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Alūksnes Novada Vēstis
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Alūksnes Bānīša stacija
Latvijas Arhitektūras gada balvā iegūst
sudraba ananasu
Balva ananasa formā
pasniegta “Arhitektūras
gada balvas 2019” svinīgajā
ceremonijā Rīgas cirkā.
Latvijas Arhitektūras gada
balvas – sudraba ananasus
saņēma Alūksnes Bānīša
stacija, Lubānas kapličas
jaunbūve un starptautiskā
divu dienu pilsētplānošanas
pasākuma “Mad City Riga
2018” autori.

Par Latvijas Arhitektūras Lielās
gada balvas laureātu, saņemot
augstāko apbalvojumu nozarē,
šogad atzīta Sāls māja Pāvilostā,
savukārt Alūksnes Bānīša stacija
saņēma sudraba ananasu un
vairākus citus apbalvojumus.
- Šo ēku var lasīt kā stāstu. Tas ir
stāsts par kustību, kas virza mūs.
Līdzās pievilcīgajai un dinamiskajai funkcijai jāizceļ vēl kāds spēks
- ciešās attiecības ar sabiedrību
un vietējo iedzīvotāju iesaiste,
- par Alūksnes Bānīša staciju
komentē žūrija.
Sudraba ananasu par objektu
saņēma autori - arhitekti Ināra
Caunīte, Jānis Caunītis, Andris
Caunītis, SIA “Arhitektes Ināras
Caunītes birojs”, inženieri Irēna
Boks, Ilmārs Andrējevs-Empelis,
Verners Langenfelds, Raimonds
Bokta, Aija Gaile, ekspozīcijas
koncepcija, dizains, realizācija
- Ingūna Elere, Holgers Elers,
Mārtiņš Vītols, Charlotte Blödel,
Laura Lorence, Aiga Beinaroviča,
Dagnija Balode, Evija Lukstiņa,
dizaina birojs “H2E”.
Jau devīto gadu pēc kārtas
svinīgās ceremonijas ietvaros
tika pasniegta arī bērnu balva
Latvijas arhitektūrā “Zirnis”,

Par nozīmīgiem sasniegumiem
arhitektūras nozarē tika
sveikta un godināta Alūksnes
novada pašvaldības projektu
vadītāja Sanita Adlere. Sanita
ir īstenojusi tādus pašvaldības
projektus kā “Gaismas ceļš
cauri gadsimtiem”,
“Makšķerēšanas vietu izveide
Alūksnes ezera Tempļakalna

14. jūnijā 18.00
Malienas tautas namā
Malienas pamatskolas
9. klases izlaidums.
15. jūnijā 18.00
Jaunannas tautas namā
Jaunannas Mūzikas un
mākslas pamatskolā 9. klases
un profesionālās ievirzes
izglītības absolventu
izlaidums.
15. jūnijā 17.00 Liepnas
vidusskolā 9. un 12. klašu
izlaidums.
15. jūnijā 16.00
Strautiņu pamatskolā
9. klases izlaidums.
15. jūnijā 17.00
Pededzes pamatskolā
9. klases izlaidums.

Pārstāvji no SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, dizaina biroja “H2E” pārstāvji un Alūksnes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers un pašvaldības projektu vadītāja Sanita Adlere, kā arī visi nominanti
kuru piešķir izglītības projekta
“Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks”
dalībnieku žūrija. Šajā gadā
balvu saņēma Alūksnes
Bānīša stacija. Arī sabiedrības
balsojumā portālā “Delfi” šogad
lielāko balsu skaitu ieguva
Alūksnes Bānīša stacija.
Latvijas Arhitektūras gada
balva ir ikgadējs nacionālais
arhitektūras konkurss ar mērķi
apzināt un popularizēt Latvijas
arhitektūras labākos sniegumus un veicināt arhitektūras
augstvērtīgu attīstību. Gada balva ir Latvijas arhitektūras gada
lielākais notikums, atzīts par
valstiski nozīmīgu pasākumu, un
pati balva ir augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā. Latvijas

Arhitektūras gada balvu organizē
Latvijas Arhitektu savienība.
Alūksnes Bānīša stacijas bagāžas
šķūņa pārbūve un ekspozīcijas
ierīkošana norisinājās projekta “Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem” ietvaros, projekta
vadītāja - Sanita Adlere. Projektu
Alūksnes novada pašvaldība
īsteno sadarbībā ar Gulbenes un
Cesvaines novadu pašvaldībām
un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi Kultūras ministrijas
Eiropas Savienības fondu līdzekļu

Apbalvo sievietes arhitektūrā,
būvniecībā un dizainā
22. maijā svinīgajā
apbalvošanas ceremonijā
kultūras pilī “Ziemeļblāzma”
paziņoja un sveica
biedrības “Building
Design and Construction
Council” sadarbībā
arī Rīgas domes Īpašuma
departamentu rīkotā
konkursa “Sieviete
arhitektūrā, būvniecībā,
dizainā 2018” laureātes.

Izlaidumi
Alūksnes
novada skolās

parka teritorijā”,
“Multifunkcionālās servisa ēkas
izveide Pilssalā” un citus.
Konkurss-forums “Sieviete
arhitektūrā, būvniecībā,
dizainā” Latvijā norisinājās
trešo gadu pēc kārtas.
Konkursa mērķis ir popularizēt
sabiedriski aktīvas sievietes,
izcilas profesionāles, kuras
sniegušas īpašu ieguldījumu
arhitektūras, dizaina un
būvniecības procesos savā
valstī vai ārpus tās un
piedalījušās pilsētu, ēku vai
dizaina tapšanas procesu
realizēšanā, veicināšanā vai
pasūtīšanā.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu
izmantošanas efektivitāte”
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī ar to saistītos
pakalpojumus” ietvaros.
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

15. jūnijā 13.00 Alūksnes
Kultūras centrā Alūksnes
novada vidusskolas
9. un 12. klašu izlaidums.
Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijā 8. jūnijā
16.00 izlaidums 12. klasēm,
15. jūnijā 13.00 izlaidums
9. klasēm.
15. jūnijā 16.00 Bejas
pamatskolas 9. klases
izlaidums.
15. jūnijā 14.00
Ziemeru pamatskolas
9. klases izlaidums
Māriņkalna tautas namā.

Satiksmes
ierobežojumi
Ziemeru pagastā
Valsts akciju
sabiedrība “Latvijas
valsts ceļi” ir informējusi
Alūksnes novada
pašvaldību par to, ka
no 14. maija ir
sākušies būvdarbi
Vaidavas tilta valsts
vietējā autoceļā Alūksne –
Ziemeri – Veclaicene.
Būvdarbu pasūtītājs - VAS
“Latvijas valsts ceļi” informē,
ka autoceļa būvnieks SIA
“8CBR” ir uzsācis būvdarbus
un satiksmei Vaidavas tilts
būs slēgts no 16. maija. Darbu veikšanas laikā autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamais ceļš caur Māriņkalnu.
Satiksmes organizācijas
shēma pieejama pašvaldības
mājas lapā www.aluksne.lv.
Atvainojamies par
neērtībām!
Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste

2.

Alūksnes Novada Vēstis

Pilssalā darbu
sākusi kafejnīca
“Sala”
Alūksnes Pilssalā, multifunkcionālajā servisa ēkā,
maijā darbu sākusi SIA “JM
Grupa” kafejnīca “Sala”.
Kafejnīca atrodas multifunkcionālās servisa ēkas daļā,
kuru, īstenojot ēkas būvniecības projektu, bija paredzēts
nodot nomā komersantam.
Šīm telpām, kas ir aprīkotas
ar kafejnīcas vajadzībām
nepieciešamām iekārtām un
mēbelēm, Alūksnes novada
pašvaldība organizēja nomas
tiesību izsoli. Izsolei bija
pieteicies viens pretendents
- SIA “JM Grupa”, kas ieguva
nomas tiesības.
Nomas līgums ar nomnieku
uz 12 gadiem noslēgts par
kafejnīcas darbību, tai skaitā
ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu un iespējamiem
papildu pakalpojumiem
viesu atpūtas un plašizklaides
nodrošināšanai, un publisku
sanitāro telpu pakalpojuma
sniegšanu.

Ja pastkastē nav
„Alūksnes Novada
Vēstu”
Novada iedzīvotājus, kuri
pastāvīgi dzīvo novada
teritorijā, bet savā pastkastītē
nesaņem pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada
Vēstis”, aicinām informēt par
to pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālisti Evitu
Aploku, zvanot pa tālruņiem
64381502
vai 26646749.

Alūksnē,
Dzirnavu ielā

Mājražotāju un
amatnieku

TIRDZIŅŠ
22. jūnijā

plkst. 8.00 - 14.00
Pieteikšanās līdz 17.06.
pa tālruni 29207776 vai
e-pastu
gundegaand@gmail.com

Sēdes
Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu
komitejas sēde
10. jūnijā 10.00
Tautsaimniecības
komitejas sēde
17. jūnijā 10.00
Finanšu komitejas sēde
20. jūnijā 10.00
Domes sēde

27. jūnijā 10.00

Sēdes notiek
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Domes 30. maija sēdē

Alūksnes novada domes
30. maija sēdē piedalījās
12 deputāti un izskatīja vairāk nekā 40 darba kārtības
jautājumus.
Dome nolēma:

- nodot īpašumā bez atlīdzības
fiziskai personai zemesgabala
“Liepna 104”, Liepnā, Liepnas
pagastā, pie dzīvokļa īpašuma
piederošās kopīpašuma
domājamās daļas;
- sagatavot atsavināšanai
pašvaldības nekustamo
īpašumu – dzīvokli Torņa
ielā 1 – 8, Alūksnē, ar kopējo
platību 53,1m² un ar to saistītām
kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu
mājas. Nodot atsavināšanai
īpašumu, pārdodot par brīvu
cenu dzīvokļa īrniekam. Uzdot
nosacītās cenas noteikšanu un
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā
īpašuma “Stūrīši”, Annas
pagastā, sastāvā esošu
neapbūvētu, pašvaldībai
piekritīgu zemes vienību, par
kuru pagasta padome
2009. gadā noslēgusi nomas
līgumu ar bijušo zemes lietotāju.
Nodot atsavināšanai minēto īpašumu, pārdodot par brīvu cenu
bijušajam zemes lietotājam.
Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu
veikt Īpašumu atsavināšanas
komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā
īpašuma “Vecgrēveles”, Annas
pagastā, sastāvā esošas
neapbūvētas, pašvaldībai
piekritīgas zemes vienības, par
kurām pagasta padome
2009. gadā noslēgusi zemes
nomas līgumu ar bijušo zemes
lietotāju. Nodot atsavināšanai
minēto īpašumu, pārdodot par
brīvu cenu bijušajam zemes
lietotājam. Uzdot nosacītās
cenas noteikšanu un
atsavināšanu veikt Īpašumu
atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un
sagatavot atsavināšanai
nekustamā īpašuma “Jaunčiekuri”, Alsviķu pagastā, sastāvā
esošas neapbūvētas, pašvaldībai
piekritīgas zemes vienības, par
kurām pagasta padome
2009. gadā noslēgusi zemes
nomas līgumu ar bijušo zemes
lietotāju. Nodot atsavināšanai
minēto īpašumu, pārdodot par
brīvu cenu bijušajam zemes
lietotājam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- reģistrēt īpašumā un sagatavot
atsavināšanai nekustamā īpašuma “Zīlītes”, Mārkalnes pagastā,
sastāvā esošu apbūvētu, pašvaldībai piekritīgu zemes vienību,
par kuru pagasta padome
2009. gadā noslēgusi zemes
nomas līgumu ar bijušo zemes
lietotāju. Uz zemes vienības
atrodas bijušā zemes lietotāja
tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja. Nodot atsavināšanai
minēto īpašumu, pārdodot par

brīvu cenu bijušajam zemes lietotājam. Uzdot nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanu veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu dabas gāzes
sadales sistēmu Pededzes pagastā, Alūksnes novadā. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās pirmpirkuma tiesības akciju sabiedrībai “GASO”.
Nosacītās cenas noteikšanu un
izsoles organizēšanu uzdot veikt
Īpašumu atsavināšanas komisijai;
- lai nodrošinātu brīvu piekļuvi
publiskajai ūdenstilpei – Alūksnes
ezeram, nodrošināt pieguļošo
teritoriju un komercdarbības
attīstības iespējas, pašvaldības
īstenojamā projekta “Veselības
veicināšanas pakalpojumu centra
izveide” realizēšanai pieņemt
bezmaksas apbūves tiesības publiskas lietošanas braucamā ceļa
būvdarbiem nekustamā īpašuma
“Jaunsētas”, Ziemera pagastā,
sastāvā esošās zemes vienības
daļā 0,01 ha platībā, nekustamā
īpašuma “Līņi”, Ziemera pagastā,
sastāvā esošajā zemes vienības
daļā 0,40 ha platībā un nekustamā īpašuma “Ezerlīči”, Ziemera
pagastā, sastāvā esošajā zemes
vienības daļā 0,12 ha platībā;

- izsniegt akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju
smilts ieguvei smilts atradnē
“Silenieki”;
- izdarīt grozījumu Pededzes
pamatskolas nolikumā,
papildinot to ar 9.4. apakšpunktu: “9.4. speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).”;
- izdarīt grozījumu Alūksnes
novada domes 2018. gada
20. decembra lēmumā Nr. 457
“Par Liepnas vidusskolas
reorganizāciju”: aizstāt 1. punktā
vārdus “Liepnas pamatskola” ar
vārdiem “Alekseja Grāvīša
Liepnas pamatskola”;
- apstiprināt Alekseja Grāvīša
Liepnas pamatskolas
nolikumu. Lēmums stāsies spēkā
1. augustā;
- izskatot Alsviķu pirmsskolas
izglītības iestādes “Saulīte”
vadītājas Evijas Kubulnieces
iesniegumu, atbrīvot viņu
2019. gada 31. maijā no
iestādes vadītāja amata;
- apstiprināt dalības maksu
Ilzenes pagasta pārvaldes
organizētajā velobraucienā
“Līkloči papardēs 2019”:
bērnam no 7 līdz 12 gadu
vecumam individuāli – 1,00 EUR,
bērnam no 13 gadu vecuma,
jaunietim un pieaugušajam
individuāli - 2,00 EUR, sporta
klases dalībniekam
individuāli - 5,00 EUR, komandai
(ne mazāk kā 4 dalībnieki) 7,00 EUR, bērnam līdz 6 gadu
vecumam individuāli - dalības
maksu nepiemēro, dalībniekam
no 60 gadu vecuma individuāli dalības maksu nepiemēro;
- apstiprināt dalības
maksu Ilzenes pagasta

pārvaldes organizētajā apvidus
šķēršļu skrējienā “Stipro skrējiens
Ilzenē 2019”: dalībniekiem no
18 gadu vecuma individuāli
8,00 EUR, dalībniekiem no
14 līdz 17 gadu vecumam
individuāli 5,00 EUR,
dalībniekiem no 8 līdz 13 gadu
vecumam individuāli 3,00 EUR,
komandai (ne mazāk kā
4 dalībnieki no 18 gadu vecuma)
25,00 EUR, komandai (ne mazāk
kā 4 dalībnieki 14 - 17 gadu
vecumā) 16,00 EUR;
- apstiprināt ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma
izmaksu vienai personai sociālās
aprūpes centrā “Alūksne”
540,85 EUR mēnesī. Noteikt
pašvaldībām savstarpējos
norēķinus par pakalpojumu starpību starp noteikto personas mēneša pakalpojuma izmaksu un
90% no personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai maksas segšanai. Ja persona
ir deklarēta Alūksnes novadā un
no savas pensijas, piemaksas pie
pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsta nesedz
pilnu mēneša pakalpojuma
izmaksu, tad personai vai tās
apgādniekam noteikt
pakalpojuma maksu līdz 20% no
noteiktās maksas mēnesī, piemērojot normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus. Alūksnes
novada pašvaldībai segt starpību
starp Pakalpojuma izmaksu vienai personai un personai vai tās
apgādniekam noteikto Pakalpojuma maksu. Lēmums stājas
spēkā 2019. gada 1. jūnijā;
- atbalstīt šādus pagastu
teritoriālo vienību infrastruktūras
un vides kvalitātes uzlabošanas
projektus:
Kalncempju pagasta pārvaldes
projektu “Pagasta autoceļu posmu remontdarbi” ar indikatīvo
summu līdz 7 000 EUR,
Ziemera pagasta pārvaldes
projektu “Ziemeru pamatskolas
sporta laukuma pārbūve” ar
indikatīvo summu līdz
40 000 EUR,
Liepnas pagasta pārvaldes
projekta “Aktīvās atpūtas vietas
“Saidupe” estrādes pārbūve
pasākumu kvalitātes uzlabošanai” līdzfinansēšanu un teritoriju
labiekārtošanu (bruģēšanu) pie
ģimenes ārsta prakses vietas
Liepnas pagastā un Liepnas
vidusskolas multifunkcionālās
sporta zāles ar kopējo indikatīvo
summu līdz 40 000 EUR,
Veclaicenes pagasta pārvaldes
projektu – remontdarbus un
apkures sistēmas pilnveidošanu ēkā “Vaiņagos”, Kornetos,
Veclaicenes pagastā, aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”
(t.sk. Ievas ezera krasta)
teritorijas infrastruktūras
pilnveidošanu ar indikatīvo
summu līdz 40 000 EUR;
- ņemot vērā projekta īstenošanas laikā radušos nepieciešamību veikt izmaiņas paredzētajos
būvdarbos, izdarīt grozījumu
domes 22.12.2016. lēmumā
Nr. 439 “Par projektu “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes
novada administratīvajā ēkā”,
apstiprinot projekta kopējās
izmaksas 2 651 905,78 EUR, ko
sastāda ERAF finansējums

04.06.2019.

