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Alūksnes Novada Vēstis
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Parakstīts līgums par Veselības
veicināšanas pakalpojumu centra nomu

“

13. jūnijā Alūksnes novada
pašvaldība parakstīja nomas
tiesību līgumu ar SIA “Aluksne Hotel Invest” par plānotā
Veselības veicināšanas pakalpojumu centra kompleksa
nomu. Līgumu parakstīja
uzņēmuma pārstāvis
Ņikita Ivanovs un līguma
noslēgšanā piedalījās investors Jevgēnijs Ivanovs. Līdz ar
to ir sekmīgi noslēdzies viens
ļoti nozīmīgs posms Veselības
veicināšanas pakalpojumu
centra projekta virzībā.
Alūksnes novada pašvaldība
Veselības veicināšanas pakalpojumu centru kā komercdarbības
objektu izbūvēs specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” projekta
ietvaros. Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra būvniecības
darbi pašvaldībai jāpabeidz līdz
2022. gada 31. decembrim.
Savukārt investors, pēc projekta
nosacījumiem, investēs projekta
teritorijā vai blakus esošajos
īpašumos. Plānots, ka šīs
investīcijas būs virzītas viesnīcas
būvniecībai.
Investors Jevgēnijs Ivanovs, tiekoties ar pašvaldības
pārstāvjiem, domes deputātiem,
pieaicinātajiem tūrisma
nozares uzņēmējiem un
nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem, iepazīstināja
ar plāniem investīciju
ieguldījumam komercdarbības
attīstībā Alūksnē. Investora
komercdarbības pamatveids ir
saistīts ar metalurģijas nozari
Krievijā, savukārt viesnīcu bizness ir viņa investīciju virziens. Ar
Latviju komercdarbība ir saistīta
jau apmēram 10 gadus, un šajā
laikā uzņēmējs šeit veicis daudz
investīciju, izveidojot vairākas
viesnīcas, atjaunojot dažādas
vēsturiskas ēkas galvaspilsētā.
Tūrismu J. Ivanovs saskata kā
prioritāro Latvijas attīstības
virzienu, jo investīciju iespēju
rūpniecības attīstībā nav
daudz. Savukārt tūrismam ir
vajadzīga daba un infrastruktūra.
Vērtējot vispārējo situāciju
valstī šajā nozarē, investors
secinājis, ka Latvijā trūkst lielu
infrastruktūras objektu, kas
pilnībā varētu apmierināt tūristu
vajadzības. Stāstot par saviem komercdarbības mērķiem
Alūksnē, investors uzsvēra, ka
jau ilgi meklējis objektu blakus
ūdeņiem, lai varētu izveidot šādu
kompleksu.

Šeit ir potenciāls,
un esmu ieinteresēts
izveidot tādu objektu,
kāda šajā reģionā
vēl nav

Līgumu par Veselības veicināšanas pakalpojumu centra kompleksa nomu parakstīja Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers (no labās) un SIA "Aluksne Hotel Invest" pārstāvis Ņikita Ivanovs
Evitas Aplokas foto
tas ir pakalpojumu komplekss,
kas ļauj viesim apvienot atpūtu
ar dažādām aktīvas laika
pavadīšanas iespējām. Jums
ir brīnišķīgs ezers, viens no
skaistākajiem Latvijā, skaists,
tīrs, liels, kas ir pieejams
dažādiem sporta un atpūtas
veidiem gan ziemā, gan vasarā.
Alūksnes pluss ir atrašanās tuvu
robežai – netālu ir Igaunija
ar Tartu starptautisko lidostu,
arī Krievija. Ja runa ir par visu
gadu izmantojamu kūrortu, tad
viesiem jābūt ne tikai vietējiem,
bet arī no tuvākajām valstīm.
Vietas attīstībai ir perspektīva
ģeogrāfiski un teritoriāli – tā
atrodas blakus pilsētai, bet dabas
teritorijā. Ja veselības centra

“

- Šajā gadījumā ir sakritušas
intereses valsts investīcijām
veselības centra būvniecībai,
kas būs kā magnēts reģionā, un
viesnīcas kompleksa būvniecībai
aktīvai atpūtai. Pasaulē viesnīcu
bizness nenozīmē tikai viesnīcu,

”

ir sākotnējā fāzē, ir veikta izpēte,
lai apzinātu resursus un iepazītu
vietu. Arhitekts uzsvēra, ka
izvēlētajai vietai ir raksturīga
ļoti reta priekšrocība - jaunais
infrastruktūras elements attīstās
piepilsētā, bet ainava, kas tiek
piedāvāta klientiem, ir tikai daba.

Ja veselības centra
projektu īstenos, un
es neredzu šķēršļus,
kādēļ lai to neizdarītu,
tad mēs esam gatavi
investēt šai teritorijā,
attīstot viesnīcu ar
virzienu uz dažāda
veida aktīvo atpūtu

”

projektu īstenos, un es neredzu
šķēršļus, kādēļ lai to neizdarītu,
tad mēs esam gatavi investēt
šai teritorijā, attīstot viesnīcu ar
virzienu uz dažāda veida aktīvo
atpūtu, - uzsvēra investors.

J. Ivanovs skaidroja, ka viņa
uzņēmēja pieredzē nav neviena
neīstenota projekta.
- Projekts, ko grasāmies

- Kādēļ braukt uz Tartu, Pērnavu
vai Sāremā, ja varam attīstīt savu
vietu? Mums ir jārada kvalitatīvas
vietas. Ja izveidosim kvalitatīvu
produktu, kas ļaus uzņemt tik
daudz viesu, cik esam gatavi, tas
ir labāk nekā uzbūvēt daudzas
viesnīcas apkārt visam ezeram, sacīja M. Hermansons.
Viņš aicināja apzināties, ka
šāds komplekss ne tikai dos
darba vietas tajā strādājošajiem,
bet arī iespējas dažādu nozaru

“

Jo vairāk
pakalpojumus varēsiet
viesiem piedāvāt, jo
atpazīstamāka kļūs
jūsu pilsēta un
reģions.

Investors Jevgēnijs Ivanovs iepazīstina klātesošos ar investīciju pieredzi
Latvijā un plānoto komercdarbību Alūksnē

īstenot, ir ambiciozs ne tikai
šai teritorijā un reģionā, bet
Latvijas mērogā kopumā. Mēs
saprotam, kā mērķi sasniegt, un
mums ir pieredze nozarē. Šeit ir
potenciāls, un esmu ieinteresēts
izveidot tādu objektu, kāda šajā
reģionā vēl nav, - viņš sacīja.
Sarunā ar klātesošajiem investors prognozēja, ka, pilnībā
īstenojot projektu, kompleksā
varētu būt līdz 300 darba vietu.
Līdz ar to iedzīvotājiem būs
iespēja pārkvalificēties un arī
atgriezties tiem, kas aizbraukuši
darba meklējumos.

”

vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem, mājražotājiem, kas
varēs piegādāt preces, piedāvāt
viesiem savus produktus, pakalpojumus, izklaides.

Kopā ar investoru bija ieradies
arī arhitekts Mārtiņš Hermansons, kas iesaistīts investora
attīstāmā objekta plānošanā. Tā
kā viņš Alūksnē viesojas regulāri,
arhitekts novērojis, ka pilsēta
mainās un, katru gadu atbraucot, tā pārsteidz ar ko jaunu.

investēt. Alūksne parāda, ka
tā ir ne tikai vēsturiska, bet
arī ļoti mūsdienīga, atvērta
viesiem. Viesnīca ir tikai viesu
akumulēšanas vieta, kas
dod iespēju viņiem šurp atbraukt un te palikt. Viss, kas
ir apkārt – to radāt jūs paši.
Esam veikuši priekšizpēti un
bijām pārsteigti, cik daudz no
tā, kas nepieciešams, šeit jau ir.
Ir dažādi mazie uzņēmēji, kas
kaut ko ražo, veido aktivitāšu
piedāvājumu tūristiem, ir āra
laukumi sportam - tas dod daudz
iespēju. To visu vajag nākotnē izmantot, bet tas būs ne manās vai
investora rokās – tas būs vietējo
iedzīvotāju rokās, jo jūs būsiet
tie, kas šo viesus sagaidīsiet un
ar viņiem strādāsiet. Tādēļ ir
svarīga komanda, interese šai
projektā, iedzīvotāju gatavība
būt atvērtiem viesiem, - sacīja M.
Hermansons.

To, ka jaunais objekts veidos sadarbību ar vietējiem
uzņēmējiem, apstiprināja arī
investors:
- Objektam ir jābūt
konkurētspējīgam ne tikai
atrašanās vietas ziņā. Tam jāspēj
piedāvāt viesim pilnu pakalpojumu kompleksu. Zinām, ka
apkārtnē ir saimniecības, kas
ražo dažādu produkciju, piedāvā
pakalpojumus - ar tām varētu
veidot sadarbību, ka klientiem
ir pieejama informācija par šo
vietu piedāvājumu. Saprotiet kad cilvēks brauc atpūsties, viņš
tērē naudu. Līdz ar to attīstīsies
viss, kas atradīsies apkārtnē.
Tā būs arī uzņēmējdarbības
talantu pārbaude – ko jūs varat
piedāvāt. Jo vairāk pakalpojumus varēsiet viesiem piedāvāt, jo
atpazīstamāka kļūs jūsu pilsēta
un reģions. Viss ir jūsu rokās, uzsvēra J. Ivanovs.

- Pilsēta ir ļoti mainījusies, šurp
brauc tūristi, cilvēki te ir gatavi

Viņš skaidroja, ka šobrīd
investējamā objekta plānošana

Turpinājums 4. lappusē

2.

Alūksnes Novada Vēstis

Kapusvētki
Alūksnes
novadā
25. jūlijā 12.00 Mālupes kapos.
25. jūlijā 14.00 Kūdupes kapos.
25. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos.
26. jūlijā 13.00 Opekalna
kapos.
26. jūlijā 13.00 Liepnas kapos,
14.00 Sprinduļkalna kapos,
15.00 Saidu kapos.
1.-2. augustā atceres
laiks Alūksnes Lielajos
un Mazajos kapos.
Sakarā ar ierobežojumiem,
kādi valstī noteikti publisku
pasākumu apmeklētāju skaitam,
aicinām iedzīvotājus savus
Alūksnes Lielajos un Mazajos
kapos apglabātos tuviniekus
pieminēt un viņu kapu kopiņas
sakopt 1. un 2. augustā visas
dienas garumā vai arī citā sev
piemērotā laikā, cerībā, ka
nākamgad kapusvētki varēs
notikt, kā tas Alūksnē pierasts.
Aicinām tuviniekus pieminēt
dievkalpojumos, kas notiks
Alūksnes ev. lut. baznīcā un
Sv.Bonifācija Romas katoļu
baznīcā. Informējam, ka
bezmaksas papildu autobusu
reisi netiks nodrošināti
sakarā ar to, ka kapusvētki
netiek organizēti.
9. augustā 13.00
dievkalpojums Zeltiņu kapos.

Papildina personu
loku, kas var
saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa
atvieglojumus
Ar Alūksnes novada domes
saistošajiem noteikumiem
Nr. 16/2020 “Grozījumi
Alūksnes novada domes
2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020
“Par atvieglojumiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
Alūksnes novadā” noteiktas
jaunas iedzīvotāju kategorijas,
kas var pieprasīt atvieglojumus
nekustamā īpašuma nodokļa
samaksai - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušās personas.
Abām minētajām iedzīvotāju
kategorijām būs tiesības saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 70 % apmērā.
Atvieglojumus piemēro, sākot
ar 2020. taksācijas gada trešo
ceturksni, ja persona pieteikumu
par atvieglojuma piešķiršanu
iesniedz līdz 2020. gada 1. augustam. Pieteikumam jāpievieno
Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušās personas apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
Aicinām konsultēties ar pašvaldības nodokļu administratoriem
pa tālruni 64381497 vai personīgi Alūksnes novada Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Dārza ielā
11, Alūksnē.

Sēdes
Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu
komitejas sēde
13. jūlijā 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
20. jūlijā 10.00
Finanšu komitejas
sēde
23. jūlijā 10.00
Domes sēde 30. jūlijā 10.00

01.07.2020.

Domes 25. jūnija sēdē
Alūksnes novada domes
sēdē 2020. gada 25. jūnijā
piedalījās 10 deputāti un
izskatīja 32 darba kārtības
jautājumus.
Dome nolēma:
- sagatavot atsavināšanai
nekustamā īpašuma “Skalbes”,
Ziemera pagastā, Alūksnes
novadā, sastāvā esošu
apbūvētu, Alūksnes novada
pašvaldībai piederošu zemes
vienību. Piekrist, ka
atsavināšanas izdevumus,
saistītus ar zemesgabala
novērtēšanu un atsavināšanas
procesa veikšanu, sedz zemes
vienības atsavināšanas
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas
procesa pabeigšanas
minētos izdevumus ieskaitīt
zemes pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā.
Nodot atsavināšanai minēto
pašvaldības īpašumu,
pārdodot to par brīvu cenu
uz zemesgabala esošu,
zemesgrāmatā ierakstītu
būvju īpašniekam. Uzdot
nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- atzīt, ka Alūksnes novada
pašvaldības dzīvojamā māja
Skārņu ielā 14, Alūksnē,
nav derīga dzīvošanai, ņemot
vērā, ka izdevumi, kas
nepieciešami, lai to savestu
dzīvošanas kārtībā, bet
vēlāk arī administrēšanas un
uzturēšanas izdevumi, nav
samērojami ar īpašuma
faktisko vērtību un izmantošanas
iespējām. Nodot atsavināšanai
minēto pašvaldības nekustamo
īpašumu, kas sastāv no
vienstāvu viendzīvokļa
dzīvojamās ēkas un
palīgceltnes, pārdodot to
izsolē. Nosacītās cenas
noteikšanu un izsoles
organizēšanu uzdot veikt
Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- nodot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo
īpašumu “Pullans 147”,
Pullanā, Alsviķu pagastā,
kas sastāv no zemesgabala
1076 m² platībā, pārdodot
to izsolē. Nosacītās cenas
noteikšanu un izsoles
organizēšanu uzdot veikt
Alūksnes novada pašvaldības
Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- apstiprināt maksu par
nekustamā īpašuma
“Medņukalni”, Zeltiņu
pagastā, sastāvā esošas zemes
vienības daļas platības
2500 m2 īslaicīgu nomu
15,00 EUR/stundā bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Nomas maksa attiecas
uz teritorijas nomu lāzertaga
spēlei. Lēmums stājas spēkā
2020. gada 1. jūlijā, un ar šo

datumu spēku zaudē
2017. gadā pieņemtais domes
lēmums par īslaicīgās nomas
maksu;
- atsavināt pašvaldībai
piederošos ūdenssaimniecības
tīklus, kas Alūksnē izbūvēti
ERAF projekta “Alūksnes
pilsētas rūpnieciskās apbūves
teritorijas attīstības II kārta”
ietvaros: ūdensvada tīklu
industriālajā teritorijā Merķeļa
ielā, sadzīves kanalizāciju
Latgales ielā, ūdensvadu
Uzvaras ielā un ūdensvadu
Jāņkalna ielā, tos kā mantisku
ieguldījumu ieguldot
pašvaldības SIA “RŪPE”
pamatkapitālā. Mantas
novērtēšanu uzdot veikt
Uzņēmumu reģistrā reģistrētam
mantisko ieguldījumu
novērtēšanas ekspertam;
- atjaunot fiziskai personai
īpašuma tiesības uz zemi
piecās adresēs Alūksnes
pilsētas teritorijā;
- apstiprināt Alūksnes
novada pašvaldības 2019. gada
publisko pārskatu;
- deleģēt pašvaldības
uzdevumu – augstas
detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzes
uzturēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS
DATU CENTRS”, slēgt
deleģēšanas līgumu uz
1 gadu ar minēto uzņēmumu
par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas
datubāzes uzturēšanas
uzdevuma veikšanu
Alūksnes novadā;
- izdarīt Alūksnes novada
domes 25.08.2016. lēmumā
Nr.276 “Par projektu “Dzīvo
vesels Alūksnes novadā!””
grozījumu, izsakot lēmuma
2. punktu šādā redakcijā:
“2. Projektam pieejamais
kopējais attiecināmais
finansējums ir 332 562 EUR,
tai skaitā ESF finansējums –
282 677,70 EUR un valsts
budžeta finansējums –
49 884,30 EUR.” Grozījums
saistīts ar to, ka minētais
projekts, kas tiek finansēts
no Eiropas Sociāla fonda un
valsts budžeta, turpināsies vēl
līdz 2023. gada 1. jūnijam, un
sakarā ar to palielinās kopējais
projekta īstenošanai pašvaldībai
piešķirtais finansējums;
- atbalstīt Kalncempju
pagasta pārvaldes projekta
“Pagasta autoceļu posmu
remontdarbi un piekabes
iegāde” ar indikatīvo summu
līdz 7 088 EUR finansēšanu
no Alūksnes novada pagastu
teritoriālo vienību infrastruktūras
un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogrammas
2020. gada līdzekļiem.
2018. gadā no minētās
mērķprogrammas
Kalncempju pagasta pārvalde

