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Alūksnes augstienes virsotnē
Dēliņkalnā – atklāts jauns skatu tornis
19. jūlijā Alūksnes
novadā atklāja jauno
skatu torni augstākajā
Alūksnes augstienes
paugurā – Dēliņkalnā.
Torņa būvniecība
notika Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projektā
“Aizsargājamo ainavu
apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras uzlabošana
antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības
nodrošināšanai”. Projekta
vadītāja - Inese Zīmele-Jauniņa.
Torņa būvdarbu izmaksas
bija 310 995 EUR.
Savulaik tornis Dēliņkalna
virsotnē jau bijis un nu
atkal ikvienam interesentam ir
iespēja vērot plašo, ainavisko
apkārtni no putna lidojuma,
jo tornis būs atvērts ik dienu
un apmeklējams bez maksas.
Alūksnes Tūrisma informācijas
centrs savukārt izveidojis
jaunu maršrutu, kas tūristus
ved pie sešiem apkaimes
skatu torņiem – Alūksnes,
Dēliņkalna un Kornetu
torņiem Alūksnes novadā un
trim skatu objektiem tuvējā
pierobežā Igaunijā – Lielā
Munameģa, Ligzdas koka un
Paganamā skatu torņiem.
Turpinājums 3. lappusē

Alvita Grīvnieka foto

Vairāk par Alūksnes pilsētas svētku norisēm lasiet 6. un 16. lappusē
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Alūksnes Novada Vēstis

Demontē vecās
pieturvietas
Alūksnē šovasar tiek demontētas vecās, savu laiku jau nokalpojušās sabiedriskā transporta
pieturvietas. To vietā uzstāda
autobusu pieturvietu
apzīmējošu ceļa zīmi atbilstoši
satiksmes noteikumiem.

Pašvaldība
izvietojusi ielu
nosaukumu
zīmes,
iedzīvotājiem
jāizvieto māju
numuru zīmes
Pašvaldība ir pabeigusi ielu
norāžu zīmju izvietošanu
pilsētā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.21/2015
“Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu
nosaukuma plāksnes, ēku
numura (nosaukuma) zīmes
Alūksnes novadā”. Atgādinām, ka šie noteikumi nosaka
pienākumu arī iedzīvotājiem
uz to īpašumā vai tiesiskā
valdījumā esošiem īpašumiem izvietot ēkas numura
vai nosaukuma zīmi – ielas
nosaukumu un mājas numuru
vai mājas nosaukumu.
Minētie saistošie noteikumi
atrodami www.aluksne.lv:
Pašvaldība – Dokumenti –
Saistošie noteikumi.
Māju numura vai nosaukuma
zīmēm pie mājām jābūt izvietotām saskaņā ar noteikumos
paredzēto. Zīmes var pasūtīt
pats īpašnieks vai arī lūgt
sniegt pakalpojumu mājas
numura (nosaukuma) zīmes
pasūtīšanā pašvaldība
aģentūrai “Spodra” vai
attiecīgajai pagasta pārvaldei.

Alūksnē, laukumā pie
administratīvās ēkas
Dārza ielā 11

Mājražotāju
un amatnieku

TIRDZIŅŠ
25. augustā

no plkst. 8.00
līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 20.08.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde
8. augustā 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
13. augustā 10.00
Finanšu komitejas sēde
16. augustā 10.00
Domes sēde
23. augustā 10.00

06.06.2018.

Domes 26. jūlija sēdē
Alūksnes novada domes
26. jūlija sēdē deputāti
izskatīja 26 darba kārtības
jautājumus.
Dome nolēma:
- izdarīt grozījumus
Jaunannas Mūzikas un
mākslas pamatskolas nolikumā.
Grozījumi paredz, ka skolā tiek
izveidota jauna – speciālās izglītības programma audzēkņiem ar
mācīšanās traucējumiem;
- iecelt par Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādes “Pienenīte”
vadītāju Ingūnu Dovgāni;
- apstiprināt Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” nolikumu. Jauns nolikums
apstiprināts sakarā ar to, ka
iepriekšējā dokumentā bijušas
veiktas daudzas izmaiņas, turklāt
šobrīd, ņemot vērā pāreju uz
kompetencēs balstītu izglītību,
tiek definēts jauns iestādes darbības mērķis, pamatvirzieni un
uzdevumi. Turpmāk iestādē būs
arī izglītības programma bērniem
bez speciālām vajadzībām;
- apstiprināt “Pārvaldības plānu
2018.-2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā”.
Minētais dokuments noteiks, kā
tiek saglabāts šis mantojums, iesaistot valsts iestādes un pašvaldības. Alūksnes novada teritorijā
atrodas viens Strūves ģeodēziskā
loka punkts – Opekalnā. Objekta popularizēšanai pašvaldības
pienākums būs izvietot norādi uz
A2 šosejas, kā arī informācijas
stendu pie Opekalna baznīcas;
- uzsākt lokālplānojuma izstrādi
plānotā poligona “Lāčusils”
teritorijai – zemes vienībām, kas
atrodas Alsviķu un Ilzenes pagastos. Apstiprināt par lokālplānojuma izstrādes vadītāju Alūksnes
novada pašvaldības teritorijas
plānotāju Madaru Ziņģi-Bumburi,
kā arī apstiprināt lokālplānojuma teritorijas robežu un darba
uzdevumu;
- sagatavot atsavināšanai
Alūksnes novada pašvaldības
nekustamo īpašumu – dzīvokli,
Helēnas ielā 58 – 6, Alūksnē, ar
kopējo platību 30,1 m² un ar to
saistītām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un palīgēkas. Piekrist, ka
atsavināšanas izdevumus sedz
dzīvokļa īrnieks. Pēc atsavināšanas procesa pabeigšanas,
atsavināšanas izdevumus iekļaut
dzīvokļa pirkuma līgumā noteiktajā cenā. Nodot atsavināšanai
minēto dzīvokli, pārdodot to par
brīvu cenu dzīvokļa īrniekam;
- reģistrēt īpašumā un
sagatavot atsavināšanai
nekustamā īpašuma
“Kalnacīrulīši”, Alsviķos, Alsviķu
pagastā, sastāvā esošu neapbūvētu, pašvaldībai piekritīgu
zemes vienību, par kuru Alsviķu pagasta pārvalde noslēgusi
zemes nomas līgumu ar bijušo
zemes lietotāju. Piekrist, ka

atsavināšanas izdevumus sedz
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc
atsavināšanas procesa
pabeigšanas minētos izdevumus
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā. Nodot
atsavināšanai minēto īpašumu,
pārdodot par brīvu cenu
bijušajam zemes lietotājam;
- izdalīt Jaunannas pagasta
pārvaldei no pašvaldības Ceļu
un ielu uzkrājuma fonda finansējumu 5445 EUR ekspertīzes
veikšanai būvprojektam “Dzirnavu tilta ceļa posmā Jaunanna
- Eizentāle, Jaunannas pagastā,
Alūksnes novadā atjaunošana”;
- apstiprināt nekustamā
īpašuma “Zinīši”, Jaunzemos,
Ilzenes pagastā, telpu īslaicīgas
nomas maksu 0,01 EUR (bez
PVN) par 1 m2 stundā;
- apstiprināt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” iznomāto
telpu nekustamajā īpašumā
“Liepziedi”, Liepnā, Liepnas
pagastā, nomas maksu 2,63 EUR
(bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
- apstiprināt dalības maksu
Zeltiņu pagasta pārvaldes organizētajām sacensībām “Kristera
kausa izcīņa pludmales volejbolā” 8 EUR no vienas komandas;
- apstiprināt maksu par Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem - interešu
izglītības programmām laika
posmā no 01.09.2018. līdz
31.05.2019., nosakot dalības
maksu mēnesī, kas netiek aplikta
ar PVN: interešu izglītības programmās (maksa dalībniekam):
ABJC teātris “SnulliS” - 3 EUR,
“Džambas” - 3 EUR, projektu
un iniciatīvu darbnīca “10 kW
radošo citronu” - 3 EUR, lego
darbnīca - 3 EUR, animācijas
un komiksu darbnīca - 3 EUR,
“Mazā etiķetes skola” - 3 EUR,
šahs un dambrete - 3 EUR,
tehniskā modelēšana - 3 EUR,
šūšanas pulciņš “Skroderdienas
PaGALMĀ” - 3 EUR, ukulele un
ģitāras spēle – 3 EUR, jauno
producentu apvienība - 3 EUR;
interešu izglītības programmās
(maksa dalībniekam): deju
kolektīvs “Enku - drenku” 4 EUR, robotika un tehniskā
jaunrade - 4 EUR, mūsdienu
deju studija “Dejo savam
priekam” - 4 EUR dalībniekam,
dziedāšanas studija - 4 EUR,
mūsdienu deja. Hip Hop.
Urban. – 4 EUR; interešu
izglītības programmās
(maksa dalībniekam) deju kolektīvs “Enku - drenku”
(pirmsskolas grupa) - 5 EUR,
dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”
(pirmsskolas grupa) - 5 EUR,
lego darbnīca (pirmsskolas
grupa) - 5 EUR, estētikas
skoliņa (pirmsskolas grupa) 7 EUR;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 2015. gada
26. februāra noteikumos
Nr.2/2015 “Kārtība par naudas
balvas, stipendijas un papildus

finansējuma piešķiršanu
Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamajiem
un pedagogiem”. Grozījumi
nosaka, ka turpmāk uz naudas
balvu par godalgotām vietām
mācību priekšmetu olimpiādēs,
zinātniski pētniecisko darbu
konkursos, interešu izglītības
konkursos un skatēs varēs
pretendēt 5.-12. klašu skolēni.
Savukārt par godalgotiem sporta
sasniegumiem Latvijas čempionātos, kuros noteiktas kārtas,
turpmāk uz naudas balvu varēs
pretendēt par vienu augstāko
sasniegumu katrā kārtā;
- atbalstīt Alūksnes novada
pašvaldības piedalīšanos Latvijas
– Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam galvenā partnera statusā
projektā “Kompleksi risinājumi dabas objektu pārvaldības
uzlabošanai Latvijas - Krievijas
pierobežas reģionos”, apstiprināt
projekta kopējās indikatīvās
izmaksas pašvaldībai
300 286,00 EUR, t.sk.
pašvaldības līdzfinansējumu
indikatīvi 30 028,60 EUR.
Projekts paredz īstenot septiņas
pārrobežu iniciatīvas piecos
dabas objektos un to
apkārtnē - Alūksnes ezerā,
Izborsko-Malskaja ielejā,
Žižickoje ezerā, Zaozerje
dabiskajā robežā, Polisto ezerā.
Projekta ietvaros plānots
uzstādīt videonovērošanas
sistēmu Alūksnes ezerā, kas spēs
identificēt problēmu, piemēram,
peldzonas pārkāpumu, neatļautu
makšķerēšanu, transporta pārvietošanos pa ledu, ugunskuru
kurināšanu krasta zonā neatļautā vietā vai nelaimes gadījumus. Novērošanas zona pārklās
Alūksnes ezera akvatoriju, publiskās peldēšanas vietas un ezera
piekrasti, kā arī uzraudzīs kustību
uz ezera. Sistēma informēs uzraugošos dienestus par neatļautām darbībām novērošanas zonā
un ļaus savlaicīgi reaģēt. Tāpat
plānotas dažādas dabas izglītības
aktivitātes, piemēram, virtuāls
informācijas centrs (stends),
dabas izziņas nometnes bērniem,
apmācību kursi par operatīvu
rīcību ārkārtas situācijās, dabas
teritoriju attīstības plānu izstrāde,
starptautisks forums par dabas
objektu ilgtspējīgu attīstību un
saglabāšanas nozīmi. Plānots,
ka projektā piedalīsies partneri:
Alūksnes novada pašvaldība,
Pleskavas reģiona valsts
autonomā institūcija “Mežu
ugunsdrošības centrs”, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienests, biedrība “C.Albula”,
kā arī asociētais partneris
SIA “Latvijas mobilais telefons”;
- atbalstīt Alūksnes novada
pašvaldības piedalīšanos
INTERREG Baltijas jūras reģiona
transnacionālās sadarbības
programmas 2014.–2020.
gadam projekta “Mobilitātes un
pakalpojumu pieejamības
palielināšana demogrāfisko
pārmaiņu skartajos reģionos”
aktivitātē pilotprojektā
“Transports pēc pieprasījuma

Alūksnes novadā”. Plānots, ka
minētajā projektā sabiedriskā
transporta pakalpojumu
“Transports pēc pieprasījuma”
varētu organizēt Mārkalnes
pagastā, Ziemera pagasta
Šļukumā, kā arī posmā starp
Zeltiņiem un Kalncempjiem;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
Alūksnes novada pašvaldībai
ņemt aizņēmumu Valsts kasē
Eiropas Savienības fondu
ierobežotās projektu iesniegumu
atlases projekta “Alūksnes
novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides
uzlabošanai” īstenošanai Ernsta
Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas internātā līdz
176 980 EUR, aizņēmumu
garantējot ar pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 26.10.2018.
lēmumā Nr. 404 “Par aizņēmumu projekta “Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai
un pieejamības nodrošināšanai”
īstenošanai”. Ar šiem grozījumiem aizņēmuma summa tiek
palielināta, ņemot vērā objektu
būvniecības izmaksu pieaugumu. Jaunās projekta izmaksas
Alūksnes novada dome apstiprināja šī gada 22. maijā domes
ārkārtas sēdē, veicot grozījumus
iepriekš pieņemtajā lēmumā par
projektu;
- ņemot vērā Liepnas
internātpamatskolas
likvidāciju, lai nodrošinātu
skolas ēku saglabāšanu,
piešķirt 1752 EUR Liepnas
pagasta pārvaldei apsardzes
signalizācijas ierīkošanai un
signalizācijas apkopei un
novērošanai nekustamā
īpašuma “Cielaviņas” ēkām
Liepnas pagastā;
- piešķirt 3900 EUR Liepnas
vidusskolai malkas iegādei, lai
nodrošinātu internāta
pakalpojumu Liepnas vidusskolā;
- piešķirt 2060 EUR Strautiņu
pamatskolas ēkas “Strautiņos”,
Alsviķu pagastā konstrukciju
pastiprināšanas projektēšanas
pakalpojumam;
- izdarīt grozījumus pašvaldībai
īpašumā esošo un piekritīgo,
neapbūvēto zemju izmantošanas
iespēju izvērtējumā, pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai
“Vistaskalns” Ziemera pagastā,
noteikt vērtējumu par turpmākās
izmantošanas iespēju - atsavināšana. Prognozētos ienākumus
no zemes izmantošanas noteikt tirgus vērtība atsavinot. Atsavināt
pašvaldībai piederošu nekustamu
īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu “Vistaskalns”, Ziemera pagastā, 2,37 ha platībā, pārdodot
to atklātā izsolē;
Turpinājums 4. lappusē

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu
arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.
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Alūksnes augstienes virsotnē
Dēliņkalnā – atklāts jauns skatu tornis

Torņa atklāšanas pasākumā piedalījās apkārtnes iedzīvotāji,
interesenti un projektā iesaistītie
Evitas Aplokas foto
Turpinājums no 1. lappuses
Dēliņkalna skatu torņa
atklāšanas pasākumā bija
pulcējušies apkārtnes iedzīvotāji,
interesenti no tuvākām un
tālākām vietām un projektā
iesaistītie. Alūksnes novada
domes priekšsēdētājs Arturs
Dukulis par sadarbību minētā
projekta īstenošanā un torņa
būvniecībā pateicās Dabas
aizsardzības pārvaldei, projekta autoram SIA “BM projekts”, būvfirmām SIA “Smart
Energy” un SIA “Livland Group”,
būvuzraugiem SIA “Būvuzraugi
LV”, projekta vadītājai Inesei
Zīmelei-Jauniņai.
Īpaši viņš pateicās skatu torņa
zemesgabala īpašniekam Jurim
Putniņam, kurš laipni atsaucās
pašvaldības aicinājumam un
atļāva savā īpašumā uzbūvēt

objektu, kas tagad priecē visus.
Tāpat pašvaldība pateicas par
atsaucību un sadarbību visiem
tiem zemju īpašniekiem, kuru
īpašumos atrodas ceļš, kas no
kalna pakājes ved augšup līdz
skatu tornim.
- Kad pirms četriem gadiem
atklājām Dabas aizsardzības
pārvaldes skatu torni Kornetos,
runājām, ka vajadzētu vismaz
trīs torņus. Pārvalde uzbūvēja
torni Veclaicenē, pašvaldība Dēliņkalnā. Tagad laiks uzbūvēt
trešo Ziemera pagasta Kampju
kalnā, - sacīja A. Dukulis.
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars
Adlers atminējās, kā pirms 45
gadiem šai pašā vietā tolaik
kolhoza “Nākotne” vīri veidojuši
ceļu augšup uz kalna virsotni,
granti stumjot ar ķerrām. Arī
viņš pateicās zemju īpašniekiem

Pārgriežot lentu, torni svinīgi atklāj Dzintars Adlers (no labās), Arturs
Dukulis un būvnieka pārstāvis Mārtiņš Ducens
un uzsvēra viņu atsaucības un
sadarbības svarīgo lomu šādu
projektu īstenošanā.
- Alūksnes novadam ir paveicies, jo tā teritorijā atrodas
aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” ar daudzām dabas
bagātībām – ezeriem, gravām,
Dēliņkalnu, dažādām augu
un koku, dzīvnieku un putnu
sugām. Lai šīs dabas bagātības
varētu vērot no augšas, nu
projektā esam augstākajā
Alūksnes novada virsotnē –
Dēliņkalnā - atjaunojuši skatu
torni. Šajā projektā viens no
mērķiem ir antropogēnās slodzes
mazināšana aizsargājamajā
teritorijā, lai tūristi savus
maršrutus plānotu pa konkrētām
takām, tādējādi tiktu saglabātas
dabas vērtības, - uzsvēra
Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Dzintars Adlers.

