžeta
izpildi.

1.1. Naudas līdzekļu atlikumu
2016. gada sākumā 2901310 EUR

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde
7. jūnijā 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde
12. jūnijā 10.00
Finanšu komitejas sēde
15. jūnijā 10.00
Informācija par Alūksnes novada
domes jaunā deputātu sasaukuma
pirmo sēdi būs www.aluksne.lv.

- apstiprināt maksu Alūksnes
Mākslas skolas izglītojamajiem par

- apstiprināt dalības maksu Ilzenes
pagasta „Sporta, kultūras, interešu
izglītības un mūžizglītības centra
„Dailes”” organizētajā
velobraucienā „Līkloči papardēs
2017”: bērniem un skolēniem
no 7 līdz 12 gadu vecumam,
piedaloties individuāli - 1 EUR,
skolēniem no 13 gadu vecuma, jauniešiem un pieaugušajiem,
piedaloties individuāli - 2 EUR,
sporta klasei, piedaloties
individuāli - 5 EUR, komandai
(ne mazāk kā 4 dalībnieki) - 7 EUR,
bērniem un skolēniem līdz
6 gadu vecumam un senioriem
no 60 gadu vecuma, piedaloties
individuāli, dalības maksu
nepiemēro;
- apstiprināt aktualizēto
Alūksnes novada attīstības
programmas 2011. - 2017.
Investīciju plānu 2015. - 2017.
gadam. Ar to var iepazīties
www.aluksne.lv;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai
ņemt aizņēmumu Valsts kasē
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atbalstīto projektu
„Pašvaldības autoceļa “Ieviņas –
Laimiņas” pārbūve” Zeltiņu
pagastā un „Pašvaldības autoceļa
“Rūķīši - Gribažas” pārbūves
1.kārta” Jaunannas pagastā
īstenošanai attiecīgi: līdz
185 757,09 EUR un līdz
122657,81 EUR. Projektu
īstenošanai fonds pašvaldībai sākotnēji piešķir avansu, bet gala norēķinu
pašvaldība saņems pēc tam, kad
būs īstenojusi projektu un sniegusi
atskaiti par paveikto.
Līdz ar to projektu īstenošanai
nepieciešamajam finansējumam
jāņem aizņēmums.

“Alūksnes slimnīca” radušies, veicot
kaimiņu novadu iedzīvotāju hospitalizācijas, bet nesaņemot par šo
pakalpojumu finansējumu.
SIA “Alūksnes slimnīca” ir
Alūksnes un Apes novadu pašvaldību kapitālsabiedrība. Sakarā ar
to, ka Gulbenē un Balvos esošā
ārstniecības iestāde – SIA “Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība” 2016. gadā periodiski ir bijusi slēgta
vai tajā ir bijuši ierobežoti saņemami
kādi ārstniecības pakalpojumi, pacienti no Gulbenes, Balvu, Viļakas,
Rugāju un Baltinavas novadiem
šajā laikā ir hospitalizēti Alūksnes
slimnīcā. Taču tā par šo pacientu
ārstēšanu nav saņēmusi finansējumu
ne no stacionāro veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu pārtraukušās
ārstniecības iestādes, ne arī Veselības
ministrijas minimālo neatliekamo pacientu hospitalizācijas skaitu (kvotu)
palielinājumu. Līdz ar to slimnīcai ir
radušies zaudējumi.
Deputāti izskatīja lēmuma projektu,
ar kuru bija paredzēts uzdot slimnīcas valdei nekavējoties organizēt
2016. gada finanšu līdzekļu zaudējumu, kas radušies, veicot Gulbenes,
Balvu, Viļakas, Rugāju, un Baltinavas novadu iedzīvotāju hospitalizāciju, nesaņemot attiecīgo finansējumu,
piedziņas procesu - pārrunas par
zaudēto finanšu līdzekļu atgūšanu,
minimālo neatliekamo pacientu
hospitalizācijas skaitu (kvotu) palielinājumu vai zaudējumu piedziņu
tiesas ceļā. Lēmumā slimnīcas valdes
priekšsēdētāja Maruta Kauliņa būtu
noteikta par atbildīgo zaudējumu
piedziņas procesa organizēšanā, kā
arī uzdots ne retāk kā vienu reizi
mēnesī ziņot Alūksnes novada domes Finanšu komitejai par pieņemtajiem lēmumiem, veikto darbu un
sasniegtajiem rezultātiem zaudējumu
piedziņas procesā.
Tomēr četriem deputātiem balsojot
“par”, četriem “pret”, četriem atturoties un vienam nepiedaloties balsojumā, šo lēmumu dome nepieņēma.
Ar domes lēmumiem pilnībā
iespējams iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā
“Ziņas par pašvaldību”.

Alūksnes novada domes 25. maija
sēdē deputāti izskatīja arī jautājumu par zaudējumiem, kuri SIA

Apstiprina 2016. gada konsolidēto pārskatu

1. Pamatbudžets

Sēdes

- apstiprināt līdzfinansējuma
maksu audzēknim par Alūksnes
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas vasaras nometnēm:
nometnei “Pludmales volejbola
skoliņa II” no 26.06.2017. līdz
30.06.2017. – 15 EUR, nometnei
“Pludmales volejbola skoliņa.
Augam! II” no 03.07.2017. līdz
07.07.2017. – 15 EUR, mācību
treniņu nometnēm Alūksnē jūlijā augustā (vienas nometnes ilgums
6 dienas) – 15 EUR, biatlona
nodaļas mācību treniņu nometnei
ārpus novada jūlijā - augustā
(10 dienas) – 25 EUR, džudo nodaļas
mācību treniņu nometnei “Daugai
2017” Alitys (Lietuva) jūlijā (5
dienas) – 20 EUR;

dalību mācību ekskursijā vasaras
plenēra ietvaros no 08.06.2017. līdz
09.06.2017. - 35 EUR;

1.2. 2016. gada ieņēmumus un ārējo
finansēšanu 16667873 EUR
no kā:
1.2.1. nodokļu ieņēmumus
7350577 EUR
1.2.2. nenodokļu ieņēmumus
368657 EUR
1.2.3. valsts budžeta transfertus
7834863 EUR
1.2.4. pašvaldību budžeta
transfertus 128477 EUR
1.2.5. maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 882844 EUR
1.2.6. saņemtos aizņēmumus no
Valsts Kases 101455 EUR

1.3. 2016. gada izdevumus,
aizdevumu atmaksas un ārējo
finansēšanu 16654796 EUR
no kā:
1.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām
15612625 EUR
1.3.2. atmaksātos aizņēmumus no
Valsts kases 1025577 EUR
1.3.3. pamatkapitāla palielināšana
16594 EUR
1.4. Naudas līdzekļu atlikumu
2016. gada beigās 2913387 EUR
2. Speciālais budžets
2.1. Naudas līdzekļu atlikumu
2016. gada sākumā 284481 EUR
2.2. 2016. gada ieņēmumus
634804 EUR
no kā:
2.2.1. nodokļu ieņēmumus
26752 EUR

2.2.2. valsts budžeta transfertus
608052 EUR
2.3. 2016. gada izdevumus
628839 EUR
no kā:
2.3.1. budžeta izdevumus
atbilstoši funkcionālajām
kategorijām 628839 EUR

10790 EUR no kā:
3.3.1. budžeta izdevumus atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
10790 EUR
3.4. Naudas līdzekļu atlikumu
2016. gada beigās 17597 EUR
4. Citu budžetu līdzekļi

2.4. Naudas līdzekļu atlikumu
2016. gada beigās 290446 EUR

4.1. Naudas līdzekļu atlikumu
2016. gada sākumā 18600 EUR

3. Ziedojumi un dāvinājumi

4.2. 2016. gada ieņēmumus
95097 EUR
no kā:
4.2.1. konkursa vai drošības nauda
95097 EUR

3.1. Naudas līdzekļu atlikumu
2016. gada sākumā 17985 EUR
3.2. 2016. gada ieņēmumus
10402 EUR
no kā:
3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi
10402 EUR
3.3. 2016. gada izdevumus