309 000 EUR, valsts budžeta
dotācija 16 358,83 EUR un
Alūksnes novada pašvaldības
finansējums 2 326 546,95 EUR;
- nodrošināt 122 548 EUR
finansējumu Veselības
veicināšanas pakalpojuma centra
projektēšanai un būvprojekta
ekspertīzei, tajā skaitā izdalīt no
atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu
72 548,00 EUR apmērā un
pārkārtot apstiprinātā budžeta
ietvaros finansējumu 50 000 EUR
apmērā;
- izdalīt no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem
6 000 EUR Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas internāta
viena divistabu dzīvojamā bloka
kosmētiskajam remontam un
mēbeļu iegādei;
- izdalīt no atsavināšanas
procesā iegūtajiem līdzekļiem
5 082,00 EUR Strautiņu
pamatskolai būvprojekta
“Strautiņu pamatskolas ēkas
konstrukciju pastiprināšana”
ekspertīzei;
- atbalstīt biedrības “Zeltiņu
Namsaimnieks” piedalīšanos
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projektu
konkursā ar projektu “Bērnu
rotaļu laukuma papildināšana un
teritorijas labiekārtošana
Zeltiņos”. Projekta atbalsta
gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu projekta
realizācijai 1000 EUR no
pašvaldības budžeta;
- iesniegt projekta “Rotaļu
laukuma izveide Jaunlaicenes
pagastā, Alūksnes novadā”
iesniegumu ELFLA projektu
konkursam. Apstiprināt projekta
kopējās izmaksas 15480,87 EUR,
tai skaitā paredzamais ELFLA
finansējums 13932,78 EUR,
pašvaldības finansējums 10%
1548,09 EUR;
- iesniegt projekta “Aktīvās
atpūtas vietu pilnveidošana un
labiekārtošana Alsviķos”
iesniegumu ELFLA projektu konkursam. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 25 253,80 EUR,
tai skaitā paredzamais ELFLA
finansējums 22 728,42 EUR,
pašvaldības finansējums
2525,38 EUR;
- iesniegt projekta “Aktīvās
atpūtas vietas labiekārtošana un
pilnveidošana Jaunannā sportam
un atpūtai” iesniegumu ELFLA
projektu konkursam. Apstiprināt
projekta kopējās izmaksas
22 596,72 EUR, tai skaitā
paredzamais ELFLA finansējums
20 337,05 EUR, pašvaldības
finansējums 2259,67 EUR;
- iesniegt projekta “Ģimeņu
atpūtas vietas ierīkošana
Pededzes pagastā” ELFLA
projektu konkursam. Apstiprināt
projekta kopējās izmaksas
29 644,04 EUR, tai skaitā
paredzamais ELFLA finansējums
26 679,64 EUR, pašvaldības
finansējums 2964,40 EUR;
Turpinājums 3. lappusē
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Turpinājums no 2. lappuses
- iesniegt projekta “Dabas
tūrisma attīstība aizsargājamo
ainavu apvidū “Veclaicene””
iesniegumu ELFLA projektu
konkursam. Apstiprināt projekta
kopējās izmaksas 30847,30 EUR,
tai skaitā attiecināmās
izmaksas 22135,87 EUR, ko
sastāda ELFLA finansējums 90%
apmērā un Alūksnes novada
pašvaldības līdzfinansējums
10% apmērā, un neattiecināmās
izmaksas 6251,89 EUR;
- iesniegt projekta “Teritorijas
labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana “Muižā 1”,
Liepnas pagastā, Alūksnes
novadā” iesniegumu ELFLA
projektu konkursam.
Apstiprināt projekta kopējās
indikatīvās izmaksas
8 000,00 EUR, tai skaitā
paredzamais ELFLA finansējums
7 200,00 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 800,00 EUR no
projekta kopējām izmaksām;
- iesniegt projekta “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes
sporta zāles ēkā” iesniegumu
ELFLA projektu konkursam.
Apstiprināt projekta kopējās
indikatīvās izmaksas 15 000 EUR
apmērā, tai skaitā paredzamais
ELFLA finansējums 13 500 EUR

un pašvaldības līdzfinansējums
1 500 EUR;
- iesniegt projekta
“Sisenīša ezera teritorijas
labiekārtošana” iesniegumu
ELFLA projektu konkursam.
Apstiprināt projekta kopējās
izmaksas 18113,08 EUR, tai
skaitā paredzamais ELFLA
finansējums 16199,60 EUR,
pašvaldības finansējums
1799,95 EUR un neattiecināmās
izmaksas 113,53 EUR;
- atbalstīt pašvaldības
piedalīšanos sadarbības partnera
statusā Igaunijas-Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas projektā “Iepazīstot ezeru
mantojumu Igaunijā un Latvijā –
dabā un muzejos/ Ezeru Mantojums” (“Explore the lake heritage
in Estonia and Latvia - on site
and in museums/LakeHeritage”).
Apstiprināt projekta kopējās
indikatīvās izmaksas Alūksnes
novada pašvaldībai līdz
215 000 EUR, t.sk. pašvaldības
līdzfinansējumu indikatīvi līdz
32 250 EUR. Projektā paredzēts
izveidot pastaigu taku Pilssalā pa
kreisi no vecā tilta līdz Tempļakalna gājēju tiltam;
- pamatojoties uz Alūksnes
novada domes 25.05.2017.
saistošajiem noteikumiem

Nr.10/2017 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”, piešķirt
pašvaldības budžeta līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām 41
fiziskai personai. Vienā gadījumā
dome līdzfinansējuma piešķiršanu atteica sakarā ar neatbilstību
saistošajos noteikumos
paredzētajiem līdzfinansējuma
piešķiršanas kritērijiem;
- lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju
pašvaldībai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas projekta “630 verstis pilnas
sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630
Versts Full of Feelings/Versts of
Feelings” īstenošanai līdz
212 856,72 EUR, lai nodrošinātu
projekta līdzfinansēšanu un
priekšfinansēšanu;
- apstiprināt Alūksnes novada
pašvaldības 2018. gada
konsolidētā budžeta izpildi;
- apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 8/2019 “Par
grozījumiem Alūksnes novada
domes 2019. gada

Apmeklētāju pieņemšana jūnijs
Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja
vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no
pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša
pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā
piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00.
Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus jūnijā nepieņems sakarā ar
atrašanos atvaļinājumā.
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS
apmeklētājus pieņems 3. un 17. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7,
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS
apmeklētājus pieņems3. un 17. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7,
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus
pieņems 3. un 17. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
14. un 28. jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Brūža ielā 7,
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (administrācijas telpās)
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijs
Deputāts

Pieņemšanas Pieņemšanas
datums
laiks

Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS

10.06.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS

21.06.2019.

15.00-16.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE

12.06.2019.

10.00-11.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA

17.06.2019.

11.00-12.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Līga LANGRATE

27.06.2019.

13.00-14.00

Jaunannas pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS

17.06.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS

20.06.2019.

9.00-10.00

Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS

20.06.2019.

12.30-13.30

Mārkalnes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS

13.06.2019.

14.00-15.00

Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS

17.06.2019.

16.00-17.00

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

Jānis ZELTIŅŠ

25.06.2019.

9.00-10.00
11.00-12.00

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

Jana ZILKALNE

10.06.2019.

9.00-10.00

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

25. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu
2019. gadam””;
- piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma no 3. jūnija līdz 17. jūnijam
un no 29. jūlija līdz 4. augustam
Alūksnes novada domes priekšsēdētājam Arturam Dukulim;
- iesniegt ERAF projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu
centra izveide” iesniegumu
ierobežotās projektu atlases otrajai kārtai. Apstiprināt projekta
kopējās indikatīvās izmaksas
10 141 870 EUR, no kurām ERAF
finansējums 3 170 324 EUR, pašvaldības līdzfinansējums un valsts
budžeta dotācija kopā indikatīvi
6 971 546 EUR. Iznomāt
projekta ietvaros atbilstoši
atklātā konkursa “Būvprojekta

izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veselības veicināšanas
pakalpojumu centrs” dokumentācijai izbūvējamo infrastruktūru
un uzdot Īpašumu atsavināšanas
komisijai veikt plānotā objekta
tirgus cenas noteikšanu un
organizēt nomas tiesību izsoli;
- precizēt Alūksnes novada
attīstības programmas 2011.2017. Investīciju plānu 2015.2019. gadam sakarā ar pieņemto lēmumu par Veselības
veicināšanas pakalpojumu
centru.
Pilnībā ar domes pieņemtajiem
lēmumiem var iepazīties
www.aluksne.lv sadaļā
Pašvaldība/Par Alūksnes novada
domes darbu/Domes lēmumi.

Satiksmes ierobežojumi
būvdarbu laikā Pleskavas,
Robežu, Uzvaras ielā
AS “SIMONE” informē,
ka sakarā ar plānotajiem
siltumtrases atzara izbūves
darbiem no 3. līdz 6. jūnijam
Uzvaras iela, posmā no
Latgales līdz Helēnas ielai,
būs pilnībā slēgta
autotransporta kustībai.

Turpinoties Pleskavas ielas 1. kārtas būvdarbiem,
autovadītājiem būs jārēķinās
ar to, ka līdzīgi satiksmes
ierobežojumi var būt jūnijā arī
ceļa seguma sagatavošanas un
asfalta ieklāšanas laikā. Par to
precīzāka informācija sekos.

No 4. līdz 6. jūnijam būvdarbu
dēļ būs slēgts Pleskavas
ielas posms Alūksnē no Pils
ielas līdz 7. Siguldas kājnieku
pulka piemineklim. Pārējā
pārbūvējamajā tranzītmaršruta
posmā līdz Kolberģim satiksme
tiks organizēta, izmantojot ceļa
zīmi Nr.302 “Braukt aizliegts”.
Apbraucamais ceļš šajā laika
posmā transportlīdzekļiem būs
organizēts pa autoceļiem P40
(Alūksne-Zaiceva), V400
(Taides-Matisene), V399
(Mālupe-Beja-Karitāni) un P41
(Liepna-Alūksne).

SIA “RŪPE” informē, ka plānoto
būvdarbu dēļ no 4. līdz
7. jūnijam daļēji būs ierobežota
satiksme Robežu ielā, posmā
no Ezermalas līdz Robežu ielai
21. Būvdarbi tiks veikti, slēdzot
tikai vienu brauktuves joslu, tādā
veidā nodrošinot nepārtrauktu
transporta kustību.
Pašvaldība atvainojas par
īslaicīgām neērtībām un aicina
autovadītājus ar izpratni izturēties
pret būvdarbiem, kuru rezultātā
uzlabosies braukšanas apstākļi.

Pieaugušie atkal
var mācīties
Maija beigās atklāta
ceturtā pieteikšanās kārta
Eiropas Savienības fondu
pieaugušo izglītības projektā
“Nodarbināto personu
profesionālās kompetences
pilnveide”, kuru īsteno Valsts
izglītības attīstības aģentūra.
Šogad piedāvāto programmu
skaits, salīdzinot ar
2018. gadu, ir pieaudzis
divkārt, un strādājošajiem
vecumā no 25 gadiem ir
iespēja izvēlēties no gandrīz
800 izglītības programmām.
Pieteikšanās mācībām
notiek līdz 28. jūnijam, un
pirmoreiz to var izdarīt
tiešsaistē
www.macibaspieaugusajiem.
lv.
Mācības 12 tautsaimniecības
nozarēs piedāvā 82 izglītības
iestādes visā Latvijā. Pirmoreiz
mācību klāstā ir arī 29 dažādu
profesionālās izglītības moduļu
apguve, kas nepieciešami
profesionālajai darbībai
izvēlētajā nozarē. Šajā kārtā
piedāvājumā ir arī sadarbībā ar

profesionālās izglītības iestādēm
un uzņēmējiem izstrādātas
mācības 8 mūžizglītības
kompetencēs.
Pirmo reizi projekta laikā
pieteikšanās norit tiešsaistē
mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.lv,
izmantojot www.latvija.lv
autentifikāciju un
e-pakalpojumu jebkurā
diennakts laikā. Iedzīvotājiem
vairs nav jāsūta pieteikums
e-pastā vai jādodas uz izglītības
iestādi klātienē.
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.
Ikviens strādājošais mācīties šajā
projektā var vienu reizi.
Iespēja apgūt jaunas zināšanas
Alūksnē ir Latvijas Universitātes
filiālē, SIA mācību centrs
“AUSTRUMVIDZEME” un
SIA “BUTS” mācību centrā.
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Noslēdzas projekts
“Zaļie dzelzceļi”

29. un 30. maijā projekta
“Zaļie dzelzceļi” (“Green
Railways”) partneri no
Latvijas un Igaunijas tikās
noslēguma konferencē, kas
noritēja vairākās vietās
Latvijā un Igaunijā, tostarp
arī Alūksnē.
Pēdējo gadu laikā Vidzemē
un Dienvidigaunijā ir atjaunoti
un izveidoti apmēram 300 km
velo un kājāmgājēju maršrutu,
izmantojot bijušās dzelzceļa
līnijas, izveidoti jauni tūrisma objekti, sliežu velosipēdi, drezīnas.
Apkopojot projekta laikā
paveikto un iepazīstoties ar projekta rezultātu, notiks projekta
noslēguma konference.
29. maijā projekta partneri
apmeklēja šaursliežu dzelzceļa
Gulbene-Alūksne staciju
Gulbenē, devās izbraucienā ar
bānīti, iepazinās ar Alūksnes
Bānīša stacijas ekspozīciju un
devās pastaigā pa Zaļo ceļu
Harglā. Savukārt 30. maijā
Valkā un Valgā notika projekta
noslēguma konference.
Projekta “Zaļie dzelzceļi”
vadošais partneris ir Vidzemes
tūrisma asociācija, projektā
iesaistījusies Latvijas Zaļo ceļu
asociācija, Alojas, Alūksnes,
Apes, Amatas, Kocēnu, Mazsalacas, Rūjienas, Salacgrīvas,
Valkas, Gulbenes, Limbažu,
Valmieras, Vecpiebalgas, Cēsu
pašvaldības no Latvijas, kā arī
Igaunijas Viljandi, Halliste,
Valgas, Tahevas, Mulgimaa, Monistes un Moisakilas pašvaldības.
Alūksnes novadā projekta
ietvaros ir ierīkots velosipēdu
pašapkalpošanās stends pie
Tūrisma informācijas centra, kas

paredzēts nelielu
remontdarbu veikšanai paša
spēkiem. Stends ir pieejams
jebkurā diennakts laikā, kas
tūristiem velobraucējiem
atvieglos problemātiskas
situācijas, ja velo remonts
nepieciešams vēlos vakaros
vai brīvdienās. Otrs šāds
stends, atradīsies pie Alūksnes
Bānīša stacijas velosipēdu
nojumē. Šobrīd sagatavošanā
ir arī krāsojamā grāmata izzinošais materiāls, kas
izmantojams kā atmiņu klade,
dodoties iepazīt Baltijā vienīgo,
regulāri kursējošo šaursliežu
vilcienu dzelzceļa līnijā
Gulbene-Alūksne (vēsturiskais
dzelzceļa līnijas posms
Pļaviņas-Gulbene-AlūksneValka).
Novada teritorijā projekta laikā
uzstādītas maršruta informatīvās
zīmes, izvietoti vairāki tūrisma
informācijas stendi, atjaunots
informatīvais stends pie Alūksnes
un Gulbenes novada robežas
Jaunannā, bet pie Alūksnes stacijas izvietots lielformāta tūrisma
stends, daļēji finansēti Bānīša
svētki 2018. gadā. Projekta ietvaros sagatavoti un izdoti kopīgi
drukātie materiāli, video par
maršrutu un mājaslapa.
Šis informatīvais materiāls
atspoguļo autora viedokli.
Programmas vadošā iestāde
neatbild par tajā ietvertās
informācijas iespējamo
izmantošanu.

04.06.2019.

Latvijas un Krievijas partneri
sāk īstenot sajūtu tūrisma projektu
2019. gada 15. maijā
uzsākta pārrobežu
projekta īstenošana, kas
ļaus Alūksnē radīt jaunus
tūrisma piedāvājumus – trošu
nobraucienu un oriģinālās
apdares atjaunošanu
Alūksnes Jaunās pils telpās.

Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.2020. gadam ietvaros Alūksnes
novada pašvaldība sadarbībā
ar partneriem no Latvijas un
Krievijas uzsāka projekta Nr.
LV-RU-008 “630 verstis pilnas
sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630
Versts Full of Feelings/Versts of
Feelings” īstenošanu.
Projekta mērķis ir radīt jaunu
tūrisma piedāvājumu no
Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā,
kas tālāk turpināsies Krievijas Federācijā līdz Pavlovskai
Sanktpēterburgā, piedāvājot
izbaudīt 630 sajūtu pilnas
verstis. Projekta laikā radītais
maršruts apvienos objektus, kas
sniedz apmeklētājiem dažādu
sajūtu gammu, iespēju sajust,
līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt,
ieraudzīt unikālo pierobežas
tūrisma piedāvājumu, vēstures,
dabas un cilvēka mijiedarbību
cauri gadsimtiem.
Tā kā objekti neatrodas
gluži līdzās jau populārajiem
tūrisma galamērķiem, izveidotais maršruts sekmēs vietējās
uzņēmējdarbības attīstību.
Projektā paredzēts veidot
atsevišķus esošā tūrisma objektu
piedāvājuma papildinājumus
un demonstrēt mūsdienu
informācijas tehnoloģiju
piedāvājuma pielietojumu
gan maršruta atpazīstamības
veicināšanai, gan sajūtu
radīšanai objektos.
Projekta vadošais partneris ir
Alūksnes novada pašvaldība
(Latvija), partneri Pavlovskas
muzejs (Krievija), Izborskas
muzejrezervāts (Krievija), Latvijas
Piļu un Muižu asociācija (LPMA)
(Latvija). Projekta īstenošanas
termiņš - 24 mēneši.

