
 

9.30 – 11.30 Rudens pārgājiens pirmsskolas vecuma bērniem 
Alūksnes Muižas parkā - mazo arhitektūras formu un augu 
daudzveidības iepazīšana, materiālu vākšana izpētes darbnīcai 
“Barona laboratorija”. Pēc nodarbības baronese aicinās uz tējas 
baudīšanu smalko aprindu gaumē Aleksandra paviljonā

10.00 – 12.00  Lekcija skolēniem “Alūksnes Muižas parka mazo 
arhitektūras formu restaurācija” un ekskursija pa parku, izmēģinot 
restaurēšanas procesu kopā ar restauratoru Juri Pavlovu

14.00 – 16.00  Ekskursija - lekcija “Izaicinājums sabiedriski 
publisko objektu restaurācijā” Alūksnes Muižas parkā restauratora 
Jura Pavlova un Alūksnes muzeja speciālista vadībā (aktivitāte 
notiks krievu valodā starptautiskā projekta “630 verstis pilnas 
sajūtām” ietvaros)

 

15.00 – 17.00  Lekcijas Alūksnes Jaunajā pilī:
“Alūksnes Jaunā pils arhitekta skatījumā”, arhitekte Ināra Caunīte,
“Atklājumi Fortepiano istabas un kāpņu telpas sienu gleznojumu 
restaurācijas gaitā”, monumentālās glezniecības restauratore - 
meistare Lolita Hermsa,
 “Alūksnes Jaunās pils Vējtvera un Muižas parka Aleksandra 
paviljona dekoratīvās apdares restaurācija”, monumentāli 
dekoratīvās tēlniecības un polihromijas restauratore - 
vecmeistare Zinaida Grīnfelde,
 “Alūksnes Muižas parks un tā mazo arhitektūras formu 
kultūrvēsturiskā izpēte, restaurācija un atjaunošana”, 
mg. arch. Laimonis Šmits

17.00 – 21.00 Vakara gaitā Alūksnes Muižas parkā apmeklētājus 
priecēs izgaismoti parka objekti. Putnu paviljonā ar saviem 
krāšņajiem baložiem pārsteigs novadniece, cirka māksliniece Aija 
Balode. Aleksandra paviljonā varēs baudīt SIA “JM GRUPA” restorāna 
sarūpētos karstos dzērienus, uzkodas un Barona kūciņas. 
Pie Pomonas tempļa fl oristi veidos rudenīgo ziedu kompozīcijas

17.30 Ekskursija Alūksnes Muižas parkā gida pavadībā par parka 
kultūrvēsturisko mantojumu un tur veiktajiem mazo arhitektūras 
formu atjaunošanas un restaurācijas darbiem. Ekskursijas sākums 
pie Alūksnes Jaunās pils

19.00 Koncertprogrammā “Visa pasaule ziedos” pie Pomonas 
tempļa skanēs skaistākās pasaules un latviešu komponistu melodijas 
jaunās, krāšņās aranžijās. Muzicēs Sabīne Krilova (mecosoprāns), 
Madara Kalniņa (klavieres), Zane Pakalne (vijole), Aija Linde (alts), 
Elīza Sestule (čells). 
Aicinām ņemt līdzi spilvenus, sedziņas sēdēšanai, kā arī pledus, 
siltu apģērbu, lai rudens vakara stundā būtu patīkama koncerta 
baudīšana
 

Bezmaksas izbraucieni ar plostu “Kaija” un kuģīti “Marienburg”, 
sniedzot iespēju izzināt Alūksnes kultūrvēsturisko mantojumu no 
gleznainā Alūksnes ezera puses. Pieteikšanās braucienam Alūksnes 
muzejā vai pa tālr. 25665538.
11.00 un 13.00 Izbrauciens ar plostu “Kaija”
12.00 un 15.00 Izbrauciens ar kuģīti “Marienburg”
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Alūksnes Novada Vēstis
Alūksnē Eiropas Kultūras 
mantojuma dienās aicina iepazīt 
Muižas parka arhitektūru

 Eiropas Kultūras 
mantojuma dienās 
no 13. līdz 15. septembrim 
Alūksnē šogad aicina 
visus interesentus iepazīt un 
izbaudīt gleznaino Alūksnes 
Muižas parku un tā izcilās 
arhitektūras vērtības.

 Eiropas Kultūras mantojuma 
dienas 2019. gadā veltītas 
restaurācijas nozares 
sasniegumiem, lai popularizētu 
labās prakses piemērus – ob-
jektus, kuros veikta pētījumos 
balstīta, kvalitatīva, mūsdienu 
mantojuma saglabāšanas 
fi lozofi jai atbilstoša restaurācija. 
Atsaucoties Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes 

aicinājumam, Alūksnē kā 
nozīmīgs piemērs restaurācijā 
izvirzīts Alūksnes Muižas parks ar 
tā arhitektūru.
 Alūksnes Muižas parks ir 
valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis. Tas kā vienots 
kultūras pieminekļu ansamb-
lis ir autentisks 18. gadsimta 
ainavu parka paraugs. Tas ir 
vēsturiskām mazās arhitektūras 
formām bagātākais parks Latvijā. 
Alūksnes novada pašvaldība lielu 
uzmanību ir pievērsusi parka 
vēsturisko objektu restaurācijai 
un atjaunošanai, saskatot to par 
neatliekamu nepieciešamību 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai nākamajām 
paaudzēm. Parkā pēdējo 

gadu laikā notikuši ievērojami 
atjaunošanas darbi – restaurēts 
Aleksandra paviljons, barona 
Fītinghofa Obelisks, atjaunoti 
vairāki vēsturiski objekti, kas līdz 
mūsdienām nebija saglabājušies 
– Pomonas templis, Putnu 
paviljons, Apaļā un Ovālā 
strūklaka.
 Eiropas Kultūras mantojuma 
dienu laikā Alūksnes novada 
pašvaldība uzņems viesos 
starptautiskā pārrobežu projekta 
“630 verstis pilnas sajūtām/ 
Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full 
of Feelings/Versts of Feelings” 
partnerus seminārā “Iepazīsti 
sajūtas Alūksnē Eiropas Kultūras 
mantojuma dienās – labās 
prakses piemēri”. Projektā 
piedalās Pavlovskas muzejs un 
Izborskas muzejrezervāts 
(Krievija), kā arī Latvijas Piļu 
un muižu asociācija kopā ar 
tās biedriem – Litenes muižu, 
Varakļānu muižas pili, Krāslavas 
muižu, Lūznavas muižu, Preiļu 
muižas pils kompleksu un parku 
un Arendoles muižu. Projekta 
mērķis ir uzlabot esošo un radīt 
jaunu tūrisma piedāvājumu 
maršrutā no Krāslavas līdz 
Alūksnei Latvijā, kas tālāk 
turpināsies Krievijas Federācijā 
līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

EIROPAS KULTŪRAS 
MANTOJUMA DIENU 

PROGRAMMA ALŪKSNĒ

Šis pasākums notiek ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam fi nansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Alūksnes novada 

pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un 
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

PIEKTDIENA, 13. SEPTEMBRIS

SESTDIENA, 14. SEPTEMBRIS 

SVĒTDIENA, 15. SEPTEMBRIS 

Atjaunotais Putnu paviljons      Janas Rāgas foto

Co-funded by the European Union,
the Republic of Latvia and

the Russian Federation
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 29. augusta sēdē
 Alūksnes novada domes 
29. augusta sēdē piedalījās 
11 deputāti un izskatīja 
28 darba kārtības 
jautājumus.

 Dome nolēma:

 - izskatot bijušā zemes 
lietotāja pilnvarotās personas 
iesniegumu par zemes vienības 
Alsviķu pagastā atsavināšanu, 
reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā 
īpašuma “Pullans 142”, 
sastāvā esošu apbūvētu, 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piekritīgu zemes vienību, par 
kuru Alsviķu pagasta pārvalde 
2011. gadā noslēgusi zemes 
nomas līgumu ar bijušo zemes 
lietotāju. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus 
sedz procesa ierosinātājs, 
bet pēc atsavināšanas 
pabeigšanas tos ieskaitīs 
pirkuma līgumā noteiktās 
cenas samaksā. 
Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu – 
apbūvētu zemes vienību, 
pārdodot to par brīvu cenu 
bijušajam zemes lietotājam. 
Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - izskatot dzīvokļa īrnieka 
ierosinājumu, sagatavot 
atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu - dzīvokli 
“Dārziņi” – 4A, Jaunlaicenes 
pagastā, ar kopējo platību 
71,3m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas, 
zemes un palīgēkas. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz 
dzīvokļa īrnieks un pēc 
atsavināšanas procesa 
pabeigšanas tos iekļaus dzīvokļa 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai 
minēto pašvaldības īpašumu, 
pārdodot par brīvu cenu 
dzīvokļa īrniekam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma Pleskavas ielā 3A, 
Alūksnē, sastāvā esošu 
neapbūvētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 
3601 040 0022, pārdodot to 
izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma Ozolu ielā 4, Alūksnē, 
sastāvā esošu neapbūvētu 
zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3601 040 0021, 
pārdodot to izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
Ozolu ielā 4 A, Alūksnē, sastāvā 
esošu neapbūvētu zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 
3601 040 0023, pārdodot 
to izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma Ozolu ielā 6A, Alūksnē, 
sastāvā esošu neapbūvētu 
zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 3601 040 0024, 
pārdodot to izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma Ozolu ielā 8, Alūksnē, 
sastāvā esošu neapbūvētu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
3601 040 0025, pārdodot to 
izsole. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
Ozolu ielā 10, Alūksnē, sastāvā 
esošu neapbūvētu zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 
3601 040 0026, pārdodot to 
izsolē. Nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Helēnas 
ielā 43, Alūksnē, pārvaldīšanas 
tiesības ar dzīvokļu īpašumu 
īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – 
sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “ALŪKSNES NAMI”;

 - nodot daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Torņa ielā 3, 
Alūksnē, pārvaldīšanas tiesības 
ar dzīvokļu īpašumu 
īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – 
sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “ALŪKSNES NAMI”;

 - atzīt par spēku 
zaudējušu Alūksnes novada 
domes 27.06.2019. lēmumu 
Nr. 191 “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015. 
-2027. gadam, izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam Ošu iela 3B, 
Alūksne, Alūksnes novads, 
lokālplānojuma teritorijas 
robežas un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”. Minētais 
lēmums šī gada jūnija tika 
pieņemts sakarā ar projektējamā 
veselības veicināšanas 
centra apkures nodrošināšanas 
plānošanu. Šajā laikā ir rasts 
cits, alternatīvs apkures 
risinājums ar dabasgāzi, 
tādēļ iepriekš pieņemtais 
lēmums pa lokālplānojuma 
izstrādes sākšanu vairs nav 
aktuāls;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 10/2019 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2013. gada 

27. jūnija saistošajos noteikumos 
Nr. 15/2013 “Rakšanas darbu 
veikšanas kārtība Alūksnes 
novada teritorijā””;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 11/2019 “Par 
preču zīmes “Alūksne/Oluksna” 
lietošanu”. Minētie noteikumi 
noteiks kārtību, kādā vietējie 
uzņēmēji varēs saņemt atļauju 
izmantot Alūksnes logotipu savu 
preču un produktu ražošanā. 
Saistošos noteikumus varēs 
piemērot, kad no Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas būs 
saņemts pozitīvs atzinums un 
noteikumi publicēti “Alūksnes 
Novada Vēstīs”;

  - iznomāt Lidijai Juksei 
ģimenes ārsta prakses darbības 
nodrošināšanai telpas “Tērcēs” 
11, Zeltiņu pagastā, nosakot 
nomas termiņu no 2019. gada 
1. septembra līdz 2027. gada 
31. maijam, bet ne ilgāk kā uz 
ģimenes ārsta prakses 
darbības laiku. Apstiprināt 
nomas maksu 0,50 EUR/ 1m2 
mēnesī (bez PVN). Noteikt 
nomniekam pienākumu segt 
ar nomas objekta lietošanu 
saistītos papildu maksājumus, 
t.sk. par elektroenerģiju, 
apsaimniekošanas 
pakalpojumiem, komunālajiem 
pakalpojumiem – ūdeni, 
kanalizāciju, atkritumiem, 
apkuri,  telekomunikācijas 
pakalpojumiem;

 - nodot iznomāšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu – nedzīvojamās telpas 
“Dārziņos” - 3, Jaunlaicenes 
pagastā, ar kopējo platību 
68,7 m2, daļu 14,20 m2, kas 
sastāv no krājkases telpas, 
koridora, tualetes, nomnieku no-
skaidrojot mutiskā izsolē. Noteikt 
objektam nosacīto nomas maksu 
mēnesī (bez PVN) 0,74 EUR par 
1 m2, papildus nosakot 
nomniekam segt komunālo 
pakalpojumu maksājumus. 
Telpu izmantošanas 
mērķis – saimnieciskā darbība, 
nomas termiņš – 5 gadi. Uzdot 
Jaunlaicenes pagasta pārvaldei 
veikt īpašuma nomas tiesību 
izsoles organizēšanu;

 - nodot iznomāšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
– nedzīvojamās telpas, kas 
atrodas “Dārziņos” - 3, 
Jaunlaicenes pagastā, ar kopējo 
platību 68,7 m2, daļu 
20,27 m2, kas sastāv no sakaru 
mezgla telpas, koridora, 
tualetes, nomnieku noskaidrojot 
mutiskā izsolē.  Noteikt objektam 
nosacīto nomas maksu mēnesī 
(bez PVN) 0,74 EUR par 1 m2, 
papildus nosakot nomniekam 
segt komunālo pakalpojumu 
maksājumus. Telpu izmantošanas 
mērķis – saimnieciskā darbība, 
nomas termiņš – 5 gadi. Uzdot 
Jaunlaicenes pagasta pārvaldei 
īpašuma nomas tiesību izsoles 
organizēšanu;

 - iznomāt Aritai Prindulei 
ģimenes ārsta prakses darbības 
nodrošināšanai pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
nedzīvojamās ēkas “Lazdiņās”, 
Jaunlaicenes pagastā, daļu, ar 

kopējo platību 111,3 m2, kas 
sastāv no vējtvera, apskates 
telpas, ārsta kabineta, ārsta 
palīga telpas, uzgaidāmās telpas, 
procedūras kabineta, 
tualetes saimniecības 
vajadzībām, palīgtelpas tualetes 
un tualetes priekštelpas. 
Noteikt objektam nosacīto 
nomas maksu mēnesī (bez PVN) 
0,34 EUR par 1 m2, papildus 
nosakot nomniekam segt 
komunālo pakalpojumu 
maksājumus. Telpu 
izmantošanas mērķis – 
primārās veselības aprūpes 
publisko funkciju nodrošināšana, 
nomas termiņš – 10 gadi, 
sākot ar 2019. gada 
1. septembri, bet ne ilgāk kā 
uz ģimenes ārsta prakses 
darbības laiku;

 - atzīt par spēku 
zaudējušu Alūksnes novada 
domes 26.03.2015. lēmumu 
Nr.119 “Par vēlētāju parakstu 
apliecināšanu”;

 - izskatot Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūras “SPODRA” 
direktora Gata Spudiņa 
iesniegumu par atbrīvošanu no 
iestādes direktora amata, 
izbeigt ar viņu darba tiesiskās 
attiecības;

- ņemot vērā pašvaldības 
aģentūras “SPODRA” direktora 
amata pretendentu izvērtēšanas 
komisijas lēmumu, par aģentūras 
direktoru no 2019. gada 
16. septembra uz 5 gadiem iecelt  
Jāni Pūpolu;

 - iecelt par Alsviķu pirmsskolas 
izglītības iestādes “Saulīte” 
vadītāju Violu Lāci;