īstenoja projektu, kura
faktiskās izmaksas bija
32 912 EUR, līdz ar to šobrīd
pārvalde plāno izmantot atlikušo
summu. Katra pagasta pārvalde
četru gadu periodā (vienā
sasaukumā) no minētās
mērķprogrammas var izmantot
40 000 EUR infrastruktūras vai
vides kvalitātes uzlabošanai
pagasta teritorijā. Pēc
iepirkuma procedūras rezultātu
izziņošanas, pārvalde
informēs pašvaldību par
precizēto finansējuma apmēru.
Projektu īstenot pagasta
pārvalde varēs uzsākt pēc
iepirkuma procedūras rezultātu
izziņošanas un Finanšu
komitejas saskaņojuma
saņemšanas;
- atcelt Alūksnes novada
domes 2020. gada 27. februāra
lēmumu Nr. 37 “Par saistošo
noteikumu Nr. 4/2020
“Par pabalstiem Alūksnes
novadā” izdošanu”. Ar šo
lēmumu izdotie saistošie
noteikumi netika saskaņoti
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā,
līdz ar to tie nestājās
spēkā un lēmums ir atceļams;
- precizēt Alūksnes
novada domes 2020. gada
28. maija saistošos
noteikumus Nr. 16/2020
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2020. gada
26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 7/2020 “Par
atvieglojumiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
Alūksnes novadā”. Saistošo
noteikumu grozījumu precizētā
redakcija publicēta “Alūksnes
Novada Vēstu” šajā numurā;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 18/2020
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2018. gada
22. marta saistošajos
noteikumos Nr.3/2018
“Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” nolikums” un
to paskaidrojuma rakstu.
Saistošie noteikumi precizēti ar
mērķi noteikt pašvaldības
aģentūras “ALJA” amatpersonu
un pašvaldības pilnvaroto
personu tiesības veikt
administratīvo pārkāpumu
procesu un saskaņot
terminoloģiju ar jauno
Administratīvas atbildības
likumu un Zvejniecības likumu.
Saistošie noteikumi precizē arī
aģentūras uzdevumus,
nosakot, ka tā ne tikai
nodrošina Alūksnes novada
ezeru un upju, izņemot
ūdenstilpes, kuras ir privātā
īpašumā un kurās zvejas
tiesības nepieder valstij,
apsaimniekošanu, bet arī
uzraudzību;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 19/2020
“Grozījums Alūksnes novada
domes 2018. gada

27. septembra saistošajos
noteikumos Nr.13/2018 “Par
Alūksnes novada pašvaldības
nodevām”” un to
paskaidrojuma rakstu. Saistošie
noteikumi papildināti, nosakot
pašvaldības nodevu par izziņām
par civilstāvokļa aktu (dzimšana,
miršana, laulība) reģistrāciju,
izziņām par laulības
noslēgšanai nepieciešamo
dokumentu pārbaudi
iesniegšanai citā
dzimtsarakstu nodaļā vai pie
garīdznieka, daudzvalodu
standarta veidlapas
sagatavošanai izziņai par
civilstāvokļa akta reģistrāciju vai
civilstāvokļa aktu reģistrācijas
apliecībai;
- apstiprināt Alūksnes novada
Dzimtsarakstu nodaļas sniegto
maksas pakalpojumu cenrādi,
kas stājas spēkā 2020. gada
1. jūlijā. Ar cenrādi var
iepazīties www.aluksne.lv un
iestādē. Līdz ar jauno cenrādi
spēku zaudē līdzšinējais, kas
apstiprināts 2013. gadā;
- apstiprināt Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzeja pakalpojumu cenrādi,
kas stājas spēkā 2020. gada
1. jūlijā. Pēc jaunā cenrāža
spēkā stāšanās spēku zaudē
iepriekšējais, kas apstiprināts
2014. gadā;
- apstiprināt dalības maksu 10,00 EUR no vienas komandas
Zeltiņu pagasta pārvaldes
organizētajās sacensībās
“Kristera kausa izcīņa pludmales
volejbolā”, kas notiks Zeltiņu
pagasta sporta svētku
ietvaros augustā;
- apstiprināt ieejas biļešu
cenas ekskursijām Zeltiņu
vēstures krātuvē (neapliekot ar
pievienotās vērtības nodokli):
pieaugušajiem 2,00 EUR,
skolēniem, studentiem un
pensionāriem 1,00 EUR.
Noteikt, ka Zeltiņu vēstures
krātuves apmeklējums bez
maksas ir vēstures krātuves
izstādes vai ekspozīcijas
apmeklējums Muzeju nakts
un Zeltiņu pagasta svētku
pasākumā, kā arī pirmsskolas
vecuma bērniem, bērnu
ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju
audzēkņiem, invalīdiem
(uzrādot apliecību) un
vienam viņa pavadītājam,
diviem apmeklētāju grupas
vadītājiem (grupa no
20 cilvēkiem), Latvijas muzeju
darbiniekiem un Starptautiskās
muzeju padomes biedriem
(uzrādot apliecību). Lēmums
stājas spēkā 2020. gada
1. jūlijā un līdz ar tā spēkā
stāšanos spēku zaudē
līdzšinējais, 2014. gadā
pieņemtais lēmums;
Turpinājums 3. lappusē
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Domes 25. jūnija sēdē
Turpinājums no 2. lappuses
- apstiprināt maksu par
ekskursiju gida pavadībā
tūrisma objektā “Padomju
armijas raķešu bāze Zeltiņos”:
pieaugušajiem – vienai
personai 4,00 EUR, skolēniem,
studentiem un pensionāriem
– vienai personai 2,00 EUR,
grupai līdz 5 cilvēkiem
10,00 EUR. Noteikt, ka
ekskursija bez maksas ir
pirmsskolas vecuma bērniem,
bērnu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju
audzēkņiem, personām ar
invaliditāti (uzrādot apliecību)
un vienam šīs personas
pavadītājam, diviem apmeklētāju grupas vadītājiem (grupa no
20 cilvēkiem), Latvijas muzeju
darbiniekiem un Starptautiskās
muzeju padomes biedriem

(uzrādot apliecību). Lēmums
stājas spēkā 2020. gada
1. jūlijā;
- apstiprināt Alūksnes novada
pagastu tautas/kultūras/saieta
namu telpu nomas maksas pakalpojumu cenrādi. Ar cenrādi
var iepazīties www.aluksne.lv un
iestādēs. Līdz ar šo lēmumu
spēku zaudē 2017. gadā
pieņemtais lēmums par
cenrādi telpu nomas
pakalpojumiem;
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes
2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020
“Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” un
to paskaidrojuma rakstu;
- izdalīt Jaunannas pagasta

pārvaldei no pašvaldības Ceļu
un ielu fonda uzkrājuma
finansējumu 7 137 EUR
Dzirnavu tilta ceļa posmā
Jaunanna-Eizentāle, Jaunannas
pagastā, Alūksnes novadā,
pārbaudei ar statisko slodzi.
Izskatāmais lēmuma projekts
“Par Alūksnes novada
pašvaldības medību tiesībām”,
trim deputātiem balsojot
par, sešiem – pret un vienam
atturoties, tika noraidīts.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Par Alūksnes novada
domes darbu/Domes lēmumi.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

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
6. un 20. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS
6. un 20. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
6. un 20. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA
20. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 24. jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Ingus BERKULIS
6. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 10. jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00
Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 66954904, 64381496 vai
e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā
Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus iepriekš, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas
laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem
64381496, 66954904 vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv,
lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

10.07.2020.

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS

24.07.2020.

15.00-16.00

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11,
1. stāvā

Viola Aija KAPARŠMITE

16.07.2020.

10.00-11.00

Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA

02.07.2020.

11.00-12.00

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11,
1. stāvā

Līga LANGRATE

23.07.2020.

13.00-14.00

Malienas pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

20.07.2020.

9.00-10.00

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11,
1. stāvā

Ainars MELDERS

20.07.2020.

11.00-12.00

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11,
1. stāvā

Druvis MUCENIEKS

13.07.2020.

12.00-13.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS

15.07.2020.

15.00-16.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS

20.07.2020.

16.00-17.00
9.00-10.00

Jānis ZELTIŅŠ

28.07.2020.

Jana ZILKALNE

13.07.2020.

11.00-12.00

11.00-12.00

Dārza ielā 11, 317. telpā
Malienas pagasta pārvaldē
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11,
1. stāvā
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11,
1. stāvā (tālrunis 29355400)

Sāksies Alūksnes
novada attīstības
programmas izstrāde
2021.-2027. gadam
Alūksnes novada domes
25. jūnija sēdē pieņemts
lēmums uzsākt Alūksnes
novada attīstības
programmas 2021.2027. gadam izstrādi.
Ar šo lēmumu par programmas
izstrādi atbildīgā persona noteikta Alūksnes novada pašvaldības
Plānošanas un attīstības nodaļas
vadītājs, apstiprināts programmas izstrādes darba uzdevums
un izstrādes termiņi.

Programmas izstrādes vadības
grupa apstiprināta šādā
sastāvā: domes priekšsēdētājs,
domes priekšsēdētāja vietnieki,
pašvaldības izpilddirektors,
Plānošanas un attīstības nodaļas
vadītājs.
Pašvaldības izpilddirektors ar šo
domes lēmumu pilnvarots programmas izstrādei izveidot darba
grupas, apstiprināt to vadītājus
un darba uzdevumus.

Paziņojums par Alūksnes novada
attīstības programmas 2021.-2027. gadam
izstrādes uzsākšanu
Alūksnes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz
Alūksnes novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumu Nr.167,
tiek uzsākta Alūksnes novada attīstības programmas 2021.2027. gadam izstrāde. Vienlaikus ar šo lēmumu tiek atcelts
iepriekš pieņemtais Alūksnes novada domes 23.03.2017. lēmums
Nr.72 “Par Alūksnes novada attīstības programmas 2018.2022. gadam izstrādes uzsākšanu”.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments,
lai nodrošinātu mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā.
Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu
plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju
piesaistei.
Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar Alūksnes novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam, nacionālā un
reģionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, kā arī blakus esošo
pašvaldību attīstības plāniem. Attīstības programma sevī ietvers
esošās situācijas raksturojumu, vidēja termiņa mērķu definēšanu
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, rīcības un investīciju plānus, kā
arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.
Pilnvērtīga attīstības programmas izstrāde nav iedomājama bez
sabiedrības līdzdalības. Informācija par sabiedrības līdzdalības
iespējām tiks ievietota Alūksnes novada mājaslapā
www.aluksne.lv un pašvaldības laikrakstā "Alūksnes Novada
Vēstis". Informējam, ka Alūksnes novada attīstības
programmas 2018.-2022. gadam izstrādes gaitā izteiktie
iedzīvotāju priekšlikumi novada attīstībai tiks ievērtēti 2021.2027. gada perioda attīstības programmā.

Kustamās mantas –
traktora izsole
Zeltiņu pagasta pārvalde
21.07.2020. plkst.10.00
“Strazdiņos”, Zeltiņos, Zeltiņu
pagastā, Alūksnes novadā rīko
pašvaldības kustamās mantas –
traktora MTZ-82.1, reģistrācijas
Nr.T4555LB, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma
pa tālruni 27325124. Nosacītā

cena 3484.00 EUR. Izsoles
solis 20.00 EUR. Nodrošinājums
348.00 EUR un izsoles
reģistrācijas maksa 20.00 EUR
ieskaitāmi pašvaldības kontā
līdz 17.07.2020. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
no plkst.8.00 – 12.00 un no
13.00 – 17.00 līdz 17.07.2020.
plkst.15.00.

Pašvaldība izmantos
pirmpirkuma tiesības uz
īpašumu
17. jūnijā notikušajā Alūksnes
novada domes ārkārtas sēdē
Alūksnes novada dome pieņēma
lēmumu izmantot pirmpirkuma
tiesības uz nekustamo īpašumu
Tālavas ielā 5, Alūksnē, Alūksnes
novadā, kas sastāv no vienas
zemes vienības 4991 m2 platībā,
nedzīvojamās ēkas - galdniecības
ēkas, palīgēkas – šķūņa,
palīgēkas – materiālu kaltes un

palīgēkas – šķūņa.
Pirmpirkuma tiesības pašvaldība
izmantos, lai īstenotu investīciju
projektu komercdarbības
vides attīstībai, izveidojot šajā
teritorijā nelielu ražošanas ēku
vietējiem mājražotājiem. Pirmpirkuma tiesību realizēšanai un
īpašuma iegādei nepieciešamais
finansējums ir 25 000 EUR.
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Apstiprina
2019. gada
budžeta izpildi
Alūksnes novada
domes 25. jūnija sēdē
apstiprināta Alūksnes
novada pašvaldības
2019. gada budžeta
izpilde.
1. Pamatbudžets
1.1. Naudas līdzekļu
atlikums 2019. gada
sākumā
3 700 883 EUR
1.2. 2019. gada ieņēmumi
un ārējā finansēšana
28 684 543 EUR
no kā:
1.2.1. nodokļu ieņēmumi
8 933 976 EUR
1.2.2. nenodokļu ieņēmumi
343 284 EUR
1.2.3. no valsts budžeta
daļēji finansēto publisko
personu un budžeta
nefinansēto iestāžu transferti
9 041 EUR
1.2.4. valsts budžeta transferti
12 503 916 EUR
1.2.5. pašvaldību budžeta
transferti 584 099 EUR
1.2.6. maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
1 043 236 EUR
1.2.7. saņemtie
aizņēmumi no Valsts kases
5 266 991 EUR
1.3. 2019. gada izdevumi,
aizdevumu atmaksas un ārējā
finansēšana 27 216 867 EUR
no kā:
1.3.1. budžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajām
kategorijām 24 369 431 EUR
1.3.2. atmaksātie aizņēmumi no
Valsts kases 2 280 134 EUR
1.3.3. pamatkapitāla
palielināšana 567 302 EUR
1.4. Naudas līdzekļu atlikums
2019. gada beigās
5 168 559 EUR
2. Speciālais budžets
2.1. Naudas līdzekļu atlikums
2019. gada sākumā
344 065 EUR
2.2. 2019. gada ieņēmumi
690 097 EUR
no kā:
2.2.1. nodokļu ieņēmumi
54 910 EUR
2.2.2. valsts budžeta transferti

Parakstīts līgums par Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra nomu
pilsētas ielas. Tāpat pašvaldībai
būs jādomā par to, lai sakārtotu
piebraucamo infrastruktūru
kompleksam no pilsētas puses
pa Miera ielu. Mūsu zīmolam
jābūt kvalitātei – pakalpojumu
un objektu kvalitātei. Turpināsim
strādāt, lai gatavotos šī lielā
kompleksa atvēršanai – lai
cilvēki, kuri jau meklē atpūtas
piedāvājumus nākotnei, zinātu,
kādus pakalpojumus viņi šeit
saņems, - uzsvēra Dz. Adlers.

635 187 EUR
2.3. 2019. gada izdevumi
1 034 162 EUR
no kā:
2.3.1. budžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
1 034 162 EUR
2.4. Naudas līdzekļu atlikums
2019. gada beigās
0 EUR
3. Ziedojumi un dāvinājumi
3.1. Naudas līdzekļu atlikums
2019. gada sākumā 21 757 EUR
3.2. 2019. gada ieņēmumi
2 646 EUR
no kā:
3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi
2 646 EUR
3.3. 2019. gada izdevumi
1 231 EUR
no kā:
3.3.1. budžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajām
kategorijām 1 231 EUR
3.4. Naudas līdzekļu
atlikums 2019. gada beigās
23 172 EUR
4. Citu budžetu līdzekļi
4.1. Naudas līdzekļu
atlikums 2019. gada sākumā
26 628 EUR
4.2. 2019. gada ieņēmumi
37 342 EUR
no kā:
4.2.1. konkursa vai izsoles
drošības nauda 36 165 EUR
4.2.2. pansionātos dzīvojošo
pensijas 177 EUR
4.2.3. cirsmas izstrādes
nodrošinājums 1 000 EUR
4.3. 2019. gada izdevumi
56 781 EUR
4.3.1. konkursa vai izsoles
drošības nauda 37 865 EUR
4.3.2. pansionātos dzīvojošo
pensijas 144 EUR
4.3.3. būvniecības drošības
nauda 12 772 EUR
4.3.4. cirsmas izstrādes
nodrošinājums 6 000 EUR
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Uz tikšanos ar investoru bija aicināti tūrisma nozares uzņēmumu, arī
nevalstisko organizāciju pārstāvji
Plānots, ka jaunais komplekss
sniegs pakalpojumus dažādām
vecuma grupām – no bērniem
līdz senioriem, lai katram būtu
savām interesēm atbilstošas
nodarbes, un pašvaldībai
būs iespējas noteikt, kā
nodrošināt atbalstu pakalpojumu saņemšanai vietējiem
iedzīvotājiem.
Alūksnes novada domes

priekšsēdētāja vietnieks Dzintars
Adlers uzsvēra, ka pašvaldība jau
tuvākajā laikā sāks būvēt ceļu
uz jauno objektu, kā arī varēs
uzsākt Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra pašvaldības
daļas būvniecību, kam jābūt
pabeigtam 2022. gadā.
- Šo ceļu varēs izmantot
kompleksa būvdarbu laikā, lai
šim mērķim nebūtu jāizmanto

Investors norādīja, ka vēlētos
pagūt vienlaikus ar pašvaldību
veikt zemes darbus, pamatu
būvi, inženierkomunikāciju
ieguldīšanu, lai arī investīciju
objektā darbi būtu pabeigti vienlaikus ar pašvaldības izbūvējamo
kompleksa daļu.
- Pie jums ir ļoti mājīgi un
skaisti. Bez pareizas pašvaldības
darbības un bez iedzīvotājiem,
kas te dzīvo, tas nav iespējams, uzsvēra J. Ivanovs.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Nodarbinātie var pieteikties apmācībām
No 30. jūnija Eiropas Sociālā
fonda projekta “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, nodarbinātās personas var sākt pieteikšanos
profesionālās pilnveides
mācībām. Pieteikšanās notiks
līdz 15. jūlijam, bet mācību
grupu komplektēšana un
mācības - jūlija beigās/
augusta sākumā. Atšķirībā
no ierastajām pieteikšanās
kārtām, šajā kārtā mācības
notiks tikai attālināti. Mācību
programmu saraksts būs
publiski pieejams mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.
lv.
Izglītības programmu
piedāvājumā būs profesionālās
pilnveides izglītības programmas, moduļi (īsākas
izglītības programmas), kas ir
nepieciešami profesionālajai
darbībai izvēlētajā nozarē, kā
arī augstākās izglītības iestādes
studiju kursi vai studiju moduļi
no akreditēta studiju virziena
licencētas studiju programmas. Izglītības programmu

saturā būs norādītās galvenās
mācību tēmas un risinājumi,
kādā plānots organizēt
mācību darbu, kā arī personai
nepieciešamie tehnoloģiskie
rīki, ierīces un programmatūras
izglītības programmas apguvei,
izglītības programmas stundu
skaits un izglītības programmas
īstenošanas periods (nedēļās).
Arī attālināto mācību kārtā
mācībām varēs pieteikties
strādājoši un pašnodarbinātās
personas, tai skaitā jaunie
vecāki, kas atrodas darba
attiecībās un bērna kopšanas
atvaļinājumā, kuri ir vecumā no
25 gadiem ar nepabeigtu vai
pabeigtu izglītību.
Mācību izmaksas 90%
apmērā sedz ES fondi un
valsts, 10% ir strādājošā
līdzmaksājums, kuru var segt
arī darba devējs. Mācības bez
maksas ir strādājošajiem ar
maznodrošinātās vai trūcīgās
personas statusu.
Svarīgi! Apstiprināti
2016. gada 15. jūlija Ministru
kabineta noteikumu
Nr. 474 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība"

8.4.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi”
grozījumi, kas paredz, ka:
• strādājošais projekta laikā
mācīties varēs divas reizes
(iepriekš bija tikai vienu reizi)
neatkarīgi no pieteikšanās kārtu
skaita;
• ja mācības uzsāktas un
pārtrauktas, atkārtoti varēs
pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus
pēc mācību pārtraukšanas dienas
(iepriekš bija 12 mēneši). Šis
ierobežojums neattiecas uz tiem
strādājošajiem, kuri mācībām
pieteicās, bet mācības neuzsāka;
• ja strādājošais izvēlēsies
mācīties profesionālās
tālākizglītības programmu
(neattiecas uz attālināto mācību
kārtu), personai jāveic 5%
līdzmaksājums (iepriekš bija
10%).
Pieteikšanās piektajai mācību
kārtai arī notiks tiešsaistē, un
mācības norisināsies kā ierasts klātienē. Mācību klāsts piektajai
un attālināto mācību kārtai būs
atšķirīgs.