Jaunais Dēliņkalna skatu
tornis ir 27 metrus augsts,
un tā virsotnē atrodas skatu
platforma ar binokli, no kurienes paveras plaša apkārtnes
ainava. Tornis ir aprīkots ar
apmeklētāju skaitīšanas ierīci.
Pie torņa atrodas atpūtas vieta
ar galdiem un soliem. Savukārt
pie ceļa, kas ved uz torni,
izbūvētas labierīcības, izvietots
informatīvais stends un izveidots
automašīnu stāvlaukums. Ceļš
no kalna pakājes līdz tornim gan
ir mērojams kājām. Dēliņkalns
atrodas aizsargājamo ainavu
apvidus “Veclaicene” dabas
liegumā “Dēliņkalns”.
Projektā “Aizsargājamo ai-

Arturs Dukulis pateicas zemes gabala īpašniekam Jurim Putniņam
navu apvidus “Veclaicene”
infrastruktūras uzlabošana
antropogēnās slodzes
mazināšanai un pieejamības
nodrošināšanai” vēl tiks izveidoti atpūtas un dabas izziņas
pieturas punkti (dabas mājas),
pašapkalpošanās tūrisma
informācijas punkti, treileru
laukums, uzlaboti ceļu maršruti,
izvietotas informācijas zīmes,
norādes un stendi. Projektu
Alūksnes novada pašvaldība
īsteno sadarbībā ar Apes
novada domi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Septembrī Alūksnē atklās unikālu
dzelzceļam veltītu ekspozīciju
Šā gada 1. septembrī
apmeklētājiem durvis
vērs restaurētais Gulbenes
– Alūksnes bānīša stacijas
bagāžas šķūnis, kurā vēl
šobrīd norisinās pēdējie
darbi, lai izveidotu īpašu,
Baltijā vienīgajam
pasažieru pārvadājumiem
izmantotajam šaursliežu
dzelzceļam veltītu
ekspozīciju.
Alūksnes Bānīša stacijas
ekspozīcija veidota kā virtuāls
ceļojums laikā un telpā. Tās
mērķis ir popularizēt dzelzceļa
kultūru kā tradicionālu, bet
vienlaikus modernu un
ilgtspējīgu dzīvesveida
sastāvdaļu.
Par dizaina biroja “H2E”
veidotās ekspozīcijas
vizuālā tēla pamatu kalpo
unikālā Alūksnes stacijas
bagāžas šķūņa arhitektonika, kā
arī tā galvenā funkcija – bagāžas
novietošana. Piemēram, dizaineru veidotās bagāžas kastes
kļūs par vizuālu apliecinājumu
kā vēsturiskajai, tā šodienas
funkcijai.
Ekspozīcija apmeklētājus
iepazīstinās ar dzelzceļa vēsturi
trijās dimensijās. Eiropas
dimensijas stāstā būs
attēloti Eiropas dzelzceļa
attīstības scenāriji kontekstā ar

SIA “H2E” vizualizācija

Druvja Mucenieka foto
Alūksnes bānīti. Lokālās
dimensijas stāsts, kurš attēlos
braucošu un nemitīgi kustībā
esošu bānīti ar animācijām,
vēstīs par desmit Alūksnes bānīša
stacijām. Trešās dimensijas stāsts
būs veidots kā bagāžas kastes,
un stāstīs par dzelzceļa
tehniskajiem aspektiem.
Iepazīstot dzīvesstāstus un
laikmetu ainas, kā arī
fotogrāfijas un videosižetus,
apmeklētāji atklās dzelzceļa
vēstures faktus, dzirdēs unikālos
desmit staciju stāstus, ieraudzīs
bānīti kā palīgu, darba
vietu un iedvesmas avotu,
noslēgumā rodot atbildi

tam, ko katram nozīmē
bānītis.
Alūksnes bānīša stacijas
ekspozīcija būs pieejama
apmeklētājiem no 2018. gada
1. septembra. Ekspozīcija no
maija līdz oktobrim
apmeklētājiem būs pieejama no
otrdienas līdz svētdienai ar darba
laiku no pulksten 11.00 līdz
18.00. Savukārt no novembra
līdz aprīlim to varēs apmeklēt
tajās pašās dienās no pulksten
11.00 līdz 17.00. Piesakot
apmeklētāju grupas, būs
iespējams vienoties par
ekspozīcijas apmeklēšanu
arī citā laikā.

Darbi Alūksnes bānīša stacijā
norisinās projekta “Gaismas
ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros,
projekta vadītāja Sanita
Adlere. Projektu Alūksnes novada
pašvaldība īsteno sadarbībā ar
Gulbenes un Cesvaines novadu
pašvaldībām un Smiltenes
evaņģēliski luterisko draudzi
Kultūras ministrijas Eiropas
Savienības fondu līdzekļu
Darbības programmas “Izaug-

sme un nodarbinātība” prioritārā
virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte”
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī ar to saistītos
pakalpojumus” ietvaros.
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
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Alūksnes Novada Vēstis

Alūksnē turpinās
ielu pārbūve
Alūksnē šobrīd notiek
Pleskavas, Dārza un Ojāra
Vācieša ielu posmu pārbūve,
līdz ar to Alūksnes novada
pašvaldība vērš autovadītāju
uzmanību uz satiksmes
ierobežojumiem būvdarbu
laikā.
Kopš maija notiek Pleskavas
ielas pārbūve. Iela ir sadalīta
trīs kārtās, un pārbūve sākta ar
kritiskākajām – 2. un 3. kārtu.
2. kārta ir no ieejas muižas parka
teritorijā aiz 7. Siguldas Kājnieku
pulka pieminekļa un turpinās līdz
Ievu (pagrieziens uz “Sīļiem”) un
Ozolu ielas krustojumam,
3. kārta - no Ozolu un Ievu ielas
krustojuma līdz pilsētas robežai
Kolberģa virzienā.
Ielai mainīs segumu, izbūvēs
grāvjus lietusūdens novadīšanai,
pieturvietas un atpūtas vietas,
pēc iedzīvotāju ierosinājuma
ierīkos apgaismotu gājēju un
velosipēdistu celiņu gar ielas
malu ezera krasta pusē līdz Ievu
ielai.
Plānots, ka tuvākajā nedēļā
sāksies un apmēram mēnesi
turpināsies vecā asfalta seguma
frēzēšana, reciklēšana, pēc tam
arī jauna seguma uzklāšana. Par
iespējamām izmaiņām pašreizējā
satiksmes organizācijā minēto
darbu veikšanas laikā informēsim
turpmāk.
Savukārt no jūlija vidus uzsākta
pārbūve Ojāra Vācieša un
Dārza ielu krustojumā un tam

piegulošajos ielu posmos - Ojāra
Vācieša ielā no Pils ielas līdz
iebrauktuvei uz veikalu “Maxima”
un Dārza ielā no Tirgotāju un
Latgales ielas krustojuma līdz
Ojāra Vācieša ielai. Minētie posmi ir pilnībā slēgti satiksmei, un
tos lūdzam apbraukt pa Šķūņu,
Latgales, Tirgotāju un Lielā Ezera
ielām.
Pārbūves laikā vispirms izbūvēs
lietusūdens kanalizācijas
sistēmu, lai nodrošinātu
ūdens novadīšanu, novērstu
tā uzkrāšanos uz brauktuves,
uzlabotu satiksmes drošību
transportam un pārvietošanos
gājējiem, kā arī novērstu
ielas malā esošo ēku fasāžu
bojājumus. Pēc lietusūdens
kanalizācijas sistēmas izbūves
notiks brauktuves seguma
atjaunošana, ņemot vērā
tā kritisko stāvokli. Seguma
atjaunošana plānota esošās
brauktuves platumā, izņemot
posmu Dārza ielā no “Branchess”
veikala līdz Ojāra Vācieša
ielai, kur satiksmes drošības
apsvērumu dēļ paredzēta brauktuves sašaurināšana. Seguma
atjaunošanai paredzēts veikt
izlīdzinošo frēzēšanu un jaunā
asfalta seguma ieklāšanu virs
tās. Atsevišķās nelielās vietās,
kur tas nepieciešams, paredzēta
ietvju un nobrauktuvju seguma
atjaunošana.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība aicina piedāvāt
telpas sociālo pakalpojumu
centra izveidei
Alūksnes novada
pašvaldība ir izsludinājusi
konkursu un aicina
iedzīvotājus pieteikt tam
savus būvju un zemju
īpašumus Alūksnē, kuri būtu
piemēroti Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvaldes
pakalpojumu centra
izveidei.
Kā īpašuma optimālie
raksturojošie parametri noteikts,
ka īpašumam jāatrodas Alūksnes
pilsētā un ēkai jābūt lielumā
no 1 100 m2 līdz 1500 m2.
Ne mazāk kā 30% no kopējās
nedzīvojamās ēkas platības
ir jābūt tehniski atbilstošai
tūlītējai ekspluatēšanai. Tāpat

īpašumam jābūt nodrošinātai
vides pieejamībai, jābūt tiešai
piekļuvei pie blakusesošās
ielas un aprīkotam ar
inženierkomunikācijām.
Ar konkursa noteikumiem un
pielikumu var iepazīties Alūksnes
novada pašvaldības mājaslapā
www.aluksne.lv sadaļā “Konkursi”.
Pieteikums iesniedzams līdz
2018. gada 10. augusta pulksten 16.00 Alūksnes novada
pašvaldības Kancelejā, 306.
kabinetā, Dārza ielā 11.
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Domes 26. jūlija sēdē
Turpinājums no 2. lappuses
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 22.05.2018.
lēmumā Nr. 176 “Par aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta
īstenošanai”. Grozījumi saistīti
ar nepieciešamību projekta
īstenošanai piešķirt 73 402,72
EUR papildu finansējumu sakarā
ar izmaksu pieaugumu. Lielāko daļu papildu finansējuma
sastāda vecā asfalta seguma
noņemšanas darbi sakarā ar to,
ka projektā veiktie ģeotehniskās
izpētes urbumi uzrādījuši vidēji
8-9 cm asfalta biezumu, taču

realitātē daļā objekta asfalta
biezums sasniedz pat 22 cm. Lai
izbūvētu būvprojektā paredzētās
konstruktīvās kārtas, ir nepieciešams nofrēzēt asfaltu visā tā
biezumā. Līdz ar papildfinansējuma nepieciešamību pieaug
pašvaldības līdzfinansējums
projekta īstenošanā.
Pilnībā ar domes lēmumiem
var iepazīties www.aluksne.lv/
Pašvaldība/Par Alūksnes novada
domes darbu/Domes lēmumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

01.08.2018.

Pārkārto satiksmes autobusus
skolēnu vajadzībām
Sakarā ar Ilzenes
pamatskolas slēgšanu,
lai nodrošinātu Ilzenes
un Zeltiņu pagastu bērnu
nokļūšanu tuvākajās
izglītības iestādēs –
Strautiņu pamatskolā,
bērnudārzā un izglītības
iestādēs Alūksnē, no šī gada
1. septembra būs vairākas
izmaiņas satiksmes
autobusu reisos.
Alūksnes novada pašvaldības
Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus
Berkulis informē, ka mācību
gada laikā no rīta darbdienās
pulksten 6.45 no Alūksnes autoostas kursēs autobuss maršrutā
Alūksne-Zeltiņi-Jaunzemi-ZeltiņiZeltiņu centrs (iebraucot pagasta
centrā pie daudzdzīvokļu mājas
“Tērces”)-Strautiņi-Alūksne (gar
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāziju un Alūksnes novada
vidusskolu)-Autoosta. Ierašanās
laiks Alūksnē - pulksten 8.20.
Sakarā ar jaunā iepriekšminētā
reisa atklāšanu, tiks slēgti
reisi maršrutā Alūksne-ZeltiņiKalncempji pulksten 7.00 no
Alūksnes, kas kursēja līdz
Zeltiņiem.

Savukārt sakarā ar Strautiņu
pamatskolas mācību stundu
sākuma maiņu, pārkārtojumi tiks
veikti arī maršrutam AlūksneAlsviķi-Strautiņi-Alūksne. No 1.
septembra no Alūksnes tas aties
pulksten 7.50, bet pēcpusdienā
– pulksten 15.15. Pēcpusdienas
reiss mācību gada laikā kursēs
šādā maršrutā: AlūksneStrautiņi-Zeltiņu centrs (pie
daudzdzīvokļu mājas “Tērces”)Jaunzemi-Strautiņi (izbraucot
maršrutā noteiktās pieturvietas
Alsviķu pagastā)-Alsviķi-Alūksne.
Skolēni nokļūšanai uz skolu vai
mājās varēs izmantot arī citu
pārvadātāju, piemēram, CATA
autobusu maršrutu reisus.
Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāja Ingrīda
Sniedze informē, ka bērnudārza
vecuma bērnu nogādāšanai no
Ilzenes un Zeltiņu pagastiem uz
bērnudārzu Strautiņos, kursēs
pagasta pārvaldes organizēts
transports.
Ilzenes un Zeltiņu pagastos
dzīvojošo skolēnu, kuri dzīvo
tālāk par 3 km līdz pieturām
Jaunzemi, Zeltiņi, Zeltiņu centrs,
nogādāšanai no un līdz pieturām
kursēs pagasta pārvaldes

organizēts transports, lai laikā
varētu nokļūt uz sabiedrisko
transportu.
Par precīzāku informāciju
sakarā ar bērnudārza un skolu
audzēkņu nokļūšanu uz mācību
iestādēm aicinām vērsties pagastu pārvaldēs pēc 20. augusta.
Zeltiņu un Ilzenes pagastu
skolēniem, kuriem līdz šim
nav bijis nepieciešams izmantot e-talonu braukšanai
sabiedriskajā transportā,
līdz mācību gada sākumam
nepieciešams nokārtot e-talonus
braukšanai līdz Alūksnes novada
izglītības iestādēm sabiedriskajā
transportā, griežoties pagastu
pārvaldēs vai skolās, kuras
apmeklēs. Pagastu pārvaldes
sadarbībā ar skolām operatīvi
risina šos jautājumus. Vēršam
uzmanību uz to, ka, lai saņemtu
e-talonu, būs nepieciešama
fotogrāfija. Lūdzam skolēnu
vecākus nokārtot šo jautājumu,
lai 3 septembrī tie skolēni, kas
brauks ar sabiedrisko transportu, jau var izmantot e-talonus
norēķinam par biļeti, kuras
izdevumus sedz pašvaldība.
Evita Aploka

Apmeklētāju pieņemšana augustā
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
20. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
6. un 20. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
6. un 20. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
10. un 24. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā
Deputāts

Pieņemšanas Pieņemšanas
datums
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

28.08.2018.

10.00-11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS

24.08.2018.

15.00-16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE

29.08.2018.

10.00-11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA

27.08.2018.

11.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE

22.08.2018.

11.00-12.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

16.08.2018.

8.30-9.30

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS

23.08.2018.

9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

22.08.2018.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS

13.08.2018.

13.00-14.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS

13.08.2018.

15.00-16.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jānis ZELTIŅŠ

21.08.2018.

9.00-10.00
11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā

Jana ZILKALNE

08.08.2018.
22.08.2018.

9.00-10.00
11.00-12.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Veclaicenes pagasta pārvaldē

Druvis MUCENIEKS

01.08.2018.

Alūksnes Novada Vēstis

5.

Mājas pārņemšana dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā
Saskaņā ar likuma
“Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”
50. panta 7. daļu valsts
dzīvojamās mājas
valdītāja vai pašvaldības
pienākums ir pārvaldīt un
apsaimniekot dzīvojamo
māju līdz tās pārvaldīšanas
tiesību nodošanai dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībai
vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai.
Daudzdzīvokļu mājas
apsaimniekošana var
notikt divos veidos.
Pirmais veids – kad dzīvokļu
īpašnieki nevienojas vai
nevar vienoties par mājas
pārvaldīšanas tiesību
pārņemšanu - nozīmē to,
ka katrs dzīvokļa īpašnieks
atsevišķi slēdz dzīvojamās
mājas uzturēšanas un
apsaimniekošanas līgumu
ar līdzšinējo mājas
apsaimniekotāju, kas visbiežāk
ir esošais apsaimniekotājs.
Šajā gadījumā visus lēmumus
par mājas apsaimniekošanu,

t.sk. remontu nepieciešamību,
apsaimniekošanas
maksas noteikšanu u.c.,
pieņem apsaimniekotājs.
Otrs veids – kad dzīvokļu
īpašnieki (dzīvokļu īpašnieku
kopsapulcē) normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā pārņem
mājas pārvaldīšanas tiesības nozīmē to, ka dzīvokļu
īpašnieki māju pārvalda
un apsaimnieko paši,
vai arī dzīvokļu īpašnieki
slēdz līgumu ar kādu
apsaimniekošanas uzņēmumu.
Šīs apsaimniekošanas modelis
paredz, ka dzīvokļu īpašnieki
apvienojas kādā struktūrā un
paši pārņem dzīvojamās mājas
apsaimniekošanu.
Arī šajā gadījumā pastāv
vismaz divas izvēles iespējas
- dzīvokļu īpašnieku biedrība
vai dzīvokļu īpašnieki pārņem
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu
savās rokās un uz pilnvarojuma
līguma pamata pilnvaro kādu
dzīvokļa īpašnieku vai arī citu
juridisku vai fizisku personu par
mājas pilnvaroto personu
(mājas vecāko).
Pilnvarnieks var būt ne

tikai fiziska persona (kāds no
dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem), bet arī juridiska
persona. Dzīvokļu īpašnieki var
slēgt pilnvarojuma līgumu ar
apsaimniekošanas firmām vai ar
esošo apsaimniekotāju.
Apsaimniekošanas būtība
nemainās, ja pārvaldīšanu
pilnībā pārņēmuši paši dzīvokļu
īpašnieki vai tā uzticēta
apsaimniekošanas uzņēmumam.
Mainās vienīgi tāds parametrs
kā izmaksas. Tieši šī iemesla dēļ
dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja

Piešķirti līdzekļi klientu
apkalpošanas centra izveidei
Alūksnes novada pašvaldībai
no valsts budžeta piešķirta
49663,22 EUR dotācija Valsts
un pašvaldību vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidei.
Vienotais klientu apkalpošanas
centra atradīsies pašvaldības
administratīvās ēkas Dārza ielā
11, Alūksnē, 1. stāvā. Plānots, ka
līdz ar pašvaldības pakalpojumu
sniegšanu, tajā būs nodrošināta

arī vairāku valsts iestāžu – Lauku
atbalsta dienesta, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes,
Valsts ieņēmumu dienesta,
Valsts zemes dienesta klientu
apkalpošana.
Alūksnes novada dome
2015. gada 25. jūnijā pieņēma
lēmumu izveidot šādu vienoto
klientu apkalpošanas centru.
Līdzīgi centri ar valsts budžeta
finansējuma daļu jau izveidoti

daudzviet Latvijas pašvaldībās.
Alūksnes novada pašvaldībai
centra izveidei dotācija piešķirta
šovasar. Projektu administratīvās
ēkas telpu grupas lietošanas
veida maiņai izstrādājusi SIA
“Arhitekta L. Šmita darbnīca”.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kapu apmeklēšanu nakts
stundās ierobežo vēl būtiskāk
Šogad Alūksnes novada
pašvaldība pie iebraukšanas
Alūksnes Lielo kapu teritorijā
uzstādīja ceļa zīmi, kas
nosaka, ka ar automašīnu
nakts laikā - no pulksten
23.00 līdz 06.00 atļauts
iebraukt vien ar Alūksnes
novada pašvaldības
atļauju. Tas nozīmē, ka bez
pašvaldības atļaujas iepriekš
minētajā laikā kapu teritoriju
var apmeklēt vien kājām.
Daļā cilvēku tas raisīja
neizpratni, taču, kā izrādās,
citviet kapu apmeklēšana
naktī nav iespējama pat
kājāmgājējam.
Piemēram, Rīgas domes
saistošie noteikumi nosaka,
ka Rīgas kapsētas apmeklētājiem
(tātad ne tikai ar automašīnu,
bet arī kājāmgājējiem) ir atvērtas
vien dienas laikā, izņemot
mirušo piemiņas dienas un citās
oficiālās mirušo atceres dienas.
Zīme, kas izvietota pie Miķeļa
kapiem Rīgā (skatīt attēlā),
norāda, ka apmeklētājiem

Šāda zīme sagaida Rīgas Miķeļa kapu apmeklētājus
kapsēta ir atvērta no
pulksten 7.00 līdz 21.00
vasaras periodā, bet ziemā –
no pulksten 8.00 līdz 18.00.
Atgādinām, ka, ja iedzīvotājiem
ir nepieciešams laikā no
23.00 līdz 06.00 iebraukt
Alūksnes Lielo kapu teritorijā

ar automašīnu, lūdzam vērsties
Alūksnes novada pašvaldībā pēc
atļaujas.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

izšķirties par labu vienam vai
otram modelim.
Pārvaldnieka darbu regulē
„Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likums”, kas precīzi nosaka
ēkas īpašnieku un pārvaldnieka
tiesības un atbildību. Bet visa
sākums ir mājas īpašnieku
kopsapulces, kurās tiek lemts par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
modeli.
Visu dzīvokļu īpašnieku
pienākums ir piedalīties
mājas kopīpašumā esošās
daļas pārvaldīšanā un

apsaimniekošanā, segt
ar apsaimniekošanu un
pārvaldīšanu saistītos
izdevumus proporcionāli to
īpašumā esošajai platībai.
Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas:
- palielināt dzīvokļu īpašnieku
kontroli pār dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas procesu;
- izmainīt dzīvojamās mājas
apsaimniekošanu un optimizēt
pārvaldīšanas izdevumu
apmēru;
- lemt par dzīvojamās mājas
remontdarbiem nepieciešamo
uzkrājumu veidošanu un
izlietošanu;
- noteikt apsaimniekošanas
maksas apmēru un izvēlēties
norēķinu kārtību par
saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem,
dzīvokļu īpašniekiem
jāpārņem pašiem savas mājas
pārvaldīšanas tiesības.
Dokumentus šī procesa veikšanai
Alūksnes novada domei palīdzēs
sagatavot SIA “ALŪKSNES
NAMI”.
SIA “ALŪKSNES NAMI”
sagatavota informācija

VUGD aicina neplānot
aktivitātes mežos
Ņemot vērā sauso laiku un
ugunsbīstamību mežos, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienests aicina iedzīvotājus
šobrīd neplānot aktivitātes
mežos, jo pat neliela dzirkstele var izraisīt lielu nelaimi.

