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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Kopš Alūksnes novada domes 
marta sēdes domes teritoriālo 
komiteju vada deputāts Jānis 
Nīkrencis (attēlā). Sarunā ar 
viņu par komitejas plānoto 
darbību.

  - Lai arī neilgu laiku esat terito-
riālās komitejas vadītājs, kādus 
uzdevumus tuvākajā laikā izvir-
zāt par galvenajiem tās darbā?
  - Viens no aktuālākajiem komite-
jas darbiem saistīts ar sabiedrisko 
transportu novadā. Iepriekšējā 
komitejas sēdē šis jautājums tika 
skatīts un izsauca lavīnveida 
reakciju, jo zvanīja iedzīvotāji no 
dažādām novada vietām, izsakot 
savus ierosinājumus, kā sakārtot 
transporta tīklu.
  Es nedomāju, ka visu varēsim 
atrisināt. Jāskatās, lai izvēlētais 
risinājums dotu labumu maksimā-
li lielākam iedzīvotāju skaitam, 
jo katra vajadzības apmierināt 
nevarēsim. Turpināšu analizēt, kā 
organizēt sabiedrisko transpor-
tu Ziemera pagastā, lai tas būtu 
piemērots skolēnu pārvadāšanai. 
Vietējā autopārvadātāja SIA „TU 
Vidlatauto” pārstāvji informēja, ka 
var būt apdraudēta divu nerentablu 
vietējo maršrutu pastāvēšana Liep-

nā. Lai saglabātu kopējo maršrutu 
tīkla garumu, varbūt nerentablo 
kilometru skaitu no šiem maršru-
tiem pievienot citiem maršrutiem, 
kur tas vajadzīgs.
  Turpinu iepazīties ar darbu 
pagastu pārvaldēs un pārvalžu 
darbiniekiem, jo tikai sadarbībā ar 
viņiem varam skatīties uz priekšu. 
Manuprāt, pagaidām teritoriālajā 
reformā esam spēruši mazu solīti. 
Viens piemērs - pārvalžu vadītāji 
vada divus, trīs pagastus, pārvie-
tojas ar vienu transportu un pēc 
tam mēģina šīs izmaksas sadalīt 
godīgi uz visām savām pārvaldēm. 
Manā skatījumā tas būtu vienkārši 
atrisināms, šiem diviem vai trim 
pagastiem iedodot vienu budžetu.
  Arī teritorijas attīstības speciā-
listiem noteikti būs savs redzē-
jums par to, kas jāuzlabo pagastu 
pārvaldēs. 
  Braucot pa novadu, redzu, ka 
diemžēl joprojām strādājam katrs 
par sevi. Tā ir gan kultūrā, gan tū-
rismā, gan komunālajā saimniecī-
bā. Uzskatu, ka nākotnē pārvaldes 
vadītājs jāatbrīvo no saimniecisko 
jautājumu risināšanas, es viņu vai-
rāk saskatu sadarbībā ar cilvēkiem. 
Tas nenotiks ātri, varbūt gada, divu 
vai pat trīs gadu laikā, bet iestrādes 

jau ir, piemēram, ūdenssaimnie-
cības pārņemšana - ir pašvaldības 
uzņēmumi, kas ar šo pakalpojumu 
sniegšanu nodarbojas pilsētā, un 
var to darīt arī pagastos. Arī pagas-
tu ceļi varētu būt kāda pašvaldības 
uzņēmuma pārvaldījumā.
  - Šogad Alūksnes novada paš-
valdībā tika samazināts pagastu 
pārvalžu vadītāju skaits. Kādi ir 
secinājumi?
  - Pārvalžu vadītāju skaita 
samazināšana bija pirmais solis. 
To veicot, sastapāmies ar izvei-
dojušos nepareizu priekšstatu, ka 
pārvaldes vadītājs ir vienīgais, kas 
iedzīvotājiem var palīdzēt. Viņam 
zvana, ja tek krāns un arī tad, ja 
vajag aizvest slimu radinieku. Bet 
pareizāk būtu, ja cilvēks grieztos 
pie pārvaldes sekretāres, kura 
viņu novirzītu pie attiecīgās jomas 
speciālista – sociālā darbinieka, bā-
riņtiesas locekļa, teritorijas attīstī-
bas speciālista. Es domāju, cilvēki 
ar laiku sapratīs, ka nav obligāti 
jāvēršas tieši pie pagasta vadītā-
ja. Kā jau teicu – sekretāre ir tas 
cilvēks, kurš pārvaldē iedzīvotāju 
sagaida un izlemj, kura speciālista 
kompetencē ir katrs jautājums.
  Esmu ticies ar visiem pārvalžu 
vadītājiem. Viņi atzīst, ka vēl 