 - apstiprināt maksu par Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra snieg-
tajiem pakalpojumiem - interešu 
izglītības programmām laika 
posmā no 01.09.2019. līdz 
31.05.2020., dalībniekam mē-
nesī, kas netiek aplikta ar PVN: 
ABJC teātris “SnulliS”- 4,00 EUR; 
Improvizācijas teātris - 4,00 EUR; 
“Džambas” - 4,00 EUR; projektu 
un iniciatīvu darbnīca “10 kW 
radošo citronu” - 4,00 EUR; Lego 
darbnīca - 4,00 EUR;  dronu 
skola  - 4,00 EUR; animācijas un 
komiksu darbnīca - 4,00 EUR; vi-
des izglītības pulciņš “Mazpulks” 
- 4,00 EUR; šahs un dambrete 
- 4,00 EUR; tehniskā modelēša-
na - 4,00 EUR; šūšanas pulciņš 
“Skroderdienas PaGALMĀ” - 
4,00 EUR; ukulele un ģitāras 
spēle - 4,00 EUR; Jauno produ-
centu apvienība - 4,00 EUR; deju 
kolektīvs “Enku - drenku” (skolas 
vecuma grupa) - 5,00 EUR; 
robotika un tehniskā jaunrade - 
5,00 EUR; mūsdienu deju studija 
“Dejo savam priekam” - 
5,00 EUR; dziedāšanas 
studija - 5,00 EUR; mūsdienu 
deja. Hip Hop. Urban. - 
5,00 EUR; deju kolektīvs 
“Enku- drenku” (pirmsskolas 
grupa) - 6,00 EUR; dziedāšanas 
pulciņš “Puķuzirņi” (pirmsskolas 
grupa) - 6,00 EUR; Lego 
darbnīca (pirmsskolas grupa) 
- 6,00 EUR; estētikas skoliņa 
(pirmsskolas grupa) - 8,00 EUR;

Turpinājums 3. lappusē

2. Alūksnes Novada Vēstis 03.09.2019.

Sēdes 

Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

11. septembrī 10.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

16. septembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
19. septembrī 10.00

Domes sēde   
26. septembrī 10.00

Sēdes notiek 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Alūksnē 

Marienburgas 
rudens

mājražotāju un 
amatnieku

28. SEPTEMBRĪ
plkst. 8.00 - 15.00 
Pieteikšanās līdz 23.09. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

GADATIRGUS

Aicina uz 
Senioru dienas 
pasākumiem
 1. oktobrī Alūksnes 
pilsētas pensionāru bied-
rība “Sudrabs” kopā ar 
Alūksnes novada pašvaldī-
bu organizē projekta pasā-
kumu “Radi un Rādi”.

 Pasākuma pirmajā daļā “No 
dzīpara līdz…” pulksten 13.00 
rokdarbu izstādes atklāšana 
Alūksnes Kultūras centra foajē.

 Pasākuma otrajā daļā “Ru-
dentiņš bagāts vīrs” Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā zālē:
no pulksten 14.00 līdz 15.00 – 
rudens konservējumu burciņu 
atnešana,
no pulksten 15.00 līdz 16.00 - 
degustācija un balsošana,
no pulksten 16.00 līdz 16.30 
– rezultātu apkopošana un 
apbalvošana,
pulksten 17.00 – Alūksnes 
Kultūras centra Lielajā zālē 
Starptautiskās senioru dienas 
koncerts Cēsu Baptistu drau-
dzes zvanu ansambļa “SOLI 
DEO GLORIA” koncerts. Ieeja 
koncertā bez maksas, bezmak-
sas ielūgumus seniori var sa-
ņemt Alūksnes Kultūras centra 
kasē, sēdvietas numurētas.

 Ikviens novada pensionārs ai-
cināts piedalīties gan rokdarbu 
izstādē, gan rudens augļu un 
ogu konservēšanas noslēpumu 
atklāšanā. Pagastu pensionāri 
darbojas pēc programmas, ko 
pieņēmuši savā sanāksmē.
 Tālrunis informācijai 
20222012.



Apmeklētāju pieņemšana septembris

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki septembris

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no 

pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša 
pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā 

piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. 
Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 
apmeklētājus pieņems 2. un 16. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 
apmeklētājus pieņems 2. un 16. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Brūža ielā 7, 

Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē (uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās)

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 
apmeklētājus pieņems 2. un 16. septembrī 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 2. un 16. septembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
13. un 27. septembrī 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.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 11.09.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Verners KALĒJS 20.09.2019. 15.00-16.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Viola Aija KAPARŠMITE 19.09.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāvā

Maruta KAULIŅA 30.09.2019. 11.00-12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā 
ēkā

Līga LANGRATE 19.09.2019. 11.00-12.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Modris LAZDEKALNS 16.09.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Ainars MELDERS 26.09.2019. 9.00-10.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē

Druvis MUCENIEKS 26.09.2019. 13.00-14.00 Kalncempju pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 19.09.2019. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 09.09.2019. 16.00-17.00
Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 
7, uzņēmējdarbības atbalsta centra 

telpās

Jānis ZELTIŅŠ 24.09.2019. 9.00-10.00
11.00-12.00

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

Jana ZILKALNE 10.09.2019. 10.00-11.00 Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē
(tālrunis 29355400)

3.Alūksnes Novada Vēstis03.09.2019.

Sveic uzņēmējus Vidzemē!
 Jau astoto reizi Vidzemes 
plānošanas reģions sveica 
Vidzemes stāstu varoņus 
– enerģiskus, drosmīgus 
uzņēmējus no 26 novadiem. 
Šīs tradīcijas mērķis ir godināt 
aktīvus uzņēmējus Vidzemes 
plānošanas reģionā, kuri ar 
saviem darbiem ir pierādījuši 
sevi dažādās uzņēmējdarbības 
nozarēs.
 Šogad Alūksnes novadu 
pārstāvēja jaunā uzņēmēja 
Nadīna Dudare, kurai ir savs 
uzņēmums SIA “STICK WITHS 
US”. Uzņēmēja pēc biznesa 
uzsākšanas Rīgā ir atgriezusies 
Alūksnē, kur veiksmīgi turpina 
savu darbību un iedvesmo arī 
citus jauniešus darīt savu sirds-
darbu!  Uzņēmums darbojas 
dizaina jomā – piedāvā grafisko 
dizainu, aplīmēšanas darbus un 
ražo velo uzlīmes.
  SIA “STICK WITH US” saimniece 
Nadīna Dudare (attēlā vidū) 
saņēmusi Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes 
priekšsēdētāja Hardija Venta un 
administrācijas vadītājas Gunas 
Kalniņas-Priedes apsveikumu

Aicina uz meistarklasi 
un semināru
 Meistarklase “Kā spēcīgs 
vadītāja, uzņēmēja 
personīgais zīmols palīdz 
sasniegt vairāk?” un 
seminārs “Tīklošanās kā 
noderīga biznesa prasme” 
uzņēmējiem.

 Uzņēmējdarbības atbalsta 
nolūkos uzņēmējiem tiek sniegta 
unikāla bezmaksas iespēja 
vienas dienas laikā piedalīties 
gan meistarklasē, gan seminārā 
par mūsdienu biznesa vidē 
aktuālām tēmām 1. oktobrī plkst. 
10.00, Alūksnes Kultūras centrā. 
Meistarklase koncentrēsies 
uz profesionālo mērķu 

sasniegšanas veidu, kas balstās 
uz pozicionēšanos un spēcīga 
personīgā zīmola izveidi un 
sevis pasniegšanu biznesa vidē. 
Savukārt seminārā uzsvars tiks 
likts uz tīklošanās (networking) 
prasmju nozīmību pārdošanas 
apjomu palielināšanai, 
komunikācijas veidošanai ar 
klientu un sabiedrībā.
Nodarbības vadīs profesionāle 
Inga Daliba – personīgās 
zīmolvedības akadēmijas 
“DarbaGuru Academy” radītāja.
 Pieteikšanās pa telefonu 
25425222 vai rakstot uz 
mara.saldabola@aluksne.lv 
līdz 25. septembrim.

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
15.10.2019. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
Vītolu ielā 4-1, Alūksnē, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 283659051. 
Nosacītā cena – 1402 EUR. 
Nodrošinājums – 
140 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
11.10.2019. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Brūža ielā 7, Alūksnē, 
pašvaldības kancelejas telpās no 
9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 
16.00, līdz 11.10.2019. plkst. 
16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.10.2019. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Bērzulejas”-16, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28659051. 
Nosacītā cena – 1 302 EUR. 
Nodrošinājums – 130 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 11.10.2019. Pietei-
kumu reģistrācija katru darba 
dienu Brūža ielā 7, Alūksnē, 
pašvaldības kancelejas telpās no 
9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 
16.00, līdz 11.10.2019. plkst. 
16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.10.2019. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – 
dzīvojamās ēkas un palīgceltņu 
Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28659051. 
Nosacītā cena – 23 183 EUR. 
Nodrošinājums – 2318 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 11.10.2019. Pietei-
kumu reģistrācija katru darba 
dienu Brūža ielā 7, Alūksnē, 
pašvaldības kancelejas telpās no 
9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 
16.00, līdz 11.10.2019. plkst. 
16.00. 

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.10.2019. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Bērzulejas”-17, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā - mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.
aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28659051. 
Nosacītā cena – 1 102 EUR. 
Nodrošinājums – 110 EUR, 
kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 11.10.2019. Pietei-
kumu reģistrācija katru darba 
dienu Brūža ielā 7, Alūksnē, 
pašvaldības kancelejas telpās no 
9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 
16.00, līdz 11.10.2019. plkst. 
16.00.

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 31.01.2019. lē-
mumā Nr. 15 “Par amata vietām 
un atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā”: ar 1. septembri paš-
valdības administrācijā likvidēt 
amata vienību – grāmatvedis-
uzskaitvedis (Jaunanna), amata 
vienībai – grāmatvedis-uzskait-
vedis (Jaunalūksne), amatalgu 
un mēnešalgu “649,00” aizstāt 
ar amatalgu un mēnešalgu 
“749,00”; ar 1. oktobri Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“PIENENĪTE” amata vienībai 
pirmsskolas iestādes māsa darba 
slodzi “1” aizstāt ar darba slodzi 
“0,5”, mēnešalgu “486,00” 
aizstāt ar mēnešalgu “243,00”, 
izveidot jaunu amata vienību – 
lietvedis, ar darba slodzi “0,5”, 
mēnešalgu “243,00”, savukārt 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai likvidēt 3,5 amata 
vienības apkopējs (sakarā ar 
būvniecības projektu īstenošanu 

skolas jaunā korpusa ēkā);

 - izdalīt no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu 1 659,00 EUR 
Mālupes pagasta skolēnu 
pārvadājumu autobusa Mercedes 
Benz Sprinter 315 remontam;

 - piešķirt finansējumu 
2152,00 EUR Jaunannas pagasta 
skolēnu pārvadājumiem, riepu 
iegādei autobusam Mercedes 
Benz Intouro.

 Pilnībā ar domes lēmumiem var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 

domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes 29. augusta sēdē
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Labiekārtos iecienīto 
Vējiņa pludmali
 Ar Latvijas vides 
aizsardzības fonda atbalstu 
Alūksnes novada pašvaldība 
īstenos projektu “Peldēšanās 
vietas “Vējiņš” infrastruktūras 
uzlabošana un pieejamības 
nodrošināšana Alūksnes 
ezerā”.

 Projekta mērķis ir vides 
saglabāšana un aizsardzība, 
resursu efektīvas izmantošanas 
veicināšana, nodrošinot 
ilgtspējīgu Alūksnes ezera 
piekrastes pieejamību un 
infrastruktūras attīstību, 
saglabājot vides kvalitāti, 
nodrošinot iedzīvotāju tiesības 
dzīvot tīrā un kvalitatīvā vidē un 
veidojot piekrasti kā mūsdienīgu 
atpūtas zonu. Tas nozīmē, ka 
pašvaldība uzlabos jau otru 
peldētāju un atpūtnieku iecienītu 
pludmali Alūksnes ezera krastā 
pilsētas teritorijā.
 Šī gada rudenī izbūvēs 
peldēšanās vietas labiekārtojuma 
1. kārtu. Tajā paredzēts 
uzstādīt atkritumu urnas, 
soliņus, piknika galdus, ierīkot 
bērnu rotaļu laukumu, uzstādīt 
bojas 50 m garumā peldzonas 
norobežošanai. Lai uzlabotu 

peldēšanas zonu, tīrīs ezera 
pamatni, piebērs pludmales 
smiltis, nodrošinot nelielu 
slīpumu un drošu ezera pamata 
reljefu, izlīdzinās krasta zonu, 
lai nodrošinātu ērtu pieeju 
ūdenim, kā arī izbūvēs gājēju 
celiņu un uzstādīs informatīvu 
stendu.
 Projekta otrajā kārtā, kas, 
iespējams, varētu tikt īstenota 
nākamgad, tiktu ierīkota 
tualete ar pārģērbšanās 
kabīnēm.
 Peldēšanas vietas “Vējiņš” 
infrastruktūras būvprojektu 
izstrādājis arhitekts Laimonis 
Šmits no SIA “Arhitekta L. Šmita 
darbnīca”. Projekta vadītāja – 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Sanita Adlere.
  Latvijas vides aizsardzības 
fonda fi nansējums projektam ir 
49 000 EUR, Alūksnes 
novada pašvaldības 
līdzfi nansējums - 21 000 EUR.

Turpinās Dienvidu 
torņa pārbūve Pilssalā
 Alūksnē, Pilssalas 
teritorijā, turpinās 
būvniecības darbi 
Livonijas ordeņa 
Marienburgas cietokšņa 
Dienvidu tornī specifi skā 
atbalsta mērķa 
5.5.1. projekta “Gaismas 
ceļš caur gadsimtiem” 
ietvaros.

 Dienvidu torni, kas vienīgais 
no pils astoņiem torņiem 
līdz mūsdienām saglabājies 
būtiskā vēsturiskā apjomā, 
pārbūvēs, konservējot tā 
esošās oriģinālās akmens mūra 
ārsienas. Savukārt torņa zudusī 
daļa līdz plānotajam dzegas 
augstumam būs papildināta ar 
koka karkasu, ko no ārpuses 
apšūs ar vertikāliem dēļiem. 
Tornim izbūvēs konusveida 
jumtu, kura segumā izmantos 
sarkanus klostera tipa kārniņus. 
Torņa rekonstrukcija ne vien 
ļaus pasargāt mūrus no tālākas 
erozijas, bet arī radīs vertikālu 
akcentu ainavā, kas palīdzēs 
veidot telpisko izpratni par 
Livonijas ordeņa pili.
 Saskaņā ar iepirkuma 
rezultātiem Dienvidu torņa 
pārbūves darbus pēc 
SIA “Arhitektoniskās izpētes 
grupa” izstrādātā projekta 
veic pilnsabiedrība “RERE 
Meistari 1”, būvuzraudzību 
nodrošina uzņēmums 
SIA “Būvuzņēmums 
Restaurators”.
 Projekta “Gaismas ceļš caur 
gadsimtiem” ietvaros attīstāmais 
pakalpojums “Dienvidu torņa 
ekspozīcija” tiks papildināts 
arī ar izzinošu ekskursiju pa 
izveidoto pastaigu taku 

Alūksnes pilsdrupās.
 Projektu “Gaismas ceļš cauri 
gadsimtiem” Alūksnes novada 
pašvaldība īsteno sadarbībā ar 
Gulbenes un Cesvaines 
novadu pašvaldībām un 
Smiltenes evaņģēliski 
luterisko draudzi Kultūras 
ministrijas Eiropas Savienības 
fondu līdzekļu Darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā 
virziena “Vides aizsardzības 
resursu izmantošanas 
efektivitāte” 5.5.1. specifi skā 
atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī ar to saistītos pakalpoju-
mus” ietvaros. Projekta vadītāja 
ir Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Sanita Adlere.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ielu pārbūve tuvojas noslēgumam
 Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfi nansētā 
projekta “Alūksnes pilsētas 
rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 2. kārta” 
ietvaros turpinās ielu 
pārbūve Alūksnē.