VUGD atgādina, ka
mežu ugunsgrēki ir ļoti
neprognozējami un bīstami – to
apliecina arī šis ugunsgrēks,
tādēļ atgādinām iedzīvotājiem
netuvoties ugunsgrēka vietai
un arī neplānot pastaigas vai,
piemēram, ogošanu un sēņošanu
apkārtējos mežos, kur jūtams
piedūmojums, kā arī gadījumā,
ja tas jūtams māju apkārtnē,
aizvērt logus un durvis.
Kā arī, VUGD atgādina, ka
šobrīd, kad ir ilgstošs sausums,
iedzīvotājiem nevajadzētu
aizmirst par ugunsdrošību –
uzmanīgi apieties ar uguni,
lai neizraisītu ugunsgrēkus.
Gadījumā, ja iedzīvotāji pamana,
ka ir izcēlies ugunsgrēks, aicinām
nekavējoties zvanīt uz tālruņa
numuru 112!
Ja esat ieplānojuši pastaigu
vai atpūtu mežā, atcerieties,
ka Valsts mežu dienests ir
izsludinājis ugunsnedrošo periodu, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem
ir aizliegts:
• kurināt ugunskurus mežā un
purvos, izņemot īpaši ierīkotas
vietas, kas nepieļauj uguns
izplatīšanos ārpus šīs vietas;
• atstāt ugunskurus bez
uzraudzības. Ugunskura vietu
atstāj, kad uguns nodzēsta un
gruzdēšana pilnīgi beigusies;
• nomest mežā, purvos vai uz
tos šķērsojošiem ceļiem degošus
vai gruzdošus sērkociņus,
izsmēķus un citus priekšmetus;
• veikt mežā un purvos
spridzināšanas darbus un
organizēt šaušanas nodarbības,
izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
• medībās un šaušanas
nodarbībās mežā un purvos lietot
trasējošas lodes, deglodes un
prapjus no viegli uzliesmojoša un

gruzdēt spējīga materiāla;
• braukt ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem pa mežu un
purviem ārpus ceļiem, izņemot
gadījumus, ja tas nepieciešams
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības
sniegšanai nelaimes gadījumos
un meža apsaimniekošanai;
• ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem
ceļiem transportlīdzekļus un
citus mehānismus ar bojātu
iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes
sistēmu;
• bez saskaņošanas ar Valsts
meža dienesta mežniecību veikt
jebkuru dedzināšanu, kas, radot
dūmus, var maldināt uguns
novērošanas darba veicējus.
VUGD ATGĀDINA:
Pirms iekurināt ugunskuru,
pārliecinieties, vai Jūsu
pašvaldības saistošie noteikumi atļauj kurināt ugunskuru,
vai arī tas ir aizliegts un par to
pienākas bargs sods. Vietās,
kur atļauts kurināt ugunskurus,
jāizvēlas tāda vieta, kur tuvumā
nav sausa zāle vai koki un viegli
uzliesmojoši priekšmeti, kas
var aizdegties. Ugunskura vietu
sagatavo, aprokot apkārt zemi
vai apliekot akmeņus, lai tā
būtu ierobežota. Pirms došanās
prom jāatceras, ka ugunskurs ir
jānodzēš, lai, uzpūšot stiprākam
vējam, tas neuzliesmotu no
jauna. Visērtāk ir paņemt līdzi
pudeli ar ūdeni, ko uzliet uz
ugunskura pirms došanās
prom. Nededziniet plastmasas
izstrādājumus un riepas, jo tie
sadegot rada indīgus dūmus
un apkārtējie var saindēties ar
degšanas produktiem.
Ja tomēr notikusi nelaime un
nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, zvaniet uz 112.
Nepaļaujieties uz to, ka kāds
noteikti jau ir izsaucis glābējus,
piezvaniet arī pats, jo diemžēl
VUGD pieredzē ir gadījumi,
kad izmisīgi tiek gaidīta glābēju
palīdzība, bet tas ir veltīgi, jo
neviens no aculieciniekiem nav
piezvanījis uz 112.
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Augstākā Latvijas pilsēta svin!
No 3. līdz 5. augustam
ar bagātīgu norišu klāstu
savus svētkus svinēs
augstākā Latvijas pilsēta –
Alūksne. Svētkos piedalīsies
lieliski mūziķi - Intars
Busulis un “Abonementa
orķestris”, Dons, šova
“X faktors” uzvarētājs
Arturs Gruzdiņš, grupa
“Rumbas kvartets”, būs
daudz dažādu kultūras,
sporta un atpūtas norišu.

Latvijas virsotnē
Šogad par Alūksnes pilsētas
svētku vadmotīvu izvēlēts fakts,
ka Alūksne ir augstākā Latvijas
pilsēta – tās augstākais punkts
Tempļakalns sasniedz 217 metrus virs jūras līmeņa. Tādēļ jau
ceturtdienas vakarā, 2. augustā
pulksten 19.00, skvērā Lielā Ezera ielā atklās jauno vides objektu
“Alūksne - Latvijas virsotnē”, kas
uzskatāmi apliecinās, ka Alūksne
ir Latvijas augstākā pilsēta.
Sirsnīgs paldies ikvienam iedzīvotājam, kas atsaucās Alūksnes novada pašvaldības un Alūksnes un
Apes novada fonda aicinājumam
un ziedoja naudu šī vides objekta
izveidei. Daļa nepieciešamo
līdzekļu šim mērķim izlietota no
pašvaldības budžeta.

Balle pils dārzā
Ar pilnu jaudu svētki sāksies piektdien, kad atklāšanas
pasākumā, kas notiks Pilssalas
estrādē, muzicēs Intars Busulis un “Abonementa orķestris”.
Biļetes uz šo koncertu ir nopērkamas Alūksnes Kultūras centrā,
kā arī “Biļešu paradīzes” kasēs
visā Latvijā, tādēļ svētku rīkotāji
aicina pasākuma apmeklētājus
iegādāties tās laikus un neatlikt
šo soli uz pasākuma dienu, lai
izvairītos no lieka satraukuma.
Arī koncerta norises vietā varēs
ierasties jau krietni pirms tā
sākuma – teritorija būs atvērta
no pulksten 19.30, darbosies
ēdinātājs.
Piektdienas vakarā svētkiem
īpašu noskaņu piedos Alūksnes
evaņģēliski luteriskās baznīcas
izgaismotā torņa atklāšana, ko
pēc atklāšanas koncerta varēs
apmeklēt ikviens interesents.
Svētku svinības turpinās pirmā
pilsētas svētku zaļumballe, kurā
spēlēs brāļi Auzāni ar grupu,
Alūksnes Jaunās pils dārzā (pļaviņā). Dejošanai varēs izvēlēties
gan Pils ielas segumu, gan
zālienu.

Koncerti,
tirdziņš, zaļumballe
Sestdien jau no rīta ap Jauno pili
sāksies mājražotāju, amatnieku,
mākslinieku tirdziņš. Arī šogad
īpaši aicināti piedalīties Alūksnes
novada uzņēmēji, turpinot pērn
iesāktos svētkus “Radīts Alūksnē”.
Aizvadītajā gadā novada uzņēmēji bija sapulcināti vienotā
teltī, tomēr šogad, pēc uzņēmēju
pašu ierosinājuma, kopīgās telts
nebūs, taču parka teritorijā izvietotos vietējos uzņēmējus varēs
atpazīt pēc īpašām norādēm.
Šajā pasākumā pašmāju uzņēmējiem pašvaldība rada iespēju
ne tikai tirgot savu produkciju,
bet arī reklamēt dažādus savus
piedāvājumus tirdziņa apmeklētājiem. Tirdziņā ar savu piedāvājumu un aktivitātēm piedalīsies
novada muzeji.
Dienas gaitā notiks novada bērnu kolektīvu un solistu
koncerts “Manai pilsētai”, Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju orķestra un defilē koncerts, sveiks mazos alūksniešus,
kuri piedzimuši kopš pērnā gada
pilsētas svētkiem, būs novada
dziedošo un dejojošo amatierkolektīvu koncerts “Kas augstāk,
tas Alūksnē”, saviem klausītājiem
muzicēs arī vietējie mūziķi - duets Gunārs un Zane. Mazākajiem
svētku apmeklētājiem par prieku
būs putu ballīte, tādēļ vecākiem
noteikti jāparūpējas par līdzi
paņemtu otru apģērba un apavu
kārtu, lai svētku norises var turpināt arī pēc tās.
Sestdien notiks grāmatas
“Alsviķu Ķemera (Strautiņu) skola
1868-2018” atvēršanas svētki,
bet Alūksnes muzejā Jaunajā
pilī atklās mākslinieces Zigrīdas
Ilenānes jubilejas gleznu izstādi
“Vēlreiz”, savukārt 1. stāvā forte
piano istabā būs apskatāma
digitālā ekspozīcija “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”, kas stāstīs
par simtgades nozīmīgākajiem
notikumiem pilsētā. Pēcpusdienā
Alūksnes Kultūras centra kamerzālē Ulda Sedlenieka Alūksnes
Tautas teātris rādīs Dž. Patrika
traģikomēdiju “Augstākais bauslis”. Jāņem gan vērā, ka kamerzālē skatītāju vietu skaits ir ļoti
ierobežots!
Sestdienas vakarā Pilssalas
estrādē uz koncertu “Augstāk par
zemi” aicinās šova “X faktors”
uzvarētājs Arturs Gruzdiņš kopā
ar savu grupu “Refleksija”, bet
pēc viņa Alūksnes pilsētas svētku
apmeklētājus priecēs viens
no populārākajiem mūsdienu
popmūzikas pārstāvjiem Latvijā –

Grupa “Rumbas kvartets” muzicēs svētdien

Svētku koncertos priecēs Intars Busulis, Arturs Gruzdiņš, Dons
Dons. Pēc koncerta, turpat estrādes teritorijā, skatītāji varēs vērot
svētku uguņošanu. Savukārt
vēlāk svinības turpināsies ar zaļumballi turpat estrādes teritorijā.
Par deju ritmiem gādās grupa
“Mākoņstūmēji”, bet dejot varēs
gan uz estrādes grīdas, gan citur
estrādes teritorijā. Savukārt pie
pašvaldības aģentūras “ALJA”
ēkas par diskomūziku rūpēsies
DJ [Ex] da Bass un DJ Alvis Still.
Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji atradīsies ap bijušo Marijas
paviljonu, lai būtu vairāk vietas
dejošanai estrādes teritorijā,
ņemot vērā to, ka daļu estrādes
grīdas aizņems koncertam uzbūvētā skatuve, bet daļa pilsdrupu
iekšējās teritorijas ir ierobežota
sakarā ar būvdarbiem.

Zupu festivāla
galvenā balva –
kruīzs uz Stokholmu

Sports un motori
Šajos pilsētas svētkos Pilssalā
notiks daudz sportisku norišu,
kurās piedalīties un vērot būs
interesanti visiem sporta mīļiem
- “Ghetto games” ielu basketbola, pludmales volejbola turnīri,
spēka vingrinājumi, apvidus loka
šaušana, Alūksnes ielu vingrotāju
paraugdemonstrējumi, futbola
soda sitienu konkurss. Pilssalas
teritorijā sestdien jau no pulksten
11.00 būs pieejama arī ēdināšana.
Pa ceļam uz Pilssalu arī padomu
un prezentācijas telts automīļiem
“No diskiem līdz lukturiem”, bet
laukumā pie administratīvās ēkas
dienas otrā pusē ieradīsies pasākuma “Ziemeļlatgale RETRO”
12. ekspedīcijas “Marienhauzena-Marienburga” dalībnieki –
motobraucēji ar dažāda vecuma
un marku senlaicīgiem mopēdiem. Spēkratus varēs apskatīt
un tie izbrauks arī goda apli
pilsētas ielās.

Ragu mūzika
kapusvētkos

Jaunums šajos svētkos būs
Zupu festivāls “Alūksnes smeķis”.
Aizvadītā gada laikā Alūksnei ir
radīts kokteilis, tapuši deserti,
nu laiks atrast īpašās Alūksnes
zupas garšu. Lai pierādītu,
ka Alūksnes saimnieces prot
gatavot, tiek aicināti alūksnieši,
novada iestādes, organizācijas,
domubiedru grupas, amatiermākslas kolektīvi un ģimenes,
gatavot savu “firmas”, ģimenes,
tradicionālo vai vienkārši garšīgu
zupu, tā līdzdarbojoties pilsētas
svētkos, un svētku viesiem ļaujot
izbaudīt tikai Alūksnes puses
zupām raksturīgo garšu.
Festivāla – konkursa nolikums
atrodams www.aluksne.lv. Pasākuma apmeklētāji varēs degustēt
visu festivāla dalībnieku gatavotās zupas un noteikt uzvarētāju.
Galvenā balva gardākās zupas
autoriem ir vērtīgs kruīzceļojums
ar prāmi “Romantika” maršrutā Rīga – Stokholma, taču būs
arī citas balvas un bez pateicības nepaliks neviens festivāla
dalībnieks! Jāpiebilst, ka zupu
vērtēšanā piedalīsies arī Dižonas
(Francija) gardēžu kluba biedri, kuri arī pasniegs savu īpašo
speciālo balvu.

Svētdien visas alūksniešu dzimtas satiksies lielākajos Latvijas
kapusvētkos. Arī kapusvētku
norisēs šogad būs kāds jaunums,
kas radies pēc iedzīvotāju priekšlikumiem. Vairākās vietās kapu
teritorijā skanēs ragu mūzika –
spēlēs Apes pūtēji, tādejādi radot
īpašu, kapusvētkiem piederīgu
noskaņu. Savukārt pēc kapusvētkiem, kā jau ierasts, Tempļakalna pakājē uz Alūksnes pilsētas
svētku noslēguma koncertu “217
metri virs jūras” aicinās grupa
“Rumbas kvartets”.

Satiksmes
ierobežojumi
Svētku apmeklētājiem jāņem
vērā arī būtiskas lietas, kas saistītas ar satiksmes ierobežojumiem.
Sakarā ar pārbūves darbiem,
satiksmei ir slēgta Ojāra Vācieša
iela no Pils ielas līdz Dārza ielai
un Dārza iela no Latgales un Tirgotāju ielu krustojuma līdz Ojāra
Vācieša ielai.
Savukārt sakarā ar svētku
pasākumu norisi būs satiksmes
ierobežojumi:
no 3. augusta pulksten 18.00
līdz 4. augusta pulksten 17.00
1) satiksmei slēgtas Pils iela
posmā no Lielā Ezera ielas līdz
Rijukalna ielai un Margaritas iela
no Brūža ielas līdz Ojāra Vācieša

ielai,
2) satiksme ierobežota Skolas ielā virzienā no Brūža ielas
uz Ojāra Vācieša ielu, slēdzot
satiksmi no Skolas ielas stāvlaukuma līdz Ojāra Vācieša ielai (no
stāvlaukuma nebūs iespējams
uzbraukt uz Ojāra Vācieša ielas).
no 4. augusta pulksten 17.00
līdz 5. augusta pulksten 05.00
satiksmei slēgta Pilssalas ielā no
Ojāra Vācieša ielas.
Svētku rīkotāji aicina pasākumu apmeklētājus maksimāli
svētku norišu vietas apmeklēt
kājām. Autotransportu novietot
būs iespējams stāvlaukumos pie
Alūksnes Kultūras centra, kā arī
Skolas un Baznīcas ielās.

Būs papildu
bezmaksas reisi
Svētdien kapusvētku laikā autovadītājiem jāņem vērā, ka kādu
laika posmu no rīta būs iespējams uzbraukt augšā tuvāk kapsētai, taču vēlāk atbraukušajiem
būs jānovieto savas automašīnas
lejpus kapu kalniņa. Līdz ar to
gadījumā, ja ir nepieciešams
braukt līdz kapsētai, vajadzētu
ierasties savlaicīgi pirms kapusvētku sākuma. Aicinām alūksniešus uz kapsētu doties kājām vai
izmantot sabiedrisko transportu.
Papildus jau esošajiem maršruta
Alūksne-Kalnadruvas-Kapsēta-Alūksne autobusu reisiem
svētdien, 5. augustā, maršrutā
Autoosta-Kapsēta-Autoosta
kursēs intensīvi papildu bezmaksas reisi no pulksten 9.00 līdz
pulksten 15.00.
Arī atsevišķu pagastu pārvaldes,
kur iedzīvotāji par šādu iespēju
interesējušies, organizē kopīgu
braucienu uz un no Alūksnes kapusvētkiem. Tā Mārkalnes pagasta iedzīvotāji 5. augustā pulksten
9.00 varēs organizēti aizbraukt
uz kapusvētkiem maršrutā Ponkuļi-Volkova-Blekteskalns-Mārkalne-Cirakalns-Zīles-Alūksnes
kapsēta, bet atpakaļ - pēc vienošanās ar autobusa šoferi. Annas
un Jaunannas pagastu iedzīvotājiem kursēs autobuss maršrutā: Gundegas 9.30, Jaunanna
9.40, Rūķīši 9.50, Ievedne 9.55,
Anna 10.05 un atpakaļ - pēc
savstarpējas kopīgas vienošanās.
Iespēja pieteikties organizētam
braucienam ir arī Jaunalūksnes
pagasta iedzīvotājiem.
Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Alūksnes jaunieši organizē
erudīcijas pasākumu Kuldīgā
6. jūnijā Alūksnes Bērnu
un jauniešu centra pulciņa
“Jauno producentu
apvienība” jaunieši devās
uz Kuldīgas jauniešu māju,
kur Latvijas valsts simtgades
jauniešu iniciatīvas „Pilsēta
izAicina” ietvaros organizēja
erudīcijas pasākumu
“Mēs mīlam Latviju.
Nogrieznis 311”. Erudīcijas
spēlē sacentās divas
komandas – jauniešu
komanda un Kuldīgas novada
deputātu komanda.
Līdzīgi kā Jauno Producentu
apvienības rīkotajā pasākumā
“Mēs mīlam Alūksni!”, kas notika
pirms valsts svētkiem pagājušajā
gadā, arī šī erudīcijas spēle
sastāvēja no sešām kārtām, taču
šoreiz uzsvars tika likts uz visu
Latviju, akcentējot gan Kuldīgas
aktualitātes, gan arī iekļaujot
Alūksnes īpašības.
1. kārtā komandām tika dots
uzdevums 2 minūšu laikā
Kurzemes plānošanas reģiona
kartē atzīmēt novadu un
republikas pilsētu nosaukumus.
2. kārta sastāvēja no 10
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Latvijas pilsētu nosaukumiem,
kam burti sajaukti vietām.
3. kārtā komandām bija jāatbild
uz 10 jautājumiem par
Latvijas vēsturi, kur no 3 atbilžu
variantiem bija jāizvēlas
pareizais. 4. kārtas nosaukums
bija “Vairāk vai mazāk”. Šajā
kārtā tika uzdots jautājums
vienai no komandām. Jautājuma
atbilde vienmēr bija skaitlis.
Otrai komandai bija jāmin,
vai viņuprāt pareizā atbilde ir
vairāk vai mazāk. Piemēram,
viens no jautājumiem bija šāds
– cik km gara ir valsts robeža ar
Lietuvu? 5. kārta bija viena no
interesantākajām, jo komandām
nācās minēt tādu malēniešu
izloksnes vārdu nozīmi, kā krilcs,
šircis un kolèis. 6. un pēdējā
kārta bija video jautājumi, kuru
video formātā kuldīdzniekiem
uzdeva alūksnieši.
Kamēr žūrijas komisija skatīja
kopā punktus, lai noskaidrotu
spēles uzvarētāju, skatītājiem
un komandām tika uzdoti