ir grūti saplānot darba grafiku. 
Gadās, ka vadītājs atrodas vienā 
pagastā un pēkšņi viņam piezvana 
no cita pagasta. Pārvalžu vadītāji 
arī atzīst, ka, ja pārvalžu darbinieki 
ir cilvēki savā vietā, tad darbs rit 
vieglāk. Pārvalžu vadītājiem jāiz-
veido sava komanda, kas palīdz un 
uztur saikni ar iedzīvotājiem.
  Jebkuras lielas reformas iegu-
vums parādās ilgtermiņā, to nevar 
sagaidīt nākamajā rītā. Kā jau teicu 
- ir sperts pirmais solis, nākamais 
ir grāmatvedības centralizācija, 
jaunā budžeta veidošana pēc citiem 
principiem.

Ieguvums būs ilgtermiņā

  Alūksnes novada paš-
valdība turpina projekta 
Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/
VRAA/003 „Pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu „Sprīdītis” un „Pie-
nenīte” infrastruktūras attīstīša-
na vienlīdzīgas nodarbinātības 
iespēju veicināšanai Alūksnē” 
īstenošanu. Projektu finansē 
no Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības fonda (ERAF), valsts 
budžeta un Alūksnes pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

  Projekta mērķis ir veicināt vien-
līdzīgas nodarbinātības iespējas 
ģimenēm ar bērniem pirmssko-
las vecumā, attīstot pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūru un 
izveidojot jaunas vietas pirmskolas 
vecuma bērniem, tādējādi samazi-
not rindas uz vietām pirmsskolas 
izglītības iestādēs Alūksnē.
  Projekta ietvaros darbus veic 
SIA „VALDIS”. Abās pirmsskolas 
izglītības iestādēs jau veikta fasāžu 
siltināšana, turpinās telpu remont-
darbi, inženiertehnisko komunikā-
ciju maiņa.
  Iepirkuma rezultātā plānotajās 
projekta būvniecības izmaksās 
radās ekonomija, tādēļ pašvaldība 
lūdza Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūrai saskaņot izmaiņas 
projektā, papildus iekļaujot abu 
izglītības iestāžu virtuvju remontu 
un tehnoloģisko iekārtu moderni-
zēšanu, kā arī teritorijas labiekārto-

Būs trīs jaunas grupas „Sprīdītī”

šanu – celiņu seguma maiņu - pie 
PII „Pienenīte”.
  PII „Pienenīte” jūlijā, kad darbi-
nieki un bērni dosies atvaļinājumā, 
turpināsies renovācija – tualetes 
remonts, inženiertehnisko komuni-
kāciju maiņa pagrabstāvā, virtuves 
remonts un iekārtu iegāde, kā arī 
apkārtnes labiekārtošana.
  Telpu remonti veikti arī PII 
„Sprīdītis”, taču lielākais projekta 
ieguvums ir trīs jaunu grupu iz-

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

veidošana ar 72 audzēkņu vietām. 
Jaunās grupas atradīsies bijušajās 
Alūksnes Mākslas skolas telpās, 
kur šobrīd jau rit remontdarbi un 
vasaras laikā iecerēts sagādāt visu 

nepieciešamo grupu telpu iekār-
tošanai, lai rudenī varētu uzņemt 
jaunos audzēkņus. Jūnijā „Sprīdī-
tis” būs slēgts un šajā laikā arī te 
tiks veikts virtuves remonts.

