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Alūksnes Kultūras centram 5!
2015. gada 18. septembrī,
nedaudz trīcošā balsī,
Alūksnes Kultūras centra
direktore Sanita Bērziņa teica
šādus vārdus: “Labvakar,
augsti godātie viesi, labvakar,
alūksnieši! Man ir tas gods
sveicināt jūs no Alūksnes
Kultūras centra Lielās zāles
skatuves, kas šodien sevi
nopietni piesaka Alūksnei,
Vidzemei, visai Latvijai!”
Šobrīd, 2020. gada septembrī,
varam braši teikt – Alūksnes
Kultūras centrs ir aizvadījis
piecas fantastiskas sezonas!
Kopā ir izdzīvotas 1144 norises,
no kurām 782 bez maksas.
Esam viens no reģiona kultūras
līderiem – caurmērā mūs ik
gadu apmeklē 50 000 kultūras
cienītāju! Un joprojām nerimst
ļaužu interese par šo kultūras
pērli Alūksnes ezera krastā –
Alūksnes Kultūras centru regulāri
iepazīst ekskursanti un kultūras
nozares pārstāvji no tuvākajiem
un vistālākajiem Latvijas
punktiem.
Mūsu sadarbības partneru
vidū ir VSIA “Latvijas koncerti”,
regulāri varam alūksniešiem
un pilsētas viesiem dāvāt
Latvijas vadošo producentu
veidoto, augstākās kvalitātes
māksliniecisko saturu.
Esam realizējuši kopīgu
projektu ar ASV vēstniecību,
par īpašiem un ekskluzīviem
“saldēdieniem” jāsaka
paldies mūsu igauņu
draugam, producentam
Toivo Tuberikam.

Pašvaldība
aicina
uzņēmējus
Ar mērķi radīt
uzņēmējdarbībai
nepieciešamo
infrastruktūru, piesaistot
Eiropas Savienības fondu
līdzfinansējumu, Alūksnes
novada pašvaldība aicina
komersantus, kuri investē
vai paredz investēt
attīstībā ap 100 tkst eiro
un plāno jaunu darbavietu
radīšanu, pašvaldībā
rakstiski apliecināt interesi
par nepieciešamību.

Alūksnes Kultūras centrs šoruden uzsāks sesto darbības sezonu
Mēs, Alūksnes Kultūras centra
darbinieki, jau vairs nevaram
uzreiz ātri pateikt, cik reizes
precīzi pie mums ir viesojies
Raimonds Pauls. Joprojām pēc
pasākumiem saņemam
komplimentus, ka tieši mums
ir visērtākie krēsli, kādi jelkad
izjusti koncertzālēs, kā arī
mākslinieki turpina “atzīties
mīlestībā” mūsu mājīgajām
grimētavām. Vai zinājāt, ka
neoficiālais Lielās zāles
nosaukums ir “O-hoooo….!”?
Jo ar šādu izsaucienu gandrīz
ikviens apmeklētājs pirmoreiz
ver mūsu Lielās zāles durvis.

Apliecinājums mūsu ēkas
daudzpusībai ir fakts, ka starp
burvīgiem akustiskajiem koncertiem, kāzu ceremonijām, deju
un koru mēģinājumiem, mūsu
Mazā zāle ir uzņēmusi arī Ministru kabineta sēdi.
Ir bijuši divi pasākumi, kuriem
izdevies vienā dienā divreiz
piepildīt un izpārdot Lielo zāli
– tie ir koncertuzvedumi “Māsa
Kerija” un “Kaupēn, mans
mīļais”. Vislielākais prieks un
lepnums par to, ka galvenās
lomas šajos uzvedumos spēlēja
alūksnieši – Kristīna Zaharova
(Kerija) un Raimonds Celms

Riharda Rožkalna foto
(Kaupēns). Jāpiebilst, ka šādi
gadījumi ar koncertu atkārtotu
nospēlēšanu vienā dienā varēja
arī būt vairāk, bet Kultūras centra
pasākumu grafikā vienkārši
neatradās vieta.
Mūsu lielākā rota ir un būs
mūsu amatierkolektīvi – “Atzele”, “Brūklenājs”, “Jukums”,
“Olysta”, “Kalme”, “Sidraba
pavediens”, “Slieksnis”. Līdz ar
ienākšanu jaunajās kultūras
centra telpās visu kolektīvu
radošā, profesionālā un smaidu
izaugsme ir bijusi acīmredzama!
Turpinājums 5. lappusē

Lūdzam līdz
15. oktobrim sazināties ar
uzņēmējdarbības atbalsta
speciālisti Māru Saldābolu,
tālrunis 25 425 222,
e-pasts:
mara.saldabola@aluksne.lv,
lai vienotos par
apliecinājuma sastādīšanas
un parakstīšanas laiku.

Būs papildu
bezmaksas
reisi
Svecīšu vakarā sestdien,
3. oktobrī, no pulksten 16.00
līdz 20.00 maršrutā
Alūksnes autoosta-Alūksnes
Lielie kapi-Alūksnes
autoosta tiks nodrošināti
papildu bezmaksas reisi
iedzīvotājiem. Braucienus
apmaksās Alūksnes
novada pašvaldība.

Konstatēts Covid-19 gadījums: pašvaldība iedzīvotājus
aicina rūpīgi ievērot visas epidemioloģiskās drošības prasības!
Sakarā ar 28. septembrī
saņemto ziņu, ka vienam Ziemeru pamatskolas skolēnam
ir konstatēta saslimšana ar
Covid-19, pašvaldība aicina
ikvienu iedzīvotāju rūpīgi
un atbildīgi ievērot visas
epidemioloģiskās drošības
normas. Uzsveram, ka
saslimšana skolēnam nav
saistīta ar kontaktēšanos
skolā.

nav saņemti, tādēļ tās turpina mācības klātienē, ievērojot
epidemioloģiskās drošības
nosacījumus. Šajā laikā, līdz
7. oktobrim, skola nolēmusi
neorganizēt aktivitātes, kur
pulcējas dažādu vecumu
skolēni. Izglītības iestāde veic
pastiprinātu telpu dezinficēšanu.
Skolēniem pedagogi atgādina
par regulāru roku mazgāšanu un
dezinficēšanu.

Izglītības iestāde ir saņēmusi
norādes no Slimību profilakses
un kontroles centra (SPKC) par
rīcību šajā situācijā un tās izpilda. Klase, kurā mācījies skolēns,
kam konstatēta saslimšana, un
pedagogs pēc SPKC rīkojuma
atradīsies mājas karantīnā
10 dienas, un mācības līdz
7. oktobrim notiks attālināti.
Skolēnu vecāki ir aicināti sekot
līdzi bērnu veselībai un izmaiņu
gadījumā par to informēt
ģimenes ārstu.

Pašvaldība atgādina
iedzīvotājiem ievērot piesardzību,
regulāri un rūpīgi mazgāt rokas
ar ūdeni un ziepēm vai izmantot
dezinfekcijas līdzekļus, īpaši pēc
sabiedrisku vietu apmeklēšanas,
pirms ēšanas, pēc tualetes
apmeklējuma; ievērot
2 metru distancēšanos no
pārējiem cilvēkiem; ievērot
noteikto 10 dienu pašizolāciju,
ja persona atgriezusies no
ārzemēm.

Attiecībā uz pārējām klasēm
nekādi epidemiologu norādījumi

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Domes 24. septembra sēdē
Visskaistākā rudens lapa ir tā,
Ko bērna rokas nes dāvināt.
Un nevajag vairāk nenieka,
Es apmulstu pati un brīnos,
Tai lapā ir tik daudz prieka!

Cienījamie
pedagogi!
Alūksnes novada
pašvaldība sveic visus
Alūksnes novada
pedagogus
Skolotāju dienā!
Paldies par jūsu enerģiju,
radošumu, izturību un
mīlestību!

Notiks
Donoru
diena
7. oktobrī no pulksten 9.00
līdz 13.00 Alūksnes novada
pašvaldības administratīvās
ēkas 1. stāvā notiks Donoru
diena.

Trešdienās
Alūksnē
ALTUM
konsultācijas
ALTUM ir valsts
attīstības finanšu
institūcija, kas ar finanšu
instrumentiem
(aizdevumiem, garantijām,
ieguldījumiem riska
kapitāla fondos u.c.)
nodrošina finansējumu
jomās, kuras valsts ir
izvirzījusi kā svarīgas un
atbalstāmas, un kurās
pietiekamā apjomā nav
pieejams kredītiestāžu
finansējums.
No septembra vidus Alūksnē
atkal pieejamas ALTUM
konsultācijas uzņēmējiem
un iedzīvotājiem. Konsultācijas notiek katru trešdienu
Alūksnes uzņēmējdarbības
atbalsta centrā, Brūža ielā 7,
Alūksnē. Aicinājums konsultāciju pieteikt pa tālruni
27899497.

Sēdes
Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu
komitejas sēde
12. oktobrī 10.00
Tautsaimniecības komitejas
sēde
19. oktobrī 10.00
Finanšu komitejas
sēde
22. oktobrī 10.00
Domes sēde
29. oktobrī 10.00
Sēdes notiek Dārza ielā 11,
1. stāva zālē.

Alūksnes novada domes
24. septembra sēdē
piedalījās 13 deputāti
un izskatīja 24 darba
kārtības jautājumus.
Dome nolēma:
- ņemot vērā informāciju no
zemes vienības kadastrālās
uzmērīšanas dokumentiem,
atcelt Alūksnes novada domes
2018. gada 23. augusta lēmumu Nr. 276 “Par Alūksnes
novada pašvaldībai piekritīga
zemes starpgabala ar kadastra
apzīmējumu 3642 012 0027,
Alsviķu pagastā, Alūksnes
novadā atsavināšanu”;
- secinot to, ka izdevumi,
kas nepieciešami, lai savestu
dzīvošanai kārtībā Alūksnes
novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli “Straumēs” – 2, Zeltiņu
pagastā, bet vēlāk arī
administrēšanas un
uzturēšanas izdevumi, nav
samērojami ar īpašuma
faktisko vērtību un izmantošanas iespējām, atzīt, ka minētais
pašvaldības dzīvoklis nav derīgs
dzīvošanai. Sagatavot atsavināšanai pašvaldības nekustamo
īpašumu – dzīvokli “Straumēs”
– 2, Zeltiņu pagastā ar kopējo
platību 45,1m² un ar to saistītām kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas
un zemes un nodot to atsavināšanai, par atsavināšanas veidu
nosakot pārdošanu izsolē. Uzdot
nosacītās cenas noteikšanu un
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
veikt pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu
“Pūcītes”, Pededzes pagastā, kas
sastāv no zemesgabala
3,04 ha platībā, par atsavināšanas veidu nosakot pārdošanu
izsolē. Nosacītās cenas noteikšanu un izsoles organizēšanu
uzdot veikt pašvaldības Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- izskatot bijušā zemes lietotāja
iesniegumu par zemes vienības
Alsviķu pagastā atsavināšanu,
sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Jaunviesturi”,
Alsviķu pagastā, sastāvā esošu
neapbūvētu, pašvaldībai piekritīgu zemes vienību. Piekrist, ka
atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemesgabala īpašumu
tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
novērtēšanu un atsavināšanas
procesa veikšanu, sedz zemes
vienības atsavināšanas ierosinātājs. Pēc atsavināšanas procesa
pabeigšanas šos izdevumus
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā
noteiktās cenas samaksā. Nodot
atsavināšanai pašvaldības īpašumu – neapbūvētu zemes vienību, pārdodot to par brīvu cenu
bijušajam zemes lietotājam. Uzdot nosacītās cenas noteikšanu
un atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- sagatavot atsavināšanai
nekustamā īpašuma “Dzelmes”,

Kornetos, Veclaicenes pagastā,
sastāvā esošu apbūvētu, 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, tos ieskaitīt zemes
pirkuma līgumā noteiktās cenas
samaksā. Nodot atsavināšanai
pašvaldības īpašumu – apbūvētu zemes vienību “Dzelmes”,
Kornetos, Veclaicenes pagastā,
pārdodot to par brīvu cenu uz
zemesgabala esošas, zemesgrāmatā ierakstītas būves īpašniekam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu
veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai;

bas iestādē “Pūcīte”
225,94 EUR, Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”
101,85 EUR, Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” 165,78 EUR. Apstiprināt
viena iemītnieka izmaksas par
pašvaldības izglītības iestāžu
internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no
2020. gada 1. septembra:
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas internātā
275,14 EUR mēnesī, Alekseja
Grāvīša Liepnas pamatskolas
internātā 304,15 EUR mēnesī.
Atbrīvot no Alūksnes novada
pašvaldības izglītības iestāžu
internātu izmantošanas izdevumu samaksas izglītojamos, kas
mācās Alūksnes novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs;

ir nepieciešams finansējums to
konservācijai;

- atsavināt pašvaldībai piederošu kustamo mantu - cirsmas
īpašumā “Medņukalni”, Zeltiņu
pagastā, atsavinot vienā izsoles
paketē ar kopējo pārdodamo
koku apjomu 171,55 m³: cirsmu
– kopšanas cirti (kadastra
Nr. 3694 001 0006, platība
0,73 ha, 2. kvartāla nogabalā
Nr. 9), deviņas cirsmas - kailcirtes (kadastra Nr. 3694 001
0006, ārpus meža zemes ar
kopējo platību 0,73 ha), astoņas
cirsmas – izlases cirtes (kadastra
Nr. 3694 001 0006, ārpus meža
zemes ar kopējo platību
1,04 ha). Uzdot pašvaldības
Īpašumu atsavināšanas komisijai
organizēt atsavināmās kustamās mantas - cirsmu paketes
novērtēšanu, izstrādāt izsoles
noteikumus un rīkot izsoli;

- izdarīt grozījumu ar Alūksnes
novada domes 2015. gada
27. augusta lēmumu Nr.277
“Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”
apstiprinātajā Alūksnes Kultūras
centra pakalpojumu cenrādī,
papildinot to ar diviem jauniem
punktiem. Grozījumi nosaka, ka
turpmāk būs noteikti atvieglojumi - daļēja maksa par Alūksnes
Kultūras centra telpu izmantošanu 50 % apmērā Alūksnes
novada teritorijā reģistrētām
biedrībām un nodibinājumiem.
Savukārt pašvaldībai un pašvaldības iestādēm savu funkciju
veikšanai noteikt izdevumus par
Alūksnes Kultūras centra telpu
un inventāra izmantošanu 50 %
apmērā cenrādī noteiktās pakalpojuma nomas maksas;

- izdarīt grozījumus
Alūksnes novada pašvaldības 27.09.2018. noteikumos
Nr.5/2018 “Valsts budžeta
mērķdotācijas speciālajām
pirmsskolas izglītības iestādēm
un pirmsskolas izglītības iestāžu
speciālajām grupām sadales
kārtība”;

- izdarīt grozījumu Alūksnes
novada domes 25.06.2020.
lēmumā Nr. 181 “Par Alūksnes
novada pagastu tautas/kultūras/
saieta namu telpu nomas pakalpojumiem”, papildinot cenrādi
ar diviem jauniem punktiem.
Grozījumi nosaka, ka turpmāk
būs atvieglojumi - daļēja maksa
par novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu izmantošanu 50% apmērā Alūksnes
novada teritorijā reģistrētām
biedrībām un nodibinājumiem.
Pašvaldībai un pašvaldības
iestādēm savu funkciju veikšanai
noteikt izdevumus par attiecīgo
telpu izmantošanu 50 % apmērā
no cenrādī noteiktās pakalpojuma nomas maksas;

- izdarīt grozījumus Alūksnes
novada domes 20.07.2020.
lēmumā Nr.187 “Par projektu “Zaļo un dārza atkritumu
kompostēšanas laukuma izveide
Alūksnes novadā”: apstiprināt
projekta kopējās indikatīvās
izmaksas 216 262,68 EUR, ko
sastāda pieejamais Kohēzijas
fonda finansējums indikatīvi
35,0% no projekta izmaksām,
t.i. 75 691,94 EUR un pašvaldības līdzfinansējums indikatīvi
65,0% no projekta izmaksām,
t.i. 140 570,74 EUR. Grozījumi
saistīti ar to, ka pēc būvniecības
darbu iepirkuma veikšanas ir
precizēta darbu veikšanai nepieciešamā summa, kas ir mazāka
nekā sākotnēji bija prognozēts.
Tā kā ir samazinājušās projekta
kopējās izmaksas, izmainās arī
atbalsta intensitātes attiecība
starp Kohēzijas fondu – samazinās pašvaldības līdzfinansējums
un palielinās fonda finansējums;

- apstiprināt viena skolēna
izmaksas mēnesī par pašvaldības pamata un vispārizglītojošo
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem no 2020. gada
1. septembra: Alūksnes pilsētas
sākumskolā 46,28 EUR, Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
79,49 EUR, Alūksnes novada
vidusskolā 49,41 EUR, Strautiņu pamatskolā 129,38 EUR,
Bejas pamatskolā 98,45 EUR,
Jaunannas Mūzikas un mākslas
pamatskolā 98,48 EUR, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā
113,56 EUR, Malienas pamatskolā 91,33 EUR, Pededzes pamatskolā 104,20 EUR, Ziemeru
pamatskolā 98,76 EUR. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas
mēnesī par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no
2020. gada 1. septembra:
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādē “Sprīdītis” 184,87 EUR,
Alūksnes pirmsskolas izglītības
iestādē “Pienenīte” 179,80 EUR,
Alsviķu pirmsskolas izglītības
iestādē “Saulīte” 190,54 EUR,
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītī-