10 papildjautājumi, kur bija
iespēja savā īpašumā iegūt
dažādas Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra sagatavotas
balviņas. Jautājumi tika uzdoti
par Alūksni un Kuldīgu, balstoties
uz informāciju, kas ir atrodama
abu novadu mājaslapās.
Erudīcijas spēlē ar tikai 1 punkta
pārsvaru erudītāka izrādījās
deputātu komanda, gluži tāpat,
kā tas bija “Mēs mīlam Alūksni!”,
pagājušā gada novembrī, kad
arī pavisam nedaudz pārāka
izrādījās deputātu komanda.
Abām komandām tika
pasniegtas dāvanas no Alūksnes
novada pašvaldības. Paldies
Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādei „Kultūras pārvalde”
par iespēju šo projektu realizēt.
Gaidīsim visus pie mums ciemos
Alūksnē!
Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra Jaunatnes lietu speciāliste

Jaunieši piedalās neformālās
izglītības apmacībās
Šogad piecpadsmit
jauniešiem bija iespēja
piedalīties neformālās
izglītības apmācībās “Augstāk
par sevi”, tās norisinājās
11.-13. jūlijā Zeltiņos.
Apmācības bija balstītas
uz personiskās komforta
zonas paplašināšanu,
izmantojot kritiskās un
analītiskās domāšanas treniņa
metodes, kuras vadīja
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu
speciālistes Evija Eglīte un
Inga Grizāne.
Komforta zona ir psiholoģisks
stāvoklis, ar kuru persona jūtas
pazīstams, viegli, kontrolē un
sajūt ļoti zemu stresa līmeni.
Visu laiku paliekot vietā, kur
nekas nemainās, kur ir droši, tur nav nekā jauna. Apmācību
dalībniekiem tika dota iespēja
piedalīties dažādās aktivitātēs un
analizēt piedzīvotā ietekmi uz
emocionālo labsajūtu.
Katram cilvēkam domāšana
veidojās no pieredzes,
emocionālā pārdzīvojuma un

gūtajām zināšanām. Domāšana
ir manipulācija ar informāciju,
piemēram, veidojot uztveri,
nodarbojoties ar problēmu
risināšanu un iemesliem,
pieņemot lēmumus. Apmācību
dalībniekiem bija gan individuāli
uzdevumi, gan darbs komandā,
kas prasīja koncentrēšanos,
pacietību un komunikācijas
prasmes.
Pasākuma gaita atspoguļota
bildēs Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra mājas lapas
sadaļā Galerijas.
Inga Grizāne,
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra jaunatnes lietu speciāliste

Brīvprātīgā darba projekts
“Create your EVS” tuvojas noslēgumam
Kopš 2017. gada
oktobra Jaunatnes
starptautisko
projektu aģentūras
koordinētās
programmas
“Erasmus+:Jaunatne
darbībā” ietvaros Alūksnes
Bērnu un jauniešu centrā
darbojas divi Eiropas
brīvprātīgie – Egle no
Lietuvas un Elia no Itālijas.
Projekts ir bijis dažādiem
piedzīvojumiem pilns un
straujiem soļiem tuvojas
noslēgumam, kad abi jaunieši
Alūksnē būs pavadījuši
9 mēnešus, šeit dzīvojot,
darbojoties jauniešu centrā un
pavadot savu brīvo laiku. Abiem
jauniešiem tika uzdoti dažādi
jautājumi par viņu pavadīto laiku
Alūksnē, ieteikumiem citiem
brīvprātīgajiem, kā arī viņu
nākotnes plāniem.
Kas visvairāk paliks atmiņā
no projekta Alūksnes Bērnu
un jauniešu centrā?
Egle: Projekta laikā bija ļoti
daudz jauku brīžu un notikumu,
ka ir grūti izvēlēties kādu vienu
konkrētu. Varbūt filmu vakars ar
jauniešiem, kad mēs palikām pa
nakti jauniešu centrā. Toreiz
neilgi pirms filmas sākuma
neviens nebija atnācis un
mums likās, ka tā arī varēsim
skatīties filmu trijatā, taču tad
pēkšņi ienāca vesels bariņš
ar jauniešiem un filmu nakts
izvērtās par ļoti jauku un atmiņā
paliekošu pasākumu.
Elia: Pirms kāda laika bija kāds
pasākums, kurā es biju atbildīgs
par fotogrāfiju uzņemšanu.
Nākamajā dienā pēc pasākuma
pāris manis uzņemtās
fotogrāfijas tika publicētas vietējā
avīzē, kas man bija liels gods.
Kura ir mīļākā vieta Alūksnē?
Egle: Grūti izvēlēties, bet laikam
mīļākā vieta bija mūsu dzīvoklis,

ar kuru mums bija tādas “mīlu/
neciešu” attiecības, jo ziemā bija
diezgan auksts. Bet man paliks
ļoti daudz jauku atmiņu, kas
tika radītas mūsu mājās, gan
satiekoties ar draugiem, gan
uzrīkojot kādu ballīti. Es tur
tiešām jutos kā mājās.
Elia: Es laikam teikšu, ka tas ir
parks netālu no ezera, tā ir viena
no top3 vietām. Tāpat man arī
ļoti patīk Tempļa kalnā un visa tā
pussala. Vēl viena vieta, kas man
ļoti patīk, kas gan ir nedaudz
ārpus pilsētas, ir Lāzberģis.
Pie jums ik pa laikam brauca
kāds ciemos, gan ģimenes locekļi,
gan draugi, gan brīvprātīgie, kas
darbojas citos jauniešu centros
Latvijā. Kādas ir viņu domas par
Alūksni?
Egle: Visiem ļoti patika Alūksnē.
Gan draugi, gan ģimene bija
domājuši, ka dosies uz kādu
pavisam mazu ciematiņu, bet
tā pavisam neesot taisnība.
Alūksne nav nekāda lielpilsēta,
taču te tiešām ir daudz, ko darīt.
Kaut pastaigas šeit ir ļoti jaukas
un izbaudāmas.
Elia: Visiem cilvēkiem, kas
bija atbraukuši pie mums
ciemos, ļoti patika Alūksne, tās
ielas, veikali, arī sajūta, kādu
radīja šī pilsēta. Vienīgais, par

ko viesi sūdzējās, kā Alūksne
ir salīdzinoši tālu no lielajām
pilsētām un Rīgas, taču atbraucot
šeit, visi bija ļoti priecīgi.
Vai tuvākā vai tālākā nākotnē
plāno atgriezties Alūksnē?
Egle: Jā, pavisam noteikti. Mēs
ieguvām daudz labus draugus,
ko noteikti apciemosim.
Elia: Noteikti atgriezīšos! Esmu
arī uzbūvējis koka galdu, ko
šobrīd esmu atstājis pie
viena drauga, bet vēlos to kaut
kā aizgādāt mājās. Esmu sev
apsolījis atgriezties Alūksnē
nākamajā vasarā.
Kāpēc jauniešiem vajadzētu
piedalīties brīvprātīgā darba
projektos?
Egle: Ir ļoti daudz iemeslu.
Pirmkārt, tas dod ļoti daudz
iespēju mācīties jaunas lietas.
Arī tad, ja šīs lietas nav tieši
saistītas ar darbu, tāpat Tu
vari tās integrēt savā projektā.
Piemēram, es vēlējos iemācīties
programmēt ar Micro:bit
datoriem, tāpēc es izveidoju
savu projektu, kur kopā ar
bērniem mācījāmies to darīt.
Manuprāt, mācīšanās pieredze ir
pati galvenā. Un, protams, ir arī
ļoti jauki dzīvot kādā citā valstī
ilgāku laika periodu. Kaut gan
es esmu no Lietuvas, kas it kā

ir tik līdzīga valsts, taču dzīvojot
šeit, es iepazīstu Latviju pamatīgi
un pamanu šīs valsts unikalitāti,
kopīgo un atšķirīgo. Un es spēju
saprast latviešu valodu tādā
pamata līmenī, kā arī nedaudz
komunicēt ar vietējiem un
cilvēki mani arī saprot.
Elia: Brīvprātīgā darba
projektos var doties pamatā
no 18 gadu vecuma, tā kā es
uzsāku projektu 19 gados,
esmu gandrīz iespējamais
jaunākais projekta dalībnieks.
Es zinu daudzus cilvēkus, kas
pabeiguši vidusskolu un nezina,
ko darīt un ir apjukuši dzīvē un
piedāvājumā. Beigu beigās viņi
iestājas augstskolā un studē
kaut ko, kas viņiem īstenībā
nemaz nepatīk un zaudē vismaz
gadu, vai arī dodas kaut kur
strādāt, lai tikai nopelnītu iztiku
un sāktu dzīvot patstāvīgi. Man
šis gads, ko pavadīju projektā,
bija ļoti noderīgs, lai es iepazītu
vairāk sevi. Ja kāds man teiks,
ka nezina, ko darīt nākamo
gadu, es noteiktu ieteikšu viņiem
gadu apdomāt savu dzīvi, izdarīt
izvēles, atrast sevi un doties
brīvprātīgajā darbā ir viens no
labākajiem veidiem, kā pavadīt
šo gadu un iemācīties sevi.
Ko tu ieteiktu nākamajiem
brīvprātīgajiem, kas darbosies
Alūksnē kādos citos projektos?
Egle: Noteikti ieteiktu
socializēties ar vietējiem
iedzīvotājiem pēc iespējas vairāk,
jo cilvēki Alūksnē ir brīnišķīgi.
Esmu ļoti priecīga, ka mēs
sākām un atradām veidu, kā
pavadīt laiku ar vietējiem, jo,
cik esmu dzirdējusi no citiem
brīvprātīgajiem citās pilsētās, viņi
nav ieguvuši tik daudz draugu,
kas ir vietējie. Viņi pārsvarā
pavada laiku kopā ar citiem
brīvprātīgajiem, kas darbojas tajā
pašā vai citā pilsētā. Es domāju,
ka komunicēšana ar latviešiem
viennozīmīgi uzlabo valodu, kā

arī palīdz dziļāk izprast valsti
un kultūru. Taču darba ziņā es
noteiktu iesaku nebaidīties riskēt
un mēģināt sevi izaicināt un darīt
lietas, kuras, tavuprāt, var
neizdoties vai var nesanākt. Jo
bieži vien rezultāti var pārsteigt.
Elia: Pēc iespējas ātrāk
iesaistīties vietējo iedzīvotāju
aktivitātēs, iegūt draugus. Un
noteikti mācīties latviešu valodu.
Tas nav viegli iekļūt vietējā
kopienā, bet tiklīdz tur iekļūsti,
ir daudz vieglāk. Darbā es
ieteiktu pēc iespējas ātrāk iepazīt
tos cilvēkus, ar ko strādāsi,
piemēram, manā gadījumā tie
ir bērni. Jo ātrāk saproti, kas
bērniem patīk, ko viņi ir gatavi
darīt, jo vieglāk ir ar viņiem
darboties, atrast kopīgu valodu
un viņi ar prieku turpinās nākt uz
jauniešu centru.
Ko Tu darīsi, kad pēc projekta
atgriezīsies mājās?
Egle: Es plānoju turpināt
iesaistīties Erasmus+
projektos, kā arī man jau ir
idejas, lai rakstītu pati savu
projektu programmā Erasmus+.
Pamatā, palikt darboties
Erasmus+ laukā gan kā
dalībniekam, gan kā
organizatoram.
Elia: Es uzsākšu studijas
tehniskajā skolā, lai kļūtu par
daiļdārznieku. Tas nav tikai
dārznieks, bet tas ir arī
dizaineris, mākslinieks, kam ir
zināšanas par augiem un spēja
veidot dažādas kompozīcijas.
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Noslēgušies Pilssalas aktīvās
zonas labiekārtošanas darbi

Eiropas čempionāta ātrumlaivām dalībnieki pirmo reizi sacensībās
labiekārtotajā salas teritorijā

Pilssalas aktīvās zonas labiekārtojumu atzinīgi novērtējuši gan ātrumlaivu, gan pludmales volejbola
sacensību rīkotāji
Evitas Aplokas foto
Alūksnē noslēgušies
Pilssalas labiekārtošanas
darbi, kam daļējs
finansējums - 150 000 EUR
bija piešķirts kā valsts
budžeta mērķdotācija,
bet pārējo – 601 467,83 EUR
finansē Alūksnes novada
pašvaldība.
Līdz ar šo darbu
pabeigšanu salas teritorijas
labiekārtošana tās austrumu
un ziemeļaustrumu daļā, kur
atrodas aktīva un atpūtas zona,
ir noslēgusies. Kā zināms,
iepriekšējos gados šajā salas
daļā ierīkoti bērnu rotaļu
laukumi, pludmales zona
un uzbūvēta multifunkcionālā
servisa ēka.
Labiekārtojuma projektā pārbūvēti pludmales volejbola laukumi, izbūvēta jauna starta laipa

ERGO Latvijas čempionāts pludmales volejbolā
Ekrānšāviņš no Reiņa Ošēnieka video

Skats uz Pilssalas jauno kompleksu no putna lidojuma
Jurija Drozdova foto
ūdens motosporta sacensību
vajadzībām, laivu piestātne
pie Alūksnes Mākslas skolas,

gājēju promenādes,
autostāvvietas un ierīkotas
jaunas inženierkomunikācijas -

apgaismojums, tablo,
pievilkts ūdens un kanalizācija
jaunajām tualetēm, izveidotas
vairākas elektrības pieslēguma
vietas.
Jaunajā Pilssalas kompleksā
šovasar jau notikušas nozīmīgas
sporta sacensības – ERGO Latvijas čempionāta posms pludmales
volejbolā un Eiropas čempionāts
ūdens motosportā Formula 4
laivām. Abu sacensību rīkotāji
ļoti atzinīgi novērtējuši jauno

Pilssalas teritorijas aktīvās
zonas labiekārtojumu.
Pēc SIA “NAMS” izstrādātā
projekta darbus veica
pilnsabiedrība „ASFALTBŪVE UN
ĶEKAVA PMK”. Projekta vadītāja
– Alūksnes novada pašvaldības
projektu vadītāja Sanita Adlere.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atjauno Livonijas
ordeņa pils Dienvidu torni
Šajā vasarā arheoloģiskie
izrakumi ar Alūksnes
novada jauniešu līdzdalību
norisinās Alūksnes Pilssalā
pie pilsdrupu Dienvidu
torņa, kas šobrīd tiek
atjaunots.
Vieta arheoloģiskajiem
izrakumiem šajā vasarā
izraudzīta saskaņā ar to, ka
projekta “Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem” (projekta
vadītāja - Sanita Adlere)
ietvaros uzsākta Livonijas
ordeņa pils Dienvidu torņa
atjaunošana. Dienvidu tornī
šobrīd norit mūru konservācijas
darbi, lai pasargātu mūrus no
tālākas erozijas. Dienvidu tornis
tiks atjaunots trijos stāvos. Tornī
paredzēts ierīkot mūsdienīgu
ekspozīciju, kura apmeklētājiem
ļaus iepazīt pils vēsturi un sadzīvi
pierobežā.

Izrakumu gaitā šogad
izdevies atklāt vienu no
Dienvidu priekšpilī bijušajām
celtnēm un tās apkures
ierīci – akmens krāvuma
krāsni. Izpētes darbos atrastas
arī daudz dažādas senlietas,
piemēram, naži, sirpis,
vairāki uzpirksteņi, arbaleta
bultas gals u.c. Starp
atradumiem ir arī dažādas
monētas, no kurām vairākas
kaltas laika posmā no 1666.
līdz 1686. gadam. Kā interesants
atradums izceļams cērtamais
ierocis – cirvis.
Dienvidu priekšpils
aizsargsienas posma, kuram
projekta ietvaros tiek veikti
konservācijas darbi, ārpusē
ir kāda interesanta lieta –
no ķieģeļiem mūrētas ailas
pārsedze, kas, iespējams,
liecina par kādu nezināmu
ieejas vietu priekšpilī. Ailas

pārsedze tikai nedaudz
paceļas virs apkārtējā zemes
līmeņa. Veicot pārbaudes
izrakumus sienas otrā pusē,
ailas turpinājums gan nav
atrasts, līdz ar to jautājums
par ailas nozīmi pagaidām
palicis neatklāts un intriģējošs.
Arheoloģiskie izpētes darbi
turpināsies, kad būs pabeigti
virszemes torņa sienu
nostiprināšanas darbi.
Arheoloģiskajos izrakumos
Alūksnes Pilssalā šogad
piedalās 12 Alūksnes novada
jaunieši, kuri vasarā izvēlējušies
iepazīt arheologa darba ikdienu.
Izrakumus vada arheologs
Uldis Kalējs.
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Jaunieši veic akmens krāvuma krāsns atsegšanas darbus
Druvja Mucenieka foto
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Alūksnes ezera krastā tapušas
mūsdienīgas makšķerēšanas vietas

Alūksnes novada
pašvaldība ar Latvijas vides
aizsardzības fonda atbalstu
Alūksnes ezera krastā
gar Tempļakalna ielu
labiekārtojusi jaunas
makšķerēšanas vietas.
Projekta “Makšķerēšanas
vietu izveide Alūksnes ezera
Tempļakalna parka teritorijā” mērķis ir sakārtot piekrasti
Alūksnes ezera Tempļakalna
parka teritorijā. Tas ļāvis

labiekārtot sešas
makšķerēšanas un trīs
atpūtas vietas, kā arī
izvietot īpaša dizaina stendus ar
informāciju par Alūksnes ezerā
mītošo ihtiofaunu un teikām par
apkārtni.
Projektu izstrādājusi
SIA “Alūksnes projekti”, bet
makšķerēšanas vietu unikālo
dizainu izveidojis dizaina birojs
SIA “H2E”. Saskaņā ar iepirkuma
procedūras rezultātiem darbus
veica SIA “AD production”.

Projekta vadītāja Sanita Adlere.
Makšķeru turētāji dažādos
augstumos, atkritumu tvertnes,
informācijas stendi un nelielās
nojumes veidoti no metāla,
savukārt sēdvirsmām izmantoti
apstrādāti akmeņi, kas nodrošinās to izmantošanu ilgtermiņā.
Ņemot vērā Alūksnes novada
pašvaldības līdz šim veiktos
ieguldījumus Tempļakalna parka
teritorijas labiekārtošanā, to arvien vairāk apmeklē gan vietējie

iedzīvotāji, gan pilsētas viesi,
izmantojot šo teritoriju atpūtai,
dabas un kultūrvēstures
vērtību baudīšanai,
makšķerēšanai. Esošo
infrastruktūru tagad papildinās
arī jaunradītās makšķerēšanas
un atpūtas vietas, kas
ir pieejamas ikvienam.