4.4. Naudas līdzekļu atlikums
2019. gada beigās
7 189 EUR.

Alūksnē tapis jaunais gaisa trošu nobrauciens
Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības
programmas 2014.2020. gadam projekta “630
verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu
verstis”/ “630 Versts Full of
Feelings/Versts of Feelings”
ietvaros Alūksnē noslēgusies
gaisa trošu nobrauciena
izbūve, kas būs jauns un
atraktīvs izklaides elements
gan vietējiem iedzīvotājiem,
gan arī pilsētas viesiem.

Aicinām sekot informācijai, jo
plānots, ka jau tuvākajā laikā
gaisa trošu nobrauciens sāks
darbību. Gaisa trošu nobrauciens
jeb zip line sākas Tempļakalnā,
kur izbūvēts starta tornis,
un noslēdzas piezemēšanās
platformā Pilssalā, blakus
pludmales zonai. Nepilnus
350 metrus garais nobrauciens
pāri ezeram ir diezgan straujš
un ātrs, tādēļ asas izjūtas un
adrenalīns tā laikā garantēts.
Projekta ietvaros iegādāts arī

nobraucienam nepieciešamais
inventārs gan pieaugušajiem,
gan bērniem.
Jaunā tūrisma un izklaides objekta atpazīstamības veicināšanai
izveidota arī tā vizuālā identitāte.
12. maijā notika šī objekta
nomas tiesību izsolē saskaņā ar
2020. gada 27. februārī domes
sēdē pieņemto lēmumu, un nomas tiesības ieguva pretendents
SIA “REKTA”.
Gaisa trošu nobrauciena
projektu izstrādāja un

autoruzraudzību veica SIA “Firma
L4”, objektu izbūvēja SIA
“REKTA”, būvuzraudzību
nodrošināja SIA “BBVP”.
Nobrauciena izbūves darbus vadīja Alūksnes novada
pašvaldības projektu vadītāja

Sanita Adlere. Darbu līgumcena
ir 165 526,78 EUR bez PVN.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

01.07.2020.

Jaunlaicenes muižas parkam
izstrādā ainavu tematisko plānu
2020. gada aprīlī
Jaunlaicenes pagasta
pārvalde iesniedza Latvijas
valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda
atbalstītās Vidzemes
kultūras programmas
2020. gada projektu
konkursā projekta
pieteikumu “Jaunlaicenes
muižas parka ainavu
tematiskā plāna izstrāde”,
kas tika atbalstīts, un
15. maijā noslēgts līgums
ar Vidzemes plānošanas reģionu par projekta
īstenošanu.
Jaunlaicenes muižas parka
ainavu tematiskais plāns būs
saskaņots dokuments, pēc kura
vadoties, soli pa solim tiks saglabāts Jaunlaicenes muižas parks,
attīstīta muižas un Jaunlaicenes
ciema centra infrastruktūra.
Projekta mērķis ir saglabāt Jaunlaicenes muižas parku kā vienotu
dabas un kultūras mantojumu,
izveidojot to par Vidzemes muižu
kultūrainavas etalonu, nodrošināt kultūras norišu vietas un
parka pieejamību sabiedrībai,
popularizēt un veidot izpratni par
kultūrvēsturiskajām vērtībām.
Balstoties uz ainavu tematisko
plānu parka un Jaunlaicenes
ciema centra teritorijas apsaimniekošana un infrastruktūras attīstību ievirzīs zinātniski
pamatotā, plānotā darbībā un
nodrošinās mērķtiecīgu finanšu
līdzekļu piesaisti un ieguldījumus teritorijas infrastruktūras
uzlabošanai, labiekārtošanai
un Jaunlaicenes muižas parka
saglabāšanai, labiekārtošanai,
pieejamības nodrošināšanai.
Atzīstot ainavu par cilvēku dzīves
būtisku daļu, cilvēku kopīgā
kultūras un dabas mantojuma daudzveidības izpratni un
saglabāšanu, kā arī veicinātu
infrastruktūras attīstību, tiks
izstrādāts Jaunlaicenes muižas
parka ainavu tematiskais plāns,
iekļaujot sekojošus norādījumus,
risinājumus un uzdevumus:
1. Dendroloģiskā novērtēju-
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Jaunās pils divu telpu
apdares atjaunošanai
nepieciešami papildu līdzekļi
Jau kopš aizvadītā gada
nogales Alūksnes Jaunās pils
Ērģeļu un Fortepiano istabās
notiek sienu un griestu
oriģinālās apdares atsegšana
un konservācija. Attīrot abu
Jaunās pils telpu sienas un
griestus, konstatētas vairākas
problēmas, kuru dēļ jāveic
neparedzēti papildu darbi,
kam nepieciešams
55 000 EUR finansējums.

ma vispārīgs raksturojums, tajā
skaitā bioloģiskās daudzveidības
novērtējums, ainavu un skatupunktu izkopšana, esošo vērtīgo
koku saglabāšana, jaunu koku
stādījumi un dekoratīvie apstādījumi,
2. Paredzot parkā labiekārtojuma elementus - soliņus, atkritumu urnas, laternas, norādes,
zīmes, informācijas stendus,
mazās arhitektūras formas,
3. Paredzot parkā muižas vēsturisko kāpņu, strūklaku, dārzniecības sētas vēsturisko saglabāšanu
– iekonservēšanas vai atjaunošanas nosacījumus,
4. Paredzot ugunskura vietas
un to labiekārtojumu, saliņas
labiekārtošanu, brīvā laika
pavadīšanas iespējas bērniem,
noejas laipas un laivu piestātnes,
peldvietas labiekārtošanu muižas
ezerā,
5. Atbilstoši zonējumam funkcionālā plāna analīzi, risinājumus,
paredzot gājēju plūsmu, virzienus, iespējamās pastaigu vietas,
gājēju ietves segumu, apgaismojumu un nodrošinot teritorijas
pieejamību cilvēkiem ar funkcio-

nāliem traucējumiem,
6. Vienotā gājēju celiņu plānā
paredzot gājēju ietvi autoceļa
nodalījuma joslas robežās gar
valsts vietējās nozīmes autoceļu
“V 383 Lucka-Alūksne” 3,31 km
garumā, izvērtēt gājēju pāreju
nepieciešamību un norobežojošo
barjeru izvietošanu, lai paaugstinātu satiksmes drošību.
Ainavu tematiskā plāna izstrādes
izmaksas ir 12 075,00 EUR, un,
pamatojoties uz veikto tirgus izpēti, to izstrādās ainavu arhitekte
arhitektūras zinātņu doktore
Kristīne Dreija.
Projektu konkursā piešķirtais
finansējuma veido 25% no
kopējām izmaksām jeb
3000,00 EUR, ko finansē
Latvijas valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonds, un lielāko
projekta attiecināmo izmaksu
daļu - 75% jeb 9075,00 EUR
finansē AS “Baltijas tranzīta
serviss” un SIA “Rīgas centrālais
termināls”.
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes
vadītāja

Sakarā ar to, domes sēdē
pieņemts lēmums izdarīt
grozījumus Alūksnes novada
domes 30.05.2019. lēmumā
Nr.175 “Par aizņēmumu projekta
Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas
sajūtām/Sajūtu verstis”/“630
Versts Full of Feelings/Versts of
Feelings” īstenošanai”, lēmuma
1. punktā skaitli un vārdus
“214 788,20 EUR aizstājot ar
skaitli un vārdiem
266 666,77 EUR.
Atsedzot sienu oriģinālo
apdari, secināts, ka darbu
zonā esošais skurstenis nav
saistāms ar pils būvniecības laiku
un to nepieciešams nojaukt, jo
tas traucē uztvert telpas gleznojumu kopējo kompozīciju. Ir atsegta oriģinālā durvju ailas vieta,
kas vēlākos pils izmantošanas
laikos bijusi aizmūrēta, savukārt
otra durvju aila neatrodas tās
oriģinālajā vietā. Uz sienām
atklātas agrāko un esošo
elektroinstalāciju savienojumu
vietas, kas iepriekš bija
paslēptas zem biezā
krāsas slāņa un ir bīstamas
restauratoru darbībai, ir
neestētiskas un traucē kvalitatīvi
veikt gleznojumu nostiprināšanu,
līdz ar to jāveic visas

elektroinstalācijas pārvietošana.
Konsultējoties ar Nacionālā
kultūras mantojuma pārvaldi,
pieņemts lēmums, ka, lai
pilnvērtīgi atklātu telpu griestu
un sienu oriģinālo apdari un
saglabātu to, nepieciešams veikt
iepriekš neparedzētos darbus.
Turklāt šie darbi ir veicami neatliekami, secīgi pirms tālākas atsegto gleznojumu atjaunošanas.
Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas vadošā
iestāde atzinusi iepriekš minētos
darbus par neatņemamu šī
projekta sastāvdaļu, taču nav
iespējams palielināt finansējumu
no programmas, līdz ar to
pašvaldība papildu darbu
veikšanai ņems aizņēmumu
Valsts kasē.
Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas
2014.-2020. gadam projekta
“630 verstis pilnas sajūtām/
Sajūtu verstis”/ “630 Versts
Full of Feelings/Versts of Feelings” ietvaros sienu un griestu
oriģinālās apdares atsegšanas
un konservācijas darbus abās
Jaunās pils telpās veic Bauskas novada Rundāles pagasta
Gunāra Grīnfelda individuālais
restaurācijas uzņēmums “ROKAJS”. Telpu oriģinālās apdares
atsegšanas un konservācijas
projektu izstrādāja SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, kas
nodrošina arī autoruzraudzību.
Projekta vadītāja – Alūksnes
novada pašvaldības projektu
vadītāja Santa Supe.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

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

Liepnā atklās pārbūvēto estrādi
Liepnas pagastā 25. jūlijā
plānots svinīgi atklāt
pārbūvēto estrādi, kas tapusi
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
projektā “Aktīvas atpūtas
vietas “Saidupe” estrādes
pārbūve pasākumu kvalitātes
uzlabošanai”.
Saskaņā ar 2019. gadā
veikto tirgus izpēti būvprojektu
izstrādāja un autoruzraudzību
būvniecības gaitā nodrošināja
SIA “Structural Desingers
Group”. Iepirkuma procedūras
rezultātā tiesības veikt būvdarbus
ieguva SIA “Rufs”. Būvuzraudzību
nodrošināja mikrouzņēmums
“Anatolijs Kuzņecovs”.
Aizvadītā gada oktobrī objektā
uzsākti darbi - demontēta vecā
estrāde, sabetonēti pamati
jaunajai estrādei. Realizējot
izstrādāto projektu, sasniegti
tā izvirzītie mērķi: atjaunota
sliktā stāvoklī esošā estrāde,
palielinot skatuvi, nodrošinātas
māksliniekiem ģērbtuves jeb

palīgtelpas, lai nav
aktieriem jāpārģēbjas turpat
pļavā, skatītāju priekšā, uzlabotas skatuves gaismas, veicinot
Saidupītes upes ieloka pievilcību,
kultūras un tūrisma procesu
attīstību pagasta teritorijā.
Liepnas pagasta iedzīvotājiem
aug vajadzības pēc kultūras
iespējām laukos, un estrāde
upes līkločos ir viena no
galvenajām pasākumu un
atpūtas vietām vasaras periodā.
Šeit notiek vērienīgi pasākumi,
kur bieži uzstājas gan mūsu
mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi, gan Latvijā pazīstami
mūziķi un aktieri, kā arī notiek
teātra izrādes. Estrādē savus
pasākumus organizē arī skola.
Labuma guvēji no šī projekta būs
gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi,
kas kuplā skaitā ierodas uz Liepnas pagasta svētku laiku, un citi
apmeklētāji. Projekta rezultātā
ir uzcelta estētiski pievilcīgāka
estrāde, kas labi iekļaujas
esošajā ainavā.
Kopējās projekta izmaksas

ir 39 216,98 EUR. No tām
attiecināmās izmaksas ir
15 000,00 EUR. ELFLA
finansējums 90% apmērā no
attiecināmajām izmaksām jeb 13
500,00 EUR, Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums
10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām jeb 1500,00 EUR,
neattiecināmās izmaksas 24
216,98 EUR apmērā.
Paldies Alūksnes lauku
partnerībai, kura projektā
saskatīja mūsu kultūras
pasākumu apmeklētāju
nepieciešamību un vēlmes,
iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves
dažādošanas iespējas lauku
apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijā sakām Alūksnes
novada domei, kura piekrita
šī projekta līdzfinansējumam.
Tāpat paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī

projekta realizācijā. Liels
paldies visiem kultūras
pasākumu apmeklētājiem,
kuri rosina motivāciju rakstīt
šādus projektus, jo viņi ir
tie, kuri prot novērtēt šo
finansiālo ieguldījumu estrādes

labiekārtošanā. Prieks par to,
ka ieguvēji esam mēs visi – gan
pašdarbnieki, gan skatītāji.
Lienīte Trivole,
Liepnas tautas nama vadītāja

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Alūksnes fotogrāfi un foto
entuziasti tikās plenērā

“Stāv dzirnas
zaļā ielejā” – Otes
dzirnavām 225

No 6. jūnija līdz
30. novembrim Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā, kas šovasar svinēs
savu 35 gadu darbības
jubileju, ir aplūkojama
izstāde “Stāv dzirnas
zaļā ielejā”.
Otes dzirnavas ir cieši saistītas
ar Viktora Ķirpa izveidotā un
ilgus gadus vadītā Ates muzeja
vēsturi. Izstādē aplūkojama
informācija gan par dzirnavu vēsturi un pielietojumu
sendienās, gan arī Otes dzirnavu 225 gadus pastāvēšanas
vēsturi - par īpašnieku, melderu
un dažādo laiku maiņām. Otes
dzirnavu stāsts ir iesācies jau
tālajā 1795. gadā, par ko stāsta
dzirnakmens, kas iemūrēts vienā
no dzirnavu sienām. Uz akmens

01.07.2020.