- ņemot vērā vīrusa “COVID-19” pandēmijas izraisītas
sekas kultūras pakalpojumu
jomā, pārkārtot finansējumu
26 350 EUR apmērā Alūksnes
Kultūras centram publisko pasākumu organizēšanai;
- piešķirt finansējumu
3 920 EUR Alūksnes
muzejam arheoloģisko
priekšmetu konservācijai.
Alūksnes muzejā pēdējo astoņu
gadu laikā nonākuši vairāk nekā
5000 arheoloģisko priekšmetu,
kas iegūti izrakumos Alūksnes
viduslaiku pils teritorijā. Liela
daļa ir metāla priekšmetu, kuru
stāvoklis bez speciālas apstrādes
ar katru dienu pasliktinās, tādēļ

- izdalīt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem daļēju
finansējumu 3 374 EUR apmērā zibeņaizsardzības izbūvei
Veclaicenes pagasta pārvaldes
ēkai “Vaiņagos”, Veclaicenes
pagastā;
- atbalstīt vides pieejamības
nodrošināšanu pašvaldības ēkai
Uzvaras ielā 1, Alūksnē. Uzdot
Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvaldei normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā veikt iepirkumu un pēc iepirkuma rezultāta
izziņošanas informēt Alūksnes
novada domi par nepieciešamā
finansējuma apmēru;

- izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem papildu finansējumu 7 831,00 EUR
būvizstrādājuma iegādei, lai
kvalitatīvi īstenotu ERAF projektu
“Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā”. Papildu finansējums nepieciešams,
lai iegādātos smilti projekta
laikā notiekošo būvdarbu veikšanai. Minētais projekts paredz
inženiertīklu izbūvi - ūdensvadu
un kanalizāciju Gulbenes ielā.
Sākotnēji bija plānots, ka būvniecībai varēs izmantot esošo
grunti, taču tās īpašības neatbilst normatīvo aktu prasībām,
līdz ar to nepieciešams smilti
iegādāties no jauna;
- Alūksnes novada domes
priekšsēdētājam Arturam
Dukulim piešķirt daļu ikgadējā
atvaļinājuma - vienu kalendāra
nedēļu no 28. septembra līdz
4. oktobrim.
Pilnībā ar Alūksnes novada
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
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Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu
arhīva foto. Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7820 eksemplāri.
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Atbalsta Liepnas un
Pašvaldība piešķir
Pededzes pagastu pārvalžu vides stipendijas topošajiem
uzlabošanas projektus
mediķiem
24. septembra Alūksnes
novada domes sēdē
atbalstīti divi novada pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošanas
projekti - Pededzes pagasta
pārvaldes projekts “Pededzes
tautas nama lielās zāles
grīdas seguma nomaiņa”
ar indikatīvo summu līdz 20
000 EUR un Liepnas pagasta
pārvaldes projekts “Aktīvās
atpūtas vietas “Saidupe”

teritorijas labiekārtošana”
par summu 11 350 EUR.
Pašvaldības budžetā ir
izveidota speciāla Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību
infrastruktūras un vides kvalitātes
uzlabošanas mērķprogramma.
Deputātu sasaukuma darbības
periodā, četros gados, šajā
mērķprogrammā paredzēti
600 tkst eiro tieši novada pagastu infrastruktūras un vides
kvalitātēs uzlabošanas projektu

īstenošanai. Katrai no 15 novada
pagastu pārvaldēm četru gadu
periodā šim mērķim ir atvēlēti 40
tkst eiro.
Pagastu pārvaldes ar
šīs pašvaldības budžeta
mērķprogrammas palīdzību
īsteno savai kopienai un teritorijai nozīmīgus projektus.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā
no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša
otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos
var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS
5. un 19. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS
5. un 19. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
5. un 19. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA
5. un 19. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
un 9. un 23. oktobrī 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 oktobrī
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

27.10.2020.

11.00-12.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS

23.10.2020.

15.00-16.00

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

Viola Aija KAPARŠMITE

16.10.2020.

10.00-11.00

Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA

22.10.2020.

11.00-12.00

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

Līga LANGRATE

09.10.2020.

10.00-11.00

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

Modris LAZDEKALNS

19.10.2020.

9.00-10.00

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

Ainars MELDERS

29.10.2020.

9.00-10.00

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

Druvis MUCENIEKS

29.10.2020.

13.00-14.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS

19.10.2020.

14.00-15.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS

19.10.2020.

16.00-17.00

Dārza ielā 11, 317. telpā

9.00-10.00

Malienas pagasta pārvaldē

11.00-12.00

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

12.00-13.00

Pededzes pagasta pārvaldē

14.00-15.00

Liepnas pagasta pārvaldē
(Alūksnē – pieteikt pa tālruni
29355400)

Jānis ZELTIŅŠ

30.10.2020.

Jana ZILKALNE

12.10.2020.

Alūksnes novada domes
sēdē 24. septembrī pieņemts
lēmums turpināt pašvaldības
stipendijas piešķiršanu diviem topošajiem mediķiem.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības
stipendiju piešķiršanu speciālistu
piesaistei Alūksnes novadā”,
Alūksnes novada pašvaldība
piešķir un izmaksā stipendiju studentiem un rezidentiem, lai veicinātu kvalificētu
speciālistu piesaisti valsts un
pašvaldību institūcijām, un
komercsabiedrībām Alūksnes
novadā nozarēs, kas ilgtermiņā
ir nozīmīgas novada attīstības
nodrošināšanai.

Pamatojoties uz saistošo noteikumu nosacījumiem, abiem
topošajiem mediķiem - rezidentiem pašvaldība piešķirs
stipendiju 100% apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas
2020./2021.mācību gadā uz
11 mēnešiem.
Iepriekš Alūksnes novada
pašvaldība ir piešķīrusi stipendijas vēl četriem topošajiem
mediķiem viņu studiju laikā.
Šobrīd viņiem studiju process jau
ir noslēdzies.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada
pašvaldība rīko
izsoles
Alūksnes novada pašvaldība
03.11.2020. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Centra ielā 1-9, Jaunannā,
Jaunannas pagastā, Alūksnes
novadā - mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Izsoles
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 28324910.
Nosacītā cena – 2783 EUR.
Nodrošinājums – 278 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 30.10.2020. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz
30.10.2020. līdz plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
03.11.2020. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala “Jaunaitiņas”,
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes
novadā - mutisku izsoli ar
augšupejošu soli noteiktam
personu lokam. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv.
Objekta apskate piesakāma pa
tālruni 29219720. Nosacītā cena
– 9104 EUR. Nodrošinājums –
910 EUR, kas ieskaitāms
pašvaldības kontā līdz
30.10.2020. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz
30.10.2020. līdz plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
03.11.2020. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala “Mazburtnieki”,
Alsviķu pagastā, Alūksnes
novadā - mutisku izsoli ar
augšupejošu soli noteiktam
personu lokam. Izsoles noteikumi
publicēti www.aluksne.lv.
Objekta apskate piesakāma
pa tālruni 26468713.
Nosacītā cena – 1041 EUR.
Nodrošinājums – 104 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 30.10.2020. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC

no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz
30.10.2020. līdz plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
03.11.2020. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības “Zeltkalni 1”, Zeltiņu
pagastā, Alūksnes novadā mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 26520677.
Nosacītā cena – 12060 EUR.
Nodrošinājums – 1206 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 30.10.2020. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz
30.10.2020. līdz plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
03.11.2020. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības “Priedītes”, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 29379590.
Nosacītā cena – 6191 EUR.
Nodrošinājums – 619 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 30.10.2020. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz
30.10.2020. līdz plkst. 16.00.
Alūksnes novada pašvaldība
03.11.2020. rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – zemes
vienības “Silavas”, Ziemera
pagastā, Alūksnes novadā mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles noteikumi publicēti
www.aluksne.lv. Objekta apskate
piesakāma pa tālruni 29379590.
Nosacītā cena – 1791 EUR.
Nodrošinājums – 179 EUR, kas
ieskaitāms pašvaldības kontā
līdz 30.10.2020. Pieteikumu
reģistrācija katru darba dienu
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts
un pašvaldības vienotajā KAC
no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz
30.10.2020. līdz plkst. 16.00.
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Sāk Baložu bulvāra
rekonstrukciju Alūksnē

Baložu bulvārī Alūksnē
šonedēļ uzsāk nozīmīgus
ielas pārbūves darbus.
Projekta laikā plānoti ielas
infrastruktūras pārbūves darbi
Baložu bulvārī, Alūksnes pilsētā
– ietverot lietus ūdens drenāžas
būvdarbus, ielu apgaismojuma sakārtošanu, kā arī gājēju
ietves izbūvi no Parka ielas līdz
Pils ielai. Projekta pasākumi
sekmēs rekonstruētās ielas
braukšanas komforta un drošības
līmeņa uzlabošanos, pilsētvides
sakārtošanu, pilsētas iedzīvotāju
mobilitātes uzlabošanu, teritorijas sasniedzamību. Baložu
bulvārī, līdzās iebrauktuvei uz
SIA “Alūksnes enerģija”, plānots
izbūvēt automašīnu stāvvietas,
kurās varēs novietot auto,
nebraucot uzņēmēja teritorijā.
Ņemot vērā, ka būvdarbi tiks
uzsākti šā gada septembrī, tos
plānots pabeigt 2021. gada
pavasarī.
Šis ir viens no Alūksnes novada
pašvaldības projektiem, kas

atbalstīts ar Ministru kabineta
2020. gada 15. jūlija rīkojumu
“Par atbalstītajiem pašvaldību
investīciju projektiem valsts
aizdevumu piešķiršanai
ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai
saistībā ar Covid-19 izplatību”.
Ar šo rīkojumu atbalstīto projektu
mērķis ir veicināt ekonomisko
aktivitāti, lai mazinātu
Covid-19 ietekmi, tādēļ atbalstīto
projektu īstenošanai valdība
atļauj pašvaldībām aizņemties
nepieciešamos līdzekļus
Valsts kasē.
Projekta izmaksas
178 807,34 EUR. Darbus
veiks SIA “Ceļinieks 2010”,
uzraudzīs “Būvuzraugi LV” un
autoruzraudzību nodrošinās
SIA “Projekts EAE”. Projektu
vada Alūksnes novada
pašvaldības projektu vadītāja
Una Tetere-Teterovska.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdz 22. oktobrim
pieaugušie
var pieteikties
apmācībām
22. septembrī atklāta
pieteikšanās piektajai mācību
kārtai Eiropas Savienības (ES)
fondu pieaugušo izglītības
projektā “Nodarbināto
personu profesionālās
kompetences pilnveide”,
kuru īsteno Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA).
Šajā kārtā strādājošajiem
vecumā no 25 gadiem ir
iespēja izvēlēties mācības
vairāk nekā 500 izglītības
programmās. Pieteikšanās
mācībām notiek līdz
22. oktobrim.
Piektajā mācību kārtā mācības
11 tautsaimniecības nozarēs
piedāvā 57 izglītības iestādes
visā Latvijā. “Šajā kārtā mācību
piedāvājums tiek paplašināts ar
196 profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības programmām
uzņēmējdarbības nozarē.
Aicinām arī šajā nozarē
strādājošos izmantot iespēju
stiprināt savu konkurētspēju,
pilnveidojot profesionālo
kompetenci”, stāsta VIAA
direktore Dita Traidās.
Sākot ar piekto pieteikšanās

kārtu ir mainījušies
līdzfinansējuma nosacījumi un,
apgūstot kādu no profesionālās
tālākizglītības programmām,
kuru noslēgumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem būs jāmaksā
tikai 5% līdzmaksājums, jo 95%
sedz ES fondi un valsts. Turklāt
pēc programmas apgūšanas
iedzīvotājs varēs saņemt arī ceļa
izdevumu kompensāciju līdz
30 eiro mēnesī, kas iztērēti,
dodoties uz prakses vietu un
atpakaļ. Pārējo izglītības programmu veidos iedzīvotāju
līdzfinansējuma apjoms
paliek nemainīgi 10%, ES
fondu un valsts – 90%.
Maznodrošinātajiem un
trūcīgajiem mācības ir bez
maksas, savukārt strādājošie
ar invaliditāti var pretendēt uz
asistenta vai surdotulka izmaksu
kompensāciju mācību laikā.
Tāpat kā iepriekš pieteikšanās
mācībām norit tiešsaistē
mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.
lv, izmantojot www.latvija.lv
autentifikāciju un e-pakalpojumu
jebkurā diennakts laikā.
Turpinājums 8. lappusē

30.09.2020.

Pašvaldība apstrīdēs lēmumu par
Veselības veicināšanas pakalpojumu
centra projekta neatbalstīšanu
Iepriekšējā
“Alūksnes Novada Vēstu”
numurā tika publicēts
materiāls par plānoto
Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra projektu
un jau pēc tā iznākšanas
pašvaldībā tika saņemta
Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras vēstule, kurā
tā informējusi, ka neslēgs
vienošanos ar pašvaldību
par projekta ieviešanu,
pamatojot savu lēmumu
ar risku izvērtējumu un
uz to pamata balstītiem
aģentūras un Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas
secinājumiem.

ka noraidīšanas patiesie iemesli
ir finanšu noņemšana vai
apzināts kaitējums novadam,
- pēc vēstules saņemšanas
pauda Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

- Par šādu lēmumu neesam
pārsteigti, par to liecināja visa
līdzšinējā ministra Jura Pūces
publiskā komunikācija Alūksnes
projekta sakarā. Aģentūra
savā argumentācijā lielākoties
balstās uz Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra nomnieka
darbības un plānu analīzi,
taču neviens normatīvais akts
pašvaldībai vispār nav uzlicis par
pienākumu līdz vienošanās par
projekta īstenošanu noslēgšanai
atrast objekta nomnieku. Šī bija
pašvaldības iniciatīva ar mērķi
būt pārliecinātiem par projekta
iznākuma rādītāju sasniegšanu.
Līdz ar to vēlreiz apliecinās,
ka pats projekts pēc būtības ir
atbilstošs un netiek apstrīdēts.
Mums nav saprotams, kāpēc
pašvaldībai netiek piedāvāts
mainīt nomnieku divarpus gadu
laikā līdz objekta nodošanai
ekspluatācijā. Tas vien liecina,

KNAB neveiks
pārbaudi pašvaldībā

Alūksnes novada pašvaldība
nepiekrīt aģentūras pieņemtajam
lēmumam, tādēļ izmantos savas
tiesības un vērsīsies attiecīgās
instancēs, lai šo lēmumu
apstrīdētu. Šajā sakarā
11. septembrī notikušajā
Alūksnes novada domes ārkārtas
sēdē tika pieņemts lēmums
piešķirt finansējumu
24 000 EUR apmērā neatkarīgu
finanšu ekspertu un juridisku
konsultāciju piesaistei.

Septembra vidū Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija publiski
paziņoja, ka, pamatojoties uz
ministrijā saņemtu iesniegumu, tā ir vērsusies Korupcijas
novēršanas un apkarošanas
birojā (KNAB) un Valsts kontrolē
ar aicinājumu izvērtēt Alūksnes
novada domes un tās
amatpersonu iespējamos
pārkāpumus.
Laikraksta “Alūksnes un
Malienas Ziņas” 25. septembra
numura publikācijā Korupcijas
novēršanas un apkarošanas
birojs informējis, ka pirms
pusotras nedēļas saņemtais
iesniegums no Vides
aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrijas
(VARAM) nesatur pamatotu
informāciju, lai uzsāktu
padziļinātu pārbaudi.
Citāts no laikraksta publikācijas:
“KNAB iepazinās ar VARAM
15. septembrī pārsūtīto
iesniegumu par Alūksnes novada
domes deputātu un citu
personu, iespējams,
pretlikumīgām darbībām.
Norādām, ka šovasar, jūnija
vidū, KNAB saņēma identisku
iesniegumu un pēc iepazīšanās
ar tā saturu konstatēja,
ka iesniegums nesatur
pamatotu informāciju, lai KNAB
uzsāktu padziļinātu pārbaudi
par amatpersonu iespējamu
iesaisti koruptīvās darbībās
vai pieļautiem interešu
konflikta pārkāpumiem,”
laikrakstam stāsta KNAB
Stratēģiskās komunikācijas
nodaļas priekšniece
Paula Vilsone.
Viņa arī norāda, ka
21. septembrī KNAB nosūtīja
VARAM atbildi, izklāstot iestādes
iepriekš secināto un vienlaikus
aicināja ministriju kā atbildīgo
institūciju par pašvaldību
darbības tiesiskuma uzraudzību
savas kompetences ietvaros
pārbaudīt iesniegumā minētās
informācijas pamatotību.
“Tāpat KNAB lūdza VARAM
informēt pretkorupcijas iestādi
par konstatētajiem faktiem, kas
VARAM ieskatā liecina par valsts
amatpersonu iesaisti koruptīvās
darbībās vai pieļautiem interešu
konflikta pārkāpumiem,”
saka P. Vilsone.”