Evitas Aplokas foto
Projekta kopējās izmaksas ir
55 515 EUR, tai skaitā Latvijas
Vides aizsardzības fonda finansējums projektam ir 38 369 EUR,
Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums –
17 146 EUR.

Alūksnes muižas parkā
svinīgi atklāj Putnu paviljonu

Paviljonu rotā Drakoni, tādēļ tas dēvēts arī par Drakonu paviljonu

Turpinoties unikālo
mazo arhitektūras formu
atjaunošanu Alūksnes
muižas parkā, šodien,
27. jūlijā, svinīgā
pasākumā tika atklāts
atjaunotais Putnu
paviljons.
Putnu paviljonu Alūksnes
muižas parkā licis uzbūvēt
Aleksandrs Jozefs fon
Fītinghofs, tādejādi piepildot
savas sievas vēlēšanos. Muižas
laikā paviljonā mituši arī īsti
putni, tāpēc atklāšanas
pasākumā Alūksnes muzejs
bija parūpējies par kādu īpašu
pārsteigumu. Pasākumu ar
savu klātbūtni pagodināja
novadniece, cirka māksliniece

Aija Balode un viņas baloži.
Atklāšanas pasākumā tika godināti arī meistari, kuri
paviljonam ļāvuši atdzimt. Putnu
paviljona atjaunošanas mākslinieciskās izpētes
un restaurācijas tehniskā
projekta autors Laimonis
Šmits. Granīta cokola
restaurācijas darbus un
putnu barošanas trauka
izgatavošanu un uzstādīšanu
veica individuālā uzņēmuma
“GETA” monumentāli
dekoratīvās tēlniecības
objektu restaurators speciālists Genādijs Stepanovs.
Sarežģīto metāla konstrukcijas,
apšuvuma un dekoratīvo detaļas
izgatavoja un montēja
SIA “SKAVA M” kalēja amata

meistars Māris Sprancis.
Uzņēmums SIA “OZOLMĀJAS”
veica paviljona novietnes
pamatnes sagatavošanu
un piegulošās teritorijas
labiekārtošanu.
19. gadsimta 40-ajos gados
celtais paviljons atjaunots uz
oriģinālajiem pamatiem. Sakarā
ar to, ka muižas parka apkārtne
vairāk nekā pusotra gadsimta
laikā ir piedzīvojusi pārmaiņas,
paviljonu nevarēja atjaunot tā
oriģinālajā atrašanās vietā, tomēr sadarbībā ar Valsts Kultūras
pieminekļu inspekciju atjaunotajam
objektam izraudzīta vieta
laucītē pie parka augšējiem
dīķiem.

Alūksnes muzeja direktore Diāna Pelaka un muzeja speciālists
Didzis Eglītis iejutušies baronu tēlos. Pasākuma pārsteigums novadnieces, cirka mākslinieces Aijas Balodes dresētie baloži
Druvja Mucenieka foto
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
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Alūksnes novadā notiks militārās mācības “Namejs 2018”
Augustā Latvijā notiks
līdz šim lielākās militārās
mācības “Namejs 2018”, kas
noslēdz Nacionālo bruņoto
spēku četru gadu mācību
ciklu un ir arī “atskaites
punkts” Zemessardzes kaujas
spēju novērtēšanai. Alūksnes
novadā mācību aktīvā fāze
notiks no 24. līdz 26. augustam. Tajā piedalīsies arī
Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes, tostarp vietējie
– 31. kājnieku bataljona –
karavīri un zemessargi.
Mācības “Namejs 2018” notiks

ne tikai militārajos poligonos,
bet arī ārpus tiem – uz vietējās
nozīmes ceļiem, pagastu centros un infrastruktūras objektu tuvumā, iepriekš ar zemju
īpašniekiem saskaņojot mācību
norises vietas un aktivitātes.
Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes komandieris pulkvedis
Mareks Ozoliņš izsaka pateicību
tiem zemju īpašniekiem, kuri
devuši atļauju mācību norisē
izmantot savus īpašumus, kā arī
darba devējiem, kuri atbalsta
savu darbinieku iesaistīšanos
mācībās, tādējādi sekmējot
Zemessardzes kaujas spēju

paaugstināšanu un katra vietējā
zemessarga profesionalitāti.

Iedzīvotāju
ievērībai!
Mācību laikā 24.–26. augustā
pa autoceļu P34 SinoleSilakrogs cauri Strautiņiem un
Zeltiņiem, kā arī tuvējā apkārtnē
(Alsviķos, Līvkalnos, Jaunzemos,
Kalncempjos, Pilskalnā) un
pa pieguļošajiem ceļiem un
mežiem pārvietosies militārā
tehnika, karavīri un zemessargi,
tiks lietota mācību munīcija

un kaujas imitācijas līdzekļi.
Mācību munīcija rada troksni,
bet neapdraud cilvēku veselību
un dzīvību, tomēr, ja tāda tiek
atrasta, to nedrīkst aiztikt. Teritorijas pēc mācībām tiks sakoptas.
Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu pārvietošanos pa ceļiem,
mežiem un pļavām, tehnikas un
cita veida aprīkojuma izvēršanu
un pozīciju ieņemšanu. Lūdzam
ar izpratni izturēties pret
iespējamajiem satiksmes kustības
īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas
var rasties sakarā ar militārās
tehnikas pārvietošanos pa

autoceļiem vai
īslaicīgu kontrolpunktu un
pārvietojamo
šķēršļu
izvietošanu uz
ceļiem. Šie šķēršļi
nepiesārņo vidi
un nebojā infrastruktūru.
Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 2.Vidzemes
brigādes Civilmilitārās sadarbības
nodaļas priekšniece
virsleitnante Ieva Karlsberga

Aktuāli projektā “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”
Alūksnes novada
pašvaldības īstenojamā
Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.9.2.4.2/16/I/005
“Dzīvo vesels Alūksnes
novadā!” ietvaros augustā
norisināsies šādas
bezmaksas aktivitātes:
Ūdens vingrošana grūtniecēm
Ūdens vingrošanas nodarbības
Jolantas Arājas vadībā norisinās
viesnīcas “Jolanta” baseinā,
Merķeļa ielā 16. Nodarbību
laikā uzmanība tiek pievērsta
pareizai elpošanai, dzemdībās
nodarbināto muskuļu grupu
attīstīšanai, fiziskās formas
uzturēšanai, saspringtās
muskulatūras atbrīvošanai un
stiepšanai.
Iepriekšēja pieteikšanās
pie nodarbību vadītājas
J. Arājas pa tālruni 29417113.
Sporta aktivitātes Jaunannā
Profesionālas treneres Zojas
Ribušas vadībā Jaunannā līdz pat
novembrim norisināsies dažādas
sporta aktivitātes.
Augustā paredzētas šādas
aktivitātes:
1. augustā – riteņbraukšana;
4. augustā – vakars ar volejbolu
un futbolu;
8. augustā – riteņbraukšana;
11. augustā – volejbols un futbols Zaķusalā;
15. augustā – riteņbraukšana;
22. augustā – riteņbraukšana;

Datums

Nodarbību mērķis

Nodarbību maršruts

7. augusts

Analīze, reljefa maiņas
soļi
Analīze, izturības
treniņš, reljefa maiņa

Tūjas centrs-Kokužkalns-Nēķene-Luki-Tūjas
centrs
TIC-gar Alūksnes ezermalu uz Kapsētas pussalu,
apkārt pussalai-skatu tornis, Tempļakalna
pakāpieni-TIC
TIC-Ziemeri-Igaunijas robeža Murata ezera krastāTIC
Kolberģis-Lāzberģis-Mārkalnes pagastsLāzberģis-Kolberģis
Kantorkrogs-Velnaraga akmens-zivju audzētava
Celenski-Kantorkrogs
Nūjotāju ieteikts maršruts

14. augusts
21. augusts

Pārgājiens

28. augusts

Pārgājiens

4. septembris

Pārgājiens

11. septembris

Gandarījuma gājiens

29. augustā – riteņbraukšana.
Nūjošanas nodarbības
“Nūjošana – Iepazīsti
Alūksnes novadu!”
Līdz septembrim iedzīvotājiem
vēl ir iespēja apmeklēt nūjošanas
nodarbības, kurās aicināti
piedalīties interesenti bez vecuma ierobežojuma. Dalībniekiem
ir iespēja gan nākt nūjot ar
savām nūjām, gan izmantot
piedāvātos nūjošanas nūju komplektus.
Nodarbības norisinās, sākot no
plkst. 18.00. Vienas nodarbības
ilgums: 60 minūtes.
Nodarbības vada nūjošanas instruktore Solveiga Kristīne Selga
(tālrunis 20225763).
Nodarbību programma augustā
un septembrī apskatāma tabulā
augšā.

Ar 4. posma skrējienu “Krogsalas apļi”, Zeltiņu pagasta sporta
un atpūtas parkā, 25. augustā
noslēgsies Zeltiņu pagasta
atklātā krosa skriešanas seriāla
pasākuma ikvienam “Mizojam,
ka prieks”. Skriešanas pasākums
notiek sešās vecuma grupās,
pirms sacensībām notiks “Starta
vingrošana”, kurā iesildīšanās
vingrojumus profesionāla
trenera vadībā varēs veikt
ne tikai sacensību dalībnieki,
bet arī līdzjutēji. Skrējienam
starts tiks dots pulksten 11.30.
Reģistrēšanas pasākumam no
pulksten 10.00. Sacensības
organizē un vada Zeltiņu pagasta biedrība “Sporta klubs
Zeltiņi”.

Nodarbību
skaits
2
2

3
2
2
1

22. jūnija vakarā Cauku ģimenes
nekustamajā īpašumā “Alpi”.
Tajā piedalījās 80 dalībnieki
vecumā no 1 gada un pieciem
mēnešiem līdz 55 gadiem. Nakts
skrējiens norisinās jau otro gadu
un pievilina sacensībās vairāk interesentu nekā dienas skrējieni.
Šajā posmā piedalījās arī skrējēji
no Krievijas un Dienvidāfrikas.
Pirms sacensībām notika “Starta
vingrošana”, kurā iesildīšanās
vingrojumus pirms starta veica
sacensību dalībnieki un līdzjutēji
profesionāla trenera Artūra
Grīnberga vadībā.
Skriešanas pasākums notiek

6 vecuma grupās. Ņemot vērā
pagājušā gada pieredzi, šogad
starts skrējienam tika dots
plkst. 22.00, lai mazie bērni
droši var sagaidīt apbalvošanu.
Līdzjutēju pulks šoreiz bija
ļoti krietns, tāpēc pa laikam
uzplaiksnīja spēcīgs emociju
vilnis un uzmundrinājuma saucieni sportistiem. Pēc skrējiena,
kā ierasts, dalībnieki tika cienāti
ar biedrības sagādāto cienastu – cepumiem, kvasu un
svaigu akas ūdeni. Neiztrūkstošs
cienasts “Alpu pļavu” skrējienā
ir saldējums, tāpēc arī šajā
reizē dalībnieki tika cienāti
ar saldējumu. Pasākuma
dalībniekus šī skrējiena organizatori priecēja ar skaistu svētku
salūtu.
Katrs sava skrējiena
1.-3. vietas ieguvējs tika apbalvots ar medaļu, diplomu un
organizatoru sarūpētu balvu, kas
šoreiz bija dažādu veidu siers.
Sacensību dalībnieki un
līdzjutēji bija ļoti apmierināti
par pasākumu, jo tas noritēja
draudzīgā pirmssvētku
atmosfērā.
Kristīne Lāce,
projekta vadītāja

Seriāla 2. posma skrējienā “Alpu
pļavas”, kas notika šā gada

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā augustā
Sporta pasākumi
11. augustā Pilssalā
un atpūtas kompleksā
“Jaunsētas” 6. Starptautiskās
sacensības pludmales volejbolā
“Katrīnas kauss 2018”.
15., 21., 29. augustā
orientēšanās sacensības
“Horizonts 2018”.
25. augustā 11.30 Zeltiņu
pagasta sporta un atpūtas
parkā Zeltiņu pagasta atklātā
krosa skriešanas seriāla
pasākuma ikvienam „Mizojam,
ka prieks” 4. posms “Krogsalas
apļi”.
25., 26. augustā Alūksnē kuģu
modelisma sacensības “Alūksnes
kauss 2018”.
25. augustā Ziemeru
pamatskolā Vidzemes novada
invalīdu sporta spēles.
25. augustā riteņbraukšanas
sacensības “Bānīša kauss 2018”
Alūksne – Gulbene.
Alūksnē
No 3. līdz 5. augustam

Alūksnes pilsētas svētki
“Augstākā Latvijas pilsēta svin”
(skat. programmu 16.lpp).
18. augustā 20.00 Pilssalas
estrādē Eduarda Rozenštrauha
100 gadu jubilejas dižkoncerts
“Rozenštrauha gadsimts”.
Ieeja: 3,00 līdz 12,00 EUR.
23. augustā Baltijas ceļa atmiņu
pasākums.
25. augustā 22.00 Pilssalas
estrādē sezonas noslēguma
pasākums - dīdžeju nakts
maratons.
Alūksnes muzejā
Izstādes
Mākslinieces Zigrīdas Ilenānes
jubilejas gleznu izstāde “Vēlreiz”.
Izstādes atklāšana 4. augustā
12.00.
Tekstilmākslinieces Edītes Pauls
Vīgneres personālizstāde “Senās
mežģīnes”.
Jāņa Medmana privātā mēbeļu
kolekcija izstādē “19. gs.
muižkungu guļamistaba”.
Sezonas izstāžu zālē “Tornītis”

izstāde “Bērnības laiks. Toreiz
un tagad”.
Sezonas izstāžu zālē “Ledus
pagrabs” baušķenieka
Jāņa Bites medību trofeju
kolekcijas izstāde.
Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un
arheoloģiskā ekspozīcija
„Laikmetu mielasts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
“Asaru senkapi”.
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
“Totalitārā režīma cietušo
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”.
Pasākumi
4. augustā 9.00 – 17.00
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”
(fortepiano istabā, 1. stāvā).
18. augustā 10.00 Alūksnes
muzejs un Alūksnes Tūrisma
informācijas centrs aicina uz
tūrisma un aktīvās atpūtas

pasākumu “Majestātiskā Alūksne
pārsteidz”. Aktivitāšu sākums
Alūksnes muzejā.
Alūksnes pilsētas
bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Dvēsele
man ir – es zinu…” /I. Kalniņam
– 70/ (01.-31.08. abonementā),
“Ogas, augļi, dārzeņi –
skaistumam un veselībai”
(01.-31.08. abonementā),
“Apceļo Latviju!” (01.-31.08.
lasītavā), “Alķīmiķa” autoram
Paulu Koelju – dzimšanas
diena” (22.-28.08. bērnu
literatūras nodaļā), “Lasi
un vērtē!” Bērnu un jauniešu
žūrijas - 2018 grāmatu
kolekcijas izstāde (01. – 31.08.
bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
01.-31.08. Māra Salmiņa
gleznu izstāde “Alūksnes motīvi”
(bērnu literatūras nodaļā);
01.08.-31.08. Biedrības
„Kultūras un izglītības

centrs STILI” veidotā izstāde
„Mūzika, dziesma, deja
2018 Alūksnes novadā”
(lasītavā);
15.08. plkst. 14.00 Erudītu
klubiņš “Mūsu planēta”
(bērnu literatūras nodaļā);
01.08. – 31.08. Lasīšanas
sacensība bērniem “Ar
grāmatu vasaras somā”
(bērnu literatūras nodaļā);
22.08. Spēļu trešdiena
(bērnu literatūras nodaļā);
27.08. 2018. Jauno grāmatu
diena (abonementā).
Alsviķu pagastā
Līdz 19. augustam Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrības veidotā ceļojošā izstāde
“Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt
Latvijai”, skatāma Alūksnes
Kultūras centrā.

Turpinājums 15. lappusē

01.08.2018.
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Atgādina par pienākumu maksāt Labiekārto
Ilgāja ezera krastu
pašvaldības noteiktās nodevas
Alūksnes novada
pašvaldība atgādina,
ka kopš 2014. gada 3. jūlija
spēkā ir pašvaldības
saistošie noteikumi par
nodevām, kuri nosaka
nodevu objektus, likmes,
maksāšanas kārtību, kā
arī atvieglojumus un
atbrīvojumus no nodevu
maksāšanas.
Alūksnes novadā iedzīvotājiem
ir pienākums maksāt šādas
pašvaldības noteiktās nodevas:
- nodeva par pašvaldības
dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu,
- nodeva par izklaidējoša
rakstura pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās,
- nodeva par mājas
dzīvnieku turēšanu,
- nodeva par reklāmas

materiālu izvietošanu,
- nodeva par būvatļaujas
saņemšanu,
- nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās,
- nodeva par pašvaldības
simbolikas izmantošanu,
- nodeva par laivu, motorlaivu
un jahtu turēšanu.
Jautājumos par saistošo
noteikumu piemērošanu
iedzīvotāji var vērsties
Alūksnes novada pašvaldībā.
Saistošajos noteikumos
noteikto pašvaldības nodevu
iekasēšanu nodrošina
pašvaldības komisijas un pašvaldības iestādes, kuras sniedz
attiecīgo pakalpojumu.
Pašvaldības nodevas iemaksājamas kādā no Alūksnes novada
pašvaldības norēķinu kontiem,
maksājuma mērķī norādot, par
ko nodeva tiek maksāta.