4.3. 2016. gada izdevumus
81831 EUR
4.4. Naudas līdzekļu atlikumu
2016. gada beigās 31866 EUR
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PAZIŅOJUMS
Sabiedrības līdzdalība Alūksnes novada attīstības
programmas 2018. - 2022. gadam izstrādē
Saskaņā ar Alūksnes novada
domes 23.03.2017. lēmumu
Nr. 72 “Par Alūksnes novada
attīstības programmas 2018. 2022. gadam izstrādes uzsākšanu”,
ir uzsākta novada attīstības
programmas izstrāde. Alūksnes
novada attīstības programmas
2018. - 2022. gadam izstrādes
mērķis ir plānot rīcību kopumu
mērķtiecīgai novada attīstībai
ilgtermiņā. Šis dokuments būs par
pamatu pašvaldības budžeta
līdzekļu plānveidīgai izlietošanai
attīstības projektiem un investīciju
piesaistei turpmākajos 5 gados.
Plānošanas dokumenta izstrādes
termiņš ir 23.03.2017.–
30.04.2018. Par dokumenta
izstrādi atbildīgā persona ir
Alūksnes novada pašvaldības
Plānošanas un attīstības nodaļas
vadītājs. Programmas izstrādi
organizē Alūksnes novada domes
apstiprināta vadības grupa.
Attīstības programma tiks
izstrādāta saskaņā ar Alūksnes
novada ilgtspējīgas attīstības

stratēģiju 2012. - 2030. gadam,
izvērtējot un ņemot vērā
nacionālā līmeņa, Vidzemes
plānošanas reģiona un blakus esošo
pašvaldību plānošanas dokumentus,
pamatojoties uz pašvaldības esošās
situācijas analīzi. Ilgtermiņa
prioritāšu īstenošanai tiks definēti
vidēja termiņa mērķi, veidoti rīcības
un investīciju plāni, noteikta
attīstības programmas īstenošanas
un uzraudzības kārtība.
Lai izstrādes procesā iesaistītu
nozares speciālistus un sabiedrību,
Alūksnes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas
un citus interesentus pieteikties
līdzdalībai programmas izstrādē
šādās tematiskajās darba grupās:
1. Ekonomiskās attīstības darba
grupa;
2. Izglītības jautājumu darba grupa;
3. Veselības aprūpes, bērnu un
ģimeņu un sociālo jautājumu darba
grupa;
4. Kultūras un sporta darba grupa;
5. Jaunatnes jautājumu darba grupa;
6. Pašvaldības darba organizācijas

un sadarbības jautājumu
darba grupa,
7. Infrastruktūras un komunālo
pakalpojumu attīstības, vides
aizsardzības un dabas resursu
izmantošanas darba grupa.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai
tematiskajās darba grupās līdz
15.06.2017., norādot
kontaktinformāciju (vārdu,
uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu)
un vēlamo līdzdalības grupu, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: evita.aploka@aluksne.lv vai
rakstiski, adresējot to Alūksnes
novada pašvaldībai, Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā,
LV-4301.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus
izteikt arī rakstiskus priekšlikumus jaunajai novada attīstības
programmai - elektroniski sūtot
informāciju uz e-pastu:
dome@aluksne.lv vai rakstiski,
adresējot to Alūksnes novada
pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā,
LV-4301, līdz 30.08.2017.

Apmeklētāju pieņemšana jūnijā
Uzmanību! Sakarā ar pašvaldību vēlēšanām apmeklētāju pieņemšanu sarakstā var notikt izmaiņas.
Aktuālā informācija būs pieejama www.aluksne.lv.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
5. un 19. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
5. un 19. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. un 19. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
9. jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš
AUGSTKALNIETIS

09.06.2017. 13.00 – 14.00

Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija
KAPARŠMITE

14.06.2017. 10.00 – 12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

19.06.2017. 11.00 – 12.00

Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA

12.06.2017. 17.00 – 18.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē

Līga LANGRATE

12.06.2017. 10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris
LAZDEKALNS
Ainars MELDERS

12.06.2017.

8.00 – 9.00

Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

15.06.2017. 9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 27.06.2017. 12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS

08.06.2017. 14.00 – 16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars ŠVOLMANIS 12.06.2017. 9.00 – 10.00

Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis ZARIŅŠ

12.06.2017. 16.00 – 17.00

„Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS

07.06.2017. 16.00 – 17.00

SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Papildus augšminētajam,
attīstības programmas
izstrādes ietvaros līdzdalība
būs iespējama, aizpildot
iedzīvotāju aptaujas anketas
un piedaloties dokumenta
publiskajā apspriešanā.
Par šīm iespējām informēsim
atsevišķi. Saskaņā ar
attīstības programmas
darba uzdevumu, iedzīvotāju
anketēšana notiks
šī gada jūnijā - augustā,
dokumenta publiskās
apspriešanas, t.sk.
apspriešanas sanāksmes,
plānotie termiņi 2018. gada
februāris – marts.
Attīstības programmas izstrādes
laikā aktuālā informācija par
sabiedrības līdzdalības iespējām
būs atrodama pašvaldības
mājaslapā www.aluksne.lv,
sadaļā
“Sabiedrība” – “Sabiedrības
līdzdalība”.
Aicinām iesaistīties Alūksnes
novada attīstības programmas
2018.-2022. gadam izstrādē!

Pašvaldība
pārdod malku
Alūksnes novada pašvaldība
pārdod par brīvu cenu 80 m3
malku, pagales garums 80 cm.
Malkas atrašanās vieta: Ošu
ielā 5, Alūksnē, Alūksnes
novadā. Apskate
piesakāma pa tālruņiem
29159712, 29195915 vai
e-pastu: spodra@aluksne.lv.
Malkas nosacītā
cena - 1377,46 EUR.
Personas, kuras vēlas
iegādāties malku, iesniedz
pieteikumu Alūksnes novada
pašvaldības aģentūrā
“SPODRA”, tās darba laikā,
Ojāra Vācieša ielā 2A,
Alūksnē, Alūksnes novadā
līdz 9. jūnijam.
Ja pieteiksies vairāk nekā
viena persona, 14. jūnijā
tiks rīkota izsole starp
šīm personām.

“SPODRA”
citās telpās
Pašvaldības aģentūras
“SPODRA” administrācija
sakarā ar ēkas Pils ielā pārbūvi un
siltināšanu no 1. jūnija pārcelsies
uz telpām Ojāra Vācieša ielā 2A
(ieeja no bijušās fotodarbnīcas
puses).

3. jūnijs – pašvaldību
vēlēšanas
Balsošanas kārtība

2. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu iecirkņi pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, būs atvērti
no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vēlēšanu zīmē var izdarīt šādas
atzīmes:
- ar “+” atzīmēt tos kandidātus,
kuru ievēlēšanu īpaši atbalstāt,
- izsvītrot to kandidātu vārdus un
uzvārdus, kuru ievēlēšanu neatbalstāt.
Vēlēšanu zīmi var atstāt arī negrozītu, neizdarot tajā nekādas atzīmes.
Vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē,
aploksne jāizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.
Ja vēlēšanu zīme sabojāta, bet
nav ievietota aploksnē un aploksne nav aizlīmēta, vēlētājs drīkst
lūgt izsniegt jaunu vēlēšanu zīmju
komplektu. Ja vēlēšanu aploksne
ir sabojāta, pirms tā ir aizlīmēta,
vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu
vēlēšanu aploksni.
Pie izejas no vēlēšanu iecirkņa ir
pieejamas visu kandidātu sarakstu
vēlēšanu zīmes. Šīs zīmes paredzētas, lai vēlētājs nepieciešamības
gadījumā varētu paņemt tā saraksta
zīmi, par kuru balsoja, un izveidot
pilnu vēlēšanu zīmju komplektu.
Šādi tiek aizsargātas vēlētāja tiesības balsot aizklāti, un neviens nevar
uzzināt, kā vēlētājs balsojis, ja viņš
nevēlas to atklāt.

Balsošana mājās

Iepriekšējā
nobalsošana
Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas
stundas dienā var nobalsot iepriekš:
31. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija
līdz 3. jūnijam var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju
var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu
dienā atradīsies sava iecirkņa
teritorijā.

Balsošanas dokumenti
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās,
nepieciešama pase vai personas
apliecība. Ir jābalso SAVĀ iecirknī,
kas norādīts no Centrālās vēlēšanu
komisijas katram balsstiesīgajam
vēlētājam nosūtītajā vēstulē.

Vēlēšanu iecirkņi
Alūksnes novadā vēlēšanu iecirkņi
atrodas: Alūksnes pilsētas administratīvajā ēkā, Alūksnes pilsētas
sākumskolā, Alūksnes novada
vidusskolā, SIA “Alūksnes energoceltnieks” ēkā, Alsviķu kultūras
namā, Strautiņu pamatskolā, Annas
kultūras namā, Ilzenes sporta,
kultūras, interešu izglītības un
mūžizglītības centrs “Dailes”, Bejas
bibliotēkā, Kolberģa tautas namā,
Jaunannas tautas namā, Jaunlaicenes pamatskolā, Kalncempju
pagasta pārvaldē, Liepnas pagasta
pārvaldē, Malienas tautas namā,
Mālupes saieta namā, Mārkalnes
tautas namā, Pededzes tautas namā,
Veclaicenes pagasta pārvaldē,
Zeltiņu pagasta bibliotēkā, Ziemera
pagasta pārvaldē.
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Projekti
Turpinās Multifunkcionālās Pārbūvēs un izgaismos
servisa ēkas būvniecība
kāpnes uz pieminekli
Alūksnes Pilssalā

Multifunkcionālās servisa ēkas apveids jau ir redzams
Druvja Mucenieka foto
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
Aizvadītā gada nogalē
Alūksnes Pilssalā uzsāktie
Multifunkcionālās servisa ēkas
būvniecības darbi turpinās
pilnā sparā un veikta pašvaldības
aģentūras “ALJA” vecās ēkas
demontāža.
Šobrīd būvniecības objektā
norit darbs pie sēdzonas izbūves.
Tāpat objektā tiek izbūvēti
arī vājstrāvas un ārējie
elektroapgādes tīkli.
Turpinās darbs pie pārsegumu
armēšanas un betonēšanas, kā arī
uzsākta iekšējo starpsienu
apšūšana ar ģipškartonu.

