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Alūksnes Novada Vēstis
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Alūksnē 12. jūlijā latviešu, franču, vācu
un beļģu mūziķi satiksies kopīgā
koncertā “Mūzika vieno”
Svinot 10 gadus kopš
izveidots Alūksnes novads,
10 gadus kopš aizsākusies
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas pūtēju orķestra
(diriģents Sandors Līviņš,
defile vadītāja Ilze Līviņa)
un Marsanēlakotes (Marsannay-la-Cotê, Francija)
Mūzikas centra muzikāla
sadarbība, 12. jūlijā pulksten 19.00 Alūksnes Kultūras
centrā uz starptautisku
kopkoncertu “Mūzika vieno”
aicinās mūziķi gan jau no
minētajiem kolektīviem, gan
arī Beļģijas un Vācijas.
Alūksniešiem ģimnāzijas pūtēju
orķestra draugi – Dižonas
piepilsētas Marsanēlakotes
Mūzikas centra orķestris un
centra vadītājs Sacha
Duchaine (Saša Dišeins) ir
pazīstami jau no iepriekšējām
kolektīva viesošanās reizēm
Latvijā.
Sadarbība aizsākās jau
2009. gadā, Marsanēlakotes
Mūzikas centra vadītājam,
mūziķim Sašam Dišeinam
starptautiskā projektā “Mūzika
vieno Eiropu” tiekoties ar Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju orķestra jaunajiem
mūziķiem. Franču mūziķis
vairākkārt pēc tam apmeklēja
Alūksni un sadarbība turpinājās.
2011. gadā Alūksnē viesojās
Marsanēlakotes džeza bigbends
“L’JBB”, savukārt 2012. gadā Mūzikas centra pūtēju orķestris,
kas kopā ar Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestri sniedza brīnišķīgu,

Koncerts 2012. gadā Alūksnes Pilssalas estrādē, kurā kopā muzicēja latviešu un franču mūziķi

emocionālu koncertu Pilssalas
estrādē. Gadu vēlāk,
2013. gadā, jaunie Alūksnes
mūziķi devās uz Marsanēlakoti,
lai piedalītos tās Mūzikas centra
120. gadskārtas svinībās. Tur
skaistais kopkoncerts izskanēja
atkārtoti klausītājiem Francijā.
Turpinoties sadarbībai,
2015. gadā Marsanēlakotes
jaunie mūziķi bija Ernsta Glika

Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestra viesi Skolēnu Dziesmu
un deju svētkos, kopā muzicējot
arī svētku koncertos un izbaudot
īpašo Dziesmu svētku fenomenu
Latvijā.
Šoreiz, viesojoties Latvijā, kopā
ar Francijas mūziķiem būs arī
viņu sadarbības partneri no
Beļģijas un Vācijas - “Fanfare
royale de Samson Brumagne”

orķestra (Beļģija) un Šveihas
pilsētas pie Mozeles (Vācija)
mūziķi, tādēļ šis būs īpašs, Eiropas koporķestris. Iespējams, ka
tikšanās Alūksnē kalpos par vēl
plašākas muzikālas sadarbības
veidošanās sākumu. Iecerēts, ka
2020. gadā kopkoncerts varētu
notikt Beļģijā.
Turpinājums 8. lappusē

Pateicas par
festivāla “Latvju
bērni danci veda”
norisi Alūksnē
Valsts izglītības satura
centrs sadarbībā ar Alūksnes
novada pašvaldību 25. maijā
Alūksnē organizēja tautas
deju festivālu “Latvju
bērni danci veda”, kurā
piedalījās vairāk nekā
4105 mazo dejotāju no visas
Latvijas. Alūksnē piedzīvotais
pozitīvais pārdzīvojums un
spilgtās emocijas ilgi
paliks festivāla dalībnieku
atmiņā un motivēs bērnus un
jauniešus dejot un kopt mūsu
tautas kultūras tradīcijas.
Festivāla dalībnieki ne tikai
izdejoja savu novadu deju
programmas koncertā un
priecēja ielu koncertos, devās
krāšņā gājienā, bet arī varēja
iepazīties ar Alūksnes bagāto
kultūrvēsturisko un pilsētvidi.
Pašvaldībā saņemta VISC
Neformālās izglītības
departamenta direktores
Agras Bērziņas vēstule,
kurā teikts:
“Valsts izglītības
satura centrs izsaka
pateicību Alūksnes novada
domei, Alūksnes novada
pašvaldības Izglītības
pārvaldei, Alūksnes Bērnu un
jauniešu centram un visiem
citiem atbalstītājiem par
atsaucību un nozīmīgo
ieguldījumu festivāla
organizēšanā un norisēs.
Īpašs paldies Alūksnes
novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes Izglītības metodiķei
interešu izglītības,
profesionālās ievirzes
izglītības, audzināšanas
darba, brīvā laika
organizācijas jautājumos
Ingai Meirānei par nesavtīgo
ieguldījumu, lai svētki izdotos
un visi dalībnieki justos
gandarīti.”

Alūksnē pulcēsies gandrīz
divi tūkstoši Latvijas amatierteātru dalībnieki
No 19. līdz 21. jūlijam
Alūksnes novadā viesosies
115 amatierteātru kolektīvi
ar 1800 dalībniekiem no
visas Latvijas, lai jau 14. reizi
kopā svinētu amatierteātru
kustības noturību Latvijā.
Trīs dienas Alūksnes novadā
amatierteātra kolektīvi rādīs
savas labākās izrādes un
priecēs skatītājus. Salidojumā uz
dažādām Alūksnes pilsētas un
novada skatuvēm būs iespēja
redzēt 52 izrādes – atšķirīgas pēc
žanra, formas, attēlotā laikmeta,
kā arī izteiksmes līdzekļu izvēles.
Salidojuma norises šajā reizē
pavadīs moto “Spoguļo!”.
Ikviens aicināts apmeklēt salidojuma aktivitātes visas svētku
dienas un teātru izrādes 20.
un 21. jūlijā. Tās notiks gan
Alūksnes pilsētā, gan novadā.
Piektdien, 20. jūlijā, pulksten

21.00 vakarā plānota iespaidīga
svētku atklāšana Tempļakalna
pakājē. Galvenā skatuves daļa
būs veidota uz Alūksnes ezera,
kur varēs vērot vēsturisku stāstu
par teātra attīstību pasaulē. To
palīdzēs izstāstīt dažādi ūdens
transportlīdzekļi, sākot no koka

laivām un beidzot ar vikingu
kuģi.
Sestdienas vakarā pulksten
20.00 dalībnieki dosies krāšņā
gājienā. Tas sāksies Brūža ielā,
tālāk vedīs pa Pils ielu, tad
Lielā Ezera ielu, Tirgotāju ielu,
Dārza ielu, tad Ojāra Vācieša

ielu, Pilssalas ielu un noslēgsies
Pilssalas estrādē, kur pulksten
21.00 norisināsies godēšanas
pasākums “… ja reiz satiksi to,
sauksi par savējo” un aktieru
sadziedāšanās.
Gan piektdienas, gan sestdienas vakaros dažādās vietās
skanēs sajūtu mūzika. Piektdien, no pulksten 22.30 pie
viesnīcas “Benevilla” muzicēs
Rihards Saule kopā ar Unu
Tomiņu, pie kafejnīcas “Marta”
diskonakts ar Dj Salvi, bet pie
Alūksnes Jaunās pils zaļumballe
ar grupām “Kruīzs”, “Zigmārs un
Edgars”. Sestdien pēc godēšanas
pasākuma Pilssalas estrādē
balle ar grupu “Ģirts Alsters un
domubiedri”. Ieeja izrādēs un
pasākumos ikvienam interesentam bez maksas.
Piektdien, 19. jūlijā, Alūksnes
Kultūras centrā, ieskandinot
salidojumu, ciemosies īpaši

viesi – Sidnejas latviešu teātris
ar Jāņa Čečiņa veidotu teatrāli
muzikālu uzvedumu “KABARĒ
DE RĪGA”, kas stāsta par Latvijas simtgades pirmo divu gadu
desmitu izklaidēm Rīgā. Šī izrāde
apmeklētājiem gan būs par
maksu.
Salidojuma programma
publicēta 7. lappusē.
Lai gan amatierteātri ir arī
Vispārējo latviešu Dziesmu
svētku dalībnieki, tik plaša kopā
būšana tikai un vienīgi teātra
spēlētājiem notiek reizi piecos
gados.
XIV Latvijas amatierteātru salidojumu rīko Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar
Alūksnes novada pašvaldību.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

2.

Alūksnes Novada Vēstis

Apstiprināts
pašvaldības
2019. gada
publiskais
pārskats
Alūksnes novada pašvaldība
paziņo, ka ar 27.06.2019.
domes lēmumu Nr. 195
(sēdes protokols Nr. 6, 14. p.)
apstiprināts Alūksnes novada
pašvaldības 2018. gada
publiskais pārskats.
Ar pilnu pārskata tekstu var
iepazīties Alūksnes novada
pašvaldības Kancelejā, Brūža
ielā 7, Alūksnē, Alūksnes
novadā un Alūksnes novada
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv.

6. jūlijā Alūksnē
Pilssalas stirnu
buks
Sestdien, 6. jūlijā,
Pilssalā notiks taku skriešanas
seriāla “Stirnu buks” posms,
kurā dalībnieki varēs startēt
dažādās skrējiena distancēs.
Sacensību starta un finiša vieta
būs Pilssalā. Pirmais starts būs
pulksten 15.00. Trases vīsies
gar ezera krastu pilsētas teritorijā, Alūksnes muižas parkā,
kā arī “Mežinieku” apkārtnē.
Aicinām līdzjutējus uzmundrināt skrējiena dalībniekus!
Pēc taku skriešanas sacensībām Pilssalas estrādē notiks
koncerts un zaļumballe, ko
aicināti apmeklēt arī novada
iedzīvotāji.
Pulksten 19.00 Pilssalas estrādē muzicēs projekts “ZeMe”
– koklētāja Laima Jansone
un DJ Monsta. Šis muzikālais
tandēms sevī apvieno kokles skaņas, folkmūziku un
elektroniku. Pulksten 20.00
estrādē notiks skriešanas seriāla dalībnieku apbalvošanas
ceremonija. Savukārt pulksten
22.30 notiks zaļumballe ar
grupu “TirkizBand”.

Alūksnē,
Dzirnavu ielā

Mājražotāju un
amatnieku

TIRDZIŅŠ
27. jūlijā

plkst. 8.00 - 14.00
Pieteikšanās līdz 22.07.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu
komitejas sēde
8. jūlijā 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
15. jūlijā 10.00
Finanšu komitejas sēde
18. jūlijā 10.00
Domes sēde

25. jūlijā 10.00

03.07.2019.

Domes 27. jūnija sēdē
Alūksnes novada domes
27. jūnija sēdē piedalījās
14 deputāti un izskatīja
28 darba kārtības
jautājumus.
Dome nolēma:
- atcelt pašvaldības dzīvoklim
Siguldas ielā 1-2, Alūksnē,
sociālā dzīvokļa statusu;
- atzīt, ka pašvaldības dzīvoklis
Siguldas ielā 1– 2, Alūksnē, nav
derīgs dzīvošanai, jo izdevumi,
kas nepieciešami, lai savestu to
kārtībā dzīvošanai, bet vēlāk arī
administrēšanas un uzturēšanas izdevumi, nav samērojami
ar īpašuma faktisko vērtību un
izmantošanas iespējām. Sagatavot atsavināšanai minēto dzīvokli
ar kopējo platību 35 m² un ar to
saistītām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, palīgceltnes un zemes,
nodot to atsavināšanai, pārdodot
izsolē. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā
īpašuma “Blūmreiņi”, Malienas
pagastā, sastāvā esošas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības,
par kurām Malienas pagasta
padome 30.06.2009. 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 pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes
vienību un neapbūvētu zemes
vienību, pārdodot par brīvu cenu
bijušajam zemes lietotājam. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- sagatavot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo īpašumu
– dzīvokli “Pīlādžos” – 4, Mālupē,
Mālupes pagastā, ar kopējo platību 69,1 m² un ar to saistītām
kopīpašuma domājamām daļām

no daudzdzīvokļu mājas un
zemes. Piekrist, ka atsavināšanas
izdevumus sedz dzīvokļa īrnieks.
Pēc atsavināšanas procesa
pabeigšanas minētos izdevumus
iekļaut dzīvokļa pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā. Nodot
atsavināšanai dzīvokli, pārdodot to par brīvu cenu dzīvokļa
īrniekam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- nodot bez atlīdzības valstij
Zemkopības ministrijas personā
nekustamā īpašuma “ceļš Malveši – Apsītes”, Zeltiņu pagastā,
zemes vienības sastāvā esošu
inženierbūvi;
- pārņemt pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības par bezmantinieka
mantu atzīto ½ domājamo daļu
no nekustamā īpašuma “Vilnīši”,
Liepnas pagastā;
- nepārņemt pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu
atzīto ½ domājamo daļu no
nekustamā īpašuma “Priedes”,
Liepnā, Liepnas pagastā;
- uzsākt lokālplānojuma izstrādi
nekustamam īpašumam Ošu ielā
3B (kadastra numurs 3601 001
0003), Alūksnē, apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu;
- apstiprināt grozījumus Ceļu un
ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plānā 2019.-2021. gadam;
- atbalstīt projekta pieteikumu
par daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Laurencenes ielā 4k-2,
Alūksnē, piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanu, piešķirot līdzfinansējumu 2790,69 EUR;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības aģentūras “ALJA”
2018. gada publisko pārskatu;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības 2018. gada publisko
pārskatu;
- ievēlēt Sanitu Bukani par
Alūksnes novada bāriņtiesas
locekli no 2020. gada
15. janvāra uz 5 gadiem;

- apstiprināt maksu par Liepnas
vidusskolas sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem ar izglītības
iestādi nesaistītām personām
– nometņu un citu pielīdzinātu
pasākumu dalībniekiem: brokastis 0,76 EUR, pusdienas
1,40 EUR, vakariņas 1,36 EUR
(visām cenām piemērojams
PVN);
- noteikt maksu par gultas vietas
nodrošināšanu nometņu un citu
pielīdzinātu pasākumu dalībnieku grupām (ar dalībnieku skaitu
vismaz 10 dalībnieki) Liepnas
vidusskolas internātā - 3,78 EUR
diennaktī (bez pievienotās vērtības nodokļa) vienai personai;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 26.09.2013.
lēmuma Nr.423 “Par Alūksnes
novada pašvaldības sporta zālēs,
laukumos un citās sporta būvēs
sniegtajiem maksas pakalpojumiem” pielikuma 2. punktā,
aizstājot 2.1. apakšpunktā vārdus “lielā zāle” ar vārdiem “lielā
sporta zāle” un skaitli “7,11” ar
skaitli “32,75”; aizstājot
2.2. apakšpunktā skaitli “0,71”
ar skaitli “2,62”, svītrojot 2.3. un
2.4. apakšpunktus;
- atzīt Alūksnes novada pašvaldības bilances uzskaitē līdz šīm
neuzskaitītu esošu nekustamo
īpašumu: ūdenstornis “Bērzu
kalns”, Ziemera pagastā, sūkņu
māja “Attīrīšanas iekārtas”,
Mālupes pagastā, ūdens atdzelžošanas stacija “Ūdenstornis”,
Mālupes pagastā, ūdenstornis
“Ūdenstornis”, Mālupes pagastā,
attīrīšanas stacija “Attīrīšanas
ierīces”, Ilzenes pagastā, pārsūknēšanas stacija “Attīrīšanas ierīces”, Ilzenes pagastā, nosēdbaseins “Attīrīšanas ierīces”, Ilzenes
pagastā, sūkņu stacija “Ūdenstornis Muiža”, Ilzenes pagastā,
ūdenstornis “Dailes”, Jaunzemos,
Ilzenes pagastā;
- izdarīt šādus grozījumus
Alūksnes novada domes
27.09.2018. lēmumā Nr.365
“Par aizņēmumu projekta
“Energoefektivitātes uzlabošana
Alūksnes novada pašvaldības
administratīvajā ēkā” īstenoša-

nai”: lēmuma 1. punktā skaitli
un vārdus “2 011 343,29 EUR
(divi miljoni vienpadsmit tūkstoši
trīs simti četrdesmit trīs euro un
29 centi)” aizstāt ar skaitli un
vārdiem “2 366 590,82 EUR (divi
miljoni trīs simti sešdesmit seši
tūkstoši pieci simti deviņdesmit
euro 82 centi)”;
- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām
un atlīdzību Alūksnes novada
pašvaldībā”, ar 1. jūliju pašvaldības aģentūrai “SPODRA” likvidēt
amata vienību – palīgstrādnieks,
pašvaldības aģentūrai “ALJA” likvidēt amata vienības sētnieks un
apkopējs un izveidot jaunu amata vienību – Pilssalas teritorijas
pārzinis, ar 1. augustu Alūksnes
novada vidusskolai amata vienībai sociālais darbinieks samazināt darba slodzi un mēnešalgu
un izveidot jaunu amata vienību
– skaņu un gaismu režisors;
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2019 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2019. gada 25. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 7/2019 “Par
Alūksnes novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam””;
- atbalstīt biedrības “Ūdens
motosporta klubs NordOst”
piedalīšanos Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ar projektu
“Šķeļam viļņus Alūksnes ezerā”. Projekta atbalsta gadījumā
nodrošināt līdzfinansējumu
projekta realizācijai 1000 EUR no
pašvaldības 2019. gada budžeta
līdzekļiem.
Ar domes lēmumiem pilnībā
var iepazīties www.aluksne.lv
sadaļā “Pašvaldība/Par Alūksnes
novada domes darbu/Domes
lēmumi.