Alūksnes muzeja krājums
glabā bagātīgu 20. gs. pirmās puses un padomju gadu
fotogrāfiju klāstu, kas tiek
papildināts arī mūsdienās.
2009. un 2013. gadā muzejs
organizēja fotoakcijas, kuru
laikā tika veikta Alūksnes
ēku fotofiksācija no tā
skatupunkta, kādu to iemūžinājuši 20. gs.
fotogrāfi.

ir iegravēts: SOLI DEO GLORIA,
ANNO 1795 (tulkojot no latīņu
valodas – Slava vienīgajam
Dievam, 1795. gads).
Izstādē izmantoti materiāli no
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzeja krājuma un
no grāmatām - Arno Teivens
“Latvijas dzirnavas” un Rolands
Puriņš “Senās vējdzirnavas”,
kā arī eksponēti vairāki muzeja
priekšmeti.
Savukārt 21. jūlijā pulksten
13.00 Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzeja
notiks muzeja 35. dzimšanas
dienai veltīts pasākums.
Uz tikšanos Atē!
Janita Šolina,
muzeja vadītāja

Turpinot tradīciju, jūnijā
Alūksnes muzejs organizēja
fotoakciju, kuras laikā vietējie fotogrāfi un foto entuziasti
iemūžināja 135 Alūksnes ēku un
ielu skatus, kādus tos var vērot
vēsturiskajos foto. Dienas gaitā
dalībnieki devās pa iepriekš
sagatavotu maršrutu, fotografējot
ēku skatus, pretskatus, dažādas
ēkas raksturojošas nianses vai
arhitektūras detaļas. Pilsētvide ir
mainījusies, tādēļ dažām ēkām
nevarēja nofotografēt vēsturiskajos attēlos redzamos skatus.
Lai varētu uzņemt foto no putna
lidojuma, dalībniekiem bija
iespēja uzkāpt luterāņu
baznīcas tornī vai izmantot
mūsdienu tehnoloģiju – dronu.
Plenēra laikā dalībnieki
fotografēja ēkas pilsētas centrā,
kāpa Alūksnes skatu tornī, kā arī
pārrunāja fotografēšanas nianses
un izpētīja fotogrāfa Māra Fausta
atnestās vēsturiskās fotogrāfijas.
Katram dalībniekam tika uzdots
mājas darbs - nofotografēt
dienas maršrutā neiekļautās
ēkas.
Ir gandarījums, ka vienkopus
sanāca kupls dalībnieku skaits,
ka raisījās draudzīgas profesionālas sarunas un fotogrāfiem
bija iespēja savstarpēji vairāk iepazīties. Daži dalībnieki nevarēja
ierasties pasākuma dienā, bet
atsaucās akcijai un izvēlējās ēkas
fotografēt sev piemērotā laikā.
Paldies Vilnim Blūmam, Alvitam
Grīvniekam, Mārim Faustam,
Janai Rāgai, Mārim Šļivkam,
Jānim Teteram, Diānai Lozko,
Mārim Pehlakam, Kristiānai

Fotogrāfu un foto entuziastu plenēra dalībnieki
Alūksnes muzeja foto
Zelčai, Lindai Arājai, Ivaram
Vecānam, Druvim Muceniekam
par atsaucību, Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei, Alūksnes
Tūrisma informācijas centram un
kafejnīcas “Sala” kolektīvam par
viesmīlību.
Iegūto foto materiālu kopā ar
vēsturisko foto jūlijā plānots
apkopot prezentācijā ”Alūksnes
ēku foto albums”, ko fonā papildinās Alūksnes mūziķu izpildīti
skaņdarbi. 2020. gada augustā
foto albums tiks demonstrēts
Alūksnes pilsētas svētku ietvaros, kā arī ar iegūto materiālu
tiks papildināts Alūksnes muzeja
digitālais stends, kas pieejams
apskatei ikvienam muzeja apmeklētājam, nodrošinot iespēju
lielākam alūksniešu un pilsētas
viesu skaitam vērot un iepazīt,

kā veidojusies un mainījusies
Alūksnes vide.
Foto prezentācijas “Alūksnes ēku
foto albums” veidošanu atbalsta
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novads Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības
iestāžu projektu konkursa 2020.
gadam ietvaros. Fotoakcijā iegūtās fotogrāfijas tiks izmantotas
Alūksnes muzeja izdotā grāmatā
“Alūksnes ēku stāsti”, kas būs
vērtīga un paliekoša dāvana
Alūksnes pilsētas simtgadē un
pamudinājums alūksniešiem iepazīt un saglabāt mūsu kultūras
un vēstures dārgumus.
Jolanta Baldiņa,
Alūksnes muzeja
izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste

Vien paņemšu līdzi sev saujiņu balta vēja…
Ir pagājuši desmit gadi,
kopš Ilzenē 2010. gada
14. jūnijā atklāja piemiņas
vietu represētajiem
ilzeniešiem, kas izveidota
ceļu krustojumā, pagriezienā
uz Jaunzemiem.
Pateicoties biedrības “Ilzene
attīstībai” dalībniekiem, tika
īstenota Ineses Pušpures ideja
par piemiņas vietas izveidošanu.
Tajā izveidots akmeņu krāvums,
kam līdzās atrodas simbolisks
sliežu fragments. Pie
pamatakmens atrodas plāksne
represijās cietušo ilzeniešu
piemiņai, līdzās soliņš, ko
rotā skuju raksts.
Katru gadu 25. martā un
14. jūnijā Ilzenes pagasta
iedzīvotāji sanāk uz piemiņas
brīdi, lai atcerētos sev tuvos
cilvēkus, viņu likteņus, dalītos
pārdomās par 1941.,
1949. gada padomju represijām,
kas atstāja neizdzēšamas
sāpes visai latviešu tautai. Viņu
piemiņai tiek nolikti ziedi un

aizdedzinātas sveces.
Arī šogad 14. jūnijā
notika piemiņas pasākums, kura
organizēšanā piedalījās vairāki
Ilzenes pagasta iedzīvotāji. No
jauna izveidots analogs koka
sliežu fragments. Izvēlēto dzeju
lasīja politiski represētās ilzenietes mazdēls Ernests. Dvēselisku
noskaņu radīja Diānas Vindedzes-Volbergas muzikālais
sniegums, ko papildināja neliels
stāstījums par skarbajiem,
neizdzēšamajiem notikumiem.
Visiem kopā dziedot “Pie

Dieviņa gari galdi”, radās
vienotības sajūta.
Ir svarīgi nākamajām paaudzēm
saglabāt represēto cilvēku
atmiņas, likteņstāstus. Ilzenes
bibliotēkā ir pieejams Ilonas Vītolas sastādītais atmiņu
krājums 5 daļās “Rūgtais vērmeļu
kauss”, kurā atspoguļotas arī
ilzeniešu atmiņas par šo baiso
laiku.
Nora Ceriņa,
Bibliotēkas vadītāja - kultūras
darba organizatore
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Pirmsskolu pirmais gads
kompetenču izglītības modelī
2019. gada 1. septembrī
stājās spēkā Ministru Kabineta noteikumi Nr.716
“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām
un pirmsskolas izglītības
programmu paraugiem”,
kas reglamentē kompetenču
izglītības modeļa norisi
pirmsskolai kā pirmajai
vispārējās izglītības pakāpei.
Šī izglītības modeļa pamatuzdevums ir nodrošināt tādu
apmācības procesu, kurā
bērns ikdienas gaitās dārziņā
ir pētnieks un darītājs, nevis
tikai klausītājs un vērotājs.
Mācību mērķis pirmsskolā
šobrīd ir - zinātkārs, radošs
un dzīvespriecīgs bērns, kas
dzīvo veselīgi, droši un aktīvi,
kas patstāvīgi darbojas, mācās
ar prieku un ieinteresēti un
gūst pieredzi par sevi, citiem,
apkārtējo pasauli un to, kā
notiekošais savstarpēji mijiedarbojas.
Pirmsskolā bērns mācās
nepārtraukti: ikdienas situācijās,
savstarpējās attiecībās ar citiem
bērniem un pieaugušajiem,
patstāvīgās un skolotāja
organizētās nodarbībās,
pastaigās, izbraukumos, gatavojot maltītes un svinot svētkus.
Viņš ar skolotāja atbalstu
konstruē savas zināšanas, un
tā veido izpratni, gūst pieredzi,
apgūst dažādas pamata un
vispārīgās prasmes – skaitīt un
salīdzināt, līmēt un griezt, stāstīt
un klausīties, mācīties uzvesties,
apzināties sevi, sadarboties.
Pirmsskolas skolotājam ir
jāprot mērķtiecīgi veidot
daudzveidīgus uzdevumus un
mācību materiālus, atbilstoši
iekārtot vidi. Skolotājam jāvar
līdzdarboties un novērtēt bērna
sniegumu un attīstību, jāpalīdz,
ja nepieciešams. Bērns darbojas
kopā ar skolotāju, uzklausa viņu,
taču vienlaikus domā un dara
pats, apzinās, ko vēlas paveikt
un sasniegt.
Lai spētu nodrošināt šādu
pedagoģisko procesu, pedagogiem nemitīgi jāpilnveido savas
prasmes un zināšanas. Alūksnes
un Apes novadu pirmsskolas
skolotājas ne tikai apmeklē
kursus, bet arī katru gadu
pulcējas Labās Prakses Skolās,
lai dalītos ar savu pieredzi un
mācītos no kolēģiem. Šī mācību
gada pieredzes apmaiņa notika,
vienu reizi gadā apmeklējot
kādu no izglītības iestādēm,
iepazīstoties un novērtējot grupu
vides iekārtojumu, skolotāja
darba plānošanas modeļus un
sasniegto rezultātu profesionāla
izvērtējuma veidus.
Varam atzīt, ka skolotājām
kompetenču izglītības modelis
vairs nav svešs un nezināms,
iestādēs ir izveidojusies sava
darba plānošanas prakse, tiek
meklēti veiksmīgākie modeļi
bērnu attīstības un mācību
sasniegumu izvērtējumam. Liels
prieks, ka mainījusies grupu
vide, iekārtoti aktivitāšu centri,
mācību zonas vai darbnīcas,
kas papildināti ar jēgpilnām,
attīstošām, izzinošām spēlēm.
Bērni šīs izmaiņas ir pieņēmuši
ar prieku, jo nu dzīve dārziņā ir
kļuvusi vēl aizraujošāka, uzsākot
jaunu tēmu, tiek ņemtas vērā
bērnu intereses, spējas, lietas var
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Alūksnes Mākslas skola uzņem
audzēkņus 2020./2021. mācību
gadā šādās programmās:
• bez iestājpārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības
programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 1. klasē;
• ar diagnosticējošu pārbaudījumu profesionālās ievirzes
izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamiem,
kas vēlas iestāties skolā 2.-5. klasē.
Bez iestājpārbaudījumiem interešu izglītības programmās:
• “Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem”
• “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā 2.-6. klasei”
• “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”
• “Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā - Veidošanas
klase”
• “Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā Tēlotājmākslas klase”
• “Vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem”
Diagnosticējošie pārbaudījumi profesionālās ievirzes izglītības
programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamiem, kas
vēlas iestāties skolas 2.-5. klasē notiks š.g. 24., 25. augustā
plkst.10.00.
Dokumentu iesniegšana Alūksnes Mākslas skolas lietvedībā
darba dienās no 10.00-14.00.
Neskaidrību gadījumā tālruņi 29177702, 64322433
www.aluksnesmakslaskola.lv

izzināt, praktiski darbojoties pēc
savām interesēm.
Katrai mūsu pirmsskolai ir
sava stiprā puse, veiksmīgā
prakse, kas labprāt draudzīgi
tiek līdzdalīta, lai kolēģiem
dotu jaunas idejas, citu pieredzi
darbam, tā, piemēram, Malienas
PII “Mazputniņš” programmas
īstenošanā aktīvi darbojas ar
“Fast Track Kids” programmu,
Alūksnes PII “Pienenīte” strādā
ar e-klasi skolotāju darba
plānošanā, Alsviķu PII “Saulīte”
izmanto tuvējās dabas iespējas
dažādu mācību jomu uzdevumu realizēšanā, Jaunalūksnes
PII “Pūcīte” pedagogi aktīvi
veido sadarbību ar iestādēm
pagastā, pilsētā bērnu redzesloka paplašināšanai, Alūksnes
PII “Sprīdītis” izmanto iespējas
organizēt bērniem aizraujošāku,
interesantāku mācību procesu,
darbojoties dažādos projektos:
Erasmus+, Eiropas jauniešu
brīvprātīgais darbs, Ekoskola,
“Waste Art”, Alūksnes PII “Cālis”
meklē iespējas veiksmīgi iekārtot
grupu vidi, lai apmācības
procesā būtu iespējams loģiski
sasaistīt visas mācību jomas.
Savukārt skolu pirmsskolu grupu
pedagogi visveiksmīgāk var
nodrošināt sadarbību ar nākošo
1. klašu skolotājiem, atvieglojot bērnu iekļaušanos skolas
sistēmā.
Bet, lai pilnveidotā pieeja
mācībām skolās Latvijā sasniegtu
savu mērķi, veidotu bērnu kā
zinošu un domājošu darītāju,
būtiska ir arī vecāku iesaiste.
Vecākiem, atbalstot bērna
mācīšanos jebkurā vecumā, pats
nozīmīgākais būtu:
• veidot pozitīvu attieksmi pret
mācīšanos, padarot to par ikdienas daļu. Lemt kopā, ko gatavot
vakariņās, kurp doties brīvdienās,
sarunājieties par multfilmu
varoņiem, attiecībām, arī par
neveiksmēm un zaudējumiem.
Ļaut bērniem darīt un kļūdīties pašiem aizpogāt mēteli, uzvilkt
zeķes, arī ja atšķirīgas,
• palīdzēt bērnam kļūt
patstāvīgākam, neatkarīgākam.
Mācīt, kā pašam plānot laiku,
palīdzēt saprast, kā pārvarēt
grūtības, neizdošanos,

• veidot konstruktīvas attiecības
ar izglītības iestādi un
skolotājiem, jo tieši kopā rodams
labākais veids bērna atbalstam.
Svarīgi veidot patiku pret grupā
notiekošo.
Ārkārtas situācija pasaulē ienesa
izmaiņas mūsu plānotajos darbos
un nācās apgūt arī attālināto
apmācības modeli - skolotājām
sagatavot vecākiem un bērniem
saprotamus uzdevumus, veicamo
darbu aprakstus, vecākiem – kļūt
par skolotājiem un aktīvi veidot
apmācības procesu mājās.
Jāatzīst, ka skolotājas savu
darba daļu pilda ļoti atbildīgi
un priecājas par katru ģimeni,
kas dod atgriezenisko saiti par
paveikto mājās.
Prieks, ka mūsu novadā vairāku
pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogi var dalīties ar labo
praksi sadarbībā ar vecākiem,
uzsverot, ka lielākā daļa grupas
vecāku atbalsta un iesaistās
grupas darbā, turklāt ne
kampaņveidīgi, bet visa mācību
gada garumā. Iestādes vecākiem
ir skaidrojušas, iepazīstinājušas
ar kompetenču izglītības modeli,
izmaiņām, ko tas ienes bērna
dzīvē dārziņā un kopumā mūsu
vecākiem attieksme pret šīm
izmaiņām ir pozitīva, ar izpratni par to, ka bērni tiks labāk
apmācīti, jutīsies emocionāli labi
un droši.
Pirmsskolā bērnam veidojas pirmā apzinātā mācīšanās
pieredze. Tā ietekmē personības
veidošanos un to, vai bērns
mācīsies ar prieku, vai spēs
koncentrēties, izzināt lietas,
parādības, sakarības. Šī pieredze
ir pamats turpmākajām skolas
gaitām un tāpēc būtiska ir izpratne, ka pozitīvās pārmaiņas
varam radīt tikai mēs visi kopā:
bērni, skolotāji, vecāki.
Anta Apine,
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādes “Sprīdītis” vadītājas
vietniece izglītības jomā,
pirmsskolas jomas koordinatore
Alūksnes novadā

Atskatoties uz aizvadīto
mācību gadu Alekseja
Grāvīša Liepnas pamatskolā

Liepnas pamatskolas 9. klase
Aktīvi, darbīgi, aizraujoši un
neparasti pagājis 2019./2020.
mācību gads Alekseja Grāvīša
Liepnas pamatskolā. 1. semestris
bija dažādām aktivitātēm un notikumiem bagāts: Pasaules talkas
ieskandināšanas pasākumu
Rīgā, Olimpisko dienu, Dzejas
dienu pasākumu, ziedu paklāja
veidošanu Baltijas ceļa
30. gadadienai, karjeras nedēļas
“Ielogojies nākotnē” aktivitātēm,
“Ikšķiles saldējuma” un tā
īpašnieces Tamāras Rubenes
viesošanos skolā ar nodarbību
“Saldējuma meistara darbnīca”
programmas “Latvijas skolas
soma” ietvaros, skolas 140 gadu
jubilejas pasākumu “Nekas jau
nebeidzas”, Latvijas dzimšanas
dienas pasākumu “Latvijas ceļus
izstaigājot”, kurā par tradīciju
ir kļuvusi “Skolas lepnuma” skolēnu, kuru vidējā atzīme ir 8
balles un augstāk, godināšana,
konkursu “Mēs – Alūksnes
nākotnei!”, kurā komanda “Zaļie
prāti” - Enija Bordāne, Rasa Stabinge un Nika Gorkija - ieguva
2. vietu. Sirsnīgi un mīļi, krāsaini
un daudzveidīgi priekšnesumi
visus priecēja Ziemassvētku
pasākumā “Apkārt pasaulei”.
Parādīt savas prasmes,
zināšanas, erudīciju, attapību
paspējām arī 2. semestrī,
piedaloties Alūksnes un Apes
novadu skolēnu skatuves runas
konkursā, kur Alise Terentjeva
ieguva 1. pakāpi, bet Daniels
Krutins un Karīna Jakovļeva 2. pakāpi. Konkursam skolēnus

sagatavoja skolotāja Iveta
Boroduška. Alūksnes novada
bērnu modes skatē “Alūksnes
mode 2020” titulu “Modes
pavēlnieks” saņēma Karīna
Jakovļeva, Esmeralda Jakovļeva,
Katrīna Brice un Marta Bordāne.
Šim konkursam meitenes sagatavoja skolotāja Mārīte Pugeja
un Iveta Boroduška. Uz konkursu
“Matemātika - visu zinātņu
karaliene” devās Rasa Stabinge,
Enija Bordāne, Tīna Rudbārža,
Nika Gorkija un skolotāja Sintija Toma. Komanda konkursā
ieguva 1. vietu, jāpiebilst, ka
uzvara konkursā “Matemātika
– visu zinātņu karaliene “ ir
iegūta jau vairākas reizes. Mūsu
pirmklasnieki varēja izpausties
pasākumā “100 dienas skolā”.
Šo pasākumu organizēja
1. klases audzinātāja Zita
Rudbārža. Viņa atzīst, ka
“1. klases skolēni ir cītīgi
pastrādājuši arī grūtajā attālināto
mācību laikā”.
Ja novadā notiek kādas sporta
sacensības, tur vienmēr piedalās
arī mūsu skolas komandas,
un tās atbalsta skolotājs Andris Spirks. Bez šaubām, tiek
iegūtas arī godalgotās vietas:
basketbolā B grupā - 2. vieta, C
grupā florbolā - 2. vieta, D grupā
tautasbumbā - 3. vieta.
Skolotāja Mārīte Pugeja vienmēr
mudina skolēnus piedalīties
dažādos konkursos.
Turpinājums 8. lappusē
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Jaunannietim Alfrēdam Atskatoties uz aizvadīto mācību gadu
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
Škepastam nosvinēta
simtā jubileja