Jaunā servisa ēka aizstās
līdzšinējo pašvaldības aģentūras
“ALJA” ēku un kalpos aģentūras
vajadzībām. Ēkā atradīsies biroja
un tehniskās telpas, savukārt
daļa telpu tiks piedāvātas nomā
uzņēmējiem, lai veicinātu
uzņēmējdarbību novadā.
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansētā projekta
“Multifunkcionālas servisa ēkas
izbūve Pilssalā” kopējās izmaksas
ir 854 158 eiro, no kurām
ERAF finansējums ir
227 082 eiro, bet pašvaldības
līdzfinansējums 627 076 eiro.
Multifunkcionālās ēkas
būvniecības darbus Pilssalā veic
uzņēmums SIA “Latvijas
energoceltnieks”.

Pašvaldība līdzfinansēs
pieslēgšanos centralizētajai
ūdensapgādei un
kanalizācijai
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas organizēšana savā
administratīvajā teritorijā.
26. maija domes sēdē deputāti
apstiprināja saistošos noteikumus
“Par pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai”. Plānots, ka pašvaldības
līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo
māju pieslēgšanos centralizētajai
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmai.
Pieņemot saistošos noteikumus,
paredzēts attīstīt efektīvas,
ekonomiskas un drošas
tehnoloģijas, nodrošināt vides

aizsardzību, kā arī samazināt
vides piesārņojuma risku, tādējādi
veicinot dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu.
Saistošie noteikumi izdoti
saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta sesto
daļu, kas noteic, ka pašvaldība var
izdot saistošos noteikumus par
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, nosakot
līdzfinansējuma apmēru un
saņemšanas nosacījumus.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā dzīvojamās mājas īpašnieks
var pieteikties uz Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai, kā arī līdzfinansējuma
apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

Aizsardzības ministrija ir piešķīrusi
daļēju finansējumu 34 053 EUR
7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kāpņu pārbūvei, ko plānots
uzsākt jūnijā. Otru pusi šiem
darbiem finansēs Alūksnes novada
pašvaldība. Kā zināms, atjaunoto
pieminekli toreizējais Valsts prezidents Valdis Zatlers atklāja 2009.
gadā, bet kāpnes, kas ved uz pieminekli, nebija atjaunotas. Tagad līdz

ar kāpņu atjaunošanu, tajās plānots
ierīkot arī dekoratīvu izgaismojumu, kura uzdevums būs gan kalpot
tā primārajam mērķim – izgaismot
kāpnes, gan arī vizuāli izcelt šo
nozīmīgo objektu tumšajā diennakts
laikā. Tāpat paredzēts ierīkot izgaismojumu arī apkārt pašam piemineklim, kas ar vertikālu gaismas kūļu
palīdzību to tumsā akcentēs.

Labiekārtošanas darbu
laikā Pilssalas stadionu lūdz
neizmantot
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē sākusies Pilssalas
stadiona labiekārtošana. Līdz ar
to pašvaldība lūdz iedzīvotājus –
gan pieaugušos, gan bērnus - būt
saprotošiem un šajā laikā, kamēr
noritēs labiekārtošanas darbi,
stadionu aktīvai atpūtai un
sportošanai neizmantot!

Kā jau pašvaldība ir informējusi,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija Alūksnes novada pašvaldībai ir piešķīrusi valsts
budžeta mērķdotāciju stadiona
labiekārtošanai.
Paredzēts ieklāt speciālo skrejceļa
pārklājumu, uzlabot atsevišķu sektoru funkcionalitāti, uzstādīt vingrošanas ierīces, nojumes komandām
un informatīvās zīmes.

Būvē ceļus vairākos
novada pagastos
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vairākos novada pagastos
šobrīd aktīvi turpinās Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai atbalstīto projektu
īstenošana – grants seguma
ceļu pārbūve.
Par Annas pagasta ceļa “Atte –
Lejas” būvniecību jau rakstījām
iepriekšējā izdevumā. Pededzes
pagastā tiek īstenots projekts
“Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa
“Pļevna – Stuborova” pārbūve”.
Paredzēts pārbūvēt ceļu 3,77 km
garumā – veikt tā klātnes profilēšanu, apauguma noņemšanu, sāngrāvju rakšanu un tīrīšanu, caurteku
maiņu un izbūvi, kā arī jauna ceļa
seguma uzbēršanu 2,37 km garumā.
Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem veic SIA “Sorma”.

Jaunalūksnes pagastā savukārt
šobrīd īsteno projektu “Pašvaldības autoceļu “Auseji - Garjuri” un
“Garjuri - Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā”.
Ceļam “Auseji - Garjuri” (3,1 km)
un “Garjuri - Lašķi” (2,9 km) rok
un tīra sāngrāvjus, izbūvē
nobrauktuves un caurtekas, novāc
apaugumu un pastiprina ceļa
segumu 6 metru platumā. Darbus
saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
veic SIA “RUBATE”.
Alsviķu pagastā realizē projektu
“Autoceļa “Karvas pagrieziens –
Skujenieki – Dimdenieki – Čukstu
karjers” pārbūve”. Darbus objektā
saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
veic SIA “SORMA”. Ceļmalas
attīra no kokiem un krūmiem, tīra
esošos grāvjus un rok jaunus, maina
un no jauna izbūvē caurtekas,
atjauno nobrauktuves, kā
arī brauktuves segumu. Ceļa
pārbūve paredzēta
5,1 km garumā.

www.aluksne.lv
Apstiprināts
Alūksnes novada
pašvaldības 2016.
gada publiskais
pārskats
Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka ar 26.05.2016.
domes lēmumu Nr.143 (sēdes
protokols Nr.8, 4.p.) apstiprināts
Alūksnes novada pašvaldības
2016. gada publiskais pārskats.
Ar pilnu pārskata tekstu var
iepazīties Alūksnes novada
pašvaldībā, Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā un
Alūksnes novada pašvaldības
mājaslapā www.aluksne.lv.

Izbūvētas ietves
Torņa un Pils ielā
Alūksnē noslēgumam tuvojas
ietves izbūve Torņa ielā no Pils
līdz Rijukalna ielai. Šos darbus
finansē no Alūksnes novada
pašvaldības budžeta. Līdz ar
ietves izbūvi vienā no lielākajiem pilsētas daudzdzīvokļu
māju dzīvojamajiem rajoniem,
iela ieguvusi arī divas jaunas,
mūsdienīgas autobusu pieturvietas nojumes.
Izbūvēta arī jauna ietve Pils ielā
posmā no Baložu bulvāra līdz
Pils ielas 21. mājai, kur atrodas
“Latvijas Pasta” nodaļa. Arī
šie darbi finansēti no Alūksnes
novada pašvaldības budžeta.

Maina Pilssalas
estrādes grīdu
Pilssalas estrādē pašvaldība veic
estrādes seguma maiņu. Turpmāk to klās kompozītmateriāla
terases dēļi.

Beigsies
Tempļakalna ielas
pārbūve
Noslēgumam tuvojas grants seguma pārbūve Tempļakalna ielā
un tās turpinājumā līdz atpūtas
vietai “Līkais bērzs” Alūksnes
ezera krastā. Tuvākajā laikā
plānots ieklāt frēzētā asfalta
segumu ar bitumena emulsijas
virskārtu no Mieras ielas līdz
ezera krastam, kā arī izvietot
apgaismojuma stabus un lampas
līdz pat atpūtas vietai.

Organizēs
sakoptāko sētu
konkursu
Alūksnes novada pašvaldība
šovasar rīkos sakoptāko sētu
konkursu, kurā aicinās piedalīties sakoptu privātmāju un lauku
sētu saimniekus, uzņēmumus
un iestādes. Konkursa nolikums
pašlaik tiek izstrādāts un būs pieejams www.aluksne.lv. Konkursu par sakoptākajiem īpašumiem
pašvaldība rīko reizi trīs gados.
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Liepnas vidusskolas
audzēkņi izzina profesijas

Jaunieši pulcējās
“PAGALMA svētkos”

Jana Kalēja,
Liepnas vidusskolas
3. klases audzinātāja

17. maijā Liepnas vidusskolas
3. klases skolēni devās mācību
ekskursijā “No čiekura līdz
skaistam mežam” uz “Latvijas
valsts mežu” Vijciema
čiekurkalti. Līdzfinansējums
ekskursijai tika nodrošināts
projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs””
Nr. 8.3.3.0/16/I/001 ietvaros.
Gids Ivars Palejs pastāstīja, ka tā
ir vienīgā čiekurkalte Eiropā, kurā
čiekuru kaltēšanas process notiek
tāpat kā pirms 100 gadiem. Čiekuru
kaltes vecajā krāsnī, rūcot ugunij,
darbojas divdesmit četri čiekuru
žāvēšanas cilindri. Čiekurkaltē tiek
izmantotas vairāk nekā 100 gadus
vecās iekārtas. Skolēni vēroja, kā ar
oriģinālo ceļamo ratu čiekuru maisi
tiek celti uz trešo stāvu, no kurienes
pa speciālām lūkām tos saber
žāvēšanas cilindros. Kurinot krāsni,
telpā ieplūst siltais gaiss, čiekuri
atveras un no tiem izbirst sēklas.
Skolēniem katram bija iespēja pagriezt cilindrus, lai čiekuri vienmērīgi kaltētos. Cilindru grozīšana ir
roku darbs. Izbirušās sēklas nonāk
pirmajā stāvā, kur tiek sašķirotas un
nodotas meža sējēju ziņā. Čiekurkaltē skolēni varēja apskatīt meža
stādīšanas inventāru, arī vissenāko.
Pēc čiekurkaltes apmeklējuma
skolēni gida pavadībā devās mežā.
Viņiem bija jāveic 2,5 km gara
orientēšanās distance, kurā jāatrod
astoņi kontrolpunkti. Distances
laikā skolēni pārvarēja dažādus
šķēršļus-stigas, grāvjus, izgāztus

Jauniešu diena “PAGALMA svētki” pulcēja daudz dalībnieku
Foto no ABJC arhīva
Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu metodiķe
19. maijā multifunkcionālajā
jaunatnes iniciatīvu centrā
“PaGALMS” notika Jauniešu
diena “PaGALMA svētki”.