Pārdalīs finansējumu
Alūksnes novada dome
27. jūnija sēdē pieņēma
divus lēmumus, kas saistīti
ar šī gada plānotā
pašvaldības budžeta
finansējuma pārdali.

Kā jau ir izskanējis, pašvaldībām
šobrīd ir samazinātas iespējas
paņemt aizņēmumus, lai
finansētu projektus, kam nav
Eiropas Savienības fondu atbalsta. Alūksnes novada pašvaldībai
šāds ir Izglītības un sporta
centra projekts, kura būvprojekta
izstrādes pabeigšanai pašvaldība
vēlējās ņemt aizņēmumu.
Ņemot vērā, ka projektiem, kas
nav saistīti ar ES finansējuma
apgūšanu, šobrīd aizdevumus
nepiešķir, pašvaldībai jāmeklē
risinājums, kā segt Izglītības
un sporta centra būvprojekta
izstrādes izmaksas.
Līdz ar to 27. jūnija domes
sēdē deputāti pieņēma lēmumu

šī gada pašvaldības budžetā
paredzētos 160 tūkstošus
eiro, kas bija plānoti pagastu
pārvaldēm infrastruktūras un
vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammā paredzēto
projektu īstenošanai, novirzīt
Izglītības un sporta centra
būvprojekta izmaksu segšanai,
vienlaikus lemjot, ka
2020. gadā pagastu
infrastruktūras mērķprogrammai
tiks paredzēta palielināta summa
– 160 tūkstošu vietā 220 tūkstoši
eiro, savukārt 2021. gadā
plānoto 120 tūkstošu eiro vietā
budžetā paredzēs 220 tūkstošus.
Dome nolēma pārdalīt
pašvaldības 2019. gada
pamatbudžeta finansējumu arī
citām aktivitātēm: par
403 966 EUR palielināt
līdzekļus Izglītības un sporta
centra izveidei (projektēšanai),
savukārt samazināt plānotos
līdzekļus – par 29 245 EUR

pašvaldības administrācijai
(telpu remontam, datortehnikas iegādei), par 10 000 EUR
deputātu, komiteju, komisiju
darba nodrošinājumam (komisiju
atalgojumam), par 18 700 EUR
Alūksnes dzelzceļa stacijas
remontdarbu līdzfinansējumam,
par 10 000 EUR skiču projektam
Tūrisma informācijas centram
(nepabeigtās būves teritorijā
Ojāra Vācieša ielā), par
10 000 EUR Tūrisma informācijas
centra āra stenda projektēšanai,
par 4 000 EUR arheoloģisko
izrakumos atrasto priekšmetu
restaurācijai, par 12 826 EUR
arheoloģijas darbu veikšanai,
par 5 000 EUR biznesa ideju
konkursam, par 10 000 EUR
Dienvidu torņa ekspozīcijas
uzturēšanai, par 10 000 EUR
finansējumu deleģētajiem
uzdevumiem, par
10 000 EUR Alūksnes pilsētas
satiksmes drošības pasākumiem,

par 10 000 EUR Alūksnes
Pilssalas estrādes teritorijas
elektroenerģijas remontam,
par 25 000 EUR PA “SPODRA”
ēku apsaimniekošanai (telpu
remontam), par 20 000 EUR
skolēnu pārvadājumu rezerves
fondam, kā arī novirzīt plānotos
35 000 EUR kases apgrozāmo
līdzekļu, 8 195 EUR
Jaunlaicenes industriālās
teritorijas ieņēmumu,
16 000 EUR atsavināšanas
procesā iegūto līdzekļu.
Būvprojekta izstrāde izmaksās
703 966 EUR, tajā skaitā
2018. gadā 300 000 EUR –
valsts budžeta dotācija,
403 966 EUR –
2019. gadā pašvaldības
finansējums.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu
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Paziņojums par
lokālplānojuma uzsākšanu
Alūksnes novada dome
27.06.2019. ir pieņēmusi
lēmumu Nr. 191 “Par
lokālplānojuma, kas
groza Alūksnes novada
teritorijas plānojumu
2015. -2027. gadam,
izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam
Ošu iela 3B, Alūksne,
Alūksnes novads,
lokālplānojuma teritorijas
robežas un darba uzdevuma
apstiprināšanu”.
Būvniecības ieceres realizēšanai
nekustamajā īpašumā Ošu iela
3B - veselības veicināšanas
pakalpojumu centra katlu
mājas izbūve - plānots mainīt
funkcionālo zonējumu no
Savrupmāju apbūves teritorijas
uz Tehniskās apbūves teritoriju.
Lokālplānojuma izstrādi vadīs
Alūksnes novada pašvaldības
teritorijas plānotāja I. Silbauma.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei

iesniedzami personīgi vai pa
pastu Alūksnes novada
pašvaldības kancelejai: Brūža
iela 7, Alūksnē, Alūksnes
novadā, LV-4301,
vai sūtot uz e-pastu:
dome@aluksne.lv, fiziskajām
personām norādot savu vārdu,
uzvārdu, adresi, juridiskā
personām – nosaukumu,
reģistrācijas datus, adresi.
Ar esošo Alūksnes novada
teritorijas plānojumu un

lokālplānojuma darba uzdevumu
var iepazīties Alūksnes novada
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv, sadaļā Teritorijas
plānojumi un Lokālplānojumi,
Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā
Teritorijas attīstības plānošana,
kā arī Alūksnes Jaunajā pilī,
Pils ielā 74, 1. stāvā, Plānošanas
un attīstības nodaļā tās
darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā
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 1. un 15. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7,
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS
apmeklētājus pieņems 1. un 15. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7,
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
apmeklētājus pieņems 1. un 15. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7,
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus
pieņems 1. un 15. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
12. un 26. jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Brūža ielā 7,
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (administrācijas telpās)
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā
Deputāts

Pieņemšanas Pieņemšanas
datums
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

08.07.2019.

11.00-12.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS

19.07.2019.

15.00-16.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE

17.07.2019.

10.00-11.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA

29.07.2019.

11.00-12.00

Alūksnes slimnīcas
administratīvajā ēkā

Līga LANGRATE

25.07.2019.

13.00-14.00

Ziemera pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

17.07.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS

18.07.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS

18.07.2019.

12.00-13.00

Zeltiņu pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS

17.07.2019.

14.00-15.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS

15.07.2019.

16.00-17.00

Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā
7, uzņēmējdarbības atbalsta centra
telpās

Jānis ZELTIŅŠ

23.07.2019.

9.00-10.00
11.00-12.00

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

Jana ZILKALNE

08.07.2019.

11.00-12.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
(tālrunis 29355400)

3.

Pašvaldība aicina
iedzīvotājus izteikt viedokli
par atkritumu konteineriem
Alūksnes novadā

Alūksnes novadā,
rūpējoties par vides tīrību
un kārtību, ir uzstādīti
dalīto atkritumu
konteineri. Lai vēl vairāk
sekmētu atkritumu šķirošanu,
to padarot ērtāku un
pieejamāku, ir izveidota
interaktīva karte, ar kuru
var iepazīties Alūksnes
novada pašvaldības
mājaslapā www.aluksne.lv.
Atkritumu daudzums un
to šķirošana strauji ir
kļuvusi par vienu no
aktuālākajām problēmām
visur pasaulē. Par plastmasas
piesārņojumu nu jau uztraucas
daudzi. Lai risinātu šo globālo
problēmu, ir jāveic
virkne lokālu darbību.
2018. gadā Alūksnes
novadā SIA “Pilsētvides
serviss” izvedis 143 tonnas
stikla un 166 tonnas papīra
un plastmasas pudeļu.
Jaunajā interaktīvajā kartē
iespējams iepazīties ar vietām
novada teritorijā, kurās izvietoti

konteineri, paziņot konteineru
apsaimniekotājiem par to, ja
kāds no tiem ir pārpildīts, kā
arī izteikt savus komentārus par
atkritumu apsaimniekošanu
kopumā. Pašvaldība aicina
iedzīvotājus izteikt viedokli
par to, kur būtu nepieciešams
izveidot jaunu šķirošanas
punktu, kā arī izteikt domas un
ierosinājumus par jau esošajiem.
Paredzēts, ka aplikāciju
varēs lietot arī telefonos un
planšetdatoros.
Lai veidotu Alūksnes novadu
videi draudzīgāku, ar šo
interaktīvo karti aicinām
iesaistīties atkritumu šķirošanā
arī tos, kas to vēl nedara.
Iepazīties ar jaunizveidoto
platformu var Alūksnes novada
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Pakalpojumi/
Atkritumu Apsaimniekošana/
Atkritumu šķirošana.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsoles
Alūksnes novada pašvaldība
13.08.2019. rīko nekustamā
īpašuma – dzīvokļa – “Pīlādži”-9,
Mālupē, Mālupes pagastā,
Alūksnes novadā mutisko
izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta
apskate piesakāma pa tālruni
28659051. Sākumcena 2341 EUR, nodrošinājums –
234 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz
09.08.2019. Samaksa
jāveic līdz 27.08.2019. vai
izvēloties nomaksas variantu.
Pieteikumu reģistrācija katru
darba dienu Brūža ielā 7,
Alūksnē, no 9.00 - 11.00
un no 14.00 - 16.00, līdz
09.08.2018.pulksten 16.00.
Alūksnes novada
pašvaldība 13.08.2019. rīko
nekustamā īpašuma –
starpgabala – “Krūmpapardes”,
Veclaicenes pagastā, Alūksnes
novadā mutisko izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta
apskate piesakāma pa tālruni
29379590. Sākumcena -

4511 EUR, nodrošinājums –
451 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz
09.08.2019. Samaksa jāveic
līdz 27.08.2019. vai izvēloties
nomaksas variantu. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Brūža ielā 7, Alūksnē, no 9.00 11.00 un no 14.00 - 16.00, līdz
09.08.2018.pulksten 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
13.08.2019. rīko nekustamā
īpašuma – starpgabala –
Valkas ielā 22A, Alūksnē,
Alūksnes novadā mutisko
izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta
apskate piesakāma pa tālruni
64381492. Sākumcena 741 EUR, nodrošinājums –
74 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz
09.08.2019. Samaksa
jāveic līdz 27.08.2019. vai
izvēloties nomaksas variantu.
Pieteikumu reģistrācija katru
darba dienu Brūža ielā 7,
Alūksnē, no 9.00 - 11.00
un no 14.00 - 16.00,
līdz 09.08.2018. pulksten 16.00.
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Veclaicenes aizsargājamo
ainavu apvidū atklātas Dabas mājas

Dabas māja pie Ilgāja ezera

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers (no labās) un Apes novada domes
priekšsēdētājs Jānis Liberts pārgriež svinīgo lentu un atklāj pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu
7. jūnijā durvis vēra Veclaicenes aizsargājamo
ainavu apvidū izveidotās
Dabas mājas un
pašapkalpošanās tūrisma
informācijas punkti.
Projekta mērķis bija uzlabot
esošo un izveidot jaunu,
kvalitatīvu tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras tīklu
aizsargājamo ainavu apvidū
“Veclaicene”, tādējādi
mazinot antropogēno slodzi
un iespējamo ietekmi uz īpaši
aizsargājamiem biotopiem un
sugām. Lai īstenotu mērķi, tika
veiktas vairākas darbības, starp
tām arī pašapkalpošanās tūrisma
informācijas punktu un
Dabas māju izveide.
Kopā izveidoti trīs tūrisma
informācijas punkti un piecas
Dabas mājas. Tās kalpos kā
atpūtas un dabas izziņas

pieturas punkti tiem, kas
dodas pārgājienos un brauc
ar velosipēdiem, arī kā
naktsmītnes ilgākam laikam,
meklējot mierpilnu atpūtu no
ikdienas steigas. Dabas mājas
uzbūvētas pie gleznaināko ezeru
krastiem un ir mežu ieskautas.
Katra no piecām Dabas mājām
aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” teritorijā Alūksnes
un Apes novados stāsta par citu
tematiku. Mājā Vaidavas ezera
krastā varēs uzzināt informāciju
par ūdeņiem un zivīm, pie
Raipala ezera meža laucītē
esošā dabas māja veltīta lāčiem,
Ilgāja ezera krastā varēs iepazīt
Kornetu-Peļļu subglaciālo gravu,
savukārt mājā pie Palpiera ezera
izklāstīta meža zvēru dzīve un
Dabas māja pie Eniķu ezera
veltīta putnu tematikai. Visās
Dabas mājās ir sagatavoti un
izvietoti izzinoši fakti, stāstījumi

un attēli par konkrētajām
tēmām. Mājām piegulošajā
apkārtnē izvietoti arī tematikai
veltīti izglītojoši vides mākslas
objekti.
Veclaicenes ainavu
apvidus piedāvā izbaudīt velo
un kājāmgājēju maršrutus,
jaunuzceltās Dabas mājas,
mežus, laukus, ezerus un upes
Alūksnes un Apes novados.
Alūksnes novada pašvaldība
pateicas VAS “Latvijas valsts
meži” par sadarbību dabas
māju izveidē pie Vaidavas un
Raipala ezeriem, privāto zemju
īpašniekiem par sadarbību dabas
māju izveidē pie Eniķu, Ilgāja un
Palpiera ezeriem un Apes novada
pašvaldībai par sadarbību
projekta īstenošanā.
Informāciju par dabas mājām
un to rezervēšanu var iegūt
mājas lapā www.veclaicene.lv,
kā arī izstrādātajā viedtālruņu

aplikācijā.
Dabas māju projektēšanu
veica SIA “BM-Projekts”, bet
būvniecības darbus –
AS “Master Industry”.
Būvuzraudzību nodrošināja
SIA “BBPV”. Dabas māju
saturisko daļu jeb ekspozīciju
izstrādāja un realizēja dizaina
birojs SIA “H2E”.
Projekta kopējās izmaksas
1 401 516,20 EUR, tajā skaitā
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums
500 000 EUR, valsts budžeta
dotācija pašvaldībām
26 470,59 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums 875 045,61 EUR.
Projekta vadītāja –
Inese Zīmele-Jauniņa.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašapkalpošanās tūrisma
informācijas punkts Kornetos
Sanitas Pāsas foto

Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcija
Amerikā saņem prestižo SEGD dizaina balvu
8. jūnijā Amerikā, Ostinā,
Teksasas štatā norisinājās
ikgadējā SEGD Global Design
Awards, kurā Latvijas dizaina
biroja “H2E” ekspozīcija
Alūksnes Bānīša stacijai
ieguva divas balvas - 2019
Global Design Awards/Honor
un konkursa galveno balvu
Best of Show.
Atzinību no Society for Experiential Graphic Design un balvu
Global Design Awards/Honor
kategorijā Placemaking and
Identity ieguva arī “H2E” radītais
vides objekts - makšķernieku soli
Alūksnē.
“Iegūt SEGD balvu ir milzīgs
gods, bet iegūt tā galveno balvu
un par tādu izlolotu un lokālu
projektu kā Alūksnes bānīša
stacija, vēlreiz apliecina, ka
spējam radīt pasaules standartiem aktuālus un augstvērtīgus
darbus par mums svarīgām
tēmām. Mēs esam gandarīti un
saviļņoti par iespēju izstāstīt pasaulei vēl vienu Latvijas stāstu,”
pēc balvas saņemšanas pauž
Ingūna Elere, dizaina biroja H2E
vadošā dizainere.
“H2E” galveno balvu iegu-

Latvijas goda konsuls Amerikas Savienotajās Valstīs Pēteris Ragaušs,
biroja H2E dizaineri – Ingūna Elere, Holgers Elers
va vairāk nekā 300 darbu
konkurencē, kurus iesūtījuši
pasaulē vadošie dizaina biroji.
Šogad apbalvots 41 darbs, no
kuriem veselas 3 balvas aizceļos
uz Latviju.
Alūksnes Bānīša stacija ir
multimediāla ekspozīcija,
kas veltīta unikālai, joprojām
regulāri funkcionējošai šaursliežu
dzelzceļa līnijai Eiropā un ir vieta
kolektīvās atmiņas saglabāšanai.
Ekspozīcijas dizaina mērķis

bija statiskā telpā radīt virtuālu
ceļojumu ar stāstījumu par
dzelzceļa vēsturi un tehniskajiem
aspektiem, kurā apmeklētājiem
tiek piedāvāts caur redzi, dzirdi
un smaržu gūt visaptverošu telpisko un vizuālo pieredzi.
Makšķernieku soli Alūksnē
ir interpretācija par ezeru
piekrastēs sastopamo ūdensaugu
purva cūkausi (Calla palustris).
Zem platajām lapām iespējams
rast aizsegu no saules un lietus

ūdeņiem, bet uz zemākajām
lapām ir integrēta informācija
par ezera zivīm un teikas par
Alūksni.
“Ir patiess prieks un lepnums,
ka ar savu darbu un dizainu
mēs esam ierindojuši Alūksnes
pilsētu blakus tādām metropolēm
kā Sanfrancisko, Vašingtona
un Ņujorka, kas ir mājvieta
neskaitāmiem izciliem dizaina
paraugiem. Viena pilsēta – divi
darbi un trīs balvas vienā gadā –
mēs jūtamies patiesi gandarīti,”
saka Holgers Elers, dizaina biroja
H2E radošais direktors.
SEGD Global Design Awards ir
viens no pasaulē prestižākajiem
dizaina nozares apbalvojumiem, kas tiek pasniegts
jau kopš 1987. gada. SEGD ik
gadu apbalvo izcilākos dizaina
darbus, kas apvieno saturu un
unikālu pieredzi un veidoti ar
mērķi veicināt cilvēka un telpas
komunikāciju publiskajā vidē.

Darbi Alūksnes Bānīša stacijā
norisinājās projekta “Gaismas
ceļš caur 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 “Izaugsme
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.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

03.07.2019.
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Drusku pilskalna
Izdots izzinošs materiāls
“Šaursliežu ceļojuma piezīmes” takā izbūvē kāpnes
Veclaicenes pagastā ar
Latvijas vides aizsardzības
fonda atbalstu norit būvdarbi
projektā “Drusku
pilskalna takas pieejamības
nodrošināšana”.

Vislabāk atmiņā paliek
informācija un notikumi,
kurus paši esam izpētījuši
un piedzīvojuši. Lai mudinātu
doties pa Vidzemes un
Dienvidigaunijas dzelzceļa
līnijām, kur kādreiz kursējis
šaursliežu dzelzceļš un
īpaši izpētītu un iepazītu
unikālo Gulbenes-Alūksnes
dzelzceļa līniju, kur
vilciens kursē joprojām,
izdots izzinošs materiāls
“Šaursliežu ceļojuma
piezīmes”.
Uzdevumu grāmata
izmantojama kā atmiņu klade,
dodoties iepazīt Baltijā vienīgo
regulāri kursējošo šaursliežu
dzelzceļa līniju. Materiāls sastāv
no 12 krāsojamām lapām,
kurās attēlotas līnijā esošās stacijas, pieturas vietas un vilciens.
Katrā lapā ietverts papildus
uzdevums, kas mudina izzināt
dzelzceļa vēsturi un pievērst
uzmanību detaļām. Izzinošajam
materiālam pievienota aploksne, ar kuru var nosūtīt savas
ceļojuma piezīmes draugiem
vai ģimenes locekļiem, tādējādi
veicinot Vidzemes savdabīgā
un unikālā kultūras mantojuma
popularizēšanu.
Izzinošā materiāla “Šaursliežu
ceļojuma piezīmes”
mērķauditorija ir ģimenes ar
sākumskolas vecuma bērniem.
Katra ģimene, kas apmeklēs
“Alūksnes Bānīša stacija”
ekspozīciju, dāvanā saņems šo
uzdevumu grāmatu. Materiālu
izstrādāja biedrība “Zelta kadri”,
un tās izdevējs ir Alūksnes
novada pašvaldība.

Lindas Pastares foto
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
programmas līdzfinansētā
projekta GREEN
RAILWAY finansiālu atbalstu. Šis
informatīvais materiāls atspoguļo
autora viedokli. Programmas
vadošā iestāde neatbild par tajā

ietvertās informācijas iespējamo
izmantošanu.
Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes tūrisma informācijas
centra vadītājas vietniece

Materiāls izgatavots ar Eiropas
Attīstības fonda INTERREG

Veidos jaunus
sociālos pakalpojumus
2016. gada 1. martā
Alūksnes novada pašvaldība
noslēdza sadarbības līgumu
ar Vidzemes plānošanas
reģionu par projekta
“Vidzeme iekļauj”
īstenošanu, kas paredz
novadā izveidot jaunus
sociālos pakalpojumus.
Pašvaldība ir iesniegusi
projektu “Infrastruktūras
risinājumi deinstitucionalizācijas
īstenošanai Alūksnes novadā”,
lai pretendētu uz Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
finansējumu ar mērķi izveidot
un attīstīt sabiedrības vajadzībās
balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūru novadā.
Aizvadītā mēneša domes sēdē
deputāti pieņēma jaunu lēmumu
par saistību uzņemšanos projektā
paredzēto sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveidei. Iepriekš
bija paredzēts, ka Lielā Ezera
ielā 11, Alūksnē, pašreizējā
Sociālo lietu pārvaldes ēkā,
veidos grupu dzīvokļus
pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem.
Ar 27. jūnija domes lēmumu
mainīta vieta, kur veidos
grupu dzīvokļu pakalpojumu

personām ar garīga
rakstura traucējumiem, tas būs pašvaldības
nekustamais īpašums Kārklu
ielā 6, Alūksnē, kur šī
pakalpojuma nodrošināšanai
paredzēts izvietot moduļu mājas.
Moduļu mājās sniegs grupu
dzīvokļu pakalpojumu, kopā
paredzot 16 vietas pilngadīgām
personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Šīs mājas tiek
ražotas rūpnīcā un sastāv no
moduļiem – atkārtojamām
sekcijām. Moduļu mājas
veidojas iepriekš rūpnīcā
samontējot materiālus, saliekot
tos kopā vienā elementā, kas
var tikt kombinēts ar citu moduļu
mājas elementu - modeli,
veidojot vairākas moduļu
mājas telpas.
Minētā projekta ietvaros
pašvaldības īpašumā esošajā
ēkā Uzvaras ielā 1, Alūksnē,
plānota pārbūve, lai izveidotu
daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kurā atradīsies

pašvaldības Sociālo lietu
pārvalde un jauni sociālie
pakalpojumi: sociālās
rehabilitācijas centrs bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem,
dienas aprūpes centrs
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, dienas aprūpes
centrs personām ar garīga
rakstura traucējumiem un
specializētās darbnīcas
pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem.
Projekta kopējās indikatīvās
izmaksas 874 700,00 EUR,
ko sastāda plānotais Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
finansējums 536 219,10 EUR,
plānotā valsts budžeta dotācija
74 904,27 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums indikatīvi
263 576,63 EUR.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Projektu īsteno Latvijas vides
aizsardzības fonda programmā
“Dabas un bioloģiskās
daudzveidības aizsardzība un
saglabāšana” aktivitātē “Īpaši
aizsargājamo dabas
teritoriju (ĪADT) dabas
aizsardzības plānu ieviešana”
ietvaros, lai nodrošinātu Drusku
pilskalna dabas takas pieejamību
aizsargājamo ainavu apvidū
“Veclaicene”.
Šobrīd būvniecības process rit
pilnā sparā - ir izbūvēts kāpņu
1. posms 62 metru garumā
Dzērves kalnā, bet 2. kāpņu
posmu 144,5 metri garumā
izbūvē Drusku pilskalnā. Abu
kāpņu posmu būvniecība norit
autoruzrauga, būvuzrauga
uzraudzībā, bet kāpņu
būvniecībai Drusku pilskalnā
ir piesaistīta arī arheologu
uzraudzība.
Projekta mērķis ir izveidot
kvalitatīvu infrastruktūru, mazinot
antropogēno slodzi un tūrisma,
eitrofikācijas, erozijas un vides
piesārņojuma iespējamo ietekmi
uz īpaši aizsargājamiem
biotopiem un sugām Drusku
pilskalna takā. Izbūvētās koka
kāpnes ar kopējo garumu

206,5 m ierobežos apmeklētāju
haotisko kustību pilskalna takā
un radīs ainavas unikālo skatu
punktu pieejamību.
Projektā SIA “BM – Projekts”
izstrādāja būvprojektu un
publiskā iepirkuma procedūras
rezultātā būvniecības līgums par
koka kāpņu izbūvi Drusku
pilskalna takā noslēgts ar
AS “Master Industry”, kopējā
būvniecības līguma cena ir
30609,49 EUR.
SIA “ARCHEO” veic arheoloģisko
uzraudzību kāpņu būvniecībai
par līguma summu 1331,00 EUR,
būvuzraudzības pakalpojumu
nodrošina individuālais
komersants “Āre Pilds” par
kopējo līguma cenu
2420,00 EUR.
Apmeklētājiem atvainojamies
par sagādātajām neērtībām
būvniecības procesa laikā.
Projektu finansē Latvijas vides
aizsardzības fonds un Alūksnes
novada pašvaldība
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes,
Ziemera pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste

Tūrisma informācija
6. jūlijā Alūksnes Pilssalas
estrādē startēs un finišēs
Taku skrējienu seriāla “Stirnu
buks 2019” posms, ar mērķi
dalībniekus ievest ainaviskās
Latvijas mežu takās – apvidū,
kur cilvēks kļūst labāks,
draudzīgāks, sirsnīgāks un
atvērtāks, kā arī popularizēt
veselīgu un sportisku
dzīvesveidu. Alūksnes Skatu
torņa darba laiks 6. jūlijā
būs pagarināts līdz pulksten
22.00, lai gleznaino Alūksnes
ezeru, salas, pilsētu, dabu,
kā arī izskrietās dabas
ieraudzītu no 34 m augstuma!
Atgādinām par sportiska
dzīvesveida labvēlīgo ietekmi
mūsu pašsajūtai, garam un
veselībai! Sporta entuziastiem
Alūksnes Pilssala piedāvā
laukumus pludmales volejbola
un basketbola spēles cienītājiem,
stadionu - skriešanas
entuziastiem! Izaicinājumam
izvēlieties velomaršrutu
22 km apmērā - dodoties apkārt
Alūksnes ezeram! Ūdens un
ezera baudītājiem ir plašs un
daudzveidīgs piedāvājums,
savukārt blakus bērnu rotaļu
laukumam, ir ierīkota
labiekārtota peldēšanas vieta.
17. augustā norisināsies
tūrisma rallijs “VIDZEMES
PIETURU PIEDZĪVOJUMS 2”, kas
būs organizētas auto sacensības
ar dažāda rakstura
papilduzdevumiem, tādā veidā
ļaujot iepazīt Raunas, Smiltenes,
Apes un Alūksnes tūrisma
objektus, kā arī vietējos
ražotājus. Šogad
rallijs norisināsies ar QR kodu
palīdzību, kas ļaus redzēt

ekipāžas rezultātus jau pēc
uzdevumu veikšanas.
Rallija mērķis ir ar auto, brīvi
orientējoties kartē, meklēt
punktus, paralēli pildīt papildu
uzdevumus un motivēt Latvijas
iedzīvotājus apceļot “Vidzemes
pieturvietas”.
Starta vieta: Raunas pilsdrupu
teritorija, finišs - pie Alūksnes
Kultūras centra ar noslēgumu
Pilssalā.
Pasākuma nolikums un
pieteikuma anketa atrodama
interneta vietnē:
www.visitaluksne.lv.
Dalības maksa, veicot
reģistrēšanos līdz 21. jūlijam,
ir 50,00 EUR/komandai.
No 22. jūlija līdz 9. augustam
dalības maksa jau būs
60,00 EUR/komandai.
Alūksnes Tūrisma
informācijas centra darba
laiks:
Pirmdiena - piektdiena
9.00-17.00,
Sestdiena 10.00-17.00,
Svētdiena 10.00-13.00
Plašs informācijas klāsts par
Alūksnes pilsētas un novada
piedāvātajiem apskates
objektiem, atstāto vēstures
mantojumu, atpūtas
iespējām Alūksnē un
novadā, kā arī lieliska iespēja
iegādāties Alūksnes pilsētas
suvenīrus - T-kreklus ar Alūksnes
logo, pastkartes, magnētiņus,
pildspalvas, krūzītes, pierakstu
bloknotus!
Alūksnes Tūrisma informācijas
centrs
www.visitaluksne.lv
+371 29130280,
+371 25442335
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Radošā nedēļa STROPS
Malienas pamatskolā

03.07.2019.

“Sprīdītī” jau trešo gadu novada
ģimeņu aktīvās atpūtas diena
Pirmsskolas izglītības
iestādes “Sprīdītis”
teritorijā 1. jūnijā
notika aktīvā Alūksnes
novada ģimeņu sporta,
atpūtas diena.