Jubilārs Alfrēds Škepasts savā svētku dienā kopā ar dzīvesbiedri Olgu
Evitas Aplokas foto
3. jūnijā, Alūksnes
novada Jaunannas pagasta
iedzīvotājs Alfrēds Škepasts
svinēja savu 100 gadu
jubileju.
Svētku dienā jubilāru un viņa
dzīvesbiedri Olgu apciemoja
gan paši tuvākie, gan Alūksnes
novada pašvaldības un Jaunannas pagasta pārvaldes pārstāvji.
Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis un
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inga Ozoliņa jubilāram pasniedza pašvaldības sveicienu - svētku
pabalstu 150 eiro apmērā, ziedus, kā arī krūzītes ar Alūksnes
logo kopīgai tējas malkošanai ar
dzīvesbiedri.
Škepasta kungu simtajā
dzimšanas dienā sveica arī
Jaunannas pagasta pārvaldes
vadītāja Vēsma Čugunova un
Jaunannas tautas nama vadītāja
Elita Jansone, sarūpējot siltu
segu vēsākiem brīžiem un ziedus.
Jubilāru svētku dienā sumināja
meita Sarmīte, 10 gadus jaunākā
māsa Elvīra ar dēla ģimeni, brāļa
meita Silvija un citi tuvie cilvēki.
Veclaicenes pusē dzimušā
Alfrēda Škepasta mūžā piedzīvots
daudz. Ar dzīvesbiedri Olgu
abi kopā nodzīvojuši 59 gadus, daudzus no tiem arī kopā

strādājuši Jaunannas krejotavā.
Jautāts par to, kas par mākslu
viņam piemīt nodzīvot tik garu
mūžu, jubilārs smaidot atbild:
- Māksla tā nav, varbūt drusku
veselība, - bet kundze Olga piebilst, ka Opis, kā viņa mīļi sauc
Alfrēdu, visu mūžu nav aizrāvies
ar kaitīgiem ieradumiem.
Kopā nodzīvotajos gados
Škepastim vienmēr bijušas
līdzīgas intereses – gan darbā,
gan pēc tā ejot uz upi zvejā,
gan atpūtas pasākumos. Allaž
cienījuši, palīdzējuši viens otram
un sapratušies no acu skatiena.
- Jāpalīdz otram – ko viens
nevar padarīt, to otrs padara.
Tā mēs vienmēr viens otram
piepalīdzējām, lai nekas nepaliek
nedarīts, - saka Alfrēds un piebilst, ka nu jau gan viņam spēka
mazāk.
Jubilārs novērojis, ka mūsdienās
cilvēkiem vairs nav tik daudz
kopīga kā savulaik, cilvēki kļuvuši
savrupāki un jaunajai paaudzei
citādāka domāšana.
Alūksnes novada pašvaldība
cienījamajam jubilāram novēl
veselību, spēku, izturību un
dzīvesprieku!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad jaunieši realizēs
trīs pašvaldības atbalstītus
projektus
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs (ABJC) sadarbībā ar
Alūksnes novada pašvaldību
11. martā izsludināja
“Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu 2020”, kurā
varēja iesniegt projektus, lai
saņemtu finansējumu līdz 300
eiro savu ideju realizācijai.
Šogad konkursam bija iesniegti vairāki projekti, bet no tiem
apstiprināti trīs:
1. “2 naktis dabā”, projekta
koordinatores – Kate Luīze Janka, Elvita Keita Ķikute. Projekta
mērķis: veicināt Alūksnes novada
jauniešu līdzdalību sportiskās
aktivitātēs, lai pilnveidotu brīvā
laika pavadīšanas iespējas un
dažādotu savu ikdienu;
2. “Āra spēles Zaķusalā”, projekta koordinators – Jaunannas
jauniešu klubs “Tikšķis”. Projekta mērķis: papildināt aktīvās
atpūtas vietu ar jauniem spēļu
elementiem un izmantot teritoriju dažādākos veidos, lai tiktu

piesaistīti visu vecuma grupu
apmeklētāji.
3. “IzGaismo Alūksni”, projekta
koordinators – “Jauno producentu apvienība”. Projekta mērķis:
izveidot inovatīvu pasākumu
“IzGAISMO Alūksni!” par godu
Alūksnes simtgadei, vienojot
Alūksnes iedzīvotājus un viesus
kopīgā velo braucienā, ieskandinot Alūksnes pilsētas svētkus.
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra kolektīvs ir ļoti priecīgs par
interesantajiem un inovatīvajiem
iesniegtajiem projektiem, vēlam
veiksmi to koordinatoriem un
sadarbības partneriem, realizējot
šos projektus.
Projektus finansiāli atbalsta
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa
2020 ietvaros.
Aleksandrs Mellītis,
ABJC brīvprātīgais sabiedrisko
attiecību jautājumos

Turpinājums no 7. lappuses
Alises Terentjevas, Enijas Fedotovas, Evelīnas Grāves, Evelīnas
Tarvānes, Danielas Tarvānes,
Rasas Stabinges, Nikas Gorkijas,
Enijas Bordānes, Tīnas Rudbāržas
un Sindijas Tarvānes darbi ir
nosūtīti 10. starptautiskās bērnu
un jauniešu mākslas izstādes
“Vērtību sakta” žūrijai. Izstādes
organizatoru rīcībā ir 315
mākslas darbi no 10 pasaules
valstīm. Vērtējot katru darbu
pēc noteiktiem kritērijiem 10
ballu sistēmā, starptautiska, ļoti
kompetenta žūrija noteiks vietu
kārtību. Pirmie 48 darbu autori
tiks atzīti par izstādes laureātiem.
Iespējams, viņu vidū būs arī kāds
mūsu skolas skolēns.
Arī šajā mācību gadā skola
piedalījās Eiropas Sociālā fonda
projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
jeb projektā “PuMPuRS”, kur atbalstu saņēma gan skolēni, gan
skolotāji. Skolēni galvenokārt
izmantoja iespēju apmeklēt
papildus konsultācijas dažādos
mācību priekšmetos, bet
skolotājiem tika piedāvāts darboties pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides
darbnīcās par priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas tematiku.
Katru gadu piedalāmies
makulatūras vākšanas konkursā
“Tīrai Latvijai”. Šajā mācību
gadā savācām 2200 tonnas
makulatūras.
Pirmo gadu esam iesaistījušies
Latvijas Uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmijas
projektā “Esi līderis” un lepoja-

mies ar gūtajiem panākumiem:
konkursā “Es savai skolai”
komanda “Fantazētāji” – Nika
Gorkija, Reinis Bogomols un
Enija Bordāne – ieguva
3. vietu. Viņi ar skolotājas Ivetas
Boroduškas atbalstu organizēja
pasākumu, kurā piedalījās
un dažādus uzdevumus veica
gan skolēni, gan skolotāji,
gan vecāki. Šajā pat konkursā
startēja “Māsas krāsas” jeb Rasa
Stabinge un Tīna Rudbārža ar
projektu “Špikeru sienas 2.,
3. klases kabinetā”. Konkursa
“Profesionālis” pusfinālā
Valmierā 12. martā startēja Nika
Gorkija, Reinis Bogomols un Tīna
Rudbārža. Šis šajā mācību gadā
bija pēdējais pasākums, kurā
varējām piedalīties. Un tad sākās
izaicinājumu, jaunas pieredzes
un prasmju apgūšanas laiks gan
skolēniem, gan skolotājiem, gan
vecākiem. Viedokļi par attālināto
mācību procesu ir dažādi, cik un
ko ieguvām vai zaudējām, bija
atkarīgs no mums katra.
Mācību gada nobeigumā jau
vairākus gadus pēc kārtas
skolēni saņem bijušā liepnenieša
Vincenta Dindzāna stipendiju
“Gada sasniegumi”. Šogad to
par sasniegumiem mācību darbā
saņēma Marta Bordāne, Katrīna
Brice, Sintija Krauja, Esmeralda Jakovļeva, Evelīna Grāve,
Klāvs Spirks, Enija Bordāne,
Rasa Stabinge, Tīna Rudbārža,
Nika Gorkija, Ilze Stabinge.
Par godalgoto vietu iegūšanu
konkursos: Alise Terentjeva, Daniels Krutins, Karīna Jakovļeva,
Marta Bordāne, Katrīna Brice,
Esmeralda Jakovļeva, Enija

Bordāne, Rasa Stabinge, Tīna
Rudbārža, Nika Gorkija, Reinis
Bogomols. Par godalgoto vietu
iegūšanu sporta sacensībās:
Marta Bordāne, Katrīna Brice,
Sintija Krauja, Mārtiņš Siliņš,
Arsēnijs Pavlovs, Anete Anastasija Jelniece, Daniela Bremšmite,
Daniels Lega, Klāvs Spirks, Enija
Bordāne, Tīna Rudbārža, Reinis
Bogomols, Līga Lusija Siliņa,
Vivita Baldiņa, Esmeralda Trivole,
Sindija Tarvāne.
13. jūnija saulainā un vējainā
pēcpusdienā notika Alekseja
Grāvīša Liepnas pamatskolas
1. izlaidums, kad apliecību par
pamatizglītības iegūšanu saņēma
9 skolēni: Ilze Stabinge, Esmeralda Trivole, Sindija Tarvāne,
Maranta Baldiņa, Kornēlijs
Lega, Viktorija Meldere, Betija
Murčenkova, Kalvis Pugejs, Edijs
Šics. Skolas direktore Ilona Kazimirjonoka, uzrunājot absolventus, teica, ka viņi ir īpaši, jo
atmiņā paliks ne tikai kā
1. pamatskolas izlaidums, bet arī
kā vīrusa laika absolventi. Klases
audzinātājai Sanitai Bordānei
bija iespēja izdzīvot un piedzīvot
to emociju daudzveidību, ko var
gūt tikai klases audzinātājs savu
audzēkņu izlaidumā. Lai gan
izlaidums šogad bija citāds, emocijas, kas ar to saistītas, nebija
mainījušās. Nekur nebija pazudis
uztraukums, prieks, lepnums,
skumjas, arī kāda asara. Lai
absolventiem pietiek spēka un
drosmes jauniem izaicinājumiem!
Lai sapņi piepildās!
Sanita Bordāne,
latviešu valodas un literatūras
skolotāja

Darbs Zeltiņu pagasta pārvaldē
Alūksnes novada pagastu
pārvaldes jau sesto mēnesi
strādā jaunā režīmā, tajā
skaitā arī Zeltiņu pagasta
pārvalde.
Darbinieku pagasta pārvaldē
un tās struktūrvienībās ar
2020. gadu ir palicis mazāk,
taču pienākumi palikuši
iepriekšējie. Tas nozīmē, ka
saimniecības pārziņa, vēstures
krātuves vadītāja, lietveža,
teritorijas attīstības speciālista
un neliela daļa grāmatveža
pienākumu ir sadalīti starp
līdzšinējiem darbiniekiem.
Pirmajā pusgadā ir notikušas
vairākas tikšanās ar pašvaldības
speciālistiem par pašvaldības
nekustamo īpašumu
izmantošanu un pašvaldības
autoceļu uzturēšanu. Šo sarunu rezultātā apsekojām
visus pašvaldības autoceļus
pagastā un vienojāmies par
nepieciešamajiem remontiem.
Šogad autoceļu fondā nav
pietiekami līdzekļu, lai veiktu
ievērojamus ceļu remontus,
taču nākamajā gadā plānots
veikt autoceļa Krastiņi-Krūmiņi
remontu, jo tas ir centra ceļš, pa
kuru notiek intensīva satiksme.
Plānots noņemt ceļa apaugumu
un atjaunot segumu ar drupināto
granti vai dolomīta
šķembām. Materiāla izvēle
būs atkarīga no cenas.
Šogad plānojam veikt nelielu
autoceļa Zeltiņi-Zemītes ceļa
posma remontu no īpašuma
“Ieviņas” līdz valsts

autoceļam Sinole-Silakrogs.
Jūnija sākumā, aizberot
izveidojušās bedres, tika
uzlabots autoceļa
Grēveles-Ciemgaļi segums un
ar specializēto tehniku
nogreiderēti ceļi, pa kuriem
notiek intensīva satiksme, kā arī
veikta autoceļa Krastiņi-Krūmiņi
atputekļošana ar kalcija hlorīdu.
Šogad lielākais prieks un
gandarījums ir par pagājušajā
gadā iesāktā projekta “Primārās
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Lidijas Jukses ģimenes ārsta praksē”
realizāciju. Projekta ietvaros
izremontētas ārstes, ārsta palīga
telpas un koridors, iegādāti
jauni dokumentu skapji ārstes
kabinetā.
Saskaņā uz pašvaldības
speciālistu ieteikumiem ir
veikti maksas pakalpojumu
un nekustamo īpašumu nomas maksu pārrēķini. Esam
izstrādājuši traktora MTZ-82.1
atsavināšanas izsoles
noteikumus. Izsole notiks jūlija
pēdējā nedēļā.
Sakarā ar to, ka radām iespēju
Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes
komitejas Zeltiņu nodaļu pārcelt
uz pagasta pārvaldes telpām,
ierosinājām nodot atsavināšanai
pašvaldības īpašumu
“Zvaigznītes”. Minētā īpašuma
izsole notiks jūlijā.
Sakarā ar Covid-19 šogad
nenotiek daudzi gada sākumā
ieplānotie pasākumi. Piemēram,
šogad pilnībā atcēlām skrējienu
“Mizojam, ka prieks”, nenotika

Lieldienu un 4. maija pasākumi,
atcēlām iedzīvotāju sanāksmi,
kura bija plānota martā, to
organizēsim oktobrī.
Augustā plānots, ka notiks
sacensības “Kristera kausa
izcīņa pludmales volejbolā”
un sporta svētki. Ar 1. jūniju
atsāktas Lāzertaga spēles. Tās
šogad vadīs Linards Zvirbulis,
tālrunis 27814998. Ar 1. jūliju
Nodarbinātības valsts aģentūras
skolēnu nodarbinātības
pasākuma ietvaros darbu
uzsāks Arvis Šuksts, kurš sporta
un atpūtas parkā organizēs
sportiskas aktivitātes,
izmantojot dažādu projektu
ietvaros iegādāto sporta
inventāru – spīdmintonu,
petanku, lauka boulingu un
citu inventāru.
Atgādinu, ka pārvaldes vadītājas
pieņemšanas laiki ir pirmdienās
no plkst. 14.00 līdz 18.00 un
otrdienās visu darba dienu.
Aicinu iedzīvotājus nākt pie
manis arī citās dienās, tikai
iepriekš, lūdzu, sazinieties pa
tālruni 26520677. Labprāt
gaidīšu Jūsu ieteikumus pagasta
dzīves uzlabošanā, teritorijas
kopšanā, labiekārtošanā un
attīstībā. Aicinu visus Jums
neskaidros jautājumus
noskaidrot personīgi pie manis,
jo neziņa ir lielākais problēmu
cēlonis. Priecāšos kopā ar Jums
veidot Zeltiņu pagasta nākotni.
Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes
vadītāja

01.07.2020.

Aicinām pieteikt jaundzimušos mazuļus
sumināšanai Alūksnes pilsētas svētkos
Alūksnes pilsētas svētkos,
sestdien, 1. augustā, pulksten
12.00 pie Alūksnes Jaunās
pils suminās jaundzimušos
alūksniešus. Aicinām pieteikt
dalībai pasākumā no
2019. gada pilsētas svētkiem
līdz šī gada pilsētas svētkiem
dzimušos alūksniešus!
Jaundzimušo alūksniešu
sveikšana ir tradīcija, kas
izveidojusies jau vairāku gadu
garumā - tie mazuļi, kuri dzimuši
laikā kopš iepriekšējiem pilsētas
svētkiem līdz šiem, un, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Alūksnes
pilsētas teritorijā, pilsētas svētkos

saņem Alūksnes Kultūras centra
un pašvaldības īpaši sarūpētas
dāvanas.
Sakarā ar Vispārīgo datu
aizsardzības regulu, svētku
rīkotāji aicina jaundzimušo
mazuļu vecākus, kuri vēlas un ir
ar mieru, ka viņu mazuli sumina
šajā pasākumā, pieteikties
dalībai tajā, rakstot uz e-pasta
adresi sanita.berzina@aluksne.
lv vai personīgi Alūksnes Kultūras
centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, tā
darba laikā. Lūdzam mazuļus
pieteikt līdz 31. jūlija
pulksten 10.00!
Piesakoties dalībai pasākumā,
jānorāda mazuļa vārds un

Svētku norises būs mazākas,
lai pulcētu mazāku apmeklētāju
skaitu. Jāuzsver, ka programma ir
tapusi, pamatojoties uz informāciju par pulcēšanās un pasākumu
rīkošanas ierobežojumiem, kādi
tie valstī ir noteikti programmas
sagatavošanas brīdī jūnijā.
Lai arī mazāki, svētki sāksies
jau ceturtdienā, 30. jūlijā, kad
Alūksnes Kultūras centrā
varēs vērot dokumentālo filmu
“Apskrien Latviju”, kas tapusi
par alūksnieša, garo distanču
skrējēja, arhitekta Dina Vecāna
leģendāro skrējienu ap
Latvijas robežu.
Savukārt ceturtdienas
vakarā īpašu pasākumu
organizēs jaunieši un aicinās
tajā iesaistīties ikvienu alūksnieti.
Pašvaldības atbalstītajā
“Jauniešu iniciatīvu projektu
konkursā 2020” “Jauno
producentu” apvienība saņēmusi
atbalstu projektam “IzGaismo
Alūksni”. Jaunieši aicina
alūksniešus un pagastu
iedzīvotājus, kā arī viesus svinēt
Alūksnes simtgadi, ar
izgaismotiem velosipēdiem
izbraucot goda apļa braucienu
cauri pilsētai, tādā veidā vienojot
alūksniešus un pilsētas viesus
kopīgā braucienā un ieskandinot
svētkus. Viss, kas nepieciešams,
lai piedalītos šādā braucienā, ir
velosipēds un lampiņas. Laukumā
pie pašvaldības administratīvās
ēkas jau no pulksten 21.00
sāksies reģistrācija braucienam,
kā arī dekorāciju darbnīca
velosipēdu rotāšanai un būs
iespēja izbraukt šķēršļu trasi.
Piektdienas vakarā notiks ilgi
gaidītais koncerts, ko varēs vērot
no laivām Alūksnes ezerā. Koncerta norises vieta būs pie Tempļa
kalna un skatītājiem, ievērojot
visus drošības nosacījumus, būs
iespēja baudīt romantisku gaisotni, klausoties koncertu un vērojot
saulrietu. Aicinām izmantot vietējo uzņēmēju piedāvājumu, kas
iznomā laivas, kā arī vienoties ar
makšķerniekiem - laivu īpašniekiem. Ja laivas nav vai arī kādu
apstākļu dēļ nav iespējams to
iznomāt, protams, koncertu varēs
klausīties arī no krasta.