Projekta ietvaros Izborskas muzejrezervātā notika Agro viduslaiku
kultūras festivāls, kurā piedalījās viduslaiku sadzīves rekonstrukciju
klubi no Krievijas un Igaunijas. Festivālu apmeklēja Alūksnes novada
pašvaldības, kā arī Latvijas Piļu un muižu asociācijas pārstāvji
Projektā paredzēts uzlabot esošo
tūrisma piedāvājumu deviņos
maršruta objektos – radīt jaunus,
papildinošus pakalpojumus
sajūtu paspilgtināšanai, pēc
iespējas izmantojot mūsdienu
tehnoloģijas. Piemēram,
Alūksnes Jaunajā pilī Fortepiano
istabā būs kāds ar skaņu saistīts
pārsteigums, Izborskas muzejs
aicinās izjust Izborskas dabu,
Pavlovskas parkā varēs izbaudīt
vēsturi un mūsdienas, Litenes
muižā aicinās sajust dzīvi,
Lūznavas muižā vērot sikspārņus
naktī.
Izveidos maršruta mobilo
lietotni ar GPS gidu un
katrai vietai pielāgotu vizuālo
tēlu, kas informēs par sajūtu
piedāvājumiem visās deviņās
maršruta vietās, interaktīvu
karti, kopīgu bukletu, apkopojot
tūrisma informāciju par sajūtu
piedāvājumiem abpus robežai.
Tāpat plānoti jaunā maršruta
publicitātes pasākumi – kopīgs
video, dalība starptautiskajās
tūrisma izstādēs, sajūtu
festivāli (Lūznavā, Izborskā,
Alūksnē un Pavlovskā). Tiks
organizētas meistarklases par
sajūtu izmantošanas iespējām
esošajā tūrisma piedāvājumā
un rīkotas pārrobežu konferences, kurās pieaicinot jomas
ekspertus, vērtēs tūrisma objektu

piedāvājumu un apmeklētāju
pieprasījuma tendences.
Alūksnē radīs jaunu tūrisma
piedāvājumu – trošu nobraucienu no Tempļakalna pussalas uz
Pilssalu. Projekta ietvaros atsegs
Alūksnes Jaunās pils Fortepiano
un Ērģeļu istabas sienu un
griestu gleznojumus, tādejādi
paplašinot Alūksnes muzejā
apskatāmos Jaunās pils telpu
interjerus, restaurēs
19. gadsimta flīģeli, radīs skaņas
pārsteigumu apmeklētājiem
un uzstādīs digitālu, diennakti
pieejamu, āra stendu tūrisma
informācijas ieguvei.
Pavlovskas pils parkā īstenos
nelielu daļu no apjomīga
projekta, restaurējot pārceltuvi
pār Rožu paviljona dīķi uz
Mīlestības salu (sauktu arī par
grāfienes Livenas salu), iegādās
aprīkojumu velomaršruta izveidei
parkā, restaurēs 1799. gada
ceļotāja atlasu un par to izveidos
digitalizētu ekspozīciju.
Izborskas muzejrezervātā izvietos
videonovērošanas kameras un
atjaunos muzeja mājaslapu
videostraumēšanas funkcijas nodrošināšanai, izveidos
ekspozīciju sadarbībā ar
Pavlovsku par ceļotāja atlasu.
Turpinājums 9. lappusē

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Co-funded by the European Union,
the Republic of Latvia and
the Russian Federation
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var
neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Ekspluatācijā nodots pārbūvētais ceļš Mālupē
Ir pabeigts projekts
“Alūksnes novada Mālupes
pagasta pašvaldības
autoceļa Mālupe-Purmala
pārbūve”. Projekts realizēts
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā projektu iesniegumu
konkursa Latvijas lauku
attīstības programmas
2014.-2020. gadam
pasākuma
“Pamatpakalpojumi un

ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros.
Autoceļa pārbūves tehnisko
projektu izstrādāja
SIA “XDRAFTS”, ceļa pārbūvi
veica SIA “SORMA”, bet
būvuzraudzību nodrošināja
SIA “Ceļu komforts”. Galvenie
ceļa pārbūves darbi notika
2018. gada vasarā, bet šogad
maijā, pēc tehnoloģiskā
pārtraukuma, pabeigti
atlikušie darbi un sagatavota

dokumentācija būves nodošanai
ekspluatācijā.
Kopējais pārbūvētā ceļa garums
ir 4,44 km, par kopējo summu
207 605,48 EUR (ar PVN) no tās
publiskais finansējums
113 322,00 EUR, pārējās izmaksas 94 283,48 EUR līdzfinansē
Alūksnes novada pašvaldība.
Projekta rezultātā pārbūvētajam
autoceļam izrakti grāvji,
nomainītas caurtekas, izbūvētas
nobrauktuves, atjaunots segums.
Ceļa teritorijā

atjaunota meliorācijas
sistēma, pārbūvēti pieslēgumi
ceļiem un veikti citi ar ceļa
pārbūvi saistītie darbi. Pēc
projekta realizācijas ir
uzlabojusies ceļa kvalitāte,
paaugstinājusies satiksmes
drošība, uzņēmējiem uzlaboti
saimniekošanas apstākļi,
kā arī ir nodrošināta piegulošo

zemju īpašnieku piekļuve
īpašumiem.
Laima Kaņepe,
Mālupes un Liepnas pagastu
pārvalžu teritorijas attīstības
speciāliste
Atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests

04.06.2019.
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Alūksnē par godu 7. Siguldas kājnieku pulka
100. gadadienai notiks svinīgs pasākums
Cēsu kauju priekšvakarā,
1919. gada 20. jūnijā ar
pulkveža Jorģa Zemitāna
rīkojumu, apvienojot
Ziemeļlatvijas brigādes
rezerves bataljonus Rūjienā
un Naukšēnos, izveidoja
3. Jelgavas kājnieku
pulku. Tā pirmais
komandieris bija
pulkvedis-leitnants Oskars
Dankers. Tā paša gada
25. augustā 3. Jelgavas
kājnieku pulks pārdēvēts
par 7. Siguldas kājnieku
pulku.
Pulks piedalījās cīņās
pret Bermontu un Ziemeļlatgales
atbrīvošanā. Neatkarības karā
krita, mira no ievainojumiem un
pazuda bez vēsts aptuveni
200 pulka karavīri.
Pēc miera noslēgšanas
ar Krieviju kādu laiku pulks
vēl uzturējās Austrumu
pierobežā (Rēzeknē), kur veica
robežas apsardzi līdz brīdim,
kad ieradās robežsardzes
vienības. 1921. gada
janvārī pulku pārvietoja uz
Alūksnes un Gulbenes rajoniem.
Tā paša gada 1. aprīlī pulks
tika reorganizēts atbilstoši
miera laika štatam – sākotnēji
viena bataljona sastāvā,
bet vasarā izveidoja otro
bataljonu. Sākotnēji

pulkam nebija telpu
un apakšvienības izvietoja
bijušajās muižnieku pilīs, krogos,
viesnīcās un privātajās mājās.
1922. gada pavasarī pulks bija
saformējis trešo bataljonu.
1923. gadā uzcēla pirmās
divstāvu kazarmas un
modernu pirts ēku ar visām
labierīcībām, tādējādi
uzlabojot pulka sanitāros
apstākļus. Uz kazarmām pārcēlās
instruktoru rota un 1. un
2. rota. Tomēr daļa vienību
palika iepriekšējos izvietojumos,
kamēr 1929. gadā uzcēla otro
trīs stāvu kazarmu ēku.
1935. gadā Gulbenē izvietoja
11. Dobeles kājnieku pulka
bataljonu, kuru ieskaitīja pulkā

kā ceturto bataljonu, tādejādi
7. Siguldas kājnieku pulks
kļuva par lielāko pulku
Latvijas armijā.
Pulka galvenajām vienībām
Alūksnes miestā viena no
būtiskākajām problēmām
pirmajos gados bija karavīru
sadzīves apstākļi, kā arī
virsdienesta instruktoru un
virsnieku ģimeņu dzīvokļu
jautājums, lai to risinātu, strauji
uzsāka māju un jaunu pulka
kazarmu celtniecību,
paplašinājās visa veida veikali
un tirgi. Alūksnes garnizonā
atradās divi karavīru veikali, kur
karavīri varēja iegādāties
lētākas un kvalitatīvākas preces.
Karavīru klubi pasākumu peļņu

Liepnā notikusi jau 20. vokālo
ansambļu sadziedāšanās
“Tu tikai dziedi!” - ar šiem
Māras Zālītes vārdiem
11. maijā Liepnas tautas
namā uz 20. kaimiņu
pagastu vokālo ansambļu
sadziedāšanās koncertu
aicināja Liepnas
pagasta sieviešu
ansamblis “Noskaņa”.
Tradīcija, kas aizsākta
2000. gadā, ir kopta un
lolota visu šo gadu garumā.
Pirmajā koncertā uz aicinājumu
kopā padziedāt atsaucās tā laika
Mālupes ansambļa vadītāja un
daudzu jauku dziesmu autore
Irēna Andranova un tobrīd
Malienas pagasta ansambļa
vadītāja Aiva Lielbārde. Gāja
gadi, aizritēja koncerti, un ar
Malienas ansambli Liepnā
daudzu šo kopā aizvadīto gadu
garumā muzicēja Antra Līdaciņa,
piepulcinot vīrus dziedošajām
dāmām, kļūstot par jaukto
ansambli un radot arī Annas
pagasta jaukto vokālo ansambli. Bet šogad pēc divu gadu
pārtraukuma mūsu draugu pulkā
atgriezās Mālupes ansambļa
dziedātājas ar jauno vadītāju
Agati Delperi.
2014. gadā mūsu ilglaicīgo
dziedātāju balsīm pievienojās
Mārkalnes vokālais ansamblis ar
vadītāju Leonoru Dambīti, kura
šobrīd ir pārņēmusi arī Annas
pagasta dziedātāju vadību. Bet
Malienas ansamblis pēdējos
gados pie mums viesojas Ineses
Vilciņas vadībā. Atsevišķos koncertos mums pievienojās arī Ilzenes pagasta ansamblis Olīvijas
Jēgeres vadībā un Jaunannas

izmantoja uzņēmumu
paplašināšanai, mītņu
izdaiļošanai, karavīru sacensību
dalībnieku godalgošanai,
valsts un pulka svētku
kuplināšanai.
Apmēram 200 metrus no
kazarmām bija neliels
uzkalniņš, kur uzcēla
pieminekli kritušajiem pulka
karavīriem. Pieminekļa –
8 metrus augsta obeliska - metu
veidojis mākslinieks Jūlijs
Miesnieks. Uzraksti uz
pieminekļa: “Par Latviju
kritušajiem 7. Siguldas kājnieku
pulka karavīriem 1919. - 1920.”
Pieminekļa otrā pusē: “Labāk
manu galvu ņēma nekā manu
Tēvu zemi”. Pieminekli cēlis
pulks par saviem līdzekļiem
un to atklājis Valsts prezidents
Jānis Čakste 1923. gada
22. jūnijā. Piemineklis nojaukts
1950-to gadu sākumā
un atjaunots 2009. gadā.
1940. gadā padomju okupācijas
rezultātā tika zaudēta Latvijas
neatkarība un likvidēta
Latvijas armija. 10. septembris
ir uzskatāms par dienu, kad
7. Siguldas kājnieku pulks beidz
savu pastāvēšanu. Karavīri tika
ieskaitīti Padomju Savienības
Sarkanās armijas 24. teritoriālā
strēlnieku korpusa
285. strēlnieku pulkā.
Ar Aizsardzības ministrijas

1992. gada 11. novembra
pavēli Nr. 225. dibināts
Nacionālo bruņoto spēku
Mobilo strēlnieku bataljons
(šobrīd Nacionālo bruņoto
spēku Kājnieku skola) un tas
izvietots 7. Siguldas kājnieku
pulkam celtajās kazarmās.
2019. gada 20. jūnijā,
Alūksnē, par godu 7. Siguldas
kājnieku pulka 100. gadadienai
ir plānots svinīgais pasākums.

Pasākuma programma:
15.00 Piemiņas vietas
atklāšana pieminekļa kalna
pakājē
Svinīgā ceremonija
pie 7. Siguldas kājnieku
pulka pieminekļa kalna
15.30 Svinīgs gājiens uz
Jauno pili
16.30 7. Siguldas kājnieku
pulkam veltītas izstādes
atklāšana
Kataloga “Pa 7. Siguldas
kājnieku pulka pēdām”
prezentācija
17.30 Nacionālo bruņoto
spēku orķestra koncerts pie
Alūksnes Jaunās pils

“Apvedceļš” un
“Bruģis” muzicēs
Alūksnē

Sadziedāšanās koncerta dalībnieki kopīgā priekšnesumā
Foto no Liepnas tautas nama albuma
“Trallas” dziedātājas kopā ar
vadītāju I. Vilciņu. Pēdējos divos
gados koncertu ir kuplinājušas
arī Liepnas jaunās vokālistes Sintija Krauja un Esmeralda Trivole.
Ja pirmajos gados satikāmies
un dziedājām katra ansambļa
sagatavotās dziesmas bez īpašas
tematikas piesaistes, tad vēlāk
uzsākām veidot tematiskus
koncertus, iesaistot tajos pārējos
Liepnas tautas nama kolektīvus,
gan dramatisko kolektīva “Troksnis” dalībniekus, gan dejotājus.
Ir izskanējuši koncerti, izpildot
joku, teātra un kino dziesmas,
izdziedot slavinājumus mūsu
mīļās Latvijas dabas skaistumam un atsevišķs koncerts
- veltīts ziediem. Pagājušā gadā
dziedājām tikai komponista
Imanta Kalniņa dziesmas.
Mēs visi – koncertu dalībnieki
un apmeklētāji – esam sildījušies
sirsnībā, kura ir vienmēr izstarojusi no katra dziedošā kolektīva
priekšnesuma. Dziedātāji ir

smēlušies pieredzi un jaunas
idejas turpmākajai darbībai. Tā,
protams, nav augstā profesionālā
māksla, bet tas ir mazs atspulgs
no mūsu tautas sendienām, kad
latvieši dziedāja, darot gandrīz
katru darbu, priecājoties par
jaunu rītu un burvīgu lakstīgalas
dziesmu maija naktī, izvadot
māsu tautiņās, guldot tuvu
cilvēku zemes klēpī utt.
Šis 20. sadziedāšanās koncerts
aicināja visus klātesošos rast sevī
spēju dziedāt gan tad, kad ir
jautri, gan arī tad, kad ir skumji
vai garlaicīgi un vienkārši –
kopt un attīstīt emocijas caur
dziesmu un dziesmā.
Ansamblis “Noskaņa” saka
siltu paldies visiem draugu
kolektīviem par rasto iespēju
atbraukt un klausītājiem –
sirsnīgākajiem aplausiem un
jaukajiem pavasara ziediem.
Lilita Spirka,
ansambļa “Noskaņa” vadītāja

Jūnijs nāk ar lieliskām
ziņām visiem zaļumbaļļu
cienītājiem – 15. jūnijā
Alūksnes Pilssalas estrādi
ieskandinās grupa
“Apvedceļš”, savukārt
23. jūnijā Līgo nakti
Pilssalā būs iespējams
svinēt kopā ar
grupu “Bruģis” un
DJ Aleksander
Lustix.
Sestdien, 15. jūnijā,
pulksten 22.00 grupa
“Apvedceļš” ieskandinās
Alūksnes Pilssalas estrādi ar
lustīgu zaļumballi.
Savukārt svētdien,
23. jūnijā, no pulksten 22.00
grupa “Bruģis” Līgo
svētkos iepriecinās
alūksniešus un pilsētas viesus,
uzstājoties Alūksnes Pilssalas

estrādē, bezmaksas
pasākumā “Līgo nakts
ugunskuri”! Šajā vakarā
ikvienam būs iespējams
izbaudīt ugunskura siltumu,
Pilssalas Līgo nakts noskaņu
un kopīgo svētku svinēšanu.
Starplaikos uzstāsies
DJ Aleksander Lustix.
Tas nozīmē, ka tikai ar
dažu dienu starpību Alūksnē
izskanēs šo leģendāro latviešu
mūzikas grupu lielākie
hiti, kas vieno visas paaudzes
un muzikālās gaumes –
dzirdēsim gan “Apvedceļa”
“Zemenes”, gan “Bruģa”
ikonisko “Kaiju”!
Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra
mārketinga speciālists
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Kad logu maiņa īpašumā jāskaņo ar Būvvaldi
Vasara ir laiks, kad
māju un dzīvokļu īpašnieki
vairāk laika un līdzekļu
veltī savu īpašumu
sakārtošanai un
remontdarbiem. Viens
no populārākajiem remonta
veidiem mājokļos ir logu
nomaiņa. Vai tā ir
jāsaskaņo ar Būvvaldi?
Ja ēkā ir paredzēts tikai
nomainīt logus, tad nav
nepieciešams neko saskaņot
ar nosacījumu, ka tiek
nodrošināta atbilstība ēkas
fasādes koptēlam – dalījumam,
formām, proporcijām,
materiālam, krāsai un apdarei,
logailu dziļumam un apdarei,
profilam, dekoratīvajiem
elementiem un citām detaļām.
Pie logu nomaiņas ēkās
nedrīkst veikt nekādus citus
ēkas fasādes būvdarbus.
Savukārt, ja logus paredzēts
mainīt ēkā, kas atrodas
vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas teritorijā,
Būvvaldē jāiesniedz iesniegums,
kam pievienota skice vai
pase ar skaidrojošu
aprakstu – uz tās jābūt
sertificēta arhitektūras jomas
būvspeciālista parakstam. Ja
ēka ir atzīta par arhitektūras un
pilsētbūvniecības pieminekli, tad
papildus jāsaņem arī Nacionālās
kultūras mantojuma pārvaldes
(iepriekš Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcija) atļauja.
Ja jūs plānojat nomainīt vecos

koka rāmjus pret plastmasas
rāmjiem ar stikla paketēm vai
padziļināt un paplašināt logailas,
tad gan bez Būvvaldes atļaujas
neiztikt. Būvvaldei jāiesniedz
sertificēta speciālista izstrādāts
pieteikums.
Ja logu nomaiņa paredzēta
daudzdzīvokļu mājā, iesniegumam jāpievieno piekrišana no
mājokļa īpašnieku vairākuma.
Būvniecības likuma
18. panta otrā daļa nosaka, ka
“Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek
veikti bez būvniecības ieceres
dokumentācijas, akceptētas
apliecinājuma kartes vai
akceptēta paskaidrojuma raksta, bez būvatļaujas vai pirms
tam, kad izdarīta atzīme par
attiecīgo nosacījumu izpildi,
gadījumos, kad attiecīgie lēmumi
saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ir nepieciešami, kā
arī būvdarbi, kas neatbilst
būvprojektam un normatīvo
aktu prasībām, ir kvalificējami
kā patvaļīga būvniecība.
Patvaļīga būvniecība ir arī būves
vai tās daļas ekspluatācija
neatbilstoši projektētajam
lietošanas veidam vai būvdarbi,
kas uzsākti bez attiecīgas
projekta dokumentācijas, ja
tāda nepieciešama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.”
Ja būvniecība norit bez
paredzēto dokumentu
noformēšanas vai neatbilst
apstiprinātajam projektam,
Būvvaldes būvinspektors
nekavējoties liks darbus
pārtraukt un veikt nepieciešamos

personām — no 700 līdz
7100 eiro. Par būves izmantošanu pirms tās nodošanas
ekspluatācijā naudas sods
fiziskajām personām ir no 70
līdz 1400 eiro, bet juridiskajām
personām — no 70 līdz
7100 eiro.
Pārkāpējiem ir dota iespēja
legalizēt nelikumīgo būvniecību.
Protams, arī šajā gadījumā soda
piemērošana nav izslēgta, taču
godīga un labprātīga atzīšanās
pārkāpuma izdarīšanā tiek
uzskatīta par atbildību mīkstinošu
apstākli. Pēc tam ir jāveic
visas paredzētās saskaņošanas
procedūras.