Mērojam Veclaicenes dabas taku ar uzdevumiem
Jūnija sākumā Malienas
pamatskolas “Stropā”
salidoja 19 jautri un
atraktīvi bērni. Radošajās
darbnīcās bērni pulcējās, lai
paplašinātu savas zināšanas,
pārbaudītu izturību,
pilnveidotu sadarbības
prasmes, saturīgi un
aktīvi pavadītu vasaras
brīvlaika pirmo nedēļu.
Sportojot, ceļojot,
eksperimentējot, ciemojoties,
praktiski un radoši darbojoties, nedēļa aizritēja nemanot.
Džimbas nodarbībās bērni
vairāk uzzināja par personisko
drošību un izrunāja sev svarīgus
jautājumus. Ciemojoties pie
pagasta zemnieka, amatnieka,
vieda malienieša Roberta Zeltiņa
“Ziemeļu” mājās, daudz jauna
atklāja par ārstniecības augiem,
kas aug mūsu pļavās, sēja bērza
pirtsslotiņas, izmēģināja savu
varēšanu kokapstrādes darbnīcā.

Aicina
mācīties
Liepnā
Liepnas vidusskola
(no 01.08.2019. Alekseja Grāvīša Liepnas
pamatskola)
2019./2020. mācību
gadam uzņem skolēnus
šādās
izglītības programmās:
• vispārējās pirmsskolas
izglītības programma
(kods 01011111)
• vispārējās
pamatizglītības programma
(kods 21011111)
• speciālās pamatizglītības
programma izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611)
• speciālās pamatizglītības
programma izglītojamiem
ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods
21015811)
Skolā ir pieejami
internāta pakalpojumi.
Sīkāka informācija pa
tālruni 26131191 (skolas
direktore)

Ļoti patika viesošanās Ērmaņu
muižā un tikšanās ar talantīgo,
sirsnīgo un uzņēmīgo vēsturiskā
mantojuma saglabātāju
Uģi Prauliņu. Bērni viesojās
Alūksnes pilsētas bibliotēkā un
piedalījās erudīcijas spēlēs. Īsts
pārbaudījums bija pārgājiens pa
Veclaicenes dabas takām, bet kā
balva par pūlēm bija viesošanās
“Mišu” muzejā un atvēsināšanās
Raipala ezerā. Auduma
apgleznošana, netradicionālu
galvassegu darināšana, sporta
spēles “Varavīksne”, stafetes,
jautrās atrakcijas ar ūdeni un
tortes gatavošana bērniem
bija jauks piedzīvojums. Paldies
pavārītēm Tatjanai un Sandrai
par garšīgajām pusdienām un
launadziņu!
Paldies par aktīvo darbošanos
un uz tikšanos nākamgad!
Skolotājas Dace Riņķe,
Inga Āboltiņa un Svetlana Iļjina

Jau trešo gadu ģimenes
ar bērniem bija laipni aicinātas
un gaidītas Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādes “Sprīdītis”
teritorijā uz jauku, sportisku,
atraktīvu un saliedējošu sporta
pasākumu projekta “Dzīvo
vesels Alūksnes novadā”
ietvaros, kura organizēšanu
nodrošina Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestāde “Sprīdītis”
sadarbībā ar biedrību
“Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”.
Lai diena iesāktos sprigani
un moži, komponists
Didzis Rijnieks visus dalībniekus
izkustināja aktīvā, pozitīvu
noskaņojumu raisošā rīta rosmē,
pēc kuras mūsu skolotājas
ģimenes gaidīja sešos aktivitāšu
centros: “Izveicīgais bumbotājs”,
“Dabas draugu darbnīca”,
“Palutini pēdiņas”, “Lielā
ģimenes spēle”, “Zaļā dārza
kafejnīca”, “Drošulis džimba”.
Katrā centrā, atbilstoši tā
nosaukumam, daudzveidīgie
uzdevumi tika saistīti ar ideju
“Dzīvo kustīgi un veselīgi!”.
Prieks, ka tieši šajā dienā
mūs pieredzes apmaiņas
nolūkos apciemoja kolēģes
no Rīgas 182. pirmsskolas
izglītības iestādes un
klātienē vēroja sagatavotās

aktivitātes, smeļoties idejas
darbam savā pirmsskolā.
Šogad pasākumā valdīja īpaši
saulaina un mierīga gaisotne,
kad ģimenes nesteidzīgi un
saliedēti izstaigāja sensoro
taku, uzbūvēja kādu lietu no
dažādiem iepakojumiem,
izspēlēja lielās spēles,
mācījās drošību kopā
ar Džimbu, sacentās
basketbola bumbas metienos,
kā arī atveldzējās zaļajā
kafejnīcā ar dažādu Latvijas
dabas velšu atspirdzinošiem
ūdeņiem.
Ļoti ceram, ka pasākums deva

kādas idejas vecākiem un
rosinās pavadīt vairāk kvalitatīva
laika ar saviem bērniem!
Atvadoties mazie dalībnieki
saņēma zelta medaļu, sava
novada karodziņu, grāmatu par
Eiropas Savienību un šķelmīgi
smaidīgu saulīti priecīgai vasarai!
Aktīvās atpūtas diena notika ar
Eiropas Sociālā fonda projekta
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā
ietvaros!” atbalstu.

vēlāk paši varētu makšķerēt
un spiningot Alūksnes ezerā.
Īpaša uzmanība veltīta tam,
lai sekmētu jauniešu iniciatīvu,
saskarsmi un sadarbību ar
vienaudžiem, celtu pašapziņu,
dodot iespēju integrēties sava
vecuma jauniešu vidū.
Jauniešiem tika uzlabotas
prasmes un iemaņas rast
risinājumu dažādās dzīves
situācijās un uzņemties atbildību
par savu rīcību.
Pateicoties projekta realizācijai,
PMP riska grupas izglītojamie
jaunieši tika iesaistīti aktivitātēs
kopā ar citiem jauniešiem ārpus
formālās izglītības. Jauniešiem
dota iespēja neformālos
apstākļos pie Alūksnes ezera
iepazīties ar dabas daudzveidību,
apgūt jaunas zināšanas un

prasmes saturīgi pavadīt brīvo
laiku. Projekta laikā veicināta
jauniešu izpratne par mācību un
nodarbinātības nepieciešamību
nākotnes karjeras attīstībā.
Neformālā sadarbība ar līderiem
un sabiedriski aktīviem jauniem
cilvēkiem - biedrības pārstāvjiem
veicināja izpratni par izglītības
nepieciešamību savas dzīves
veidošanā.

Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādes “Sprīdītis” vadītājas
vietniece izglītības jomā

Makšķerēsim kopā!
Biedrība “C.Albula”
no 2019. gada 1. aprīļa
līdz 1. jūlijam Eiropas
Sociālā fonda projekta
Nr. 8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
ietvaros realizēja projektu
“Makšķerēsim kopā!”,
līgums nr. ANP/1-45.1/19/24,
14.01.2019.
Projekta mērķis bija palielināt
priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas (turpmāk –
PMP) riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt izglītību un
veicināt viņu aktīvu līdzdalību
ikdienas dzīvē. Iesaistīt PMP riska
grupas izglītojamos jauniešu
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu
projektos ārpus formālās
izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu
un jauniešu dzīves un mācību
vietai, šajā projektā Alūksnes
novadā.
Projekta mērķauditorija
bija jaunieši, kas mācās
vispārizglītojošo skolu 5.12. klasēs. Projekta ietvaros
jauniešiem bija dota iespēja
neformālos apstākļos pie
Alūksnes ezera iepazīties ar dabas daudzveidību, apgūt jaunas
zināšanas un prasmes saturīgi
pavadīt brīvo laiku.
Galvenās projekta aktivitātes
bija meistarklases “Copētprieks”
un makšķerēšanas nometne
“Copes lietas”. Abas aktivitātes

tika balstītas uz neformālās
mācīšanās metodēm, kas
veicināja jauniešu aktīvu
līdzdalību un līdzdarbošanos.
Makšķerēšanas nometnes
“Copes lietas” laikā jaunieši ne
tikai apguva makšķerēšanas
pamatprasmes un principus, iepazina makšķerēšanas
likumisko bāzi, vides un
cilvēku mijiedarbību, vides
daudzveidību, pētīja dabas
un vides problēmas Alūksnes
ezera piekrastē un domāja par
iespējamiem risinājumiem, bet
arī piedalījās sporta aktivitātēs,
devās pārgājienos, guva jaukas
emocijas un spēku, lai rudenī
turpinātu mācības skolā.
Nometne ikvienam tās
dalībniekam sniedza atbalstu un
iedrošinājumu darboties kopā.
Ar katru dienu jaunieši kļuva
atbildīgāki un apzinīgāki, mācījās
patstāvīgi pieņemt lēmumus.
Makšķerējot ikviens iepazina pacietību un neatlaidību.
Savstarpējā komunikācija un
darbošanās kopā ar biedrības
aktīvistiem attīstīja jauniešu
prasmes sadarboties un
uzticēties.
Meistarklases “Copētprieks”
tika organizētas, lai jaunieši
apgūtu makšķerēšanas un
spiningošanas pamatus,
iepazītu Alūksnes ezera zivju
daudzveidību, makšķerēšanai
piemērotākās vietas. Darbojoties kopā ar makšķerēšanas
speciālistiem, jaunieši apguva
nepieciešamās zināšanas, lai

Šo jaunatnes iniciatīvas
projektu pilnībā finansē
Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS)
Jānis Skulte,
biedrības “C.Albula” valdes
priekšsēdētājs

03.07.2019.
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XIV Latvijas amatierteātru salidojums “Spoguļo!”
Alūksnē, 2019. gada 19.-21. jūlijā
19. jūlijs, piektdiena
IEspoguļo!
21.00

Salidojuma atklāšana
Alūksnes ezera krastā pie Tempļa kalna
22.30-02.00 Atkal-satikšanās vakars ar dažādu noskaņu baudīšanu:
 diskonakts ar DJ Salvi pie kafejnīcas “Marta”
 zaļumballe ar grupām “Kruīzs”, “Zigmārs un Edgars”
pie Alūksnes Jaunās pils
 sajūtu mūzika ar Rihardu Sauli un Unu Tomiņu pie viesnīcas “Benevilla”

20. jūlijs, sestdiena
ATspoguļo!
10.00-19.00 Izrādes Alūksnes Kultūras centrā, “Ceļu daļas” zālē,
Alūksnes muzejā, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pagalmā, pilsētas laukumos,
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
11.00-19.00 Izrādes Alūksnes novadā Alsviķu kultūras namā, Māriņkalna
tautas namā, Jaunlaicenes estrādē, Zeltiņu estrādē, Pededzes tautas namā,
Jaunannas estrādē

20.00 Teātru gājiens UZspoguļo!
Brūža iela-Pils iela-Lielā Ezera iela-Tirgotāju iela-Dārza iela-Ojāra
Vācieša iela-Pilssalas iela
21.00 Godēšanas pasākums “…ja reiz satiksi to, sauksi par savējo”
Pilssalas estrādē
~ 22.30-04.00 Teātra dzīves ballīte “RE - spoguļo!”
Pilssalas estrādē:
 dzīves svinēšana ar grupu “Ģirts Alsters un domu biedri”
 aktieru sadziedāšanās

21. jūlijs, svētdiena
PAspoguļo!
10.00-15.00 Izrādes Alūksnē un novadā Alūksnes Kultūras centrā, “Ceļu daļas” zālē,
Alūksnes muzejā, pilsētas laukumos, pagastos
16.00 Salidojuma noslēgums
LAI spoguļo! Alūksnes Pilssalā, Alūksnes ezera krastā,
pie P/A “ALJA” ēkas

XIV Latvijas amatierteātru
salidojuma izrādes
Alūksnes novadā
ALSVIĶU
KULTŪRAS NAMS

ALŪKSNES KULTŪRAS
CENTRA KAMERZĀLE

Sestdiena, 20. jūlijs
11.00-11.45 Ventspils novada
Zlēku tautas nama amatierteātris,
Ā.Alunāns “Mūsu pokāls”
12.30-13.30 Ķeguma novada Tomes tautas nama amatierteātris “Poga”, A.Birbele
“Bērni”
14.30-15.30 Bauskas novada Vecsaules
pagasta amatierteātris “Vecsaule”,
J.Sarma “Stāvu starp jums un klausos, kā
mani vārdi skan”
16.30-17.45 Gulbenes novada
Lizuma kultūras nama amatierteātris
“Daiva”, R.Kūnijs “Bīstami – sieva!”

Sestdiena, 20. jūlijs
10.00-11.00 Ausekļa Limbažu teātris,
M.Unts “Čārlija krustmāte”
12.00-12.50 Lielvārdes Tautas teātris,
I.Tālmane “Lielvārdes leģenda”
13.30-14.10 Liepājas pilsētas Tautas
mākslas un kultūras centra Jauniešu
teātra studija, O.L.Kirkegors “Gumijas
Tarzāns”
15.00-16.00 Liepājas pilsētas Tautas
mākslas un kultūras centra amatierteātris
“Projekts”, Ē.Vilsons “Karuselis”
17.00-18.00 Talsu novada Balgales
amatierteātris, R.Boters “Hronika”
18.30-19.00 Biedrība “Buratino teātris”,
V.Krasnogorovs “Neuzticības prieki”

Svētdiena, 21. jūlijs
11.00-12.15 Limbažu novada
Skultes amatierteātris, S.Santa
“Kas ir kultūra?”
13.30-14.20 Iecavas kultūras nama
jauniešu teātris “Artis”, E.Vulfs
“Līnis murdā”

ALŪKSNES PILSĒTAS
BIBLIOTĒKA

Svētdiena, 21. jūlijs
10.00-10.55 Valkas pagasta
amatierteātris “Rūdis”, A. Neiburga,
“Stum, stum”
12.00-12.45 Valkas pilsētas teātris,
A.Čehovs “Jubileja”
14.00-15.10 Jelgavas Studentu teātris,
japāņu tautas farss “Kjogenstāsti jeb
japāņu viduslaiku anekdotes”

Sestdiena, 20. jūlijs
12.00-13.30 VEF Kultūras pils teātris,
N.Gogolis “Precības”

ALŪKSNES KULTŪRAS
CENTRA LIELĀ ZĀLE

ALŪKSNES
“CEĻU DAĻAS”
ZĀLE

Piektdiena, 19. jūlijs
18.00 Sidnejas latviešu teātra teatrāli
muzikāls uzvedums, Jānis Čečiņš “Kabarē
de Rīga”. Ieeja: 2,50 EUR.