Aicinām 
iedzīvotājus 
uz ideju 
forumiem
  Lai veidotu novada attīstības 
programmu kopā, Alūksnes 
novada pašvaldības Plānoša-
nas un attīstības nodaļa sadar-
bībā ar pagastu pārvaldēm un 
Alūksnes NVO atbalsta centru 
un Alūksnes un Apes Novada 
fondu aicina novada iedzīvotā-
jus uz ideju forumiem.
  Ideju forumos runāsim par 
kopējo attīstības vīziju un sava 
pagasta vietu tajā.

Ideju forumi notiks:
  7. jūnijā no 13.00 līdz 15.30 
Annas pagasta pārvaldē

  8. jūnijā no 13.00 līdz 15.30 
Māriņkalna tautas namā

  9. jūnijā no 13.00 līdz 15.30 
Jaunannas tautas namā

  10. jūnijā no 13.00 līdz 15.30 
Kalncempju pagasta pārvaldē

  14. jūnijā no 13.00 līdz 15.30 
Alsviķu pagasta pārvaldē

  15. jūnijā no 10.00 līdz 12.30 
Liepnas pagasta pārvaldē

  15. jūnijā no 14.00 līdz 16.30 
Mālupes saieta namā

  16. jūnijā no 10.00 līdz 12.30 
Jaunlaicenes tautas namā

  16. jūnijā no 14.00 līdz 16.30 
Veclaicenes tautas namā

  17. jūnijā no 10.00 līdz 12.30 
Zeltiņu tautas namā

  17. jūnijā no 14.00 līdz 16.30 
Ilzenē centrā „Dailes”

  18. jūnijā no 10.00 līdz 12.30 
Malienas tautas namā

  18. jūnijā no 14.00 līdz 16.30 
Kolberģa tautas namā

  21. jūnijā no 10.00 līdz 12.30 
Pededzes tautas namā

  21. jūnijā no 14.00 līdz 16.30 
Mārkalnes tautas namā

  30. jūnijā no 14.00 līdz 18.00 
Alūksnē administratīvajā ēkā

  Alūksnes novada pašvaldība 
informē, ka Būvvalde un Plā-
nošanas un attīstības nodaļa no 
2010.gada 7.jūnija atradīsies 
administratīvajā ēkā Dārza ielā 
11, Alūksnē, 2. stāvā. Tālrunis 
informācijai pašvaldības 
kancelejā 64381496.

Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” izremontētajā zālē koncertu sniedz Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra vokālais ansamblis „Puķuzirņi”
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes jūnijā
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja                4. jūnijā 10.00

Apvienotā Teritoriālās un   
Tautsaimniecības komiteju sēde
                   7. jūnijā 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja                9. jūnijā 10.00

Finanšu komiteja
              10. jūnijā 10.00

Domes sēde         17. jūnijā 10.00

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes

2010.gada 27.maija lēmumu 
Nr.284

(protokols Nr.11, 42.punkts)

NOTEIKUMI  
Par caurlaižu izsniegšanu 
iebraukšanai Alūksnes 
Pilssalā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 
2.punktu un 5.punktu, 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu

1. Noteikumu mērķis

  1.1. Noteikumi tiek ieviesti, lai 
saglabātu, aizsargātu un uzturētu 
kārtībā Alūksnes Pilssalas teritorijā 
esošos dabas un kultūras pieminek-
ļus, kā arī publiskā lietošanā esošās 
Alūksnes ezera ūdeņu aizsargjoslas, 
sekmētu sabiedrisko kārtību, realizē-
tu Alūksnes Pilssalas teritorijā rīkoto 
pasākumu organizācijas nodrošinā-
šanu, kā arī noteiktu Pilssalas tilta 
izmantošanas kārtību.
  1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā tiek izsniegtas caurlaides ie-
braukšanai Alūksnes Pilssalā, kas ir 
uzskatāma par pašvaldības teritoriju 
ar ierobežotu transporta kustību.