 Šī projekta ietvaros 
pārbūvējamā MERĶEĻA IELA 
jau no 9. septembra BŪS 
VIENVIRZIENA iela. Šajā ielā 
jau ir uzklāta asfalta seguma 
virskārta gan braucamajai daļai, 
gan iebrauktuvēm, kuras bija 
paredzēts asfaltēt, izbūvētas 
visas komunikācijas, atlikuši 
bruģēšanas un labiekārtošanas 
darbi (apstādījumi, ceļa zīmes).
 Turpinās būvdarbi Jāņkalna 
un Brīvības ielā. Jāņkalna 
ielā pie dzelzceļa stacijas 
bruģa ieklāšanai gatavo auto 
stāvlaukumu, kuru varēs iz-
mantot gan stacijas un tuvējās 
viesnīcas apmeklētāji, gan 
iedzīvotāji. Nākotnē te iecerēta 
pietura arī plānotajam ekskur-
siju elektrovilcieniņam. Gājēju 
ietves stacijas pusē tiek bruģētas 
ar retro bruģi, kas papildinās 
vēsturisko ainavu. Saistītā 
projektā šobrīd izbūvē atpūtas 
un velosipēdu nojumi, kurā 
būs iespēja uzlādēt elektro 
velosipēdu, kā arī veikt nelielus 
velosipēdu remontdarbus. 
 Apjomīgi darbi jau paveikti, 
bet vēl būvniecība turpinās 
Uzvaras un Latgales ielā. Te ir 

izbūvētas komunikācijas - lietus 
ūdens kanalizācija, ūdensvads, 
elektropadeve, ielai veikts 
ierakums un ieklāta apakškārta. 
Šobrīd tiek liktas apmales, kas 
norobežos gājēju ietvi no ielas 
braucamās daļas. Paredzams, 
ka asfalta seguma virskārtu 
posmam līdz Uzvaras, Latgales 
un Kanaviņu ielu krustoju-
mam ieklās septembra otrajā 
pusē. Vēl jāveic apzaļumošana, 
ceļa zīmju izvietošana un citi 
labiekārtošanas darbi. 
 Pašlaik turpinās ielas 
konstruktīvās kārtas izbūve 
Latgales ielā, virzienā no krus-
tojuma ar Uzvaras un Kanaviņu 
ielām uz Dārza ielu, tādēļ 
periodiski šajā posmā piekļuve 
līdz būvdarbu robežai būs 
iespējama no Dārza vai Latgales 
ielas puses. Būvfi rma aicina 
autovadītājus uzmanīgi sekot 
izvietotajām ceļa zīmēm, jo būs 
brīži, kad šo ielas posmu nevarēs 
caurbraukt. Šajā laikā arī 
sabiedriskā transporta satiksme 
tiek novirzīta pa apvedceļu 
(Helēnas ielā), bet pieturās 
izvietota informācija, ka tās tiek 
pārceltas uz Dārza ielu, pretī 
administratīvajai ēkai. Laikā, 

kad notiek iknedēļas tirdziņi 
(trešdienās), būvfi rma centīsies 
nodrošināt gājēju piekļuvi tirgus 
paviljona ēkai, tomēr jāsaprot, 
ka šis ir būvniecības process, 
līdz ar to piekļuve ar transportu 
varētu būt apgrūtināta, tādēļ 
ceram uz sapratni! Tā kā šajā 
Latgales ielas posmā gar tirgus 
laukumu un administratīvo 
ēku vēl turpinās komunikāciju 
būvniecība, apakškārtu plānots 
izbūvēt septembra beigās. 
 Atgādinām, ka pēc ielu pārbūves 
mainīsies Latgales, Uzvaras 
un Kanaviņu ielu krustojuma 
konfi gurācija un satiksmes 
organizācija – krustojumam 
mainīsies galvenā ceļa virziens – 
pēc projekta īstenošanas tas būs 
maršrutā Uzvaras – Latgales iela.
 Ielu pārbūve notiek Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansētā projekta “Alūksnes 
pilsētas rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstības 2. kārta” 
ietvaros. Projektu vada Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Latgales, Uzvaras un Kanaviņu ielas krustojumā mainīsies ceļa konfi gurācija
un galvenā ceļa virziens

Jāņkalna iela pie dzelzceļa stacijas
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Alūksnē svinēs Bānīša 
116. dzimšanas dienu
  7. septembrī Alūksnes 
un Gulbenes novados 
svinēs tradicionālos Bānīša 
svētkus - vienīgajam Baltijā 
regulāri kursējošajam 
šaursliežu dzelzceļa vilciena 
Bānītim. Šogad svētkiem 
izvēlēts nosaukums “Rudens 
garšu Bānītis”, tādēļ svētku 
apmeklētājiem būs iespēja 
baudīt dažādas rudens 
garšas. Svētku norises 
Alūksnes stacijā sāksies no 
pulksten 15.00, dienas 
garumā Bānīša jubileju 
svinēs arī Gulbenes un 
Stāmerienas stacijās.

Rekonstruēs 
vēsturisku 
fotogrāfiju

 Alūksnes Bānīša stacija aicina 
alūksniešus Bānīša svētkos, 
7. septembrī pulksten 15.00 
piedalīties vēsturiskās
fotogrāfijas “Pirmā 
vilciena sagaidīšana Alūksnē” 
rekonstrukcijā.  
Rekonstrukcijas foto tiks 
izgatavots īsi pirms vilciena 
ierašanās Alūksnē Bānīša 
svētku laikā. 
 Šī ir šobrīd vienīgā zināmā 
fotogrāfija, kurā redzams 
vēsturiskais notikums – 
pirmā vilciena sagaidīšana 
Alūksnē. Dzelzceļa vēstures 
pētnieks Toms Altbergs par 
fotogrāfiju stāsta: “Ņemot 
vērā uzkrāto pieredzi un 
Sanktpēterburgā caurskatītos 
materiālus, ar gandrīz 100% 
garantiju varu teikt, ka šis 
uzņēmums ir izdarīts 
1901. gada rudenī. Tad arī tika 
plānots sākotnēji atklāt satiksmi. 
Fotogrāfijā skaidri redzams, ka 
sliežu ceļš nav balastēts un 
stacijas ceļi vēl nav iekārtoti. 
Tas arī tika atskaitēs minēts, 
kā iemesls, kāpēc satiksme 
1901. gadā netiks atklāta. 
Toties ēkas 1901. gadā gan 
uzbūvēja. Cilvēki acīmredzot 
sapulcējušies, lai nosvinētu 
vispār pirmā (darba) vilciena 
atbraukšanu. Tad, kad 
1902. gadā atklāja pagaidu 
satiksmi, viss jau 
faktiski bija tādā kārtībā, kā 
pienākas un kā redzams 
vēlākās bildēs – tikai gads 
vēl pagāja dažādu formalitāšu 
kārtošanai”.
 Rekonstrukcija piedāvās 
salīdzināt vilciena sagaidīšanas 
faktu, vietu un nianses Alūksnes 
stacijā šodien un pirms 
118 gadiem.  

Aicina cept 
gardāko ābolu 
plātsmaizi un 
spiest ābolu sulu

 Savukārt pulksten 15.15 lielais 
notikums, kad svinīgi sagaidīs 
Bānīti Alūksnes stacijā, lai jau 
pulksten 16.00 to pavadītu. 
Organizatori šogad īpaši vēlas, 
lai apmeklētāji palutina savas 
garšas kārpiņas, tādēļ piedāvās 
gardas darbnīcas un pieturvietas 
visa Bānīša maršruta posmā. 
Aicinām iedzīvotājus piedalīties 
konkursā “Gardākā ābolu 

plātsmaize”, mājās 
pagatavojot savu iecienītāko 
plātsmaizi. Plātsmaižu 
reģistrācija līdz pulksten 15.00. 
Vēlāk viesiem būs iespēja 
degustēt tās un novērtēt 
labāko. Uzvarētāja 
godināšana norisināsies pēc 
Bānīša pavadīšanas.
 Pasākuma laikā darbosies 
sulu spiede, kur par 
ziedojumiem varēs degustēt 
tikko spiestu ābolu sulu 
vai atnest savus ābolus 
un izspiest sulu. Būs 
arī iespēja vārīt kopīgu 
rudens ābolu ievārījumu, 
un, lai tā būtu garšu 
pārbagātība, organizatori 
aicina nest arī savus ābolus. 
Gatavo ievārījumu varēs 
pildīt līdzpaņemtajās 
burciņās.
 Savukārt pēc Bānīša 
sagaidīšanas, ābolmaižu, sulas 
un ievārījumu degustēšanas 
pulksten 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā muzicēs 
Raimonds Pauls un 
Daumants Kalniņš ar 
koncertprogrammu 
“Tikšanās Dailē”.

Vēlais 
vakars Bānīša 
svētkos

 Pirmo reizi Bānīša svētku 
vēsturē notiks vakara vilciena 
sagaidīšana Alūksnes stacijā - 
no pulksten 19.00 dzelzceļa 
stacijas romantisko noskaņu 
varēs baudīt kopā ar Ainara 
Vildes vadītā 
“Ceremonijorķestra” 
koncertprogrammu, kurā 
skanēs 30 gadu mūzika. 
Savukārt 19.40 vilcienu 
sagaidīsim ar ziepju burbuļu 
salūtu. Lai tas būtu krāšņāks, 
organizatori aicina ņemt līdz 
savus ziepju burbuļus.
 Alūksnes Bānīša stacijas vēlais 
vakars Bānīša svētkos notiks ar 
Vidzemes plānošanas reģiona 
un Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Bānīša sagaidīšana mūsdienās                                                                                        Lindas Pastares foto

1901. gada fotogrāfija “Vilciena sagaidīšana Alūksnē”

Atzīst par spēku 
zaudējušu domes 
lēmumu

 Alūksnes novada domes 
29. augusta sēdē pieņemts 
lēmums atzīt par spēku 
zaudējušu Alūksnes 
novada domes 
2019. gada 27. jūnija lēmumu 
Nr. 191 “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 
2015.-2027. gadam, izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam Ošu iela 3B, 
Alūksne, Alūksnes novads, 
lokālplānojuma teritorijas 
robežas un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”.

Alūksnē darbu 
sāks valsts un 
pašvaldības 
vienotais klientu 
apkalpošanas 
centrs
 Šī gada nogalē pašvaldības 
administratīvajā ēkā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, darbu sāks 
valsts un pašvaldības 
vienotais klientu 
apkalpošanas centrs.

 Jaunajā klientu apkalpošanas 
centrā privātpersonas un 
uzņēmēji varēs saņemt 
informāciju un konsultācijas 
par pašvaldības sniegtajiem 
pakalpojumiem, to saņemšanas 
kārtību, procedūru un 
nepieciešamajiem dokumen-
tiem, kā arī Lauku atbalsta 
dienesta (LAD), Valsts zemes 
dienesta (VZD), Valsts ieņēmu-
mu dienesta (VID) un Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) ekspertu konsultācijas 
un pakalpojumus.
 Klientiem tiks sniegts 
konsultatīvs un praktisks 
atbalsts portāla latvija.lv 
e-pakalpojumu lietošanā, 
darbā ar datoru, 
e-parakstu, e-adresi. Klientu 
apkalpošanas centra mērķis ir 
vienuviet nodrošināt ērti 
pieejamus valsts iestāžu un 
pašvaldības sniegtos 
pakalpojumus visiem 
interesentiem.
 Ērtākai pakalpojumu 
saņemšanai ierīkos klientu 
plūsmas regulēšanas sistēmu 
ar rindu mašīnu. 
Apmeklētājiem būs 
iespēja klientu apkalpošanas 
centra telpās tikties ar pašvaldī-
bas speciālistiem, lai risinātu 
interesējošos jautājumus un 
nebūtu vajadzīgais speciālists 
jāmeklē pa kabinetiem.
 Taupīt laiku un naudu, 
apmeklējot vienu klientu 
apkalpošanas centru tā vietā, 
lai saņemtu sev nepieciešamos 
pakalpojumus atsevišķi katru 
savā valsts vai pašvaldības 
iestādē – tā ir priekšrocība, ko 
piedāvā Valsts un pašvaldību 
vienotie klientu apkalpošanas 
centri.
 Klientu apkalpošanas centra 
izveidei ir izlietots Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas piešķirtais 
finansējumu 46377,92 eiro 
apmērā.
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Viktora Ķirpa Ates muzejs 
aicina svinēt Pļaujas svētkus
 2019. gada 14. septembrī 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejs aicina 
kopā svinēt Pļaujas svētkus 
Ottesmuižā. Apmeklētāji 
varēs piedalīties Vidzemes 
lauku sētas rudens dar-
bos, sadziedāt, sadancot 
un iegādāt ko noderīgu 
mājražotāju tirdziņā. Svētkus 
šogad pavada moto – Lobs ar 
lobu sasatyka.

 Svētki sāksies pulksten 11.00 
ar koncertu, kurā piedalīsies 
Medņevas un Briežuciema 
etnogrāfiskie ansambļi, Saunas 
pagasta folkloras kopa “Nakti-
neicas” un Grundzāles vidējās 
paaudzes deju kopa “Rieda”. 
No pulksten 11.00 darbosies 
arī mājražotāju un amatnieku 
tirdziņš. 
 Pulksten 12.00 sāksies 
tradicionālo lauku sētas darbu 
darīšana – katrā ēkā un pagalmā 
varēs vērot un pārbaudīt savas 
prasmes senajos darbos. Notiks 
linu apstrāde, labības kulšana 
ar spriguļiem un kuļmašīnu, 
kartupeļu rīvēšana, piena 
seperēšana, kāpostu skābēšana, 
veļas mazgāšana, puļķu maizes 
un “bada” pankūku cepšana, 
medus sviešana, zupas vārīšana 

un degustācija. Kalšanas darbi 
norisināsies kopā ar amatnieku 
Laimoni Bāliņu, būs arī Ērika 
Kanaviņa seno amatu darbnīca. 
Tāpat būs iespēja piedalīties 
koka karošu grebšanā kopā ar 
Laimoni Lapsu, ādas apstrādē 
un zirglietu darināšanā kopā 
ar pārstāvjiem no zemnieku 
saimniecības “Apkalnmājas”. 
Savukārt kopā ar zemnieku 
saimniecību “Obelisk Farm” 
varēs izgatavot kaņepju papīru.
 Savukārt pulksten 13.00 
Ates sētas umurkumurā paši 
izturīgākie sacentīsies veiklībā, 
rāpjoties pa baļķi, lai iegūtu 
staba galā uzkarinātas vērtīgas 
balvas.
 Pļaujas svētkos piedalīsies 
un visus priecēs arī vairākas 
tautas lietišķās mākslas studi-
jas – “Kalme”, “Dubna” un 
“Sagša”, kā arī tautas muzikanti 
“Ziemeļmala”.
 Ieejas maksa: pieaugušajam 
3,00 EUR, skolniekam 
1,50 EUR, ģimenes biļete 
7,00 EUR, autostāvvieta 
1,00 EUR.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novadā desmito gadu pasniegs 
apbalvojumu “Sudraba zīle”
 Desmito gadu 
pasniegs Alūksnes novada 
augstāko apbalvojumu 
“Sudraba zīle”, tādēļ aicinām 
īpaši sarosīties iedzīvotājus 
un pieteikt apbalvojuma 
pretendentus – cilvēkus, 
ģimenes, biedrības, 
organizācijas – ikvienu, 
kura veikums novada un tā 
iedzīvotāju labā ir sevišķi 
nozīmīgs. Pretendentu 
pieteikšanas termiņš ir 
30. septembris.