Informējam, ka iekasētā
nauda tiek virzīta attiecīgās
jomas sakārtošanai un
infrastruktūras uzlabošanai.
Brīdinām, ka nodevu
nemaksātājiem var tikt liegts
saņemt attiecīgo pakalpojumu.
Pašvaldībā šobrīd tiek izstrādāti
saistošie noteikumi, kas nodevu
nemaksātājiem paredzēs administratīvo atbildību.
Ar saistošajiem noteikumiem
var iepazīties Alūksnes
novada pašvaldības mājaslapas
sadaļā “Pašvaldība” –
“Dokumenti” – “Saistošie
noteikumi” – “13/2014”,
apmeklējot kādu no tuvākajām
bibliotēkām vai Alūksnes novada
pašvaldības Kancelejā.
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Veclaicenes pagastā
Šī gada janvārī Alūksnes
novada pašvaldības
Veclaicenes pagasta
pārvalde iesniedza Latvijas
vides aizsardzības fondam
projekta “Ilgāja ezera krasta
tīrīšana un labiekārtošana
Aizsargājamo ainavu apvidū
“Veclaicene”” pieteikumu,
kas tika atbalstīts un 8. maijā
noslēgts līgums par projekta
finansēšanu.
Lai veicinātu publisko ūdeņu
vides pieejamību, saldūdens
biotopu aizsardzību un kvalitātes
uzlabošanu, kā arī, lai atjaunotu
un attīstītu tūrisma infrastruktūru
aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” teritorijā, projekta
ietvaros tiks veikta niedru pļaušana un koka laipas uzstādīšana
Ilgāja ezera DA krastā.
Projekta ietvaros izpļaus niedres
0,4 ha lielā platībā Ilgāja ezera
krastā, tādejādi niedru izplatības
process tiks maksimāli ierobežots. Niedru pļaušana un izvākšana notiks divas reizes sezonā
– jūlijā un septembrī, līdz ar to
tiks uzlabots ezera ekoloģiskais
stāvoklis un atbrīvota piekraste
no niedrēm peldvietai un citām
ūdens aktivitātēm;
Lai radītu publisko ūdeņu vides
pieejamību dažādu mērķauditoriju dalībniekiem, uzstādīs jaunu
koka laipu, kas būs 25 m gara
un 1,5 m plata, uz metāla skrūvpāļiem ar metāla margām gar
vienu laipas malu un ar cinkotām
trepēm ūdenī.
Projekta kopējās izmaksas
ir 19250,35 eiro, tajā skaitā
Latvijas vides aizsardzības fonda

finansējums ir 13864,00 eiro,
Alūksnes novada pašvaldības
līdzfinansējums - 5386,35 eiro.
Tirgus cenu izpētes rezultātā ir
noslēgti līgumi ar SIA “Sorma”
par koka laipas izbūves tehniskās
dokumentācijas izstrādi, ar
SIA “Ponton” par niedru
pļaušanu un izvākšanu un ar
SIA “RST Skrūvpāļi” par koka
laipas būvniecību Ilgāja ezera
krastā.
Projektu finansē Latvijas vides
aizsardzības fonds un Alūksnes
novada pašvaldība.
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

Drusku pilskalna takas
pieejamības nodrošināšana
Latviešiem un igauņiem
viena Veclaicene

Šogad janvārī Alūksnes
novada pašvaldības
Veclaicenes pagasta
pārvalde iesniedza Latvijas
vides aizsardzības fondam
projektu „Drusku pilskalna
takas pieejamības
nodrošināšana”, kas
atbalstīts un 2. jūlijā
noslēgts līgums par
projekta finansēšanu
un izpildes kārtību.
Lai nodrošinātu Drusku pilskalna
dabas takas pieejamību, aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” projekta ietvaros tiks
izbūvētas koka kāpnes Drusku
pilskalna takā ar kopējo garumu
180 metri, tādējādi
ierobežojot apmeklētāju haotisko
kustību pilskalna takā un radot
ainavas unikālo skatu punktu
pieejamību.
Projekta mērķis ir nodrošināt
Drusku pilskalna takas
pieejamību aizsargājamo
ainavu apvidū “Veclaicene”,
izveidojot kvalitatīvu
infrastruktūru, tā mazinot
antropogēno slodzi, tai
skaitā arī tūrisma,
eitrofikācijas, erozijas un
vides piesārņojuma
iespējamo ietekmi uz īpaši
aizsargājamiem biotopiem
un sugām.
Projekta kopējās izmaksas sa-

2018. gada aprīlī biedrība
“Veclaicenes avotiņš”
iesniedza projekta “Latviešiem un igauņiem viena
Veclaicene” pieteikumu projektu konkursā “ Starpkultūru
dialogs Vidzemē 2018”, ko
organizē nodibinājums “Valmieras novada fonds”.

stāda 50000,00 eiro, tajā skaitā
Latvijas vides fonda
finansējums ir 40000,00 eiro un
Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums 10000,00 eiro. Šobrīd tiek veikta
tirgus izpēte tehniskās
dokumentācijas izstrādei.

Projektu finansē Latvijas vides
aizsardzības fonds un Alūksnes
novada pašvaldība
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes,
Ziemera pagasta pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

Projekta pieteikums tika atbalstīts un 10. maijā parakstīts
līgums par projekta finansēšanu.
Projekta mērķis ir vairot latviešu
- igauņu mijiedarbību un radīt
pieejamību sabiedrībai iepazīt
igauņu kultūru, tradīcijas un
savdabīgo latviešu - igauņu dzīvi
Veclaicenes apkārtnē, tā ceļot
Alūksnes novada mazākumtautību pilsoņu apziņu un stiprinot to
piederību Latvijai.
Lai īstenotu projekta mērķi, tiks
ieviestas šādas aktivitātes:
1. Izveidots pārgājiena maršruts
“Veclaicene - Vana Laitsna” (tulk.
no igauņu val.: vana – vecs,
Laitsna – Laicene). Maršruts ar 8
kontrolpunktiem 12 km garumā
ar pusdienām dabā, apmeklējot
igauņu, latviešu tautību iedzīvotājus Veclaicenē, viņu dzīves
vietās, kur saimnieki būs gidi,

parādot katras kultūras unikalitāti, viņu iekļaušanos Latvijas
sabiedrībā, tā rosinot viņu iesaisti
sabiedriskajās aktivitātēs, ceļot to
nozīmīgumu un vairojot piederības sajūtu Latvijai;
2. Izveidota videofilma par latviešu un igauņu dzīvi Veclaicenē.
Filmā tiks atspoguļots, kā Veclaicenes apkārtnē 4 paaudzēs,
dzīvo latviešu un igauņu tautību
iedzīvotāji, kā iepazīst viens otra
tradīcijas, valodu;
3. Iegādāts televizors un uzstādīts Veclaicenes muzejā, kas
šobrīd ir pārdēvēts par Veclaicenes vēstures krātuvi. Tas būs pieejams arī citu vēsturisku liecību,
materiālu demonstrācijai, kas
liecina par Veclaicenes pagasta
sadzīvi, starpkultūru dialogu u.c.;
4. Noorganizēts pasākums ar
pārgājienu, videofilmas
demonstrēšanu un koncertu.
Projekta kopējās izmaksas
sastāda 949,00 eiro, ko finansē
Kultūras ministrija.

12.
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Pārbūvē iekšējos
inženiertīklus “Sprīdītī”
Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādē “Sprīdītis”
sākusies inženiertīklu
pārbūve.
Bērnudārza ēka ekspluatācijā
nodota 1986. gadā un tās
inženiertīkli ir nolietojušies.
Veicot pārbūvi, ēka iegūs jaunu
un efektīvu apkures sistēmu ar
iespēju regulēt temperatūru kā
ēkā kopumā, tā atsevišķās telpās,
energoefektīvu un mūsdienīgu
ventilācijas sistēmu gaisa
apmaiņai grupu un koplietošanas
telpās, modernizētu siltummezglu efektīvai siltuma sadalei, kā
arī uzlabotu elektroapgādi.
Alūksnes novada dome
28. jūnija sēdē noteica šīs
ēkas inženiertīklu pārbūvi par
pašvaldības izglītības iestāžu
investīcijas projektu. Pārbūves
kopējās izmaksas ir
285 591,56 EUR. Daļa
nepieciešamā finansējuma 7 865,00 EUR darbu veikšanai
novirzīta no pašvaldības budžeta,

pārējiem 277 726,56 EUR
pašvaldība ņem aizņēmumu
Valsts kasē. Pārbūvi, saskaņā
ar atklātā iepirkuma konkursa
rezultātiem, veic SIA “SANART”.
Iestādes vadītāja Modrīte
Voska informē, ka pārbūves
laikā bērnudārzs darbu turpinās,
nodrošinot bērniem drošību. Par
to, kā tiks organizēts mācību
darbs šajā laikā, audzēkņu
vecāki tiek informēti. Augustā,
kamēr daudzi bērni vēl
neapmeklē bērnudārzu, mācību
process tiks organizēts vienā
ēkas korpusā, bet darbi ritēs
otrā. Pēc tam iestāde ar būvnieku
vienosies par tālāku darbu
organizāciju.
M. Voska aicina audzēkņu
vecākus būt saprotošiem
pārbūves laikā arī tad, ja kādām
grupām nāksies pārcelties uz
citām telpām, un atgādina, ka
šīs īslaicīgās grūtības ir kopā
jāpacieš, lai pēc tam bērni varētu
ērtāk un komfortablāk uzturēties
bērnudārzā.

2018. gada 18. augustā

Pededzes skolai – 80
“SKOLAS SOLA STĀSTS”

16.00-18.00 – reģistrācija, iepazīšanās ar skolu un apkārtni, vēstures
mirkļu pieturu, pārsteigumi
18.00 svētku pasākums skolas zālē
Tikšanās klasēs un gaiteņos, sarunas klusos stūrīšos, skolas valsis
24.00 – zvans uz svētku kliņģeri
Dalības maksa 3,00 EUR
Gaidīti absolventi, skolotāji, darbinieki
Būsim pateicīgi par vēstures liecībām,
materiālu un cita veida palīdzību, gatavojoties svētkiem

Sāks ģimnāzijas
internāta atjaunošanu
Īstenojot Eiropas
Reģionālās attīstības
fonda projektu “Alūksnes
novada vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides
uzlabošana”, jau kopš
pavasara pārbūve
norit Alūksnes novada
vidusskolas ēkā, bet
nu tie sākas arī Ernsta
Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas internāta
ēkā.
Minētais projekts paredz
attīstīt Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas un
Alūksnes novada vidusskolas
infrastruktūru, lai nodrošinātu
skolēniem mūsdienīgu,
ergonomisku un funkcionālu
mācību vidi un sekmētu
kompetenču pieejā balstītā
vispārējā izglītības satura
pakāpenisku ieviešanu.
Projekta vadītāja ir Alūksnes
novada pašvaldības
projektu vadītāja Santa Supe.
Projekta rezultātā Alūksnes
novada vidusskolā izveidos
ergonomisku mācību vidi,
iegādāsies ergonomisku
aprīkojumu telpām, ieviesīs
jaunus informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
risinājumus, uzlabos sporta
infrastruktūru. Būvdarbu laikā
ēkā daļēji maina durvis, grīdas

145 gadu jubileja
2018. gada 25. augustā
Mīļi aicināti visi absolventi,
bijušie pedagogi, darbinieki

• no plkst. 15.00 – svinību dalībnieku
reģistrācija
• 18.00 jubilejas svinīgais pasākums
“Meitenei no manas klases” Malienas tautas namā
• no plkst. 20.30 balle ar groziņiem kopā ar Ēriku
Gruzniņu un Santu Kasparsoni
Dalības maksa - 3 EUR
Sīkāka informācija pa tālruni 28674060

pamatkārtu un segumu, veic
uzlabojumus elektroapgādes,
ventilācijas, siltumapgādes
sistēmā, izbūvē iekšējās
ugunsdzēsības sistēmu, pārbūvē
vājstrāvas tīklus, ūdensvada
ievadu, ierīko ārējo
ugunsdzēsības hidrantu,
kā arī veic kosmētisko
remontu telpās, kur tas nav
bijis (četrās klašu telpās ar
palīgtelpām, gaiteņos, sporta
un aktu zālē, kāpņu telpās).
Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma
procedūras rezultātiem objektā
veic pilnsabiedrība
“A.A.& Būvkompānijas” pēc
SIA “BM-projekts” izstrādātā
būvprojekta, būvuzraudzību
nodrošina SIA “Sistēmeksperts”.
Ģimnāzijā plānota 7.-9. klašu
korpusa pārbūve,
ergonomiska aprīkojuma iegāde
un uzstādīšana, informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju
risinājumu ieviešana un
aprīkojuma iegāde, dabaszinātņu
(fizika, ķīmija, bioloģija)
un matemātikas kabinetu
iekārtošana, sporta aprīkojuma
iegāde, Alūksnes
novada metodiskā
centra attīstībai nepieciešamā

aprīkojuma iegāde un jau minētā
internāta daļēja atjaunošana.
Ģimnāzijas internāta
ēkai veiks funkcionālus
uzlabojumus, padarot to
sasniedzamu ratiņkrēslu
lietotājiem, ēkā pilnībā
atjaunos dušas telpas,
nomainīs elektroinstalāciju
telpās, kur tas vēl nav darīts,
uzstādīs ventilācijas
iekārtas, nodrošinot telpās
piespiedu ventilāciju, bet
gaiteņos nomainīs visas
durvis un veiks remontu.
Darbus internātā veiks, nododot
ēku atjaunošanas darbiem
pa daļām. Šobrīd notiek
sagatavošanās –
iekārtots būvlaukums,
norobežota teritorija, plānots,
ka šonedēļ uzsāks darbus.
Ģimnāzijas internātā saskaņā
ar atklātā iepirkumu konkursa
rezultātiem darbus veiks
SIA “RUFS” pēc SIA “JOE”
izstrādātā projekta.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rudenī būs Ziemeru
pamatskolas mācību
punkts Jaunlaicenē
Šoruden Ziemeru
pamatskolā sāks darboties
pirmsskolas grupa. Skolas
mācību punkts – grupiņa
pirmsskolas vecuma
bērniem būs arī Jaunlaicenes
pagastā skolas ēkā.
Skolas direktore Ilze Andronova
informē, ka iespēju apmeklēt
pirmsskolas grupu Jaunlaicenē
līdz 24. jūlijam pieteikuši 9 bērnu

Malienas pamatskolas

01.08.2018.

vecāki, Ziemeru pamatskolā 18. Plānots, ka lielākos svētkus
abu grupu bērni svinēs kopā. Lai
rotaļas un mācīšanās noritētu
aizraujošāk, augustā, pateicoties
Alūksnes novada pašvaldības
piešķirtajiem līdzekļiem,
pirmsskolas skolotājas
un viņu palīgi iegādāsies
jaunus izglītojošus un
attīstošus materiālus.
Telpās notiek remontdarbi,

lai izglītības iestādē varētu atvērt
pirmsskolas grupu bērniem no
pusotra gada vecuma. Mazajiem
bērniem Ziemeru pamatskolas
ēkā būs atvēlētas telpas 1. stāvā,
labiekārtotas telpas rotaļām un
mācībām, izveidota garderobe
un dušas telpa.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mēs paši veidojam laiku
Un esam zari dzīvības kokā,
Lai arī pēc gadiem mums izdodas
Kā šodien – būt atkal kopā.
/M. Svīķe/

Strautiņu pamatskolas kolektīvs
2018. gada 25. augustā aicina uz
skolas 150 gadu jubilejas svinībām
un absolventu salidojumu - griezt laika ratu
un kavēties atmiņās.
Gaidīsim savējos – bijušos skolotājus, darbiniekus, absolventus.
No 17.00 dalībnieku reģistrēšanās, satikšanās, skolas apskate.
18.00 svinīgais pasākums, svētku koncerts.
Vēlāk tikšanās klasēs, laiks atmiņām un neformāls burziņš grupas “Rolise” pavadījumā.
Būs iespēja iegādāties grāmatu par skolas vēsturi un iegūt momentfoto.
Līdzi ņemam atmiņas, labu noskaņojumu un groziņu. Dalības maksa EUR 5,00
Strautiņu pamatskolas kolektīvs

01.08.2018.

Liepnā notikusi
nometne bērniem
Cik ātri paskrien laiks mainās vietas, objekti, lietas
un arī cilvēki. Nemainīgas
paliek emocijas, sajūtas par
iepazīto, izzināto,
atklāto. Tā arī šogad, tikai
mazliet citādāk, Liepnā
notika Alūksnes novada
pašvaldības finansiāli
atbalstītā vasaras
nometne Alūksnes novadā
dzīvojošajiem bērniem vecumā līdz 12 gadiem.

Protams, lielākā
interese bija Liepnas pagasta
bērniem. Pateicoties Liepnas
internātpamatskolas skolotājām:
Inesei Tokai, Inesei Maršavai,
Ingunai Matulei, Marinai Spirkai
un tautas nama vokālā ansambļa
vadītājai Lilitai Spirkai par
idejām, par darbu. Pateicoties
arī Liepnas internātpamatskolas
un skolēnu ģimeņu atbalsta
biedrībai par līdzfinansējumu,
tika īstenota nometne “Vasaras
brīnumi”, kas šogad pirmoreiz
notika Liepnas tautas nama
telpās un apkārtnē.
Bērni varēja darboties radošās
nodarbībās: izgatavojot sev
paliekošas lietas,

13.
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Liepnas vidusskola
gaida skolēnus
izremontētajās
internāta telpās

Vasaras brīvlaikā
Liepnas vidusskolā
notiek plaši
remontdarbi.

Foto no Liepnas tautas nama arhīva
dāvanas vecākiem,
apgleznojot, dekupējot, kā arī
iepazīt, izzināt un darboties ar
mīluļiem sunīšiem kinologa
uzraudzībā. Bērni arī sportoja,
ne tikai izpildot apnicīgas
komandas, bet sportu iepazīstot
no citas puses, un izrādās,
ka tā arī var. Tad sports kļūst
interesants un aizraujošs.
Neizpalika kultūras pasākumi.
Nometne sakrita laikā ar
saulgriežu svētkiem, akciju
“Izgaismo Latviju”, kur bērni

pie ugunskura dziedāja, gāja
rotaļās, sēja sieru. Katrs
nometnes dalībnieks,
neskatoties uz pavadīto dienu
ekskursijā, nogāja savu
sirdskilometru.
Lai bērni justos omulīgi, garšīgus
ēdienus gatavoja un visām
gaumēm izdabāja Irēna Gaspare, “SIA Larisel”, par to liels
paldies viņai un komandai!
Lienīte Trivole,
Liepnas tautas nama vadītāja

Internāta korpusā
lielākā daļa remontdarbu
jau noslēgusies un sākta
telpu iekārtošana. Izremontētas
četras telpas, kuras tiks
izmantotas kā skolēnu
guļamtelpas. Kopā skolēnu
vajadzībām tiks iekārtotas
sešas guļamtelpas, kur
45 skolēniem tiks nodrošināti
internāta pakalpojumi piecas
dienas nedēļā. Tagad
skolēniem būs gaišas
telpas, jauni sienas skapji un
mīkstas gultas. Pēc mācību
stundām skolēni varēs
izmantot skolas
multifunkcionālo sporta
zāli.
Gaidām un aicinām
skolēnus, kuriem būtu
nepieciešams skolas internāta
pakalpojums. Sīkāka
informācija, sūtot
jautājumus uz
lvs@aluksne.lv vai no
1. augusta pa tālruni

64307075. Maznodrošinātajām
ģimenēm pašvaldība
plāno trīsreizēju ēdināšanu
bez maksas.
Vēlam izbaudīt jauku vasaru!
Liene Stabinge,
Liepnas vidusskolas direktore

Zeltiņos īsteno projektu
“Dots devējam atdodas”
Latvijas simtgades pasākumu
ietvaros Zeltiņu tautas
nams realizē projektu “Dots
devējam atdodas”, kas guva
atbalstu “Latvijas valsts mežu
un Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītās Vidzemes
kultūras programmas 2018”
projektu konkursā.
Projekts sākās ar sevis
izglītošanu un emocionālu
sagatavošanu psiholoģes Daigas Sliņķes un mācītāja Viļņa
Sliņķa vadībā. Guvām daudz
vērtīgu atziņu un tagad, tiekoties ar bērniem, kas izņemti no
ģimenēm, kuriem ir invaliditāte,
dažādas uzvedības problēmas,
saprotam, ka šīs zināšanas ir
ļoti noderīgas. Mēs spējam šos
bērnus un jauniešus saprast
un pieņemt tādus, kādi viņi ir.
Un viņi ir dažādi…pārdzīvotās
sāpes, neciešamie dzīves
apstākļi, vecāku alkoholisms un
citas nebūšanas šo bērnu psihē
un uzvedībā ir radījušas sekas.
Un tagad ar šīm sekām soli pa
solītim ar milzīgu pacietību cīnās
aprūpes centru un ģimenes atbalsta centru darbinieki. Vieglāk
ir nosodīt un šausmināties,
grūtāk padodas iedziļināties un
saprast.
Projektā iesaistās Zeltiņu bērni,
jaunieši un pieaugušie. Lielisks
devums nāca no Inas Zvirbules (Strautiņi), Aijas un Alises
Prancānēm, kas ieguldīja lielu
darbu un daudz brīvā laika, lai
šūtu stilīgas auduma somas,
kuras ar prieku saņēma bērnu
sociālās aprūpes centra “Gaujiena” un Valkas novada ģimenes
atbalsta centra “Saulīte” bērni
un jaunieši. Auduma somas

darinātas ar domu, lai nebūtu
jālieto plastmasas iepirkuma
maisi, lai pa mazam solītim
mācītos dzīvot videi draudzīgi.
Bērni nodarbībās apgleznoja
T kreklus, pina aproces, veidoja piekariņus, arī šīs lietas
tika dāvinātas mūsu jaunajiem
draugiem. Šīs prasmes bērni
apguva pie skolotājas Mārītes
Kaļānes, savukārt galda kultūru,
modes un stila gudrības bērniem
mācīja stiliste Antra Reismane.
Paldies Larisai Ūselei, kas
Gaujienas bērniem sacepa
gardus “žagariņus”, Evita Dmitrijeva bērniem izcepa keksu
ar rozīnēm, Lāsma Zaķe agrā
rīta stundā steidzās savā dārzā
salasīt bērniem zemenes, Agita
Vanaga kopā ar vedeklu Agniju
un mazbērniem Paulu un Oskaru
izcepa kārtīgu mājas kūku.
7. jūlijā notika mūsu pirmā
tikšanās ar bērnu sociālās
aprūpes centra “Gaujiena”
bērniem un jauniešiem, kas
atbrauca uz zirgaudzētavu
“Purenes” Beļavā, kur mēs
viņiem dāvinājām zirgu izjādi,
somas, cienājām ar gardumiem.
Kopā tika darinātas aproces.
Bērni bija pieklājīgi, tomēr
sarunām un kopīgām aktivitātēm
atraisījās pamazām. Ļoti
aizkustināja, ka bērni pateicībā
par mūsu rūpēm, bija salasījuši
mellenes un pašu gatavotos trauciņos, kopā ar skaisti
noformētu pateicību, to dāvināja
mums un zirdziņu saimniecēm.
Skaidrs, ka bērnus uz šādu
rīcību mudināja pedagogi un tas
liecina, ka Gaujienā šie cilvēki ir
savā vietā. Šķīrāmies ar sajūtu,
ka gribas ar šiem bērniem tikties
vēl, viņi mums “iekrita sirdī”.

Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” puiši
ar lepnumu mums izrāda Ērģemes pilsdrupas
Foto no Gunitas Palejas arhīva
11. jūlijā devāmies uz Valkas
novada ģimenes atbalsta
centru “Saulīte”, kas atrodas
Ērģemes pagastā. Tur uz vietas bija bērni, kurus neviens
nebija izvēlējies paņemt ģimenē
vasaras brīvlaikā. Bērniem bija
dažāds uzvedības modelis un
komunikācija. Tikām iepazīstināti
ar sadzīves apstākļiem un radās
iespaids, ka praktiski viņiem
nekā netrūkst - ir gards ēdiens,
cik gribās, drēbes, televizors,

tīras, gaišas telpas. Bet… nav
paša galvenā - māju un vecāku
mīlestības. Un tādēļ ir tādi
mazi “ezīši”, kuri nesaprot, kā
izkliegt pasaulei savu sāpi. Arī
šiem bērniem vedām dāvanas,
dažādus kārumus un to, ko viņi
paši visvairāk vēlējās - biļetes uz
Valmieras kinoteātri.
26. augustā dosimies uz
Cēsu novada bērnu atbalsta
un aprūpes centru-internātu
“Skangaļi”, kur, visticamāk, mūs

gaida vislielākais pārbaudījums,
jo šajā iestādē pamatā mitinās
bērni un jaunieši ar garīga
rakstura traucējumiem. Bet
mēs brauksim, jo tie ir mūsu
līdzcilvēki un mums ir jāmācās
to apzināties un pieņemt kā
normu. Šiem bērniem vedīsim
galda spēles, kuras iegādājam
uzklausot mācību iestādes
speciālistu ieteikumus. Bērniem
nepieciešami arī apavi, apģērbs.
Protams, neiztikt bez kārumiem,
tādēļ aicinu ikvienu, kas vēlas
bērniem radīt ko gardu pašu
rokām, dariet to. Jo veikalos
pirktie saldumi nevar aizstāt
mājās ceptos, kam pielikti ne
tikai labākie produkti, bet arī
sirds siltums un mīlestība. Arī
ar apģērbu un apaviem aicinu
padalīties, ja kādā ģimenē ir
labi saglabājušies un ir vēlme
palīdzēt, lūdzu, informējiet.
Un noslēgsies projekts
30. augustā, kad dosimies pie
mūsu mīluļiem uz dzīvnieku patversmi “Astes un Ūsas”. Bērni jau
gatavo kaķiem mājas un gudro,
ko garšīgu vedīs, kā dosies ar
sunīšiem pastaigā.
Noslēdzot projektu, tiks
veidots filmas materiāls, kurā
atspoguļosim aktivitātes un visas
savas gaitas projekta laikā. Jau
tagad saku paldies visiem, kas
iesaistās un aicinu to darīt arī uz
priekšu.
Ticu, ka labie darbi darīs labākus
mūs pašus un pieredze, ko
gūstam tiekoties ar bērnu namu
bērniem, ieviesīs korekcijas mūsu
dzīves vērtību skalā.
Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja
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Izstāde “100
vēsturiski mirkļi
Alūksnē”
Gatavojoties Latvijas
simtgadei, Alūksnes muzejā
tapusi izstāde “100 vēsturiski
mirkļi Alūksnē”, kas
apmeklētājiem ļaus izzināt
simts dažādus vēsturiskus
mirkļus Alūksnē gadsimta
griezumā, no 1918. līdz
2017. gadam.
Katrs gads stāstīs par
kādu notikumu Alūksnē,
kas vienam būs kā atklājums,
bet otram – atgādinājums.
Organizāciju dibināšana,
nozīmīgas jubilejas, pilsētvides
objektu būvniecība, nozīmīgi
svētki, valstsvīru vizītes,
okupācijas varu maiņas un citi
svarīgi mirkļi, ļaus ielūkoties
Alūksnes daudzveidīgajā vēsturē.
Tā “lielā” Latvijas vēsture jau
grāmatās ir uzrakstīta, bet mazie
stāsti, kas kā mozaīkas gabaliņi
to veido, nereti tiek aizmirsti.
Tāpēc mūsu mērķis bija saistošā

veidā izstāstīt mazos Alūksnes
stāstus mirkļos, lai tie vienmēr
paliktu mūsu sirdīs, atmiņās un
vēstures lappusēs.
Izstādes tapšanā izmantoti
Alūksnes muzeja krājuma un
pētnieciskie materiāli, kā arī
atsaucīgo alūksniešu privātie
arhīvi. Izstādes grafisko dizainu
veidojusi alūksniete Jana Rāga.
Šī būs pirmā izstāde,
kas Alūksnes muzeja
apmeklētājiem būs pieejama
digitālā formāta – skārienjūtīgā
ekrānā.
Alūksnes pilsētas svētkos,
4. augustā, no plkst. 9.00 līdz
17.00 vēsturisko mirkļus būs
iespēja skatīt uz lielā ekrāna
Jaunās pils 1. stāva Fortepiano
istabā.
Linda Apšusala,
Alūksnes muzeja
ekspozīciju un izstāžu kuratore

01.08.2018.

Zeltiņos svinēs novadnieka
Edgara
11. augustā 18.00
Zeltiņu brīvdabas estrādē
novadnieka - aktiera,
dziesminieka, joku karaļa
Edgara Liepiņa 90. dzimšanas
dienai veltīts muzikāls
uzvedums “Ir milzu teātris
šī pasaule”.
Latviešu skatītājs vienmēr ir
mīlējis teātri un savus aktierus,
īpaši, ja kāds no tiem ir pašu
novadnieks - Edgars Liepiņš.
Mīlot mēs radām leģendas.
Un katram mums ir un
būs savas leģendas.
Talantīgākie Jelgavas dziedošie
aktieri un atraktīvie mūziķi no
grupas “Rampa band” dažādos
veidos mēģinās pastāstīt, kā
rodas izrāde un kas tai jāiztur,
iekams tā izkūņojas mirdzoša un
skaista pirmizrādes dienā.
Aktieri saka - mēs negribam
izlikties, ka izprotam teātri.
Teātri neizprot neviens, ne tie,
kas uz skatuves novecojuši,
ne visvecākie režisori, pat ne

Kristapa Herca foto
teātra kritiķi, bet ticiet, kad
lustras dziest, priekškars paceļas
un publika skatās, tad tās acu
priekšā māņi izgaist, atkāpjas un
pazūd, dodot vietu teātra izrādes
patiesībai un skaistumam. Teātrī
iespējams viss, jo tas ir brīnumu
nams. Teātris rada ilūzijas, un, ja
sevišķi laimējas, tad tās nepamet skatītāju arī līdz mājām un
vēl tālāk. Uzvedumā piedalīsies
Jelgavas dziedošie aktieri: Ilze

Freiberga, Elīna Skutele, Ivars
Mozga, Ingus Vidiņš un Miks
Vilnis. Spēlēs grupa “Rampa
Band”, muzikālā vadītāja Guntra
Minkevica, režisore Latvijas
amatierteātru eksperte Dace
Vilne.
Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

“Jukumam” tautas
tērpu skatē 2. vieta

Izstāde “ZĪMĒJU DZEJOLI”
- Latvijas mākslas skolu
audzēkņu veidotas un
ilustrētas dzejas grāmatas
No 2018. gada 12. jūnija
Alūksnes Mākslas skolā ir
apskatāma izstāde “Zīmēju
dzejoli”, kurā eksponēti
labāko Latvijas mākslas skolu
audzēkņu – valsts konkursa
dalībnieku – darbi.
Valsts konkursā piedalās
profesionālās ievirzes mākslas
skolu audzēkņi. Konkursa tēma
ik gadu tiek mainīta, nosakot
virzienu, kas būtu aktualizējams
mācību procesā. Šajā mācību
gadā kā konkursa tēma bija
izvēlēta ilustrācija. Konkursa
ietvaros skolēni iepazina gan
Latvijas grāmatas, bērnu
grāmatu vides krāsainību un
daudzveidību, gan paši veidoja grāmatiņas un ilustrēja
dzejoļus. Valsts konkursa darbus
vērtēja žūrija – mākslinieks Juris
Petraškevičs, māksliniece un
izdevniecības “Liels un mazs”
mākslinieciskā redaktore Rūta
Briede, izdevniecības “Liels un
mazs” vadītāja Alīse Nīgale.

Analizējot bērnu darbus, Rūta
Briede atzina, ka “oriģinalitāte
un vizuālā dažādība atainojās arī
visu vecumu konkursa dalībnieku
darbos. Ilustrācija nav joka lieta
arī pieredzējušam māksliniekam,
tāpēc izjutu gandarījumu par
bērnu drosmi un apņēmību.”
Visi konkursa dalībnieku I un II
kārtas darbi līdz 28. septembrim
apskatāmi Alūksnes Mākslas
skolas izstāžu zālē Ojāra Vācieša
ielā 2 no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Par izstādes apmeklējumu
citā laikā vienoties pa tālruni
29177702.
Alūksnes pilsētas svētku
laikā izstāde būs atvērta 4.
augustā no 10.00 līdz 20.00.
Izstādē apskatāmas arī Alūksnes
Mākslas skolas audzēkņu,
konkursa dalībnieku, darinātās
grāmatiņas.
Skolas telpās ir apskatāma
arī Alūksnes Mākslas skolas
2018. gada absolventu
radošo darbu izstāde.

Alūksnes Kultūras
centra deju kopas “Jukums”
(vadītājs Agris Veismanis)
jaunie etnogrāfiskie tērpi
XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju
svētku Latviešu tautastērpu
skatē deju kolektīvu

kategorijā novērtēti
ar 2. vietu.
Latviešu tautastērpu skatē
dalībnieki tērpus izrādīja piecās
kategorijās - pēc arheoloģiskā
materiāla darinātie tērpi,
Kurzemes tērpi, Latgales un
Augšzemes tērpi, Vidzemes tērpi

un Zemgales un pilsētas tipa
tērpi.
“Jukums” skatē rādīja
19. gadsimta vidus
Ziemeļvidzemes novada goda
tērpu. Kreklus, brunčus, torņa
cepures sievām, jostas un garās
zeķes darinajusi Tautas lietišķās
mākslas studija “Kalme”, vīru
garos muduru svārkus, cepures,
sievu jakas tapušas SIA “Muduri”,
bet SIA “Kristāla Kurpīte” gatavojusi apavus.
Skatē demonstrēto tērpu
tapšanu finansēja Alūksnes
novada pašvaldība un Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai.
Tautastērpu skatē piedalījās
arī Alūksnes Kultūras centra
deju kopa “Olysta” ar tērpiem,
kas darināti pēc arheoloģiskā
materiāla, individuālo tautas
tērpu kategorijā – Elīna Strazda.
Evita Aploka

Dubļu tautas bumba Jaunannā
11. augustā jau otro gadu
Jaunannas jauniešu klubs
“Tikšķis” organizēs
pasākumu - dubļu tautas
bumbas sacensības.
Pagājušajā gadā, kad rīkojām šo
pasākumu, bija liela dalībnieku
atsaucība. Pēc pasākuma dzirdējām labus vārdus un rosinājumu
šāda veida sacensības sarīkot
vēl. Šogad dubļu tautas bumbas
sacensību starplaikos komandām
būs iespēja piedalīties arī citās
interesantās sportiskās aktivitātēs Šogad esam papildinājuši
arī savu atbalstītāju pulku, tā ka
bez balvām nepaliks neviens.
Reģistrācija Jaunannas Zaķusalā
sākot no 10.30, sākums 11.00,
komandā 5 cilvēki. Piedalīties
var jebkurš - nav ne vecuma,
ne dzimuma ierobežojumu, būs
iespējams komandu nokomplektēt arī uz vietas. Taču Simtgales

Zaļumballes ietvaros vakarā visi
sportisti, kā arī ikviens dejotgribētājs laipni gaidīts uz ballīti
Jaunannas Zaķusalas estrādē.
19. augustā “Tikšķa” jaunieši
rīkos laivošanas braucienu, kas
ir noslēguma pasākums atbalstītajam Alūksnes novada jauniešu
iniciatīvu projektam “Pededzes
105 nokrāsas”, kura ietvaros tika
izveidots laivošanas maršruts Pededzes upē aptuveni 20 kilometru garumā, sākot no Jaunsvariem
līdz Jaunannas medību pilij.
Projekta laikā notika divas upes
tīrīšanas talkas, gan braucot ar
laivām, gan ejot pārgājienā gar
upes krastu. Paldies ikvienam
brīvprātīgajam, kas piekrita
piedalīties un palīdzēt realizēt
šo projektu, kā arī pateicamies
“Ezermalas laivām”, kas iznomāja mums laivas, lai mēs šīs talkas
varētu pilnvērtīgi sarīkot.
Projekta ietvaros izveidotas

norādes, kas tiks novietotas Pededzes upes krastā, lai laivotājiem būtu vieglāk orientēties. Arī
noslēguma brauciens paredzēts
sadarbībā ar “Ezermalas laivām”.
Plānotais brauciens sāksies upes
daļā pie Jaunsvariem un laivot
varēs līdz Jaunannas lielajam
tiltam. Pirms laivošanas brauciena plānotas radošās darbnīcas,
kurās dalībniekus iepazīstināsim
un apmācīsim drošai uzvedībai uz ūdens un laivā, kā arī
pastāstīsim par uzvedību dabas
aizsargājamajā teritorijā - dabas
liegumā “Jaunanna”, caur kuru
tek Pededze. Laivošanas noslēgumā brauciena galapunktā Jaunannas Zaķusalā, pasākuma
dalībniekiem būs sadraudzības
pasākums un garda zupa.
Ilvija Gritāne,
“Tikšķa” dalībniece

06.06.2018.
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā augustā
Turpinājums no 10. lappuses
8. augustā 9.00 Alsviķu
bibliotēkā senioru grupas “Par
prieku sev un citiem” tikšanās.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Mūsu dzimtene ir labs
paraugs citiem, mācot, kā tautas
dzīvesgriba un kultūra spēj
pastāvēt par spīti grūtiem laikiem
un svešām ietekmēm” - rakstniecei, tulkotājai, diplomātei Annai
Žīgurei - 70, aktrisēm Veltai Līnei
- 95, Dzidrai Ritenbergai - 90,
“Pie mums jau sen ir modē tāds
likums nerakstīts: ko nepaņemsi
šodien, to nedabūsi rīt” dzejniekam, satīriķim Valdim
Artavam - 90.
Annas pagastā
Annas bibliotēkā izstādes:
“Esmu visai parasts malēniešu
zemnieks…”, rakstniekam
Valentīnam Pelēcim – 110.
Ilzenes pagastā
25. augustā 15.00 Ilzenes
pagastā, sporta laukumā pie
skolas, komandu sporta diena.
Pasākumu organizē biedrība
“Ilzenes attīstībai” sadarbībā ar
SKIM centru “Dailes”. Aicinām
visus, kas vēlas sportiski, atraktīvi
un jautri pavadīt laiku draugu
kompānijā! Sīkāka informācija
facebook.com lapā Biedrība
“Ilzenes attīstībai” vai personīgi
pa tālruni 28663526 (Elīna).
Jaunannas pagastā
11. augustā Jaunannas
Zaķusalā no 11.00 dubļu
tautas bumba un citas sportiskas
aktivitātes (vēlama iepriekšēja
pieteikšanās 29495371).
11. augustā no 21.00
Jaunannas Zaķusalas
estrādē Latvijas simtgades
Zaļumballīte (100 dienas līdz
Latvijas jubilejai).
16. augustā 21.00 parkā
pie Jaunannas tautas nama
brīvdabas kino vakars.
Jaunalūksnes pagastā
4. augustā 14.30 Bejas
novadpētniecības centrā
Ziemeļlatgale RETRO 12.
ekspedīcija MARIENHAUZENA
– MARIENBURGA ar dažāda
vecuma un marku mopēdiem,
spēkratu apskate, starpposms ar
uzdevumu Bejā.
11. augustā 19.00 Bejas
“Dainās” deju kopa “Beja”
ielūdz uz zaļumballes ieskaņas
koncertu. 21.00 Bejas brīvdabas
estrādē “Dainas” Simtgades
Zaļumballe kopā ar grupu
“Brīvības iela”. Ieeja uz balli:
2,50 EUR.
17. augustā 20.00 Kolberģī
pie strūklakas vasaras vakara romantiskais koncerts,
muzicē Latvijas Nacionālās
operas un baleta māksliniece –
mecosoprāns Sabīne Krilova un
pianiste Madara Kalniņa. Ieeja:
3,50 EUR.
21. augustā Jaunalūksnes
pagasta senioru ekskursija pa
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadiem: Vecpiebalgas
ūdensrozes, Vecpiebalgas ev.
lut. baznīca, z/s “Upmaļi” bišu
drava ar “bišu gultu”, Piebalgas
porcelāna fabrika, Kārļa Skalbes muzejs “Saulrieti”, Latvijas
etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
filiāle “Vēveri” ar skatu torni
vējdzirnavās, z/s “Mazvieķi” aitu
vilnas izstrādājumi un slavenās
“”Mērnieku laiku” jēra zupas
baudīšana, Jaunpiebalgas