saskaņošanas pasākumus.
Ja Būvvalde konstatēs, ka
pārbūves rezultātā tiek nodarīts
kaitējums dzīvoklim vai ēkai vai
arī patvaļīgi veikto būvniecību
nav iespējams saskaņot,
piemēram, nav iespējams
saņemt kopīpašnieku piekrišanu,
būvvalde pieņems lēmumu
par telpu sākotnējā stāvokļa
atjaunošanu un nelikumīgās
būvniecības seku novēršanu –
protams, izdevumi būs jāsedz
vainīgajam dzīvokļa īpašniekam.
Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 152. panta

pirmā daļa nosaka, ka par būves
renovāciju, rekonstrukciju vai
restaurāciju bez akceptēta
projekta vai būvatļaujas vai
vienkāršotās renovācijas vai
vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu fiziskajām
personām tiek piemērots naudas
sods no 70 līdz 700 eiro, bet
juridiskajām personām – no
280 līdz 4300 eiro. Saskaņā ar
šā panta otro daļu par būves
patvaļīgu būvniecību piemēro
naudas sodu – fiziskajām
personām no 140 līdz
1400 eiro, bet juridiskajām

Aicinu māju un dzīvokļu
īpašniekus apzināties, ka
katrs īpašums veido pilsētas
vizuālo tēlu. Īpašniekiem
jāpievērš lielāka uzmanība
ēkas arhitektūrai, jo
logu dalījuma tonim un
materiālam ir ļoti liela
nozīme, lai saglabātu ēkas
arhitektūras stilu un raksturu,
kas veido arī pilsētas kopējo
tēlu. Veidosim kvalitatīvāku
pilsētas vidi! Aicinu māju
un dzīvokļu īpašniekus,
kas plāno logu maiņu vai
jebkādus citus
remontdarbus savā īpašumā,
vispirms vērsties Būvvaldē ar
ne-skaidrajiem jautājumiem!
Sandra Smildziņa,
Būvvaldes vadītāja-galvenā
arhitekte

Alūksnes novada muzeji iepazīstina ar
jaunākajiem novada kultūrvēstures pētījumiem
21. maijā Alūksnes
muzejā norisinājās novada
muzeju un vēstures krātuvju
2018. gada pētniecisko
darbu prezentācijas, kuru
laikā speciālisti iepazīstināja
klātesošos ar savu muzeju
jaunumiem pētnieciskajā
darbā, apzinot un
apkopojot Alūksnes
novada kultūrvēsturi.
Prezentācijas aptvēra tādus
tematus kā 7. Siguldas kājnieku
pulka vēsture, pagastu skolu
vēsture, malēniešu izloksne un
tās rakstu valodas īpatnības.
Tikšanās mērķis bija aktualizēt
nozares zinātāju vidū un
sabiedrībā Alūksnes novada
muzeju un vēstures krātuvju
pētnieciskā darba tēmas.
Pasākumā Alūksnes muzeja
vēsturniece Zanda Pavlova
iepazīstināja ar pētījumu, kurā
veidojusi apskatu par 20. gadsimta 20. un 30.-gados Alūksnē
dislocētā 7. Siguldas kājnieku
pulka gaitām un devumu
Alūksnes pilsētas attīstībā. Kā
uzsvēra Z. Pavlova, pulks un tā
devums Alūksnes pusei ir bijis
aktuāls temats kopš Latvijas
neatkarības atgūšanas. Muzejs
vairākkārt ir veidojis izstādes,
rakstījis publikācijas, vācis un
apkopojis pētniecības materiālus
par pulku, taču šis gads īpašs ar
to, ka 20. jūnijā aprit 100 gadi
kopš pulka dibināšanas. Līdz
šim brīdim muzeja
darbinieki ir centušies apzināt

pulka paveikto, kā arī darīt
zināmu pulka devumu plašākai
auditorijai, līdz ar to varētu
apgalvot, ka alūksnieši ir
godam turējuši cieņā savas
vēstures nozīmīgākos notikumus. Prezentācijas laikā
tika stāstīts par pulka aktīvo
iesaisti sabiedriskajā, sporta,
kultūras dzīvē, kā arī pilsētas
labiekārtošanā. Sevišķi interesants un pieminēšanas vērts
ir tikšanās laikā izskanējušais
laikraksta “Aizsargs”
1924. gada numura citāts
par pulka ietekmi uz Alūksnes
pilsētas iedzīvotājiem, kurā
tiek minēts, ka “garnizona
karavīri pratuši pārvērst miegaino pilsētiņu gandrīz līdz
nepazīšanai. Pilsoņi it kā
atdzīvojušies, kļuvuši apzinīgāki,
valstiskāki.”
Mūsdienās pulka tradīcijas
turpina Kājnieku skola un
sadarbībā ar Alūksnes muzeju
pulka simtgades jubilejas
ietvaros tiek īstenots pasākumu
cikls, kas aizsākās jau
2016. gadā ar piemiņas brīdi
pieminekļa kalnā un muzeja
vēsturnieces Lindas Safranovičas
lekciju. Otra aktivitāte pieredzes apmaiņas
braucieni pa 7. Siguldas kājnieku
pulka pēdām, apzinot tās vietas
- pilsētas, pagastus, kur pulks
uzturējies vai atstājis kādu
ieguldījumu, kā arī uzklausot
stāstus, ko glabā katra no šīm
vietām. Šobrīd Kājnieku skola
sadarbībā ar Alūksnes muzeju

veido foto katalogu “Pa
7. Siguldas kājnieku pulka
pēdām”, kuru kopā ar izstādi
atklās 2019. gada 20. jūnijā
Alūksnes muzejā.
Jaunlaicenes muzeja
pētījumos pievēršas
malēniešu izloksnei un tās
rakstībai
Tikšanos turpināja
Jaunlaicenes muižas muzeja
direktore Sandra Jankovska,
iepazīstinot klātesošos ar muzeja
paveikto. Kā nozīmīgāko darbu
S. Jankovska minēja pētījumu
“Par malēniešiem”, pie kura
darbs noritēja septiņus gadus.
Šī pētījuma ierosmes avots bija
D. Markus un J. Raipuļa grāmata
“Radošie malēnieši un viņu
valoda”, kas muzeja
darbiniekiem kalpoja kā
lielisks avots tālāku pētījumu
veikšanai un 2011. gadā
tapušajai izglītojošai nodarbībai
“Malēniešu vārdu spēle”.
Pētījuma sākumā radusies
ideja par malēniešu skolas
izveidi, lai kopīgā mācību un
viedokļu apmaiņas procesā
iedzīvinātu malēniešu valodu
sabiedrībā. Primārais uzdevums
bija apzināt tos materiālus, kuri
par malēniešiem bija pieejami
tobrīd. S. Jankovska atminējās,
ka bijusi ideja izveidot ne tikai
malēniešu valodas vārdnīcu, bet
arī malēniešu valodas
gramatiku, kas, atskatoties
atpakaļ pagātnē, tagad liekas

teju neiespējams darbs.
Vienlaikus novērota sabiedrībā
augoša interese par
malēniskumu, īpaši mediju
vidē - gan radio, gan televīzijā,
piemēram, LTV1 veidotajā
raidījumu ciklā “Province”,
vēlāk raidījumu ciklā “Dzirdi
balsis ar Kārli Kazāku”, kā arī
“Atklāj Latviju”, tādējādi radot
sava veida reklāmu temata
aktualitātei. Izpētes rezultātā
daudz palīdzējusi novadniece
Eva Ausēja, kura, strādājot
Nacionālajā bibliotēkā, savākusi
dažādus nozīmīgus materiālus.
Darba procesā tika lūgta filologu
palīdzība, sevišķi atsaucīga bija
novadniece Sabīne Balode.
Izloksnes pierakstīšana bijusi
izaicinājums. Malēniešu skolas
pārstāvji domājuši, kā atrast
vispareizāko valodas pieraksta
veidu. 2018. gadā izlemts, ka
malēniešu valoda tiks pierakstīta
pēc filologu pieņemtā
raksta. Šobrīd ir pieejams mācību
līdzeklis - grāmata “No
Apukalna veroties”, kurā
apkopoti dažādi teksti literārajā
valodā un izloksnē.
Kalncempju pagasta
Ates muzeja liecības par
skolu vēsturi
Pētnieku tikšanās noslēgumā
vēsturniece Aiva Lielbārde
iepazīstināja klausītājus ar
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzeja pētniecisko
darbu. Vairāku gadu garumā

veikta pagasta māju izpēte. Viens
no avotiem bija periodikas raksti,
kas deva ierosmi Kalncempju
skolu izpētei. Vēsturniece uzsver, ka šie pētījumi der vairāk
ieskatam, jo darbu pie skolu
apzināšanas turpinās padziļināti.
Darba procesā pētītas četras
skolas – Kalnamuižas Cempu
skola, Gizelas skola, Kalnienas
pamatskola un Kalncempju
pamatskola. Neviena no šīm
ēkām šobrīd nepilda skolas
ēkas funkcijas. Viena ēka ir
gājusi zudībā. Vēsturniece savā
stāstījumā iepazīstināja ar katras
skolas pastāvēšanas gadiem un
darbību.
Tikšanās noslēgumā
sapulcējušies dalībnieki izteica
gandarījumu par pētniecības
procesa norisi un tā veicējiem,
kas fiksē novadam nozīmīgus
vēstures faktus, saglabājot tos
nākamajām paaudzēm. Lai gan
šāda veida pasākums norisinājās
pirmo reizi, ir iecere to veidot kā
tradīciju, lai popularizētu muzeju
un vēstures krātuvju pētniecisko
darbu saturu sabiedrībā un
aktualizētu jautājumu, ka
pētnieciskais darbs muzejos
ir viena no neatņemamām
funkcijām, kas nepieciešama
gan krājuma aprakstīšanā, gan
izstāžu veidošanā, gan muzeja
izglītojošajā darbā.
Žaklīna Stricka,
Alūksnes muzeja praktikante
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XIV Latvijas amatierteātru salidojums Alūksnē
2019. gada 19.-21. jūlijs

ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS

Sestdiena, 20. jūlijs
11.00-11.45 Ventspils
novada Zlēku tautas nama
amatierteātris, Ā. Alunāns “Mūsu
pokāls”
12.30-13.30 Ķeguma novada Tomes tautas nama
amatierteātris “Poga”, A.Birbele
“Bērni”
14.30-15.30 Bauskas novada
Vecsaules pagasta amatierteātris
“Vecsaule”, J.Sarma “Stāvu starp
jums un klausos, kā mani vārdi
skan”
16.30-17.45 Gulbenes novada Lizuma kultūras nama
amatierteātris “Daiva”, R.Kūnijs
“Bīstami – sieva!”
Svētdiena, 21. jūlijs
11.00-12.15 Limbažu novada
Skultes amatierteātris, S.Santa
“Kas ir kultūra?”
13.30-14.20 Iecavas kultūras
nama jauniešu teātris “Artis”,
E.Vulfs “Līnis murdā”
ALŪKSNES BIBLIOTĒKA
Sestdiena, 20. jūlijs
12.00-13.30 VEF Kultūras pils
teātris, N.Gogolis “Precības”
ALŪKSNES “CEĻU DAĻAS”
ZĀLE
Sestdiena, 20. jūlijs
10.00-11.10 Jēkabpils Tautas teātris, J.Jaunsudrabiņš
“Ezermaļu krokodils”
12.30-13.10 Liepājas
Neatkarīgais teātris, S.Kalniņa
“Ziedi”
14.30-16.00 Saldus Tautas
teātris, A.Dzīle “Vakars ar pīlādžu
tēju”
18.00-19.15 Rīgas Kultūras

un tautas mākslas centra “Ritums” teātra studija “Haritas”,
A.Čehovs “Ja mēs to zinātu”

Svētdiena, 21. jūlijs
10.00-12.15 Tērvetes
amatierteātris “Trīne”, E.Zālīte
“Rudens rozes”
13.30-14.55 Kr. Valdemāra Talsu
teātris, A.Vampilovs “Vasaras
rītā”
ALŪKSNES KULTŪRAS CENTRA
KAMERZĀLE
Sestdiena, 20. jūlijs
10.00-11.00 Ausekļa Limbažu
teātris, M.Unts “Čārlija
krustmāte”
12.00-12.40 Liepājas pilsētas
Tautas mākslas un kultūras
centra Jauniešu teātra studija,
O.L.Kirkegors “Gumijas Tarzāns”
13.00-13.40 Liepājas pilsētas
Tautas mākslas un kultūras
centra Jauniešu teātra studija,
O.L.Kirkegors “Gumijas Tarzāns”
14.30-15.30 Liepājas pilsētas
Tautas mākslas un kultūras
centra amatierteātris “Projekts”,
Ē.Vilsons “Karuselis”
16.30-17.15 Valkas pilsētas
teātris, A.Čehovs “Jubileja”
18.00-18.30 Biedrība “Buratino teātris”, V.Krasnogorovs
“Neuzticības prieki”
Svētdiena, 21. jūlijs
10.00-11.10 Jelgavas
Studentu teātris, japāņu tautas
farss “Kjogenstāsti jeb japāņu
viduslaiku anekdotes”
11.30-12.40 Jelgavas
Studentu teātris, japāņu tautas
farss “Kjogenstāsti jeb japāņu
viduslaiku anekdotes”
13.30-14.25 Valkas
pagasta amatierteātris “Rūdis”,
A.Neiburga “Stum, stum”

19. jūlijs, piektdiena
21.00

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

Svētdiena, 21. jūlijs
10.00-12.40 Balvu Tautas teātris,
A.Ostrovskis “Sirds nav akmens”
14.00-15.50 Ogres Tautas
teātris, H.Ibsens “Bernika projekts”
ALŪKSNES KULTŪRAS CENTRA
MAZĀ ZĀLE
Svētdiena, 21. jūlijs
12.40-14.00 Kokneses
amatierteātris, P.U.Enkvists
“Vectēva māja”
ALŪKSNES PILS (MUZEJS)
Sestdiena, 20. jūlijs
14.00-14.45 (pils parkā) Rīgas
Kultūras centrs “Iļģuciems”
amatierteātris “Rampa”,
Ā.Alunāns “Pašu audzināts”
15.00-16.00 Gulbenes Tautas
teātris, Ā.Alunāns “Mūsu pokāls”
16.30-17.10 (pie muzeja)
RTU Studentu teātris “Spēle”,
Ā.Alunāns “Pašu audzināts”
17.30-18.30 Liepājas Tautas
teātris, O.Gūtmanis “Dzimtās
zemes kārs un gaismas izslāpis”

IEspoguļo!

Salidojuma atklāšana

Atkal-satikšanās vakars ar dažādu
noskaņu baudīšanu:
 diskonakts ar DJ Salvi
 zaļumballe ar grupām
“Kruīzs”, “Zigmārs un Edgars”
 sajūtu mūzika ar Rihardu Sauli
un Unu Tomiņu
20. jūlijs, sestdiena
ATspoguļo!

Alūksnes ezera krastā pie Tempļa kalna

22.30-02.00

10.00-19.00

Izrādes Alūksnē

11.00-19.00

Izrādes Alūksnes novadā

20.00

Teātru gājiens UZspoguļo!

21.00

Godēšanas pasākums “…ja reiz satiksi
to, sauksi par savējo”
 Līvijas Akurāteres balvas
pasniegšana
Teātra dzīves ballīte “RE - spoguļo!”:

~ 22.3004.00



21. jūlijs, svētdiena

17.30-19.10 (pils parkā)
Lielvārdes Tautas teātris,
I.Tālmane “Asās mēles”

Svētdiena, 21. jūlijs
13.30-14.45 (pie muzeja) Cēsu
teātris, Ā.Alunāns “Mucenieks un
muceniece”
JAUNANNAS ESTRĀDE
Sestdiena, 20. jūlijs
12.00-12.50 Nīcas teātris,
Ā.Alunāns “Bagāta brūte”
13.30-14.30 Madonas novada
Sarkaņu pagasta kultūras nama
“Kalnagravas” amatierteātris
“Piņģerots”, Ē.Lanss “Galds”
15.00-15.50 Valdemārpils
amatierteātris “Atspulgs”,
Ā.Alunāns “Pašu audzināts”
JAUNLAICENES ESTRĀDE
Sestdiena, 20. jūlijs
14.00-15.25 Brocēnu teātris,
Ā.Alunāns “Seši mazi bundzenieki”
MĀRIŅKALNA TAUTAS NAMS
Sestdiena, 20. jūlijs
11.00-12.10 Kuldīgas Ģimeņu
teātris, H. Ibsens “Pērs Gints”
13.00-14.00 Auces novada
Vītiņu tautas nama amatierteātris
“Mežrozīte”, V.Pumpure “Spietu
laiks”
14.30-15.20 Olaines kultūras
nama teātra studija “Atspulgi”,
Anda Bērziņa un teātra studijas
dalībnieki “Dzīvot kojās”
16.30-18.10 Bauskas Tautas
teātris E.Zālīte “Ērika”
Svētdiena, 21. jūlijs
11.00-11.45 Praulienas pagasta Saikavas amatierteātris,
A.Neiburga “Stum, stum”

Pie viesnīcas “Benevilla”

Pilssalas estrādē

dzīves svinēšana ar grupu
“Ģirts Alsters un domu biedri”
aktieru sadziedāšanās
PAspoguļo!