 “Sudraba zīle” ir Alūksnes 
novada pašvaldības augstākais 
apbalvojums, ko pašvaldība 
pasniedz novembrī, Latvijas 
valsts proklamēšanas 
gadadienai veltītajā svētku 
pasākumā.

 Apbalvošanai var pieteikt gan 
novada iedzīvotājus, gan 
personas, kas dzīvo un 
darbojas citur Latvijā vai 

ārzemēs, taču kuru ieguldījums 
Alūksnes novadā ir nozīmīgs 
ilgākā laika periodā. Tāpat 
apbalvošanai ar “Sudraba zīli” 

var pieteikt ģimenes, 
nevalstiskas organizācijas, 
uzņēmumus u.c.

 Piesakot apbalvošanai kādu 
pretendentu, lūdzam rakstīt 
iesniegumu brīvā formā, tajā 
norādot pamatojumu, kādēļ un 
kādā jomā jūsuprāt konkrētā 
persona būtu jāapbalvo ar 
pašvaldības augstāko apbalvo-
jumu. Pēc iespējas precīzi lūdzam 
norādīt arī informāciju pieteiktās 
personas identificēšanai – 
vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, 
nodarbošanos vai ieņemamo 
amatu. Ja apbalvošanai izvirzāt 
juridisku personu, tad jānorāda 
tās nosaukums un adrese, bet, 
ja piesakāt personu grupu – 
kolektīvu, tad tā nosaukums un 
vadītāja vārds un uzvārds.

 Pretendentus var pieteikt 
gan individuāli, gan kolektīvi, 
pieteikumā norādot arī 
informāciju par iesniedzēju, 
lai nepieciešamības gadījumā 
varētu sazināties.

 Ar pašvaldības apbalvojumu no-
likumu var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Nolikumi.

 Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
komisija, bet gala lēmumu 
pieņems Alūksnes novada 
dome. Pašvaldības augstākais 
apbalvojums tā saņēmējiem tiks 
pasniegts valsts svētkiem veltītajā 
pasākumā Alūksnes Kultūras 
centrā.

Turpinājums 7. lappusē
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Izstrādāts MK noteikumu projekts 
aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” 
vērtību saglabāšanai
 Lai zinātniski pamatoti 
noteiktu aizsargājamās 
dabas teritorijas atļauto 
izmantošanu, tādējādi 
saglabājot teritorijā esošās 
dabas un kultūrvēstures 
vērtības, ir sagatavots 
aizsargājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene” 
individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu 
projekts.  

 Patlaban šīs teritorijas 
izmantošanu regulē vispārējie 
Ministru kabineta noteikumi 
par īpaši aizsargājamo 
teritoriju izmantošanu un 
Ministru kabineta noteikumi par 
dabas liegumu “Korneti-Peļļi”, 
taču, lai atvieglotu uzraudzību un 
specifisku biotopu saglabāšanu, 
tapušas tieši aizsargājamo 
ainavu apvidum “Veclaicene” 
paredzētas normas.
 Aizsargājamo ainavu 
apvidus “Veclaicene” izveidots  
pirms vairāk nekā 40 gadiem, 
lai saglabātu un aizsargātu 
Ziemeļvidzemei raksturīgo 
kultūrainavu, bioloģisko 
daudzveidību un dabas 
vērtības. Tā teritorijā atrodas 
trīs dabas liegumi – Dēliņkalns, 
Korneti-Peļļi un Avotu mežs. 
Ainavu apvidus iekļauts Eiropas 
aizsargājamo dabas teritoriju 
tīklā Natura 2000. 
 Šīs īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas ilgtermiņa mērķis 
ir  nodrošināt saskaņotu dabas 
aizsardzības, zemes īpašnieku 
un viesu intereses, saglabāt 
raksturīgo ainavu, vizuālo 
vērtību un ekoloģiskos procesus, 
nodrošinot bioloģiski vērtīgāko 
platību un dzīvotņu pastāvēšanu 
vienlaikus ar sociālekonomisko 
attīstību.

 Lai informētu par šo 
noteikumu projektu un kā 
plānotās izmaiņas ietekmēs 
turpmāko saimniecisko 
darbību, 11. septembrī plkst. 
15.00 Veclaicenes tautas 
namā, “Vaiņagos”, Kornetu 
ciemā Veclaicenes pagastā 
notiks informatīvā sanāksme 
zemju īpašniekiem un 
pašvaldību pārstāvjiem.
 Lai nodrošinātu dabas vērtību 
aizsardzību un apsaimniekošanu, 
kā arī saskaņotu izmantošanas 
nosacījumus, līdz ar noteikumu 
apstiprināšanu tiks izveidots 
funkcionālais zonējums. No-
teikumu projekts paredz ai-
navu apvidū noteikt četras 
funkcionālās zonas –  regulējamā 
režīma zonu, dabas lieguma 
zonu, dabas parka zonu, ainavu 
aizsardzības zonu un neitrālo 
zonu. Regulējamā režīma zona 
ietver visus esošos mikroliegumus 
un atsevišķas īpaši aizsargājamo 
meža biotopu platības 
dabas liegumu “Korneti-Peļļi”, 
“Dēliņkalns” un “Avotu mežs” 
teritorijā. Zona izveidota, lai 
nodrošinātu pret traucējumiem 
jutīgo īpaši aizsargājamo sugu 
un to dzīvotņu, kā arī meža 
biotopu aizsardzību.
 Dabas lieguma zona 
izveidota, lai aizsargātu 
atsevišķas dabas liegumu 
“Korneti-Peļļi” un “Dēliņkalns” 
platības, kā arī vērtīgākos īpaši 
aizsargājamo mežu biotopus, 
kuru platības pārsniedz 1 ha 
un īpaši aizsargājamo putnu 
sugu, piemēram lielā dumpja, 
zivjērgļa, baltmugurdzeņa, vidējā 
dzeņa u.c. atradnes.
 Dabas parka zona izveidota, 
lai nodrošinātu mikroliegumu 
aizsardzības buferzonas, kā 
arī lai aizsargātu putnu sugām 

piemērotas dzīvotnes. Dabas 
parka zona veidota arī 
Muratagala meža masīvā, lai 
samazinātu kailciršu radīto 
fragmentāciju un nodrošinātu 
buferzonas regulējamā režīma 
zonai. Ainavu aizsardzības zona 
noteikta, lai saglabātu teritorijai 
raksturīgo ainavu un veicinātu 
ainavu aizsardzības principu 
izmantošanu, savukārt neitrālā 
zona ietver ciemus un valsts, 
pašvaldību ceļus.
 Veicot izpēti, eksperti secināja, 
ka ainavu apvidū esošos mežus 
un meža sugu dzīvotnes negatīvi 
ietekmē mežsaimnieciskā 
darbība – kailciršu veikšana, 
pārmērīga to izkopšana. Līdz ar 
to ar noteikumu projekts paredz, 
ka maksimālā pieļaujamā 
kailcirtes platība ir divi hektāri un 
kailcirtē saglabājamos kokus pēc 
iespējas jāatstāj grupās. Kā vēl 
viens negatīvs faktors meža sugu 
dzīvotnēm ir mirušās 
koksnes izvākšana, tādēļ 
turpmāk ir paredzēts, ka mirušā 
koksne ir jāatstāj mežaudzē, ja 
tās apjoms ir mazāks nekā 
20 kubikmetri uz hektāru.
 Ikviens interesents ar 
Noteikumu projektu var 
iepazīties Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājaslapā.
Dabas aizsardzības pārvalde 
tuvākajā laikā informēs 
aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene” teritorijā esošo 
zemju saimniekus par jaunajām 
normām un zonējuma maiņu. 
Pēc tam noteikumi tiks virzīti 
apstiprināšanai Ministru 
kabinetā.

 Maija Rēna,
Dabas aizsardzības pārvaldes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalncempjos pārbūvēts 
pašvaldības autoceļa 
posms
 Ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. - 2020. 
gadam atbalstu realizēts 
projekts “Pašvaldības 
autoceļa Lūkuži-Gotlupi-
Nāzupi pārbūves 1. kārta 
Kalncempju pagastā, 
Alūksnes novadā” 
Nr. 17-07-A00702-000128, 
un augusta sākumā 
pārbūvētais ceļa posms 
nodots ekspluatācijā.

 Projekta rezultātā pārbūvēts 
ceļa posms 2,05 km garumā – 
sakārtota ūdens novadīšanas 
sistēma (izrakti sāngrāvji, 
nomainītas un no jauna 
izbūvētas caurtekas), iz-
veidotas nobrauktuves uz 
privātīpašumiem, atjaunots ceļa 
virskārtas segums un veikti citi ar 
ceļa pārbūvi saistīti darbi. 
 Pēc projekta realizācijas ir 

ievērojami uzlabojusies ceļa 
kvalitāte, paaugstinājusies sa-
tiksmes drošība un nodrošināta 
pieguļošo zemju īpašniekiem 
piekļuve  īpašumiem. 
 Būvdarbus šajā objektā veica 
SIA “VIANOVA”, tehnisko 
projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību veica SIA “CEĻU 
KOMFORTS”, bet būvuzraudzību 
-  SIA “SISTĒMEKSPERTS”
 Projekta kopējās izmaksas, 
ietverot tehniskā projekta 
izstrādi, autoruzraudzību, 
būvuzraudzību un pārbūves 
izmaksas, ar PVN ir 
178 033,44 EUR, no tā 
publiskais finansējums (ELFLA) – 
80 784,00 EUR, bet pārējā 
summa ir Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējums.

Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas un Kalncempju 

pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

Iegādāts jauns aprīkojums 
Jaunannas Tautas namam
  Alūksnes novada pašvaldība  
Jaunannas pagastā īstenojusi 
biedrības “Alūksnes lauku 
partnerība” atbalstīto 
projektu “Aprīkojuma 
iegāde Jaunannas 
Tautas namam iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai un jaunu 
pakalpojumu veidošanai” 
(projekta Nr. 18-07-AL26-
A019.2206-000004). 
Projekts realizēts ar 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Alūksnes 
novada pašvaldības 
finansiālu atbalstu. 

 Viens no rādītājiem, kas 
raksturo Jaunannas pagastu, ir 
daudzveidīga un aktīva kultūras 
un sabiedriskā dzīve. Kultūras un 
sabiedriskās aktivitātes 
notiek Jaunannas Tautas 
namā. Šobrīd tur darbojas septiņi 
amatiermākslas kolektīvi (divi 
deju kolektīvi, divi amatierteātri, 
trīs vokālie ansambļi) un piecas 
iedzīvotāju interešu grupas. 
Tautas nama kolektīvu un 
interešu grupu darbā kopā ir 
iesaistījušies apmēram 
140 Jaunannas, apkārtējo 

pagastu un Alūksnes dažādu 
paaudžu iedzīvotāji. Tautas namā 
notiek dažādi pasākumi, kuru 
sekmīgai norisei ir nepieciešams 
mūsdienīgs aprīkojums, kā arī, 
lai Tautas nams varētu sekmīgi 
darboties, ir nemitīgi jādomā 
par tā attīstību, dažādojot 
piedāvājumu, lai tas būtu 
saistošs iedzīvotājiem. Tā kā 
esošais Tautas nama 
projektors bija ļoti nolietots un 
vairs faktiski nebija izmanto-
jams, tika realizēts šis projekts, 
ar mērķi iegādāties jaunu 
aprīkojumu iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai, Tautas nama 
pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai un jauna 
pakalpojuma veidošanai - 
kinofilmu skatīšanās 
iespēju piedāvāšanai.  
 Projekta ietvaros ir iegādāts 
kvalitatīvs mūsdienīgs 
multimediju aprīkojums: jaudīgs 
projektors ar maināmu lēcu, divi 

ekrāni – viens stacionārs, ar pulti 
darbināms,  kas ir novietots uz 
skatuves, bet otrs – pārnēsājams, 
kā arī DVD atskaņotājs, kas 
nodrošina filmu atskaņošanu 
visos pieejamajos formātos. 
 Projekta kopējās izmaksas 
ir 10 197,88 EUR, no tām 
publiskais (ELFLA) finansējums 
ir 8551,29 EUR, bet 
1646,59 EUR - Alūksnes 
novada pašvaldības finansējums.
 Jaunais aprīkojums jau ir 
izmēģināts darbībā – projekta 
“Smelies iedvesmu un izglītojies” 
ietvaros notikušās aktivitātes 
“Izzini sevi!” dalībniekiem tika 
sarīkots filmu vakars, bet aktīvāk 
aprīkojumu izmantot paredzēts 
uzsākt  līdz ar jaunās kultūras 
darba sezonas sākumu.  

Vija Zaķe,
Annas, Jaunannas, Kalncempju 

pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

Turpinājums no 6. lappuses

 Pieteikumus ar norādi 
“Pieteikums apbalvošanai 
ar “Sudraba zīli”” aicinām 
iesniegt sūtīt pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldībai Brūža 
ielā 7, Alūksnē, Alūksnes 
novadā LV-4301, elektroniski uz 
e-pasta adresi: 
dome@aluksne.lv vai 
nogādāt tos personīgi 
pašvaldības Kancelejā, 
kas šobrīd atrodas Alūksnes 
Kultūras centra Kora zālē, Brūža 
ielā 7, Alūksnē. Lai atvieglotu 
pretendentu pieteikšanu, tāpat 
kā pērn, esam izveidojuši arī 
elektroniski aizpildāmu 
veidlapu, kas atrodama saitē: 
http://ej.uz/Sudraba_zili 

Kopš 2010. gada Alūksnes 
novada augstākais apbalvojums 
novembrī valsts svētkos 
pasniegts:

2010. gadā
Andrejam Aleksejevam, 
Zinovijai un Gunāram Aplokiem, 
Jānim Baltiņam, Intaram 
Berkulim, Vilnim Blūmam, 
Dzidrai Mazikai, Jānim Polim, 
Agritai Šaicānei, Ivaram 
Zariņam

2011. gadā
Lidijai Zitānei, Vizmai 
Dravniecei, Ivaram Hamanim, 
Viesturam Kazainim, 
Andrim Kļaviņam, Gunāram 
Ozoliņam, Gunitai Palejai, 
Mārai Podkalnei, Raivim 
Podrezovam, Ilonai Riekstiņai, 
Anitai Šnikvaldei

2012. gadā
Evai Aizupei, Intai 
Aizupietei, Edgaram 
Bertukam, Lidijai Juksei, 

Aigaram Peperniekam, 
Aigaram Steberim,  Zitai Skultei, 
Aldim Verneram, 
Gunitai Virkai, Sašam Dišeinam 
(Sacha Duchaine)

2013. gadā
Ivetai Baltajai-Vanagai, 
Zigrīdai Ilenānei, 
Dainai Dubrei-Dobrei, 
Dzintrai Zvejniecei, 
Gintam Teterovskim, 
Ivetai Druvai – Druvaskalnei, 
Agrim Jermacānam, 
Imantam Samam, 
Aritai Prindulei, 
SIA “Dzīpari S”

2014. gadā
Ilzei Līviņai, Daigai Ozoliņai, 
Ingai un Uģim Prauliņiem, 
Renātei Pilipai, Gunāram 
Kalējam, biedrībai “Astes un 
Ūsas”, Laivu ģimenei, Uģim 
Puzulim, Ivaram Tīcam

2015. gadā
Lilitai Spirkai, Rūtai Merkuševai, 
Dainai Libertei, Ilgvaram Vaskim, 
Inārai Kravalei

2016. gadā
Edītei Ojai, Natai Meģei, 
Aivaram Mālniekam, Irēnai 
Greivulei, Metai Lerhai

2017. gadā
Verai Sedleniecei, Mārai 
Krieviņai, Aldim Līcim

2018. gadā
Marinai Ramanei, Ausmai 
Miningai, Vizmai Orlovskai, Inai 
Perevertailo, Alūksnes Maizes 
kombināta kolektīvam

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novadā desmito 
gadu pasniegs apbalvojumu 
“Sudraba zīle”



8. Alūksnes Novada Vēstis 03.09.2019.

“Sirds uz perona” 
Alūksnes Bānīša stacijā 
notiks Dzejas dienas

 Septembris atnāk ar skolas 
gaitu uzsākšanu, krāsainām 
kļavu lapām un Dzejas 
dienām. Alūksnes pilsētas 
bibliotēka un Alūksnes Bānīša 
stacija aicina svinēt Dzejas 
dienas 13. septembrī plkst. 
19.00. Turpinot alūksnietes 
Sigitas Jakobsones pērn 
aizsākto tradīciju, arī šogad 
pasākums notiks pie Alūksnes 
dzelzceļa stacijas (Jāņkalna 
ielā 52). 