Skolēniem bija iespēja pagriezt cilindrus, lai čiekuri vienmērīgi
kaltētos
Foto no skolas arhīva
kokus un atbildēja uz jautājumiem
saistībā ar mežu. Skolēni varēja
vērot jaunaudzi, briestaudzi, izcirtumu, daudzas koku un augu sugas,
dažādu dzīvnieku pēdas. Viņi pirmo
reizi piedalījās orientēšanās pasākumā, kurš notika mežā.
Pateicoties projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs” atbalstam, mācību ekskursijas mērķis – iepazīties
ar mežsaimnieka profesijas darba
ikdienu, meža atjaunošanas procesu
un darba specifiku – čiekuru apstrādes cikla demonstrāciju, dēstu
audzēšanu, piķēšanu un stādīšanu
tika īstenots. Šajā dienā skolēni gan
izzināja mežu, gan aktīvi atpūtās.

Pasākumā bija iespēja piedalīties
radošajās darbnīcās – veidot
auskarus un rokassprādzes, grafiti,
radīt interesantas lietas no vecām
zeķēm, marmorēt papīru, bet
“THEIA māja” piedāvāja līdzsvara
lentas darbnīcu. Bērni un jaunieši
varēja spēlēt galda tenisu, galda
futbolu, mankalas, iziet fotoorientēšanās maršrutu, kā arī uzrakstīt
kādu vēlējumu vai jebko, kas uz
sirds darbnīcā “Izpaudies”.
Darbojās “Foto pietura”, kurā bija
iespēja nofotografēties un uzreiz
iegūt momentfoto no pasākuma.
Bija iespēja piedalīties “10 kW
Radošo citronu” organizētajā
Izlaušanās istabā. Vēlāk tika
piedāvāta aktivitāte “Čiliņš pie
ekrāniem”, kur 1. stāva zālē bija

iespēja skatīties multfilmu
“Toms un Džerijs” un cienāties ar
uzkodām, bet 2. stāva zālē bija
iespēja spēlēt X-box spēli. Koncertā
uzstājās Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra brīvprātīgie Selma
un Alexis, perkusionistu grupa
“Djambe beat” un ukuleļu grupa,
savukārt vēlāk uzstājās Latvijā
zināma repa māksliniece VIŅA. Pēc
koncerta notika HOLI krāsu svētki,
kad jauniešiem tika dota iespēja
mest gaisā sausās krāsas un dejot.
Pēc tam apmeklētāji un
organizatori tika aicināti uzkavēties
un pavadīt silto vakaru pie mums
pagalmā, cienāties ar uzkodām un
limonādi.
Pasākums izvērtās ļoti jauks.
Ceram, ka “PaGALMA svētki”
kļūs par jaunu tradīciju.

Par gāzes eksplozijā
cietušās ēkas atjaunošanu

Sakarā ar plašsaziņas
līdzekļos nepatiesi izplatīto
informāciju par to, ka Alūksnes
novada pašvaldība it kā
vilcinās ar gāzes sprādzienā
cietušās dzīvojamās ēkas
Torņa ielā 15, Alūksnē,
atjaunošanu, Alūksnes novada
pašvaldība, SIA “Alūksnes nami”
un Torņa ielas 15. mājas
padome informē par veiktajiem
darbiem saistībā ar mājas
atjaunošanu.

Alūksnes novada pašvaldība
un tās kapitālsabiedrība
SIA “Alūksnes nami” sniegusi
šādu palīdzību gāzes eksplozijā
cietušajiem:
- veica starpstāvu un pamatu
nostiprināšanas darbus;
- veica būvgružu novākšanu un nodrošināja transporta pakalpojumus,
lai cietušie mantas varētu pārvietot
uz pagaidu mājokļiem;
- uzreiz pēc nelaimes nodrošināja
pagaidu mitekļus cietušajiem Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
dienesta viesnīcā un SIA “Alūksnes
nami” dienesta viesnīcā;
- aicināja Torņa ielas 15. nama

iedzīvotājus izveidot mājas
padomi, lai ar tās palīdzību būtu
ātrāka un kvalitatīvāka sadarbība
starp māju un pārvaldnieku
jautājumu risināšanai;
- pasūtīja un apmaksāja mājas
tehniskā stāvokļa novērtēšanu,
ko veica uzņēmums
SIA “LBS-Konsultants”;
- piešķīra cietušajiem
vienreizējo pabalstu ārkārtas
situācijā;
- nodrošināja psihologa palīdzību
cietušajiem, kam tas bija
nepieciešams;
- piedāvāja cietušajiem dzīvokļus
no pašvaldības dzīvojamā fonda,
kā arī ar publisku aicinājumu
uzrunāja novada iedzīvotājus
piedāvāt dzīvojamo platību gāzes
eksplozijas rezultātā bez mājokļa
palikušajām ģimenēm;
- organizē un ir piešķīrusi
finansējumu ēkas atjaunošanas
būvprojekta izstrādei un
autoruzraudzībai, jau notiek
projekta izstrāde;
- regulāri konsultējas ar mājas
padomi, meklējot piemērotākos un
kvalitatīvākos risinājumus mājas atjaunošanas procesa nodrošināšanai;

- palīdzēja informēt sabiedrību par
ziedošanas iespējām avārijas seku
likvidācijai, tālākam mājas remontam un vides labiekārtošanai.
Iedzīvotāji savos dzīvokļos varēs
atgriezties, kad atbilstoši būvprojektam cietusī ēkas daļa tiks rekonstruēta un to atzīs par drošu dzīvošanai. Par to, kad tieši tas notiks,
varēs lemt un tas būs atkarīgs no
ēkas atjaunošanas būvprojekta, pēc
kura varēs paredzēt provizoriskās
atjaunošanas izmaksas.
Kā informē mājas padomes dalībnieki, tā norobežojas no izskanējušā
viedokļa, un tas nevar tikt uzskatīts par mājas iedzīvotāju kopējo
viedokli.
Atgādinām, ka gadījumā, ja sajūtat
gāzes smaku savā dzīvoklī, nekavējoties zvaniet Valsts Ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam pa tālruni
112. Nekādā gadījumā nelietojiet
atklātu uguni! Ja ož pēc gāzes, var
arī vēdināt telpu, bet jāseko līdzi, lai
caurvējš neaizsistu logus vai durvis,
jo tā var rasties dzirkstele, kas
izraisīs sprādzienu. Pilnīgai drošībai
aicinām pamest telpas un sagaidīt
glābšanas dienestu ārpus ēkas.

Dzīvnieku mājā

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

“Astēs un Ūsās” šobrīd dzīvo kaķenīte ar četriem kaķēniem, kuriem drīz
būs nepieciešamas jaunas mājas! Mazajiem kaķēniem vēl ir jāpaaugas,
bet tos jau ir iespēja aizrunāt.
Kontaktttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.
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Mālupes „Anneles”
šīs sezonas brīnumi

Liepnā atklāj saieta telpas tautas namā
Lienīte Zučika,
Liepnas tautas nama vadītāja
Alūksnes novada Liepnas pagastā pie Tautas nama 4. maijā,
par godu Latvijas simtgadei, tika
svinēti “Baltā galdauta svētki”.

Mālupes Saieta nama rokdarbu pulciņa “Annele” rokdarbnieces
Sandra Ābeltiņa,
Mālupes Saieta nama rokdarbu
pulciņa “Annele” dalībniece
Mālupes Saieta namā 19. maijā
notika rokdarbu pulciņa “Annele” un Mālupes pamatskolas
skolēnu darbu izstādes “Anneles
brīnumi” atklāšana.
Ikviens klātesošais, apskatot darbiņus, varēja pārliecināties, ka Mālupes Saieta nama rokdarbu pulciņa
“Annele” dalībnieces ir aizvadījušas
darbīgu, radošu un interesantu
rokdarbu sezonu.
Šajā sezonā apguvām dažādas
ierastas un neierastas rokdarbu
tehnikas - adījām pērlīšu adījumus, audām rokassprādzes, pinām
avīžu grozus. Mācījāmies strādāt ar
tehniskām ierīcēm – adāmmašīnu,
overloku, šujmašīnu. Jauno prasmju
un zināšanu apguves rezultāts ska-

tāms plašā rokdarbu izstādē Mālupes Saieta namā. Izstrādājot darbus,
rokdarbnieces izdomā dažādus
knifiņus darba veikšanai un pulciņa
tikšanās reizēs padalās ar jauninājumiem ar citām dalībniecēm. Tā mēs
mācāmies un mācām vienlaikus, jo
vienu rokdarbu vienmēr var veikt
dažādos veidos.
Šogad īpašu interesi izraisīja
rokdarbu tehnika - avīžu pīšana. Nu
jau ir uzpīti gan grozi, gan interjera
elementi, gan Lieldienu dekori!
Tuvojoties Latvijas simtgadei, mūs
ieinteresēja arī aušana, mākam jau
aust jostas, un šobrīd mācāmies
ievilkt un uzaust dvieļus. Vēl tik
daudz jāmācās - gan galdautu, gan
tautu tērpu aušana.
Jauno rokdarbu sezonu uzsāksim
rudenī un gaidām arī jaunus dalībniekus, jo ar katru rokdarbnieci mēs
kļūstam bagātāki!