Pašvaldība plāno veidot
atbalsta fondu uzņēmējiem

Septembrī pašvaldības
pārstāvji organizēja tikšanos
ar uzņēmējiem, lai pārrunātu
aktuālākās problēmas,
uzklausītu uzņēmēju lielākās
vajadzības un piedāvātu
iespējamos risinājumus.
Diskusijā piedalījās Alūksnes novada pašvaldības priekšsēdētāja
vietnieks Dzintars Adlers,
Sociālo lietu pārvaldes vadītājs
Arturs Upītis, kā arī domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.
Pavasarī, aptaujājot uzņēmējus,
izkristalizējās vairākas būtiskas

problēmas, kas saistītas ar
sekmīgu uzņēmējdarbības
attīstību. Kā viena no galvenajām
tika uzsvērta ceļu infrastruktūra.
Vēl pie vajadzībām uzņēmēji
min ražošanai paredzētās nojumes un cietā seguma laukumus. Dzintars Adlers stāsta, ka
problēmas iespējams risināt,
pakāpeniski izmantojot līdzekļus
no Eiropas struktūrfondiem un
pašvaldības līdzekļiem.
Diskusijai turpinoties, no
pašvaldības pārstāvju puses tika
piedāvāts veidot atbalsta fondu
uzņēmējiem. Šis fonds daļēji

tiktu veidots no atsavināšanas
procesā iegūtajiem līdzekļiem,
kā arī meža apsaimniekošanas
līdzekļiem.
- Pēc sarunas ar uzņēmējiem
šis jautājums tika izskatīts
Tautsaimniecības komitejā.
Deputāti atbalstīja ieceri veidot
fondu, bet summu, kuru ieguldīt,
skatīt kontekstā ar nākamā gada
budžetu,- stāsta Dzintars Adlers.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

30.09.2020.
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Alūksnes Kultūras centram 5!
Turpinājums no 1. lappuses
Alūksnes Kultūras
centra skolotāju kora “Atzele”
mākslinieciskais vadītājs Jānis
Baltiņš saka: “Šie pieci gadi ir
pagājuši iedvesmojoši! Jaunā
koncertzāle un Kultūras
centrs – tā ir bijusi iespēja veidot
interesantas, apjomīgas koncertprogramas ar profesionālu
mūziķu dalību, ar pateicīgiem
klausītājiem, ar tiešu atbalstu
no kultūras centra vadības un
darbiniekiem.”
Alūksnes Kultūras centra
metodiķe, kora “Brūklenājs”
diriģente Ilze Briediņa: “Šis
ir bijis brīnišķīgi skaists
skrējiens pa augstu laimes un
profesionalitātes taku vienā
rāvienā! Tikai uz priekšu!”
Šobrīd mūsu amatierkolektīvi
gatavojas gaidāmajiem
Dziesmu un deju svētkiem,
kaļ plānus jauniem sadarbības
projektiem un dara radošus
darbus, kas nākotnē sekmēs
kolektīvu izaugsmi un priecēs
Alūksnes publiku.
Lai arī šī brīža Covid-19 laiks
gandrīz visiem ir licis apstāties,
izvērtēt padarīto un pārplānot
nākotnes darbus, tas radījis
arī patīkamus piedzīvojumus!
Piemēram, godam tika
“notaurēts” Aijas Andrejevas
auto koncerts (otrais tāda veida
pasākums Latvijas vēsturē!),
pilsētas svētkos alūksnieši un
viesi varēja baudīt brīvdabas
koncertu pie Tempļakalna, sēžot
laivās Alūksnes ezerā. Jāuzteic
mūsu amatierteātris “Slieksnis”,
kas pieņēma radošu un
tehnisku izaicinājumu pirmo reizi
savu izrādi (skatītāju iemīļoto
komēdiju “Manu sievu sauc
Moriss”) spēlēt uz Lielās zāles
skatuves. Kad būs beigušies ar
Covid-19 saistītie pulcēšanās
ierobežojumi, Alūksnes Kultūras

centrs aicinās skatītājus uz
kopīgu piecu gadu jubilejas
pasākumu.
Tas viss ļauj pārliecināties, ka
šādi pārbaudījumi, lai arī “izsit”
no ikdienas, kā saka Alūksnē,
šaursliežu dzelzceļa sliedēm,
tomēr pierāda, ka radoša un
saliedēta komanda spēj realizēt
visu.
“Alūksnes Kultūras centra
komanda ir īpaša. Tās sastāvs ir
gadiem nemainīgs, profesionāls
un vērsts uz izcilu rezultātu.
Kolēģi ir draugi un viens otru
uztver kā ģimeni, kurā valda
saticība, uzticēšanās un lietu
kārtība. Ikviens ir galvenā
iestādes vērtība un svarīgs
zobratiņš lielajā Kultūras centra
pulkstenī. Ir skaidrs, ka nākotnē
mūs visus sagaida vēl daudz
skaistu notikumu. Nepārtraukti
strādāsim, lai alūksnieši un
pilsētas viesi vienmēr varētu
izbaudīt aktuālu, unikālu un
kvalitatīvu kultūras saturu. Es
lepojos, ka šī Alūksnes pērle
ezera krastā ir kļuvusi par vietu,
kurp ikviens ne tikai atbrauc
apskatīties, bet vēlas atgriezties
vēl un vēl. Alūksnes Kultūras
centrs bija, ir un būs vieta
apņēmībai, uzņēmībai, skaistai
un skanīgai nākotnei,” saka
Alūksnes Kultūras centra
direktore Sanita Bērziņa.
Kultūras centra atklāšanā, dodot
garīgo spēcinājumu iestādei,
tās kolektīvam un alūksniešiem,
kapelāns Laimnesis Pauliņš teica:
“Cilvēks uzcēla namu, namam
tagad ir jāceļ cilvēks.” Nedaudz
vēlāk konkursā “Gada labākā
būve Latvijā” Alūksnes Kultūras
centram piešķīra īpašu simpātiju
balvu un titulu – “Ēka ar dvēseli”.
Filozofējot varētu teikt tā –
ja Kultūras centra darbiniekiem
ik dienu ir uzticēts atvērt vai
aizvērt durvis uz šo dvēseli,
ir skaidrs, ka tieši jūs, mīļie
apmeklētāji, esiet tie, kas šo

Ikvienam māksliniekam, kas koncertē Alūksnes Kultūras centrā, ir iespēja atstāt savu īpašo vēstījumu
iestādei un šeit iespēja iepaīties ar daiem spilgtākajiem no tiem
dvēseli piepilda, ļauj tai kļūt
arvien plašākai, gaišākai,
krāšņākai un skaistākai! Un tikai
kopā mēs kļūstam labāki! Mēs
ticam, ka esam attaisnojuši un

turpināsim pildīt gan kapelāna
novēlējumu, gan “Gada labākā
būve Latvijā” žūrijas piešķirto
balvu.
Paldies visiem un uz tikšanos!

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
mārketinga speciālists

Piektajā gadadienā Alūksnes Kultūras centram un tā darbiniekiem vēlu saglabāt augsto mērķi,
proti, celt cilvēku. Ir laiks izvērtēt un svinēt sasniegto. Šis ir laiks atzīt to, kas nav izdevies, atzīt to un
izdarīt secinājumus.
Dodoties uz nosprausto mērķi, ceļā noteikti gadīsies kāds līkums, kāds laika sprīdis, kur mērķis būs grūtāk
saskatāms. Pat, ja kādā brīdī ir jāsamazina uzņemtais ātrums un jānoliecas, lai jūsu, Alūksnes Kultūras
centra komandas, acu skatiens netiek novērsts no tā, kur vēlaties nonākt.
Sirsnīgi sveicu jūs Alūksnes Kultūras centra piektajā gadadienā.
Paturot jūs lūgšanās, Cēsu baptistu draudzes mācītājs Laimnesis Pauliņš

Alūksnes Kultūras centra kases darba laika
izmaiņas un aktuālā informācija
Alūksnes Kultūras centra
kase ir atsākusi darbību
ierastajā režīmā, kā arī
šobrīd ir zināmas visas
iepriekš ieplānoto pasākumu
norises izmaiņas, kuras
radīja vīrusa Covid-19
ierobežojumi un aizliegumi.
Pēdējās nedēļas un mēneši,
gluži kā ikvienam no mums, arī
kultūras jomai bijuši neziņas un
izmaiņu pilni. Tomēr līdz ar vīrusa Covid-19 radīto ierobežojumu
mazināšanos, ierasto darba laiku
ir atsākusi Alūksnes Kultūras
centra kase.
Alūksnes Kultūras centra kases
darba laiks turpmāk ir šāds:
no otrdienas līdz piektdienai tā
darbosies no 8.00 līdz 16.00,
sestdienās no 10.00 līdz 14.00,
svētdienās un pirmdienās kase
būs slēgta.
Vēlamies vērst uzmanību uz
faktu, ka joprojām daži biļešu īpašnieki nav ieradušies uz
Kultūras centra kasi, lai atgrieztu
biļetes un saņemtu naudu par
atceltajiem pasākumiem.

Atceltie pasākumi, uz kuriem
biļetes var atgriezt Alūksnes
Kultūras centra kasē:
• 14. marta Alūksnes Kultūras
centra deju kopu “Jukums” un
“Olysta” koncerts (biļetes cena
2,50 EUR);
• 15. marta Artura Gruzdiņa
koncerts “Aplī” (10,0013,00 EUR);
• 26. marta Viestura Kairiša filma “Pilsēta pie upes” (3,00 EUR);
• 28. marta Alūksnes Kultūras
centra skolotāju kora “Atzele”
koncerts (5,00 EUR);
• 29. marta Alūksnes Kultūras
centra Ulda Sedlenieka Alūksnes
Tautas teātra “Slieksnis” izrāde
“Manu sievu sauc Moriss”
(5,00 EUR);
• 13. aprīļa Alūksnes Kultūras
centra Ulda Sedlenieka Alūksnes
Tautas teātra “Slieksnis” izrāde
“Manu sievu sauc Moriss”
(5,00 EUR);
• 31. oktobra Dzintara Čīčas
koncerts (7,00-15,00 EUR).
Šobrīd arī ir noskaidroti visi pasākumi, kuri ir pārcelti – tiem ir
noteikts jauns norises datums un

esošie biļešu īpašnieki, ja jaunais
pasākuma norises datums ir
pieņemams, to varēs apmeklēt ar
jau iepriekš iegādātajām biļetēm.
Ja jaunais pasākuma norises
datums apmeklētājam neder,
biļetes ir iespējams atgriezt kasē.
Pārceltie pasākumi:
• 5. aprīļa Dailes teātra viesizrāde “Liec Dievam
pasmieties” pārcelta uz 2020.
gada 29. novembri;
• 26. aprīļa Latvijas Operetes
teātris, muzikāla piedzīvojumu
spēle “Karlsons” pārcelta uz
2020. gada 13. decembri;
• 24. maija grupas “Baritoni”
koncerts pārcelts uz 2020. gada
30. oktobri;
• 18. septembra Rikardiona
koncerts pārcelts uz 2021. gada
17. septembri;
• 4. oktobra komēdija “Sieviete
kā konfekte” pārcelta uz 2021.
gada 27. martu;
• 10. oktobra grupas “Eolika”
koncerts pārcelts uz 2021. gada
9. oktobri;
• 16. oktobra rokopera “Mauglis” pārcelta uz 2021. gada 21.
oktobri;

• 8. novembra koncertuzvedums
“Vella kalpiem – 50 / Šerlokam
Holmsam – 40” pārcelts uz 2021.
gada 7. novembri.
Kultūras centra kolektīvs izsaka
cerību, ka līdz ar katru dienu
būsim tuvāk pilnvērtīgai kultūras
dzīves norisei un sarežģījumi,
neziņa, kas rodas līdz ar pārceltu vai atceltu pasākumu, nebūs
mūsu ikdiena. Atvainojamies
biļešu īpašniekiem par sagādātajām neērtībām un sakām paldies
visiem, kas izmaiņas uztver ar

sapratni!
Joprojām gan aicinām kasi bez
liekas vajadzības neapmeklēt.
Kases darba laiks:
Pirmdienās: BRĪVS
Otrdienās līdz piektdienās:
8.00-16.00
Sestdienās: 10.00-14.00
Svētdienās: BRĪVS
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
mārketinga speciālists
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Ausma Milija Zakarīte
nosvinējusi
100. dzimšanas dienu

22. septembrī, Jaunalūksnes
pagasta Kolberģī ģimenes
lokā savu lielo jubileju
sagaidīja Ausma Milija
Zakarīte (attēlā vidū kopā ar
ģimenes locekļiem).
Viņu sveikt devās Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs
Arturs Dukulis, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Inga Ozoliņa un
Jaunalūksnes pagasta pārvaldes
vadītājs Viesturs Zaķis.

Ausma dzimusi Gulbenes
novada Adulienas pagasta
“Podziņās”, bet nu jau deviņus
gadus dzīvo Jaunalūksnes
pagasta Kolberģī, un rūpes
par mammu uzņēmusies viņas
meita Ieva Zakarīte un dēls Juris
Zakarītis.
Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izmaiņas Mūzikas un
Mākslas skolu pakalpojumu
maksā
Alūksnes novada domes
24. septembra sēdē pieņemti
lēmumi par Alūksnes Mūzikas
skolas un Alūksnes Mākslas
skolas maksas pakalpojumu
cenām.
Ņemot vērā to, ka no
1. septembra ir palielināts
pedagogu atalgojums, bija
nepieciešams pārrēķināt
pakalpojumu maksas, un šobrīd
abās minētajās izglītības iestādēs
ir pārskatītas interešu
programmu izmaksas.
Alūksnes Mūzikas skolas
audzēkņiem no 1. oktobra
pieaugs vecāku maksa par
fakultatīvu mācību stundu
profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvei, vecāku
līdzfinansējums interešu izglītības
programmu apguvei, kā arī

maksa par pieaugušo izglītības
programmas apguvi.
Alūksnes Mākslas skolā no
1. oktobra izmaiņas būs vecāku
līdzfinansējuma apmērā interešu
izglītības programmu apguvei un
maksā par pieaugušo izglītības
programmas apguvi. Mākslas
skolā pārskatītas izmaksas arī
par vairākiem citiem ar izglītību
nesaistītiem pakalpojumiem,
piemēram, skolas ēkas apskate
skolas pārstāvja pavadībā, grupu
nodarbības radošajās darbnīcās,
izstāžu zāles iznomāšana,
mācību telpas iznomāšana,
ieejas maksa zāles
apmeklējumam izstāžu laikā.
Konkrētāk ar katras minētās
programmas maksu audzēkņu
vecākus aicinām iepazīties
izglītības iestādē.

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

nav pārņēmuši pārvaldīšanas
tiesības un mājas atrodas
Alūksnes novada pašvaldības
bilancē.
Ar pārvaldīšanas maksas
aprēķinu projektu 2021. gadam
dzīvokļu īpašnieki var iepazīties
SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā
Rūpniecības ielā 4, Alūksnē sākot
no 2020. gada 15. oktobra.
Jautājumu gadījumā lūdzam
griezties SIA “ALŪKSNES NAMI”
birojā Rūpniecības ielā 4,
Alūksnē pie nekustamā īpašuma
pārvaldnieka Ulda Jaunzema.

30.09.2020.