 Pasākumā “Sirds uz perona” 
dzeju dziesmās izdziedās dzies-
minieks Dinārs Gulbis, darbosies 
brīvais dzejas mikrofons, katrs 
varēs pārbaudīt savu erudīciju 
viktorīnā “Uzmini dzejas autoru”, 
kā arī piedalīties akcijā “Dzejas 
grāmatu maiņas punkts”, kurā 
savu dzejas grāmatu iemainīt 

pret kāda cita atnestu un sev 
interesējošu dzejas krājumu. 
 Latvijā Dzejas dienas tiek 
rīkotas kopš 1965. gada, ik gadu 
11. septembrī atzīmējot Raiņa 
dzimšanas dienu. Savukārt 
Dzejas dienu akcija “Sirds uz 
perona” aizsākās 2011. gadā 
dzelzceļa stacijā Tukums I kā 
Tukuma literātu apvienības 
iniciatīva ar mērķi lasīt savu 
mīļāko dzeju jebkur, pie 
eksistējoša vai ex dzelzceļa, 
autobusa pieturā, vienatnē vai 
kompānijā. Pasākums notiek 
katru gadu septembra otrās 
piektdienas vakarā daudzviet 
Latvijā un pasaulē. 

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Alūksnes Bānīša stacijai 
gada jubilejā aizraujošs 
jaunums -  iespēja iejusties 
detektīva lomā
 No 1. septembra Alūksnes 
Bānīša stacija savā 
pirmajā darbības jubilejā 
alūksniešiem un pilsētas 
viesiem dāvina jaunu 
pakalpojumu ekspozīcijā – 
piedzīvojumu spēli “Dzelzceļa 
detektīvs”. 

 Dzelzceļa stacijas izsenis ir 
vietas, kur notikuši neticami 
atgadījumi, pulcējušies dažādi 
cilvēki, dažkārt notikuši pavisam 
mīklaini notikumi, kad situāciju 
atrisināšanai nācies pieaicināt 
detektīvu. Spēle “Dzelzceļa 
detektīvs” aicina iejusties 
detektīva lomā atrast 
pavedie-nus, norādes un gala 
rezultātā atklāt “noziedznieku”. 
 Alūksnes Bānīša stacijas 
darbinieki stāsta: “Pieņemt 
izaicinājumu uzsākt izmeklēšanu 
var pieteikties individuāli vai 
arī kopā ar pāris labākajiem 

palīgiem. Uzsākot spēli, 
dalībnieki saņems slepenu ziņu, 
norādes un detektīva piederuma 
komplektu. Veicot izmeklēšanu 
un atrodot dažādas norādes - 
pavedienus, detektīvu aizvedīs 
pie nozieguma atrisinājuma. 
Uzdevumi met izaicinājumu 
dalībnieku vērībai un attapībai. 
Spēli vēl  aizraujošāku padara 
tas, ka uzdevumi būs jāveic 
slepeni un atrodot atrisinājumu, 
tiks fiksēts spēles laiks. Katra 
mēneša veiksmīgākais spēlētājs 
vai komanda saņems īpašu balvu 
no Alūksnes Bānīša stacijas un 
Alūksnes Tūrisma informācijas 
centra, bet ekspozīcijas “Alūksnes 
Bānīša stacijas” divu gadu 
jubilejā – reitinga līderis iegūs 
lielo balvu – brīvdienas vienā 
no Veclaicenes Dabas mājām 
un grozu ar Alūksnes novada 
mājražotāju labumiem.”
 Spēlei nav strikta vecuma 

ierobežojuma, bet 
stacijas administrācija iesaka, 
ka “vadošajam detektīvam” 
jābūt aizrautīgam cilvēkam no 
agrīniem pusaudžu gadiem līdz 
pat sirmam vecumam. Spēli 
izstrādāja biedrības “Zelta kadri” 
radošā komanda.
 Spēlei jāpiesakās iepriekš 
pa tālruni +371 25669604. 
Piedalīties var, iegādājoties ieejas 
biļeti uz multimediālo ekspozīciju 
“Alūksnes Bānīša stacija” un 
papildus samaksājot 1 eiro no 
katra dalībnieka par spēli. 

 Nāc uz Alūksnes Bānīša staciju, 
ņem līdzi draugus un ģimeni - 
pierādi, ka tieši Tu esi labākais 
detektīvs!

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra vadītājas vietniece

Alūksnes muzejā 
jauna izstāde “Barons 
un porcelāna stāsti”!
 Izstāde “Barons un 
porcelāna stāsti” ir 
veidota, sadarbojoties 
Alūksnes muzejam un 
Piebalgas Porcelāna 
fabrikai, kas ir vienīgā 
porcelāna ražotne Latvijā. 
Izstādē liela vērība 
pievērsta porcelāna vēsturei, 
izgatavošanai, iezīmēm, 
īpašībām, kā arī tā ražotnei 
Latvijā, kuras daudzveidīgie 
priekšmeti arī ir skatāmi 
izstādē.
 Piebalgas Porcelāna fabrikas 
izstrādājumu klāsts ir plašs – 
porcelāns veidots jūgendstilā, 
uz tā ir dažādi austrumu motīvi, 
tēli no pasakām, turklāt izstādē 
var redzēt arī pavisam neparastu 
formu un pavisam mūsdienīgus 
porcelāna priekšmetus. Rodas 
jautājums – kāpēc tieši “Barons 
un porcelāna stāsti”? Piebalgas 
Porcelāna fabrika ir ieradusies 
ciemos pie Barona – Alūksnes 
muzeja un pils personāža, kas 
vienmēr apmeklētājus sagaida 
dažādos svinīgos un saviesīgos 
brīžos, turklāt tā klātbūtne 
caurvij Alūksnes puses kultūru 
un vēsturi. Kāda ir bijusi Barona 
laiku vēsture? Tieši tikpat plaša 
un daudzveidīga kā porcelāns, 
kas apskatāms izstādē!
 Izstādē kā lieli, tā mazi var 
iegūt daudzveidīgas zināšanas 
par un ap porcelānu, arī 
jūgendstilu, kurā ir risināta daļa 
izstādē apskatāmo porcelāna 
izstrādājumu un tam visam klāt 
ir piesaistīts kāds aspekts no 
Baronu tematikas. Tā ir sadalīta 
četrās daļās:
• porcelāns, kuru rotā 
jūgendstils, ļaus apmeklētājiem 
tuvplānā ieraudzīt tā 
pazīmes uz dažādām vāzēm, 

krūzēm, bļodiņām un citiem 
priekšmetiem. Kā jūgendstils 
saistīts ar Baronu? Gandrīz 
katrs alūksnietis būs pamanījis 
atjaunoto ēku Jāņkalna ielā 51, 
kas tāpat kā pirms 100 gadiem, 
arī šobrīd pilda viesnīcas ēkas 
lomu. Un interesanti, ka tās 
būvniecību savulaik pasūtīja tieši 
baronese Helēna, kas pārstāv 
vienus no pils pēdējiem bar-
oniem šeit, Alūksnē. Šo cilvēku 
dzīves laikā aktuāls mākslas 
virziens bija tieši jūgendstils un, 
iespējams, arī viņu kolekcijās bija 
dažādi porcelāna priekšmeti ar 
jūgendstila iezīmēm,
• viena no patiesi 
interesantākajām leģendām, 
kas saistīta ar Baronu, ir 
nostāsts par Otto Hermaņa 
fon Fītinghofa ceļojumu uz 
tālo Indiju, kur tas saticies ar 
milzīgu čūsku un spējis no tās 
izglābties. Kā vēsta leģenda – 
O. H. fon Fītinghofs Alūksnē 
uzceldams luterāņu baznīcu, 
esot izpildījis savu solījumu – ja 
izglābšoties no čūskas, uz-
cels skaistāko dievnamu visā 
Vidzemē. Lai arī cik patiesi vai 
nepatiesi būtu nostāsti, baznīca 
ir turpat, kur vienmēr bijusi un 
noteikti arī šobaltdien ir viena no 
skaistākajām visā Vidzemē. Un 
porcelāns? Uz tā redzami dažādi 
stilizēti Tālo Austrumu motīvi un 
mandalas. Iespējams, ka barons 
sava ceļojuma laikā paglābies 
ne tikai no čūskas, bet redzējis 
un iepazinis arī krāšņo Indijas un 
Tālo Austrumu kultūru,
• daļa porcelāna izstrādājumu 
ieguvuši sevišķi sirsnīgu tēlu – uz 
tiem ir redzami dažādi pasa-
ku tēli un brīnišķīgi dzīvnieku 
zīmējumi. Ir zināms, ka pils 
pēdējo baronu bērni Alūksnē 

esot pavadījuši vienas no 
skaistākajām savas bērnības 
vasarām. Savukārt Alūksnes 
Jaunās pils otrajā stāvā bijušas 
bērnistabas. Lai vai kā būtu bijis, 
iedomāsimies, ka arī barona 
bērniem patika pasakas, un tajās 
darbojās dzīvnieku personāži, 
kas mācīja to lasītājiem 
vienkāršas un nozīmīgas dzīves 
patiesības un gudrības,
• jūsu un Barona priekam, 
izstādē ir apskatāms sevišķi 
neparasts porcelāns, kas 
parāda vienu no savām 
humoristiskākajām sejām – 
spēju būt mūsdienīgam un 
amizantam. Porcelāns nereti 
tiek asociēts ar klasiskām un 
izsmalcinātām servīzēm, tomēr 
tas ir tik daudzveidīgs kerami-
kas materiāls, ka pieļauj plašas 
variācijas. Ir tikai jāiet un 
jāapskatās!
 Izstāde ir kā radošs fantāzijas 
lidojums, kuras mērķis ir 
popularizēt Barona tēlu, 
Alūksnes pili un muzeju, kā arī 
veidot kopdarbu ar uzņēmumu, 
kas Latvijā pārstāv unikālus 
materiālus un tā izgatavošanas 
tehnikas. Izstādes tapšanā 
iesaistījās un palīdzēja Rīgas 
Jūgendstila centrs un Piebalgas 
Porcelāna fabrika. Alūksnes 
muzejs saka lielu paldies par 
uzziņu informāciju, interviju ar 
fabrikas īpašnieku Jāni Roni, 
fotoattēliem un konsultācijām! 
Informācija par jūgendstilu no 
S. Grosas grāmatas “Jūgendstils. 
Laiks un telpa”.
 Izstāde būs aplūkojama līdz 
2019. gada 30. septembrim.

Žaklīna Stricka,
Alūksnes muzeja ekspozīciju un 

izstāžu kuratore

Jaunas “virvju 
šūpoles” Zaķusalā

 Biedrība interešu centrs 
“Jaunanna” šogad piedalījās 
projektu konkursā par 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu biedrību 
īstenotiem sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem un 
guva atbalstu vides nozarē 
projektam “Jaunannas 
Zaķusalas piedāvājuma 
attīstīšana un pastaigu 
takas “Bebru valstībā” 
atjaunošana”.  

 Projekta aktivitātes tika īstenotas 
divos posmos – pavasarī liels 
darbs talkā ieguldīts dabas takas 
“Bebru valstībā” sakopšanai 
– demontēti savu laiku 
nokalpojušie vides elementi, 
sakopta un iztīrīta takas teritorija. 
Vasaras periodā atjaunots vides 
elements “Kāpšļi”.
 Otrā posmā ierīkotas “virvju 
šūpoles”, kas ļoti labi papildina 

aktīvās atpūtas iespējas Zaķusalā 
un ir guvušas pozitīvas at-
sauksmes no lietotājiem. Šūpoles 
ir roku darbs, ko mums nopina 
visforšākās meitenes no PINU. 
Liels paldies par atsaucību un 
palīdzību šūpoļu uzstādīšanā 
un plānošanā Aigaram un Zojai 
Ribušiem, Jaunannas pagasta 
pārvaldei, SIA “Gravas”, Guntim 
Ķīsim, Tālim Meieram, Aleksan-
dram un Maksimam Pavloviem, 
Armandam Zvirgzdiņam, Andim 
Jansonam. 
 Viss, kas tiek paveikts kopīgiem 
spēkiem, ir ar lielu pievienoto 
vērtību, pozitīvāku attieksmi un 
lepnumu par padarīto. Paldies 
visiem palīgiem, lai augstu 
šūpojas!

Iveta Baltā-Vanaga,
biedrības “Interešu centrs 

“Jaunanna”” valdes locekle
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Zeltiņos noslēdzas skriešanas 
seriāls “Mizojam, ka prieks”
 Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla 
pasākuma ikvienam 
“Mizojam, ka prieks” 
3. posms otro gadu notika 
jaunā trasē.

 3. posma skrējiens šogad notika 
gleznainajā Melnupes ielokā 
pie Zeltiņu estrādes 27. jūlijā 
un tajā piedalījās 66 dalībnieki. 
Trijos posmos kopā skriešanas 
pasākumā ir piedalījušies 
124 dalībnieki. Visvairāk 
dalībnieku ir vecumā līdz 
12 gadiem un šajā posmā 
tie bija 47 skrējēji. 
 Pirms sacensībām notika 
“Starta vingrošana”, kurā 
iesildīšanās vingrojumus pirms 
starta veica sacensību dalībnieki 
un līdzjutēji profesionāla trenera 
Artūra Grīnberga vadībā. 
 Skriešanas pasākums notiek 
6 vecuma grupās. “Mizojam, 
ka prieks” 3. posma rezultāti: 
SB1 grupā 1. vietā Roberta 
Eva Žīgure, 2. vietā Ance Etto 
Šteinere, 3. vietā Daniela 
Naktiņa; VB1 grupā 1. vietā 
Armands Pakalnietis, 2. vietā 
Valters Upmanis, 3. vietā Sandris 
Pakalnietis; SB2 grupā 1. vietā 
Madara Jaunzema, 2. vietā 
Sanija Šuksta, 3. vietā Ance 
Poļaka; VB2 grupā 1. vietā Jānis 
Žagars, 2. vietā Raivo Berkolds, 
3. vietā Edvards Gāršnieks; 
S12 grupā 1. vietā Līva Poļaka, 
2. vietā Gerda Asnāte Berkolde, 
3. vietā Anna Nikola Berkolde; 
V12 grupā 1. vietā Adrians 
Stepe, 2. vietā Ernests Pauls 
Mednis, 3. vietā Renārs Žīgurs; 
S16 grupā 1. vietā Alise Kazaine, 
2. vietā Agate Mūrniece, 
3. vietā Sindija Žīgure; 

V16 grupā 1. vietā Jānis Melecis, 
2. vietā Arvis Šuksts, 3. vietā 
Adrians Šuksts; S25 grupā 
1. vietā Santa Kazaine, 2. vietā 
Līga Berkolde; V25 grupā 
1. vietā Bruno Zaķis, 2. vietā 
Mairis Pētersons, 3. vietā Inguss 
Vītols; S40+ 1. vietā Marika 
Elstiņa, 2. vietā Ilze Ludviga, 
3. vietā Iluta Zariņa;  V40+ 1. 
vietā Viesturs Kozilāns, 2. vietā 
Ivars Poļaks, 3. vietā Viesturs 
Kazainis.
 Trīs posmu kopvērtējumu 
var apskatīt Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv pie 
sporta sadaļas. Dalībniekiem 
atgādinām, ka, lai iekļūtu 
kopvērtējuma tabulā, ir 
jāpiedalās vismaz divos 
skrējienos, bet, lai sezonā iegūtu 
godalgotu vietu, summēti tiks 
trīs labāko posmu rezultāti. 
Vienādu punktu skaita gadījumā 
augstāku vietu iegūs dalībnieks, 
kurš pēdējā posmā ierindojies 

augstākā vietā.
 Skrējienam starts tika dots 
plkst.11.30 un trase vijās pa 
estrādes kalniņu, nedaudz 
iestiepjoties nekustamajā 
īpašumā “Līčupes”. Dalībnieki un 
līdzjutēji atzinīgi novērtē trašu 
dažādību, kas, viņuprāt, ir pats 
interesantākais šajā skrējienā, jo 
ir iespēja sevi pārbaudīt dažādās 
trasēs, tās nav līdzvērtīgas.
 Katrs sava skrējiena 
1.-3. vietas ieguvējs tika apbalv-
ots ar medaļu, diplomu un 
organizatoru sarūpētu balvu. 
Pēdējais skrējiena posms 
notika augusta nogalē, par tā 
rezultātiem vēl informēsim.
 Skrējiens tiek organizēts 
ar Eiropas Sociāla fonda 
finansētā projekta “Dzīvo vesels 
Alūksnes novadā!” atbalstu.