Lasīt ir stilīgi!

Svētku pasākumu ieskandināja
Liepnas pagasta amatierkolektīvu
un Liepnas vidusskolas audzēkņu
koncerts, kura laikā piedalījāmies
akcijā “Apskauj Latviju” iestādot
simtgades ozolu, gan arī tika atklātas Saieta telpas Tautas namā.
Laika griežos Liepnas pagasts vēsturiski ir pabijis gan Krievijas, gan
Vidzemes, gan Latgales reģionos,
tad atkal pievienots Vidzemei, tāpēc
nebija šaubu, ka simtgadei veltītam
ozolam ir jāaug arī Liepnā. Starp
Tautas namu un luterāņu baznīcu
iestādījām paši savu Liepnas zemē
izaugušu ozoliņu.
Pasākuma laikā notika arī Saieta
telpu atklāšana, kas tapušas projektā
“Saieta telpu izveide un aprīkošana
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Liepnas Tautas namā”. Šis projekts
iesniegts un atbalstīts Alūksnes
lauku partnerībā un Lauku atbalsta
dienestā Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros.
Projekta rezultātā izveidotas un
iekārtotas divas saieta telpas – virtuve un aktivitāšu telpa. Telpu izveidi
veica SIA “Ozolmājas”, šajās telpās
iebūvēja kanalizāciju un ūdensvadu,
ierīkoja jaunu elektroinstalāciju,

Ar 1. posma skrējienu “Skolas
kalns” 20. maijā Zeltiņu pagastā
dots starts atklātā krosa skriešanas seriāla pasākumam ikvienam
“Mizojam, ka prieks”.

Jaunalūksnes bibliotēka
izveidojusi stabilu un ciešu
kontaktu ar pirmskolas izglītības
iestādi „Pūcīte” audzēkņiem, jau
trešo gadu realizējot grāmatu
lasīšanas akciju ”Lasīt ir stilīgi!”.
Akcijas mērķis ir bērnus no
mazotnes iesaistīt par bibliotēkas
lietotājiem. Bērna – lasītāja
pieredze vēl tikai veidojas, svarīgi
ir veicināt bērna lasīšanas
aktivitātes, tā attīstot fantāziju,
bagātinot valodu. Šajā darbā
svarīgākais ir aizrautība, ieinteresētība.
Bērni reizi mēnesī, skolotājas
Esēnijas Lielbārdes pavadīti, ierodas bibliotēkā, lai mainītu izlasīto
grāmatu pret citu. Pirms grāmatu
maiņas bērns iepazīstas ar vairākām

grāmatām, līdz atrod to pašu interesantāko. Bieži ņem drauga izlasīto
un ieteikto grāmatu.
Akcija noris bērnudārza mācību
gada laikā, un par lasītājiem kļuva
25 bērni, izlasot no trijām līdz 18
grāmatām. Šoreiz paši čaklākie lasītāji bija Evelīna Junkure un Ernests
Dambis. Noslēguma pasākumā
bērnus tencināt par čaklo lasīšanu
bija ieradusies gudriniece Lapsa ar
gardumiņiem. Pārējā laikā bērns uz
bibliotēku nāk vecāku pavadīti.
Šī akcija ir tikai viena no sadarbības formām ar PII “Pūcīte”
audzēkņiem: notiek grāmatu autoru
jubileju pasākumi, pasākumu cikli
“Reiz es būšu dzejnieks”, “Mans
draugs dators”, “Mana valodiņa”,
jauno grāmatu apskati.

nokrāsoja griestus un sienas, ieklāja
linoleju, izveidoja durvju ailu. Telpu
aprīkošanu un mēbeļu izgatavošanu
veica SIA “Amisa” no Balviem.
Virtuves telpās izvietota virtuves
iekārta, plīts, cepeškrāsns, tvaiku
nosūcējs, izlietne ar krānu, trauku
mazgājamā mašīna un pīta, priedes
koka, starpsiena. Otrajā, aktivitāšu
telpā, atrodas divi koka galdi un
soli. Saieta telpas izmantosim kopīgai brīvā laika pavadīšanai, dažādu
saviesīgu pasākumu organizēšanai,
rīkosim izstādes, degustācijas.
Organizējot kopīgus pasākumus,
talkas, pārgājienus, tirdziņus
u.c. – vārīsim tēju, zupu, cepsim
piparkūkas un pīrāgus. Projekta
kopējā izmaksas ir 13 283,73 EUR,

tajā skaitā publiskais finansējums
11 955,36 EUR, Alūksnes novada
pašvaldības finansējums - 1 328,37
EUR.
Šajā pasākumā piedalījās un savu
svētību deva Viļakas, Liepnas un
Kupravas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels. Uzrunas teica arī
Alūksnes novada domes deputāts
Laimonis Sīpols un Liepnas un
Mālupes pagastu pārvalžu teritorijas
attīstības speciāliste Laima Kaņepe.
Pasākums bija kupli apmeklēts.
Pasākuma turpinājumā notika
sarunas un kopā būšana pie balti
klātiem galdiem, cienājāmies ar
tēju, medusmaizēm un izceptajām
plātsmaizēm.

Zeltiņos startējis skriešanas
seriāls “Mizojam, ka prieks”
Elita Laiva,
Biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi””
pārstāve

Sadarbojoties PII “Pūcīte” un Kolberģa bibliotēkai, aug jauni
grāmatu mīļotāji
Foto no iestādes arhīva

Liepnas vidusskolas direktore Liene Stabinge sveic Lienīti Zučiku
saieta telpu atklāšanā
Foto no Liepnas tautas nama arhīva

Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks!”
šogad iekļauts Alūksnes novada
pašvaldības īstenotajā projektā
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”,
ko finansē no Eiropas Sociālā fonda
un valsts budžeta līdzekļiem.
Pirmajā posmā piedalījās 65
dalībnieki vecumā no 2,5 līdz 55
gadiem. Pirms sacensībām notika
“Starta vingrošana”, kurā iesildīšanās vingrojumus veica sacensību
dalībnieki, bet pēc iesildīšanās
vingrošanu profesionālas treneres
Ingūnas Dovgānes vadībā turpināja
līdzjutēji.
Skriešanas pasākums notiek sešās
vecuma grupās.
“Mizojam, ka prieks” 1. posma
rezultāti: SB1 grupā 1. vietā Merisa
Akmentiņa, 2. vietā Santa Zvirbule,
3. vietā Elza Laiva; VB1 grupā
1. vietā Raivo Berkolds, 2. vietā
Miķelis Salmiņš, 3. vietā Dāvis
Sams; SB2 grupā 1. vietā Karlīna
Laiva, 2. vietā Sanija Šuksta, 3. vietā Džeina Pavāre; VB2 grupā 1. vie-

tā Emīls Edvards Vegmants, 2. vietā
Edgars Magaziņš, 3. vietā Rihards
Tomsons; S12 grupā 1. vietā Līva
Poļaka, 2. vietā Ramona Rudzīte, 3.
vietā Laila Ludviga, V12 grupā 1.
vietā Teodors Pavārs, 2. vietā Arvis
Šuksts, 3. vietā Uvis Pavārs; S16
grupā 1. vietā Līna Berga, 2. vietā
Laura Igaviņa, 3. vietā Alise Kazaine; V16 grupā 1. vietā Artis Maksims, 2. vietā Āris Lazdiņš, 3. vietā
Adrians Šuksts; S25 grupā 1. vietā
Elīna Akmentiņa, 2. vietā Sanita
Zaķe, 3. vietā Liene Vipule; V25
grupā 1. vietā Lauris Savčuks, 2.
vietā Inguss Vītols, 3. vietā Bruno
Zaķis; S40+ 1. vietā Līga Tomsone,
2. vietā Ilze Ludviga, 3. vietā Dace
Mūrniece; V40+ 1. vietā Viesturs
Zaķis, 2. vietā Ivars Poļaks, 3. vietā
Normunds Grūbe.
Diena bija ļoti karsta, tāpēc brīdī,
kamēr tika apkopoti sacensību
rezultāti, dalībnieki un līdzjutēji
varēja cienāties ar biedrības sagādāto cienastu – cepumiem, kvasu
un svaigu akas ūdeni. Katrs sava
skrējiena 1. - 3. vietas ieguvējs tika
apbalvots ar medaļu, diplomu un
organizatoru sarūpētu balvu.