Sestdiena, 20. jūlijs
10.00-11.10 Jēkabpils Tautas teātris,
J.Jaunsudrabiņš “Ezermaļu krokodils”
12.00-12.40 Liepājas Neatkarīgais
teātris, S.Kalniņa “Ziedi”
14.00-15.30 Saldus Tautas teātris,
A.Dzīle “Vakars ar pīlādžu tēju”
18.00-19.15 Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centra “Ritums” teātra studija
“Haritas”, A.Čehovs “Ja mēs to zinātu”

Sestdiena, 20. jūlijs
10.00-10.55 Rēzeknes Tautas teātris,
Dž.Rodari “Ačgārnās pasakas čemodānā”
12.00-13.00 Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centra “Mazā Ģilde” Bērnu un
jauniešu teātra studija “Vinnijs”, Aspazija
“Vaidelote”
14.30-16.30 Latvijas Universitātes Studentu teātris, V.Šekspīrs “Otello”
17.30-18.50 Ventspils teātris, Dž.Patriks
“Dīvainā misis Sevidža”

Svētdiena, 21. jūlijs
10.00-12.15 Tērvetes amatierteātris
“Trīne”, E.Zālīte “Rudens rozes”
13.30-14.55 Kr. Valdemāra Talsu teātris,
A.Vampilovs “Vasaras rītā”

Svētdiena, 21. jūlijs
10.00-12.40 Balvu Tautas teātris,
A.Ostrovskis “Sirds nav akmens”
14.00-15.50 Ogres Tautas teātris,

H.Ibsens “Bernika projekts”

ALŪKSNES KULTŪRAS CENTRA
MAZĀ ZĀLE
Svētdiena, 21. jūlijs
12.40-14.00 Kokneses amatierteātris,
P.U.Enkvists “Vectēva māja”

ALŪKSNES PILS (MUZEJS)
Sestdiena, 20. jūlijs
14.00-14.45 (pils parkā) Rīgas Kultūras
centrs “Iļģuciems” amatierteātris “Rampa”, Ā.Alunāns “Pašu audzināts”
15.00-16.00 Gulbenes Tautas teātris,
Ā.Alunāns “Mūsu pokāls”
16.30-17.10 (pie muzeja) RTU Studentu teātris “Spēle”, Ā.Alunāns “Pašu
audzināts”
17.30-18.30 Liepājas Tautas teātris, O.
Gūtmanis “Dzimtās zemes kārs un gaismas izslāpis”
17.30-19.10 (pils parkā) Lielvārdes Tautas teātris, I. Tālmane “Asās mēles”
Svētdiena, 21. jūlijs
13.30-14.45 (pie muzeja) Cēsu teātris,
Ā.Alunāns “Mucenieks un muceniece”

JAUNANNAS ESTRĀDE
Sestdiena, 20. jūlijs
12.00-13.00 Madonas novada Sarkaņu
pagasta kultūras nama “Kalnagravas”
amatierteātris “Piņģerots”, Ē.Lanss
“Galds”
13.30-14.20 Nīcas teātris, Ā.Alunāns
“Bagāta brūte”
15.00-15.50 Valdemārpils amatierteātris
“Atspulgs”, Ā.Alunāns “Pašu audzināts”
JAUNLAICENES ESTRĀDE
Sestdiena, 20. jūlijs
14.00-15.25 Brocēnu teātris, Ā.Alunāns
“Seši mazi bundzenieki”

MĀRIŅKALNA TAUTAS NAMS
Sestdiena, 20. jūlijs
11.00-12.10 Kuldīgas Ģimeņu teātris,
H. Ibsens “Pērs Gints”

13.00-14.00 Auces novada Vītiņu
tautas nama amatierteātris “Mežrozīte”,
V.Pumpure “Spietu laiks”
14.30-15.20 Olaines kultūras nama
teātra studija “Atspulgi”, Anda Bērziņa un
teātra studijas dalībnieki “Dzīvot kojās”
16.30-18.10 Bauskas Tautas teātris,
E.Zālīte “Ērika”
Svētdiena, 21. jūlijs
11.00-11.45 Praulienas pagasta Saikavas
amatierteātris, A.Neiburga “Stum, stum”
12.30-14.30 Kuldīgas novada Vārmes
pagasta amatierteātris “Es un Tu”,
E.Sniedze “Tie paši oši”

PEDEDZES TAUTAS NAMS
Piektdiena, 19. jūlijs
17.30-19.00 Saldus pagasta Druvas
amatierteātris, A.Eglītis “Par purna tiesu”
Sestdiena, 20. jūlijs
12.00-12.45 Krustpils novada Variešu
kultūras nama amatierteātris “Servīze”,
V.Belševica “Papīra zirdziņš”
14.00-15.30 Jēkabpils novada Ābeļu
amatierteātris, A.Niedzviedzis “Viņa ir
īstā, muterīt!”
Svētdiena, 21. jūlijs
12.00-13.50 Jaunatnes teātris “Inspire”,
V.Šekspīrs “Romeo un Džuljeta”

ALŪKSNES BĒRNU UN
JAUNIEŠU CENTRA PAGALMS
Sestdiena, 20. jūlijs
15.00-15.55 Latvijas Neredzīgo biedrības
Strazdumuižas drāmas un dzejas teātris,
Ā.Alunāns “Pašu audzināts”
17.00-17.55 Salaspils amatierteātris,
Ā.Alunāns “Šneiderienes”

ZELTIŅU ESTRĀDE
Sestdiena, 20. jūlijs
12.00-13.45 Saldus novada Jaunlutriņu
amatierteātris, Ā.Alunāns “Draudzes
bazārs”
16.00-16.55 Sabiles amatierteātris,
Ā.Alunāns “Mucenieks un muceniece”
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Alūksnē latviešu, franču, vācu un beļģu mūziķi
satiksies grandiozā kopkoncertā “Mūzika vieno”
- Šis ir īpašs gads un īpašs
koncerts, jo pirmo reizi satiksies
četru valstu mūziķi un šī tikšanās
notiks tieši Alūksnē. Latvijas
mūziķiem tā būs lieliska iespēja
satikt kolēģus no citām Eiropas
valstīm. 10 gadi vienlaikus ir ilgs
un īss laiks. Esmu ļoti priecīgs,
ka 2009. gadā iepazinos ar
Alūksnes pārstāvjiem – mēs kopā
esam īstenojuši vairākus projektus un organizējuši koncertus. Ceru, ka šis koncerts būs
sākums jaunai sadarbībai, jo
man padomā ir vēl citi projekti
ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas pūtēju orķestri un
Alūksni, - saka Saša Dišeins.
12. jūlija koncertā Alūksnes
Kultūras centrā skanēs pazīstami
latviešu, franču, vācu, beļģu
un angļu skaņdarbi. Visus
skaņdarbus speciāli orķestrim ir
aranžējis vai komponējis Saša
Dišeins. Dzirdēsim tādas latviešu
autoru dziesmas kā “Glāze
piena”, “Rīts ir tālu vēl”, “Tu
izvēlējies palikt”, “Apēst tevi”,
skanēs vācu grupas
“Die Toten Hosen” dziesma
“Tage wie diese”, viens no
grupas “Scorpions” hitiem
“Still loving you”, Eltona
Džona izpildītā “Take me
to the pilot” un citas. Ieeja

Alūksnes un Marsanēlakotes orķestri Skolēnu Dziesmu un deju svētkos
2015. gadā

2013. gadā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris
viesojās Marsanēlakotē, kur ar kopkoncertu iepriecināja franču
klausītājus

uz koncertu ir bez
maksas.
Koncerta apmeklētājiem būs
iespēja Alūksnes Kultūras centra
foajē aplūkot Francijas institūta
Latvijā piedāvātu fotoizstādi, kas
stāsta par Bordo vīniem. Tā būs
skatāma, sākot no 8. jūlija līdz
pat mēneša beigām. Jāpiebilst,
ka pirms koncerta Alūksnes
Kultūras centrā būs atvērta arī
kafejnīca.

muižas muzeju, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju.
Savukārt 14. jūlijā, kas ir Francijas nacionālā svētku diena, pie
Alūksnes Jaunās pils ikvienam
būs iespēja vērot īpaši šim
notikumam organizētu oficiālo
ce-remoniju no pulksten 12.00
līdz 12.30. Šajā ceremonijā
svinīgas uzrunas sacīs Alūksnes
novada un Marsanēlakotes
pašvaldību un Mūzikas

Alūksniešus aicinām uz
Francijas nacionālajai dienai
veltītu ceremoniju
Viesojoties Latvijā, mūziķi ne
tikai piedalīsies mēģinājumos
pirms koncerta un iepriecēs ar
muzikālo skanējumu, bet arī
iepazīs skaistākās Alūksnes
vietas, dosies izbraukumā uz
Zeltiņu raķešu bāzi, Jaunlaicenes

centra pārstāvji, abu pašvaldību
pārstāvji arī noliks ziedus pie
Mātes tēla. Savukārt pulksten
12.30 turpat pie pils varēs Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
defilē šovu. Aicinām alūksniešus
būt šīs oficiālās ceremonijas un
koncerta dalībniekiem!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes muzejs restaurēs Aizvadīta tikšanās ar iedzīvotājiem
par Alūksnes muižas parka bērnu
Leo Kokles gleznu
rotaļu laukuma pārveidi
Pašlaik norit aktīvi
sagatavošanās darbi, lai
uzlabotu bērnu rotaļu
parku pie Jaunās pils.
Maijā ikviens interesents
bija aicināts aizpildīt
aptaujas anketu un jūnijā
norisinājās tikšanās ar
iedzīvotājiem, lai jau
konkrētāk apspriestu
rotaļu laukuma galvenās
funkcijas un vajadzības.

Valsts Kultūrkapitāla
fonds 2019. gada 2. kultūras
projektu konkursā
Kultūras mantojuma nozarē
piešķīris 900,00 EUR
Alūksnes muzeja
projekta “Leo Kokles
gleznas “Terēze”
restaurācija” realizācijai.
Alūksnes muzeja krājuma
mākslas priekšmetu kolekcija var
lepoties ar vairākām
izcilā novadnieka gleznotāja un
portretista Leo Kokles gleznām.
Pirmo gleznu dāvinājumu no
mākslinieka māsas Ainas Ķirķes
muzejs saņēma 1979. gadā,
ar mērķi izveidot pastāvīgu
ekspozīciju par Leo Kokli. 1980to gadu beigās māksliniekam
veltītā pastāvīgā ekspozīcija
tika izveidota, eksponējot
mākslinieka gleznas un
personīgos priekšmetus.
2013. gadā, pieminot
mākslinieku 90. jubilejā,
ekspozīcija tika atjaunota,

papildinot to ar laikmetam
raksturīgiem interjera
elementiem, un izstādot
arī muzeja krājumā esošos
Leo Kokles grafiskos darbus.
2019. gada martā,
mākslinieka 95 gadu jubilejas
atceres pasākumā Alūksnes
muzejs saņēma dāvinājumu
no mākslinieka sievas Terēzes
Kokles. Viens no dāvinājuma
priekšmetiem bija Leo Kokles
glezna “Terēze” (gleznota
1957.-1958. gadā, audekls,
eļļa), kurā attēlota mākslinieka
Leo Kokles sieva Terēze
Kokle.
Lai gleznu eksponētu,
tai bija nepieciešama
restaurācija. Restaurācijas
darbus veiks stājglezniecības
restauratore – meistare
Dace Pāže.
Elīna Birzniece,
Alūksnes muzeja direktora
vietniece

Aptauju aizpildīja
450 respondenti. Visvairāk
viedokļi dalījās jautājumā,
vai rotaļu laukums būtu
jāveido pietuvināts 18. un
19. gadsimta rotaļu tradīcijām
vai tomēr mūsdienām.
Galvenokārt secināts, ka
iedzīvotāji labprāt izmantotu
parku arī agrā pavasarī un
vēlā rudenī, ja būtu tam
piemērots segums, savukārt
lielākā daļa laukumā esošo
rotaļu elementu netiek
izmantoti to sliktā stāvokļa
dēļ.
Pēc tikšanās ar iedzīvotājiem
secināts, ka ir nepieciešams
laukuma sadalījums zonās
dažādām bērnu vecuma
grupām, kā arī piemērots
segums gan celiņiem, gan zem
rotaļu iekārtām. Tāpat
noskaidrots, ka šis rotaļu
laukums tiek izmantots, tajā
uzturoties īslaicīgi.
Alūksnes novada pašvaldības
ainavu arhitekte Madara
Sildega-Mieriņa pateicas visiem
tiem, kas veltīja savu laiku,
aizpildot anketu, kā arī tiem, kas
ieradās uz tikšanos.
Turpinot rotaļu laukuma

pārbūves plānošanu, tuvākajā
laikā ir iecerēts publicēt
sagatavoto skici, lai
iedzīvotājiem būs iespēja
atkārtoti izteikt viedokli un
komentārus par to.
Atgādinām, ka Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM)
konkursa “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2018” ietvaros
no valsts budžeta līdzekļiem

ir piešķīrusi Alūksnes novada
pašvaldībai naudas balvu
4 000,00 EUR apmērā.
Šos līdzekļus pašvaldība ir
plānojusi izlietot bērnu rotaļu
laukuma pie Alūksnes
Jaunās pils pārveidei.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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2.-4. augusts

ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKI

Zeltiņu “Alpu pļavās”
liels skrējēju pulks

“Alūksne ir visskaistākā!”
Ceturtdiena, 1. augusts
Pie Bānīša stacijas
Vēlais vakars Alūksnes Bānīša stacijā
19.25-19.55 Alūksnes stacijā sagaidām
Baltijā vienīgo regulāri kursējošo šaursliežu
vilcienu
20.00 Antas Eņģeles un Marko Ojalas
koncertprogramma “Pagājības laimes
mirkļi”
Programmā 30 gadu tango no
leģendāro dziedātāju Pjotra Ļeščenko,
Aleksandra Vertinska un Allas Bajanovas
repertuāra, rīdzinieka un tango karaļa
Oskara Stroka mūzika, kā arī valši, sākot
no krievu-japāņu kara laika, senās
krievu romances, čigānu dziesmiņas un
krievu tautas dziesmu melodijas)
Piektdiena, 2. augusts
Bijušajā VEF rūpnīcas teritorijā
(ieeja caur klubu “Cita Opera”)
22.00 SUPERSTAR TENNIS
DJ, dejas, tenisa pārraides
Pilssalas estrādē
20.00 Svētku “Alūksne ir visskaistākā!”
grandiozā atklāšana
• grupas “INSTRUMENTI”, “CARNIVAL
YOUTH”
• uguņošana
Biļetes Alūksnes Kultūras centra un
SIA “Biļešu paradīze” kasēs 15,00 EUR,
bērniem līdz 12 gadu vecumam 8,00 EUR
Pie Alūksnes Jaunās pils
22.00-03.00 Svētku svinības un
balle “Skaistā Alūksnes nakts”
Grupa “Vintāža” un DJ
Ieeja bez maksas
Sestdiena, 3. augusts
Pie Alūksnes Jaunās pils
9.00 Amatnieku, mājražotāju,
mākslas darbu tirgus “Radošais dārzs”
9.00 Alūksnes novada amatnieku,
mājražotāju svētki “Radīts Alūksnē”
11.00 Jaundzimušo alūksniešu sveikšana
12.00 Novada bērnu kolektīvu, solistu
koncerts “Burvju spogulis”
13.00 Gardo Zupu festivāls “Alūksnes
smeķis!” ar degustāciju un konkursu
Nolikums www.aluksne.lv
14.00 SIA “Pilsētvides serviss” plogginga
skrējiens gida pavadībā
15.00 Koncerts - sadziedāšanās “Dziesmas
lai vieno mūs!”
Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris
“Atzele” (diriģenti Jānis Baltiņš un
Ina Perevertailo) un Somijas latviešu koris
“Ziemeļmeita” (diriģents Ilmārs Millers),
koncerta solisti Kristīne Baltiņa, Normunds
Veļķeris, grupa “Vintāža”
Visas dienas garumā piepūšamās
Svētkus rīko