2.Vispārīgie jautājumi

  2.1. Pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 2010.
gada 14.maija rīkojumu Nr. 189 „Par 
Alūksnes novada domes 22.04.2010. 
lēmuma Nr. 237 „Par maksas 
pakalpojumu apmēra noteikšanu par 
Alūksnes Pilssalas izmantošanu pub-
liskiem un individuāliem pasāku-
miem” spēkā stāšanos”, 17.05.2010. 
spēkā stājas 2010.gada 22.aprīļa 
Alūksnes novada domes lēmums 
Nr. 237 „Par maksas pakalpojumu 
apmēra noteikšanu par Alūksnes 
Pilssalas izmantošanu publiskiem un 
individuāliem pasākumiem”.
  2.2. Pār Alūksnes Pilssalas tiltu 
ir atļauts braukt ar transportlīdzek-
li tikai šajā punktā paredzētajos 
gadījumos,  pēc tam, kad ir saņemta 
attiecīga pašvaldības atļauja:
  2.2.1. bezmaksas caurlaide, ko iz-
sniedz Alūksnes novada pašvaldības 
licencēšanas komisija:
  2.1.1.1. teritoriju uzkopšanas un 
labiekārtošanas darbos iesaistītajiem 
transporta līdzekļiem;
  2.1.1.2. pasākumu organizēšanai 
nepieciešamā inventāra un preču 
piegādātājiem (vienreizēja);
  2.1.1.3. to institūciju transporta 
līdzekļiem, kas veic Alūksnes Pilssa-
las un Alūksnes ezera apsaimnieko-
šanas un uzraudzības pienākumus;

Turpinājums 7. lappusē

Alūksnes novada domes sēdē 27. maijā
 Alūksnes novada domes sēdē 27. 
maijā dome izskatīja 90 darba kārtī-
bas jautājumus.

Dome nolēma:
  - iznomāt 12 iedzīvotājiem zemes-
gabalu vai to daļas sakņu dārziem uz 
2 gadiem un 1 iedzīvotājam iznomāt 
zemesgabalu personai piederošo ēku un 
būvju uzturēšanai uz 5 gadiem;

  - 4 iedzīvotājiem piešķirt atlaides, 
izpērkot zemi Alsviķu, Jaunalūksnes un 
Pededzes pagastā;

  - apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamam īpašumam „Pūpoli”, 
Jaunalūksnes pagastā, piešķirt atda-
lāmam zemesgabalam nosaukumu 
„Dūdas”, Jaunalūksnes pagasts, noteikt 
tam nekustamā īpašuma izmantošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība;

  - atteikties no pirmpirkuma tiesību 
izmantošanas uz pārdodamajiem nekus-
tamajiem īpašumiem Alūksnē, Alsviķu, 
Mārkalnes, Jaunlaicenes, Jaunalūksnes, 
Pededzes, Veclaicenes pagastos;

  - atzīt par nesekmīgu 6. maijā rīkoto 
pirmo izsoli uz atsavināmo Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošo īpašumu 
– neapbūvēto zemesgabalu „Rūpnie-
kos”, Annas pagastā, pazemināt tā 
nosacīto cenu par 20% un noteikt otrās 
izsoles sākumcenu Ls 800 apmērā, kā 
arī apstiprināt atsavināmā pašvaldības 
īpašuma atkārtotās izsoles noteikumus;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes no-
vada pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Akmeņi - 1”, Liepnas pagastā;

  - apstiprināt Alūksnes novada pašval-
dības atsavināmās kustamās mantas 
– lietkoksnes Ilzenes pagastā 11.maija 
izsoles rezultātus un noslēgto pirkuma 
līgumu ar vienīgo izsoles pretendentu - 
SIA „MEŽVALDE AD” par lietkok-
snes pārdošanu par Ls 2338;

  - atzīt Alūksnes novada domes 
18.03.2010. lēmumu Nr.136 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības nedzīvo-
jamo telpu Ošu ielā 5, Alūksnē izno-
māšanu un nomas maksas noteikšanu” 
par spēkā neesošu no tā pieņemšanas 
dienas;

  - nodot Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – kūts 
ēku Ošu ielā 5, Alūksnē pašvaldības 
aģentūras „SPODRA” apsaimnieko-
šanā;