Sacensību dalībnieki un līdzjutēji
bija ļoti apmierināti par pasākumu,
jo tas noritēja draudzīgā atmosfērā, kā arī atzina, ka ar nepacietību
gaidīs nākamo posmu, jo tas notiks
vēlu vakarā, bet apbalvošana
pusnaktī.
Nākamie sacensību posmi:
2. posms “Alpu pļavas’’ – 22. jūnijā, reģistrēšanās no pulksten 22.00
– 22.30, no plkst. 22.30 – 23.00
starta vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten 23.00,
Andreja Cauka nekustamajā īpašumā “Alpi’’,
3. posms “Ļeņina laukums’’ – 29.
jūlijā, reģistrēšanās no pulksten
10.00 – 10.55, no plkst. 11.00 –
11.30 starta vingrošana dalībniekiem un līdzjutējiem, starts pulksten
11.30, Zeltiņu pagasta bijušajā
kodolraķešu bāzē, pie Ļeņina
pieminekļa.
4. posms “Krogsalas apļi’’ – 26.
augustā, reģistrēšanās no pulksten
10.00 – 10.55, no plkst. 11.00 –
11.30 starta vingrošana dalībniekiem un līdzjutējiem, starts pulksten
11.30, Zeltiņu pagasta sporta un
atpūtas parkā.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūnijā

Sporta pasākumi novadā

6. jūnijā no 16.00 līdz 19.00 Zeltiņos orientēšanās seriāla „Horizonts
2017” 8. kārta.
13. jūnijā no 16.00 līdz 19.00
Strautiņos orientēšanās seriāla „Horizonts 2017” 9. kārta.
14., 15. jūnijā no 10.00 līdz 16.00
Pilssalas pludmales volejbola
laukumos Nacionālo bruņoto spēku
čempionāts pludmales volejbolā.
17., 18. jūnijā no 10.00 līdz 19.00
Pilssalas pludmales volejbola
laukumos Alūksnes novada atklātais
čempionāts pludmales volejbolā.
Alūksnē
3. jūnijā Pilssalas estrādes atklāšanas pasākums ATCELTS.
13. jūnijā 18.00 pie Mātes tēla Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai veltīts piemiņas brīdis.
17. jūnijā 20.00 Alūksnes Pilssalas estrādē “SKRODERDIENAS
SILMAČOS – 115” gadadienas
izrāde. Ieeja: 8; 10; 12 un 15 EUR,
pensionāriem atlaide 10%. Biļetes
jau pārdošanā.
23. jūnijā 21.00 Alūksnes Pilssalas teritorijā Līgo nakts ugunskuri
Alūksnē. Ieeja: bez maksas.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Mākslinieces Unas Mikudas laikmetīgo rotu personālizstāde “SAVA
DABA”. Izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieci 3. jūnijā 12.00.
Mākslinieka Gunāra Ozoliņa 75 gadu
jubilejas izstāde “ALLA PRIM”.
Mākslinieka jubilejas pasākums 17.
jūnijā 12.00.
Sezonas izstāžu zālē “Apaļais tornītis” Latvijas Mākslas akadēmijas
Stikla mākslas katedras izstāde “6”.
Pastāvīgās ekspozīcijas
„Laikmetu mielasts”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes
liecinieki”.
Pasākumi
21. jūnijā 04.00 Alūksnes ezera
krastā „Vējiņā” saullēkta sagaidīšana „Sauksim sauli”.
30. jūnijā Alūksnes muzejā politiski represēto kluba “Sarma” vadītājas
Dzidras Mazikas 80 gadu jubilejas
pasākums. (Pasākuma laiks tiks precizēts, sekot līdzi informācijai)
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Ziedu pļava
veselībai” (01.–30.06. abonementā), “Mūsdienu latviešu autori”
(01.–30.06. abonementā), “Nozaru
literatūras jaunumi” (02.–30.06. abonementā), “Alūksne apaļos skaitļos”
(01.-30.06. lasītavā), “Lasi un vērtē!”
/Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
2017. gada grāmatu kolekcija /
(01.–30.06. bērnu literatūras nodaļā),
“Jānīt’s pina vainadziņu” (12.-26.06.
bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
01.06.–30.06. Ritas Balanes gleznu
izstāde (bērnu literatūras nodaļā).
01.06.–30.06. Izstāde “Bija tāds
laiks” /Atjaunotajam Alūksnes rajonam – 50/ (lasītavā).
01.06.–30.06. Bērnu un jauniešu
žūrijas konkurss “Lasošā vasara”
(bērnu literatūras nodaļā).
07.06. Pirmā bērnu un jauniešu žūrijas lasītāju tikšanās (bērnu literatūras
nodaļā).
14.06. Spēļu diena bibliotēkā (bērnu
literatūras nodaļā).
26.06. Jauno grāmatu diena, 12.00

jauno grāmatu apskats (abonementā).
26.06. 16.00 Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē tikšanās ar profesoru
Anatoliju Danilānu un grāmatas
“Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi” (“Jumava”) autoru Pēteri
Strubergu.
Alsviķu pagastā
10. jūnijā 20.30 Alsviķu brīvdabas
estrādē Vasaras sezonas atklāšana
– deju kolektīvu koncerts – sadancis
“Dejas vijot…”. Ieeja: 1,50 EUR.
22.00 Zaļumballe ar grupu “Ceļavējš”. Ieeja: 2,50 EUR.
13. jūnijā 10.00 Alsviķu kultūras
namā senioru kopas “Noskaņa”
ikmēneša tikšanās.
21. jūnijā ap 24.00 nakts pārgājiens
“Pa jāņtārpiņu apmirdzēto ceļu pretī
saullēktam” no Alsviķu kultūras
nama uz Jaunlaicenes “Pilsdambīti”,
kur kopā ar Jaunlaicenes folkloras
kopu “Putnis” sagaidīsim saullēktu
(ja nelīs lietus!).
22. jūnijā 19.00 Alsviķu brīvdabas estrādē Līgo svētku ieskaņu
vakars – koncertstāsts “Īsa pamacība
mīlēšanā” pēc R.Blaumaņa stāsta
motīviem. Stāstā uzzināsiet, kā
izvēlēties vislabāko sievu. Par to
Jums pastāstīs Virešu saieta nama
amatiermākslas kolektīvi. Ieeja: 1,50
EUR.
30. jūnijā – 1. jūlijā Alsviķu
pagastā 9. sieviešu vasaras skola
“Dzīvotprieks!” – organizē biedrība
“Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna” sadarbībā ar Alsviķu
pagasta pārvaldi. Sīkāka informācija
un pieteikšanās pie M. Ramanes pa
tālruni 28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstāde: aktierim Jurim Strengam - 80;
tematiskās izstādes: Starptautiskā
bērnu aizsardzības diena, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
„Domās vēlreiz izstaigāsim Sāpju
ceļu”, Vasaras saulgrieži – Jāņi.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstniekam Erikam Ādamsonam - 110, rakstniekam Aivaram
Tarvidam – 60; tematiskās izstādes:
“Ceļo vasarā!”, “Līgo, Jānīt!”.
Annas pagastā
14. jūnijā 10.00 Ezeriņu kapos Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
brīdis.
21. jūnijā 20.00 Annā laukumā pie
kultūras nama līgošana Vasaras
saulgriežos.
Annas bibliotēkā izstādes: „Vasaras
saulgriežos”, „Lai es un prieks tev
liekas draugi abi”, Pēterim Ķikutam
– 110.

Ilzenes pagastā
14. jūnijā 10.00 Ilzenē pie politiski
represēto ilzeniešu piemiņas zīmes
piemiņas brīdis un ziedu nolikšana.
14. jūnijā 11.00 Ilzenes pamatskolas zālē pagasta kultūras un izglītības
iestādes organizē tikšanos ar dziedātāju Anitu Ozolu.
23. jūnijā Ilzenē pie SKIM centra
“Dailes” tradicionālais velobrauciens “Līkloči papardēs”. Reģistrēšanās velobraucienam sacensību dienā
no 10.30 līdz 11.30. Pulksten 12.00
starts bērnu un senioru braucienam,
12.30 starts sporta klasei un tautas
klasei. Sīkāka informācija pa tālruni
29188850 (Viesturs).
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes: “Ar Tēvzemes spēku dvēselēs”
(veltīta 1941. gada 14. jūnijā politiski represētajiem iedzīvotājiem);
“Vasara mūsu dārzos”, “Fantāzijas
žanra literatūra bibliotēkā”.
Jaunalūksnes pagastā
23. jūnijā 23.00 Bejas brīvdabas
estrādē “Dainas” Līgo nakts zaļum-

balle kopā ar grupu “Putukvass”.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Par Latviju, tās cilvēku
darbiem, likteņiem, savdabībām”
(R. Ziedonim - 55), “Ēriks Ādamsons - sava ceļa gājējs”; pasākumi:
“Novadpētniecības materiāla “Jaunalūksnes pagasts agrāk un tagad”,
“Saule grieza zelta riņķi Jāņa Tēva
pagalmā”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes:
“Vasaras lapotnē zaļā Ziedu pilns
sakustas zars, Saistīts, bet dievišķā vaļā Mūžību sveicina gars” (4.
jūnijs – Vasarsvētki), aktierim Jurim
Strengam – 80 (13.06.), “Plūcu
pīpenes baltas, Plūcu zvaniņus zilus
Un āboliņu sarkanbaltsārtu. Lieku
ziedu pie zieda, Lieku zāli pie zāles
Un Jāņu vainagus viju Visiem pēc
kārtas” (Līgo svētki – dabas svētība
cilvēkam); Bejas bibliotēkas lasītāju
klubiņa Līgo svētku pasākums “Ar
margrietiņu pogcaurumā vējš Jau
līgo dziesmas iemēģina pļavās”
(21.06. 12.00).
Jaunannas pagastā
23. jūnijā no 19.00 Jaunannā Jāņu
aplīgošana no sētiņas sētiņā (pulcēšanās laukumā pie “Gustiņa”).
23. jūnijā 23.00 Jaunannas Zaķusalas estrādē Līgonakts zaļumballe
ar Aigaru Kaupužu. Ieeja: 2,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā literatūras
izstādes: „Viss sākas ar melno kaķi”
– karikatūristam Gunāram Bērziņam
90, „Vienmēr ceļā” – dzejniekam,
tulkotājam Jāzepam Osmanim 85.