“Sprīdītis” – pirmie ekoskolu
vēstnieki Latvijā
Alūksnes PII “Sprīdītis”
ir pirmā un šobrīd vienīgā
izglītības iestāde Latvijā,
kas ieguvusi augstāko
Ekoskolu novērtējumu
- Vēstnieku statusu.
Apbalvošanas pasākumā
piedalījās iestādes
Ekoskolas koordinatore Anta
Apine un Ekopadomes locekle, skolotāja
Sanita Strakša.
Ikgadējais Ekoskolu
apbalvošanas pasākums
notika 22. septembrī tiešraidē,
Vides izglītības fonda
Facebook platformā:
https://www.facebook.com/
videsfonds/.
Šogad jau 183 izglītības iestādes
saņēma Ekoskolu programmas
apbalvojumus par sasniegumiem
vides izglītībā.
Klātienē pasākumā piedalījās
Juris Pūce, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs,
Inese Liepiņa, VISC vecākā
referente vides izglītības
jautājumos, Jānis Ulme, Vides
izglītības fonda vadītājs, Daniels
Trukšāns, Ekoskolu programmas
vadītājs Latvijā, kā arī pārstāvji
no četrām Ekoskolām,
skolotāji un jaunieši.
Video uzrunu teica Pramod
Kumar Sharma, FEE Global,
Ekoskolu programmu
direktors. Latvijas Valsts
prezidents Egils Levits
videouzrunā īpaši atzīmēja divas
Ekoskolas: Amatas pamatskolu,
kura Zaļā Karoga balvu ieguva
17. reizi un ir pirmā Ekoskola
Latvijā, kā arī Alūksnes PII
“Sprīdītis”, kuri ar savu aktīvo,
strukturēto un sistemātisko
darbošanos ir spējuši aizraut ne
tikai visus darbiniekus un bērnus,
bet arī vecākus un vietējo
kopienu, par ko tiek pasniegts

Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un
atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International
programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2020. gadā” ietvaros
augstākais Ekoskolu
apbalvojums.
Ekoskolu programma ir plašākā
ilgtspējīgu skolu programma
Latvijā un arī pasaulē. Pie
mums tā katru gadu apvieno
ap 200 izglītības iestāžu – no
pirmsskolām līdz augstskolām.
Ekoskolu programmā pasaulē
piedalās vairāk nekā
59 000 skolu. Tās vieno
kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus
aizraujošā, uz rīcību orientētā un
sociāli atbildīgā vides izglītības
procesā, kas veicina ilgtspējīgu
attīstību. Starptautiskā Zaļā
karoga balva ir kvalitātes zīme,
ar ko lepoties – to saņem tikai
tās skolas, kas ilgstošā laika
posmā spēj demonstrēt izcilas
aktivitātes vides jomā. Latvijas
Ekoskolas nosaukums un diploms
savukārt ir nacionāla līmeņa
balva skolām, kuras ir ceļā uz
Zaļo karogu.
Šajā mācību gadā visas
izglītības iestādes, kas iesaistītas
Ekoskolu programmā, darbosies
pēc jaunas, uzlabotas pieejas,

veicinot arī jaunās kompetenču
pieejas ieviešanu, kā arī
aizvien vairāk ieraugot
Ekoskolu programmu kā
instrumentu sekmīgākai
savas skolas izvirzīto mērķu
īstenošanai.
Alūksnes novadā šobrīd mēs
esam vienīgā Ekoskola un ļoti
vēlētos, lai pirmsskolēniem
aizejot uz skolu, programma
turpinātos, tāpēc aicinām skolas
iesaistīties šajā aizraujošajā
programmā. Vides apstākļi
pasaulē diemžēl ir tādi, ka, kā
teica viena no A. Upīša
Skrīveru vidusskolas Ekopadomes
jaunietēm: “Ikvienai skolai
jākļūst par Ekoskolu jau
šodien, rīt var būt par vēlu,
patiesībā par Ekoskolu
ikvienai skolai bija jākļūst
vakar.”
Anta Apine,
Alūksnes PII “Sprīdītis”
vadītājas vietniece izglītības jomā

Konference “MĒS ROSĪGĀS KOPIENĀS”
2020. gada 14. oktobrī (trešdiena) plkst. 11.00-14.00
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē
10.30 – 11.00 Reģistrācija un
kafija
11.00 – 11.15 Atklāšana
11.15 – 11.30
No individuālisma kultūras uz
kopienas sajūtu
Ilze Zvejniece, projekta “Alūksnes
NVO atbalsta centrs – rosīgām
kopienām” vadītāja
11.30 – 11.45 Mazpilsētas Apes
Lielā sporta jauda
Daiga Bojāre, Apes novada
domes projektu vadītāja (Ape)
10.45 – 11.15 Atrast aizrautību
un izmantot iespējas
Maruta Castrova, biedrības “Ritineitis” vadītāja (Balvi)

11.15 – 11.30 Ziemeru muiža,
kur satiekas ģimenes, mākslas un
vēsture Egija Silāre, biedrības
“Ziemerpils” valdes locekle
12.15 – 12.30 Kad kopā sajauc
dedzību, ēdienu, ceļošanu,
mākslu, draudzēšanos un
sadarbību
Irita Tīlane-Pakalniņa, burgeru
kafejnīcas “TVAIKSxOGLE”
izveidotāja (Alūksne), un Artis
Barinskis, kultūrvietas "Lokāls
Siltumnīca" idejas autors un
īstenotājs (Gulbene)
12.30 – 12.50 Kafijas pauze
12.50 – 13.50 Kā piepildīt
savus sapņus?

Par savu sapņu apzināšanos,
bailēm un iespējām. Lai Tava
dzīve mainītos, Tev ir jāmainās!
Santa Ogriņa, uzņēmēja,
personības izaugsmes trenere,
biznesa koučs, mentore
13.50 – 14.00 Konferences
noslēgums
Konferenci vada Ilze Zvejniece,
biedrība “Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”.
Aicinām pieteikt savu dalību
konferencē pa tālruni 28642250
(Dzintra) vai aizpildot anketu
tiešsaistē
https://ej.uz/Aluksnes
Konference2020

Konference notiek projekta "Alūksnes NVO atbalsta centrs - rosīgām kopienām" laikā, ko ﬁnansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
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Top “Malēnieša pasaule” –
jaunā Jaunlaicenes muižas
muzeja pamatekspozīcija
2020. gada aprīlī muzejs
sāka īstenot projektu
“Jaunlaicenes muižas
muzeja pamatekspozīcijas
“Malēnieša pasaule”
izveidošana”.
Jaunā pamatekspozīcija
stāstīs par malēniešu atšķirīgo
dzīves uztveri, izdomas
un jaunradīšanas spējām,
māņticībām un nostāstiem,
malēnieša pasaules izpratni,
labā un ļaunā apziņu, malēniešu
zemes rašanos un valodu, kā
arī, protams, par zināmāko ar
malēniešiem saistīto leģendu –
par gaismas radīšanu.
Projektu realizē Jaunlaicenes
muižas muzeja darbinieki kopā
ar Alūksnes novada uzņēmējiem
un saimnieciskās darbības
veicējiem: SIA “Stick with us”
izstrādā izstādes dizainu, SIA

“ZB MĒBELES” izgatavo stendus, Artūrs Mollers veido
dažādus individuālos produktus,
kas nepieciešami projektam,
piemēram, stendu “Grāmata”,
anotāciju plāksnes, telpisko
karti u.c., audēja Ineta Leja
izgatavo arheoloģisko tērpu
atdarinājumus, šuvēja Ineta
Vimba veido instalāciju “Veļu
valstība”, galdnieks Vladimirs
Jankovskis - instalāciju “Gaismas
radīšana”.
Līdz septembrim esam
pabeiguši tekstu atlasi un
tulkošanu igauņu (tulkoja Mārīte
Uibo), krievu (tulkojumu rediģēja
brīvprātīgā Jeļena Makaveičuk)
un angļu (tulkoja Una Zadumina)
valodā. Izgatavota “Malēniešu
vārdu spēle” (Artūrs Mollers), kā
arī pabeigta ilustrācija “Tumšā
dziļā leja”, kuru gleznoja Liene
Gusta. SIA “Kristāla kurpīte”

izgatavoja arheoloģiskos apavus.
Septembrī un oktobrī
saskaņosim tekstu izkārtojumu uz
stendiem un liksim kopā, vienotā
ekspozīcijā, atsevišķi izgatavotos
priekšmetus.
Projektu finansē Valsts
Kultūrkapitāla fonda
mērķprogramma “Muzeju
nozares attīstības
programma”, kur
projektu konkursā ekspozīcijas
izveidošanai piešķīra
10 000 EUR.
Kopējais projekta budžets ir
15 463,55 EUR, to līdzfinansē
Alūksnes novada pašvaldība.

Alūksnes muzeja
piedāvājums gadalaiku mijā
Alūksnes muzeja
piedāvājumā ir
pamatekspozīcijas, kuras
viesiem sniedz priekšstatu
par Alūksnes un tās
apkārtnes galvenajām
vēstures norisēm, un ir
bagāts mainīgo izstāžu
klāsts. Katram apmeklētājam
ir iespēja izvēlēties savām
interesēm piemērotāko.
Vasaras sezona Alūksnes
muzejā pagāja lielā rosībā.
Apmeklētājiem tika piedāvātas
14 ekspozīcijas un izstādes par
vēsturi, personībām, mākslu,
apskatāma unikāla miniatūro
latviešu tautastērpu kolekcija.
Noslēdzot aktīvo tūrisma
sezonu, tika organizētas divas
tikšanās. 5. septembrī muzejā
viesojās mākslas zinātniece Ilona
Audere, mākslinieks Roberts
Muzis un tekstilmāksliniece
Elīna Lūsis-Grīnberga ar sarunu
par tekstilmākslinieces Ainas
Muzes un rotu mākslinieka
Aiga Audera radošo
devumu mākslas un
kultūras telpā. Mūsu valsts
tekstilmākslas „zelta fonds”
nav iedomājams bez
tekstilmākslinieces Ainas Muzes
veikuma. Māksliniece strādājusi daudzveidīgās aušanas un
tekstilmozaīkas tehnikās, viņas
radošais sniegums spilgti atklājas
lielformāta un arī miniatūrās
kompozīcijās, kur rodami gan
abstraktu formu risinājumi, gan
stilizēti figurāli motīvi, paužot
folkloras, vēstures un sakrālās
tēmas emocionāli piesātinātās
zīmēs un simbolos. Viņas tekstili
ir apliecinājums tam, ka Ainas
Muzes daiļradi allaž caurvijušas
rūpes par Latvijas vēsturi un
kultūru kā patiesu un saudzējamu vērtību. Līdzīgi kā jūgendstila periodā, arī mūsdienās
ir mākslinieki, kuri rotaslietās
vēlas satvert dabas daudzveidīgo
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Radošā darbnīca “Ļaujies
ideju lidojumam” Ilzenes
bibliotēkā
27. augustā Ilzenes
bibliotēkā mūsu pagasta
iedzīvotājiem bija iespēja
radoši izpausties, pirmo
reizi dekupāžas tehnikā
pārveidojot kādu priekšmetu
mūsu vietējās mākslinieces
Iritas Meleces vadībā.
Mūsu pulciņā (11 dalībnieki)
darbojās gan bērni, gan
pieaugušie. Taburete, burciņas,
pudeles, glāzes, krūzes paliktņi
ieguva pārsteidzošu izskatu.
Pasniedzēja pastāstīja dažādas
idejas, kā var saudzēt vidi,
atrodot citu pielietojumu lietām,
kas atrodas katra mājā - lampas
abažūru var nomainīt, izmantojot jebkādu audumu, vai uz
stieplītēm var uzvērt pērlītes.
Dekupēt var, izmantojot gan
avīzes un žurnālus, gan reklāmas
bukletus.
Lai atbalstītu vietējos uzņēmējus,
vajadzīgie materiāli tika iegādāti
veikalā “Krāsas un otas”, kas
atrodas Alūksnē, Darba ielā 19.
Tas būs interesants ikvienam, lai
rastu iedvesmu radoši izpausties
un veikala īpašniece sniegs
konsultācijas, iedrošinot piepildīt
kādu sapni, pārveidojot lietas.
Liels paldies par šo projekta “ Alūksnes NVO atbalsta
centrs – rosīgām kopienām”

sniegto atbalstu – 41,00 EUR,
dodot iespēju mūsu pagasta
iedzīvotājiem, darot pavisam ko
citu nekā pierasts, pabūt kopā tā vienkārši! Katrs dalībnieks bija
priecīgs par paveikto. Dažiem
radās jaunas idejas par citām
lietām, ko varētu pārveidot.
Bibliotēkā ir pieejami materiāli
dekupāžai, laipni aicināts ikviens,
kurš vēlas radoši izpausties!
Nora Ceriņa,
Ilzenes bibliotēkas vadītāja kultūras darba organizatore

Noslēdzies “Transports
pēc pieprasījuma”

Tikšanās ar mākslas zinātnieci Ilonu Auderi, mākslinieku Robertu Muzi,
tekstilmākslinieci Elīnu Lūsis-Grīnbergu par tekstilmākslinieces Ainas
Muzes un rotu mākslinieka Aiga Audera radošo devumu
skaistumu. Aigis Auders radošu
iedvesmu guvis gan ierastās,
gan neparastās dabas formās un
faktūrās. Par mākslinieka rotām
tapuši dažādās kompozīcijās savienoti dabas elementi – smalku
sakņu vijumi, jūras nogludināti
priekšmeti, meža veltes un dabas
veidojumi, ko akcentē Latvijas
dārgakmens – dzintars. Aiga
Audera rotas ir viņa ieraudzīto
dabas pēdu radošais
demonstrējums, kas pārtapis
rokassprādzē, gredzenā vai
auskaros. Lai dabas materiāls
atmirdzētu sudrabā, dabas
filigrānās formas veikušas garu
pārtapšanas procesu
meistara darbnīcā. Abu
mākslinieku daiļradi saistījušas
gan vairākas kopizstādes, gan
dabas pieskāriens viņu darbos.
3. oktobrī Alūksnes muzejā
noslēgsies vasaras izstāžu zāļu
darbība, tiekoties ar keramiķi
Normundu Laņģi un
kalējmeistaru Edvīnu Šakali, ar
iespēju iegādāties mākslinieku
darbus. Keramiķis Normunds
Laņģis radīšanas procesā katru
detaļu individuāli pielāgojis,
apstrādājis un piestiprinājis īstajā
vietā, tā, lai finālā mākslas darbs

būtu gan unikāls, gan solīds,
bet mākslinieks Edvīns Šakalis
māk uguni kā jaunu meiteni
apčubināt, māk laktu un veseri
pārvērst svilpavniekā, kura
sasauktās un izdziedātās
melodijas pārtop īstos mākslas
darbos. Ar uguns un sava spēka
palīdzību viņš savalda metālu,
liek tam izlocīties astotniekā,
pārtapt par lukturi, kas rāda
gaismu tumšajā veļu laikā, vai
par zvanu, kas dzied rudens
vējos.
Atnākot zeltainajam rudenim,
Alūksnes muzejs īpaši aicina
izbaudīt Muižas parka burvīgās
ainavas, ielūkoties mākslinieka
Pētera Postaža gleznu krāsainajos toņos, piedalīties koka, kaula
un māla apstrādes meistarklasēs,
gatavojot Alūksnes viduslaiku
pils spēles un rotaļlietas, un
iepazīties ar restaurācijas norisi
Jaunajā pilī muzejpedagoģiskajā
programmā “Par restaurāciju
(ieskats Alūksnes Jaunajā pilī)”.
Jolanta Baldiņa,
Alūksnes muzeja
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem speciāliste

Ir noslēdzies Vidzemes
plānošanas reģiona
īstenotais Eiropas Savienības
līdzfinansētais projekts
“MAMBA”, kura laikā
pakalpojumu “transports pēc
pieprasījuma” organizēja
divās Vidzemes pašvaldību
teritorijās – Alūksnes un
Mazsalacas novadā. Laika
posmā no 2019. gada
21. oktobra līdz 2020. gada
31. augustam ar transportu
pēc pieprasījuma Vidzemē
pārvadāti 2680 pasažieri,
veikti 1250 reisi un kopumā
nobraukti 24 060 kilometri.
Projekta mērķis ir uzlabot
mobilitātes pakalpojumu
pieejamību attālajos lauku
apvidos un demogrāfisko
pārmaiņu skartajos reģionos un
pilnveidot transporta
pakalpojumu sniedzēju
kapacitāti.
18. septembrī Alūksnes novadā
uz noslēguma pasākumu bija
aicināti vietējie iedzīvotāji,
kuri gandrīz gadu izmantojuši
Latvijā inovatīvu mobilitātes
pakalpojumu “transports pēc
pieprasījuma”.
Marta Riekstiņa, Vidzemes
plānošanas reģiona Mobilitātes
centra koordinatore: “Lai arī
iedzīvotāji zināja, ka šis ir
izmēģinājums, sarunās jūtams
rūgtums par to, ka atkal ikdienā
būs pašu spēkiem jārisina
jautājums, kā tikt pie ārsta, uz
aptieku vai uz veikalu. Tā kā
pakalpojums tika organizēts
Eiropas Savienības projekta ietvaros, iedzīvotājiem par braucieniem nebija jāmaksā, tomēr
šo aspektu iedzīvotāji ļoti bieži
piemin, paužot gatavību maksāt

par braucieniem, ja vien tiem tiks
saglabāta iespēja brīvi izbraukt
no savām sētām,
izmantojot šo vai kādu
citu alternatīvu mobilitātes
risinājumu. Ir skaidrs, ka sabiedriskais transports nekursēs
vietās, kur iedzīvotāju skaits
ir nepietiekams, taču aktuāls
paliek jautājums – vai mobilitātes
jautājumi reģionos būtu jāatstāj
pašu iedzīvotāju ziņā?”
24. septembrī Vidzemes plānošanas reģions
organizēja sanāksmi, lai
valsts līmenī iniciētu diskusiju par nepieciešamību
ieviest alternatīvus mobilitātes
risinājumus attālos lauku
reģionos. Diskutējot par pakalpojuma “transports pēc
pieprasījuma” attīstības iespējām
nākotnē, saņemts konceptuāls
atbalsts jautājuma virzīšanai
Satiksmes ministrijā, rosinot
papildināt esošo sabiedriskā
transporta pakalpojumu sistēmu
ar alternatīviem risinājumiem
vietējo pārvadājumu
nodrošināšanai reti apdzīvotās
lauku teritorijās.
Vidzemes plānošanas
reģions iecerējis rosināt
starpinstitucionālās darba grupas izveidi, lai turpinātu attīstīt
ideju par alternatīvu vietējās
mobilitātes risinājumu ieviešanu
reģionos, kā arī lemtu par
“transports pēc pieprasījuma”
un līdzīgu risinājumu iekļaušanu
sabiedriskā transporta sistēmā
Latvijā.
Anita Āboliņa,
sabiedrisko attiecību vadītāja
Vidzemes plānošanas reģionā
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Līdz 22. oktobrim
pieaugušie
var pieteikties
apmācībām