  - noteikt transportlīdzekļu satiksmes 
ierobežojumus Pilssalas ielā, Alūksnē, 
uzstādot šādas ceļa zīmes: „Priekš-
rocības zīmes” - 1 ceļa zīmi Nr. 206 
„Dodiet ceļu”, 1 ceļa zīmi Nr. 209 
„Priekšrocība attiecībā pret pretim 
braucošajiem”; „Aizlieguma zīmes” - 1 
ceļa zīmi Nr. 301 „Iebraukt aizliegts”, 
3 ceļa zīmes Nr. 302 „Braukt aizliegts”, 
1 ceļa zīmi Nr. 306 „Kravas automobi-
ļiem braukt aizliegts”, 2 ceļa zīmes Nr. 
323 „Maksimālā ātruma ierobežojums” 
(20km/h), 3 ceļa zīmes Nr. 326 „Ap-
stāties aizliegts”, 1 ceļa zīmi Nr. 327 
„Stāvēt aizliegts”; „Rīkojuma zīmes” 
– 2 ceļa zīmes Nr. 414 „Gājēju ceļš”; 
„Norādījuma zīmes” - 3 ceļa zīmes Nr. 

532 „Stāvvieta”; „Servisa zīmes” - 1 
ceļa zīmi Nr. 617 „Tualete”, 2 ceļa 
zīmes Nr. 618 „Peldvieta vai peldba-
seins”; „Papildzīmes” - 1 ceļa zīmi Nr. 
801 „Attālums līdz objektam” (200m), 
2 ceļa zīmi Nr. 842 „Pārējā papildinfor-
mācija” (tikai ar caurlaidēm);

 - apstiprināt Alūksnes novada pašval-
dības noteikumus „Kārtība, kāda tiek 
sadalīti atsavināšanas procesā iegūtie 
līdzekļi starp Alūksnes novada adminis-
tratīvajām teritorijām”;

  - apstiprināt Alūksnes novada paš-
valdības noteikumus „Par caurlaižu 
izsniegšanu iebraukšanai Alūksnes 
Pilssalā”;

  - izdot saistošos noteikumus 
Nr.13/2010 „Par reklāmas materiālu, 
izkārtņu, sludinājumu un citu informatī-
vo materiālu saskaņošanu un izvietoša-
nu publiskās vietās Alūksnes novadā”, 
Nr.14/2010 „Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Alūksnes novadā”, Nr.15/2010 
„Alūksnes novada sabiedriskās kārtības 
noteikumi”, Nr.16/2010 „Par pašval-
dības nodevām Alūksnes novadā”, 
Nr.17/2010 „Par laivu, motorlaivu, jah-
tu un citu ūdenstransporta līdzekļu turē-
šanu un izmantošanu Alūksnes novada 
publiskajās ūdenstilpēs un to krastos”, 
Nr.18/2010 „Alūksnes ezera ūdenstil-
pes, tās salu un piekrastes zonas uzturē-
šanas kārtības noteikumi”, Nr.19/2010 
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā”, Nr.20/2010 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes 
novadā”, Nr.21/2010 „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 17.09.2009. 
saistošajos noteikumos Nr.8/2009 „Par 
maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statusa noteikšanu Alūksnes novadā””;

 - deleģēt Alūksnes novada pašvaldības 
autonomo funkciju – ūdensapgādes un 
kanalizācijas komunālo pakalpojumu 
sniegšanas organizāciju Annas un Kaln-
cempju pagastu pārvalžu administratī-
vajā teritorijā kapitālsabiedrībai, kurā 
Alūksnes novada pašvaldībai pieder 
100% kapitāla daļas – SIA „IEVED-
NE”;

  - deleģēt pašvaldības autonomo 
funkciju – lietus ūdeņu savākšanas 
sistēmas uzturēšanu Alūksnes pilsētā 
SIA „RŪPE”;
  
  - apstiprināt Alūksnes novada domes 
vadības ziņojumu par Alūksnes rajona 
padomes saimniecisko darbību 2009. 
gadā un Alūksnes rajona padomes 
2009. gada saimniecisko pārskatu, kā 
arī apstiprināt Alūksnes novada domes 
vadības ziņojumu un Alūksnes novada 
pašvaldības 2009. gada saimniecisko 
pārskatu;

  - piedalīties Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā projektu iesniegumu konkursa 
pasākumā „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ar projektu „Pededzes  tautas  
nama  nodrošinājums  ar  nepieciešamo  
aprīkojumu”, noteikt projekta kopējās 
izmaksas Ls 1920, kā arī apstiprināt 
pašvaldības līdzfinansējumu projekta 
realizācijā Ls 711;