Sv. Toma ev. lut. baznīca, izstāžu
zāle “Velves” ar lietišķās mākslas
studijas “Piebaldzēni” darbu
izstādi. Pieteikšanās līdz
16. augustam un informācija
pa telefonu 25775584.
25. augustā 14.00 Bejas
novadpētniecības centrā
tiksimies ar Dainu Bindi, kopā
darbosimies, gatavojot veselīgu
vitamīnu bumbu.
Bejas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Dzīvē gadās visādi,
bet vienmēr vajag turēt galvu
augšā” (aktierim Ivaram
Kalniņam – 70), “Tepat jau
vien viss. Siens gubanās. Auzas
skaro. Plīv magoņu atblāzma…”
(dzejniecei Olgai Lisovskai – 90),
“Rakstniekam un skolotājam
Matīsam Kaudzītem – 170”;
15. augustā Bejas bibliotēkas
lasītāju klubiņa izbraukuma
pasākums – ekskursija, 29.
augustā Bejas bibliotēkas
lasītāju klubiņa pasākums
“Augu dziedinošais spēks” viss par ārstniecības augiem.
Jaunalūksnes bibliotēkā
literatūras izstādes: “Lai katra
diena sākas ar smaidu - vieglu,
siltu, glāstošu!” (O. Lisovskai 90); “Grāmatu tulkotāja Silvija
Brice iesaka izlasīt…”; “Mēneša
jubilāri - Matīss Kaudzīte, Anna
Žīgure, Valdis Artavs, Ivars
Kalniņš, Velta Līne”.
Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas:
Jaunlaicenes muiža,
Malēnieši Opekalna draudzē;
Izstādes:
“Mana Latvija, Malēnija
mana” - izstāde ar izzinošām
nodarbībām,
“Malēnieša raksturs jeb ak,
prieks, ak, lustes, ak, borģele!”
- pagalma izstāde ar aktīvu
darbošanos (uz izstādes
apmeklējumu jāpiesakās
iepriekš);
Izglītojošā nodarbība „Rotaļas
un blēņas” – senu rotaļlietu
iepazīšana un mācīšanās tās
pagatavot;
Izglītojošā nodarbība „Dārgumu
meklēšana” – Jaunlaicenes
muižas iepazīšana un apslēpto
dārgumu meklēšana;
Lekcija „Malēnieši un viņu
valoda” – nopietni un jokojoties par Ziemeļaustrumvidzemes
iedzīvotājiem, viņu raksturu un
valodu.
Pasākumi: kāzu un krustabu
pasākumi, kāzu jubilejas,
dzimšanas dienas pasākumi gan
bērniem, gan pieaugušajiem,
tematiskie pasākumi ģimenēm,
draugiem, darba kolektīviem un
domubiedriem.
Citas muzeja piedāvātās
nodarbības un lekcijas skatīt:
www.draugiem.lv/jaun.muz./
Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā:
19.05.-19.08. izstāde “Gatavs
uznācienam” (apskatāmi
amatnieku - kurpnieka,
drēbnieka, friziera un fotogrāfa piederumi no 20. gs.).
29. augustā 16.00 TLMS
“Kalme” izstādes “No dabas
ziedu vainadziņš, man krāsains
dzīpariņš” atklāšana. Izstāde
skatāma līdz 20. oktobrim.
Atraktīvas un izzinošas
ekskursijas ar līdzdarbošanos
visām vecuma grupām un
izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm

un medu pirmskolas 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,
kāzu programma „Darbi lauku
sētā” – atraktīva programma
jaunlaulātajiem un kāzu
viesiem ar līdzdarbošanos un
kopā dziedāšanu,
“No linu pogaļas līdz kreklam
– stāsts par linu audzēšanu
un apstrādi ar aktīvu
līdzdarbošanos.
Kalncempju bibliotēkā
literatūras izstāde: dzejniecei
Olgai Lisovskai – 90.
Malienas pagastā
11. augustā Malienas
pamatskolas sporta laukumā
Lielās brīvdabas sporta spēles:
No 10.30 komandas (45 dalībnieki) reģistrācija,
11.00 brīvdabas sporta spēļu
atklāšana,
14.00 uzvarētāju paziņošana.
Spēļu norises vietā darbosies arī
piepūšamās atrakcijas pašiem
mazākajiem dalībniekiem.
Lielo brīvdabas spēļu nolikums
un tuvāka informācija Malienas
tautas namā vai pa tālruni
25458550.
25. augustā Malienas
pamatskolas 145 gadu jubilejas
svinības un absolventu
salidojums:
No 15.00 Malienas pamatskolā
dalībnieku reģistrēšanās,
18.00 Malienas tautas namā
jubilejas svinīgais pasākums
“Meitenei no manas klases”,
21.00 Malienas tautas namā
atmiņu vakars, balle kopā ar
Ēriku Gruzniņu un Santu Kasparsoni.
Mālupes pagastā
11. augustā Simtgades
Zaļumballe – “Es TEVI ielūdzu uz
BALLI”:
21.00 pie Mālupes Saieta
nama, kad ugunskurs sāk kvēlot,
uz muzikālu tikšanos ar Rīgas
Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” vīru kamerkori
“FRA-CHO-RI”, Guntaru Ruņģi
un labiem ļaudīm,
23.00 Mālupes salā uz
zaļumballi kopā ar grupu
„Ceļavējš”.
18. augustā 10.00 Mālupes
salā aktīvās atpūtas diena
„Ejam, skrejam, smejam”.
Mālupes bibliotēkā literatūras
izstādes: „Kā sacīt jāsaka…”
– rakstniekam M. Kaudzītem
-170, „Dārza veltes burciņā” –
konservēšanas recepšu
grāmatu izstāde.
Mārkalnes pagastā
11. augustā 22.00 Mārkalnes
atpūtas vietā „Lakstīgalas”
zaļumballe kopā ar grupu
„Alu cilvēki”.
17. augustā 19.00 Mārkalnes
atpūtas vietā „Lakstīgalas”
pasākums bērniem un
jauniešiem “Stāsti pie
ugunskura”.
25. augustā 14.00 pie
“Pūcītes” ēkas piepūšamās
atrakcijas.
25. augustā 14.30 Mārkalnes
Sabiedrības centrā „Zaļo augu
izmantošana, tējas un smūtiju
gatavošana kopā ar Dainu
Bindi”.

No 25. augusta Mārkalnes
Sabiedrības centrā tematiskā
izstāde „Zaļie augi Tavai
veselībai”.
Mārkalnes pagasta
bibliotēkā literatūras izstādes
„Gatavojamies uz skolu”, „Starts
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai
2018”; jaunākās literatūras
izstāde „Lasītprieks”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
akcija „Dāvini grāmatu ar
ierakstu Mārkalnes pagasta
grāmatu plauktam Latvijai 100!”.
Veclaicenes pagastā
11. augustā 10.00 no
Kornetiem pārgājiens
“Veclaicene ¬- Vana-Laitsna”.
Apciemosim Latvijas igauņu
dzimtu mājas. Pārgājiena garums
ap 12 km. Informācija pa tālruni
29347398 (Maija).
11. augustā 22.00
Veclaicenes estrādē latviešu
– igauņu pierobežas Simtgades zaļumballe. Spēlēs grupa
„Savējie”.
Zeltiņu pagastā
11. augustā 18.00 Zeltiņu
estrādē novadnieka - aktiera,
dziesminieka un joku karaļa
Edgara Liepiņa 90. dzimšanas
dienai veltīts muzikāls uzvedums
“Ir milzu teātris šī pasaule”.
Uzvedumā piedalās Jelgavas
dziedošie aktieri - Ilze Freiberga,
Elīna Skutele, Ivars Mozga, Ingus
Vidiņš un Miks Vilnis. Spēlē
grupa “Rampa Band”, muzikālā
vadītāja Guntra Minkevica,
režisore Dace Vilne.
Ieeja: 2,50 EUR, bērniem
līdz 12 g. v. ieeja bez maksas.
11. augustā 22.00 Zeltiņu
estrādē zaļumballē muzicēs
grupa “Putots miezīts”
(“Putukvass”) un Lauris Neilands.
Tiks dziedātas un spēlētas
latviešu senās un mūsdienu
dziesmas. Ieeja: līdz plkst. 23.00
- 2,50 EUR, vēlāk 3,00 EUR.
Darbosies bufete.
12. augustā 13.00 Zeltiņu
kapsētā Dievkalpojums.
12. augustā 15.00 Zeltiņu
ev. lut. baznīcā dziesminieka
Kārļa Kazāka koncerts. Ieeja par
ziedojumiem.
26. augustā projekta “Dots
devējam atdodas” ietvaros
Zeltiņu bērni ciemosies Cēsu
novada bērnu atbalsta un
aprūpes centrā - internātā
“Skangaļi”. Vedīsim dāvanas,
apģērbu, dažādus kārumus,
kopā darbosimies.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Dārza, lauka, meža
veltes burciņā”; “Latviskā
dzīvesziņa - Labrenči, Māras un
Bērtuļi”; “Lasītprieks vasarai Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
jaunā kolekcija”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās
ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”,
„Novadnieku istaba”, „Mana
skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam);
izstādes “Poga Latvijas mētelī”,
“Latvijas sardzē”, foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”,
“Zeltiņi 2017”, ekskursijas uz
padomju armijas raķešu bāzi
Zeltiņos.
11. augustā Zeltiņu pagasta
sporta un atpūtas parkā
Zeltiņu pagasta sporta svētki.
Programmā:
10.00 Kristera kausa izcīņa
pludmales volejbolā.
Reģistrēšanās sacensībām līdz

9.50. Kausa izcīņa norisināsies
vīriešu un sieviešu konkurencē.
Vienas komandas sastāvā
drīkst piedalīties divi spēlētāji.
Dalībnieku
vecums un profesionalitāte
netiek ierobežots. Dalības
maksa 8,00 EUR no komandas.
11.00-13.30 Individuālās
sacensības “Jautrā pieccīņa”
7 vecuma grupās. Reģistrēšanās
līdz 10.50. Apbalvošana 14.00.
Informācija par Kristera kausa
izcīņu un individuālajām
sacensībām pie Elitas Laivas
(tālrunis 26520677 LMT).
Darbosies bufete.
25. augustā 11.30
Zeltiņu pagasta sporta
un atpūtas parkā Zeltiņu
pagasta atklātā krosa
skriešanas seriāla pasākuma
ikvienam „Mizojam, ka prieks”
4. posms “Krogsalas apļi”.
Reģistrēšanās 10.00-10.45,
sacensību atklāšana 10.4511.00, starta vingrošana
dalībniekiem un līdzjutējiem
11.00-11.30.
Ziemera pagastā
11., 12. augustā Zīmarā
malenīšu volūdas nūmetna
“Ja es naboutu nū tuos pusas…”
(Vaclaicenas un Zīmara mielā)
11. augustā:
10.00-10.30 Pīrakstīšanuos un
reita kopijs
10.30-11.00 Vaļā taisīšana
11.00-12.20 Dace Markus
“Malenīšu pīvīnūtuo vērteiba
Baltijā, Eiropā un pasaulā”
13.00-14.00 Iztarkškiešanuos
pa maleniski sīna škounī
14.00-15.00 Pusdīna
15.00-17.00 Darbuošanuos
ar pierstīm, rūkuom, muti
un vusu citu
17.00-18.00 Launaga kopijs
17.00 Puorguojins ar valla
dzeišanu uz Dieliņkollu
20.00 Ieššana, stuostiņi,
rūtaļas un prīkšnasumi
Dieliņkollā
12. augustā:
9.45 Reita īkustiešanuos
10.00-10.30 Reita kopijs
10.30-11.15 Saulvedis
Cimermanis
“Zīmeļaustrumvidzemas ļaužu
veidūšanuos”
11.15-12.00 Jēkabs
Raipulis “Malenīšu ļaužu
sasnīgumi Latvijā un pasaulā”
12.00-13.00 Teijātera spielas,
stostu rakstīšana, danču, dzīsmu
un štrumu muocīšanuos baigu
izguojīnam
13.00-14.00 Pusdīna
14.00-15.00 Vielraiz vusa
atkortuošana un vusuodas
džečeibas
15.00 Prīkšnasumi ar
saieššanuos rodu un draugu
storpā.
(Informācija par nometni
www.maleniesi.wordpress.com).
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes “Mirkļi no manas dzīves”
- aktierim I. Kalniņam – 70,
“Gabaliņi bez kauliem” dzejniekam, satīriķim V. Artavam
– 90, “Bērnu un Vecāku žūrija –
2018” - jaunā grāmatu kolekcija,
“Kad vasaras iekāpj burciņā”;
11. augustā “Mūsu puses un
tālākie 100 kalni, tos izzini un
iepazīsti” – Dēliņkalns un tā
apkārtnes kalni.
Sagatavojusi: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

16.

Alūksnes Novada Vēstis

01.08.2018.

Nosvinēti Otrie Vispasaules malēniešu svētki

Malēniešu svētkus apciemo un svētkos Jaunlaicenes muižas muzeja
direktori Sandru Jankovsku sveic Cēsu Malēniešu klubs
28. jūlijā Alūksnes novada
Jaunlaicenes pagastā notika
Otrie Vispasaules malēniešu
svētki, kas pulcēja malēniešus
ne tikai no Alūksnes novada
un Latvijas, bet pat novadniekus no ārvalstīm.
Malēniešu svētku nozīmīgākie
notikumi nenoliedzami bija jaunā pagalma izstāde “Malēnieša
raksturs jeb ak prieki, ak luste,
ak borģele!”, kurā ikvienam bija
iespēja gan maliet vairāk uzzināt
par malēniešiem, gan izmēģināt
vairākas malēniskas atrakcijas,
un grāmatas “No Apukalna

veroties” atvēršana. Grāmatā ir
apkopoti ap 1000 vārdi malēniešu valodā, Jaunlaicenes muižas
muzeja savāktās anekdotes, rotaļu apraksti un teicieni, kā arī Linarda Laicena stāsti no krājuma
“Malienā” literārā un malēniešu
valodā un malēniešu valodas
entuziasta, novadpētnieka Aivara
Puzuļa stāsti. Grāmatas atvēršanā piedalījās arī Linarda Laicena
mazmeita Anna Laicena. Vislielākais paldies grāmatas un izstādes
tapšanā sakāms Jaunlaicenes
muižas muzeja vadītājai Sandrai
Jankovskai.
Protams, uzmanību saistīja arī

Žerbiņu mešana - spēle jaunajā
pagalma izstādē Jaunlaicenes
muižas muzejā
citas svētku norises - sarunas ar
malēniešu valodas pratējiem,
mūziķiem, alūksniešiem brāļiem
Amantoviem, stāsti par novadniekiem jubilāriem - Linardu
Laicenu, Jāni Mauliņu, Valentīnu Pelēci, Alūksnes un Apes
novada fonda labdarības bumbu
ķeršana, koncertuzvedumi un
zaļumballes.
Vairāk fotoattēlu no svētku
norisēm var aplūkot Alūksnes
novada pašvaldības Facebook
lapā https://www.facebook.com/
Aluksnesnovads/

Profitroļu gatavošana un degustācija

Evitas Aplokas foto

“Augstākā Latvijas pilsēta svin”
Ceturtdiena, 2. augusts
Lielā Ezera ielas skvērā
19.00 Vides objekta “Alūksne Latvijas virsotnē” svinīga atklāšana

Ojāra Vācieša ielas stāvlaukumā
11.00 Padomu un prezentācijas telts automīļiem “No diskiem līdz lukturiem”

Pilssalas estrādē
21.00 Svētku atklāšana
Intara BUSUĻA un Abonementa orķestra koncerts “Ar mums”
Biļetes Alūksnes Kultūras centra un SIA “Biļešu paradīze” kasēs no 10,00 EUR

Pilssalas teritorijā, Pilssalas stadionā
No 11.00 Sporta svētki:
GHETTO GAMES sacensības ielu basketbolā
Kluba “Spēka pasaule” aktivitātes
Apvidus loka šaušana
Pludmales volejbola turnīrs „Satiec draugu”
Alūksnes ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi
Futbola soda sitienu konkurss

Pie Alūksnes Jaunās pils
22.00-03.00 Svētku svinības un balle pils dārzā
Brāļi Auzāni ar grupu un DJ
Ieeja bez maksas

Alūksnes Kultūras centra kamerzālē
16.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde – Dž. Patriks
“Augstākais bauslis”.
Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots!

Pie Alūksnes ev. lut. baznīcas
23.00 Alūksnes ev. lut. baznīcas izgaismotā torņa atklāšana

Pilssalas estrādē
21.00 Koncerts “ Augstāk par zemi”
Šova “X faktors” uzvarētājs Arturs GRUZDIŅŠ un grupa “Refleksija”
DONS
23.00 Uguņošana
23.00-04.00 Svētku svinības un balle
Grupa “Mākoņstūmēji” un DJ
Ieeja bez maksas

Piektdiena, 3. augusts SVINĪBAS VAR SĀKTIES!

Sestdiena, 4. augusts SVINAM DZĪVI!
Pie Alūksnes Jaunās pils
9.00 Amatnieku, mājražotāju, mākslas darbu tirgus “Radošais dārzs”
Pieteikšanās: gundegaand@gmail.com, tālrunis 29207776
9.00 Alūksnes novada amatnieku, mājražotāju svētki “Radīts Alūksnē”
11.00 Novada bērnu kolektīvu, solistu koncerts “Manai pilsētai”
11.30 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra melodijas un defilē
programma
12.00 Jaundzimušo alūksniešu sveikšana
Putu ballīte
13.00 Zupu festivāls “Alūksnes smeķis!” ar degustāciju un konkursu
Nolikums www.aluksne.lv
13.00 Dienas koncertā “Kas augstāk, tas Alūksnē” dzied un dejo novada radošie
kolektīvi
14.00 Koncerts un sadziedāšanās kopā ar grupu “Gunārs un Zane”
14.00 Grāmatas “Alsviķu Ķemera (Strautiņu) skola 1868-2018” atvēršanas svētki
Alūksnes muzejā
9.00-17.00 “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē” (1. stāva forte piano istabā)
12.00 Zigrīdas Ilenānes jubilejas gleznu izstādes “Vēlreiz” atklāšana
Alūksnes ielās un administratīvās ēkas laukumā
14.00 Ziemeļlatgale RETRO 12
Ekspedīcija MARIENHAUZENA – MARIENBURGA ar dažāda vecuma un marku
mopēdiem, braucamrīku goda aplis, spēkratu apskate

Rīko:

P/A “ALJA” teritorijā
23.00-04.00 Diskomaratons
DJ [Ex] da Bass un DJ Alvis Still
Visas dienas garumā Zemessardzes 31. Kājnieku bataljona tehnikas, ieroču un
ekipējuma izstāde, Alūksnes un Apes novada fonda aktivitātes, Miss Dimanta foto
2018, piepūšamās atrakcijas, velokarti, radošās darbnīcas, atrakcija “Katapulta”,
prezentāciju teltis, Latvijas mākslas skolu audzēkņu veidotu un ilustrētu dzejas
grāmatu izstāde “Zīmēju dzejoli” un Alūksnes Mākslas skolas 2018. gada absolventu radošo darbu izstāde Alūksnes Mākslas skolā u.c.
Svētdiena, 5. augusts SVINĪBU NOSLĒGUMS
11.00 Kapusvētki Alūksnes Lielajos kapos, ekumēniskais aizlūgums
12.00 Kapusvētki Alūksnes Mazajos kapos
Tempļakalnā
13.00 Svētku noslēgums un koncerts “217 metri virs jūras”
Grupa “Rumbas kvartets”
Ieeja bez maksas

Atbalsta:

Paldies par atbalstu Alūksnes pilsētas svētku rīkošanā: “ZB Mēbeles”, ZS “Sprogas”, SIA “Ieroči Lāčplēsis”, SIA Lafesta – klubs “Cita opera”, SIA “Faktors X brīvs”, SIA “PREVIA-E”
kafejnīca “Elizabete”, SIA “DUCIMUS” – Cesvaines alus darītava, plosts “KAIJA”, kuģītis “Marienburg”!