10.00-15.00

Izrādes Alūksnē un novadā

Alūksnes Kultūras centrā, “Ceļu daļas” zālē,
Alūksnes muzejā, pilsētas laukumos, pagastos

16.00

Salidojuma noslēgums
LAI spoguļo!

Alūksnes Pilssalā, Alūksnes ezera krastā, pie
P/A “ALJA” ēkas

PEDEDZES TAUTAS NAMS
Piektdiena, 19. jūlijs
17.30-19.00 Saldus pagasts
Druvas amatierteātris, A.Eglītis
“Par purna tiesu”
Sestdiena, 20. jūlijs
12.00-12.45 Krustpils novada Variešu kultūras nama
amatierteātris “Servīze”,
V.Belševica “Papīra zirdziņš”
14.00-15.30 Jēkabpils novada Ābeļu amatierteātris,
A.Niedzviedzis “Viņa ir īstā,
muterīt!”
Svētdiena, 21. jūlijs
12.00-13.50 Jaunatnes teātris
“Inspire”, V.Šekspīrs “Romeo un
Džuljeta”
ALŪKSNES BĒRNU UN
JAUNIEŠU CENTRA PAGALMĀ
Sestdiena, 20. jūlijs
15.00-15.55 Latvijas Neredzīgo
biedrības Strazdumuižas drāmas
un dzejas teātris, Ā.Alunāns
“Pašu audzināts”
17.00-17.55 Salaspils
amatierteātris, Ā.Alunāns
“Šneiderienes”
ZELTIŅU ESTRĀDE
Sestdiena, 20. jūlijs
12.00-13.45 Saldus novada
Jaunlutriņu amatierteātris,
Ā.Alunāns “Draudzes bazārs”
16.00-16.55 Sabiles
amatierteātris, Ā.Alunāns
“Mucenieks un muceniece”

Alūksnes Bānīša stacija saņem
Latvijas Muzeju biedrības
Gada balvu 2019

Pie kafejnīcas “Pie Martas”
Pie Alūksnes Jaunās pils

Alūksnes Kultūras centrā, “Ceļu daļas” zālē,
Alūksnes muzejā, Alūksnes BJC pagalmā,
pilsētas laukumos, Alūksnes pilsētas
bibliotēkā
Alsviķu kultūras namā, Māriņkalna tautas
namā, Jaunlaicenes estrādē, Zeltiņu estrādē,
Pededzes tautas namā, Jaunannas estrādē
Brūža iela-Pils iela-Lielā Ezera iela-Tirgotāju
iela-Dārza iela-Ojāra Vācieša iela-Pilssalas
iela
Pilssalas estrādē

12.30-14.30 Kuldīgas novada
Vārmes pagasta amatierteātris,
“Es un Tu” E.Sniedze “Tie paši
oši”

Multimediālā ekspozīcija
“Alūksnes Bānīša stacija”
24. maijā, Starptautiskā Muzeju
dienas pasākumā Daugavas
muzejā, saņēma Latvijas Muzeju
biedrības Gada balvu 2019
nominācijā Gada ekspozīcija
(muzejiem līdz 10 darbiniekiem).
Balva izceļ spēju izveidot
veiksmīgu ekspozīciju vai
ievērojami to uzlabot. Komisija
vērtēja novatorismu ekspozīcijas
dizainā, scenogrāfijā un
interpretācijā, ekspozīcijas
aktualitāti un nozīmi vietējā
reģionā un plašākā sabiedrībā
Žūrijas komentārs par

ekspozīciju “Alūksnes Bānīša
stacija”: “Piesaistot izcilus
ekspertus, radīts multimediāls
piedzīvojums ar iespēju iepazīt
dzelzceļa kultūras stāstus jaunā
ekspozīcijā, kas atklāta
2018. gada septembrī. Virtuālais
ceļojums laikā bijušajā Alūksnes
stacijas bagāžas šķūnī aktualizē
Gulbenes-Alūksnes šaursliežu
dzelzceļa līnijas kultūrvēsturisko
un nozares mantojumu un
ir aizraujošs piedzīvojums
visām paaudzēm. Ekspozīcijas
dizainā interpretētās bagāžas
kastes vienlaikus gan kalpo
kā apliecinājums kādreizējai
uzglabāšanas funkcijai, gan
radoši atklāj vēstures liecības
no jauna.”
“Alūksnes Bānīša stacija” ir
multimediāla ekspozīcija, kura
tika atvērta 2018.gada septembrī
vēsturiskajā stacijas bagāžas
šķūnī. Ekspozīcijā par Baltijā
vienīgo regulāri kursējošos
dzelzceļu var atklāt dzelzceļa
vēstures faktus, dzirdēt unikālus
10 staciju stāstus, ieraudzīt, kam
Bānītis bijis draugs, palīgs, darba
vieta un iedvesmas avots.
Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes tūrisma informācijas
centra vadītājas vietniece

8.

Alūksnes Novada Vēstis

04.06.2019.

Ziemeru “Drīveldreķus” Ģimenes diena Bejas pamatskolā
pamana Latvijā
“Ģimene ir kā mūris, kas
pasargā no dzīves vētrām.
Tā dod mums piederības
sajūtu, saknes, tā ļauj
mums apzināties savu
vietu pasaulē,” teicis Robs
Pārsonss. Kopš 2008. gada
15. maija Latvijā oficiāli svin
Ģimenes dienu. Šogad šajā
dienā Bejas pamatskolas
skolēnu ģimeņu komandas
paviesojās 11 pieturās, kur
veica dažādus uzdevumus.

Ziemeru pamatskolas folkloras kopa “Drīveldreķi” ar skolotāju
Ingu Ārsti
Foto no skolas albuma
Vai jūs zināt, kas ir
drīveldreķi? Mūspusē,
Malēnijā, tie ir kustīgi,
nemierīgi bērni, tieši tādi,
kā mēs - Ziemeru
pamatskolas folkloras kopas
“Drīveldreķi” dalībnieki.
Cik kustīgi esam bijuši šogad?
Janvārī konkursā “Lakstīgalas”
ieguvām 1. pakāpes diplomu,
tālāk devāmies uz konkursa
nākamo kārtu Cēsīs, kur arī
ieguvām 1. pakāpes diplomu.
Cēsīs mūsu kopas sniegumu
pamanīja bērnu folkloras
eksperte Māra Mellēna un
uzaicināja piedalīties konkursa
“Klaberjakte” finālā Rīgā,
protams, mēs devāmies uz Rīgu
un atkal ieguvām 1. pakāpes

diplomu un iespēju muzicēt
Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālā pasākuma
“Pulkā eimu, pulkā teku”
laureātu koncertā Iecavā.
18. un 19. maijā folkloras kopa
“Drīveldreķi” pavadīja divas
jaukas un skanīgas dienas Iecavā
kopā ar citām Latvijas bērnu folkloras kopām. Paldies skolotājai
Dacei Livkei par brīnišķīgo kopas
karogu, paldies vecākiem,
Ziemera pagasta pārvaldei,
Alūksnes novada pašvaldībai,
Jaunlaicenes muižas muzejam
par atbalstu un iespēju bērniem
izzināt, izdzīvot un saglabāt mūsu
tautas folkloras bagātības.
Inga Ārste,
Ziemeru pamatskolas skolotāja

Alūksnes novadā godina
labākos interešu izglītībā,
olimpiādēs un sportā
Mācību gadam noslēdzoties,
28. maijā, Alūksnes Kultūras
centrā norisinājās pasākums,
kura laikā Alūksnes
novada pašvaldība apbalvoja
labākos novada skolēnus mācību priekšmetu olimpiāžu
dalībniekus, veiksmīgākos
audzēkņus interešu izglītības
jomā – mūzikā un skatuves
runā, sportā un viņu
pedagogus.

Gan skolēni, gan skolēnu
kolektīvi un arī pedagogi saņem
naudas balvas, pamatojoties
uz noteikumiem “Kārtība par
naudas balvas, stipendijas un
papildus finansējuma piešķiršanu
Alūksnes novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamiem un
pedagogiem”. Šogad šim mērķim
pašvaldība atvēlējusi 9765 eiro.
Par panākumiem olimpiādēs
sumināti 10 jaunieši:
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas audzēkņi Rūdolfs
Brahmanis, Evelīna Tuvi, Laura
Sabīne Taurmane, Viktorija
Jekaterina Bobinova, Sabīne
Golubeva, Una Koliste, Raivis
Dāvis Steberis,
Strautiņu pamatskolas audzēkņi
Kristaps Āboliņš un Emīls
Magaziņš,
Alūksnes pilsētas sākumskolas
audzēknis Oskars Engelss.
Pašvaldība lepojas arī ar novada
audzēkņu sasniegumiem interešu
izglītībā – mūzikā un skatuves
runā. Sumināti šādi novada
interešu izglītības iestāžu skolēni:
Alūksnes Bērnu un jauniešu

centra pārstāves Baiba Laicena,
Elvita Keita Ķikute,
Alūksnes Mūzikas skolas
audzēkņi Deivids Struckis, Ernests
Ervīns Dovgāns, Pauls Stradiņš,
Tīna Sloģe.

Pieturā “Fotoorientēšanās”,
meklējot objektus, varēja
pārliecināties, cik labi pazīst
skolas apkārtni, cik vērīgi ir,
kā prot orientēties vidē un
darboties komandā. “Slapjie
kvadrāti” attīstīja veiklību, ar
sūkļu palīdzību pārnesot ūdeni
no spaiņa uz spaini, un prasmi
aprēķināt vidējo pārnestā ūdens
tilpumu katram komandas
cilvēkam. Pozitīvām atmiņām
komanda kopā nofotografējās
un sūtīja gaisa bučas savām
māmiņām.
“Asini prātu” aizveda latviešu
valodas un literatūras pasaulē.
Risinot vārdu mīklas, nosakot
vārdu nozīmes, bija iespēja
paplašināt vārdu krājumu,
uzzināt J.Alunāna radītus vārdus
un atcerēties literāro darbu tēlus.
“Valodu pasaules” aktivitātes
rosināja izmantot loģisko
domāšanu, veidojot pieklājības
frāzes vairākās svešvalodās,
savienojot latvisko variantu
ar svešvalodās iztulkoto, uz
līdzības pamata veidojot frāžu
virknējumu.
“Atpazīsti augus” bija iespēja
pārbaudīt zināšanas un uzzināt
nezināmo, attēlus, savienojot ar
augu nosaukumiem. “Lielajās

Ģimenes dienas pasākumi Bejas pamatskolā
Foto no Bejas pamatskolas albuma
zvaigznēs” sadarbojoties, uzklausot cits citu, pamatojot savu viedokli, pēc attēliem un aprakstiem
noteica sabiedrībā pazīstamas
personas un guva pozitīvas
emocijas. Pieturā “Sējas laiks”
bija vajadzīgas veiklas pirkstu
kustības, lai izlasītu un “iesētu”
pupiņas. “Prātotavā”, veikli
sadarbojoties un interesanti pasakot “Spēle beigusies”, izspēlēja
pašu gatavoto “lielo” domino.
“Ciemos pie Anitas” (Kolberģa
bibliotekāres) atkārtoja literāro
darbu autorus un nosaukumus.
“Ekoloģiskā vide”- liekot puzli,
aktualizēja vides problēmas.
Ģimenes dienas dalībnieki
izmēģināja Jakoba Rabhosta
skolai uzdāvināto spēli “Sjoelen”, kur bija nepieciešama
koncentrēšanās, acu un roku
koordinācija, nedaudz spēka, lai
ripas aizvirzītu līdz mērķim.
Pasākums turpinājās brīvdabas
estrādē “Dainas”. Tur komandas
rādīja savu veiklību, precizitāti,
vienotību stafetē, lēkšanā ar
aukliņu, piramīdas veidošanā,

šautriņu mešanā, tāllēkšanā no
vietas.
1. vietu ieguva un balvā ābeles
stādu saņēma komanda “Fiksiki”,
otrie - “Kastaņi” (z/s “Slišiņi”
balva), trešie - “Forsterīši”
un “Supermeitenes” (plūmju
stādi). Par vienotu komandas
noformējumu upeņu stādu
ieguva komanda “Krevici”, par
izturību veikala “Goba” dāvanu
karti - “Žiperīgie”.
Paldies pasākuma atbalstītājiem
- z/s “Sprogas” un “Slišiņi”,
veikalam “Goba”. Pēc aktīvas
darbošanās visiem lieliski garšoja
skolas pavārīšu gatavotās pusdienas.
Vecāki atzina, ka pasākums
bija gan izzinošs, gan sportisks,
gan ģimeni saliedējošs, ka bija
patīkami darboties kopā ar
bērniem un izjust sacensības
garu.
Anita Zara,
Bejas pamatskolas skolotāja

Projekts ļauj iepazīt Latviju

Panākumi šajā mācību gadā
interešu izglītībā gūti ne tikai
individuāli, bet arī kolektīvi.
Naudas balvas saņēma
Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles ansamblis,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas vokāli instrumentālā
grupa.
Sveikti un godināti arī
novada sportiskākie jaunieši:
Alūksnes pilsētas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas biatlona
nodaļas audzēkņi Sanita Buliņa,
Sandra Buliņa, Aleksandrs
Kuzņecovs, Aleksandrs Pometuns,
Daniels Kodaļevs, Anastasija
Ņedaivodina, Kristaps Deksnis,
Matīss Meirāns, Kristaps Širaks,
Reinis Volbergs,
vieglatlēte Dita Apsīte
džudo cīkstoņi Roberts Javorskis,
Evelīna Javorska, Roberts Purs,
Rolands Kazačenoks, Aleksandrs
Skuja, Jūlija Kuzņecova, Māris
Sedlenieks.
Pašvaldība pateicas visiem
pedagogiem, kas sagatavoja
skolēnus un palīdzēja viņiem
sasniegt augstos rezultātus,
un bērnu vecākiem par
ieguldīto darbu jauniešu
sagatavošanā un novēl veiksmi
un panākumus arī turpmāk.
Sanita Pāsa

Strautiņu pamatskolas
skolēni, pateicoties Eiropas
Sociālā fonda projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”, 13.14. maijā devās ekskursijā
uz Ventspili. Šī iespēja
bija skolēniem, kas aktīvi
darbojušies kādā no projekta
grupām, kopumā tādi bija
16 bērni un skolotājas Inta
Kozilāne un Līga Šteinere.
Apskates objektu kopā
Ventspilī bija daudz. Gide
palīdzēja uzzināt par pilsētu to,
ko vēl nezinājām. Bērniem ļoti
aizraujošs bija Irbenes lokatora apmeklējums. Arī Ventspils
planetārijā pusaudži uzzināja ko
jaunu, pētot zvaigznes, mēnesi,

zemestrīces, tehnoloģijas, skatoties filmu “Bīstamā planēta
Zeme”. Vakarā vislabākais bija
jūras skats ar jauku saulrietu,
tapa skaistas fotogrāfijas. Bija
iespēja pašam pie Ventspils
tirgus pulksteņa izveidot par
piemiņu savu laimes monētu.
Nākamajā dienā devāmies
uz Ventspils Piejūras muzeju.
Orientējoties pa takām, bija
nepieciešamas zināšanas.
Dažādi jautājumi par ēkām,
krustvārdu mīkla par senvārdiem
un vēl papildu jautājumi par
laivām. Pēc tam devāmies uz
Kurzemes Democentru, kur katrs
skolēns varēja digitāli spēlēt
spēles atbilstoši zināšanām.
Cits par klimatu, cits par dabas
piesārņojumu. Pirms spēlēšanas

katram bija uzdevums uztaisīt
no kartona papīra gabala vēja
ģeneratoru. Sacentāmies, kam
lielāks griešanās ātrums. Pats
interesantākais un dīvainākais
bija tas, ka centra vadītāja bija
pārsteigta, redzot mūsu Martina Blauva darbu. Neviens
nezināja, ka vislielākais ātrums
būs ģeneratoram ar pabieziem,
nedaudz ieliektiem spārniem.
Noslēgumā, lai atpūtinātu galvu,
devāmies uz Ķemeru purva
takām. Katram bija interesanta
sajūta, staigāt pa šauriem dēļiem
un nenokrist. Diena bija silti
saulaina un izdevusies.
Renāte Nikolajenko,
Strautiņu pamatskolas skolniece

Pašvaldība līdzfinansēs
deviņas bērnu un jauniešu
vasaras nometnes

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
piedāvā brīvās vietas vasaras
aktivitātēs bērniem un jauniešiem
Norises datums/
laiks/ vieta

3.-28. jūnijs
pl.10.00 – 14.00
Pilssalas stadions
17.-21. jūnijs
(ilgums 2
stundas)
MJIC „Pa GALMS”
18. un 19. jūnijs
(2 stundas)
Tempļa kalna
laukums

19.-21. jūnijs
Zeltiņi

1.-5. jūlijs
(ilgums
2 stundas)
MIJC „Pa GALMS”

5.-9. augusts
pl.10.00-16.00
MJIC „Pa GALMS”

9.

Alūksnes Novada Vēstis

04.06.2019.

Aktivitāte

Klase,
kuru
pabeidza,
vai gadi

Aktivitāšu
vadītāji

Dalības
maksa

1.-9. klase

Ilga
Tumševica

Bezmaksas

2.-4. klase

Tija Āboliņa

7,00 EUR

5.12. klase

Jānis Skulte,
Druvis
Tomsons

Bezmaksas

8.10. klase

Una
Tomiņa,
Evija Belka

15,00 EUR

5.-9. klase

Anita
Lielmane
(Valmieras
JV Clubs
Dance
company)

7,00 EUR

2.-4. klase

Evija Belka,
Sanita
Strakša,
Līga Puzule

30,00 EUR

Sportosim Pilssalā
Iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.
Velo pulciņš
Tiem, kas sasnieguši 10 gadu
vecumu, noslēgumā būs iespēja
kārtot eksāmenu, lai iegūtu
velosipēda vadītāja apliecību.
Makšķerēšanas meistarklases
“Copētprieks” *
(Meistarklases tiek organizētas
biedrības “C.Albula” projekta
“Makšķerēsim kopā!” ietvaros)
“Atpakaļ NĀKOTNĒ”
(nakšņošana Zeltiņos)
Caur dažādām aktivitātēm būs
iespēja pavadīt laiku lieliskā
kompānijā, iztēlojoties nākotni, kādā
mēs vēlētos dzīvot, izsapņojot savus
nākotnes mērķus un atrast kaut ko,
ko mēs varētu atstāt nākotnes sev!
Mūsdienu deju meistarklases
“NO standing, ONLY dancing!”
Būs iespēja apgūt dažādus deju
stilus un prasmes, kā hip-hopu,
baletu, laikmetīgo deju un daudzus
citus stilus, kā arī jautri un aktīvi
pavadīt brīvo laiku.
Dienas nometne “A-eko!” *
Radošie uzdevumi, pārgājiens,
radošās darbnīcas, ekskursija uz
atkritumu apsaimniekošanas centru
“Daibe” Pārgaujas novadā.