Informatīvi atbalsta

atrakcijas, velokarti, radošās darbnīcas,
atrakcija “Katapulta”, lāzertaga mini spēles,
izjādes ar zirgiem, prezentāciju teltis, pie
Jaunās pils SIA “Pilsētvides serviss”
interaktīvās spēles bērniem un
pieaugušajiem u.c.
Alūksnes muzejā
10.00-17.00 Vasaras sezonas īpašais
piedāvājums:
• Vitālija Jermolajeva mirdzošo gleznu
izstāde “Inner Light”
• Mārtiņa Belicka velosipēdu
privātkolekcijas izstāde “Ne tikai Ērenpreis”
• 7. Siguldas kājnieku pulka dibināšanas
simtgadei veltīta izstāde “Pa 7. Siguldas
kājnieku pulka pēdām”
• 120 tautumeitu miniatūras etnogrāfiskajos
latviešu tautas tērpos izstādē “No trimdas
Latvijā - Austras Lindes 120 tautu meitu
miniatūras”
Izbraucieni ar velorikšu 1-2 personām pa
Alūksnes Muižas parku no apskates objekta
“Katrīnas ritenis”. Maksa par braucienu:
1h – 15,00 EUR, 30 min – 7,50 EUR,
15 min – 3,75 EUR
Ojāra Vācieša ielas stāvlaukumā
11.00 Padomi, prezentācijas un izklaides
automīļiem
Pilssalas teritorijā, Pilssalas stadionā
No 11.00 Sporta svētki:
GHETTO GAMES sacensības ielu basketbolā
Kluba “Spēka pasaule” aktivitātes
Apvidus loka šaušana
Pludmales volejbola turnīrs
Futbola soda sitienu konkurss
Pilssalas estrāde
20.00 Grupas “Labvēlīgais Tips” KONCERTS
23.00-04.00 Svētku svinības un balle ar
grupu “Laika upe” un DJ
Ieeja bez maksas
Pie multifunkcionālās servisa ēkas
Pilssalā
22.00-04.00 Diskomaratons
DJ Roberts Lejasmeijers
Ieeja bez maksas
Svētdiena, 4. augusts
11.00 Kapusvētki Alūksnes Lielajos
kapos, ekumēniskais aizlūgums
12.00 Kapusvētki Alūksnes Mazajos kapos
Tempļakalnā
13.00 Grupas “Zaļā Galma Kapella”
koncerts
Ieeja bez maksas
Peldvietā “Vējiņi”
19.00 Svētku noslēgums ar akustisku
saulrieta koncertu
Dziesminieki Kārlis Kazāks un
Una Tomiņa
Ieeja bez maksas

Foto: biedrība “Sporta klubs “Zeltiņi””
Zeltiņu pagasta atklātā
krosa skriešanas seriāla
pasākuma ikvienam “Mizojam, ka prieks” 2. posmā
“Alpu pļavas”, kas notika
22. jūnija vakarā Cauku
ģimenes nekustamajā
īpašumā “Alpi”, piedalījās 91
dalībnieks vecumā no 2 līdz
57 gadiem, tajā skaitā 40
bērni vecumā līdz 11 gadiem.
Organizatorus priecē tas, ka ne
tikai vecāki rosina savus bērnus
sportot un piedalīties skrējienā,
bet arī paši bērni ar azartu
un prieku dodas trasē. Nakts
skrējiens norisinās jau trešo gadu
un pārliecinājāmies, ka vasaras
saulgriežu laika burvība pievilina sacensībās vairāk interesentu nekā dienas skrējieni. Arī
līdzjutēju pulks šajās sacensībās
ir kuplāks nekā citos posmos.
Acīmredzot šajā Līgo svētku
laikā cilvēkiem ir svarīga kopā
būšana un savējo atbalstīšana.
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. 2. posma
rezultāti:
SB1 grupā 1.vietā Līga Prūse,
2.vietā Elza Donska, 3.vietā Ance
Etto Šteinere;
VB1 grupā 1.vietā Armanda Pakalnietis, 2.vietā Valters Upmanis,
3.vietā Kristers Irbe;
SB2 grupā 1.vietā Sanija Šuksta,
2.vietā Madara Jaunzema,
3.vietā Ance Poļaka;
VB2 grupā 1.vietā Jānis Žagars,
2.vietā Alvis Tučs, 3.vietā Ernests
Dambis;
S12 grupā 1.vietā Gerda Asnāte
Berkolde, 2.vietā Līva Poļaka,
3.vietā Anna Nikola Berkolde;
V12 grupā 1.vietā Ernests Pauls
Mednis, 2.vietā Renārs Žīgurs;
S16 grupā 1.vietā Kristīne
Kalniņa, 2.vietā Beāte Medne,
3.vietā Alise Kazaine;
V16 grupā 1.vietā Oskars Laucis,
2.vietā Artis Maksims, 3.vietā
Jānis Melecis;
S25 grupā 1.vietā Vita Rence,
2.vietā Līga Berkolde, 3.vietā
Aļona Jakobsone;

V25 grupā 1.vietā Ansis Šteiners,
2.vietā Āris Lazdiņš, 3.vietā
Mairis Pētersons;
S40+ 1.vietā Alla Jaunzema,
2.vietā Marika Elstiņa, 3.vietā
Ilze Ludviga;
V40+ 1.vietā Ivars Poļaks, 2.vietā
Viesturs Kazainis, 3.vietā Kārlis
Jakobsons.
Sakarā ar to, ka līdzjutēju pulks
šoreiz bija ļoti krietns, ik 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 mazajām grupām bija
piens ar dažādām garšām, bet
vecākajām grupām Jāņu siers.
Nākamie sacensību posmi:
3. posms “Estrādes loki” –
2019. gada 27. jūlijā,
reģistrēšanās no pulksten 10.00
līdz 10.45, no plkst.10.45 līdz
10.55 sacensību atklāšana, no
plkst.11.00 līdz 11.30 starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten
11.30 pie Zeltiņu estrādes.
4. posms “Krogsalas apļi”
– 2019. gada 31. augustā,
reģistrēšanās no pulksten 10.00
līdz 10.45, no plkst.10.45 līdz
10.55 sacensību atklāšana, no
plkst.11.00 līdz 11.30 starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten
11.30 Zeltiņu pagasta sporta un
atpūtas parkā.
Zeltiņu pagasta atklātais krosa
skriešanas seriāls “Mizojam, ka
prieks” notiek ar Eiropas Sociālā
fonda projekta “Dzīvo vesels
Alūksnes novadā!” atbalstu.
Elita Laiva,
biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi”
pārstāve
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Stingrākas prasības pret
kanalizācijas sistēmām pilsētā un ciemos
Alūksnes novada dome
28. marta sēdē apstiprināja
saistošos noteikumus “Par
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Alūksnes
novadā”.

Šādu saistošo noteikumu nepieciešamību katras pašvaldības teritorijā
nosaka Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu”.
Ministru kabineta noteikumu prasības attiecas uz tiem
īpašumiem ciemu un pilsētu
teritorijās, kur atrodas dzīvojamā
ēka, pārvietojama māja, pagaidu
ēka vai cits objekts, kurā var
mitināties cilvēks vai notiek kāda
saimnieciska darbība un, kur
kanalizācijas notekūdeņi NETIEK
savākti centralizētajā notekūdeņu
savākšanas sistēmā.
Līdz ar to domes izdotie
saistošie noteikumi attieksies
uz tām fiziskām un juridiskām
personām Alūksnes pilsētā un
novada ciemos, kuru īpašumi
nav pieslēgti centralizētajai
kanalizācijas sistēmai (tajos ir decentralizētās, lokālās
kanalizācijas sistēmas), kā
arī asenizācijas pakalpojuma
sniedzējiem.
Būs jāreģistrē lokālās
kanalizācijas sistēmas
pilsētā un ciemos
Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem pašvaldībām to
administratīvo teritoriju pilsētu
vai ciemu robežās būs jāreģistrē
visas lokālās notekūdens
attīrīšanas iekārtas, kuru
darba jauda nav lielāka par
5 m3 diennaktī, kā arī visas

krājtvertnes un septiķus. Lai
to izdarītu, katrai pašvaldībai
savā teritorijā jānosaka
kārtība, kādā reģistrēs tās
teritorijā esošos īpašumus,
kur izmanto decentralizēto
kanalizācijas sistēmu, minimālais
decentralizēto kanalizācijas
sistēmu notekūdeņu un
nosēdumu izvešanas biežums, kā
arī prasības asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem.
Alūksnes novada domes
saistošie noteikumi paredz,
ka līdz 2021. gada 1. jūlijam
ikvienam nekustamā īpašuma
īpašniekam (vai valdītājam)
pilsētā un ciemos, kas savā
īpašumā neizmanto centralizēto
kanalizācijas sistēmu, būs
jāreģistrē savas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas šajā
reģistrā. SIA “Rūpe”, kas ir
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs novada
teritorijā, veidos un uzturēs šo
decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistru, apsekos tās, lai
pārbaudītu sistēmu ekspluatāciju
un uzturēšanu, kā arī kontrolēs
notekūdeņu izvešanas biežumu.
Īpašumos jānodrošina
videi draudzīga
kanalizācijas sistēma
No 2022. gada pilsētās un
ciemos nebūs atļauts ekspluatēt
tādas decentralizētas (lokālas)
kanalizācijas sistēmas, kas
izraisa vides piesārņojumu ar
neattīrītiem vai daļēji attīrītiem
notekūdeņiem, dūņām, fekālijām
u.tml., tai skaitā:
- bedre (zemē izrakts caurums,
virs kura izveidota iespēja
nokārtot dabiskās vajadzības);
- tiešā izlaide (zemē ierakts
cauruļvads, kurā pa vienu galu
notekūdeņi tiek iepludināti iekšā,
bet pa otru galu notekūdeņi
izplūst vidē);

- nehermētiskas nosēdbedres
(bedrē “iesēdināta” tilpne,
kurai nav “dibena” vai sienās
tai ir caurumi, plaisas,
pa kurām noplūst notekūdeņi).
Tas nozīmē, ka, ja pilsētā un
ciemu teritorijā esoša nekustamā
īpašuma kanalizācijas sistēma
nenodrošina notekūdeņu
pienācīgu attīrīšanu pirms to
izplūdes dabā, tad īpašuma
saimniekam būs nepieciešams
veikt darbības, lai nodrošinātu,
ka no 2022. gada tā īpašumā ir
prasībām atbilstoša notekūdeņu
savākšanas sistēma, kas darbotos atbilstoši vides aizsardzības
prasībām.
Ja īpašumam nav ierīkots
pieslēgums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai,
tam jānodrošina kāda no
decentralizētās kanalizācijas
sistēmām: notekūdeņu
krājtvertne, septiķis vai
individuālās attīrīšanas iekārtas.
Notekūdeņu krājtvertne ir
izplatītākā decentralizētās
kanalizācijas notekūdeņu
savākšanas forma. Krājtvertnē
tiek uzkrāts viss ūdens,
ko mājsaimniecība patērē
ikdienā. Kad krājtvertne ir
pilna, to iztukšo asenizators un
savāktos notekūdeņus nogādā
notekūdeņu attīrīšanas iekārtā.
Septiķis ir līdzīgs krājtvertnei, ar
vismaz divām vai trim savstarpēji
savienotām kamerām un ar
speciāli ierīkotu tam sekojošu
infiltrācijas (daļēji attīrītu
notekūdeņu novadīšanas)
sistēmu. Notekūdeņiem ieplūstot
septiķa pirmajā kamerā,
smagākais saturs nogrimst, bet
vieglākais saturs – ūdens aiztek
uz nākamo kameru. Pēdējā
kamerā ir caurule, kas novada
daļēji attīrītos notekūdeņus ārpus
septiķa. Caurules gals ir ierakts
zemē papildus izbūvētā filtrējošā

slānī. Notekūdeņi pēc filtrēšanas
var tikt novadīti uz tuvāko grāvi
vai izplūstošie notekūdeņi var tikt
iesūcināti gruntī.
Individuālās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas notekūdeņus
bioloģiski attīra speciāli plānotā,
vadītā procesā iekārtas iekšienē,
ko organizē un vada iekārtas
vadības bloks, un tāpēc tā
ir pieslēgta pie elektrības.
Individuālās attīrīšanas iekārtās
ieplūst kanalizācijas notekūdeņi
un izplūst attīrīti ūdeņi, kas tiek
novadīti dabā turpat netālu no
attīrīšanas iekārtām.
Pilsētas un novada ciemu
teritorijās notekūdeņi un
nosēdumi no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām
būs jāizved uz sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām vai pakalpojumu
sniedzēja speciāli izveidotajām
notekūdeņu pieņemšanas
vietām.
To, kāds būs minimālais
notekūdeņu izvešanas
biežums no krājtvertnēm,
noteiks pēc speciālas formulas, kas paredzēta pašvaldības
saistošajos noteikumos. Turklāt,
lai varētu aprēķināt minimālo
izvešanas biežumu, būs
nepieciešams noteikt faktisko
ūdens patēriņu, tādēļ ir jābūt
uzstādītam ūdens skaitītājam
gan tad, ja izmantojat ūdeni
no centralizētās ūdensapgādes
sistēmas, gan tad, ja ūdens
apgāde īpašumā ir no lokālas
ūdens iegūšanas iekārtas. Ja
aku nav iespējams aprīkot
ar skaitītāju, tad notekūdeņu
daudzuma uzskaitei pielietos
pašvaldības noteikto ūdens
patēriņa normu, pieņemot, ka
vienas personas ūdens patēriņš
ir 1m³/mēnesī.
Gan Alūksnē, gan daļā pagastu ciemu, izmantojot Eiropas

Savienības līdzfinansējumu,
pēdējo gadu laikā ir ieguldīti
lieli līdzekļi, lai paplašinātu
un rekonstruētu centralizētās
kanalizācijas sistēmas. Veicot vienreizēju ieguldījumu,
ir iespēja pievienoties
centralizētajiem tīkliem. Lai
noskaidrotu, vai tas ir iespējams
katrā konkrētajā gadījumā,
jāsazinās ar SIA “Rūpe”.
Jāreģistrējas arī asenizācijas
pakalpojumu sniedzējiem
Decentralizētos kanalizācijas
pakalpojumus būs tiesīgs sniegt
asenizators, kurš atbilst Ministru kabineta noteikumos un
domes saistošajos noteikumos
noteiktajām prasībām un būs
reģistrējies Alūksnes novada
pašvaldībā. Asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem papildus
MK noteikumos noteiktajām
reģistrācijas prasībām,
pašvaldībā būs jāiesniedz
Alūksnes novada pašvaldībā
iesniegums un cita noteikumos
prasītā informācija.
Alūksnes novada domes
saistošie noteikumi “Par
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”
ir publicēti pašvaldības laikraksta
“Alūksnes Novada Vēstis”
2019. gada 3. maija numurā.
Saistošie noteikumi ir publicēti
www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie
noteikumi, kur pieejamas arī
aizpildāmās veidlapas.
Konsultācijas par saistošo noteikumu piemērošanu aicinām
saņemt SIA “Rūpe”, tālrunis
64381087.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Visos mājokļos būs jāuzstāda dūmu detektori
No 2020. gada 1. janvāra
visos mājokļos būs jābūt
uzstādītiem dūmu
detektoriem.
No 2008. gada 1.marta Latvijā
jaunuzbūvētās, rekonstruētās
un renovētās dzīvojamās ēkās
obligāti dzīvokļus jāaprīko ar
ugunsgrēka autonomiem detektoriem.
Ugunsgrēka autonomo detektoru pielietošana, kā rāda
pasaules pieredze, ir efektīvs
risinājums, lai pasargātu
mājokļa iemītnieku dzīvības no
pēkšņa ugunsgrēka briesmām,
tāpēc Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD)
aicina iedzīvotājus arī iepriekš
būvētās ēkās savai drošības
nodrošināšanai iegādāties un
uzstādīt ugunsgrēku autonomos
detektorus.
Nedaudz statistikas
Analizējot VUGD statistiku
par ugunsgrēkiem dzīvojamās
ēkās, tika secināts, ka aptuveni
puse ugunsgrēkos bojāgājušo
miruši nevis no fiziskiem apdegumiem, bet gan no saindēšanās
ar toksiskiem produktiem,
kas rodas, sadegot mājoklī

esošajiem sadzīves priekšmetiem
un mēbelēm. Turklāt lielākā
daļa bojāgājušo nosmakuši
dūmos vai sadeguši, atrodoties
savās guļamistabās. Praktiskais risinājums, kā samazināt
šāda veida bojāgājušo skaitu
ir dzīvojamo telpu aprīkošana
ar tehniskām iekārtām, kas
brīdinātu cilvēkus par izcēlušos
ugunsnelaimi un tādejādi ļautu
tiem paspēt pamest degošās
telpas. Visefektīvākais tehniskais
risinājums cilvēku aizsardzībai
no uguns ir ierīkot dzīvoklī
ugunsgrēka autonomo dūmu
detektoru (reaģē uz dūmiem).
Kas ir ugunsgrēka
autonomais detektors?
Ugunsgrēka autonomais detektors ir neliela izmēra ierīce, kura
patstāvīgi spēj konstatēt telpā
izveidojušos ugunsgrēka faktorus
(dūmu koncentrāciju, siltumu) un
par to ar spalgu, 80 dB skaņas
signālu aptuveni pusstundu
nepārtraukti brīdināt mājokļa
iemītniekus. Ugunsgrēka autonomais detektors darbojas no autonoma strāvas avota. Visbiežāk
tā ir 9V “kronas” tipa baterija,
kuru ievieto detektora korpusā.