Elita Laiva,
biedrības “Sporta klubs 

“Zeltiņi”” pārstāve

Mālupē aizvadīta 
aktīvās atpūtas diena
 17. augustā aktīvi 
aizvadīta tradicionālā 
Mālupes aktīvā atpūtas diena 
“Ejam, skrejam, smejam”, 
kura pulcēja gan lielus, gan 
mazus sportotājus.

 Šajā dienā ikvienam bija iespēja 
piedalīties dažādās individuālajās 
sacensību disciplīnās, piemēram, 
bumbiņas mešana uz precizitāti, 
lidojošo šķīvīšu mešana, soda 
metieni florbola vārtos, šaušana, 
riepu velšana, svara bumbas 
celšana, pildbumbas mešana, 
makšķerēšana. Tie, kuri gribēja 
pārbaudīt savu izturību aktīvāk 
sportojot, varēja piedalīties 
veiklības skrējienā. 
 Līdztekus fiziskām aktivitātēm, 
notika arī radošās darbnīcas, par 
kurām ļoti lielu interesi izrādīja 
paši mazākie bērni. Guntas 
Presņikovas vadībā katram bija 
iespēja uztaisīt skaistu atslēgas 
piekariņu, krellītes vai Mālupes 
vilcieniņam pievienot paša sa-
gatavoto vagoniņu. Liels paldies 
Guntai par radošo nodarbību 
organizēšanu un vadīšanu! 
 Pēc aktīvās darbošanās 
radošajās darbnīcās, maza-
jiem sportotājiem bija iespēja 
piedalīties dažādās Jurģa 
Šatilova vadītajās stafetēs un 
par piedalīšanos tikt pie kādiem 
saldumiņiem. 
 Pēc aktīvi pavadītas dienas, kad 
visi sporta veidi bija izmēģināti, 

bija pienācis laiks arī pusdienām. 
Paldies Aivai un Modrim par 
garšīgo zupu! 
 Pēcpusdienā notika veiklāko, 
precīzāko, ātrāko, stiprāko 
un pacietīgāko apbalvošana. 
Šogad bija dažādi sporta veidi, 
kuros varēja piedalīties ikviens. 
Padomāts bija arī par tiem, kuri 
vienkārši gribēja pabūt kopā ar 
ģimeni, bērniem vai vienkārši 
satikties ar citiem. Šoreiz nebija 
galvenais uzvarēt, bet piedalīties, 
atpūsties un būt visiem kopā. 
 Priecājamies, ka šajā saulainajā 
dienā kopā ar mums bija gan 
Mālupes pagasta iedzīvotāji, gan 
ciemiņi no kaimiņu pagastiem, 
gan no Sociālās aprūpes centra 
“Pīlādži”. Liels paldies visiem, 
kas piedalījās un iesaistījās 
pasākuma organizēšanā, visiem 
tiesnešiem un tiesnešu palīgiem.
 Liels paldies pasākuma 
atbalstītājiem: SIA “SCANDAGRA 
LATVIA”, SIA “GRAFA IN”, 
A. Babra piemājas saimniecībai 
“PRIEDNIEKI”, zemnieku 
saimniecībai “GRUNDAS” 
,SIA “SANDORS”, SIA “VAL-
RITO”, zemnieku saimniecībai 
“BITĪTES”, zemnieku saimniecībai 
“ALODZENE”, SIA “RUFS”, 
AS “DOBELES DZIRNAVNIEKS”, 
AAS “BALTA”, SIA “SORMA”, 
SIA “ALDATORS”.

Iveta Zvejniece,
Mālupes Saieta nama vadītāja

Četros novados noticis tūrisma rallijs 
“Vidzemes pieturu piedzīvojumā 2”
 17. augustā jau otro 
gadu pēc kārtas norisinājās 
vērienīgas un košas auto 
tūrisma sacensības, kas 
vairāk nekā 70 komandām, 
pulcējot 350 dalībniekus no 
visas Latvijas, ļāva iepazīt 
Vidzemes novadus - Raunu, 
Smilteni, Api un Alūksni! 
Tūrisma rallijs sniedza 
iespēju saturīgai un izzinošai 
kopābūšanai ģimeņu, 
draugu un kolēģu lokā.

 Apceļojot novadu ainaviskākās 
vietas, dalībnieki veica īpaši 
sagatavotus saimnieku 
uzdevumus tūrisma apskates 
objektos, kā arī, vēl papildus 
kontrolpunkti bija 
izveidoti 210 km garajā distancē, 
tādejādi paralēli iepazīstot arī 
kultūrvēsturisko mantojumu un 
pievilcīgākās atpūtas iespējas. 
Protams, šī bija lieliska iespēja 
cīnīties arī par visu četru no-
vadu atbalstītāju sarūpētajām 
vērtīgām balvām, ko nominācijās 
piešķīra gan par atraktivitāti, 
attieksmi un izdomu, gan uzsakot 
komandu, kas šķērsojusi visu 
Latviju, lai atbrauktu pie mums 
ciemos uz Vidzemi un piedalītos. 
Nominācijas tika sadalītas, 
balstoties uz iegūto punktu 
kopskaitu izvirzītajos uzdevumos 
visas dienas  garumā!.

 Galveno balvu, 150 EUR, 
ieguva komanda ar nosaukumu 
“Edijs Šarāns”, otro vietu “Oli-
garhi”, bet trešo vietu “EMOJI”. 
Apbalvošanas ceremonijā 
par muzikālo baudījumu un 
lielisku vakara noskaņu rūpējās 
atraktīvais ģitārists un dziesmu 
autors Rihards Krilovs.
 Tūrisma rallija “Vidzemes pieturu 
piedzīvojums” laikā norisinājās 
arī labdarības akcija, kurā 
dalībnieki bija aicināti iepriecināt 
aprūpes centrā “Gaujiena” 
dzīvojošos bērnus. Sakām lielu 
PALDIES ikvienai komandai, kas 
patiešām nesavtīgi radīja prieku, 
dāvājot spēles, puzles, mācību 
piederumus skolai!

 Paldies sakām ikvienam, kas 
pielika roku pie pasākuma 
veidošanas un balvu fonda. 
Īpašs paldies alūksniešiem 
par sarūpētajām balvām – 
SIA “Alūksnes putnu fabrika”, 
SIA “UNTI”, Aigaram Peper-
niekam, Alūksnes muzejam, 
Alūksnes Bānīša stacijai, Ilonai 
Riekstiņai par sirsnīgo komandu 
sagaidīšanu, Jurijam Marino-
vam ar komandu - par tehnisko 
nodrošinājumu. Paldies arī SIA 
“ABIO”, pašvaldības aģentūrai 
“Spodra” un SIA “Rūpe” par 
ieguldīto darbu!

Alūksnes Tūrisma informācijas 
centrs

Tūrisma rallija uzvarētāji Agņa Meldera foto

Alūksnes muzejā 
prezentē jaunu 
novadpētniecības filmu
 Videofilmas “Tālumu 
aicinātie. Pieskāriens 
gleznotāju Leo Svempa 
un Jāņa Selgas 
dzīvesstāstiem” pirmizrāde 
notika 3. augustā 
Alūksnes muzejā.

 Filma ir dokumentāls 
stāsts par diviem gleznotājiem, 
kuru dzīves gaitas sākušās 
Ziemeļvidzemē, teju vai 
kaimiņos. Leo Svemps dzimis 
Beļavā, bet viņa audzēknis Jānis 
Selga – Alsviķos. Abus vienoja 
alkas pēc plašākiem apvāršņiem 
dzīvē un daiļradē, tāpēc 
likumsakarīgi, ka viņi satikās 
tālu no dzimtās puses – Rīgā, L. 
Svempa mākslas studijā. 
 Filma sniedz īsu ieskatu L. 
Svempa daiļradē un atspoguļo ar 
viņa dzīvi saistītās vietas Beļavā 
un Stāmerienā. 
 Plašāk un detalizētāk apskatīta 
Jāņa Selgas dzīve un daiļrade, 
ietverot visus gleznotāja dzīves 
periodus un darbības virzienus.
 Filmā izmantoti dokumenti, 
gleznu kopijas un foto no Selgu 
ģimenes arhīva. Citēti fragmenti 
no Ērikas Romanes grāmatas 
“Mēs abi”. Materiālu savākšanu 
atbalstīja Vidzemes plānošanas 
reģions, Gulbenes bibliotēka, 
Gulbenes muzejs un Beļavas 
bibliotēka. Scenārija autori ir 
Solveiga Selga un Jānis Polis,
bet video filmēšana un 
montāža uzticēta Vilnim Blūmam.
 Filmas garums – 70 minūtes. 
Tā veidota 2017.-2018. gadā 
un līdz šim publiskā vidē nebija 
rādīta. Alūksnes muzejs pa-
teicas filmas veidotājiem: 

Solveigai Selgai, Jānim Polim 
un Vilnim Blūmam par lielu un 
paliekošu ieguldījumu novada un 
personību izpētē. 
Apkopotais materiāls nav tikai 
divu mākslinieku dzīves un 
darbības atspoguļojums. Tas 
aptver plašu mākslinieku dzīves 
laika kultūras un vēstures lauku. 
Filma ir bagāts izziņas avots, 
kas rosina vērīgāk ieklausīties 
un izprast par tajā minētajiem 
faktiem un cilvēkiem. Skatītājam 
tiek dota iespēja vienkopus vērot 
gleznotāju profesionālo daiļradi 
– gleznas, ieklausīties niansētā 
un piemēroti izvēlētā mūzikā un 
pievērst uzmanību daudziem, 
uz pārdomām rosinošiem domu 
graudiem.

Jolanta Baldiņa, 
Alūksnes muzeja izglītojoša 

darba un darba ar apmeklētājiem 
speciāliste
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Zeltiņos uz 
koncertu 
aicina Ainars 
Bumbieris

 28. septembrī pulksten 
19.30 Zeltiņu tautas namā 
Ainara Bumbiera 
koncerts “No sirds uz zie-
du”. 

 Ainars Bumbieris - solists, 
dziesmu autors, pasākumu 
vadītājs un dejotājs. Par viņu 
saka: “Harizmātisks, patiess 
un vienmēr pozitīvs. 
Mirdzošāko acu īpašnieks un 
īsts džentelmenis.” 
Ainars pārvalda plašu 
vokālo diapazonu, viņam rak-
sturīgs rotaļīgs, 
emocionāls, patīkami 
gaišs un pozitīvs 
dziedājums.
 Dziedātāja sniegums 
sagādā priekpilnu 
noskaņojumu gan solo, 
gan akustiskajos koncertos. 
Mākslinieks ir piedalījies 
dažādos muzikālajos
konkursos, TV šovos – “Koru 
kari”, “Latvijas Talants”, 
mūziklos – “Robins Huds”, 
“Mūsdienu pasaka par 
Pelnrušķīti”. 
 Koncertā būs iespēja 
dzirdēt visus populārākos 
Latvijas Radio 2 hītus - 
“Sniegpulkstenītes”, 
“Krokusi”, “Kad gladiolas 
zied”, “Lai burvji buras”, 
kā arī skaistākās Zigmāra 
Liepiņa dziesmas un 
dažādus itāļu, spāņu un 
pasaules hītus. Muzikālais 
ceļojums būs ļoti pozitīvs, 
pacilājošs un skatītājus 
dejot un dziedāt aicinošs. 
Koncertā gaidāmi dažādi 
pārsteigumi, kāds no 
koncerta apmeklētājiem 
iegūs balvā arī dziedātāja 
jaunāko mūzikas 
albūmu.

Dejas un mūzikas PASAULE

Pulciņa nosaukums Pedagogs Pirmā tikšanās
 

Vieta
Pedagoga 
kontakt-

informācija

Dalības 
maksa 

mēnesī (EUR)
         Deju kolektīvs
       “Enku-Drenku” Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centra 
(turpmāk - ABJC) 

2. stāva zālē

29418595 5,00

1. klase

Daiga Ozoliņa

3. septembrī plkst. 17:402. klase
3. klase 3. septembrī plkst. 17:20
4. klase

3. septembrī plkst. 17:005.-6. klase
6.-8. klase 3. septembrī plkst. 16:45

9.-10. klase 3. septembrī plkst. 16:3011.-12. klase
Mūsdienu deju studija

 “Dejo savam priekam”
1.-3. klase
3.-5. klase

Una Tetere- 
Teterovska 10. septembrī plkst. 17:30 ABJC 2. stāva zālē 26056867 5,00

    Mūsdienu deja.
   Hip-Hop. Urban.