Pieteikšanās Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a,
Alūksnē, tālrunis 64322402, 29190552.
* Tikai Alūksnes novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem.

Draudzēs novadā
Alūksnes
ev. lut. draudzē
Baznīcā
7.06. 18.00-21.00 Vakars
baznīcā (Kluso lūgšanu vakars,
koncerts, iespēja aplūkot skaisto
Alūksni no baznīcas zvanu
torņa)
9.06. 13.00 Svētā Gara
svētki – Vasarsvētku
Dievkalpojums
16.06. 11.00 Trinitas –
Trīsvienības svētku
Dievkalpojums
23.06. 11.00 Dievkalpojums,
pēc dievkalpojuma
sadraudzība baznīcas dārzā
30.06. 11.00 Dievkalpojums
Mācītājmuižā
1.06. 11.00 “Sirds sarunas”
(tikšanās sievietēm, viese –
psiholoģe Daiga Sliņķe)
6.06. 18.30 Bībeles stundas
noslēguma vakars
Svētās Trijādības
baznīcā
8., 22., 29.06. 16.00
Aizlūgums par mirušajiem,
17.00 Lielais vakara

dievkalpojums. Grēksūdze
9., 23., 30.06. 08.00 Grēksūdze,
08.30 Stundas. Dievišķā
liturģija (pēc dievkalpojuma
aizlūgums par veselību)
5.06. Kunga Debesīs
Pacelšanās (Debesbraukšanas)
svētki, 17.00 Lielais vakara
dievkalpojums, grēksūdze
6.06. Kunga Debesīs
Pacelšanās (Debesbraukšanas)
svētki, 08.00 Grēksūdze,
08.30 Stundas. Dievišķā liturģija
(pēc dievkalpojuma aizlūgums
par veselību)
14.06. Trijādības svētku mirušo
piemiņas sestdiena, 17.00
Vakara, rīta dievkalpojums.
Parastass (aizlūgums par
mirušajiem), 1. stunda
15.06. Trijādības svētku
mirušo piemiņas sestdiena,
07.30 Grēksūdze,
08.00 Stundas. Dievišķā
liturģija (pēc dievkalpojuma
aizlūgums par mirušajiem),
11.00 Aizlūgums Mazajos
kapos
15.06. Svētās Trijādības
Diena,
17.00 Lielais vakara
dievkalpojums. Grēksūdze
16.06. Svētās Trijādības

Diena, 08.00 Grēksūdze,
08.30 Stundas. Dievišķā
liturģija (pēc dievkalpojuma
aizlūgums par veselību)
16.06. Svētā Gara diena,
17.00 Lielais vakara
dievkalpojums. Grēksūdze
4.06. 09.00 Akafists Svētai
Trijādībai, 12.06. 09.00
Akafists Dievmātes ikonai
“Vladimiras”, 13.06.
09.00 Akafists Svt. Nikolaja,
Likijas Miru arhibīskapa,
19.06. 09.00 Akafists
Dievmātes ikonai “Viscariene”,
20.06. 09.00 Akafists
Rīgas Sv.moc. Jānim,
26.06. 09.00 Akafists
Dievmātes ikonai
“Neiztukšojamais Kauss”,
27.06. 09.00 Akafists
Sirdssk. Sergija, Radoņežas
igumena.
Aicinām arī citas novada
draudzes sniegt informāciju par
saviem aktuālajiem pasākumiem,
līdz mēneša 20. datumam nosūtot
to uz e-pasta adresi
evita.aploka@aluksne.lv.
Informācija laikrakstā tiks
ievietota iespēju robežās.

Alūksnes novada
pašvaldība jau vairākus
gadus līdzfinansē bērnu un
jauniešu vasaras nometņu
organizēšanu. Šogad
pašvaldības līdzfinansējumu
saņems deviņas nometnes,
kurās kopumā varēs
piedalīties 200 dalībnieki.
Kopējais no pašvaldības
budžeta piešķirtais
finansējums ir
8533 EUR. Nometnes
dalībniekiem jāmaksā
arī dalības maksa.
Dienas nometne “Lote
no izgudrotāju ciema”, kurā
varēs piedalīties 20 bērni
vecumā no 6 līdz 9 gadiem,
notiks Alūksnes novada
vidusskolā no 3. līdz
6. jūnijam. Nometnes
dalībniekus ar literāro varoņu
palīdzību paredzēts ieinteresēt
lasīt grāmatas, domāt par
veselīgu un drošu dzīvesveidu,
izzināt tuvāko apkārtni, vērot
dabā notiekošo. Tāpat
nometnes gaitā notiks
nodarbības ar medmāsu,
policijas darbiniekiem,
mākslinieci, būs Alūksnes
ezera apskate sadarbībā ar
aģentūru “ALJA”, Balvu un
Litenes muzeju apmeklējums,
mākslinieciski radošas un
sportiskas aktivitātes. Dalības
maksa dalībniekam ir
30 eiro.
Dienas nometne “Pludmales
volejbola skoliņa III” notiks no
17. līdz 21. jūnijam Alūksnes
pilsētas Bērnu un jaunatnes
sporta skolā un Pilssalā. Tajā
varēs piedalīties 30 dalībnieki
no 12 līdz 18 gadiem. Kopā ar
viespedagoģi Ingunu Minusu
dalībnieki apgūs pludmales
volejbola spēli, kā arī apmeklēs
vēsturiski izglītojošu programmu
Jaunlaicenes muzejā. Dalības
maksa – 20 EUR.
Diennakts nometnē “Raibā
nedēļa” varēs iesaistīties
30 bērni vecumā no 8 līdz
15 gadiem. Tā notiks Bejas
pamatskolā no 17. līdz
21. jūnijam. Nometnes
dalībnieki piedalīsies dažādās
radošās darbnīcās un aktivitātes,
pasākumos, iepazīsies
ar Alūksnes kultūrvēsturiskajām
vietām. Dalības maksa – 35 EUR.
Dienas nometne “Atklāj
pasauli!” paredzēta
20 bērniem 8 līdz 13 gadu
vecumā. Tā notiks Liepnas
tautas namā no 17. līdz
21. jūnijam. Dalībnieki tās
laikā varēs papildināt un
iegūt zināšanas un prasmes
dažādās jomās (ziepju, sapņu
ķērāju, pušķu, rokassprādzīšu,
durvju dekoru gatavošana,
pavārmākslas pamati). Notiks
sportiskas aktivitātes, pārgājiens,
ekskursija uz Alūksni (kalējs,
koka apstrādes meistars,
keramiķis), kā arī bērniem
sniegs zināšanas un prasmes,
kas noder atpūtā pie dabas,
pārgājienos un citās dzīves
situācijās. Dalības maksa
nometnē – 15 EUR.
Dienas nometnē “Amatam ir
zelta pamats” Kalncempju

pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzejā varēs piedalīties 20 bērni
vecumā no 10 līdz 12 gadiem.
Nometne notiks no
18. līdz 22. jūnijam. Dalībniekus
iepazīstinās ar senajiem
amatiem un to nozīmi no
senatnes līdz mūsdienām, bērni
varēs iepazīties ar aitkopību,
vilnas iegūšanu un apstrādi,
darboties ādas apstrādes
darbnīcā. Ekskursijas dienā
apmeklēs Druvienas latviskās
dzīvesziņas centru, bānīša depo
un saimniecību “Purenes”.
Dalības maksa – 25 EUR.
Dienas nometnē “Ziķeri būvē
un modelē” aicinās piedalīties
20 dalībniekus 89 gadu vecumā. Tā notiks
multifunkcionālajā jaunatnes
iniciatīvu centrā “PaGalms”
no 25. līdz 29. jūnijam. Bērni
apgūs lego klucīšu daudzveidīgu
pielietojumu dažādās aktivitātēs
un dosies arī vienas
dienas izbraukumā uz “Mazo
brīnumzemi” Siguldā. Dalības
maksa – 30 EUR.
Alūksnes evaņģēliski
luteriskās draudzes diennakts
nometne “Ceļš (Krustpunkti)”
notiks no 12. līdz 16. jūlijam.
Tajā varēs piedalīties
20 jaunieši no 12 līdz
18 gadiem. Šogad
nometnes dalībnieki kājām
dosies gar jūru Hījumā salā un
Hāpsalā Igaunijā. Nometnes
laikā viņi pilnveidos praktiskās
iemaņas kartes lietošanā,
fotografēšanā, ēst gatavošanā,
uzlabos saskarsmes prasmes
un sadarbību grupās. Katrs
dalībnieks darbosies savā
interešu grupā (daba,
vēsture, komunikācija un
transports, kultūra). Dalības
maksa – 69 EUR.
Dienas nometne “A-Eko”
paredzēta 20 bērniem
10-11 gadu vecumā. Tā notiks
multifunkcionālajā jaunatnes
iniciatīvu centrā “PaGalms” no
5. līdz 9. augustam. Nometnes
mērķis ir radīt skolēniem izpratni
par cilvēka, dabas un vides
savstarpējo iedarbību, cilvēka
rīcības negatīvajām sekām.
Notiks arī radošas un
sportiskas aktivitātes un
ekskursija uz Cēsīm. Dalības
maksa – 30 EUR.
Dienas nometnē “Mazais
pētnieks 2” varēs piedalīties
20 bērni 6-10 gadu vecumā.
Nometne notiks Alūksnes
novada vidusskolā no 19. līdz
23. augustam. Iepazīstot dažādas
vietas pilsētā un novadā, bērni
veidos piederības sajūtu savam
novadam, attīstīs savas radošas
prasmes, apmeklēs Alūksnes
muižas parku, Bībeles muzeju,
Jaunlaicenes muižas muzeju,
Opekalna baznīcu, dosies
mazā pārgājienā pa Alūksni un
ekskursijā uz Kalncempju
pagasta Viktora Ķirpa Ates
muzeju, Stāmerienu, Liteni,
piedalīsies sporta dienā Pilssalā.
Dalības maksa – 30 EUR.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Objektīvu apstākļu dēļ kavējas
pakalpojuma “transports pēc pieprasījuma” ieviešana
Vidzemes plānošanas
reģions aktīvi turpina darbu
pie pakalpojuma “transports
pēc pieprasījuma” (TPP)
īstenošanas divās
Vidzemes novada
pašvaldībās – Alūksnes
un Mazsalacas novadā.
Sākotnēji projekta komanda
prognozēja pakalpojuma
uzsākšanu līdz ar 2019.
gada vasaras sākumu, tomēr
šobrīd objektīvu apstākļu
dēļ plānotās aktivitātes ir
aizkavējušās.
Projekta “MAMBA”
vadītāja Līga Puriņa-Purīte
(Vidzemes plānošanas reģions)
skaidro: “Pārrobežu projektā
iesaistījāmies ar pārliecinošu
vēlmi Vidzemē izmēģināt vienu
no t.s. elastīgiem transporta
pakalpojumu veidiem –
transports pēc pieprasījuma
(TPP). Eiropā un citviet pasaulē
tas tiek īstenots jau
20 gadus, tomēr ne tikai
Latvijai, bet lielai daļai valstu tas
ir vēl mazpazīstams risinājums.
Jāatzīst, Latvijā normatīvo
aktu bāze ir neelastīga un

šobrīd nav īsti piemērota jaunu
risinājumu ieviešanai iedzīvotāju
pārvadāšanai un pat ne jaunu
risinājuma testēšanai. Esam
domājuši, kā TPP realizēt,
lai tas nebūtu pretrunā ar
Latvijas likumiem. Daudz
laika un darba prasījis iecerētos
plānus saskaņot un gaidīt atļauju
gan no atbildīgajām iestādēm
Latvijā, gan arī starptautiskām
organizācijām. Esam jautājumu
risinājuši ar visām iesaistītajām
pusēm un dažādos līmeņos –
ar juristiem, transporta un
iepirkumu speciālistiem,
pārvadātājiem, pašvaldību
vadību, Autotransporta direkciju
un Satiksmes ministru. Lai arī ne
tik raiti, kā cerēts, tomēr process
virzās uz priekšu un strādājam
pie tā, lai Alūksnes un
Mazsalacas novada iedzīvotāji
vēl šogad sāktu izmēģināt
“transports pēc pieprasījuma”
pakalpojumu.”
Lai TPP pakalpojumu
īstenotu, tiks izstrādāta īpaša
programmatūra, kas būs
galvenais darba instruments, lai
reģistrētu pakalpojuma lietotājus,
veidotu maršrutus, kurus līdz ar

papildu informāciju (piemēram,
par to, ka nepieciešams
pasažieri uzņemt dzīvesvietā,
braucienā jānodrošina bērnu
autosēdeklītis u.c. detaļas) nodot
transportlīdzekļa vadītājam, kā
arī, lai pārvadātājs tiešsaistē
varētu atzīmēt arī pasūtījuma
izpildi.
Maija vidū ir pabeigta
programmatūras iepirkuma
procedūra, un jūnija vidū
uzsāks tās izstrādi, paredzot
pirmās versijas testēšanu jau
pēc viena mēneša kopš līguma
noslēgšanas. Programmatūra
tiks testēta darbībā un veidota
atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Paralēli tiek izstrādāta
dokumentācija iepirkuma TPP
pasažieru pārvadāšanas
pakalpojuma nodrošināšanai, lai
jūnija sākumā izsludinātu
pretendentu pieteikšanos.
Šobrīd darbu uzsākusi
Mobilitātes centra koordinatore
Daina Priede, kura ir atbildīga
par saziņu ar iedzīvotājiem, kā
arī strādās ar programmatūru,
reģistrējot pakalpojuma
lietotājus, veidojot maršrutus, kā
arī sazināsies ar pārvadātāju par

reisu izpildi.
Plānoto pilotteritoriju
iedzīvotājus un citus
interesentus aicinām zvanīt
uz TPP informatīvo tālruni
27891000 (darba dienās no
plkst.8.30 līdz 17.00) vai rakstīt
uz tpp@vidzeme.lv, lai uzzinātu
atbildes uz vēl neskaidrajiem
jautājumiem par transports
pēc pieprasījuma plānoto
organizēšanas kārtību.
Procesam virzoties uz priekšu,
turpmāk regulāri sniegsim
informāciju par TPP ieviešanas
gaitu un progresu.
Projektu MAMBA īsteno
Vidzemes plānošanas reģions
sadarbībā ar partneriem no
Vācijas, Polijas, Somijas, Dānijas,
Zviedrijas un Latvijas Interreg
Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam
ietvaros, ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu.
Tā mērķis ir uzlabot mobilitātes
pakalpojumu pieejamību
attālajos lauku apvidos un

demogrāfisko pārmaiņu skartajos
reģionos, un pilnveidot
transporta pakalpojumu
sniedzēju kapacitāti. Latvijā
projekts tiek saistīts ar
pakalpojuma “transports pēc
pieprasījuma” pilotēšanu divos
Vidzemes novados - Alūksnes
novada pašvaldībā un Mazsalacas novada pašvaldībā, kas
ir viena no vairākām projekta
aktivitātēm. Vairāk informācijas
projekta MAMBA mājaslapā
https://www.mambaproject.eu
un Vidzemes plānošanas reģiona
mājaslapā www.vidzeme.lv.
Anita Āboliņa,
sabiedrisko attiecību vadītāja
Vidzemes plānošanas reģionā

Konsultācijas, semināri Ir uzsākti pārbūves darbi
un darba ēnošana NVO kādreizējā Jaunlaicenes skolas ēkā
No 2019. gada 1. janvāra
līdz 31. oktobrim biedrība
“Alūksnes nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs”
īsteno projektu “Alūksnes
NVO atbalsta centrs – reģiona
NVO attīstībai”, kura mērķos
ietilpst nodrošināt kvalitatīvu
aktuālās informācijas
pieejamību un izglītības
pasākumus Alūksnes, Apes,
Balvu, Rugāju, Viļakas,
Baltinavas, Smiltenes,
Gulbenes novadu NVO,
neformālo iedzīvotāju
grupu pārstāvjiem un citiem
interesentiem.
Projekta laikā “Alūksnes
NVO atbalsta centrs” piedāvā
konsultācijas par NVO
dibināšanu, finansējuma
piesaistes veidiem, projektu
pieteikumu sagatavošanu,
lietvedības, grāmatvedības
un juridiskajiem jautājumiem,
brīvprātīgo darbu, NVO,
privātā sektora un pašvaldības
sadarbības modeļiem.
Konsultācijas nodrošina biedrības
pārstāvji – valdes priekšsēdētāja
Dzintra Zvejniece, sabiedrisko
attiecību speciāliste Ilze
Zvejniece, grāmatvede Agnese
Melece un valdes loceklis
Arnis Bērziņš. Konsultācijas
sniedzam pa tālruni (64322236,
26185282), elektroniski (e-pasts
aluksnesnvocentrs@gmail.com)
vai sarunājot tikšanos klātienē.
Konsultācijas varam sniegt arī
jūsu izvēlētā vietā – īpaši, ja
vienuviet pulcēsies vairāki
interesenti.
Tāpat piedāvājam pieteikt
seminārus NVO pārstāvjiem par
tēmām: projektu veidošana,
radoši finansējuma piesaistes
veidi NVO sektorā, brīvprātīgais
darbs, koučinga pieeja NVO
darbībā, kopienas veidošanās un
tā ietekme uz teritorijas attīstību.
Laika posmā no jūnija līdz

septembrim 8 NVO pārstāvjiem
būs iespēja piedalīties NVO
darba ēnošanā, kur būs
iespēja izvēlēties kādu no
organizācijām visā Latvijā un
uzturēties 2 dienas, vērojot
konkrētās NVO ikdienas darbu,
iesaistīties aktivitātēs, pārrunāt
aktualitātes. Katrs dalībnieks
saņems strukturētus jautājumus,
kas labāk palīdzēs iepazīt
organizāciju. Ēnošanu organizēs
projekta aktivitāšu koordinatore Dzintra Zvejniece. Aicinām
pieteikties NVO darba ēnošanai,
aizpildot naketu
https://ej.uz/NVOenosana vai
pa tālruni 64322236 vai
26185282.
Projekta aktivitātēm aicinām
sekot līdzi biedrības mājas lapā
www.aluksnesnvo.lv un
Facebook lapā
@AluksnesNVOatbalstacentrs.
Projektu finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Lāsma Kaupuža,
Vidzemes Augstskolas studente,
“Alūksnes nevalstisko organizāciju
atbalsta centrs” praktikante
Ilze Zvejniece
Projekta vadītāja un sabiedrisko
attiecību speciāliste