Klausoties koncertu no laivas, jāievēro Ministru kabineta
noteikumu Nr. 92 “Noteikumi
par kuģošanas līdzekļu satiksmi
iekšējos ūdeņos” prasības. Laivā
drīkst atrasties tikai ar glābšanas
vesti, koncerta laikā laivai jābūt
noenkurotai un ar izslēgtu
dzinēju. Pirms, pēc un pasākuma
laikā pārvietošanās iekšezerā,
nepārsniedzot 5 km/h.
Sestdien, 1. augustā, pie Jaunās
pils notiks Alūksnes un kaimiņnovadu amatnieku, mājražotāju tirdziņš “Radīts Alūksnē un
kaimiņos”, kas, kā jau vēsta tā
nosaukums, šoreiz atšķirsies no
iepriekšējiem gadiem, jo tirdziņā
aicināti piedalīties tikai tie mājražotāji un amatnieki, kas ir no
Alūksnes un kaimiņu novadiem.
Interesēties par iespēju piedalīties
tirdziņā lūdzam Alūksnes muzejā
pa tālruni 64381321 vai e-pastu
muzejs@aluksne.lv.
Dienas vidū pie Jaunās pils
notiks jaundzimušo alūksniešu
sumināšana, kas ir jau ierasta
pilsētas svētku tradīcija, kā arī
laikraksta “Alūksnes un Malienas
Ziņas” Gada alūksnieša godināšana. Ap pusdienlaiku pārsteigumu alūksniešiem būs sarūpējuši
arī skursteņslauķi, kurus varēs satikt pilsētā un pieskarties laimīgajām skursteņslauķu formas tērpa
pogām. Pēcpusdienā pie Jaunās
pils aicināti pulcēties pavārmākslas cienītāji, jo Roberto Meloni
viesosies ar savas grāmatas “Pa
Latvijas novadiem ar Roberto”
prezentāciju. Grāmatu arī būs
iespējams iegādāties.
Visas dienas garumā Alūksnes
viesmīlības un ēdināšanas nozares uzņēmumi piedāvās aktivitātes “Izbaudi Alūksnes garšu”. Par
to, kuras kafejnīcas un restorāni
šajā aktivitātē iesaistīsies un
kādas norises piedāvās – informācija vēl sekos. Kafejnīcās, kur
tas būs tehniski iespējams, varēs
vērot Alūksnes muzeja un vietējo
fotogrāfu un foto entuziastu
prezentāciju “Alūksnes ēku foto
albums 2020”.
Dienas laikā vairāku stundu
garumā Alūksnes mūziķi dosies
muzikālā maršrutā, apciemojot
dažādus pagalmus pilsētā, tā
iepriecinot apkaimes iedzīvotājus.
Kāds būs šis maršruts, lai paliek
noslēpums un pārsteigums.
Svētkos būs arī sportiskās aktivitātes – Pilssalas stadionā notiks
Latvijas futbola veterānu komandu sacensības, bet stāvlaukumā
pie Alūksnes Kultūras centra –
GHETTO GAMES sacensības ielu
basketbolā.
Alūksnes Kultūras centrā dienas
laikā būs iespēja vērot jauno
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas
teātra “Slieksnis” izrādi “Manu

ALŪKSNES PILSĒTAS
SVĒTKU PROGRAMMA

uzvārds, dzimšanas gads un
datums. Piesakot bērniņu šim
pasākumam, jūs piekrītat personas datu apstrādei.
Ja, ņemot vērā situāciju sakarā
ar COVID-19 izplatību, tomēr
nevēlaties kopā ar mazuli
apmeklēt pasākumu vai arī uz
to vienkārši netiekat, īpašo velti
varēsiet saņemt arī pēc svētkiem
Alūksnes Kultūras centrā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 64322105
vai e-pastu
sanita.berzina@aluksne.lv.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes pilsētas svētki – šogad savādāki
Ņemot vērā COVID-19 izplatību un ar to saistītos publisku
pasākumu rīkošanas un pulcēšanās ierobežojumus, šogad
plānotie Alūksnes pilsētas
svētki ar plašo un daudzveidīgo programma, kas būtu veltīta Alūksnes simtgadei kopš
pilsētas tiesību iegūšanas,
notikt nevar, tomēr Alūksnes
novada pašvaldība no svētku
organizēšanas pilnībā nav
atteikusies.

9.

Alūksnes Novada Vēstis

sievu sauc Moriss” (autors - Rafijs
Šarts), kas jau izpelnījusies
milzīgu atsaucību un interesi no
skatītājiem.
Savukārt vakarā Kultūras centrā
pulcēsies Alūksnes novada
pašvaldības apbalvojumu
“Pagodinājums uzņēmējdarbībā”,
“Pagodinājums izglītībā”,
“Pagodinājums kultūrā”,
“Pagodinājums sportā” un “Zelta
bite” saņēmēji kopā ar saviem
tuvākajiem ģimenes locekļiem vai
pavadoņiem uz svinīgo
apbalvošanas pasākumu.
Jāuzsver gan, ka, ņemot vērā
valstī noteiktos pulcēšanās
ierobežojumus, šis pasākums
nebūs publisks.
Pirms tumsas iestāšanās
Alūksnes ev. lut. baznīcas dārzā
izskanēs noskaņu koncerts “Zied
rozes Alūksnei”, savukārt pašā
vakarā ballītei tiešsaistē aicinās
pievienoties alūksniešu grupa
“Putukvass” un viņu īpašie viesi.
Ikviens varēs pievienoties šai
ballītei Alūksnes novada
Facebook kontā, svinot pilsētas
svētkus kopā ar radiem un draugiem savā pagalmā.
Tā kā svētku programmas
sagatavošanas brīdī noteiktie
epidemioloģiskās drošības un
pulcēšanās ierobežojumi nepieļauj lielu cilvēku masu pulcēšanos, bet Alūksnes kapusvētkos
nelielā teritorijā satiekas ļoti liels
cilvēku skaits, pieņemts lēmums
drošības apsvērumu dēļ kapusvētkus šogad nerīkot. Tādēļ aicinām iedzīvotājus savus Alūksnes
Lielajos un Mazajos kapos apglabātos tuviniekus pieminēt un viņu
kapu kopiņas sakopt 1. un 2. augustā visas dienas garumā vai arī
citā sev piemērotā laikā, cerībā,
ka nākamgad kapusvētki varēs
notikt, kā tas Alūksnē pierasts.
Aicinām tuviniekus pieminēt
dievkalpojumos, kas svētdien,
2. augustā, notiks Alūksnes ev.
lut. baznīcā un Sv. Bonifācija Romas katoļu baznīcā. Jāņem gan
vērā, ka dievnamos vietu skaits
ierobežots valstī noteikto ierobežojumu dēļ, aicinām šajā laikā
rast iespēju lūgties arī attālināti.
Informējam, ka bezmaksas papildu autobusu reisi netiks nodrošināti sakarā ar to, ka kapusvētki
netiek organizēti.
Aicinām sekot līdzi jaunākajai
informācijai par Alūksnes pilsētas
svētku norisēm
www.aluksne.lv un pašvaldības
sociālo tīklu kontos.
Uz tikšanos Alūksnes pilsētas
gadsimta svētkos 2021. gadā!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceturtdiena, 30. jūlijs
Alūksnes Kultūras centra
Lielajā zālē
20.00 Dokumentālā filma “Apskrien Latviju”. Arhitekts un garo
distanču skrējējs, alūksnietis Dins
Vecāns dodas 22 dienu garā
piedzīvojumā. Ieejas maksa:
5,00 EUR
Laukumā pie administratīvās
ēkas
21.00 Goda apļa brauciens cauri Alūksnei ar izgaismotiem velosipēdiem “Izgaismo Alūksni!”. No plkst.
21.00 reģistrācija, dekorāciju
darbnīcas, šķēršļu trase, plkst.
22.00 brauciena starts

Piektdiena, 31. jūlijs
Pie Tempļa kalna
20.00 Grupas “SALDĀS SEJAS”
koncerts uz ezera skatītājiem
laivās
Ievērojot Ministru kabineta
noteikumus Nr. 92 “Noteikumi
par kuģošanas līdzekļu satiksmi
iekšējos ūdeņos”
Atrašanās laivās bez glābšanas
vestēm stingri aizliegta
Pasākuma laikā laivas ar motoriem drīkst atrasties tikai ar
izslēgtiem dzinējiem
Laivas nepieciešams noenkurot
Pirms, pēc un pasākuma laikā
pārvietošanās iekšezerā,
nepārsniedzot 5 km/h
Katrs pats pilnībā atbild par
drošību uz ūdens

Sestdiena, 1. augusts
Pie Alūksnes Jaunās pils
9.00-15.00 Alūksnes un
kaimiņnovadu amatnieku,
mājražotāju tirdziņš “Radīts
Alūksnē un kaimiņos”
11.00-12.00 Laimes stunda
“Satiec skursteņslauķus”
12.00 Jaundzimušo alūksniešu
sveikšana, Gada alūksnieša
godināšana
15.00 Roberto Meloni grāmatas
“Pa Latvijas novadiem ar Roberto” prezentācijas pasākums.
Būs iespēja iegādāties Roberto
grāmatu ar autogrāfu
Pilsētā
8.00-02.00 Alūksnes viesmīlības
un ēdināšanas uzņēmumi
piedāvā - “Izbaudi Alūksnes
garšu!”
Kafejnīcās būs skatāma Alūksnes
muzeja un vietējo fotogrāfu
un foto entuziastu prezentācija
“Alūksnes ēku foto albums 2020”
11.00-18.00 Muzikālais
maršruts “Alūksnes mūziķi un
muzikanti Tavā pagalmā”
22.00 Ballīte tiešsaistē. Grupa
“Putukvass” un īpašie viesi.
Tiešsaistē aicinām pievienoties
Alūksnes novada Facebook
kontā

Alūksnes evaņģēliski
luteriskās baznīcas dārzā
21.00 Noskaņu koncerts
“Zied rozes Alūksnei”
Alūksnes Kultūras centra
Lielajā zālē
13.00 Ulda Sedlenieka
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis”
izrāde, Rafijs Šarts “MANU SIEVU
SAUC MORISS”. Vietu skaits
ierobežots, vecuma ierobežojums
12+. Ieejas maksa: 5,00 EUR.
18.00 Alūksnes novada
pašvaldības pagodinājumu
izglītībā, kultūrā,
uzņēmējdarbībā, sportā un
pašvaldības darbā pasniegšanas
ceremonija (slēgtais pasākums
valstī noteikto ierobežojumu dēļ)
Alūksnes Kultūras centra
stāvlaukumā
11.00 GHETTO GAMES
sacensības ielu basketbolā
Pilssalas stadionā
10.00 Latvijas futbola veterānu
komandu sacensības

Svētdiena, 2. augusts
Alūksnes Svētā Bonifācija
Romas katoļu baznīcā
10.00 Svētā Mise ar aizlūgumu
par mirušajiem
Alūksnes evaņģēliski
luteriskā baznīcā
11.00 Dievkalpojums ar
aizlūgumu par mirušajiem
Dievnamos vietu skaits ierobežots
valstī noteikto ierobežojumu dēļ,
aicinām šajā laikā rast iespēju
lūgties arī attālināti.

Sestdiena, 1. augusts
– svētdiena,
2. augusts
Atceres laiks Alūksnes
Lielajos un Mazajos kapos
Sakarā ar ierobežojumiem, kādi
valstī noteikti publisku pasākumu
apmeklētāju skaitam, aicinām
iedzīvotājus savus Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos apglabātos
tuviniekus pieminēt un viņu
kapu kopiņas sakopt 1. un 2.
augustā visas dienas garumā
vai arī citā sev piemērotā laikā,
cerībā, ka nākamgad kapusvētki
varēs notikt, kā tas Alūksnē
pierasts. Aicinām tuviniekus
pieminēt dievkalpojumos, kas
notiks Alūksnes ev. lut. baznīcā
un Sv. Bonifācija Romas katoļu
baznīcā. Informējam, ka bezmaksas papildu autobusu reisi
netiks nodrošināti sakarā ar to, ka
kapusvētki netiek organizēti.

Uz tikšanos Alūksnes
pilsētas gadsimta svētkos
2021. gadā!

10.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 16/2020
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APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 28.05.2020. lēmumu Nr. 134
(protokols Nr. 7, 4. punkts)
PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 25.06.2020. lēmumu Nr. 173
(protokols Nr. 9, 19.punkts)

SPĒKĀ NO 02.07.2020

Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu
Izdarīt Alūksnes novada
domes 2020. gada 26.marta
saistošajos noteikumos Nr.
7/2020 “Par atvieglojumiem
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Alūksnes
novadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt 4.6. apakšpunktu
aiz skaitļa “50%”, ar vārdiem
“bet ne vairāk kā 150 euro
no aprēķinātā nekustamā
īpašuma nodokļa par
zemi gadā”;
2. Papildināt saistošos
noteikumus ar 4.8. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“4.8. Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas
seku likvidācijas dalībnieki –
70%”;
3. Papildināt saistošos
noteikumus ar 4.9. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“4.9. Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušās personas –
70%;
4. Aizstāt 5.punktā skaitļus
“4.5.” ar skaitļiem “4.9.”;
5. Aizstāt 7.punktā skaitļus
“4.5.” ar skaitļiem “4.9.”;
6. Aizstāt 8.punktā skaitļus
“4.5.” ar skaitļiem “4.9.”;
7. Aizstāt 9.punktā skaitļus
“4.5.” ar skaitļiem “4.9.”;
8. Izteikt saistošo noteikumu
11.punktu šādā redakcijā:
“11. Personām, kuras minētas
šo noteikumu 4.6. apakšpunktā,
atvieglojumus piešķir par visa
nekustamā īpašuma sastāvā
esošo zemi. Atvieglojuma
saņemšana tiek noteikta līgumā.”
9. Aizstāt 13.punktā skaitļus

“4.7.” ar skaitļiem “4.9.”;
10. Aizstāt 14.punktā skaitļus
“4.7.” ar skaitļiem “4.9.”;
11. Aizstāt 15.punktā skaitļus
“4.5.” ar skaitļiem “4.9.”;
12. Aizstāt 16.punktā skaitļus
“4.5.” ar skaitļiem “4.9.”;
13. Papildināt saistošos noteikumus ar 18.1 punktu šādā
redakcijā:
“18.1 Personām,
kuras minētas šo noteikumu
4.8. un 4.9. apakšpunktos,
atvieglojumus piemēro, sākot
ar 2020.taksācijas gada trešo
ceturksni, ja persona
pieteikumu par atvieglojuma
piešķiršanu iesniedz līdz
2020.gada 1.augustam.”;
14. Aizstāt 19.punktā skaitļus
“4.5.” ar skaitļiem “4.9.”;
15. Aizstāt 21.punktā skaitļus
“4.5.” ar skaitļiem “4.9.”;
16. Papildināt saistošos
noteikumus ar 23.1 apakšpunktu
šādā redakcijā:
“23.1 Personām, kurām ir
tiesības uz šo noteikumu
4.8. un 4.9. apakšpunktā
noteiktajiem atvieglojumiem,
pieteikumam jāpievieno
Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieka
vai Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušās personas
apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).”
Alūksnes novada domes
saistošo noteikumu
“Grozījumi Alūksnes novada
domes 2020. gada 26.marta

saistošajos noteikumos
Nr. 7/2020 “Par
atvieglojumiem nekustamā
īpašuma nodokļa
maksātājiem Alūksnes
novadā”” paskaidrojuma
raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saskaņā ar likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu, pašvaldība
var izdot saistošos noteikumus,
kuros paredzēti nodokļa
atvieglojumi atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām. Saistošo
noteikumu grozījumos
ietvertas jaunas nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijas un ietverti labvēlīgāki
nosacījumi tai nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijai, kuras ir noslēgušas
līgumu ar Alūksnes novada
pašvaldību par visa īpašuma
vai tā daļas pastāvīgu publisku
pieejamību un izmantošanu
sabiedriskām vajadzībām.
Tā kā plānotais nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums
ir labvēlīgāks par pašreizējo,
tad pašvaldība pieņem saistošo
noteikumu grozījumus nodokļu
jomā un publicē tos taksācijas
gada laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumos
saglabātas līdz šim spēkā esošās
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma kategorijas.
Precizēts, ka atvieglojumu

var saņemt personas, kurām
pieder zemes īpašums un
kuras ir noslēgušas līgumu ar
Alūksnes novada pašvaldību
par visa īpašuma vai tā daļas
pastāvīgu publisku pieejamību
un izmantošanu sabiedriskām
vajadzībām – 50%, bet ne vairāk
kā 150 euro no aprēķinātā
nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi gadā.
Atvieglojumu piešķir par visa
nekustamā īpašuma sastāvā
esošo zemi.
Saistošo noteikumu projekts
papildināts ar jaunām nekustamā
īpašuma nodokļu maksātāju
kategorijām – Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas
seku likvidācijas dalībnieki un
Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušās personas. Saistošo noteikumu projekts
neietekmē nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumus, kurus
Pašvaldība piešķir
pamatojoties uz likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli”
5.pantu.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekts
samazina pašvaldības budžeta
ieņēmumus no nekustamā
īpašuma nodokļa. Izmaiņas
attiecībā uz pašvaldības budžetu
nav iespējams konkrēti paredzēt,
jo tas atkarīgs no nodokļu
maksātāju - Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidācijas dalībnieku
un Černobiļas

atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušo personu
aktivitātes, iesniedzot
pieteikumus par atvieglojuma
piešķiršanu.
Precizējot nodokļu maksātāju
kategoriju - personas, kurām
pieder zemes īpašums un
kuras ir noslēgušas līgumu ar
Alūksnes novada pašvaldību
par visa īpašuma vai tā daļas
pastāvīgu publisku pieejamību
un izmantošanu sabiedriskām
vajadzībām – 50%, bet ne vairāk
kā 150 euro no aprēķinātā
nekustamā īpašuma nodokļa
par zemi gadā, ietekme uz
pašvaldības budžetu –
662,76 euro.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekts
uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Saistošo noteikumu
projekts neparedz jaunas no
esošā regulējuma atšķirīgas
administratīvās procedūras.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
7. Cita informācija
Nav.