Turpinājums no 4. lappuses
Mācībām var pieteikties
strādājoši un pašnodarbināti
iedzīvotāji vecumā no
25 gadiem līdz neierobežotam
vecumam, tostarp jaunie vecāki
bērna kopšanas atvaļinājumā,
saglabājot darba attiecības, un
strādājoši pensionāri.
Katrs strādājošais projekta
laikā var mācīties divas
reizes neatkarīgi no pieteikšanās
kārtu skaita, taču vienlaicīgi
iespējams mācīties tika vienā
izglītības programmā. Mācību
grupu komplektēšana un
mācības tiem, kas pieteiksies
piektajā mācību kārtā, sāksies
2020. gada novembrī. Plašāka
informācija par uzņemšanas
nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību
saraksts ir publicēts projekta
tīmekļa vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
5. mācību kārtā, kurai var
pieteikties no 22. septembra
līdz 22. oktobrim, mācības ir
pieejamas 11 tautsaimniecības
nozarēs:
• būvniecība,
• drukas un mediju tehnoloģijas,
• elektronisko un optisko iekārtu
ražošana, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas,

• ēdināšanas pakalpojumi un
tūrisms,
• enerģētika,
• kokrūpniecība,
• metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības,
• pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecība,
• tekstilizstrādājumu, apģērbu,
ādas un ādas izstrādājumu
ražošana,
• transports un loģistika,
• uzņēmējdarbība.
5. kārtas laikā Alūksnes
novadā arī pieejams plašs
mācību tematu klāsts. Tos
piedāvā mācību centrs
“Austrumvidzeme”, mācību centrs
“BUTS”, Latvijas Universitāte.
ES fondu pieaugušo
izglītības projektu “Nodarbināto
personu profesionālās
kompetences pilnveide” īsteno
VIAA, lai pilnveidotu nodarbināto
personu profesionālo
kompetenci un novērstu
darbaspēka kvalifikācijas
neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, kā arī veicinātu
gan strādājošo konkurētspēju,
gan darba produktivitātes
pieaugumu. Projektu finansē
Eiropas Sociālais fonds un
Latvijas valsts, ieguldot tajā
gandrīz 47 miljonus eiro.

30.09.2020.

SIA “Pilsētvides serviss”
aktuālā informācija
Mazdārziņos aicina slēgt atkritumu
apsaimniekošanas
līgumus
“Pilsētvides serviss” ar Alūksnes
novada pašvaldību vienojušies
par atkritumu apsaimniekošanas
sakārtošanu arī mazdārziņu teritorijās “Kalnadruvas”, “Sīļi” un
“Pullans”, tādēļ aicinām šo teritoriju iedzīvotājus, zemes lietotājus
un dārziņu apsaimniekotājus
slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus, lai nebūtu jāpiesārņo ar atkritumiem apkārtne vai
jādedzina tie.
Atkritumu apsaimniekošanas līgumu iespējams noslēgt SIA “Pilsētvides serviss” Klientu apkalpošanas centrā Rūpniecības ielā
8F, Alūksnē (tālruņi 26622989,
64382838; darba laiks darba
dienās no pl.8.00-17.00, pārtraukums no pl.12.00-13.00).
Noslēdzot līgumu, iedzīvotājiem
turpat būs iespēja iegādāties
īpaši marķētus maisus, ko pēc
piepildīšanas un novietošanas
atvēlētajā laukumā mazdārziņu
teritorijā, katru ceturtdienu
izvedīs atkritumu savākšanas
auto. Maisa cena 2,25 EUR /
gab. (t.sk. PVN), tā tilpums - 100 l,
maksimālā celtspēja – 20 kg,
minimālais viena pirkuma
apjoms – 3 maisi.
Plānotās atkritumu maisu
savākšanas vietas mazdārziņos:
Kalnadruvu iela, Mežkalna iela,
Ievu iela, Dzeņu iela 2, Pleskavas iela 4, vieta pie Pullans 59/
Pullans50. Atkritumu savākšanas
vietas jau ir izveidotas un tur
uzstādītas informatīvās zīmes.
Lūgums atvēlētajā teritorijā
novietot tikai marķētos SIA “Pilsētvides serviss” maisus. Pretējā
gadījumā būsim spiesti lūgt
Pašvaldības policijas palīdzību
neapzinīgo atkritumu radītāju
uzraudzībai un sodīšanai.

Riepu utilizēšana
SIA “Pilsētvides serviss” ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar
bīstamo atkritumu savākšanas
uzņēmumu “BAO” AS. Šī gada
augustā no Alūksnes Eko laukuma tika izvestas 313 vieglo trans-

portlīdzekļu riepas. Atgādinām,
ka no katras Alūksnes novada
mājsaimniecības (fiziska persona), kura ir noslēgusi līgumu par
sadzīves atkritumu izvešanu ar
uzņēmumu “Pilsētvides serviss”,
varam pieņemt četras nolietotās
vieglo automašīnu riepas gadā
bez maksas. Riepas jānogādā
“Pilsētvides serviss” Alūksnes
Eko laukumā, Rūpniecības ielā
8F. Tālrunis papildu informācijai
26622989.

Joprojām šķiro
nepareizi
Joprojām aktuāla problēma ir
nepareiza otrreiz pārstrādājamu
atkritumu šķirošana. Lielākoties
Latvijā otrreiz pārstrādājamo
atkritumu šķirošana bieži vien
notiek kļūdaini (papīrs/kartons,
PET, stikls). Lai situāciju uzlabotu,
labprāt turpināsim sadarboties ar
māju pilnvarotajām personām,
iedzīvotājiem un izglītības iestādēm. “Pilsētvides serviss” ar prieku piedalīsies māju kopsapulcēs,
kur vadīs diskusijas par pareizu
atkritumu apsaimniekošanu un
šķirošanu, savukārt izglītības
iestādēs plāno veikt izglītojošus
pasākumus.

Veic
daudzdzīvokļu māju
konteineru apkopi
Alūksnes novadā ir uzsākta
daudzdzīvokļu māju atkritumu
konteineru apkope.
Darbi uzsākti augustā. Sadzīves atkritumu konteineriem
ar tilpumu 0,5 m3 tiek veikta
dezinfekcija, mazgāšana un jaunu konteineru uzstādīšana pēc
nepieciešamības. Tāpat notiek
arī šķiroto atkritumu konteineru
dezinfekcija, uzlīmju atjaunošana un konteineru remonts vai
maiņa.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji lūgti sadzīves atkritumus
ievietot maisiņos un tikai tad
izmest kopējā atkritumu tvertnē,
nesablīvējot tos. Turpinot veidot
sadarbību ar daudzdzīvokļu
māju pilnvarotajām personām,
“Pilsētvides serviss” izsaka pateicību tiem, kas aktīvi sadarbo-

jas, kopīgi risinot visdažādākos
jautājumus!

Privātmājām jāseko
izvešanas grafikam
Privātmāju iedzīvotāji lūgti sekot
līdz atkritumu izvešanas grafikam
un rūpēties par to, lai izvešanas
dienā atkritumu konteineri būtu
viegli pieejami specializētajam
transportam. “Pilsētvides serviss”
atgādina, ka konteinera vākam
ir jābūt aizvērtam un konteinera saturs nedrīkst būt sablīvēts,
sadzīves atkritumi tajos jāievieto
aizsietos maisos. Ja nepieciešama papildus atkritumu izvešana,
to var pieteikt, zvanot uz “Pilsētvides serviss” Klientu apkalpošanas centru pa tālruņiem
26622989, 64382838 vai rakstot
uz e-pastu:
aluksne@pilsetvide.lv.

Eko laukums
Mājaslapā www.pilsetvide.lv
atradīsiet vairāk informācijas par
“Pilsētvides serviss” sniegtajiem
pakalpojumiem, Alūksnes Klientu
apkalpošanas centra un Eko
laukuma darba laikiem. Alūksnes
Eko laukumā lielgabarīta un
bīstamie sadzīves atkritumi tiek
pieņemti pirmdienās no pl. 11.00
līdz 19.00, trešdienās no pl. 9.00
līdz 17.00 un sestdienās no pl.
9.00 līdz 13.00, taču apmeklējums pirms tam obligāti jāpiesaka pa tālruni 26622989.
Mājaslapas sadaļā “Šķiroto
atkritumu punkti un laukumi” atrodama plašāka informācija par
to, kā pareizi šķirot atkritumus.
Atkritumu šķirošana samazina
noglabāto atkritumu daudzumu
poligonos, optimizē izmaksas par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu mājsaimniecībā, ietaupa
dabas resursus, iegūstot otrreizējās izejvielas, un saglabā vides
ilgtspēju.
“Pilsētvides serviss” saka paldies
Alūksnes novada pašvaldībai par
sadarbību un atsaucību dažādu
jautājumu risināšanā, rūpējoties
par Alūksnes novada
iedzīvotājiem.

Pakalpojumi un norēķini tiešsaistē — jaunā realitāte
Jau devīto mēnesi SIA
“ALŪKSNES NAMI” klienti
rēķinu saņemšanai un saziņai
izmanto tiešsaistes vietni Bill.
me. Par sadarbības gaitu
un pakalpojuma lietošanu
ārkārtējās situācijas laikā
stāsta uzņēmuma valdes loceklis Armands Musts un Bill.
me projektu vadītāja Alisa
Dudareva.
Bill.me sniedz iespēju lietotājam
sekot līdzi savas mājsaimniecības
uzturēšanas izmaksām, veikt
rēķinu apmaksu, kontrolēt un
noziņot patērētā ūdens vai siltuma daudzumu, kā arī pieņemt
savlaicīgus lēmumus, pamatojoties uz informāciju no pakalpojuma sniedzēja. Tā ir pieejama gan
kā tiešsaistes vietne datorā vai

planšetē, gan kā mobilā lietotne.
- Mūsdienīgas tiešsaistes rēķinu
apkalpošanas un saziņas platformas ieviešana tika uzsākta,
lai nodrošinātu mūsu klientiem
arvien labāku apkalpošanu,
vienlaikus uzlabojot uzņēmuma
darba procesus. Galvenie
uzlabojumi − esošo risinājumu
papildināšana ar jaunākiem,
ērtākiem un efektīvākiem instrumentiem, - stāsta SIA “ALŪKSNES
NAMI” valdes loceklis Armands
Musts.
Par vienu no lielākajiem
sasniegumiem Bill.me projektu vadītāja Alisa Dudareva
uzsver plašu vietnes piedāvāto
risinājumu klāstu:
- Liels izaicinājums bija izveidot vietni, kas būtu noderīga
lielākajai daļai lietotāju, jo nav

iespējams izveidot vienotu rīku,
kas derētu absolūti visiem.
Sadarbībā ar dažādu nozaru pārstāvjiem mums izdevās
iestrādāt Bill.me vietnē visas
nepieciešamās funkcionālās
iespējas, un lielākā daļa no
tām ir bezmaksas. Ņemot
vērā, cik ilgs laiks iepriekš bija
nepieciešams, lai nodotu un
apstrādātu skaitītāju rādījumus,
mēs izveidojām atsevišķu sadaļu,
kurā var ērti un ātri noziņot
rādījumus. Uzskatu, ka ikvienam lietotājam jāizvērtē, kā jau
esošās tehnoloģiskās iespējas
izmantot savā labā visefektīvāk.
Gandrīz 70 % Latvijas
iedzīvotāju ir kļuvis svarīgi, ka
uzņēmumu preces un pakalpojumus var saņemt tiešsaistē, liecina
Finanšu nozares asociācijas

maijā veiktais pētījums Latvijas
iedzīvotāju vidū.
- Svarīgi, ka, mainoties ikdienas
paradumiem un pieaugot pakalpojumu saņemšanai tiešsaistē,
iedzīvotāji izvēlas elektroniskus
maksājumu veidus. Bill.me vietne
piedāvā visdrošāko maksājumu
tehnoloģiju, jo ir verificēts Visa
un MasterCard maksājumu
sistēmu partneris, un pilnībā
atbilst visaugstākajiem drošības
standartiem, - norāda A. Dudareva.
- Esam gandarīti, ka ar platformas izstrādātāju bija panākta
vienošanās par pakalpojuma bezmaksas pieslēgšanu,
izmantošanu un integrāciju mūsu
grāmatvedības programmā.
Tas nozīmē, ka uzņēmums un
klienti izmanto jaunākās paau-

dzes tehnoloģijas risinājumu,
neieguldot savus līdzekļus.
Bill.me ieviešanas rezultātā
SIA “ALŪKSNES NAMI” darbs
kļuva operatīvāks, efektīvāks
un iedzīvotājiem pieejamāks.
Tāpat ārkārtējā situācijā ļoti
vienkārša bija skaitītāju rādījumu
nodošana, rēķinu saņemšana un
to apmaksa, neizejot no mājas
visu varēja izdarīt pāris minūtēs,
- saka Armands Musts.
Klientus, kas pašreiz neizmanto
Bill.me, aicinām reģistrēties, uz
e-pasta adresi aluksnes.nami@
aluksnesnami.lv iesūtot šādu
informāciju: vārds, uzvārds,
īpašuma adrese. Reģistrācija,
rēķinu saņemšana, skaitītāju
rādījumu nodošana Bill.me
vietnē ir BEZ MAKSAS.

30.09.2020.

Ilzenieši mērojas spēkiem
ģimeņu sporta dienā
Vasaras nogalē 22. augustā,
kamēr vēl skolas bērni un
jaunieši nav devušies uz
savām
skolām un augstskolām,
Ilzenē tika rīkotas ģimeņu
sporta diena. Vienīgais
priekšnoteikums, kas bija
jāpaveic - jāizveido komanda
no trijiem ģimenes locekļiem
vai radiniekiem un jādodas
uz SKIIM centru “Dailes”.
Organizatori bija sarūpējuši
dažādas disciplīnas, kurās
varēja pierādīt savu veiklību,
pacietību, atjautību, komandas
saliedētību. Dalībnieki sacentās
šādās aktivitātēs - “Kombinētā
stafete”, “Ripojošā veiksme”,
“Šaurā taka”, “Mīnu lauks”,
“Lidojošais šķīvītis”, “Boulings”
un “Basketbola metieni”. Kaut
gan šis ir karstākais darba laiks,
jo pilnā sparā druvā rit labības
pļauja, tomēr dalībnieku pulciņš
sanāca diezgan kupls – pavisam
piedalījās 7 komandas.
Laikā starp disciplīnām, kas
veidoja vērtējumu, katrs varēja
uzspēlēt novusu, volejbolu, bērni
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īpaši bija iecienījuši Cirku, kurā
pats varēja “būt par kauliņu”.
Interesanti, ka gandrīz katrā
disciplīnā uzvarēja cita komanda, līdz ar to katrs mājās
devās ar kādu saldu pārsteiguma
balviņu. Kopvērtējumā veiklākie
un spēcīgākie izrādījās: 1. vieta
komandai “Sapnīšu laivas” (Ivars
Laiva, Karlīna Laiva, Elīza Laiva),
2. vietā ierindojās viesi – komanda “Kroņi” (Marta Virza, Arnis
Juraga, Mārtiņš Kronis),
3. vieta komandai “Melnupes
lācis” (Sindija Žīgure, Alise Kazaine, Renārs Žīgurs).

Paldies brīvprātīgajiem
tiesnešiem Elīnai Pētersonei,
Jolantai Kazainei un Līvai
Līcei. Paldies par piedalīšanos
pasākuma organizēšanā
Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas
klubam “Velo”.
Šādi pasākumi ļauj neaizmirst
par aktīvu brīvā laika
pavadīšanu, par sacenšanās
prieku un kopā būšanas prieku.

Jauniešus aicina
projektā “NEnegatīvs”
Nodibinājums “Alūksnes un
Apes novada fonds” ar 2020.
gada 1. septembri ir uzsācis
realizēt PuMPuRS projektu
“NEnegatīvs”, kura mērķis
ir mazināt priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas risku
Alūksnes jauniešu vidū,
attīstīt dažādas komandas
veidošanas un personīgās
izaugsmes prasmes, veicināt
līdzdalību sabiedriskās
aktivitātēs un veidot izpratni
par sevi, savām sajūtām.
Jaunieši projekta laikā mācīsies
saprast savas emocijas, tikt
galā ar negatīvo informāciju,
sadarboties ar vienaudžiem un
iekļauties, lai spētu uzklausīt
citus un dalītos ar savu pozitīvo
pieredzi. Šo projektu varētu raksturot kā izaugsmes nodarbību
ciklu jauniešiem, kurš sastāv no
tādām aktivitātēm kā komandas
saliedēšanas pasākuma “Ārpus
robežām”, lekcijas par trauksmi

un paniku, personīgās izaugsmes
treniņa, nodarbībām par prasmi
klausīties, radošās domāšanas
treniņa, projektā iesaistīto
jauniešu radītas iniciatīvas citiem.
Projektu “NEnegatīvs” fonds
realizē sadarbībā ar Alūksnes
Bērnu un jauniešu centru,
Alūksnes novada vidusskolu
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāziju. Projekta aktivitātes
tiek realizētas līdz 2021. gada
1. martam. Aicinām ieinteresētos
jauniešus pieteikties
projekta jaunumu un aktualitāšu
saņemšanai pie projekta
koordinatores Unas Tomiņas,
rakstot uz
una.tomina@aluksne.lv.
Šo jaunatnes iniciatīvas
projektu pilnībā ﬁnansē
Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/l/001
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai"
(PuMPuRS).