Aprīlī sākušies pārbūves
darbi kādreizējā Jaunlaicenes
pamatskolas ēkā, kurā plānots
izvietot līdzšinējo ģimenes
ārsta praksi un Jaunlaicenes
pagasta bibliotēku. Publiska
iepirkumu rezultātā, saskaņā
ar noslēgto līgumu būvdarbus
veic SIA “PAMATI”.
Būvniecības process notiek
ēkas divos korpusos, un patlaban
ir veikta grīdas demontāža, tāpat
nomainīta apkures sistēma,
kanalizācijas un ūdensvadu
iekšējie tīkli, elektroinstalācija
un izbūvēta ventilācijas sistēma.
Pārbūvējot telpas, īpaša uzmanība
ir pievērsta vides pieejamībai
un telpu funkcionalitātei.
Apmeklētāju ērtākai un drošākai
piekļuvei, pārmaiņas piedzīvos
arī ēkas apkārtne. Labiekārtojot
teritoriju, ir gādāts, lai
nodrošinātu brīvu vides
pieejamību cilvēkiem ar kustību
traucējumiem un vecākiem ar
mazuļiem ratiņos.
Jaunlaicenes pagasta
bibliotēkas un ģimenes ārsta
prakses pārcelšana uz pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu

Bijušajā skolas ēkā notiek remontdarbi, lai pielāgotu telpas jaunām
funkcijām
Sanitas Pāsas foto
“Lazdiņas” plānota vasaras vidū.
Pašvaldība piešķīra papildus
Kopējās būvdarbu izmaksas
nepieciešamo finansējumu
ir 108 375,71 EUR, no tās
38 375 EUR būvniecības darbu
40 000 EUR ir mērķdotācija,
realizācijai.
kas piešķirta, pamatojoties uz
Alūksnes novada domes lēmumu
Sanita Pāsa,
“Par Alūksnes novada pagastu
Alūksnes novada pašvaldības
teritoriālo vienību infrastruktūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
un vides kvalitātes uzlabošanas
mērķprogrammu 2018. gadam”.

Latvijas, Igaunijas un Krievijas partneri
sāk īstenot sajūtu tūrisma projektu
Turpinājums no 4. lappuses
Latvijas Piļu un Muižu
asociācija nodrošinās interaktīvas
tūrisma kartes izveidi, piedalīsies
tūrisma izstādēs, veiks izveidotā
maršruta mārketinga pasākumus
un kopīgi ar tās biedriem
– Litenes muižu, Varakļānu
muižas pili, Krāslavas muižu,
Lūznavas muižu, Preiļu muižas
pils kompleksu un parku un
Arendoles muižu - veiks nelielus
esošā tūrisma piedāvājuma
papildinājumus katrā no biedru
objektiem, akcentējot dažādas
izbaudāmās sajūtas tajos.

Kopējais projekta budžets
(bez partneru neattiecināmajām
izmaksām) ir 800 000 EUR,
t.sk. projekta līdzfinansējums
no Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas
2014.-2020. gadam
720 000 EUR apmērā.
Pavlovskas muzeja
budžets ir 337 683,50 EUR,
Izborskas muzejrezervāta
budžets ir 62 317,50 EUR,
LPMA budžets veido
120 000 EUR, Alūksnes
novada pašvaldības budžets
– 279 999 EUR. Lai realizētu
abus ieplānotos infrastruktūras

objektus, Alūksnes novada
pašvaldība izlēma ieguldīt lielāku
pašu līdzfinansējumu, tādejādi
kopējais pašvaldības budžets
ir 484 000,00 EUR,
no tā Latvijas-Krievijas
programmas finansējums
veido 251 999,10 EUR,
pašvaldības finansējums
232 000,90 EUR.
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Startējis skriešanas seriāls
“Mizojam, ka prieks” Zeltiņos

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

Ar 1. posma skrējienu
“Skolas kalns” 18. maijā
Zeltiņu pagastā jau
septīto gadu starts dots
Zeltiņu pagasta atklātā
krosa skriešanas seriāla
pasākumam ikvienam
“Mizojam, ka prieks”. Arī
šajā sezonā to finansē
Eiropas Sociālā fonda
projektā “Dzīvo vesels
Alūksnes novadā!”.

Šajā gadā 1. posmā piedalījās
69 dalībnieki. Pirms sacensībām
dalībniekiem notika “Starta
vingrošana”, kurā iesildīšanās
vingrojumus pirms starta veica
sacensību dalībnieki un līdzjutēji
profesionāla trenera Artūra
Grīnberga vadībā. Skriešanas
pasākums notiek 6 vecuma
grupās.
“Mizojam, ka prieks” 1. posma
rezultāti: SB1 grupā 1.vietā
Elza Donska, 2.vietā Patrīcija
Tetere-Teterovska, 3.vietā Ance
Etto Šteinere; VB1 grupā 1.vietā
Armands Pakalnietis, 2.vietā
Valters Upmanis, 3.vietā Miķelis
Mūrnieks; SB2 grupā 1.vietā
Sanija Šuksta, 2.vietā Madara
Jaunzema, 3.vietā Lāsma Vadinska; VB2 grupā 1.vietā Jānis
Žagars, 2.vietā Raivo Berkolds,
3.vietā Ernests Dambis; S12
grupā 1.vietā Līva Poļaka, 2.vietā
Laila Ludviga, 3.vietā Džeina
Pavāre, V12 grupā 1.vietā
Daniels Kodaļevs, 2.vietā Renārs
Žīgurs; S16 grupā 1.vietā Kristīne
Kalniņa, 2.vietā Alise Kazaine,

“Astēs un Ūsās” šobrīd dzīvo
un jaunus saimniekus meklē
rudi kaķēni.

Skrējiena dalībnieki pirmajā šī gada posmā
3.vietā Samanta Šuksta; V16
grupā 1.vietā Oskars Laucis,
2.vietā Vladislavs Ņedaivodins,
3.vietā Mārcis Bogdānovs; S25
grupā 1.vietā Santa Kazaine,
2.vietā Aļona Jakobsone, 3.vietā
Veronika Moraru; V25 grupā
1.vietā Ansis Šteiners, 2.vietā
Renārs Teters-Teterovskis, 3.vietā
Mairis Pētersons; S40+ 1.vietā
Alla Jaunzema, 2.vietā Ilze
Ludviga, 3.vietā Iluta Zariņa,
V40+ 1.vietā Ivars Poļaks, 2.vietā
Viesturs Kazainis.
Kā redzams pēc iegūto vietu
skaita, V12 un V40+ grupā
startēja tikai divi dalībnieki, tāpēc
aicinām ikvienu - gan šo grupu,
gan citu grupu dalībniekus
piedalīties šajos skriešanas
svētkos, jo tā ir iespēja pārbaudīt
savus spēkus jautrā un sportiskā
gaisotnē. Atgādinām, ka saskaņā
ar skrējiena nolikumu, lai iegūtu
vietu kopvērtējumā, ir jāpiedalās

vismaz divos skrējienos.
Kopvērtējumā tiek skaitīti trīs
labākie rezultāti. Tāpēc vēl nekas
nav nokavēts.
Diena šogad bija vasarīgi silta,
tāpēc brīdī, kamēr tika apkopoti
sacensību rezultāti, dalībnieki
un līdzjutēji varēja cienāties ar
biedrības sagādāto cienastu –
cepumiem, kvasu un svaigu akas
ūdeni.
Katrs sava skrējiena
1.-3. vietas ieguvējs tika apbalvots ar medaļu, diplomu un
organizatoru sarūpētu balvu.
Sacensību dalībnieki un
līdzjutēji bija ļoti apmierināti
par pasākumu, jo tas noritēja

Foto no biedrības albuma
draudzīgā atmosfērā, kā arī
izteica domu, ka ar nepacietību
gaidīs nākamo posmu, jo tas
notiks vēlu vakarā, bet
apbalvošana pusnaktī. Ar
pasākuma nolikumu var
iepazīties Alūksnes novada
pašvaldības mājas lapā
www.aluksne.lv sadaļā sports.
Nākamie sacensību posmi:
2. posms “Alpu pļavas” –
2019. gada 22. jūnijā,
reģistrēšanās no pulksten 20.30
līdz 21.15, no plkst.21.15 līdz
21.25 sacensību atklāšana, no
plkst.21.30 līdz 22.00 Starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

pulksten 22.00, Andreja Cauka
nekustamajā īpašumā “Alpi”,
3. posms “Estrādes loki” –
2019. gada 27. jūlijā,
reģistrēšanās no pulksten 10.00
līdz 10.45, no plkst.10.45 līdz
10.55 sacensību atklāšana, no
plkst.11.00 līdz 11.30 Starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten
11.30, pie Zeltiņu estrādes.
4. posms “Krogsalas apļi”
– 2019. gada 31. augustā,
reģistrēšanās no pulksten 10.00
līdz 10.45, no plkst.10.45 līdz
10.55 sacensību atklāšana, no
plkst.11.00 līdz 11.30 Starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten
11.30, Zeltiņu pagasta sporta un
atpūtas parkā.
Elita Laiva,
biedrības pārstāve

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūnijā
Sporta pasākumi
4. jūnijā 16.00-18.30
kempinga “Ziemeri”
apkārtnē orientēšanās seriāla
“Horizonts” 9. kārta.
8. jūnijā Alūksnes ezerā,
Pilssalā, spiningošanas
sacensības “Eholotes.lv
Alūksnes kauss 2019”.
Sacensības rīko Alūksnes
novada pašvaldības aģentūra
“ALJA” un Eholotes.lv.
Sacensību norises
laiks: no pulksten 04.30 līdz
12.30. Ar sacensību nolikumu
iespējams iepazīties:
https://goo.gl/TcVDMe
7.-9. jūnijā no 10.00 Pilssalas
stadionā “Ergo Open” Latvijas
čempionāta posms pludmales
volejbolā.
11. jūnijā 16.00-19.00
ABR “Zāgadi” apkārtnē
orientēšanās seriāla “Horizonts”
10. kārta.
18. jūnijā 16.30-18.30
“Šūpalās” orientēšanās seriāla
“Horizonts” 11. kārta.
22. jūnijā no 10.00
Pilssalas stadionā Starptautiskas pludmales volejbola
sacensības “Katrīnas kauss”.
28.-30. jūnijā no 10.00 Kornetos, Strautiņos un Mārkalnē
Starptautiskās orientēšanās trīs
dienu sacensības “KĀPA 2019”.
Alūksnē
1. jūnijā 13.00 Alūksnes
Kultūras centrā koncertprogramma “Taisām tiltu pār
plašo jūru”. Piedalās: Kristera
ansamblis (Stokholma), vadītājs
Kristers Vikmarks, Iveta
Cālīte – klavieres, Anna
Petraškeviča – flauta.
Ieeja: bez maksas.
14. jūnijā pie Mātes tēla

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienas atceres
pasākums.
15. jūnijā 22.00 Pilssalas
estrādē zaļumballe kopā ar
grupu “Apvedceļš”.
Ieeja: 5,00 EUR.
23. jūnijā Pilssalas estrādē
Līgo nakts ugunskuri un
balle ar grupu “Bruģis”.
Ieeja: bez maksas.
30. jūnijā 16.00 Alūksnes
Pilssalas estrādē
koncertuzvedums “Nerātnā
vasaras nakts”. Piedalās: aktieri
Mārtiņš Brūveris, Ieva Pļavniece,
Artis Robežnieks, Kārlis Reijers,
dziedātāji Anmary, Atis Auzāns,
Rūta Dūduma, dejotāji un
“Nerātnais orķestris”. Ieeja:
10,00-15,00 EUR.
Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
Vitālija Jermolajeva
mirdzošo gleznu izstāde.
Vitālija Jermolajeva
gleznas veidotas unikālā
tehnikā. Mākslinieks to
nosauc “Inner Light”. Īpašā
apgaismojumā darbi sāk mirdzēt,
un skatītājam redzamās gleznas vietā parādās cits, iepriekš
paslēptais variants. Izstāde
apskatāma no 29. jūnija.
Viļņa Blūma foto izstāde
“Alūksne toreiz un tagad”.
Izstādē 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.
Alūksnes mākslinieku kopizstāde
“Dvēseles spogulis”. Turpinot
tradīciju, ik gadu Alūksnes muzejā

skatāmi vietējo mākslinieku un
radošu personību darbi. Izstāde
skatāma līdz 22. jūnijam.
Mārtiņa Belicka velosipēdu
privātkolekcijas izstāde.
Izstādē būs aplūkojami vairāk kā
10 dažādi oriģinālvelosipēdi, kā
arī velosipēdu ražotāju katalogi,
senas fotogrāfijas un velosipēdu
aksesuāri.
Tālavas taurētājs.
Induļa Purena mākslas darbs,
kas ilgus gadus atradās Alūksnes
rajona Kultūras namā. Mākslas
darbs aplūkojams Alūksnes
muzeja sezonas izstāžu zālē –
Ledus pagrabā.
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.
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 lelles latviešu
tautu 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.
“Fītinghofu zelta dzīsla
Alūksnē”.
Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli
un citas vizuālas un tekstuālas
liecības par Fītinghofu dzimtu un
tās devumu Alūksnei.
“Leo Kokle. Mākslinieka
istaba”.
Izcila, tautā populāra un mīlēta
gleznotāja un portretista piemiņai
veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi
mākslinieka darbi un personīgās
lietas.
“Totalitārajā režīmā cietušo
piemiņas istaba”.
Ekspozīcija veidota represiju
atcerei un atspoguļo Alūksnes
novada iedzīvotāju likteņgaitas
Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā
apskatāmi dokumenti, priekšmeti,
fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
“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.
Pasākumi
20. jūnijā 16.30 7. Siguldas
kājnieku pulkam veltītās izstādes
atklāšana un kataloga “Pa
7. Siguldas kājnieku
pulka pēdām” prezentācija.
Apmeklējums ar ielūgumiem, no
pulksten 17.00 pārējiem
interesentiem bez maksas.
20. jūnijā 17.00 pētniecisko
darbu prezentācija “Pa
7. Siguldas kājnieku pulka
pēdām”.

21. jūnijā 04.00 tradicionālais
vasaras saulgriežu pasākums
“Saules saukšana” peldēšanas
vietā “Vējiņš”.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Es
negribu šo skaisto gleznu jaukt”:
5. jūnijs – Pasaules vides
aizsardzības diena /
abonementā/, “Dzejā ietērpts
tautas liktenis”: Jānim Peteram –
80 /abonementā/, “Jāņu zāles un
citas zāles – ievākšanas laiks un
izmantošana” /lasītavā/,
“Hei, Bērnu žūrijas eksperti!
Sāksim lasīt!” /bērnu literatūras
nodaļā/.
Izstādes un pasākumi:
04.06.-30.06. Alūksnes Mākslas
skolas audzēkņu tekstildarbu
izstāde (skolotāja Elita Salaka) /
bērnu literatūras nodaļā/,
01.06.-22.06. Foto izstāde
“Alūksne Eiropas mozaīkā” (ar
ES fondu finansējumu realizētie
projekti) /lasītavā/,
06.06. plkst. 12.00 Bērnu žūrijas
atklāšana. Lasīšanas ekspertu
pirmā tikšanās un iepazīšanās
ar grāmatām /bērnu literatūras
nodaļā/,
12.06. plkst. 12.00 Lasīšanas
maratona “Ar grāmatu
vasaras somā“ atklāšana /bērnu
literatūras nodaļā/,
14.06. plkst. 12.00 Erudītu
klubiņš “Kā dzīvoja cilvēki
viduslaikos?” /bērnu literatūras
nodaļā/,
19.06. Spēļu diena /bērnu
literatūras nodaļā/,
25.06. Jauno grāmatu diena /
abonementā un bērnu literatūras
nodaļā/.
Turpinājums 12. lappusē

12.