Atbalstīts Alūksnes muzeja projekts Jaunās pils Ērģeļu
istabas sienu zudušo apdares daļu rekonstrukcijai
Valsts Kultūrkapitāla fonds
2020. gada II projektu
konkursā Alūksnes
muzejam piešķīris
3000,00 EUR projekta
“Alūksnes Jaunās pils
mūzikas salona, t.s. Ērģeļu
istabas, sākotnējās sienu
apdares iluzoro paneļu
restaurācijas nobeigums –
zudušo koka apdares
detaļu rekonstrukcija”
realizācijai.
Alūksnes Jaunajā pilī kopš
2019. gada novembra LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības
programmas projekta Nr. LVRU-008 “630 Versts full of feelings”/ Versts of feelings ietvaros
notiek pils divu pirmā stāva
telpu - t.s. Fortepiano istabas un
Ērģeļu istabas griestu un sienu
oriģinālās apdares atsegšana un
konservācija. Darbus veic Bauskas rajona Rundāles pagasta
Gunāra Grīnfelda individuālais
restaurācijas uzņēmumus
“ROKAJS”.
Pakāpeniski attīrot vairākas
pārkrāsojumu kārtas Ērģeļu
istabas austrumu sienā, tika

atklāta gan kādreizējā krāsns
atrašanās vieta, gan savulaik
aizmūrētas durvis. Pirmā, tieši
virs iluzorajiem paneļiem atrastā
zaļā pārkrāsojumu kārta, sedza
visu sienu, izņemot to laukumu,
ko savulaik aizņēmusi krāsns un
arī to laukumu, kur atradušās
durvis. Vienlaikus jāatzīmē, ka
zaļā pārkrāsojuma kārta nesedza
tieši virs iluzorajiem paneļiem
novērojamu 18 cm platu joslu,
kas apvij telpu pa visu perimetru.
Savukārt, zaļā pārkrāsojuma
kārta sedza apmēram 55 mm
platas vertikālas joslas, kas
atdala iluzoros paneļus. Iepriekš
minētais vedināja uz domām,
ka gleznotie, koka konstrukciju
imitējošie paneļi savulaik bijuši
atdalīti ar īstām koka līstēm.
Kādreizējo koka līstu vietās
atsegtais pirmais pārkrāsojuma
slānis ļāva secināt, ka koka līstes
tikušas demontētas jau tad, kad
iluzorā koka paneļu apdare tika
aizkrāsota pirmoreiz.
Alūksnes muzeja digitālo kopiju
krājumā vienā no vēsturiskajām
fotogrāfijām redzama telpa
ar plauktu dažādu dekoratīvu
priekšmetu izvietošanai. Šī
vēsturiskā fotoattēla pievienotā

vērtība ir tajā apstāklī, ka redzamais krāsns fragments kopā ar
durvju apmales fragmentu ļauj
identificēt attēlā redzamo pils
vietu. Salīdzinot vēsturiskajā
attēlā redzamo ar to, kas
atklājies uz sienas pēc iluzoro
paneļu gleznojuma atsegšanas,
ļāva secināt, ka vēsturiskajā
attēlā redzama Ērģeļu istabas
austrumu siena.
Attēlā redzamais plaukts,
visticamāk, ir tas pats plaukts,
kā nospiedums saglabājies tieši
virs iluzorajiem paneļiem. Attēlā
redzams, ka plauktu balsta
profilēts horizontāli likts dēlis
(panelis) un šajā sienas posmā
trīs it kā sapārotas (dubultas)
konsoles.
Ērģeļu istabas atsegto oriģinālo
iluzoro krāsojumu pārrobežu
programmas realizācijas ietvaros
paredzēts konservēt.
Domājot kopumā gan par telpas
funkcionalitātes nodrošināšanu,
gan arī par atsegtās oriģinālas
apdares eksponēšanu,
secinājām, ka īpaši noderīga
elektroinstalācijas (elektrokabeļu,
rozešu un gaismas slēdžu)
iebūvei būtu savulaik telpas
perimetru aptvērušā plaukta

stiprinājuma zona – 18 cm
platā josla, ko oriģinālā apdare
nesedz.
Savukārt, lai atjaunotu paneļu
apdares koptēlu, kas nešaubīgi
sastāvējis gan no iluzori
telpiskām, gan reāli telpiskām
detaļām, nepieciešama gan koka
līstu, gan koka plaukta rekonstrukcija, kas vienlaikus sekmīgi
nosegs arī elektroinstalācijas
iebūves pēdas un veidos loģisku
nobeigumu iluzorā krāsojuma
konservācijai.
Rekonstruējamo koka detaļu

un atsegtā oriģinālā iluzorā
panelējuma harmoniska
prezentācija tiks nodrošināta
ar iluzora, koksni imitējoša
krāsojuma – āderējuma
palīdzību.
Koka apdares detaļu rekonstrukciju pēc arhitektes Ināras
Caunītes izstrādātiem darba
rasējumiem veiks koktēlnieks
Aivars Mežkazs.
Elīna Birzniece,
Alūksnes muzeja direktora
vietniece

01.07.2020.
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Zemessardzes 31. kājnieku bataljons
aicina alūksniešus pievienoties
Zemessardzes 31. kājnieku
bataljons aicina tos Alūksnes
novada iedzīvotājus, kuri
vēlas dot ieguldījumu mūsu
valsts aizsardzībā, pievienoties Zemessardzei.
Zemessardze kā lielākā
Nacionālo bruņoto spēku
struktūra un valsts teritoriālās
aizsardzības pamats dod iespēju
Latvijas Republikas pilsoņiem
brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību
un aizsardzību. Mūsu valsts
aizsardzību stiprina Latvijas
tautas pašapziņa un vēlme
aizsargāt savu valsti.
Dienests Zemessardzē ir
izaicinājums ikvienam
pilnveidot sevi, iegūstot prasmes
aizstāvēt sevi un savu ģimeni,
aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo

laiku, iepazīstot jaunus draugus
un domubiedrus, veicināt savas
pašapziņas izaugsmi, kopīgi
darbojoties vienotā komandā
Latvijā un ārpus tās robežām.
Dienesta laikā ir iespēja apgūt
dažādas specialitātes, piemēram,
sakarnieka, snaipera, izlūka,
prettanku ieroča operatora,
sanitāra, ložmetējnieka, militārā
transporta autovadītāja,
spridzinātāja, radiostaciju
operatora un citas.
Zemessardze sniedz iespējas
Latvijas Republikas pilsoņiem
bez maksas apgūt militārās
pamatiemaņas un uzlabot
fizisko sagatavotību. Turklāt par
dienesta pienākumu izpildi un
piedalīšanos mācībās zemessargs
saņem kompensāciju (sākot no
32 eiro dienā) un apmaksātu
ēdināšanu vai tās kompensāciju

9,96 eiro.
Dienests Zemessardzē ļauj
izmantot civilajā dzīvē gūto
profesionālo pieredzi, tāpēc
līdzdarboties valsts aizsardzības
spēju stiprināšanā aicinām
visdažādāko profesiju pārstāvjus:
IT speciālistus, pavārus,
autovadītājus, mediķus,
pedagogus, sistēmu analītiķus,
komunikācijas speciālistus
un citus.
Alūksnes novads ietilpst
Zemessardzes 31. kājnieku
bataljona atbildības teritorijā,
līdzās Apes, Balvu,
Baltinavas, Rugāju un Viļakas
novadam. Bataljona komandieris
ir pulkvežleitnants Jānis Ritenis.
Zemessardzē uzņem
18–55 gadus vecus Latvijas
Republikas pilsoņus bez
sodāmības vai apsūdzībām

par nozieguma izdarīšanu. Uz
kandidātiem attiecas vairāki
citi ierobežojumi,
ar kuriem var iepazīties
Zemessardzes mājaslapā.
Lai pieteiktos dienestam
Zemessardzē, Alūksnes un
apkārtējo novadu iedzīvotāji
aicināti zvanīt uz tālruni
26584311 vai rakstīt uz
e-pastu 31bn@lf.mil.lv.

Abi skaņas meistari atzīst, ka
šāda sadarbības forma ir nebijusi, interesanta un bagātinoša
abiem, savukārt klausītājiem
būs unikāla iespēja dzirdēt
improvizācijas un saspēles gan
no komponistu ļoti populāriem,
gan arī pavisam maz zināmiem
skaņdarbiem.
“Man patīk doma, ka varēsim
divatā ar Jāni Lūsēnu uz skatuves
improvizēt,” saka Mārtiņš Brauns.
“Šeit nebūs nekāda izrādīšanās
vai konkurence – kurš ir jaunāks,
labāks vai veiklāks, salīdzinājumi

šeit ir lieki. Mūsu sadarbība
būs kā kontrastējošs dialogs
labā mūzikā”. Priecājoties par
vasarīgo dabas atmodu, komponists vēl piebilst: ”Vēlu visiem
svinēt tos svētkus, ko saucam par
vasaru. Lai sajūtam prieku un lai
tas dod mums otro elpu.”
Savukārt Jānis Lūsēns atzīst,
ka programmas tematisko izvēli
diktējusi pēdējā laika situācija:
“Kopš notikumiem, kas skāruši
visu pasauli un arī Latviju,
atrodos tālu prom no cilvēku
un satiksmes burzmas. Vieta,

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

Alūksnes novada Mārkalnē
pieklīdusi brūna, vidēja
auguma kucīte.

Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā
atbildība. Kopā mēs varam
aizsargāt Latviju!
Informāciju sagatavoja:
Zemessardzes 2.Vidzemes
brigādes Informācijas daļa
Tālr.28326080
Facebook/Vidzemes brigādes
zemessargi

Jānis Lūsēns un Mārtiņš Brauns Alūksnes Pilssalu
pieskandinās noskaņu koncertā “SAULRIETA DZIESMAS”
Divi izcili un harizmātiski
latviešu komponisti Jānis
Lūsēns un Mārtiņš Brauns
jūlijā pie klausītājiem dosies
ar unikālu noskaņu koncertu “Saulrieta dziesmas”.
Viņiem pievienosies arī
lieliskie dziedātāji Zigfrīds
Muktupāvels un
Ieva Sutugova.
Alūksnes Pilssalas estrādē
koncerts notiks 11.jūlijā 21.00.
Saulrieta noskaņās baudīsim
lielisku vakaru izcilu mūziķu
sniegumā.

11.

kurā dzīvoju, ir īpaša ar ikvakara saulrieta izrādēm, gaismu,
krāsu un ēnu saspēlēm. Cenšos
izbaudīt to ikvakara mirkli, kad
noklust vējš, putnu dziesmas un
pasaule ietinas klusuma segā..
Mani šie brīži iedvesmo un rada
sajūtu, ka esmu vienots ar dabu
un visumu...”
Biļetes iepriekšpārdošanā
nopērkamas “Biļešu Paradīzē.
Ievērojot valstī noteiktos
pulcēšanās ierobežojumus, biļešu
skaits būs limitēts. Koncertu rīko
„Producentu grupa 7”.

Alūksnē, Darba ielā, komposta
kaudzē dārzā atrasta kaķenīte
ar trīs kaķēniem. Kaķenītei ir
balts, garspalvains kažoks un
zilas acis. Minči nogādāti Astēs
un Ūsās.

Jāņkalna ielā 49 (netālu no
Bānīša stacijas), pieklīdis balts,
pūkains kaķēns.

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā
Atgādinām, ka kultūras,
sporta un izklaides
pasākumi notiek atbilstoši
valstī attiecīgajā laikā
noteiktajiem pulcēšanās
ierobežojumiem.
Sporta pasākumi novadā
2. jūlijā pulksten 18.00
Alūksnes Muižas parkā
skriešanas seriāla “Izskrien
vasaru” 2. posms.
9. jūlijā pulksten 18.00
Alūksnes Muižas parkā
skriešanas seriāla “Izskrien
vasaru” 3. posms.
11. jūlijā Pilssalā Latvijas
atklātais čempionāts
ātrumlaivām (1. posms).
Sacensības var apmeklēt,
ievērojot uz attiecīgo laiku
noteiktos ierobežojumus
un fizisko distanci.
15. jūlijā pulksten 17.00
Alsviķu pagastā pie
Ādolfa Liepaskalna
piemiņas akmens atceres
pasākums “Soļotājam Ādolfam
Liepaskalnam – 110”, 19.00
Opekalna kapsētā piemiņas
brīdis Ādolfa Liepaskalna
ģimenes kapos. Pasākumus
organizē Alūksnes novada
pašvaldība, Apes novada dome,
Alsviķu pagasta pārvalde,
Alūksnes un Apes novada fonds,
Opekalna ev. lut. baznīcas
draudze. Pasākumus atbalsta
erudīcijas spēles “Prāta
laboratorija” dalībnieki,
SIA “Ēdenes dārzs”.
16. jūlijā pulksten 18.00
Alūksnes Muižas parkā
skriešanas seriāla “Izskrien
vasaru” 4. posms.
25. jūlijā pulksten 10.00

Pilssalas stadionā Starptautiskas sacensības pludmales
volejbolā “Katrīnas kauss”.
26. jūlijā pulksten 11.00
ziemas sporta centrā
“Mežinieki” kalnu velosipēdu
maratons.
Alūksnē
2. jūlijā 20.00 Alūksnes
Kultūras centrā filma
“Izlaiduma gads”. Filmas režisors
Andris Gauja. Ieeja: 5,00 EUR.
9. jūlijā 20.00 Alūksnes
Kultūras centrā filma
“Džimlai rūdi rallallā”. Filmas
režisori Māris Putniņš un Jānis
Cimmermanis. Ieeja: 5,00 EUR.
11. jūlijā 21.00 Alūksnes
Pilssalas estrādē Jānis Lūsēns
un Mārtiņš Brauns noskaņu
koncertā “Saulrieta dziesmas”.
Divi izcili un harizmātiski latviešu
komponisti Jānis Lūsēns un
Mārtiņš Brauns jūlijā pie
klausītājiem dosies ar unikālu
noskaņu koncertu “Saulrieta
dziesmas”. Viņiem pievienosies
arī lieliskie dziedātāji Zigfrīds
Muktupāvels un Ieva Sutugova.
Ieeja: 15,00 EUR.
16. jūlijā 20.00 Alūksnes
Kultūras centrā filma “Sapņu
komanda 1935”. Filmas režisors
Aigars Grauba. Ieeja: 5,00 EUR.
23. jūlijā 20.00 Alūksnes
Kultūras centrā filma “KOLKA
COOL”. Filmas režisors Juris
Poškus. Ieeja: 5,00 EUR.
30. jūlijā 20.00 Alūksnes
Kultūras centrā dokumentāla
filma “Apskrien Latviju”. “Fon
Films” un kinoprojekts “Spektrs”
piedāvā izdzīvot līdzi
arhitektam un garo distanču
skrējējam Dinam Vecānam

1740 kilometru skrējienā.
Ieeja: 5,00 EUR.
1. augustā 13.00 Alūksnes
Kultūras centrā Ulda
Sedlenieka Alūksnes Tautas
teātra “Slieksnis” izrāde - Rafijs
Šarts “Manu sievu sauc Moriss”.
Skatītājiem no 12 gadu vecuma.
Ieeja: 5,00 EUR.
Alūksnes muzejā
Pasākumi
4. jūlijā 11.00 (latviešu
valodā) un 14.00 (krievu
valodā) pastaiga pa Alūksnes
Muižas parku ar stāstījumu par
parka vēsturi, mazajām
arhitektūras formām un
dendroloģisko daudzveidību.
Tikšanās Alūksnes Jaunajā pilī.
Dalības maksa: pieaugušajiem 2,50 EUR, skolēniem,
pensionāriem - 1,00 EUR.
Pasākums notiek Latvijas Piļu
un muižu asociācijas organizēto
Vēsturisko dārzu dienu ietvaros.
Mainīgās izstādes
Normunda Laņģa darbu izstāde “Varde zelta podā sakuļ
krējumu sviestā”. Radīšanas
procesā keramiķis katru detaļu
individuāli pielāgojis, apstrādājis
un piestiprinājis īstajā vietā, tā,
lai finālā mākslas darbs būtu ne
tikai unikāls, bet arī solīds.
Izstāde aplūkojama vasaras
izstāžu zālē - Ledus pagrabs.
Ainas Muzes piemiņas izstāde
“Bezgalīgais pavediens”.
Mākslinieces tekstili ir
apliecinājums tam, ka viņas
daiļradi allaž caurvij rūpes par
Latvijas vēsturi un kultūru kā
patiesu un saudzējamu vērtību.
Aiga Audera rotu izstāde “Daba

un rotas”. Par mākslinieka rotām tapuši dažādās kompozīcijās
savienoti dabas elementi - smalki
sakņu vijumi, jūras nogludināti
priekšmeti, meža veltes un dabas
veidojumi, ko akcentē Latvijas
dārgakmens - dzintars.
Edvīns Šakalis kalējmeistars izstādē “Iezvanos
zvanā”. Mākslinieks māk uguni
kā jaunu meiteni apčubināt,
māk laktu un veseri pārvērst
svilpavniekā, kura sasauktās un
izdziedātās melodijas pārtop
īstos mākslas darbos. Izstāde
aplūkojama vasaras izstāžu
zālē - Apaļais tornītis.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne
toreiz un tagad”. Izstādē
Alūksnes vecmeistaru
fotogrāfijās redzama Alūksne
gan 20. gs. sākumā, gan pirmās
brīvvalsts laikā, savukārt
alūksnietis fotogrāfs Vilnis Blūms
uzlūko šīs vietas ar šodienas
skatījumu. Izstādē vienuviet
skatāmas pilsētas ainavas
toreiz un šodien.
J. Medmana privātā mēbeļu
kolekcijas izstāde “19. gs.
muižkungu guļamistaba”.
Izstādē apskatāmas 19.-20. gs.
eklektikas un bīdermeijera stila
interjera mēbeles.
Tematiskā izstāde
“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”.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski
mirkļi Alūksnē”.
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka
pēdām”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”.
“Totalitārajā režīmā cietušo
piemiņas istaba”.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Dāmu
lasāmviela tavam
atvaļinājumam” (01.07-31.07.
abonementā); “Apceļo Latviju!”
(01.07.-31.07. lasītavā);
“Piedzīvojumi ēdmaņas pasaulē”
Mārim Putniņam - 70 (01.07.31.07. bērnu literatūras nodaļā);
“Ruksis meklē laimi pasaulē”
Dz. Rinkulei-Zemzarei - 100
(01.07.-31.07. bērnu literatūras
nodaļā).
Pasākumi, izstādes:
01.07.-31.07. Zvaigznes ABC
“Lasīšanas stafete” (bērnu
literatūras nodaļā). Aicinām
lasītājus piedalīties Zvaigznes
ABC organizētajā “Lasīšanas
stafetē”. Izstādē projektā
ieteiktās grāmatas.
01.07.-31.07. “Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija 2020” (bērnu
literatūras nodaļā).
27.07. Jauno grāmatu diena
(abonementā).
Turpinājums 12. lappusē

12.