Inese Žīgure,
sporta darba organizatore Ilzenes
pagastā

Brīvprātīgais Nelsons pēc gada “Sprīdītī” atgriežas mājās
No 2019. gada
1. oktobra līdz 2020. gada
17. septembrim Alūksni par
savām mājām sauca Nelsons
Sančess. 22 gadus vecais
jaunietis piedalījās
Eiropas Solidaritātes korpusa
finansētā projektā “Eiropas
misija – Alūksne 2”, vienu
gadu strādājot pirmsskolas
izglītības iestādē “Sprīdītis”.
Nelsona ģimene ir no
Ekvadoras. Un arī sevi viņš
vispirms sauc par ekvadorieti,
lai gan kopš 5 gadu vecuma
kopā ar ģimeni dzīvojis Spānijā.
Došanās uz Latviju
Nelsonam nozīmēja pirmo
ilgstošo prombūtni no savas
ģimenes un ierastās vides.
Nelsons stāsta, ka Latvijā viņš ir
pieredzējis un pats veidojis citādu
dzīvesstilu. Pirmkārt, viņš pirmo
reizi izjuta, kā ir dzīvot vienam,
kā ir pilnībā atbildēt pašam
par sevi, par mājas
darbiem, ēdienu un finansēm.
Savā ciematā Spānijā viņš nav
īpaši socializējies ar citiem
cilvēkiem, bet, dzīvojot Latvijā,
viņš ir mācījies komunicēt ar
jauniem un nepazīstamiem
cilvēkiem, turklāt ne dzimtajā
spāņu valodā. Saziņā Nelsons
izmantoja gan angļu valodu, gan

Nelsons kopā ar kolēģēm no "Sprīdīša", iepazīstot Latviju
pēdējos mēnešos arī apgūtās
latviešu valodas prasmes.
Pirms iesaistīšanās Eiropas
Solidaritātes korpusa projektā
Nelsonam nebija praktiski
nekādas ceļošanas pieredzes.
Latvijā pavadītā viena gada
laikā, Nelsons ir pārvarējis bailes
un nedrošību, ceļojot pa Latviju,
Lietuvu, Igauniju un Somiju,
ar autobusiem, auto stopiem,
bez organizētām naktsmītnēm,
apmeklējot nemierīgo Izraēlu,

iesaistoties sarunās ar
nepazīstamiem cilvēkiem un
mācoties būt atvērtam jaunām
iespējām. Rezumējot ceļošanas
pieredzi, Nelsons saka, ka
“dažreiz mums katram ir bail”,
un tomēr tas viņam nav bijis
šķērslis, lai nemēģinātu to, ko
patiesi gribas darīt.
Kādi ir Nelsona lielākie
ieguvumi, iesaistoties brīvprātīgā
darba projektā?
• Prasme patstāvīgi

pieņemt lēmumus.
• Novērtēta un attīstīta
klausīšanās prasme, kas ļoti
nepieciešama, lai iepazītu un
labāk saprastu citus cilvēkus.
• Nelsons jūt, ka ir kļuvis
atvērtāks attiecībās ar savu
ģimeni.
• Daudz vairāk fotogrāfiju ar
Nelsonu tajās. Nelsons ir
sapratis, ka fotogrāfijas viņam
palīdz labāk atcerēties svarīgus
dzīves brīžus. No bērnības
Nelsonam nav daudz foto, par
ko viņam nedaudz žēl. Toties no
Latvijas tagad vesela kolekcija.
Alūksnē Nelsons jutās gaidīts un
priecīgs, ka bijusi iespēja strādāt
bērnudārzā “Sprīdītis”. Gan
kolēģi, gan bērni ir burvīgi. Un
jauki, ka bērni vienmēr uz ielas
sveicinājuši.
Nelsons Alūksnē dzīvoja
un strādāja, pateicoties
biedrības “Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”
īstenotajam projektam “Eiropas
misija – Alūksne 2”. Paredzams,
ka tuvākajos mēnešos “Sprīdītī”
darbu sāks jauns ārzemju
brīvprātīgais.
18 – 30 gadus veciem
jauniešiem no Latvijas ir iespēja
līdz 12 mēnešiem gūt brīvprātīgā
darba pieredzi ārzemēs. Vairāk
par iespēju Alūksnes pusē var

uzzināt biedrībā “Alūksnes
nevalstisko organizāciju atbalsta
centrs” un Alūksnes un Bērnu un
jauniešu centrā.

Rihards Bumbišs, Anastasija
Razmislova (Alūksnes novada
vidusskola), Aleksandrs Rakovs
(Pededzes pamatskola), Arta
Sopule (Strautiņu
pamatskola) un Karolīna
Kazaka (Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskola). Žūrija pēc dalībnieku
iesūtīto video noskatīšanās
nolēma, ka šogad Nacionālajā
finālā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā piedalīsies Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolas

skolniece Karolīna Kazaka
(skolotāja - Vineta Meistere).
Paldies par piedalīšanos
visiem konkursa dalībniekiem,
par atbalstu - skolotājiem un
vecākiem! Lai mums visiem
lasītprieks arī turpmāk!

Projektu ﬁnansiāli atbalsta ES
programma “Eiropas Solidaritātes
korpuss”. Programmu Latvijā
administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Ilze Zvejniece,
projekta vadītāja

Veiksmīgi noslēgušās “Skaļās lasīšanas”
sacensības Alūksnes un Apes reģionā
Jau trīs gadus pēc kārtas
(kopš 2017. gada) sadarbībā
ar reģionālajām bibliotēkām
un skolām Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centrs visā Latvijā
īsteno lasīšanas veicināšanas
programmu “Skaļās
lasīšanas sacensība”.
Tās mērķis – pilnveidot bērnu
prasmes izvēlēties piemērotu
un interesantu literatūru skaļai

lasīšanai, sekmēt interesi par
lasīšanu un grāmatām, saliedēt
bērnus kopīgām lasīšanas
aktivitātēm, kā arī veicināt
lasītprieku. Dalībnieki –
5. un 6. klašu skolēni, kuri ir
vecumā 11-12 gadi.
Lai gan Covid-19 ieviesa
daudzas korekcijas pasākumu
norisē, “Skaļās lasīšanas
sacensības” tomēr veiksmīgi
nonāca “finiša taisnē”, jo tika
rasta iespēja reģionālo finālu

organizēt attālināti –
1. kārtas uzvarētāji nofilmēja
savu uzstāšanos un iesūtīja
to vērtēšanai žūrijas komisijā.
Sākotnēji dalībnieku pieteikumu
bija vairāk, taču izaicinājumu
reģionālajā finālā piedalīties
attālināti pieņēma
10 konkursanti – Emīls Roberts
Gorbāns, Annija Marene,
Kristers Marks Kauliņš, Patrīcija
Pomere, Evisa Krievupe
(Alūksnes pilsētas sākumskola),

Zane Drozdova,
Alūksnes un Apes novadu
“Skaļās lasīšanas sacensības”
koordinatore
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Atskats uz jauniešu
realizētajām iniciatīvām vasarā

Alūksnes Bērnu un jauniešu
centrs sadarbībā ar Alūksnes
novada pašvaldību martā
izsludināja “Jauniešu
iniciatīvu projektu konkursu
2020”. Šogad Alūksnes
novada pašvaldība
finansējumu piešķīra trim
jauniešu iniciatīvu
projektiem.
Viens no tiem bija
“2 naktis dabā”. Projekta
koordinatores – Kate Luīze
Janka, Elvita Keita Ķikute.
Mērķis: veicināt novada
jauniešu līdzdalību sportiskās
aktivitātēs, lai pilnveidotu brīvā
laika pavadīšanas iespējas un
dažādotu savu ikdienu. “Projekts izdevās labi, plānoto
izpildījām un mērķi piepildījām!
Problēmas sākotnēji sagādāja
plānošana, bet ar visu tikām
galā. Atsauksmes labas, projekta dalībnieki novērtēja šādu
iespēju. Ieguvām prasmes
komunikācijā, plānošanā.
Gribētu katru iedrošināt un
uzdrīkstēties izmantot šo iespēju
- rakstīt iniciatīvu projektu!”
dalījās savā pieredzē Elvita Keita.
Otrs projekts bija “Āra spēles
Zaķusalā”, projekta koordinators – Jaunannas jauniešu klubs
“Tikšķis”. Jaunannas jauniešu
kluba “Tikšķis” komanda:
“Jaunannas jauniešu iniciatīvu
projekta “Āra spēles Zaķusalā”
aktivitātes norisinājās no šī
gada jūnija līdz augusta vidum.
Projekta gaitā izgatavotas trīs
āra spēles – “Horizontālais
labirints”, “Vertikālais labirints” un “Muciņas”, kuras tika uzstādītas aktīvās
atpūtas vietā Zaķusalā. Spēles
atklātas vienlaikus ar jauniešu
organizētajām Dubļu tautas
bumbas sacensībām. Projekta
realizācijā būtisku problēmu
nebija. Darba procesā sapratām,
ka mūsu prasmes nav tik labas,
lai paši patstāvīgi varētu izgatavot plānotos spēļu elementus,
tāpēc palīdzēja pieredzējis
galdnieks. Izmantojām arī viņa
darbarīkus, ar kuriem strādājot,

zēni apguva jaunas prasmes
darbā ar dažādiem kokapstrādes
instrumentiem. Gatavojoties
āra spēļu atklāšanai un Dubļu
tautas bumbas sacensībām,
komanda strādāja saliedēti,
rūpīgi apdomājot un plānojot
pasākuma gaitu. Mūsuprāt,
pasākums izdevās, jo to
apmeklēja vairāk kā 80 cilvēku.”
Viens no vērienīgākajiem
projektiem, kurš tika īstenots
Alūksnes pilsētas svētku laikā,
bija “IzGAISMO Alūksni!”,
projekta koordinators – “Jauno producentu apvienība”.
Jaunieši atzīst, ka uzrakstīt šī
projekta iesniegumu nebija
viegli, jo tik tikko sākās COVID-19 pandēmija, nebija tiešās
saskarsmes vienam ar otru,
bija neziņa, vai vispār varēs
šo projektu īstenot, ievērojot
visus noteikumus. Bet rezultāts
tik un tā priecē, jo šī ir vēl
nebijusi pieredze katram no
mums. Visvairāk priecē tas, ka
iedzīvotāji atceras šo pasākumu
līdz šim brīdim ar cerību, ka tas
norisināsies arī nākošgad!
Savukārt vasaras izskaņā
septembra sākumā notika
ikgadējais pasākums “Brančs
ar jauniešiem”, kur varēja
iepazīties ar to, kādi projekti jaunatnes jomā īstenoti
Alūksnes novadā, un patīkamā
gaisotnē iepazīties ar projektu
gaitu un to rezultātiem. Branča
izskaņā bija iespēja nobalsot
par interesantāko projektu, kur
vislielāko balsu skaitu ieguva
“Jauno producentu apvienības”
projekts “IzGAISMO Alūksni”!
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra vārdā liels paldies jauniešiem
par izrādīto iniciatīvu, rakstot un
realizējot šos projektus!
Projektus finansiāli atbalstīja
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa
2020 ietvaros.
ABJC brīvprātīgais sabiedrisko
attiecību jautājumos
Aleksandrs Mellītis

Nometnē izglīto
bērnus medijpratībā
Liela daļa Latvijas bērnu
savu pirmo sociālo tīklu
profilu izveido pirms atļautā
13 gadu vecuma. Sociālie tīkli
ietekmē jebkura cilvēka, īpaši
bērnu, pašnovērtējumu. Līdz
ar to aktuāls ir jautājums, kā
palīdzēt bērnam nepakļauties
virtuālās dzīves ietekmei, bet
dzīvot savu dzīvi, pieņemt
savus lēmumus un būt
apmierinātam ar to.
TikTok ir viena no
lietojumprogrammām, ko
mūsdienās visvairāk izmanto
bērni un pusaudži, īpaši tie, kam
patīk mūzika. Tā kalpo ļoti īsu
video ierakstīšanai un
kopīgošanai ar saviem
sekotājiem. Diemžēl šo aplikāciju
izmanto mazi bērni un saņem
diezgan daudz negatīvu
komentāru par to, ka izsmej
paši sevi ar neparasta satura
videoklipiem, šāda veida
videoklipi visbiežāk kļūst
populāri un tiek publicēti citos
sociālajos medijos ar
nepiedienīgiem virsrakstiem.
Tāpēc Alūksnes novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes
atbalstītajā un Alūksnes
Bērnu un jauniešu centra
organizētajā nometnē
“TikTok jā vai nē” vērsām
uzmanību uz šīs populārās
aplikācijas pozitīvajām un
negatīvajām ietekmēm,
informējām par drošību
internetā, ļaujot bērniem ne tikai
lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
apgūt jaunas prasmes un
iemaņas, bet arī sniedzot
zināšanas par medijpratību.
Katrs nometnes rīts sākās ar
cienāšanos ar veselīgiem
gardumiem, galda spēļu
spēlēšanu, zīmēšanu, krāsošanu
un grāmatu lasīšana.
Tradicionāla nometnes rīta
aktivitāte bija rīta aplis, kad katrs
nometnes dalībnieks novēlēja
pārējiem ko īpašu konkrētajā
dienā, tika spēlētas dažādas
spēles, lai dalībniekiem palīdzētu
sagatavoties dienas aktivitātēm.
Pirmajā nometnes dienā atklāšanā notika iepazīšanās un
komunikācijas rotaļas un spēles,
grupu darbā dalībnieki izstrādāja
savus nometnes noteikumus.
Interesanta izvērtās diskusija par
nometnes dalībnieku aktivitātēm
lietotnē TikTok. Papildus
informāciju par drošību internetā

Āra spēles Zaķusalā
Jaunannas pagasta
Zaķusala pēdējo gadu
gaitā kļuvusi par populāru
aktīvās atpūtas vietu ne tikai
vietējiem iedzīvotājiem, bet
arī tūristiem no apkārtējiem
pagastiem un novadiem, kuri
atzinīgi novērtējuši iespēju
brīvo laiku pavadīt tieši
Jaunannā.
15. augustā Jaunannas
Zaķusalā pulcējās vairāk kā
80 azartiski jaunieši un bērni
ar degsmi pierādīt sevi gan
netradicionālajās dubļu tautas
bumbas sacensībās, gan āra
spēļu aktivitātēs, kas pirmoreiz

tika atklātas šī pasākuma
laikā. Ārā spēles ir inovatīvs
papildinājums Jaunannas
Zaķusalas atpūtas zonai, kas
paredzēts kā bērniem, tā arī
pieaugušajiem. Jaunie āra
aktivitāšu elementi attīsta
spēlētāju koordinācijas spējas,
pacietību, prasmi sadarboties.
Šīs spēles izveidotas ar Alūksnes
novada pašvaldības finansiālu
atbalstu Alūksnes novada
jauniešu iniciatīvu projektu
konkursa 2020 ietvaros.
Neskaitot pašus dalībniekus,
ar burgeriem, saldējuma
kokteiļiem un citiem našķiem
Jaunannā viesojās
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"CITA OPERA", kā arī vieni no
pasākuma atbalstītājiem "LV. CBD" pārstāvji, kuri
atbildēja uz visiem interesentu
jautājumiem un iepazīstināja
ikvienu ar savu produkciju.
Dubļu tautas bumbas
sacensības atbalstīja
tādi uzņēmumi, kā picērija
"Zebra", "Wake UP Balvi",
"Tvaiks x ogle", "ZIP LINE
ALŪKSNE", "LV. CBD" un
"Veloosta".
Sanija Jansone,
Jauniešu kluba “Tikšķis”
dalībniece