Saprotams, ka ugunsdzēšamo
aparātu šī ierīce neaizvieto. Tās
uzdevums nav dzēst, bet gan
brīdināt par izcēlušos ugunsnelaimi. Par tālāko rīcību,
atkarībā no situācijas, ir jāizlemj
mājokļa iemītniekiem pašiem –
apslāpēt liesmas pašu spēkiem
vai nekavējoties pamest ugunsnelaimes skarto mājokli un
saukt palīgā ugunsdzēsējus.
Gadījumos, kad mājoklī neviena nebūs, paliek cerība, ka
ugunsgrēka autonomā detektora
spalgo signālu izdzirdēs kaimiņi

un izsauks ugunsdzēsējus.
Jāatceras, ka ugunsgrēka autonomie detektori ir paredzēti
lietošanai telpās. Uzstādīti ārā,
tie gaidīto efektu nedos.
Ugunsgrēka autonomo detektoru izvietošana
Cik ugunsgrēka autonomo
detektoru nepieciešams dzīvoklī?
Ideāli būtu pa vienam uz katru
telpu, kurā uzturas mājokļa
iemītnieki un kurā tie veic kādus
saimnieciskus darbus – proti,
vietās, kur potenciāli iespējama

ugunsgrēka izcelšanās. Pati
minimālākā prasība – viens
ugunsgrēka autonomais detektors uz dzīvokli.
Ugunsgrēka autonomā detektora uzstādīšana ir ļoti vienkārša.
To var paveikt jebkurš, kas prot
sienā vai griestos izurbt pāris
nelielus caurumus, piestiprināt
tiem ar ierīces komplektā
ietilpstošo dībeļu un skrūvju
palīdzību detektora korpusu.
Turpinājums 11. lappusē

03.07.2019.
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Visos mājokļos būs
jāuzstāda dūmu detektori
Turpinājums no 10. lappuses
Lietošanas instrukcijā ražotājs
visbiežāk norāda arī ieteicamās
uzstādīšanas vietas.
Vispiemērotākā vieta detektoram būtu guļamistabas
un gaiteņa griesti netālu no
guļamistabas durvīm. Ja nevar detektoru uzstādīt griestos,
tad to drīkst izvietot sienas
augšdaļā tuvu griestiem, bet
nedrīkst detektorus izvietot tieši
griestu un sienas dobumā. Tas
tādēļ, lai izcēlušās ugunsnelaimes gadījumā būtu iespējams
pamodināt guļošos mājokļa
iemītniekus. Savukārt citās
telpās izvietotie detektori lieliski
noderēs, lai brīdinātu mājniekus
par kādā konkrētā telpā notikušu
aizdegšanos.
Uz skapja, plaukta novietots
dūmu detektors savas funkcijas pildīs ierobežotā apjomā.
Jo dūmi ceļas augšup, griestu
virzienā, tur koncentrējas un
tikai pēc tam sāk piepildīt telpu
virzienā uz leju. Tāpēc šajā
gadījumā detektors dūmus sajutīs
kādu brīdi vēlāk, nekā pie griestiem novietotais. Taču, kā zināms,
uguns izplatās ļoti ātri, un bieži
vien pat šim īsajam novēlošanās
brīdim var būt izšķiroša nozīme
mājokļa iemītnieku spējai
apdzēst liesmas vai arī paspēt
atstāt degošās telpas.
Viensētas dzīvojamā mājā un
atsevišķi izvietotās saimniecības
ēkās uzstādāmajiem detektoriem jānodrošina, lai to
ugunsgrēka trauksmes skaņas
signāls būtu dzirdams tajās
telpās, kurās pārsvarā uzturas vai guļ mājas iemītnieki.
Ar vienkāršiem, veikalā
nopērkamiem detektoriem
vien šo uzdevumu neatrisināt.
Vislabākais risinājums būtu
ierīkot automātisko ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu. Tās
konstruktīvā īpatnība ir tāda, ka,
nostrādājot vienam detektoram,
automātiski tiek nodots signāls
uz vadības pulti un tālāk signāls
aktivizē trauksmes signāldevējus,
kas uzstādīti kopā ar visiem

detektoriem. Tādu sistēmu
ierīkošanai VUGD iesaka vērsties
pie specializētu ugunsdrošības
aprīkojuma firmu speciālistiem.
Ugunsgrēka autonomo
detektoru apkope
Uzstādītā detektora tehniskā apkope ir vienkārša. Nepieciešama
vien savlaicīga barošanas
elementa – baterijas nomaiņa,
detektoru darbības pārbaude
un putekļu noslaucīšana
lietošanas instrukcijā norādītajā
kārtībā. Šos darbus sekmīgi var
paveikt jebkurš. Jauna baterija kalpo aptuveni 2 gadus.
Detektora korpusā ir baterijas
jaudas automātiskā kontrole,
kura laicīgi brīdinās ar skaņas
signālu par baterijas nomaiņas
nepieciešamību. Laiku pa laikam detektors ir jāpārbauda.
To dara instrukcijā noteiktajā
kārtībā. Visbiežāk – nospiežot
kontroles (testa) pogu, pēc
kā jāatskan spalgam skaņas
signālam. Ja signāls skan –
detektors ir darbspējīgs. Šādu
pārbaudi ieteicams veikt reizi
mēnesī. Cigareti vai kādu citu
dūmu avotu pārbaudei gan
nevajadzētu izmantot tā iemesla
dēļ, ka darbspējīgs detektors,
atpazīstot dūmus, turpinās dot
nepārtrauktu spalgu skaņas
signālu aptuveni 30 minūtes proti, tā konstrukcijā paredzēto
brīdinošā signāla padošanas
laiku. Ja tā ir noticis, tad detektoru var „apklusināt”, uz īsu brīdi
atvienojot bateriju.
Ugunsgrēka autonomo detektoru izvēles nianses
Detektori iegādājami
elektropreču un specializētos
ugunsdrošības aprīkojuma, ierīču
veikalos. Piedāvātie detektori,
neraugoties uz to, ka visi spēj
brīdināt par izcēlušos ugunsnelaimi, tomēr var atšķirties
ar iebūvēto papildu funkciju
klāstu, kā arī ar cenu. Šo ierīču
pārdevēji sniegs paskaidrojumus par tās vai citas funkcijas
nozīmi ērtākai ierīces lietošanai.
Taču nepieciešamības gadījumā
konsultācijas par ugunsgrēka

detektoriem un to uzstādīšanas
jautājumiem var saņemt VUGD.
Detektoru cenas ir atkarīgas
no ražotāja un detektora
iebūvētajām papildu funkcijām.
Taču, pērkot jebkura ražotāja
vai modeļa detektoru, pirmām
kārtām ir jāpievērš uzmanība
tam, lai uz tā korpusa būtu
“CE” marķējums un informācija
par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604.
Šāds apzīmējums apliecina
konkrētā detektora atbilstību
Eiropas Savienībā noteiktajām
prasībām, kādas tiek izvirzītas
šāda tipa ierīcēm. Nepieciešams
pārliecinieties, vai ierīces
lietošanas instrukcijas teksts
būtu valsts valodā. No praksē
noderīgām papildus funkcijām
ieteicams detektora modelis fotoelektriskā darbības principa ar
korpusā iebūvētu spuldzīti, kas
ieslēdzas vienlaikus ar brīdinošo
skaņas signālu. Tas būs noderīgi
kaut nelielas redzamības
nodrošināšanai naktī gadījumā,
ja aizdegšanās rezultātā būs
sabojāta mājokļa elektroapgaisme.
Automātiskā ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēma
Automātiskā ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēma šobrīd
ir vispilnīgākais mājokļu
aizsardzības veids, kas ar ēkā
uzstādītu tehnisku līdzekļu,
sakaru līniju, u.c. starpniecību
un sistēmu dežurējošā un
apkalpojošā personāla palīdzību
nodrošina operatīvu ugunsgrēka
konstatēšanu, trauksmes
signalizāciju un ugunsdzēsēju
izsaukšanu uz konstatētās
ugunsnelaimes izcelšanās vietu,
neatkarīgi no tā, vai ēkā atrodas,
vai neatrodas iemītnieki. Diemžēl
šādas sistēmas ierīkošana un
ekspluatācija ir salīdzinoši dārga,
taču, ja vien līdzekļi atļauj, tad
ieteicams to ierīkot.

Dzīvnieku mājā
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5
Alūksnē, Bērzu ielā, pieklīdis
melns runčuks. Nogādāts “Astēs
un Ūsās”.

Mālupē pieklīdusi tīģerkrāsas
kaķenīte ar traumētu ķepiņu.

Sagatavoja: Ugunsdrošības
uzraudzības pārvalde

Kontakttālrunis: Elīna Dambe 29477535.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā
Sporta pasākumi
6. jūlijā no pulksten 11.30
Jaunalūksnes pagasta “Namejos”
sacensības apvidus lokā šaušanā.
6. jūlijā no pulksten 15.00
Pilssalā taku skriešanas
sacensības “Stirnu buks”.
13.-14. jūlijā Alūksnes ezerā
Pasaules jauniešu un Latvijas
čempionāts ūdens motosportā.
27. jūlijā no pulksten 12.00
Zeltiņos skriešanas seriāla “Mizojam, ka prieks” 3. kārta.
Alūksnē
No 8. līdz 31. jūlijam
Alūksnes Kultūras centra
foajē Francijas institūta Latvijā
fotoizstāde “Bordo vīni”. Ieeja:
bez maksas.
12. jūlijā 19.00 Alūksnes
Kultūras centrā, svinot 10
gadu jubileju Alūksnes novadam
un starptautiskajai sadarbībai
Alūksne – Marsanēlakote
(Francija), starptautisks mūziķu
kopkoncerts “MŪZIKA VIENO”.

Piedalās: Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris,
mūziķi no Marsanēlakotes
Mūzikas centra orķestra (Francija), Beļģijas un Vācijas. Ieeja:
bez maksas.
13. jūlijā 22.00 Pilssalas
estrādē DJ LIELSALIDOJUMS
- deju mūzika visām gaumēm.
Piedalās DJ Aivis (Latvijas Radio
2), DJ Mike Kelly, DJ Lisa Polana
u.c. Ieeja: 5,00 EUR.
14. jūlijā 12.00 pie Alūksnes
Jaunās pils, svinot 10 gadu
jubileju Alūksnes novadam
un starptautiskajai sadarbībai
Alūksne – Marsanēlakote (Francija), Francijas nacionālajiem
svētkiem – Bastīlijas ieņemšanas
dienai – veltīta oficiālā ceremonija, Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra
koncerts.
Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
Vitālija Jermolajeva mirdzošo

gleznu izstāde. Vitālija Jermolajeva gleznas veidotas
unikālā tehnikā. Mākslinieks to
nosauc “Inner Light”. Īpašā
apgaismojumā darbi sāk mirdzēt,
un skatītājam redzamās gleznas vietā parādās cits, iepriekš
paslēptais variants.
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”. Izstāde veltīta pulka
dibināšanas simtajai gadadienai
un tajā apskatāmas Alūksnes
muzeja, Latvijas Kara muzeja,
privātkolekcionāru, kā arī
alūksniešu deponētās vēstures
liecības par pulka dibināšanu,
cīņām Latvijas Neatkarības Karā
un miera gadiem Alūksnē.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne
toreiz un tagad”. Izstādē
Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās
redzama Alūksne gan 20. gs.
sākumā, gan pirmās brīvvalsts
laikā, savukārt alūksnietis
fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs
vietas ar šodienas skatījumu.
Izstādē vienuviet skatāmas

pilsētas ainavas toreiz un šodien.
Mārtiņa Belicka velosipēdu
privātkolekcijas izstāde.
Izstādē aplūkojami vairāk nekā
10 dažādi oriģinālvelosipēdi, kā
arī velosipēdu ražotāju katalogi,
senas fotogrāfijas un velosipēdu
aksesuāri.
“Tālavas taurētājs”. Induļa
Purena mākslas darbs, kas ilgus
gadus atradās Alūksnes rajona
Kultūras namā. Mākslas darbs
aplūkojams Alūksnes muzeja
sezonas izstāžu zālē – Ledus
pagrabs.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski
mirkļi Alūksnē”. Izstāde
ļauj ieskatīties un saprast, kā
vēsturiskās norises ietekmējušas
un mainījušas pilsētas dzīvi un
tēlu, vēstot par norisēm dažādās
dzīves jomās laika posmā no
1918.-2017. gadam.
J. Medmana privātā mēbeļu
kolekcijas izstāde “19. gs.
muižkungu guļamistaba”.
Izstādē apskatāmas 19.-20. gs.