Alūksnes Novada Vēstis

01.07.2020.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā
Turpinājums no 11. lappuses
Alsviķu pagastā
3. jūlijā 19.00 Alsviķu
kultūras namā dokumentālā
filma “Apskrien Latviju!” (par
mūsu novadnieka arhitekta
Dina Vecāna veikumu).
Ieeja: 3,00 EUR, pensionāriem
2,00 EUR. Obligāta
iepriekšējā pieteikšanās pa
tālruni 28330421.
8. jūlijā 10.00 pie Alsviķu
kultūras nama senioru kopas
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās.
15. jūlijā 17.00 Alsviķu
pagasta Karvā pie Ādolfa
Liepaskalna piemiņas
akmens atceres pasākums
“Leģendārajam soļotājam,
novadniekam Ādolfam
Liepaskalnam 110”.
Visu jūliju darba dienās
no 9.00 līdz 17.00 Alsviķu
kultūras namā aplūkojama
novadnieces Inetas Lejas darbu
izstādes “Krāsu virpulī”. Vēlams
iepriekš piezvanīt pa tālruni
28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Ir jābūt ļoti, ļoti lielam,
Lai kaut kur nekļūtu tu mazs.
Un vajag arī būt tik mazam, Lai
paliek neaizsniegts kaut kas....”
rakstniecei Dzidrai RinkuleiZemzarei - 100, aktierim Ģirtam
Jakovļevam - 80, žurnālistei,
rakstniecei Annai Skaidrītei
Gailītei - 80; tematiskā izstāde:
“Lai ticētu, vajag daudz saprast
un just, Lai darītu, vajag
mērķim būt” - soļotājam
Ādolfam Liepaskalnam – 120.
Annas pagastā
25. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos
kapusvētki.
Annas pagasta bibliotēkā
izstādes: “Tu esi viens no
mūžības…”, žurnālistei,
rakstniecei Annai Skaidrītei
Gailītei – 80; Bibliotēkas
grāmatās lasītāju atstāto
grāmatzīmju izstāde.
Ilzenes pagastā
No 20. līdz 26. jūlijam
Ilzenē veloorientēšanās
pārgājiens “Iepazīsti
Ilzeni!#Ilzene”. Sākums pie
SKIM centra “Dailes”. Sīkāka
informācija nolikumā. Neskaidrie
jautājumi pa tālruni 26394436.
Ilzenes bibliotēkā jauno
grāmatu izstāde “Zied vasara, un
sapņi dzīvo”.
Jaunannas pagastā
7. jūlijā 15.00 parkā pie
Jaunannas tautas nama aktīvi
radošā pēcpusdiena bērniem
“Krāsojam vasaru”.
12. jūlijā 14.00 Jaunannas
Zaķusalā meistarklase
jauniešiem “Gatavojam kopā!”,
projekta “Izzini sevi, lai mācītos”
ietvaros.
24. jūlijā no 20.30 pie
Jaunannas tautas nama
orientēšanās Jaunannā
(sīkāka informācija pa tālruni
29495371).
Jaunannas Tautas namā
darba dienās no 9.00 līdz 16.00
aplūkojama Igora Roņa medību
trofeju izstāde. Vēlams iepriekš
piezvanīt pa tālruni 29495371.
Jaunalūksnes pagastā
10. jūlijā 20.00 Kolberģī pie
strūklakas vasaras vakara
noskaņu koncerts kopā ar mūziķi
Rihardu Sauli. Ieeja: 4,00 EUR.
16. jūlijā 11.00 Kolberģa
tautas namā radošs pasākums

bērniem “Burvju stāsti”, kurā
atklāsim pasaku un grāmatu
tapšanas lielo noslēpumu un
kopā radīsim paši savu
burvju nūjiņu.
Dalības maksa: 1,50 EUR.
18. jūlijā no 20.00-00.00
Bejas brīvdabas estrādē
“Dainas” šlāgerkoncertballīte
kopā ar grupu “Brīvdiena”.
Ieeja: 3,00 EUR.
29. jūlijā 12.00 Bejas
bibliotēkas lasītāju klubiņā
“Pipariņš” pasākums “…par
vasaras mistērijām”.
Bejas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Jūtām nolemtais” aktierim Ģirtam Jakovļevam –
80; “Grāmatas paņem daudz…”
- žurnālistei, rakstniecei Annai
Skaidrītei Gailītei – 80;
pastāvīgās ekspozīcijas Bejas
bibliotēkas vēstures krātuvē:
Jaunalūksnes pagasta vēsture
līdz 1945. gadam, Jaunalūksnes
pagasts pēckara periodā (1945.1988.), Nacionālo partizānu
kustība Jaunalūksnes pagastā no
1945. gada līdz 1953. gadam,
Bejas skolas vēsture 19.-21. gs.,
Dabas un vēstures objekti
Jaunalūksnes pagastā.
Apmeklējumus vēlams pieteikt pa
tālruni 25664432.
Jaunalūksnes bibliotēkā
literatūras izstāde: “Dvēsele
mūžīgi dzīvā…” Annai Skaidrītei
Gailītei – 80, Dzidrai
Rinkulei-Zemzarei – 100.
Jaunlaicenes pagastā
25. jūlijā no 14.00 Jaunlaicenes muižas svētki “No Vaidavas līdz Melnupei”:
14.00-16.00 Monistes (Igaunija)
muzeja nodarbība “Uzcel
pats savu muižu”, atrakcija
“Dzerti gribi?” un citas
spēles visiem vecumiem,
muižas saimnieku cienasts,
14.00 un 15.00 Tautas namā
Opekalna draudzes un
muižu vēsturisks apskats (vietu
skaits uz katru līdz
30 cilvēkiem),
16.00 koncerts ar Jaunlaicenes,
Alsviķu, Veclaicenes, Ziemera
pagastu un Apes novada
amatierkolektīvu piedalīšanos.
Pasākuma laikā notiks Alūksnes
un Apes novada fonda rīkota
ziedojumu vākšana Jaunlaicenes
muižas kungu dzīvojamās mājas
kāpnīšu remontam,
18.00 atrakcija ziedotājiem
“Piepildi sapni par muižu”.
Visi muižas svētku pasākumi
bez maksas.
20.00-24.00 koncertballe,
spēlē “Liepavots”.
Ieejas maksa 4,00 EUR.
26. jūlijā 13.00 Opekalna
kapos kapusvētki.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcija “Jaunlaicenes
muiža” – par Jaunlaicenes muižu
un tās apbūvi, par Vidzemes
muižu apsaimniekošanu un
sadzīvi, par baronu fon
Volfu dzimtu;
izstādes: līdz 31. augustam
“Daudz zābaku pa manu zemi
staigā” – par cilvēku dzīvi
pasaules notikumu virpulī laikā
no 1940. līdz 1960. gadam;
“Noklusētā varonība Latvijas
Neatkarības karš 1918.-1920.”
– par Latvijas Neatkarības kara
norisi, Ziemeļlatvijas armijas
sākumu un kaujām par
Ziemeļvidzemes atbrīvošanu
virzienā no Apes uz Alūksni;
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par
ražas novākšanas un pārstrādes
rīkiem un metodēm no 19. gs.

līdz 20. gs. vidum;
iepazīsti muzeju spēlējot
“Izlaušanās caur vēstures
līkločiem” – gadu simtiem
glabātu noslēpumu atklāšana ar
uzmanības, pacietības un
loģiskas domāšanas palīdzību.
Jaunlaicenes pagasta
bibliotēkā literatūras
izstādes: “Kā Ruksītis
ciemos gāja”/ Dzidrai RinkuleiZemzarei - 100; “Rožukronis” /
Annai Skaidrītei Gailītei – 80.
Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā:
21. jūlijā 13.00 - muzeja
35. dzimšanas dienai veltīts
pasākums;
līdz 30. septembrim izstāde
“Vasara - kāzu laiks!”. Izstādē
izmantoti Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzeja, Kāzu
un Alūksnes muzeja krājumu
priekšmeti un materiāli;
līdz 30. novembrim izstāde
“Stāv dzirnas zaļā ielejā”. Izstāde
veltīta Otes dzirnavu 225 gadu
pastāvēšanai;
Izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas:
“Neba maize pati nāca” - stāsts
par maizes ceļu no grauda līdz
maizes kukulim, izmantojot
muzeja krājuma priekšmetus.
Programma piemērota dažādu
vecumu apmeklētājiem;
Kāzu programma “Darbi lauku
sētā” – atraktīva programma
jaunlaulātajiem un kāzu viesiem
ar līdzdarbošanos un kopā
dziedāšanu.
Liepnas pagastā
25. jūlijā Liepnas pagasta
svētki (svinēsim atbildīgi un
ievērojot valstī noteiktos normatīvus):
no 10.00 pie aktīvās atpūtas
vietas “Cālenītis” sporta
aktivitātes visiem vecumiem,
18.00 brīvdabas estrādes
“Saidupīte” atklāšana,
ieskandināšana ar dejām,
dziesmām, teātri,
20.00 līdz 24.00 (ja nemainīsies
valstī noteiktie ierobežojumi)
balle ar “Aizezeres muzikantiem”.
26. jūlijā kapusvētki:
13.00 Liepnas kapos,
14.00 Sprinduļkalna kapos,
15.00 Saidu kapos.
Liepnas bibliotēkā literatūras
izstāde “Es stāstīšu tev visu…”/
rakstniecei, žurnālistei Annai
Skaidrītei Gailītei - 80
(13.-31.07.); foto materiālu
izstāde “Senā pagātne. Ieskats
Liepnas pagasta vēsturē”, kas
veltīta Liepnas pagasta 101.
gadadienai (06.07.-06.08.).
Mālupes pagastā
8. jūlijā 11.00 pie Mālupes
Saieta nama radošā nodarbība
Mārītes Kaļānes vadībā “Spēles
ar krāsām”.
15. jūlijā 16.00 Mālupes
Saieta namā Māra Salmiņa
gleznu izstādes “Aicinājums
dabā” atklāšana.
25. jūlijā 12.00 Mālupes
kapos kapusvētki.
25. jūlijā 20.00-24.00
Mālupes brīvdabas estrādē
zaļumballe.
Mālupes pagasta
bibliotēkā literatūras
izstāde: “Es stāstīšu visu…” –
rakstniecei, žurnālistei Annai
Skaidrītei Gailītei – 80, “Augu
vara pie miesas un gara” – pirts
un ārstniecības augi; tematiskā
izstāde: “Lasīt ir stilīgi” – iepa-

zīšanās ar “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas” 2020. gada
grāmatu kolekciju.
Mārkalnes pagastā
7. jūlijā Mārkalnē
fotoorientēšanās bērniem un
jauniešiem. Starts no
bibliotēkas. Nepieciešams
telefons ar kameru.
15. jūlijā 13.00 Mārkalnes
tautas namā dziesmoti ziedoša
pēcpusdiena - 1. tikšanās sarunu
ciklā “Mārkalnieši iedvesmo”.
18. jūlijā 19.00 Mārkalnes
brīvdabas estrādē
“Lakstīgalas” (lietus gadījumā
tautas namā) Baltinavas
dramatiskā kolektīva “Palādas”
komēdija “Sīvasmuotes
bizness”. Izrādes ilgums
2 stundas. Ieeja: 3,50 EUR.
Biļetes pieejamas
iepriekšpārdošanā (zvanīt
25662273).
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
no 2. jūnija jaunākās literatūras
izstāde “Atbalsts Vecāku žūrijai”,
no 16. jūlija ziedu izstāde.
Pededzes pagastā
8., 14., 24. jūlijā 10.00
Pededzes tautas namā
rokdarbu pamatu apgūšana
“Darbnīca dvēselei”.
25. jūlijā 14.00 Pededzes
pagasta Kūdupes kapos
kapusvētki.
Pededzes tautas namā,
iepriekš piesakoties pa tālruni
29176039, apskatāma pamatekspozīcija “Pededzes senā
sadzīve”;
tematiska pasākuma apmeklējums “Lellīšu tīšana”; īpašais piedāvājums kāzām pēc Pededzes
pagasta pareizticīgo iedzīvotāju
kāzu rituāla tradīcijām, kuras
iereģistrētas Latvijas Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojumā
sarakstā; speciālais piedāvājums:
kāzām, vecpuišu/ vecmeitu
ballītēm. Vēl piedāvājumā:
apmeklēt latviešu pasaku taku,
vizināties zirga pajūgos, nogaršot
Pededzes pankūkas, apmeklēt
pareizticīgo baznīcu.
Neparastas ekskursijas pa
Pededzes pagastu (sadarbībā
ar Pededzes bibliotēku).
Pierakstīšanās un sīkāka
informācija pa tālruni 29176039.
Maršruts: Pededze-ZaicevaKūdupe 2. jūlijā 10.00 - ar
autobusu (maksa - 1,50 EUR),
9. jūlijā 10.00 - ar velosipēdu.
Maršruts: Pededze-ZaicevaČistigi-Jaseņeci-ZabolovaPededze 20., 28. jūlijā 10.00 - ar
autobusu (maksa - 1,50 EUR).
Veclaicenes pagastā
14. jūlijā 11.00 Veclaicenes
klubiņā “Radošās darbnīcas
bērniem”.
25. jūlijā 13.00 Veclaicenes
pagastā “Rožu kalnos” visi
laipni aicināti uz tikšanos, lai
aizdedzinātu atmiņu ugunskuru
pie “Kroņlaicenes” skolas un
atcerētos stiprās dzimtas, kas
mācījušās šajā skolā.
Veclaicenes bibliotēkā 8. jūlijā
literatūras izstāde “Nāc nu nāc
siltumā!” – Dzidrai RinkuleiZemzarei – 100, 20. jūlijā
literatūras izstāde “Nekas vairs
nebūs kā bija” – Annai Skaidrītei
Gailītei – 80.
Zeltiņu pagastā
9. jūlijā no 12.00 līdz 15.00
Zeltiņu tautas namā
animācijas darbnīca
“Padari pasaku tēlus dzīvus”.

Uzzināsiet, kā Stop motion
tehnikā padarīt jūsu izvēlēto
stāstu varoņu dzīvus, tos
iekustinot. Iemācīsieties arī paši
samontēt savu animāciju un
ierunāt skaņu celiņus.
Nodarbība piemērota bērniem
vecuma grupā no 2. līdz
9. klasei. Līdzi jāņem plastilīns
un krāsu zīmuļi. Uz nodarbību
jāpiesakās līdz 6. jūlijam, zvanot
pa tālruni 29492284.
16. jūlijā 11.00 tiekamies
pie Zeltiņu tautas nama,
lai dotos ekskursijā pa Zeltiņu
pagastu un piestātu
“Pieturvietās ar stāstu”. Īpaši
tiek aicināti bērni, jaunieši un
seniori. Sīkāka informācija un
pieteikšanās, zvanot pa tālruni
29492284.
23. jūlijā no 12.00 līdz 13.30
Zeltiņu tautas namā
“Mūsdienu deju vasaras
plenērs” - apvienojot
mūsdienu deju, hip-hopu,
breiku, šovdeju radīsim
krāsainus un priecīgus stāstus,
sižetiskas horeogrāfijas, ļaujot
bērniem un jauniešiem
improvizējot iejusties
visdažādākajos tēlos. Nodarbība
piemērota skolas vecuma
bērniem un jauniešiem.
Pieteikšanās līdz 20. jūlijam,
zvanot pa tālruni 29492284.
Zeltiņu tautas namā Ojāra
Tirziņa un Kristīnes Dīsneres
gleznu izstāde.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras
izstādes “Puķu grāmatu saiets”,
“Mūsu dvēseļu saules puse”
(Annai Skaidrītei Gailītei - 80),
“Ārstniecības augi tavai
veselībai”.
Zeltiņu vēstures krātuvē:
pastāvīgās ekspozīcijas
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta
Edgaram Liepiņam), “Nesenā
pagātne”, “Novadnieku istaba”,
“Mana skola Zeltiņos”, fotostāsts
“Gadsimtu vējos šūpojoties”.
Ekskursijas uz bijušo PSRS
kodolraķešu bāzi Zeltiņos gida
pavadībā (lūgums pieteikties
vismaz 2 dienas iepriekš pa
tālruni 29492284).
Ziemera pagastā
7. jūlijā 19.00 Piemiņas brīdis
Prinduļu kaujas vietā Ziemera
pagasta “Prinduļos”.
10. jūlijā 14.00 Ziemera
pagastā nacionālo partizānu
grupas “Jumba” bunkura
piemiņas vietas atklāšanas
pasākums. Uz piemiņas vietu
kursēs transports. Sekojiet
informācijai!
17. jūlijā 20.00 pie
Māriņkalna tautas nama uz
ziņģu koncertu aicina kapela
“Aizezeres muzikanti”. Līdzi
ņemiet sēžamdeķus vai savu
iemīļotāko sēžamo ērtākai
pasākuma baudīšanai.
Ieeja: 4,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā
13.-30. jūlijā izstāde “Agrā
rītā pļava lūdzas saulītei ar
rasu pacienāties” – dzejniekam
Jānim Baltvilkam – 75,
1.-15. jūlijā “Aktierim būt ir
interesanti” – aktierim Ģirtam
Jakovļevam – 80, “Patīk, ja
varonim varu pati veidot
likteni” – rakstniecei Annai
Skaidrītei Gailītei – 80, “Nāc,
lasi un kļūsti par ekspertu” –
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
2020 jaunā grāmatu kolekcija.
Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