un medijpratību nometnes
dalībnieki ieguva Alūksnes
pilsētas bibliotēkā, kur skatījās
animācijas filmas par šo tēmu,
piedalījās viktorīnā, atbildēja
uz jautājumiem un veica citus
uzdevumus. Spraiga un
interesanta izvērtās spēle
“Kahoot” par drošību internetā.
Otrajā, ceturtajā un piektajā
nometnes dienā rīta aktivitātes
bija TikTok deju nodarbības
kopā ar skolotāju Unu TeteriTeterovsku. Tās ne tikai attīstīja
stāju, izturību, veiklību, līdzsvaru,
koordināciju, uzmanību un
spēku, bet arī veicināja
savstarpējās saskarsmes un
komandas darba iemaņas. Ja
otrajā nometnes dienā daži
dalībnieki kautrējās un pārāk
nevēlējās dejot, tad nometnes
noslēguma dienā kopējais deju
priekšnesums pārsteidza
nometnes pedagogus.
Otrajā un ceturtajā nometnes
dienā pēcpusdienas aktivitātes
bija kopā ar nometnes brīvprātīgo Elvitu Keitu Ķikuti. Tās bija
TikTok Lip Sync nodarbības. Elvita
Keita ne tikai iedvesmoja nometnes dalībniekus, bet arī vērsa
dalībnieku uzmanību uz
aktivitātēm, ko viņi dara šajā
lietotnē un to iespējamo
ietekmi nākotnē. TikTok Lip
Sync nodarbības attīstīja
nometnes dalībnieku izdomu,
prātu, fantāziju, jaunradi un
spēju uzstāties auditorijas

priekšā, kā arī prasmi darboties
individuāli un komandā, veidot
un stiprināt savstarpējos
kontaktus.
Otrās un ceturtās dienas
pēcpusdienā dalībnieki veidoja
TikTok dārgumu lādi un TikTok
svētku atribūtiku, apgūstot
jaunas prasmes un iemaņas.
Trešā nometnes diena bija tā,
kuru dalībnieki gaidīja
visvairāk – nometnes
ekskursijas diena! Preiļu pils
parkā tika izspēlēta spēle
“Preiļu parka dižkoki”, tā deva
dalībniekiem iespēju iepazīties
ar Latvijā lielāko ainavu parku
pilsētā un uzzināt daudz
jaunas lietas par kokiem.
Skaistākais ekskursijas
piedzīvojums bija
miniatūrkaraļvalsts un leļļu
galerijas apmeklējums. Katrs
nometnes dalībnieks iejutās
karaļa galma personāža lomā,
ietērpjoties greznā tērpā,
fotografējoties un filmējot
TikTok video.
Nometnes noslēguma pasākumā dalībnieki rādīja pašu
veidotus priekšnesumus, dejoja
TikTok dejas, cienājās un izvērtēja nometni.
Uz tikšanos nākamās vasaras
aktivitātēs un nometnēs!
Kristīne Vimba,
nometnes vadītāja
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Pacienti līdzmaksājumos
par zālēm tagad ietaupa
• Pacienti līdzmaksājumos par
valsts kompensējamajām zālēm
ik mēnesi ietaupa vairāk
nekā 1 miljonu eiro
• Kopumā kopš 1. aprīļa
pacienti līdzmaksājumos ir
ietaupījuši 5,05 miljonus eiro
• Pacientu līdzmaksājums par
vienu recepti vidēji samazinājies
par 1,60 eiro
Lai novērstu situāciju, kad
iedzīvotāji pārmaksā par valsts
kompensējamajiem medikamentiem, no šā gada 1. aprīļa tika
mainīta valsts kompensējamo
zāļu izrakstīšanas kārtība – ārsts
receptē tagad norāda aktīvo vielu, nevis konkrēta medikamenta
nosaukumu, savukārt aptiekas
no vienādas iedarbības zālēm
izsniedz kompensējamās zāles
ar zemāko cenu, kuras ir tikpat
kvalitatīvas, efektīvas un drošas.
Saskaņā ar Nacionālā veselības
dienesta datiem kopš jaunā
kārtība stājusies spēkā, pacienti
līdzmaksājumos par valsts kompensējamajām zālēm ik mēnesi
ietaupa vairāk nekā 1 miljonu
eiro, kas kopumā pirmajos piecos mēnešos ļāvis viņiem ietaupīt
5,05 miljonus eiro.
Pacientu vidējais papildus veiktais maksājums jeb līdzmaksājums par vienu recepti, iegādājoties dārgākas līdzvērtīgas
iedarbības zāles, jūnijā samazinājies par 45%, jūlijā – par 46%,
bet augustā – par 48%, proti,
augustā tas ir samazinājies no
3,60 eiro uz 1,88 eiro, salīdzinot
ar 2019. gada attiecīgo periodu. Pacientu līdzmaksājums par
vienu recepti laikā no šī gada 1.
aprīļa līdz 1. septembrim vidēji
samazinājies par 1,60 eiro.
Jaunā sistēma veicinājusi medikamentu cenas samazināšanos
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Līdz ar brīdi, kad tapa zināms,
ka no 1. aprīļa stāsies spēkā jaunā kompensējamo zāļu
izrakstīšanas kārtība, uz 2020.
gada 1. aprīli 250 kompensējamajiem medikamentiem ražotājs
ir samazinājis cenu, tai skaitā 50
medikamentiem ar pirms tam jau
esošu zemāko cenu. Uz 2020.
gada 1. maiju cenas samazinātas
vēl 18 medikamentiem, uz 1. jūliju – vēl 75 medikamentiem, bet
uz 1. septembri – vēl 45 medikamentiem.
Laikā no 2019. gada 1. februāra līdz 1. jūlijam pirms sistēmas
maiņas no kompensējamo zāļu
saraksta svītrots 81 medikaments, bet pēc sistēmas maiņas
laikā no 2020. gada 1. februāra
līdz 1. jūlijam – 99 medikamenti.
Savukārt 70 jauni medikamenti
ir iekļauti kompensējamo zāļu
sarakstā. Līdz ar to nav apstiprinājušās bažas, ka jaunā kārtība veicinās zāļu svītrošanu no
kompensējamo zāļu saraksta.
Gluži pretēji, tā veicinājusi zāļu
cenu samazinājumu un zemākas
cenas zāļu pieejamību.
Statistikas dati liecina, ka šī
gada aprīlī, maijā un jūnijā
ārstniecības personas izrakstīto
kompensējamo zāļu receptēs ir
lietojušas aktīvās vielas jeb starptautisko nepatentēto nosaukumu
gandrīz 90% gadījumu. Salīdzinājumam - 2020. gada martā,
kad jaunā kārtība vēl nebija
stājusies spēkā, izrakstot zāles
kompensācijas kārtības ietvaros,
tikai 16% gadījumu tika lietots
aktīvās vielas nosaukums.
Fakti:
• Aktīvā viela ir zāļu galvenā
ārstējošā viela. Palīgvielas veido
zāļu formu, krāsu, garšu un citas
īpašības.

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

• Zālēm ar vienādu aktīvo vielu
un tādu pašu iedarbību var būt
dažādi ražotāji, nosaukumi,
izskats (krāsa, forma vai iepakojums) un var atšķirties to cena.
• Lai pacientiem būtu jāmaksā
mazāk, ārsts kompensējamo zāļu
receptē no 1. aprīļa norāda tikai
zāļu aktīvās vielas nosaukumu.
No zālēm ar vienādu aktīvo vielu
un iedarbību valsts maksā par
tām (kompensē), kurām ir zemākā cena.
• Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts kompensējamo zāļu
receptē norāda un valsts pacientam kompensē arī dārgākas
zāles ar tādu pašu aktīvo vielu un
iedarbību.
• Ārsts un pacients sarunas
laikā vienojas par to, vai pacients
lietos valsts kompensētās zālēs;
šādā gadījumā ārsts izrakstīs
kompensējamo zāļu recepti.
• Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa
aptiekā piemaksāt par dārgākām
valsts kompensējamajām zālēm
vairs nevar.
• Zāļu aktīvās vielas jeb starptautiskais nepatentētais nosaukums ir norādīts uz zāļu iepakojuma maziem burtiem un nereti
slīprakstā, un tas ir arī lasāms
visu zāļu lietošanas instrukcijās.
Šis nosaukums uz iepakojuma
atrodas līdzās lielajiem burtiem
uzrakstītajam konkrēta ražotāja
ieviestajam zāļu nosaukumam.
• Iedzīvotājiem noderīgi informatīvie materiāli par jauno
kārtību kampaņas “ZINI un NEPĀRMAKSĀ” ietvaros ir publicēti
tīmekļvietnē esparveselibu.lv.
Dita Okmane,
Zāļu valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Alūksnes novada Karitānos
pieklīdis suņuks. Ap kaklu sarkana
blusu siksniņa.

Jāņkalna ielā (starp ģimnāziju un
sākumskolu) pieklīdis pusaugu
kaķēns - draudzīgs melnbalts
runčuks.

Helēnas ielā 28 (netālu no
“Mego”) kāpņu telpā atrasts
mīlīgs, melns kaķēns.

Alsviķu pagastā (netālu no Bērtiņu
ezera) pieklīdusi trīskrāsu kaķenīte
ar melnu siksniņu.

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī
Atgādinām, ka kultūras, sporta
un izklaides pasākumi notiek
atbilstoši valstī attiecīgajā laikā
noteiktajiem pulcēšanās
ierobežojumiem.
Sporta pasākumi novadā
10. oktobrī no 10.00 Alūksnes
pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas angārā Alūksnes
novada atklātais čempionāts
galda tenisā.
24. oktobrī no 10.00 Ernsta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē Atzeles volejbola līgas spēles volejbolā.
Alūksnē
1. oktobrī 12.00 Alūksnes
Kultūras centrā Starptautiskās
senioru dienas koncerts “Dienvidu saules promenāde”. Piedalās:
Marlēna Keine – soprāns, Mihails
Čuļpajevs - tenors, Agnese Egliņa
– klavieres. Ieeja: bez maksas.
Ielūgumus var saņemt AKC kasē.
Vietu skaits ierobežots!
3. oktobrī 18.00 Alūksnes
Lielajos un Mazajos kapos
Svecīšu vakars.
8. oktobrī 16.00 Alūksnes
Kultūras centra Lielajā zālē
koncertlekcija “Ludvigam van
Bēthovenam – 250”. Piedalās
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas un Alūksnes Mūzikas
skolas audzēkņi un pedagogi.
Koncertlekciju vada Benita Zvīgule. Ieeja: bez maksas. Vietu skaits
ierobežots.
10. oktobrī 16.00 Alūksnes
Kultūras centra Lielajā zālē
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas
teātra “Slieksnis” jubilejas izrāde

– R. Šarta komēdija “Manu sievu
sauc Moriss”. Pēc izrādes ziedu
un pateicību pasniegšana. Ieeja:
5,00 EUR. Vecuma ierobežojums
12+.
11. oktobrī 16.00 Alūksnes
Kultūras centra Lielajā zālē
grupas “Carnival Youth” kino
dziesmu koncertsērija “Naivais
ku-kū”. Biļetes izpārdotas.
14. oktobrī 10.00-12.00
Alūksnes Kultūras centra
Mazajā zālē biedrības “Alūksnes
nevalstisko organizāciju atbalsta
centra radošā konference “Mēs
rosīgās kopienās”. Pieteikšanās
pa tālruni 28642250 (Dzintra
Zvejniece).
15. oktobrī 18.00 Alūksnes
Kultūras centrā Alūksnes
Mākslas skolas 30 gadu jubilejas
izstādes atklāšana.
Ieeja: bez maksas.
23. oktobrī 18.30 Alūksnes
Kultūras centra Lielajā zālē
grupas “MELO-M” un Dināras
Rudānes koncerts “Pieci
elementi”.
Ieeja: 12,00-15,00 EUR.
30. oktobrī 17.00 Alūksnes
Kultūras centra Lielajā zālē
grupas “Baritoni” koncerts.
Pavadošais sastāvs –
“MC orķestris”.
Ieeja: 10,00-15,00 EUR.
Iegādātās biļetes būs derīgas.
Alūksnes muzejā
Pasākumi
3. oktobrī 11.00 tikšanās ar
keramiķi Normundu Laņģi un
kalējmeistaru Edvīnu Šakali. Būs
iespējams iegādāties mākslas
darbus.

10. oktobrī 10.00 Alūksnes
muzejā lekcijas:
“Spēles un rotaļlietas Latvijas
arheoloģiskajā materiālā” - Rūta
Vecmuktāne,
“Alūksnes viduslaiku pils izpētes
vēsture. Spēļu priekšmetu
atradumi tās arheoloģiskajā
materiālā” - Uldis Kalējs.
Turpinājumā - 10., 11., 24. un
25. oktobrī meistarklases kaula,
raga, koka un māla spēļu un
rotaļlietu gatavošanā meistaru
Viestura Āboliņa, Andra Rozes un
Eināra Dumpja vadībā projekta
“Alūksnes viduslaiku pils spēles
un rotaļlietas” ietvaros.
Meistardarbnīcu dalībniekus
aicinām pieteikties nodarbībām līdz 8. oktobrim pa tālruni
25665538. Pasākumu atbalsta
VPR un VKKF.
Mainīgās izstādes
Gleznotāja Pētera Postaža
jubilejas izstāde “Veltījums
Alūksnei”. Gleznotāja Pētera
Postaža daiļradi raksturo
tematiska daudzveidība.
Jebkas apkārtējā pasaulē –
redzamā un neredzamā – ir
iemesls gleznas tapšanai.
Mākslinieks saka, ka māksla ir
doma formā. Izstāde aplūkojama
no 10. septembra.
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”.
Vienotā vēstures un arheoloģijas
ekspozīcija, kur pie lielā mielasta
galda satiekas laika periodi no
aizvēstures līdz Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanai.
Digitāla izstāde “100 vēsturiski
mirkļi Alūksnē”.
Izstāde ļauj ieskatīties un
saprast, kā vēsturiskās
norises ietekmējušas un
mainījušas pilsētas dzīvi un tēlu,
vēstot par norisēm dažādās
dzīves jomās laika posmā no
1918. līdz 2017. gadam.
“Fītinghofu zelta dzīsla
Alūksnē”.
Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli
un citas vizuālas un tekstuālas
liecības par Fītinghofu dzimtu un
tās devumu Alūksnei.

“Pa 7. Siguldas kājnieku
pulka pēdām”.
Izstāde veltīta pulka
dibināšanas simtajai gadadienai
un tajā apskatāmas Alūksnes
muzeja, Latvijas Kara muzeja,
privātkolekcionāru, kā arī alūksniešu deponētās vēstures liecības
par pulka dibināšanu, cīņām Latvijas Neatkarības karā un miera
gadiem Alūksnē.
“Leo Kokle. Mākslinieka
istaba”.
Izcila, tautā populāra un
mīlēta gleznotāja un portretista
piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā
apskatāmi mākslinieka darbi un
personīgās lietas.
“Skulptūras un citi nesenās
pagātnes liecinieki”.
Daudzveidīgu tēlniecības
darbu ekspozīcija, kurā
apskatāmi gan profesionālu
tēlnieku, L. Līces un
G. Grundbergas darbi, gan
padomju gados neatzītu autoru
darbi.
“Totalitārajā režīmā cietušo
piemiņas istaba”.
Ekspozīcija veidota represiju
atcerei un atspoguļo Alūksnes
novada iedzīvotāju likteņgaitas
Sibīrijā un Tālajos Austrumos.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Latviešu
grāmatu ekranizācijas” (01.10.31.10. abonementā), “Eiropas
valodas” (01.10.-31.10. lasītavā),
“Dainu Tēvam Krišjānim
Baronam – 185” (01.10.-31.10.
bērnu literatūras nodaļā).
Turpinājums 12. lappusē
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Alūksnes Novada Vēstis

30.09.2020.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī
Turpinājums no 11. lappuses
Pasākumi, izstādes:
01.10.-31.10. “Skan skolas zvans
no pagātnes…” (lasītavā);
02.10. plkst. 11.00 VKKF projekta
“Rakstnieks + grāmata + lasītājs
= lasītprieks!” ietvaros tikšanās
ar bērnu grāmatu autori Agnesi
Aizpurieti (PII “Sprīdītis”);
05.10. plkst. 13.00 VKKF projekta
“Rakstnieks + grāmata + lasītājs
= lasītprieks!” ietvaros tikšanās
ar bērnu grāmatu autori Aneti
Felkeri (Ernsta Glika AVĢ);
09.10. plkst. 12.00 VKKF projekta
“Rakstnieks + grāmata + lasītājs
= lasītprieks!” ietvaros tikšanās
ar bērnu grāmatu autori Agnesi
Vanagu (bērnu lit. nod.);
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta,
vietu skaits ierobežots.
15.10.-31.10. Literārā pastaiga
“Dainu tēva mantojums”
(skolēniem). Pieteikties pa
tālruni 64322196;
26.10. Jauno grāmatu diena
(abonementā).
Alsviķu pagastā
5. oktobrī 10.00 Alsviķu
kultūras namā leļļu teātris
“Tims” ar muzikālo leļļu izrādi
bērniem “Ceļojums”.
Ieeja: 2,00 EUR.
5., 19., 26. oktobrī 10.00
Alsviķu bibliotēkas telpās
Strautiņos senioru grupas
apmācības.
7. oktobrī 10.00 Alsviķu
bibliotēkā pasākums “Dzejas
rīts” – tikšanās ar dzejnieci
Baibu Cīruli.
No 6. oktobra otrdienās 19.00
Alsviķu kultūras namā
ārstnieciskā vingrošana (projekta
ietvaros) ārsta - fizioterapeita
Artūra Grīnberga vadībā.
Pieteikšanās un papildu
informācija pa tālruni 28330421.
12. oktobrī 9.00 Alsviķu
bibliotēkas telpās Strautiņos
viesojas senioru grupa “Par
prieku sev un citiem”.
13. oktobrī 10.00 Alsviķu
kultūras namā senioru kopas
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās –
senioru dienas svinības.
21., 28. oktobrī 9.00 Alsviķu
bibliotēkā senioru grupas “Par
prieku sev un citiem” tikšanās.
24. oktobrī 15.00 Alsviķu
kultūras namā NLP sertificētas
praktiķes Ivetas Zaķes nodarbība
“Kā palīdzēt sev dzīvot vieglāk?”
- mērķu formulēšanas likumi,
praktiskās nodarbības un visam
pāri - tikšanās prieks. Nodarbība
bez maksas. Lūgums pieteikties līdz 22. oktobrim pa tālruni
28330421.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes “Izlobot mūsu
tautasdziesmu īsto veselīgo,
kodolu, mums atklājas viņās
cilvēka sirds un dvēseles daiļākās, tikumīgākās, dziļākās jūtas,
kas nekad nenovecojas” - folkloristam, publicistam Krišjānim
Baronam - 185, mākslas zinātniecei Skaidrītei Cielavai - 100,
aktrisei Antrai Liedskalniņai – 90;
tematiskā izstāde “Mūsu mīluļi”;
Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija.
Annas pagastā
3. oktobrī 18.00 Ezeriņu kapos
Svecīšu vakars.
9. oktobrī 14.00 Annas kultūras namā literāri muzikāls
pasākums “Kā košai lapai dzīvē
būt…”. Piedalās: dzejniece Inese
Tora (dzejas lasījumi), dziedātāja
un dziesmu autore Inese Nereta (dziedās dziesmas ar I. Toras
tekstiem), māksliniece Solveiga
Kļaviņa (gleznu izstāde), Gulbenes Vītola izdevniecības grāmatu
galds. Iespēja iegādāties grāmatas un gleznas.
Annas bibliotēkā izstādes:

“Tautasdziesmai pa pēdām…”
- Dainu tēvam Krišjānim Baronam - 185; “Humors un satīra” satīriķim Žanim Ezītim - 85.
Ilzenes pagastā
17. oktobrī 11.00 Ilzenes
pagastā pārgājiens uz Līvu
senkapiem. Tikšanās pie
bibliotēkas.
31. oktobrī 19.00 SKIM centrā
“Dailes” pasākums “Kad salnas
steidz krāsot rudeni”. Muzikāls
sveiciens no Igauņu ģimenes.
Ieeja: bez maksas.
Jaunannas pagastā
14. oktobrī 18.30 Jaunannas
Tautas namā “Skaņu pelde” meditācija gonga, kokles, zvanga
un citu instrumentu skaņās
(dalības maksa 10,00 EUR).
Lūgums uz pasākumu pieteikties
pa tālruni 29495371.
20. oktobrī 10.00 Jaunannas
Tautas namā senioru ikmēneša
tikšanās.
23.-24. oktobrī Jaunannas
Tautas namā jauniešu teātra
dienas “Lomu karuselī”, projekta
“Izzini sevi, lai mācītos” ietvaros.
24. oktobrī 19.00 Jaunannas
Tautas namā latviešu komiķis
Maksims Trivaškevičs ar
Stand-Up komēdiju.
Ieejas maksa: 3,00 EUR.
31. oktobrī 18.00 Jaunannas
Tautas namā pasākums bērniem
“Spoku stāstu vakars”.
Jaunannas Tautas nama
Mazajā zālē apskatāma Leldes
Gustas, Māras Skudras un
Madaras Zaķes mākslas darbu
izstāde “Radošums procesā”.
Jaunalūksnes pagastā
7. oktobrī Jaunalūksnes seniori
aicina: kopā ļausimies Zelta
rudens valdzinājumam - kafijas
grauzdētava “Tīrs miers”
(degustācija), Rankas muiža un
parks, Velēnas baznīca, Zeltiņu
raķešu bāze. Pieteikšanās un
informācija pa tālruni
26194964 līdz 5. oktobrim.
21. oktobrī Jaunalūksnes
pagastā skolēnu brīvlaikā
dodamies dabā: izzinoša
ekspedīcija bērniem un
jauniešiem pa Jaunalūksnes
pagasta kultūrvēsturiskajām
vietām un apskates objektiem.
Pieteikšanās un informācija
pa tālruņiem 28330108 un
25775584.
Jaunalūksnes bibliotēkā
izstādes: Jolantas Kļavas radošo
darbu izstāde “Būt sev” (02.10.30.10.); literatūras izstādes “Es
mīlu dzīvi skaisto” - Uldim Stabulniekam 75 (01.10.-30.10.), itāļu
rakstniekam Džanni Rodāri 100
(01.10.-30.10.); 6. oktobrī 10.00
PII “Pūcīte” vecākās grupas bērniem grāmatas “Krāsu mošķis”
lasīšana un radoša nodarbība,
21. oktobrī 17.00 radoša tikšanās ar Jolantu Kļavu. Meklēsim
radošumu sevī, nebaidīsimies no
krāsām, kas mīt mūsos. Obligāta
iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29460869 (Justīne).
Jaunlaicenes pagastā
6. oktobrī 18.00 Jaunlaicenes
tautas namā muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums” – muzikāla pasaka
par kaķi, kurš nolēmis apceļot
pasauli, kur visi notikumi tiek
ieskandināti ar latviešu tautasdziesmām.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
JAUNUMS - izglītojošā nodarbība “Mājas valoda” 4. klašu
skolēniem – malēniešu valodas
seno vārdu iepazīšana ar aktīvu
līdzdarbošanos komandās (nodarbība piemērota arī 2.-3. klasei
un 5.-6. klasei),
JAUNUMS - tematisks pasākums
“Esu malenīts!” – pasākums

1 stundas garumā ar malēnieša
būtības iepazīšanu caur rotaļām,
dziesmām un citām aktivitātēm,
piemērots ģimeņu, radu un darba
kolektīvu pasākumos (piedāvājam
pasākumu arī izbraukumā);
pamatekspozīcija “Jaunlaicenes
muiža”;
izstādes:
“Noklusētā varonība. Latvijas
Neatkarības karš 1918.-1920.”,
par izstādes tēmu pieejama
izglītojošā nodarbība 8.-12.
klašu skolēniem “Mana Latvija”
ar komandu galda spēli “Apskriet
apkārt Latvijai!”,
“Ja ikviens tik zemē sētu” – par
ražas novākšanas un pārstrādes rīkiem un metodēm no 19.
līdz 20. gs. vidum, apmeklējot
izstādi, iespējams izspēlēt spēli
“Kas meklē, tas atrod”, pārbaudīt
sevi “Maņu un sajūtu pasaulē”,
uzzināt, kā dažādus rīkus sauc
malēnieši un izmēģināt spēkus
citās izglītojošās spēlēs;
pagalma izstāde ar aktivitātēm:
“Malēnieša raksturs jeb ak,
prieks, ak, lustes, ak borģele!”
(tiek izlikta tikai pēc iepriekšēja
pieteikuma un piemērotos laika
apstākļos);
izstāde ārpus muzeja: izvēlies
īsāku vai garāku pastaigu pa
Jaunlaicenes muižas parka teritoriju, kur izvietoti 10 informatīvie
stendi, kas stāsta par Jaunlaicenes muižas apbūvi. Sākuma
stends atrodas pie muzeja ēkas,
kā palīgu pastaigā muzejā var
saņemt muižas plānu;
izglītojošās nodarbības un
tematiskie pasākumi pirmsskolas
vecuma bērniem, skolēnu
grupām un citiem dažāda
vecuma apmeklētājiem;
nodarbības brīvā dabā:
“Dārgumu meklēšana” un
orientēšanās spēle “Ar varonību
kabatā”. Pieteikties un sīkāku
informāciju par nodarbībām var
iegūt pa tālruni 29356277.
Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzejā:
līdz 30. novembrim izstāde “Stāv
dzirnas zaļā ielejā”. Izstāde veltīta
Ottes dzirnavu 225 gadu pastāvēšanai;
no 24. oktobra līdz 30. novembrim izstāde
“Kalncempji caur fotoobjektīvu”;
izzinošas ekskursijas un
izglītojošās nodarbības dažāda
vecuma apmeklētājiem, sīkāk:
atesmuzejs.aluksne.lv.
Liepnas pagastā
Līdz 18. oktobrim Liepnas
tautas namā Tatjanas Steklovas
gleznu izstāde.
7. oktobrī 15.00 Liepnas
tautas namā radošā darbnīca
“Kvīlings”. Aicinām pievienoties
un līdzdarboties katru trešdienu
no plkst.15.00 rokdarbu pulciņa
nodarbībās Liepnas tautas namā.
17. oktobrī 14.00 Liepnas
tautas namā pagastu senioru
tikšanās balle “Ar rudens zeltu
saujā”.
No 19. oktobra līdz
19. novembrim Liepnas tautas
namā izstāde “Duālā realitāte”.
Liepnas bibliotēkā: “Manas
pirmās manieres” - tematiskā
literatūras izstāde par labas
uzvedības etiķeti (01.-31.10.),
“Rudentiņš bagāts vīrs” - 1. un
2. klašu bērni iepazīsies ar
grāmatām par rudeni (08.10.).
Mālupes pagastā
7. oktobrī 17.00 Mālupes
Saieta namā rokdarbu pulciņa
“Annele” darbu izstādes
“Caur mežģīnēm” atklāšana.
10. oktobrī 10.00 Mālupes
Saieta namā pirmais
rokdarbnieku saiets Mālupē.

13. oktobrī 16.30 Nūjošanas
aktivitātes. Pulcēšanās pie
Mālupes Saieta nama, līdzi
ņemot nūjošanas nūjas.
14. oktobrī 17.00 Mālupes
Saieta namā no cikla “Katram
savu tautas tērpu” pirmā
nodarbība - krekla šūšana.
23. oktobrī 14.00 pie Mālupes
Saieta nama sporta spēļu
pēcpusdiena skolas vecuma
bērniem.
Mālupes bibliotēkā literatūras
izstāde: “Dieva rīkste netaupa
nevienu …” - rakstniecei Ilonai
Leimanei - 115, “Tikšanās ar
Fantāziju” - itāļu rakstniekam
Džanni Rodari - 100, “…Un
nerūsēs šis tautas zelts” - Dainu
tēvam Krišjānim Baronam -185.
Mārkalnes pagastā
10. oktobrī 13.00 Mārkalnes
tautas namā “Satiekam
skolotāju, atceramies bērnību”
(pasākums ciklā “Mārkalnieši
iedvesmo”). Pēc tikšanās skolas
vēstures istabas apmeklējums.
14. oktobrī 14.00 Mārkalnes
tautas namā Mārkalnes senioru
tikšanās pie Rudens veltēm
burciņās. Organizē Mārkalnes
senioru padome.
24. oktobrī 18.00 Mārkalnes
tautas namā gadskārtējais
ansambļu sadziedāšanās
pasākums “Lai skanēja mans
mūžiņš” ar īpašo viesi Jāni
Dambīti - kultūrvēsturisku
projektu idejas autoru,
virzītāju un dalībnieku.
24. oktobrī 20.30 Mārkalnes
tautas namā Danču vakars, var
ņemt līdzi groziņu.
Ieeja: 3,00 EUR.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
Jaunāko grāmatu izstāde,
22. oktobrī Spēļu diena.
Pededzes pagastā
8. oktobrī 11.00 Pededzes
bibliotēkā “Mana plātsmaize
gardāka” - mājās ceptu saldumu
degustācija.
17. oktobrī Pededzes tautas
namā pasākums “Ak,
šīs Pededzes kāzas…”:
16.00 Forums-seminārs:
• meistarklase “Pareiza kāzu
dziedāšana”, vadītājs
S. Oļenkins un folkloras kopa
“Iļjinskaja pjatņica”,
• lekcija “Skatuves kāzu
dziesma” vadītāja T. Jakobsone
un folkloras kopa “Labā oma”,
• meistarklase “Pededzes
vietējās dejas”, vadītāja
L. Uglovska un deju kolektīvs
“Kaimiņi”,
• “Tautas kustīgās spēles” (tajā
skaitā tradicionālās rotaļas un
sacensības), vadītāja L. Uglovska
un jauniešu deju kolektīvs,
• izstāde “Senlaicīgie mūzikas
instrumenti”, vadītājs V. Bogdanovs,
• izstāde “Senie rokdarbu
izstrādājumi”, atbildīgā
T. Steklova,
• “Ar kāzu rituālu saistīta alus un
maizes degustācija”, organizēs
pensionāru padome,
• T. Steklovas prezentācija “Kāzu
sagatavošanās procesam
svarīgākie tradicionālie amati”,
• Pareizticīgās baznīcas kāzu
likumi un kanoni, iepazīstinās
K. Volkovs,
• defilē “Pededzes tautas tērps”
(koncerta laikā).
19.30 Koncerts:
Piedalās Pededzes tautas nama
pašdarbības kolektīvi un kaimiņi.
Pēc koncerta balle “Kā senos
laikos”.
Pededzes bibliotēkā izstādes
“Sergejam Jeseņinam 125”
(01.10.-08.10.), “Dainu tēvam
Krišjānim Baronam 185”
(19.10.-29.10.), Jauno grāmatu
izstāde-apskats (20.10.-29.10.).

Veclaicenes pagastā
21. oktobrī 11.00 Veclaicenes
tautas namā “Mandalu tīšanas
darbnīca”. Apgūsim mandalu
tīšanas pamatu, kas tiks tītas un
gatavotas no kokvilnas diegiem
un dzijas. Veidošanu vadīs Iveta
Zvejniece no Mālupes. Lūgums
pieteikties pa tālruni 26468307.
31. oktobrī 15.54 Veclaicenes
tautas namā līnijdeju sadancis
“Helovīnu ballīte”. Pieteikšanās
un informācija par pasākumu pa
tālruņiem 26468307 (Maija),
29448831 (Dace).
Zeltiņu pagastā
1. oktobrī 10.00 Zeltiņu pagasta
seniori aicināti doties izglītojošā
un izklaides braucienā “Skaists
bij’ tēva novadiņš”, lai iepazītos
ar jaunākajiem piedāvājumiem
Alūksnes novada kultūras,
tūrisma un uzņēmējdarbības
jomās. Pieteikšanās līdz
24. septembrim, zvanot
pa tālruni 29492284 Gunitai.
No 5. oktobra pirmdienās
19.00-20.00 Zeltiņu tautas
namā ārstnieciskā vingrošana
(projekta ietvaros) ārsta fizioterapeita Artūra Grīnberga
vadībā. Pieteikšanās un papildu
informācija pa tālruni 29492284.
No 9. oktobra piektdienās
18.00-20.00 Zeltiņu tautas
namā Hatha jogas nodarbības (projekta ietvaros), vadīs
Antra Aizupiete. Pieteikšanās un
papildu informācija pa tālruni
29492284.
10. oktobrī no 14.00 līdz
15.30 Zeltiņu tautas namā NLP
sertificētas praktiķes Ivetas Zaķes
nodarbība “Kā palīdzēt sev dzīvot
vieglāk” - mērķu formulēšanas
likumi, praktiskās nodarbības
un visam pāri - tikšanās prieks.
Nodarbība bez maksas.
Pieteikšanās līdz 7. oktobrim
pa tālruni 29492284.
Oktobrī Zeltiņu tautas namā
Solveigas Kļaviņas gleznu izstāde.
Ekskursijas uz bijušo PSRS
kodolraķešu bāzi Zeltiņos gida
pavadībā (lūgums pieteikties
vismaz 2 dienas iepriekš pa
tālruni 29492284).
Ziemera pagastā
17. oktobrī 20.00 Māriņkalna
tautas namā jums šajā
īpašajā rudens koncertballē
muzicēs Ēriks Budēvics,
dziedātājs un mūziķis no grupas
“Hameleoni”, un šarmantā Indra
Raila. Koncertballes programmā
populāra latviešu mūzika un
skaistākās grupas “Hameleoni”
dziesmas.
Ieeja: 4,00 EUR. Galdiņu
rezervācija darba dienās pa
tālruni 26413370. Vietu skaits
ierobežots. Būsim atbildīgi,
ievērosim valstī noteiktos
ierobežojumus un sociālo
distancēšanos.
23. oktobrī 10.00 Māriņkalna
tautas namā radošas rudens
darbnīcas bērniem.
28. oktobrī 12.00 Māriņkalna
tautas namā senioru
pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā
izstādes: “Kad no dziesmas acis
priekā zib…” - komponistam,
mūziķim U. Stabulniekam – 75,
“Dainu tēva saglabātās latviešu
pamatvērtības – tautasdziesmas”
- folkloristam, publicistam
Kr. Baronam – 185, “Nāc, lasi un
kļūsti par ekspertu!” – turpinās
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija;
pasākumi: “Nāk rudens – krāsu
mākslinieks” – (bibliotekārā
stunda skolēniem), “Ārstniecības
augi – tavai tējas tasei” konkurss mazpulcēniem.
Apkopoja Evita APLOKA