1.-3. klase Nataļja 
Ņikuļina-Svile

9. septembrī plkst. 17:00
ABJC 2. stāva zālē 22435035 5,004.-6. klase 9. septembrī plkst. 17:30

7.-12. klase 9. septembrī plkst. 18:00
Dziedāšanas studija 

“Dziedi savam priekam”
1.-4. klase
5.-9. klase

Linda Berkule 9. septembrī plkst. 16:30 ABJC 1. stāva zāle 22847149 5,00

Džambas
2.- 12. klase Mārcis Kalniņš 3. septembrī plkst. 17:15-18:00 ABJC 1. stāva zālē 64322402 4,00

Ukuleles spēle
4.-12. klase Una Tomiņa 4. septembrī plkst.15:00 ABJC 2. stāva zāle 29435392 4,00

Ģitāras spēle
7.-12. klase Una Tomiņa 4. septembrī plkst.16:00 ABJC 2. stāva zāle 29435392 4,00

Teātra PASAULE
Alūksnes BJC teātris “Snullis” 

1.-8. klase
 (aktiermeistarības pamati)

Daiga Bētere 10. septembrī plkst.18:00 Alūksnes Kultūras centra 
teātra kamerzālē 29101657 4,00

Improvizācijas teātris
1.-3. klase
4.-6. klase

Ieva Rakova 3. septembrī plkst.16:00 ABJC 2. stāva zālē 28440448 4,00

Tehniskās jaunrades  PASAULE
LEGO darbnīca

1.-4. klase Ivars Vīksna 5. septembrī plkst. 16:00  ABJC 2. stāva 2. kabinetā 26405829 4,00

Tehniskā 
modelēšana

2.-5. klase
Juris Balandis 11. septembrī plkst. 17:30 ABJC 1. stāva zālē 29484565 4,00

Robotika un 
tehniskā jaunrade

6.-10. klase
Ivars Vīksna 6. septembrī plkst. 16:00 ABJC 2. stāva 2. kabinetā 26405829 5,00

Dronu skola
6.-10. klase Ivars Vīksna 10. septembrī plkst. 16:00 ABJC 2. stāva 2. kabinetā 26405829 4,00

Jauniešu  PASAULE
Projektu un iniciatīvu darbnīca 

“10 kW radošo citronu”
8.-12. klase

Kristīne 
Vimba 4. septembrī plkst. 16:00 ABJC 1. stāva zālē 29184008 4,00

Jauno producentu apvienība
8.-12. klase

Una 
Tomiņa 9. septembrī plkst. 16:00 ABJC 1. stāva zālē 29435392 4,00

Dažādā  PASAULE

Animācijas un komiksu darbnīca
1.-9. klase

Diāna 
Lozko 5. septembrī plkst. 17:00 ABJC 1. stāva zāle 28653322 4,00

Šahs un dambrete
1.-12. klase

Dzintars 
Strodāns 9. septembrī plkst. 16:00  ABJC 2. stāva 1. kabinets 27056165 4,00

Šūšanas pulciņš “Skroderdienas 
Pa GALMĀ”
5.-9. klase

Velga 
Vimba

13. septembrī plkst. 
15:00 ABJC 1. stāva zālē 26308703 4,00

Vides izglītības pulciņš “Mazpulks”
1.-6. klase Lidija 

Stebere
9. septembrī plkst. 15:00 ABJC 2.stāva zālē   

29148842 4,00

Pirmsskolas  PASAULE
Deju kolektīvs

“Enku-Drenku”
4-7 gadi

Anete Kaktiņa Informācija PII “Pienenīte” 26388874 6,00

“Estētikas skoliņa”
5-7 gadi

Iveta Kronberga,
Eva Aizupe Informācija PII “Pienenīte” 29539123,

29190552 8,00

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”
4-7 gadi Linda Berkule Informācija PII “Sprīdītis” 22847149 6,00

Deju kolektīvs
“Enku-Drenku”

4-7 gadi
Sanita Drunka Informācija PII “Sprīdītis” 26350216 6,00

LEGO darbnīca 
 5-7 gadi Sanita Strakša Informācija PII “Sprīdītis” 29343651 6,00

Citu iniciatīvu PASAULE

Nosaukums Vadītājs Pirmā tikšanās
 Vieta Vadītāja tālruņa 

numurs
Jauno māmiņu skoliņa

(topošajām un jaunajām māmiņām ar 
bēbīšiem)

Agnija Pērkone 11. septembrī plkst. 11:00 ABJC 2. stāva zāle 22838099

Radošie fantazētāji
5-7 gadi Kristīne Vimba 9. septembrī plkst. 17:15 ABJC 2. stāva 

1. kabinetā 29184008

Rokdarbu pulciņš
3.-4. klase Evija Belka 10. septembrī plkst.15:00 ABJC 2.stāva 

1. kabinetā 64322402

No standing, only dancing
6.-9. klase Elvita Keita Ķikute 4. septembrī plkst.16:00 ABJC 2. stāva zālē 29825983

Darbīgās ceturtdienas
1.-6. klase Evija Belka

5. septembrī plkst.14:00-15:00
vai

plkst.15:00-16:00
ABJC 1. stāva zālē 64322402

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņi gaida dalībniekus 
2019./2020. mācību gadā

Informācija pa tālruni: 64322402; 29190552, www.abjc.lv; Dārza iela 8A, Alūksnē.

Alūksnes novadā starp Beju 
un Kolberģi pieklīdis neliela 
auguma ruds suņuks. 
Lūdzam atsaukties, ja ziniet, 
kam suņuks pieder.

Jaunas mājas meklē dažādu 
krāsu un vecumu kaķēni.

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

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.



11.Alūksnes Novada Vēstis03.09.2019.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī
Sporta pasākumi novadā
3. septembrī 16.00-19.00 
Strautiņos, autobusu pieturas 
“Dzeņi” apkārtnē orientēšanās 
seriāla “Horizonts” 15. kārta.
10. septembrī 16.00-18.00 
Kornetu apkārtnē orientēšanās 
seriāla “Horizonts” 16. kārta.
17. septembrī 16.00-18.00 
Mārkalnes apkārtnē pie Meistara 
ezera orientēšanās seriāla “Hori-
zonts” 17. kārta.
21. septembrī no 10.00 
Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas angārā 
Alūksnes novada čempionāts 
galda tenisā.
24. septembrī 16.00-18.00 pie 
autobusu pieturas “Liepkalni” 
orientēšanās seriāla “Horizonts” 
18. kārta.

Alūksnē
7. septembrī 15.00-20.00 pie 
Bānīša stacijas Bānīša svētki 
“RUDENS GARŠU BĀNĪTIS” – 
Bānītim 116.
7. septembrī 17.00 Alūksnes 

Kultūras centrā Raimonds 
Pauls un Daumants Kalniņš 
koncertā “Tikšanās Dailē” 
kopā ar diriģentu un orķestra 
māksliniecisko vadītāju Kasparu 
Ādamsonu, koncertam iecerēts 
stīgu orķestra skanējums un 
mūziķu grupa Raimonda Macata 
vadībā ar Maestro Raimondu 
Paulu pie klavierēm, mūziķi 
Oskars Sproģis un Artis Orubs. 
Ieeja: 16,00 līdz 28,00 EUR.
13. septembrī 19.00 Alūksnes 
Bānīša stacijā (Jāņkalna ielā 
52) Dzejas dienas “Sirds uz 
perona”.
13. septembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Rikardiona 
koncerts “Starp vasaru un ziemu” 
- Rikardions, Anna Dribas un 
Ainars Bumbieris. Par koncerta 
pavadošo, instrumentālo sastāvu 
rūpēsies meistarīgais pianists 
Anatolijs Livča. Ieeja: 6,00 līdz 
12,00 EUR.
20. septembrī 13.00 Alūksnes 
Kultūras centrā koncerts 
“Mīļdziesmiņas” - Aija Andre-

jeva - balss, Marts Kristiāns 
Kalniņš - balss, harmonijs, Goran 
Gora - balss, ģitāra, Jānis Miltiņš 
– taustiņinstrumenti, Mārtiņš 
Miļevskis - sitaminstrumenti, 
Karina Bērziņa – stāstniece. 
Ieeja: 5,00 EUR.
21. septembrī 14.00 Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā zālē 
Gongu koncerts “Klusums. 
Mīlestība. Ceļš”. Ieeja: 12,00, 
senioriem, skolēniem un studen-
tiem 10,00 EUR.
21. septembrī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā zālē 
Gonga skaņas pelde “Veselībai, 
atjaunotnei un jaunam 
atspērienam”. Ieeja: 10,00, 
senioriem, skolēniem un studen-
tiem 8,00 EUR.
26. septembrī 20.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Ineses Kļavas 
dokumentālā fi lma “Brisele” par 
latviešiem Pēteri, Gintu, Inetu un 
alūksnieti Andri Amantovu, kuri 
strādā Briselē. 
Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā
No 28. septembra Kristiana 
Brektes darbu personālizstāde. 
Līdz 30. septembrim izstāde 
“Barons un porcelāna stāsti”. 
Līdz 25. septembrim pagarināta 
Vitālija Jermolajeva mirdzošo 
gleznu izstāde. 
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. 
Līdz 6. septembrim Mārtiņa Belic-
ka velosipēdu privātkolekcijas 
izstāde. 
Digitāla izstāde “100 vēsturiski 
mirkļi Alūksnē”. 
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19.gs. 
muižkungu guļamistaba”. 

Tematiskā izstāde “No 
trimdas Latvijā – Austras Lindes 
120 tautu meitu miniatūras”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija “Laik-
metu mielasts”. 

“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. 
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 

Pasākumi
13.-15. septembrī Eiropas 
kultūras mantojuma dienas.
17.-20. septembrī rudens 
pārgājieni pirmsskolas vecuma 
bērniem Alūksnes Muižas parkā 
- mazo arhitektūras formu un 
augu daudzveidības iepazīšana, 
materiālu vākšana izpētes 
darbnīcai “Barona laborato-
rija” un tējas baudīšana smalko 
aprindu gaumē kopā ar baronesi 
Aleksandra paviljonā.
28. septembrī Kristiana Brektes 
darbu personālizstādes atklāšana 
kopā ar mākslinieku un izstādes 
kuratori Augusti Petri. Pasākuma 
laiks tiks precizēts. Aicinām sekot 
informācijai.

Alūksnē notiks militārās 
mācības “Zobens 2019”
 No 12. līdz 15. septembrim 
Vidzemē notiks Zemes-
sardzes 2. Vidzemes brigādes 
militārās mācības 
“Zobens 2019”, kuru laikā 
tiks vērtēta 
31. kājnieku bataljona 
vienību spēja reaģēt uz 
hibrīdapdraudējumu. 

 Mācību laikā bataljona zemes-
sargi Alūksnē veiks patrulēšanu 
gan ar kājām, gan transporta 
līdzekļiem, veiks pastiprinātu 
apsardzi objektam Helēnas 
ielā 86 un ap to ierīkos 
kontrolposteņus. Tāpat zemes-
sargi apsargās “Meža Strautiņu” 
bāzi Alsviķu pagastā, patrulēs 
tās apkārtnē un uz piebraucamā 
ceļa ierīkos kontrolposteņus. 
Uzdevumu izpildes laikā nav 
paredzēta satiksmes slēgšana, 
un mācību mērķu sasniegšanā 
bataljons sadarbosies ar Valsts 
policiju. 
 Mācību laikā nosacītā pretinieka 
spēlētāji būs Latvijas un 

Igaunijas bruņoto spēku karavīri, 
kuri darbosies civilajā apģērbā ar 
mācību laikā noteiktu atšķirības 
zīmi. Mācību scenārija izpildes 
laikā tiks lietota mācību munīcija 
un kaujas imitācijas līdzekļi, kas 
rada troksni, bet neapdraud 
cilvēku veselību un dzīvību. 
Uzdevumu izpildes laikā 
13., 14. un 15. septembrī 
Alūksnē iespējama īslaicīga 
satiksmes ierobežošana.
 Aicinām iedzīvotājus 
neuztraukties, redzot karavīru 
un zemessargu pārvietošanos 
pa pilsētas ielām un apkārtējiem 
ceļiem. Lūdzam ar sapratni 
izturēties pret iespējamajiem 
satiksmes kustības īslaicīgiem 
apgrūtinājumiem, kas var 
rasties sakarā ar militārās 
tehnikas pārvietošanos vai 
īslaicīgu kontrolpunktu un 
pārvietojamo šķēršļu izvietošanu. 
Šie šķēršļi nepiesārņo vidi un 
nebojā infrastruktūru. Teritorijas 
pēc mācībām tiks sakoptas.
 Zemessardzes 2. Vidzemes 

brigāde izsaka pateicību tiem 
darba devējiem, kuri atbalsta 
savu darbinieku iesaistīšanos 
mācībās, tādējādi sekmējot 
Zemessardzes kaujas spēju 
paaugstināšanu un katra vietējā 
zemessarga profesionalitāti.

Virsleitnante Ieva Karlsberga,
Zemessardzes 2. Vidzemes 

brigādes Informācijas daļas 
priekšniece

No 2020. gada 1. janvāra 
mājokļos būs jābūt dūmu 
detektoriem
 Nākamā gada 1. janvārī 
stāsies spēkā nozīmīgas 
Ugunsdrošības noteikumu 
prasības – visos mājokļos 
(gan privātmājās, gan 
dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem 
autonomiem ugunsgrēka 
detektoriem, kas reaģē uz 
dūmiem. 

Dūmu detektoram 
jābūt katrā mājoklī

 Autonomiem ugunsgrēka 
detektors, kas reaģē uz dūmiem, 
ir neliela ierīce, kas patstāvīgi 
spēj konstatēt telpā izveidojušos 
ugunsgrēka faktorus (dūmu 
koncentrāciju, siltumu) un par to 
ar 80 dB skaņas signālu aptuveni 
pusstundu nepārtraukti brīdināt 
mājokļa iemītniekus. 
 Dūmu detektors ir nopērkams 
dažādās tirdzniecības vietās. 
Uz tā korpusa ir jābūt CE 
marķējumam un informācijai 
par detektora atbilstību Eiropas 

standartam EN 14604. 
Detektora uzstādīšana ir 
salīdzinoši vienkārša – to 
piestiprina pie griestiem ar 
komplektā pievienotām skrūvēm 
vai abpusējo līmlenti.
 Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda 
vismaz vienu dūmu detektoru, 
bet privātmājā tas jāuzstāda 
katrā ēkas stāvā. Detektoru 
jāizvieto pie griestiem telpās, 
kurās pārsvarā guļ vai uzturas 
mājokļa iemītnieki. Autonomie 
ugunsgrēka detektori 
darbojas uz baterijām, tādēļ būs 
nepieciešams laikus nomainīt 
bateriju, par ko atgādinās arī 
pats detektors, raidot īsus skaņas 
signālus, kā arī ik pa laikam ar 
kontroles pogu pārbaudīt 
detektora darbspēju.

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības

VIETA DIENA LAIKS NODARBĪBU VEIDS NODARBĪBU 
VADĪTĀJS 1. NODARBĪBA

Alūksnes pilsētas sākumskolas aktu zālē (2. stāvā)

IEEJA NO PAGALMA PUSES!

Pirmdiena

16.00-17.00 Vingrošana cilvēkiem ar invaliditāti Baiba Strodāne 9. septembris
17.00-18.00 Vingrošana cilvēkiem vecuma grupā no 54 gadiem Baiba Strodāne 9. septembris

18.00-19.00 Pilates Ingūna Dovgāne 16. septembris 

19.00-20.00 Aerobika un steps Ingūna Dovgāne 16. septembris

Trešdiena
17.00-18.00 Vingrošana cilvēkiem vecuma grupā no 54 gadiem Baiba Strodāne 11. septembris

18.00-19.00 Aerobika un steps Ingūna Dovgāne 18. septembris

Alūksnes novada vidusskolas aktu zālē (3. stāvā)
Pirmdiena 19.00-21.00 Joga Antra Aizupiete 2. septembris

Piektdiena 19.00-21.00 Joga Antra Aizupiete 6. septembris

Alsviķu kultūras nama zālē - - Vingrošana Inga Ķīse Septembra beigās. 
Informācija sekos!

Ilzenes SKIIM centra “Dailes” zālē - - Vingrošana Inga Ķīse Septembra beigās. 
Informācija sekos!

Jaunannas tautas nama zālē Ceturtdiena 18.30-19.30 Vingrošana Ingūna Dovgāne 19. septembris
Mārkalnes tautas nama zālē Pirmdiena 16.00-17.00 Vingrošana Artūrs Grīnbergs 2. septembris

Zeltiņu tautas nama zālē
Otrdiena 10.00-12.00 Joga Antra Aizupiete 3. septembris

Ceturtdiena 19.00-20.00 Vingrošana Artūrs Grīnbergs 5. septembris

Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros.

Pēc vasaras pārtraukuma Alūksnes novadā atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības! Nāc pats un aicini citus!