Jaunlaicenes pagastā
3. jūnijā 23.00 Jaunlaicenes estrādē Vasaras sezonas atklāšanas balle.
Spēlē grupa “Kantoris 04”. Ieeja: 3
EUR, pēc 24.00 ieeja 4 EUR.
21. jūnijā 04.00 pie Jaunlaicenes
“Pilsdambīša” “Vasaras Saulgriežu
godināšana”.
22. jūnijā 20.00 Jaunlaicenes
estrādē Līgo svētku ieskandināšana.
A. Grīnieces komēdija “Līgošanas
nerātnības” ar amatierteātra “Jumts”,
senioru kopas “Viss notiek” un
folkloras kopas “Putnis” piedalīšanos. Ieeja: 2 EUR, pensionāriem
1 EUR, Līgām un Jāņiem (uzrādot
personas apliecinošu dokumentu)
ieeja – brīva.
22. jūnijā 23.00 Jaunlaicenes estrādē Pirmssvētku BAĻĻUKS! Spēlē
grupa “Putukvass”. Ieeja: 2 EUR.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes
muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”; izstāde: “Baltā smilšu kalniņā”;
Izglītojošās nodarbības dažāda
vecuma apmeklētājiem - pieaugušajiem, skolnieku grupām, ģimenēm ar bērniem: rotaļas un blēņas,
teatralizētas krustabu izdarības pēc
sentēvu rituālu motīviem, vāveru
tīšana, malēniešu vārdu spēle, pastaliņu darināšana, skološanās ne pa
jokam, dārgumu meklēšana muižas
parkā, cāļu sargāšana no žagatām,
kur palika cālīši, kad muižā zvani
skanēja, zemnieku ēšanas paradumi,
kā baronese zeķes lāpīja;
Lekcijas: Lintenes meitu skola,
Malēnieši un viņu valoda;
Pasākumi: kāzu un krustabu pasākumi, pasākumi ģimenēm, draugiem,
darba kolektīviem un domubiedriem.
Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā:
13.06.-17.06. bērnu vasaras nometne
“Amatam ir zelta pamats”. Aicina
pieteikt bērnus līdz 9. jūnijam;
20.05.2017. - 16.07.2017. izstāde
“Musturdeķu stāsti”;
Izzinošas ekskursijas un izglītojošās
programmas ar līdzdarbošanos visām

vecuma grupām:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un
medu pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērnu grupām. Cienasts –
maize un medus;
“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;
Kāzu programma „Darbi lauku sētā”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras
izstāde: jubilārei dzejniecei Zinaidai
Lazdai – 125.

Liepnas pagastā
17. jūnijā 20.00 Liepnas brīvdabas
estrādē “Saidupīte” tautas muzikantu saiets.
23. jūnijā 20.00 Liepnas brīvdabas
estrādē “Saidupīte” Līgo pasākums
“Alus un Siers” un zaļumballe.
Liepnas pagasta bibliotēkā tematiskā izstāde: “Nāc, Jānīti, ja nākdams,
Gaida visa vasariņa: Gaida dārzi,
tīrumiņi, Gaida gani, pieguļnieki”
(15.06.-26.06.); dāvinājumu izstāde
„Labas grāmatas ir kā gājputni – tās
vienmēr atgriežas pie lasītājiem”
(01.06.-30.06.).
Malienas pagastā
22. jūnijā 20.00 Malienas pamatskolas sporta laukumā pagasta Jāņu
un Līgu sumināšana. Uz līgošanas
nerātnībām aicinās amatierteātra
“Pakāpiens” kolektīvs. Pulksten
22.00 ielīgošanās balle. Ieeja: bez
maksas.
1. jūlijā 20.00 laukumā pie Malienas tautas nama Bejas amatierteātra
izrāde - R. Blaumanis “Trīnes grēki”.
Ieeja: 1,50 EUR.
Mālupes pagastā
16. jūnijā 19.00 Mālupes brīvdabas estrādē otrais līnijdeju grupu
sadancis Mālupē „Puķu nakts”. Piedalās grupas no Alūksnes un kaimiņu
novadiem.
23. jūnijā 10.00 pie Mālupes Saieta
nama ielīgosim Jāņu dienu.
Mālupes pagasta bibliotēkā:
tematiskās izstādes „Es dzīvoju
šai pasaulē” - Mālupes pirmsskolas grupiņas bērnu darbu izstāde,
Vasara - ceļojumu laiks, „Un sirds kā
apburta maldās pīpeņu pļavās…” Līgo svētki.
Mārkalnes pagastā
15. jūnijā Mārkalnes tautas namā
senioru pēcpusdiena “Laiks pirms
Saulgriežiem”.
22. jūnijā 22.00 Mārkalnes pagasta
brīvdabas estrādē „Lakstīgalas”
Jāņu ieskaņas balle. Spēlē “Rolise”.
Pededzes pagastā
22. jūnijā 20.00 “Līgosim Pededzē!”. Sadziedāšanās un lielā
ugunskura iedegšana Pededzes estrādē. Pie lustīgas nots palīdzēs noturēties Pededzes pašdarbības kolektīvi
un Liepnas dramatiskais kolektīvs
“Troksnis”. Ap pusnakti zaļumballe
līdz spēku izsīkumam. Īpaši aicināti
Jāņi un Līgas!
Pededzes bibliotēkā Jāņu dienas
kompozīcija “Nāc, Jānīti, sētiņā,
došu siera gabaliņu” (22.06. 9.00);
jaunieguvumu izstāde – apskats
“Labus padomus vajag nodod tālāk”
(21.06. 10.00), radošas nodarbības
senioriem “Tur, kur ir dzīve, arī ir
cerība” (15.06., 22.06.).
Veclaicenes pagastā
1. - 2. jūnijā Veclaicenes pagastā
Veclaicenes un Jaunlaicenes jauniešu
pasākums „No zivīm līdz bebriem”.

3. jūnijā 11.00 Veclaicenes tautas
namā mākslinieks Gunārs Ozoliņš
kopā ar Alūksnes mākslinieku kopu
“Akvarelis” aicina uz Mākslas plenēru “Veclaicene zied” meistarklasi.
Būs apskatāma kopas “Akvarelis”
gleznu izstāde. Noslēgumā katram
dalībniekam izsniegs apliecību.
18. jūnijā 20.00 Veclaicenes tautas
namā spēlfilma „Ātrie igauņu puiši”.
Stāsts par trīs igauņu puišiem, kas
astoņdesmitajos gados aizbēg no
Padomju laiku Igaunijas uz Zviedriju. Tur viņus uzņem kā īstus varoņus,
kas izlauzušies no Dzelzs priekškara.
Filma igauņu valodā ar subtitriem
latviešu un krievu valodā.
17. jūnijā 12.00 Veclaicenes tautas
namā „Uz vasaras nots”. Piedalās
Ziemera sieviešu koris „Elisa” un
Tallinas Viimsi jauktais koris.
30. jūnijā 19.00 Veclaicenes tautas
namā Malienas amatierkolektīvs
„Pakāpiens” ar A. Bankas komēdiju
„Šedevrs” 6 ainās. Režisors Arnis
Ezeriņš.
Veclaicenes bibliotēkā izstāde: “Savīsim smaržīgās Jāņu zāles”; radošā
darbnīca bērniem “Gatavojamies
Līgo svētkiem” (17.06. 11.00).
Zeltiņu pagastā
22. jūnijā 19.00 Zeltiņu estrādē
jautrības luga ar dziedāšanu un dancošanu četros cēlienos - Ā. Alunāns
„Seši mazi bundzinieki”. Piedalās
Stāmerienas amatierteātris „Spēle”,
Litenes amatierteātris „Nebēdnieki”
un Litenes deju kolektīvs „Ratenieki”. Ieeja: 2 EUR.
22. jūnijā Zeltiņu pagasta atklātā
krosa skriešanas seriāla “Mizojam,
ka prieks” 2. posms “Alpu pļavas”.
Reģistrācija no 22.00 līdz 22.30,
atklāšana un iesildīšanās no 22.30
līdz 23.00. Pirmais starts 23.00.
24. jūnijā 22.00 Zeltiņu estrādē
zaļumballe kopā ar Kasparu Maku.
Ieeja: līdz 23.00 – 2,50 EUR, vēlāk
3 EUR.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”,
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram
Liepiņam), izstādes “Vēdera vai
prieka pēc…”, “Pa ķēķa durvju šķirbu veroties”, “Desmit apļu gaismā”;
foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos
šūpojoties”, “Zeltiņi 2016”; ekskursijas uz padomju armijas raķešu bāzi
Zeltiņos.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: “Kā tos Jāņus sagaidīja / Tā tos
Jāņus pavadīja”, “Ceļojums ceļojumos”, “Lasītprieks vasarai”, Zeltiņu
muzeja foto stāsts “Zeltiņi 2012”.
Ziemera pagastā
15. jūnijā 11.00 pie Māriņkalna
tautas nama pasākums bērniem
“Mācāmies līgot”. Iepazīsimies ar
vasaras saulgriežu - Jāņu senajām
tradīcijām, mācīsimies pīt ziedu
vainagus un iekrāsosim mūsu vasaru.
20. jūnijā 19.00 pie Māriņkalna
tautas nama vasaras saulgriežu
ielīgošana.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes
bibliotēkā: “Godinot par savu tēvu
zemi kritušos” (01.-09.06, Alūksnes
Brāļu kapu komitejas vadītājam U.
Veldrem – 85), “Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa” (19.-26.06.),
“Bērnu/jauniešu un Vecāku žūrija
- 2017” (jauno grāmatu kolekcija);
pasākums: “Bērni atklāj un iepazīst
pasauli” (01.06., pasākums veltīts
Starptautiskajai bērnu aizsardzības
dienai, tikšanās ar žurnālisti D.
Lozko).
Apkopoja: Evita Aploka
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Alūksnes muzejā apskatāmi
restaurētie raga taures galu
bronzas apkalumi