eklektikas un bīdermeijera stila
interjera mēbeles.
Tematiskā izstāde “No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120
tautu meitu miniatūras”. Izstādi
veido 120 tautumeitu miniatūras
etnogrāfiskajos latviešu tautas tērpos, kurus pagājušā
gadsimta astoņdesmitajos un
deviņdesmitajos gados darinājusi
trimdā ASV dzīvojusi novadniece
Austra Linde (dz. Ķauķis).
Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un
arheoloģiskā ekspozīcija “Laikmetu mielasts”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
“Totalitārajā režīmā cietušo
piemiņas istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”.
Turpinājums 12. lappusē
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā
Turpinājums no 11. lappuses
Pasākumi
6. jūlijā Vēsturisko dārzu
dienas Alūksnes Muižas
parkā:
11.00 parka augu un
mikroorganismu izpētes darbnīca
bērniem “Barona laboratorija”.
Pulcēšanās pie Alūksnes muzeja.
Pēc pasākuma darbīgākajiem
pētniekiem dāvanā - izbrauciens ar velorikšu. Lūdzam uz
pasākumu pieteikties līdz
3. jūlijam pa tālruni 25665538,
dalības maksa pieaugušajiem
2,50 EUR, skolēniem,
pensionāriem 1,00 EUR;
13.00 kroketa spēle pie
Alūksnes Jaunās pils kopā ar
baronu un baronesi. Dalības
maksa pieaugušajiem 2,50 EUR,
skolēniem, pensionāriem
1,00 EUR.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Dzīves
gudrības”: atziņas un aforismi /
abonementā/; “Iepazīsti Latviju!”
/abonementā/; “Ieskatīsimies
J. Baltvilka dzejas pasaulē!” /
bērnu literatūras nodaļā/;
Izstādes un pasākumi:
01.07.-26.07. Alūksnes Mākslas
skolas audzēkņu tekstildarbu
izstāde (skolotāja Elita Salaka) /
bērnu literatūras nodaļā/;
03.07.-31.07. Biedrības
“Kultūras un izglītības centrs
“STILI”” veidotā izstāde “Alūksnes
novadam 10” /lasītavā/;
01.07.-31.07. Lasīšanas maratons “Ar grāmatu vasaras somā“
/bērnu literatūras nodaļā/;
10.07. plkst. 12.00 Erudītu
klubiņš “Cik daudz Tu zini
par savu ķermeni?” /bērnu
literatūras nodaļā/;
29.07. Jauno grāmatu diena /
abonementā un bērnu literatūras
nodaļā/.
Alsviķu pagastā
6. jūlijā 12.00 Alsviķu sporta
laukumā Sporta svētki ar
dažādām jautrām aktivitātes
visiem vecumiem, ģimeņu
stafetēm. Darbosies piepūšamā
atrakcija “Miniona” bērniem
un atpūtas kluba “Cita opera”
kafejnīca ar atspirdzinājumiem.
Ieeja: bez maksas.
6. jūlijā 22.00 Alsviķu vasaras brīvdabas estrādē
(lietus gadījumā – kultūras namā)
zaļumballe ar grupu “OTTO”.
Līdzi var ņemt “groziņus”. Darbosies atpūtas kluba “Cita opera”
kafejnīca. Ieeja: 2,50 EUR.
20. jūlijā 11.00 Alsviķu
kultūras namā senioru kopas
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās –
izrāžu apmeklējums un pieredzes
brauciena precizēšana.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “…Tūlīt zemi saules vēji
slaucīs” - aktierim Eduardam
Pāvulam – 90, dzejniekam Jānim
Baltvilkam – 75,
rakstniecei, teātra zinātniecei
Lilijai Dzenei – 90; tematiskā
izstāde: “Grāmatas, kuru vāku
rotā ziedi”; no 8. jūlija bibliotēka
aicina visus grāmatmīļus uz
neparastu tikšanos ar grāmatu
“Aklais randiņš ar grāmatu”.
Annas pagastā
27. jūlijā 16.00
Ezeriņu kapos kapusvētki.
Annas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Grāmatas padara mūs
par pagājušo laikmetu garīgās
dzīves mantiniekiem”
/V. Čenings/, izdevējai,
žurnālistei Anitai Mellupei – 65,

apgāda “Likteņstāsti” izdotās
grāmatas; “Ārstniecības augi
mūsu veselībai”.
Ilzenes pagastā
13.-15. jūlijā SKIM centrā
“Dailes” projekta “Izaugsmei un
attīstībai būt!” ietvaros 3 dienu
seminārs un praktiskā ievirze
“Attīsti sevi laukos” Ilzenes,
Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju
jauniešiem.
27. jūlijā 16.00 apvidus
šķēršļu skrējiens “Stipro skrējiens
Ilzenē 2019”. Starta vieta –
Alūksnes novada
Ilzenes pagasta teritorijā pie
Melnupes, autoceļu
Līzespasts-Zeltiņi (P44) un
Čonkas-Ilzenes Muiža (V375)
krustojumā, GPS 57.382518
26.699189 (norādes skatīt
autoceļu P44 un V375
krustojumā). Ierašanās un
reģistrācija no plkst.14.30.
Ilzenes bibliotēkā tematiskā
izstāde: “Es prieku paņemšu
kā burvju pavedienu”:
A. Borincam - 110; literatūras
izstādes: “Romāns vasarai”,
“Jauna diena nāk ar jaunu
laimi”: E. Hemingvejam – 120;
5. jūlijā - jauno grāmatu apskats
bērniem: “Lasi un novērtē!”.
Jaunannas pagastā
5. jūlijā Jaunannas senioru
ekskursija. Pieteikšanās līdz
3. jūlijam. Izbraukšana 8.15 no
laukuma pie “Gustiņa”. Sīkāka
informācija: 28366016.
7. jūlijā 16.00 Jaunannas
Tautas namā tikšanās ar aktieri
Raimondu Celmu (projekta
“Pumpurs” ietvaros).
9. jūlijā 17.00-20.00 parkā
pie Jaunannas Tautas nama
radošas aktivitātes ar bērnu teātri
“Ejam!” un JK “Tikšķis”.
14. jūlijā 15.00 Jaunannā
izzinošs pārgājiens ar
uzdevumiem pa dabas taku
“Bebru valstībā” ar JK “Tikšķis”.
Tiekamies takas sākumā.
26., 27., 28. jūlijā Jaunannas
jauniešu pieredzes brauciens
pie iedvesmojošiem jauniešiem
visā Latvijā (projekta “Pumpurs”
ietvaros).
27. jūlijā 20.00 uz plosta
Pededzes upē Jaunannā (pie
tilta) noskaņu mūzikas koncerts,
muzicēs grupa “Labi cilvēki”.
Jaunannas bibliotēkā
literatūras izstāde: “Saule pāri
malām iet...” – Jānim Baltvilkam
75.
Jaunalūksnes pagastā
No 15. jūlija Kolberģa
tautas nama foajē Žannas
Heidemanes un Ludmilas
Drīles gleznu izstāde.
20. jūlijā 22.00 Bejas
brīvdabas estrādē “Dainas”
zaļumballe kopā ar grupu
“Rolise”.
Ieeja: 2,50 EUR.
Jaunlaicenes pagastā
27. jūlijā Jaunlaicenes muižas
svētki “Sirdspuksti
Jaunlaicenes muižā”:
14.00-17.00 izklaide visai
ģimenei - “Brīnumu kalēju”
lielās spēles un iepazīšanās
ar Jaunlaicenes baronu sirds
darbiem,
20.00 Nikolaja Puzikova
koncerts,
22.30 balle ar grupu
“Putukvass” un duetu “Gunārs
un Zane”. Ieeja ballē: 3,00 EUR.
No 8. līdz 31. jūlijam
Jaunlaicenes tautas namā
Guntas Davidovas fotogrāfiju

izstāde “No sirds Jaunlaicenei”.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes
muiža”, “Malēnieši Opekalna
draudzē”;
izstādes: “Daudz zābaku pa
manu zemi staigā” - par cilvēku
dzīvi pasaules notikumu virpulī
laikā no 1940. līdz 1960.
gadam, “Latvijas neatkarības
karš 1918.-1920. Noklusētā
varonība”, pagalma izstāde
pēc pieprasījuma “Malēnieša
raksturs jeb ak prieks, ak lustes,
ak borģele”;
izglītojošās nodarbības:
“Izlaušanās caur vēstures
līkločiem” ar dažādas
sarežģītības pakāpes uzdevumu
risināšanu un atbilžu meklēšanu
muzeja ekspozīcijās,
“Dārgumu meklēšana” ar
Jaunlaicenes muižas iepazīšanu
un apslēpto dārgumu
meklēšanu,
“Mana Latvija” ar iespēju
pārbaudīt savas zināšanas par
mūsu Latviju, latviešu tautu un
tās folkloru,
“Malēniešu vārdu spēle” u.c.;
pasākumi: kāzu un krustabu
pasākumi, kāzu jubilejas,
dzimšanas dienas pasākumi gan
bērniem, gan pieaugušajiem,
tematiskie pasākumi ģimenēm,
draugiem, darba kolektīviem
un domubiedriem. 27. jūlijā
pasākuma “Sirdspuksti
Jaunlaicenes muižā” laikā ieeja
muzejā bez maksas.
Kalncempju pagastā
4. jūlijā 10.00 Kalncempju
Sabiedriskā centra organizēts
pārgājiens “Apzinām savu
pagastu”, no pasākumu cikla “Iz
Kalncempju dzīves”, sadarbībā
ar Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju. Sīkāka
informācija pa tālruni 26365885.
Kalncempju bibliotēkā
literatūras izstāde: dzejniekam
Jānim Baltvilkam – 75.
Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
līdz 20. septembrim muzeja
dibinātājam Viktoram Ķirpam
veltītā foto izstāde un izstāde
“Skolas Kalncempjos”;
izzinošas ekskursijas un
izglītojošās programmas ar
līdzdarbošanos visām vecuma
grupām (iepriekš piesakoties):
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm
un medu pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērnu grupām,
“Veļas diena” - sārma
gatavošana, veļas mazgāšana ar
koka veļas mazgājamo mašīnu,
velēšana, gludināšana ar ogļu
gludekli,
“Neba maize pati nāca” stāsts par maizes ceļu no grauda
līdz maizes kukulim, izmantojot
muzeja krājuma priekšmetus,
“No linu pogaļas līdz kreklam”
- stāsts par linu audzēšanu
un apstrādi ar aktīvu
līdzdarbošanos,
“No aitas sprogas līdz
vilnas zeķei” - iepazīstina
ar vilnas apstrādes procesu
pēc nocirpšanas un vilnas
izmazgāšanas, dodot iespēju
praktiski izmēģināt
vilnas plucināšanu, sukāšanu,
vērpšanu, dzijas šķeterēšanu un
adīšanu, “Koka pārvērtības” izzinoša un aktīva programma
par dažādu koku pielietojumu
sadzīvē un attēlojumu folklorā,
kāzu programma “Darbi lauku
sētā” - atraktīva programma
jaunlaulātajiem un kāzu
viesiem ar līdzdarbošanos un
kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
26. jūlijā Liepnā “Liepnas
nakts volejbola turnīrs 2019”:
no 19.00 reģistrēšanās,
pieteikties līdz 18. jūlijam pa
tālruņiem 28796962, 29433409.
27. jūlijā no 14.00 pie
Liepnas tautas nama
aktivitātes bērniem un
jauniešiem, 18.00 Dramatiskā
teātra izrāde “Šauj viņu nost!”,
20.00 pie Liepnas tautas nama
velo, moto, retro un oriģinālu
braucamrīku parāde, 22.00
estrādē “Saidupīte” balle ar
grupu “Caspers&Co”.
28. jūlijā kapusvētki
13.00 Liepnas kapos, 14.00
Sprinduļkalna kapos, 15.00
Saidu kapos.
Liepnas pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes: “Ievērojamu
cilvēku dzīves lappuses” (1.07.31.07.), “Pa vidu vasarai
- sarunāties zem kokiem”/dzejniekam Jānim Baltvilkam - 75”
(1.07.- 31.07.), “Bērnu/Jauniešu
un Vecāku žūrija – 2019”, Jauno
grāmatu kolekcija.
Malienas pagastā
Malienas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Vesela laikmeta ģēnijs”
(aktierim E. Pāvulam - 90),
“Dzeja un daba aicina”
(dzejniekam, dabas pētniekam
J. Baltvilkam - 75).
Mālupes pagastā
27. jūlijā 12.00 Mālupes
kapos kapusvētki.
27. jūlijā 19.30 Mālupes
brīvdabas estrādē Malienas
tautas nama amatierteātra
“Pakāpiens” izrāde - B. Jukņēviča
“Pilsētnieki”, sadzīviska joku luga
3 cēlienos.
27. jūlijā 22.00 Mālupes
brīvdabas estrādē zaļumballe,
spēlēs Rikardions.
Mālupes pagasta bibliotēkā
literatūras izstāde: “Augu vara”
- grāmatas par ārstniecības
augiem un to vākšanu; izstāde:
“Lādīšu burvība” - Elitas Agitas
darbu izstāde.
Mārkalnes pagastā
24. jūlijā 13.00 Mārkalnes
tautas namā senioru
pēcpusdiena.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
literatūras izstāde bērniem un
jauniešiem “Lasāmgrāmatas
vasarai”, “Rakstniekam Ernestam
Hemingvejam - 120”; 2. jūlijā
fotoorientēšanās bibliotēkā un
tās apkārtnē.
Pededzes pagastā
27. jūlijā 14.00 Pededzes
pagasta Kūdupes kapos kapu
svētki.
Pededzes bibliotēkā 5. jūlijā
10.00 tematiskā izstāde
“Ziedos nāc vasariņa pār
kalniem, pār lejām”, 24. jūlijā
13.00 Jauno grāmatu
izstāde-apskats “Izbaudīt
slinkumu pa īstam spēj vien tāds,
kuram ir dučiem neatliekamu
darīšanu”.
Veclaicenes pagastā
12. jūlijā 14.00 Veclaicenes
tautas namā senioru pasākums
“Es iebrienu vasarā”. Ineses
Bebres (Burtnieki) foto izstādes
atklāšana “Visskaistākais
gadalaiks ir mīlestība” un
muzikālais sveiciens no Raita
Lapacinska (Naukšēni).
No 12. jūlija līdz
24. augustam Veclaicenes
tautas namā Ineses Bebres
(Burtnieku novads) foto izstāde

“Visskaistākais gadalaiks ir
mīlestība”. Fotografē jau
13 gadus. Izstādes pa Latviju
ceļo jau trešo gadu. Tās ir
bijušas izstādītas Vācijā un
Zviedrijā. Izstādē bildes
redzamas no Vācijas,
Holandes, Igaunijas, Lietuvas
un Latvijas. Ir dažādu
fotokonkursu laureāte un
uzvarētāja, bildes ir iegulušas
Latvijas simtgades “Ainavu
dārgumu” krātuvē. Ir apbalvota
ar Burtnieku novada Lepnuma pateicības rakstu, par
atzinību mākslā un novada
popularizēšanā.
19. jūlijā 20.00 Veclaicenes
estrādē Veru starptautiskās
folkloras festivāla
ietvaros lielkoncerts “Es atnācu
dižoties, nāciet tautas skatīties”.
Piedalīsies folkloras ansamblis
un deju grupa “Ihna” (Vācija),
Balvu deju kopa “Luste”,
Jaunalūksnes deju kopa
“Kolberģis”, Pededzes sieviešu
deju grupa “Tikai tā”, Apes deju
kolektīvs “Metenis”.
Veclaicenes bibliotēkā
izstādes: “Šis rīts tāds pats kā visi
citi” – J. Baltvilkam – 75.
Zeltiņu pagastā
12. jūlijā Zeltiņu pagasta bērni
un jaunieši aicināti pieteikties
braucienam uz mini zoo “Rancho
Ozolmājas”, kur redzēsim īru
tinkeru šķirnes skaistos zirgus,
ponijus, garspalvainos franču
ēzeļus, dažādu krāsu alpakas,
kazas un aitas, āfrikas strausus,
pāvus u.c. Piedāvājumā arī vizināšanās ar poniju, fotosesija
ar zirgiem, zīmējumi ar dabīgo
hennu, pašgatavotas dabas
veltes. Pieteikšanās līdz
10. jūlijam pie Gunitas
personīgi vai, zvanot uz mobilo
tālruni 29492284.
27. jūlijā skriešanas seriāla
“Mizojam, ka prieks”
3. posms “Estrādes loki”.
Tālruņi informācijai - Rolands
Laiva 26228027, Elita Laiva –
26520677.
Zeltiņu vēstures krātuvē
pastāvīgās ekspozīcijas “Nesenā
pagātne”, “Novadnieku istaba”,
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta
Edgaram Liepiņam), “Mana
skola Zeltiņos”; izstāde “Latvijas
sardzē”, foto ekskursija
“Gadsimta vējos šūpojoties”;
ekskursijas par padomju armijas
raķešu bāzes darbību Zeltiņos.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes “Ceļo ar grāmatu uzzini, izzini, izjūti”,
“Eduardam Pāvulam – 90”.
Ziemera pagastā
7. jūlijā 19.00 Piemiņas brīdis
Prinduļu kaujas vietā Ziemera
pagasta “Prinduļos”.
10. jūlijā 11.00 Māriņkalna
tautas namā radošās darbnīcas
un dažādas izklaidējošas
aktivitātes bērniem.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes: “Kad liepu ziedi
smaržo pagalmā” (jūlijā vācamie
ārstniecības augi), “Vējš visu
dienu krāj smaržu pie smaržas”
(dzejniekam J. Baltvilkam – 75),
“Vasara – ceļojumu laiks”,
“Bērnu/Jauniešu un Vecāku
žūrija – 2019”, Jauno grāmatu
kolekcija; pasākumi:
18. jūlijā spēļu diena
Māriņkalna bibliotēkā.
Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