Alūksnes Novada Vēstis
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūnijā
Turpinājums no 11. lappuses
Alsviķu pagastā
20. jūnijā 16.00 Alsviķu
pagasta iedzīvotāju un senioru
kopas “Noskaņa” Līgo svētku
ieskaņu pēcpusdiena – viesošanās
Jaunlaicenes muižas muzejā,
līdzdarbošanās programmā
“Kā negulēt Jāņu naktī jeb
ģenerālmēģinājums Jāņu
svinēšanai” un citas tradicionālās
svētku izdarības. Pieteikšanās
braucienam līdz 18. jūnijam pa
tālruni 28330421.
6. jūlijā 12.00 Alsviķu sporta
laukumā Sporta svētki ar
jautrām aktivitātēm.
6. jūlijā 22.00 Alsviķu
vasaras brīvdabas estrādē (lietus
gadījumā – kultūras namā)
zaļumballe ar grupu “Otto”.
Līdzi var ņemt “groziņus”.
Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Es skatos uz pasauli
un visu, kas ar mani notiek, ar
mīlestību. Es ticu, ka pienāks
diena, kad visas rūpes paliks aiz
muguras un sāksies mana jaunā
dzīve” - rakstniecei, vēsturniecei
Angelikai Gailītei - 135, aktrisei, skatuves kustību režisorei,
skatuves mākslas pedagoģei
Ērikai Ferdai - 105, dzejniekam
Jānim Peteram - 80; tematiskās
izstādes: Līgo vakars - “Ņem
spēku no Jāņuzālēm, ko tās Tev
šovakar sniedz”, Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas diena
“Domās izstaigāsim sāpju ceļus”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras
izstādes: “Saulīte nekad nenoriet,
viņa citā rītausmā iet…” - rakstniekam Andrejam Dripem – 90,
bērnu dzejniekam Jānim Baltvilkam – 70; tematiskā izstāde
“No pļavu zālēm vainagu es
viju…”.
Annas pagastā
14. jūnijā 10.00 Ezeriņu kapos
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis.
Annas bibliotēkā literatūras
izstādes: rakstniekam publicistam Andrejam Dripem – 90,
“Jāņu nakti zelta rasa” – vasaras
saulgriežu tradīcijas, ārstniecības
augi mūsu veselībai.
Ilzenes pagastā
14. jūnijā 10.00 Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas brīdis
represēto ilzeniešu piemiņas
vietā.
21. jūnijā 20.00 Ilzenes
estrādē SKIM centra “Dailes”
10 gadu jubilejai veltīts
koncerts “Saulgriežu nakts
burvība”. Koncertā piedalās
kolektīvi, kuros darbojas ilzenieši.
Ieeja: bez maksas.
21. jūnijā 22.00 SKIM centrā
“Dailes” atpūtas vakars ar grupu
“VILX” no Gulbenes.
Ieeja: 2,50 EUR.
23. jūnijā 12.00 pie
SKIM centra “Dailes” jau
16. gadu pēc kārtas tradicionālais
velobrauciens “Līkloči papardēs”.
Reģistrēšanās velobraucienam
sacensību dienā no plkst. 10.30
līdz plkst. 11.30. Velobrauciena
dalībniekiem obligāti jābūt velo
ķiverēm. Sīkāka informācija –
29188850 (Viesturs).
28. jūnijā 18.00
SKIM centrā “Dailes”
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra projektu un iniciatīvu
darbnīca “10 kW radošo
citronu” organizē erudīcijas
spēli “Izaicinājums kubā”.
Uz spēli aicināti arī līdzjutēji,
atbalstītāji, skatītāji, kurus
gaida pārsteiguma balviņas
par īpaši sagatavotu
atribūtiku, plakātu vai aktīvu
atbalstīšanu.
Ilzenes bibliotēkā tematiskā
izstāde “Par drošu bērnību”;
literatūras izstādes “Jāņu stāsts”,
“Es rakstīšu kā mana roka raksta”
(J. Peteram - 80).

Jaunannas pagastā
11. jūnijā 10.00 Jaunannas
Tautas namā senioru tikšanās
– vasaras ekskursijas maršruta
sagatavošana.
22. jūnijā 10.00 Jaunannas
Zaķusalas estrādē
Jaunannas sporta spēles
(komandā 4 dalībnieki, no
kuriem viena dāma).
23. jūnijā 23.00 Jaunannas
Zaķusalas estrādē Līgo nakts
zaļumballe ar grupu “Kreisais
pagrieziens”. Ieeja: EUR 2,50.
29., 30. jūnijā Jaunannā
sadarbību, komunikāciju un
motivāciju veicinošas nodarbības
jauniešiem ar organizāciju
“Pelēkais vilks” projekta
“Pumpurs” ietvaros.
Jaunannas bibliotēkā
literatūras izstādes: “Tā tas varētu
būt…” rakstniekam Andrejam
Dripem - 85, “Vienu gaismas
sprīdi” – dzejniekam
Jānim Peteram - 80.
Jaunalūksnes pagastā
No 3. līdz 30. jūnijam
Kolberģa tautas nama foajē
biedrības “Kultūras un izglītības
centrs “STILI”” veidotā izstāde
“Alūksnes novadam 10”.
12. jūnijā izzinošs brauciens
senioriem pa Annas, Jaunannas un Litenes pagastiem (Annas
pagasts - keramiķis Kristaps
Braslis, klūdziņu pinējs Andris
Skaistkalns, Jaunannas pagasts
– stādaudzētava “Ievugravas”,
Litenes pagasts - “Pudeļu dārzs”,
SIA “Latvijas pusdārgakmeņi”,
Gunāra Cigļa senlietu krātuve,
Pededzes upes promenāde un
tējas namiņš, memoriāls Latvijas
armijas virsniekiem). Informācija
un pieteikšanās līdz 7. jūnijam pa
tālruni 25775584.
23. jūnijā 22.00 Bejas
brīvdabas estrādē “Dainas”
Līgo nakts zaļumballe kopā ar
grupu “Brīvības iela”.
27. jūnijā no 13.00 līdz 19.00
pie Kolberģa tautas nama
piepūšamās atrakcijas bērniem.
Jaunalūksnes bibliotēkā
literatūras izstādes: “Ņem spēku
no Jāņu gaismas, kas pakalnos
gaiši spīd”, “Mēneša jubilāri:
Aleksandram Puškinam - 220;
Annai Rancānei - 60; Jānim
Peteram - 80”; literatūras izstāžu
cikls: “Iepazīsim dažādu
valstu literatūru” 6. izstāde itāļu literatūra; 11. jūnijā Jauno grāmatu diena,
plkst. 15.00 jauno grāmatu
apskats.
Bejas bibliotēkā literatūras un
tematiskās izstādes: “Saglabāt
savu identitāti” – dzejniecei Annai
Rancānei – 60, “… Pa rasu basām
kājām līgot iet un trejdeviņu zāļu
pagānisko spēku priekš ziemas
saulgriežiem vākt vienuviet” /K.
Apškrūma/, “Jānis Peters ir īsts
latviešu zemnieks labā nozīmē
- visa viņa būtība ir Latvijas
lauki, kaut kas smagnējs, godīgs,
strādīgs…” /R. Pauls/ - dzejniekam Jānim Peteram – 80;
15. jūnijā 12.00 Bejas
bibliotēkas lasītāju klubiņa
10 gadu jubilejas svinības
kopā ar Annas kultūras nama
jaukto vokālo ansambli
“Tik un tā”.
Jaunlaicenes pagastā
21. jūnijā 21.00 Jaunlaicenes
estrādes teritorijā Vasaras
Saulgriežu godināšana pasākumā
“Izgaismosim Latviju” kopā
ar folkloras kopu
“Putnis”. Dziedāsim, iesim rotaļās,
kurināsim ugunskuru un baudīsim
cienastu, lai būtu ražīga vasara.
Jaunlaicenes muižas muzejā
pamatekspozīcijas:
Jaunlaicenes muiža, Malēnieši
Opekalna draudzē; izstādes:
“Daudz zābaku pa manu zemi
staigā” - par cilvēku dzīvi
pasaules notikumu virpulī laikā

no 1940. līdz 1960. gadam,
“Latvijas neatkarības karš
1918.-1920. Noklusētā
varonība”; pagalma izstāde
“Malēnieša raksturs jeb
ak prieks, ak lustes, ak borģele”
(pēc pieprasījuma);
pastaigas stāstnieka pavadībā
pa Dēliņkalnu un Jaunlaicenes
muižu; izglītojošas nodarbības:
“Izlaušanās caur vēstures
līkločiem” ar dažādas sarežģītības
pakāpes uzdevumu risināšanu
un atbilžu meklēšanu
muzeja ekspozīcijās, “Dārgumu
meklēšana” ar Jaunlaicenes
muižas iepazīšanu un apslēpto
dārgumu meklēšanu, “Mana
Latvija” ar iespēju pārbaudīt
savas zināšanas par mūsu Latviju,
latviešu tautu un tās folkloru,
“Malēniešu vārdu spēle” u.c.;
lekcija: “Malēnieši un viņu
valoda”; pasākumi: kāzu un
krustabu pasākumi, kāzu
jubilejas, dzimšanas dienas
pasākumi gan bērniem, gan
pieaugušajiem, tematiskie
pasākumi ģimenēm, draugiem,
darba kolektīviem un
domubiedriem.
Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā
literatūras izstāde, veltīta
jubilāram dzejniekam Jānim
Peteram - 80.
Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
18.-22. jūnijā dienas nometne
bērniem un jauniešiem “Amatam
ir zelta pamats”
(10-12 gadi), pieteikties līdz
12. jūnijam - nometnes vadītāja
(tālr. 26241556) vai muzeja
darbinieki (tālr. 25664436,
26563597). Dalības maksa 25,00 eiro. Dienas nometnes
dalībniekiem tiek nodrošināts
transports no Alūksnes uz
Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzeju un atpakaļ.
Kalncempju pagasta
Viktora Ķirpa Ates muzejā
līdz 20. septembrim muzeja
dibinātājam Viktoram
Ķirpam veltītā foto izstāde
un izstāde “Skolas
Kalncempjos”; izzinošas
ekskursijas un izglītojošās
programmas ar līdzdarbošanos
visām vecuma grupām
(iepriekš piesakoties): “Čaklā
bitīte” stāsts par bitēm un medu
pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērnu grupām, “Veļas
diena” - sārma gatavošana,
veļas mazgāšana ar koka veļas
mazgājamo mašīnu, velēšana,
gludināšana ar ogļu gludekli,
“Neba maize pati nāca” - stāsts
par maizes ceļu no grauda līdz
maizes kukulim, izmantojot
muzeja krājuma priekšmetus, “No
linu pogaļas līdz kreklam” – stāsts
par linu audzēšanu un apstrādi
ar aktīvu līdzdarbošanos, “No
aitas sprogas līdz vilnas zeķei”
- iepazīstina ar vilnas apstrādes
procesu pēc nocirpšanas un
vilnas izmazgāšanas, dodot
iespēju praktiski izmēģināt
vilnas plucināšanu, sukāšanu,
vērpšanu, dzijas šķeterēšanu un
adīšanu, “Koka pārvērtības” –
izzinoša un aktīva programma
par dažādu koku pielietojumu
sadzīvē un attēlojumu folklorā,
kāzu programma “Darbi lauku
sētā” – atraktīva programma
jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā
dziedāšanu.
Liepnas pagastā
21. jūnijā 18.00 pie Liepnas
tautas nama saulgriežu svētku
ietvaros - siera siešana, akcijas
“Izgaismo Latviju” ugunskuru
iedegšana.
23. jūnijā no 22.00 brīvdabas
estrādē “Saidupīte” Līgo svētku
ballīte kopā ar Dj Lauri.
29. jūnijā Liepnas

pagastam 100:
no 11.00 līdz 15.00
Liepnas tautas namā
atklāšanas koncerts, izstāde,
prezentācija “Liepna laiku lokos”,
no 14.00 līdz 15.00 Liepna
toreiz un tagad ielas garumā,
20.30 estrādē “Saidupīte” balle
ar grupu “Un atkal šovakar”.
Liepnas pagasta bibliotēkā
tematiskā izstāde “Ņem spēku
no jāņuzālēm, Ko tās tev šovakar
sniedz!” (17.-26.06.), jaunāko
grāmatu dāvinājumu izstāde
”Mans dāvināšanas prieks”
(1.-30.06.).
28. jūlijā Liepnas pagasta
kapos kapusvētki: 13.00 Liepnas
kapos, 14.00 Sprinduļkalna
kapos, 15.00 Saidu kapos.
Malienas pagastā
18., 19. un 20. jūnijā no 11.00
līdz 15.00 laukumā pie
Malienas tautas nama Līgo
floristikas meistarklase (ziedu,
zāļu un ozollapu vainagi, kļavu
lapu cepures, priekšauti un
dekori, Jāņu zāļu dekori telpu un
āra rotāšanai).
23. jūnijā no 18.00 Malienas
tautas nama pašdarbnieku
līgošana no sētiņas sētiņā un
pagasta Jāņu un Līgu
sumināšana.
Malienas bibliotēkā literatūras
izstādes: “Tā kā ceriņi, tā kā
sapnis...” (dzejniekam J. Peteram
- 80), rakstniekam A. Dripem 90; tematiskās izstādes, vēstures
lappuses pārlapojot: 14. jūnijs
- Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena, 17. jūnijs Latvijas Republikas okupācijas
diena, “Tā ziedēja Jāņu nakts”.
Mālupes pagastā
1. jūnijā 18.00 Mālupes
brīvdabas estrādē ceturtais
starpnovadu līnijdeju grupu
sadancis Mālupē “Gribu kā bērns
vēl just”.
5. jūnijā 16.00 Mālupes Saieta
namā rokdarbu pulciņa “Annele”
darbu izstādes “Mirklis radošuma”
atklāšana.
21. jūnijā 20.00 Mālupes
brīvdabas estrādē, sagaidot
saulgriežus, Žīguru tautas nama
amatierteātra “Virši” izrāde
Danskovīte “Ontans i plāšnīki”.
23. jūnijā 11.00 pie Mālupes
Saieta nama ielīgosim Jāņu
dienu – pīsim vainagus, līgodami
apciemosim Līgas un Jāņus.
Mālupes bibliotēkā literatūras
izstādes: “Tikai tēvs var iemācīt
cieņu pret sievieti” – rakstniekam
A. Dripem 90, “Skaista bija Jāņu
nakts…” – literatūras un Līgo
pušķu izstāde, “Tikai vienam
nepalikt…” – dzejniekam
J. Peteram – 80.
Mārkalnes pagastā
8. jūnijā 22.00 Mārkalnes
brīvdabas estrādē
“Lakstīgalas” zaļumballe kopā
ar grupu “Otto”.
14. jūnijā 13.00 Mārkalnes
tautas namā ceļojošās izstādes
“No miesta līdz pilsētai”
atklāšana.
21. jūnijā 20.30 Mārkalnes
brīvdabas estrādē
“Lakstīgalas” Vasaras
Saulgriežu ieskandināšana kopā
ar Aizezeres muzikantiem, plkst.
22.00 zaļumballe.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā
literatūras izstādes “Saulgriežu
burvība”, “Dzejniekam Jānim
Peteram - 80”; Mārkalnes
Sabiedrības centrā Birutas Ronkas
kolekcionēto kartiņu izstāde
“Kā neprātīgs pret loga stiklu sit
spārnus krāsains taurenis”.
Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēkā
14. jūnijā 9.00 vēstures grāmatu
izstāde “Ceļš krustosies un
tālāk ies” (veltīta Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai),
19. jūnijā 13.00 Jauno grāmatu

izstāde - apskats “Ar baudu
izšķiests laiks nav izšķiests velti”,
20. jūnijā-5. jūlijā (darbdienās)
Jāņu dienas kompozīcija “Svētku
mirdzumu ikdienai dot” (rokdarbi,
ziedi, grāmatas); Bērnu žūrija.
Veclaicenes pagastā
8. jūnijā 22.00 Veclaicenes
estrādē zaļumballe kopā ar
grupu “Savējie”.
5. jūnijā 16.00 Veclaicenes
tautas namā “Keramikas
radošās darbnīcas”.
20. jūnijā 16.00 Veclaicenes
tautas namā “Keramikas
radošās darbnīcas”.
29. jūnijā 19.00 Veclaicenes
tautas namā viesosies Malienas
amatierteātris “Pakāpiens” ar B.
Jukņevičas komēdiju “Pilsētnieki”.
Veclaicenes bibliotēkā 21.22. jūnijā “Pazaudētā līgo
dziesma…” (ikvienam bibliotēkas
apmeklētājam); izstādes:
“Ziemeļvējš kokli plēš” Jānim
Peteram – 80, “Vasara pastkartēs”
(apsveikuma kartīšu izstāde).
Zeltiņu pagastā
6. jūnijā 15.00 Zeltiņu tautas namā pasākums bērniem
un jauniešiem “Brīvdienu
dienasgrāmata” - kopīga vasaras
aktivitāšu plānošana, Lieldienu
pasākumā filmēto teātra studijas
“Ezis” izrāžu skatīšanās DVD.
21. jūnijā 19.00 Zeltiņu
estrādē Trapenes kultūras nama
amatierteātra “Kurmis” muzikāla
izrāde “ Jāņu pušķis”. Ieeja brīva.
23. jūnijā 23.00 Zeltiņu
estrādē lustīga ballēšanās
pie kopīga ugunskura, skanot
skaistākajai latviešu deju
mūzikai kopā ar DJ Dzintaru no
Gulbenes. Ieeja brīva.
Zeltiņu bibliotēkā “Lasītprieks
vasarai” (Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas jaunā
kolekcija), “Jānim Peteram – 80”,
“Ar meijām un jāņuzālēm nāk
vasaras saulgriežu laiks”.
Zeltiņu vēstures krātuvē
pastāvīgās ekspozīcijas: “Nesenā
pagātne”, “Novadnieku istaba”,
“Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu
zvaigzne” (veltīta Edgaram
Liepiņam); izstāde “Latvijas sardzē
šodien un vakar”, ekskursijas par
padomju armijas raķešu bāzes
darbību Zeltiņos.
22. jūnijā īpašumā “Alpi”
skrējiens “Alpu pļavas” - atklātā
krosa skriešanas seriāla
“Mizojam, ka prieks” 2. posms.
Reģistrēšanās no pulksten 20.30
līdz 21.15, no plkst. 21.15 līdz
21.25 sacensību atklāšana, no
plkst. 21.30 līdz 22.00 starta
vingrošana dalībniekiem un
līdzjutējiem, starts pulksten 22.00.
Ziemera pagastā
12. jūnijā 11.00 pie
Māriņkalna tautas nama
pasākums bērniem “Jāņa
diena, Jāņa diena, Kā mēs tevi
gaidīsim?” - iepazīsimies
ar vasaras saulgriežu - Jāņu
senajām tradīcijām,
mācīsimies pīt ziedu
vainagus un iekrāsosim mūsu
vasaru.
20. jūnijā 19.00 pie
Māriņkalna tautas namā
vasaras saulgriežu ielīgošana
kopā ar Ziemera pagasta
folkloras kopu.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes
“Tik skaidra volūda, kai yudiņs
olūtā” - dzejniecei A. Rancānei
– 60, “Arvien esmu vēlējies būt
tuvāk mākslai” - dzejniekam
J. Peteram – 80, “Vasara –
ceļojumu laiks”, “Bērnu/Jauniešu
un Vecāku žūrija – 2019”,
Jauno grāmatu kolekcija,
“Pār kalniem un lejām,
Līgodziesma lai skan…”.
Apkopojusi: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