Aicina uz grandiozu ielīgošanu – brīvdabas
izrādi “Skroderdienas Silmačos”
Kristīne Tjarve
17. jūnijā Alūksnes un
apkārtnes iedzīvotāji tiek aicināti
uz Jāņu ielīgošanas svinībām
ar latviešu visu laiku visvairāk
skatīto izrādi - Rūdolfa Blaumaņa
“Skroderdienām Silmačos”,
kam šajā gadā aprit 115 gadu
jubileja kopš pirmizrādes.
Brīvdabas izrāde notiks
Pilssalas estrādē pulksten 20.00,
bet no pulksten 18.00 - pirmsjāņu
gadatirgus.

Ieva Bogdanova,
Alūksnes muzeja krājuma glabātāja
Alūksnes muzeja ekspozīcijā
“Laikmetu mielasts” apskatāmi
nesen restaurētie raga taures
galu bronzas apkalumi –
apakšējais, kas ir iemutes
daļa un augšējais - atvere.
Unikālo arheoloģijas
eksemplāru atjaunošanu veica
Rīgas Celtniecības koledžas
restaurācijas nodaļas students
Uldis Kalējs restauratores Ievas
Baļļas vadībā no 2016. gada
11. aprīļa līdz 2017. gada
21. februārim. Restaurācija
veikta Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītā projekta ietvaros.

Raga taures fragmenti iegūti
valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļa - Livonijas ordeņa
pilsdrupu 2014. gada arheoloģisko
izpētes darbu laikā. Taures apkalumi
atradās pils galvenajā daļā, gruvešu
slānī, kas veidojies pils bojāejas
rezultātā 18. gadsimta sākumā.
Taures daļu izgatavošanas laiks ir
aptuveni 16. - 17. gadsimts.
Pirms restaurācijas arheoloģiskā
atraduma saglabātības pakāpe
bija noteikta vidēji laba. Veikta
pamatmateriāla sastāvu izpēte,
attīrīšana un turpmākās korozijas
novēršana. Uz atveres daļas
pilnībā atsegts uzraksts CASPER
LQRRENTZ IEGER.
Laipni aicināti apskatīt
restaurēto Alūksnes muzeja
vēsturisko dārgumu!

Mīlestības līkločus, palaidnības
un amizantus brīžus no
Silmaču sētas dzīves izrādē
“Ondo.lv grandiozā ielīgošana
Skroderdienas Silmačos” izspēlēs
izcilu aktieru ansamblis no teju
visiem profesionālajiem Latvijas
teātriem: aktieri Elīna Vāne, Edgars
Pujāts, Ģirts Ķesteris, Ieva Puķe,
Regīna Devīte, Gints Grāvelis,
Imants Strads, Dārta Daneviča,
Inese Ramute, Inta Tirole, Kārlis
Neimanis un Zigurds Neimanis,

kurš ir arī jubilejas izrādes režisors.
Lomās iejutīsies arī dziedātāji Ieva
Sutugova un Nikolajs Puzikovs.
Katru iestudējumu kuplinās arī deju
kolektīvu “Olysta” un “Jaunanna”
dejotāji, kas ne tikai uzstāsies, bet
arī iesaistīs visus skatītājus kopīgā
svētku ielīgošanā.
Biļetes uz brīvdabas izrādi
iespējams iegādāties Alūksnes

Kultūras centrā, “Biļešu Paradīzes”
kasēs visā Latvijā un internetā
www.bilesuparadize.lv. Senioriem
biļetes ar 10 % atlaidi. Biļešu cena
no 8 EUR.
“Skroderdienas Silmačos” 115.
gadu jubilejas izrāžu norisi atbalsta
Ondo.lv, Latvijas Avīze un Rīgas
Viļņi. Organizators: komunikācijas
aģentūra “Volume”.

Novadā notiks veselību veicinoši
un profilaktiski pasākumi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Eiropas Sociālais fonds ir
atbalstījis Alūksnes novada
pašvaldības projektu “Dzīvo
vesels Alūksnes novadā!” un
tā ietvaros dažādām mērķgrupām
– no pašiem mazākajiem līdz
senioriem - novada teritorijā
notiks dažādi profilakses un
veselību veicinoši pasākumi.

Druvja Mucenieka foto

Vienā dienā
iepazīsim NVO
Ilze Zvejniece,
projekta “Alūksnes NVO
atbalsta centrs - atvērts
sadarbībai” vadītāja
Labāk vienreiz redzēt, nekā
simtreiz dzirdēt! Aicinām apciemot vismaz piecas dažādas nevalstiskas organizācijas Alūksnes
un Apes novados un klātienē
noskaidrot, ko, kā un kāpēc organizācijas dara sabiedrības labā.
Izbraukšana 16. jūnija rītā 9.00 no
Alūksnes novada Sabiedrības centra
(Dārza iela 8a, Alūksne) ar kopēju
transportu. REZERVĒJIET VIETU
līdz 14. jūnijam:
* pa tālruni 64322236

* pa e-pastu
aluksnesnvocentrs@gmail.com
* klātienē mūsu birojā Alūksnes
novada Sabiedrības centrā.
Pasākumu finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Alūksnes novada pašvaldības
Sociālā dienesta projektu vadītāja
Antra Paegle informē, ka šobrīd jau
ir sācies Zeltiņu pagasta atklātās
krosa skriešanas seriāls “Mizojam,
ka prieks!”, kas kā tautas sporta
pasākums iekļauts projektā. 3. jūnijā Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādē “Sprīdītis” notiks Ģimeņu
sporta un atpūtas diena ģimenēm ar
pirmsskolas vecuma bērniem.
Septembrī plānots organizēt informatīvas nodarbības skolēniem par
pareizas stājas veidošanos un tās
saglabāšanas nozīmi. No septembra
līdz decembrim sertificēta
speciālista vadībā būs arī grupu
nodarbības skolēniem stājas
saglabāšanai un sirds - asinsvadu
sistēmas stiprināšanai.
Atkarību mazināšanai skolēnu
vidū novada skolu 8. – 12. klašu
audzēkņiem paredzētas psihologa
vadītas nodarbības no septembra
līdz decembrim. Savukārt visu novada vispārizglītojošo skolu piekto
klašu skolēniem notiks arī peldēšanas nodarbības sirds un asinsvadu
sistēmas veselības uzlabošanai un
nostiprināšanai.
Skolēniem paredzētas trīs nometnes
par veselīgu dzīvesveidu. Viena no
tām plānota jūlijā un būs saistīta ar
dažādām fiziskām aktivitātēm. Otrā
nometne notiks augustā un tā būs

Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla “Mizojam, ka prieks!”
1. kārtas dalībnieku kuplais pulks
veltīta jauniešu garīgai izaugsmei
un veselībai, savukārt trešā būs par
to, kā izvairīties no atkarībām, un
notiks oktobrī. Nometņu rīkošanai
varēs pieteikties pretendenti.
Pieaugušajiem iedzīvotājiem būs
vingrošanas nodarbības Alūksnē
un vairākos novada pagastos. No
maija līdz septembrim interesentiem
tiks piedāvātas nūjošanas nodarbības, kas lieliski palīdz pret stresu,
veicina veselīgu sirds un asinsrites
sistēmas darbību, kā arī ķermeņa
svara samazināšanu. Dažādas
sporta aktivitātes notiks Jaunannas
un Malienas pagastos.
Novada strādājošajiem cilvēkiem
novembrī būs iespēja apmeklēt
seminārus un praktiskas nodarbības
par stresa mazināšanu un pārvaldīšanu darba vietā.
Specializētas nodarbības, kā arī
mūzikas terapijas nodarbības projekta ietvaros iecerētas cilvēkiem ar
invaliditāti, tās speciālistu vadībā

notiks no septembra līdz
decembrim.
Topošajām māmiņām plānotas
ūdens vingrošanas nodarbības, kā
arī izglītojošas nodarbības par bērna
ienākšanu ģimenē.
Vairāki projekta finansētie pasākumi novadā notiks arī nākamajā gadā, tostarp nodarbības par
veselīgu uzturu skolās un pagastos,
ziemas sporta aktivitāšu pasākums
ziemas sporta centrā “Mežinieki”.
Jāpiebilst, ka projekta ietvaros
plānots iegādāties arī dažādu aktivitātēm vajadzīgo inventāru – gan
vingrošanas, gan slidošanas un slēpošanas inventāru nelielā apjomā.
Plašāka informācija par projekta
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”
darba plānu, aktivitātēm un
iespējām pieteikties dažādajām
norisēm ir pašvaldības mājaslapā
www.aluksne.lv/dvan.php