Turpinājums 12. lappusē
Turpinājums no 11. lappues

Jaunums muzejpedagoģisko 
programmu piedāvājumā:
“Barons un porcelāna stāsti”- 
muzejpedagoģiskā programma 
pastāstīs par porcelāna vēsturi, 
izejvielām, ražošanu, kvalitātes 
zīmēm un vienīgo porcelāna 
ražotni Latvijā - Piebalgas 
Porcelāna fabriku.
Teatrāli izglītojošs uzvedums ar 
līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti” 
– muzejpedagoģiskās 
programmas laikā skolēnus 
iesaistīs piecu dažādu 
deportācijas notikumus 
piedzīvojušu personāžu 
likteņstāstu izzināšanā, ko 
vadīs režisores Daigas Bēteres 
Alūksnes BJC teātra “SnulliS” 
jaunieši. Pieteikšanās 
programmai no 15. septembra.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Rakstīt 
– tā ir liela laime…”: A. 
Akmentiņam – 50 (02.-30.09. 
abonementā); “Johana Kristofa 
Broces laikmeta mantojums” 
(02.-30.09. abonementā); “Dzeja 
iedvesmo! Novadnieku dzejas 
izlases” (02.-30.09. lasītavā); 
“Dzejas rindas sirdij!” (04.-16.09. 
bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
02.-30.09. Māra Salmiņa gleznu 
izstāde “Etīdes” (bērnu literatūras 
nodaļā);
11.09. plkst.14.00 Dzejas 
pēcpusdiena “Lasīsim dzejiņas 
par Alūksni!” - dzejas lasījumi 
(bērnu literatūras nodaļā);
13.09. plkst.19.00 Dzejas dienu 
pasākums “Sirds uz trotuāra” 
(Alūksnes Bānīša stacijā);
19.09. plkst.14.30 Tikšanās ar 
rotaļu pūcīti Ucipuci un grāmatas 
autori Zani Zustu (bērnu 
literatūras nodaļā);
19.09. plkst.17.30 Tikšanās 
ar žurnālisti, grāmatu au-
tori Zani Zustu un sarunas par 
“Tarakāniem mūsu galvās” 
(lasītavā);
18.09. Spēļu diena (bērnu 
literatūras nodaļā);
26.09. plkst.15.00 Lasīšanas 
maratona “Ar grāmatu va-
saras somā” noslēgums (bērnu 
literatūras nodaļā);
26.09. plkst. 12.00 tikšanās ar 
tulkotāju Daci Meieri “Tulkotājs 
kā profesija”.
30.09. Jauno grāmatu diena 
(bibliotēkā).

Alsviķu pagastā
5. septembrī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā leļļu teātra 
“TIMS” muzikālā leļļu izrāde 
bērniem “Mošķu diena”. 
Ieeja: 1,50 EUR.
8. septembrī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā svinēsim Tēvu 
dienu kopā – animācijas filma 
visai ģimenei “Lielais ceļojums/
BIG TRIP”. Ieeja: 1,00 EUR.
13. septembrī 18.00 Alsviķu 
kultūras namā 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 pārsteigumu 
balviņas par īpaši sagatavotu 
atribūtiku, plakātu vai aktīvu 
atbalstīšanu.
17. septembrī 10.00 Alsviķu 
kultūras namā senioru kopas 
“Noskaņa” ikmēneša tikšanās 
– rudens nokrāsu baudīšana 
pagasta teritorijā.
21. septembrī 18.00 Alsviķu 

kultūras namā jaunās latviešu 
spēlfilmas “TUR” demonstrēšana 
(režisors U. Cipsts). 
Ieeja: 2,00 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: pirmajam Latvijas Valsts 
prezidentam Jānim Čakstem 
– 160, Eiropas valodu diena, 
Miķeļdiena - Jumīša svētki; 18., 
25. septembrī 9.00 senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Septembris, sāk lapas 
lēnām dzeltēt, debesīs kāpj 
pīlādžogu sārts…” – rakstniekiem 
Andrim Akmentiņam - 50, Uldim 
Plotniekam – 95, Mirdzai Kļavai 
- 95, tematiskā izstāde “Mana 
pirmā grāmatiņa”, “Septembris 
– dzejas dienu laiks” (pasākums 
bērniem).

Annas pagastā
20. septembrī 11.00 Annas 
bibliotēkā pasākums “Skan 
balsis rudens lapu virpulī”, veltīts 
Dzejas dienām.
Annas bibliotēkā literatūras 
izstādes: dzejnieki – novadnieki; 
“Tas bija latviešu dzīvais spēks”, 
pirmajam Latvijas Valsts 
prezidentam Jānim 
Čakstem – 160.

Ilzenes pagastā
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mans dzīves skolotājs 
” - H. Grāvim – 95, “Viņa vārds 
vēl Latvijas zvaigznājā spīdēs” 
- J. Čakste, “Valoda, valodiņa” - 
Eiropas valodu diena; 
14. septembrī 12.00 Dzejas 
dienas pasākums: “ Dzeja - 
glezna,  kuru mēs dzirdam”.

Jaunannas pagastā
21. septembrī 14.00 Jaunan-
nas Tautas nama mazajā zālē 
“Sveču liešanas meistarklase” un 
tikšanās ar Unu Teteri-Teterovsku 
(projekta “Smelies iedvesmu un 
izglītojies” ietvaros).
Jaunannas bibliotēkā izstādes:  
“...dzeja ir visur, ap visu un visā. 
Kā mīlestība un kā elpa” 
/M. Laukmane/ - Dzejas dienām 
veltīta izstāde, “Mēs arī esam 
pasaulē…” – rakstniecei Mirdzai 
Kļavai - 95.

Jaunalūksnes pagastā
4. septembrī 17.00 Kolberģa 
tautas namā muzikāla leļļu 
teātra izrāde bērniem “Mošķu 
diena”. Ieeja: 2,00 EUR.
20. septembrī 13.00 Bejas 
novadpētniecības centrā 
“Piena svētki”, kuros 
atskatīsimies uz to laika periodu, 
kad pagastā bija Bejas pienotava 
- krejotava.
No 23. septembra līdz 
31. oktobrim  Kolberģa tautas 
nama foajē  linu dvieļu un 
akordeonu izstāde.
25. septembrī 11.00 Kolberģa 
tautas namā senioru rīkotais 
rudens velšu recepšu rīts 
“Vasaras garša rudenī”.
Bejas novadpētniecības 
centrā pastāvīgās ekspozīcijas: 
Jaunalūksnes pagasta vēsture 
līdz 1945. gadam; Jaunalūksnes 
pagasta vēsture pēckara periodā 
no 1945. līdz 1988. gadam; 
Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 
1945. līdz 1953. gadam.
Jaunalūksnes bibliotēkā 
literatūras izstādes: “Pasakas par 
patiesību” (Mirdzai Kļavai - 95), 
“Pēdējais mohikānis” - Džeimsam 
Fenimoram Kūperam – 230, 
pasaku ķēniņam Ansim Lerhim 
Puškaitim – 160; literatūras 
izstāžu cikls: “Iepazīsim dažādu 
valstu literatūru” 8. izstāde – 

austrāliešu  literatūra; 
10. septembrī Jauno grāmatu 
diena, plkst. 16.00 grāmatu 
apskats; “Bērnu žūrijas” grāmatu 
lasīšana kopā ar PII “Pūcīte” 
audzēkņiem.
Bejas bibliotēkā literatūras un 
tematiskās izstādes: 
“Latvijas valsts stāv pār visu 
augstāk” (pirmajam 
Latvijas valsts prezidentam 
Jānim Čakstem - 160), “Dzīvi var 
saprast, tikai raugoties atpakaļ, 
un dzīvot var tikai uz priekšu” 
(dzejniekam, rakstniekam, 
publicistam Andrim Akmentiņam 
- 50), “Visskaistākām ogām 
pasaulē pilni šoruden pīlādžu 
zari” /I. Ziedonis/ (rudens 
saulgriežus Miķeļus sagaidot); 
25. septembrī plkst. 12.00 
Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa 
pasākums “Dzejas vitamīns” 
(Jauno grāmatu apskats un dze-
jas lasījumi).

Jaunlaicenes pagastā
No 4. līdz 30. septembrim 
Jaunlaicenes tautas namā 
Noras Sudares darbu izstāde 
“Kad stelles klipu, klapu klab …”.
21. septembrī 16.00 Jaunlai-
cenes tautas namā Lielvārdes 
senioru teātra “Paši” izrāde 
“Darbs lielu dara”. Izrādē 
līdzdarbojas Lielvārdes senioru 
dziesmu ansamblis “Lielvārdieši” 
un senioru deju kopa “Sidrabotie 
gadi”. Ieeja: bez maksas.
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”;
izstādes: “Daudz zābaku pa 
manu zemi staigā” - par cilvēku 
dzīvi pasaules notikumu virpulī 
laikā no 1940. līdz 1960. 
gadam, “Latvijas Neatkarības 
karš 1918.-1920. Noklusētā 
varonība”;
pagalma izstāde pēc 
pieprasījuma “Malēnieša 
raksturs jeb ak prieks, ak 
lustes, ak borģele”;
izglītojošās nodarbības: 
“Izlaušanās caur vēstures 
līkločiem”, “Dārgumu 
meklēšana”, “Mana 
Latvija”, “Malēniešu vārdu 
spēle”, “Rotaļas un blēņas”, 
“Zemnieku ēšanas paradumi”, 
“Skološanās ne pa jokam” u.c.;
lekcijas: “Malēnieši un viņu 
valoda” un “Lintenes meitu 
skola”;
pasākumi: kāzu un krustabu 
pasākumi, kāzu jubilejas, 
dzimšanas dienas pasākumi gan 
bērniem, gan pieaugušajiem, 
tematiskie pasākumi ģimenēm, 
draugiem, darba kolektīviem un 
domubiedriem.

Kalncempju pagastā
14. septembrī Viktora Ķirpa 
Kalncempju pagasta Ates 
muzejā Pļaujas svētki ar moto: 
Lobs ar lobu sasatyka.
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.
Kalncempju bibliotēkā 
literatūras izstāde veltīta 
jubilāram rakstniekam 
Uldim Plotniekam - 95.

Liepnas pagastā
4. septembrī 9.00 Liepnas 
tautas namā Leļļu teātra “Tims” 
izrāde “Mošķu diena”.
29. septembrī 15.00 svecīšu 
vakars Liepnas kapos.
29. septembrī 16.00 svecīšu 
vakars Saidu kapos.
29. septembrī 17.00 svecīšu 
vakars Sprinduļkalna kapos.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
24. septembrī “Skolas ikdie-
na – bibliotēka” (bērnudārza 
bērniem un skolēniem) ekskur-
sija bibliotēkā, grāmatu apskati, 
viktorīna zinātkārajiem, viktorīna 
par izlasītajām grāmatām, 
spēle; 12. septembrī sāk darbu 
“Bērnu Žūrija”; grāmatu izstāde 
“Jaunākais - dzejas dienai” 
(02.-27.09.).

Malienas pagastā
4. septembrī 12.00 Malienas 
tautas namā muzikāla leļļu 
izrāde “Mošķu diena”. 
Ieeja: 2,00 EUR.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: pirmajam Latvijas Valsts 
prezidentam Jānim Čakstem 
- 160, “Krāsainās dzejas 
grāmatas”, “Rudens saulgrieži”; 
pasākums “Dzeja pie kafijas 
tases”.

Mālupes pagastā
25. septembrī 18.30 Mālupes 
Saieta namā pašdarbības 
kolektīvu dalībnieku tikšanās, 
uzsākot jauno sezonu. Gaidīsim 
arī jaunus dalībniekus!
28. septembrī 18.00 svecīšu 
vakars Mālupes kapos.
Mālupes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstāde: “No ganu 
meitenes ar basām kājām…” – 
rakstniecei Mirdzai Kļavai – 95; 
tematiskā izstāde: “Grāmatu 
salidojums” – senas un ne tik 
senas mācību grāmatas; “Ziedu 
rudens valsis” – rudens ziedu 
pušķu izstāde.

Mārkalnes pagastā
25. septembrī 13.00 
Mārkalnes tautas namā 
Atjautības pēcpusdiena 
senioriem.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā 
izstāde “Grāmatu otrā dzīve”, 
literatūras izstāde “Bijušajam 
Latvijas Valsts prezidentam 
Guntim Ulmanim - 80”, 10.-
14. septembrī Dzejas dienu 
aktivitāte “Paslēpes ar dzejoli”, 
Mārkalnes Sabiedrības centrā 
Birutas Ronkas pastkaršu izstāde 
“Septembra ziedi”.

Pededzes pagastā
28. septembrī 16.00 svecīšu 
vakars Pededzes pagasta 
Kūdupes kapos.
Pededzes bibliotēkā 
2. septembrī 9.00 Zinību 
dienai veltīta literatūras izstāde 
“Jauni soļi jaunā sparā nāk”, 
11. septembrī 13.00 Jauno 
grāmatu izstāde bērniem “Nāc 
līdzi drosmīgajam lācēnam”, 
Dzejas dienu ietvaros pasākums 
vecākās paaudzes bibliotēkas 
lietotājiem “Domas kā bišu spiets 
paceļas spārnos un lido no manis 
pie tevis” (izbraukums dabā), 
13. septembrī 10.00 tematiskā 
izstāde “Kvēlo liesmās rudens 
lapas”, 18. septembrī 13.00 
pasākums “Ar mīlestību sarūpēts 
našķis” (kārumiņu burciņā 
izstāde-degustācija).

Veclaicenes pagastā
20. septembrī 14.00 
Veclaicenes pagasta saimniecībā 
“Pauguri”  senioru pasākums 
“Kad pīlādžogas sārtojas...”, 
apskatīsim saimniecību 
“Pauguri”, ieskatīsimies bijušajā 
“Putnu fermā”, klausīsimies 
dzeju, baudīsim pie ugunskura 
dažādus “našķus”, dziedāsim 
dziesmas.  
Veclaicenes bibliotēkā 
28. septembrī 11.00 rudens 
sākuma rokdarbu darbnīca 
“Rudu, rudu rudentiņ…”; 
literatūras izstāde “Mēs ar 
māsu”.

Zeltiņu pagastā
28. septembrī 18.00 svecīšu 
vakars Zeltiņu kapsētā.
28. septembrī 19.30 Zeltiņu 
tautas namā Ainara Bumbiera 
koncerts “No sirds uz ziedu”. 
Ieeja: 4,00 EUR, biļetes 
pārdošanā no 23. septembra, 
informācija pa tālruni 29492284. 
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes “Vārdu vārti puspavērti” 
(dzejas izdevumu izstāde), 
26. septembrī 15.00 pasākums 
pieaugušajiem “Saujiņa prieka” 
(jauno grāmatu apskats Dzejas 
dienu noskaņās), 27. septembris 
- Pasaules tūrisma diena.

Ziemera pagastā
3. septembrī 11.00 
Māriņkalna tautas namā leļļu 
teātra “Tims” izrāde “Mošķu 
diena”.
21. septembrī 19.00 
Māriņkalna tautas namā 
“Danču vakars tautiešiem”. 
Jestra danču mūzika folkloras 
kopas “Ore” izpildījumā, jautra 
sadancošana brīvā atmosfērā. 
Deju pauzēs - pagurušie varēs 
atjaunot spēkus ar kādu uzkodu, 
bet slāpstošie veldzēties ar siltu 
tēju vai atspirdzinošu ūdeni. 
Ieeja: 1,50 EUR.
25. septembrī 12.00 
Māriņkalna tautas namā 
senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes 
“Dzeja, kas iedvesmo iesākt kaut 
ko ar savu dzīvi” (dzejniekam 
A. Akmentiņam – 50), “Dzīvot, lai 
prieks un skumjas līdzsvarā” 
(aktrisei D. Bonātei – 60), 
“Miķeļi – rudens saulgriežu 
laiks”, “Bērnu/Jauniešu un 
Vecāku žūrija – 2019”, “Nāc un 
lasi!” - Jauno grāmatu kolek-
cija; 12. septembrī bibliotekārā 
stunda skolēniem Dzejas dienās 
“Kad gaisā vēl virmo vasaras 
piedzīvojums”.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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