  - piedalīties Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasāku-
ma „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
atklātā projektu iesniegumu konkursā 
ar projektu „Sporta inventāra un aprī-
kojuma iegāde Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālei”, noteikt 
projekta kopējās izmaksas Ls 16 689 un 
apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 
projekta realizācijā Ls 6197;

  - piedalīties Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā projektu iesniegumu konkursā 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” aktivitātē „Lauku mantojuma 
saglabāšana un atjaunošana” ar projektu 
„Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja ēku renovācija”, noteikt 
projekta kopējās izmaksas Ls 9116 un 
apstiprināt Alūksnes novada pašvaldī-
bas līdzfinansējumu projekta realizācijā 
Ls 3465;

  - piedalīties Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas ietvaros īsteno-
jamās programmas „Atbalsts jaunatnes 
politikas attīstībai attālos vai mazat-
tīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes 
„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu 
centru izveide” projektu konkursā ar 
projektu „Multifunkcionāla jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide Alūksnē”, 
noteikt kopējās budžeta izmaksas Ls 
76157, kā arī pēc projekta pabeigšanas 
nodrošināt multifunkcionāla jauniešu 
iniciatīvu centra darbību ilgtermiņā, kas 
nav mazāks par 10 gadiem;

  - slēgt vasaras periodā Alūksnes 
PII „Sprīdītis” no 1. līdz 30. jūnijam, 
Alūksnes PII „Pienenīte” no 1. līdz 31. 
jūlijam sakarā ar izglītības iestādes ēku 
renovācijas darbu veikšanu, Malienas 
SPII „Mazputniņš” no 1. līdz 31. jūli-
jam sakarā ar izglītības iestādes telpu 
kosmētisko remontdarbu veikšanu un 
Strautiņu PII „Zemenīte” no 18. jūnija 
līdz 8. augustam;

 - apstiprināt Malienas pamatsko-
las bērnu vasaras dienas nometnes 
„Pelēkā vārna” vienas personas dalības 
maksu Ls7 par visu nometnes darbības 
periodu;

  - apstiprināt Malienas pamatskolas 
organizētās jauniešu vasaras dienas 
nometnes „Optimistu vasara” vienas 
personas dalības maksu Ls10 par visu 
nometnes darbības periodu;

  - apstiprināt maksu par Alūksnes Bēr-
nu un jauniešu centra pakalpojumiem 
vasaras interešu izglītības programmās: 
interešu izglītības programmā „Jūnijs 
Alūksnē un dabā”- Ls 4 mēnesī, inte-
rešu izglītības programmā riteņbrauk-
šanā - Ls 2 mēnesī; apstiprināt maksu 
par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
pakalpojumiem, organizējot vasaras 
nometnes: nometnei „Aiziet dabā!”- 
Ls 15 dalībniekam par visu nometnes 
darbības periodu, nometnei „Rotaļlietu 
stāsti”- Ls 15 dalībniekam par visu 
nometnes darbības periodu;

  - izmaksāt piemaksu Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu kolektīvu 

vadītājiem par papildus veikto darbu, 
gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku atlases skatēm, 
pamatojoties uz skatēs iegūtajiem 
rezultātiem: par iegūto I pakāpes 
diplomu (no 44 punktiem ) – Ls 200, 
par iegūto I pakāpes diplomu (no 40 
līdz 44 punktiem) - Ls 130, par iegūto 
II pakāpes diplomu (kolektīviem, kuri 
ieguvuši tiesības piedalīties X Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos) – Ls 80;

  - izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 
Rezerves fonda finansējumu Ls 
5960 Jaunalūksnes pagasta pārvaldei 
autoceļu „Bundzene – Matisene”, 
„Ausēji – Garjuri”, „Upeskakts – 
Līgotņi” remontam pavasara plūdu 
izraisīto avārijas seku novēršanai;

  - izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu Ls 30952 apmērā, tajā 
skaitā: tualetes, dušas telpas, jumta un 
krāsns remontam ēkā Pilssalas ielā 10, 
Alūksnē Ls 2084; Alūksnes vidusskolas 
vecā mācību korpusa jumta remontam 
Ls 994; Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas iekšpagalma labiekārtošanai 
un vecā korpusa tehniskās apsekošanas 
atzinumam Ls 2863; videofilmas 
„Pēdas” daļējai finansēšanai Ls 300; 
Pilssalas estrādes solu, Saules tilta 
remontam, skatu torņa Pils ielā 58, 
Alūksnē demontāžai Ls 3710; deputātu, 
komisiju darba nodrošinājumam 
Ls 5250; projekta „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” 
līdzfinansējumam Ls 7002; Alūksnes 
Sociālā dienesta telpu pielāgošanai 
dienas centra vajadzībām personām ar 
garīgā rakstura traucējumiem Ls 2900; 
sētas gar Jāņkalna ielu izbūvei pirms-
skolas izglītības iestādei „PIENENĪTE” 
Ls 547; grāmatas sagatavošanai 
Alūksnes politiski represēto klubam 
„SARMA” Ls 500; sienu siltināšanai 
ēkai sociālajam vajadzībām Mālupes 
pagastā Ls 2520; kreditoru parādu 
segšanai Jaunlaicenes pagasta pārvaldei 
Ls 2282;

  - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.22/2010 „Par grozījumiem Alūksnes 
novada pašvaldības budžetā 2010.
gadam”;

 - nodot atsavināšanai Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošo mantu – meža 
cirsmas Malienas ielā 9, Alūksnē, 
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli par latiem, apstiprināt atsavināmās 
mantas nosacīto cenu Ls 3900 un 
izsoles noteikumus;

  - piedalīties Eiropas Lauksaimniecības 
fonda Lauku attīstībai (ELFLA) projek-
tu konkursā ar projektu „Jaunalūksnes 
pagasta autoceļu rekonstrukcija”, 
noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 
271061 un apstiprināt pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta realizācijā Ls 
103048.

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties pašvaldības kancelejā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, pagastu pārvaldēs un 

www.aluksne.lv.
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Saistošie noteikumi Nr.12/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada do-
mes 22.04.2010. lēmumu Nr.223 
(protokols Nr.8, 42.p)

Grozījumi Alūksnes no-
vada domes 09.07.2009. 
saistošajos noteikumos 
Nr.1/2009 „Alūksnes 
novada pašvaldības 
nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 21.panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu

  1. Papildināt 7.nodaļu ar 116.1 un 
116.2 punktiem šādā redakcijā:

„116.1 Tiesības lemt par dāvināju-
mu (ziedojumu) pieņemšanu, kā 
arī normatīvajos aktos noteikta-
jos gadījumos slēgt dāvinājuma 
(ziedojuma) līgumus, ir Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājam, 
pašvaldības iestāžu vadītājiem un 
pašvaldību aģentūru direktoriem.

116.2 Gadījumos, kad pašvaldībai 
tiek dāvināts nekustamais īpašums, 
nepieciešams novada domes lē-
mums dāvinājuma pieņemšanai.” 

  2. Izteikt 2.nodaļas 14.17.apakš-
punktu šādā redakcijā: „Alūksnes 
Mūzikas skola”.

Alūksnes luterāņu 
baznīca piedalās pasā-
kumā „Atvērto Baznī-
cu Dienas 2010”
  Alūksnes evaņģēliski luteriskā 
baznīca piedalās Vislatvijas 
pasākumā „Atvērto Baznīcu 
Dienas 2010”, kas notiks 19. un 
20. jūnijā.

  Alūksnes baznīca būs atvērta: 
19.jūnijā no pulksten 8 līdz 20 
un 20.jūnijā no pulksten 8 līdz 
20, bet 20.jūnijā pulksten 11 būs 
dievkalpojums.

Paldies 
atbalstītājiem!
Ingūna Dovgāne,
TIC tūrisma darba organizatore

  Alūksnes novada pašvaldības 
tūrisma informācijas centrs 
pirmo reizi iesaistījās Muzeju 
nakts pasākumā, tāpēc vēlamies 
pateikt paldies darba grupai par 
jaukajām idejām, izturību un 
lielo darbu, veidojot orientēšanās 
spēli „Vai tu pazīsti savu pilsētu” 
un atbalstītājiem.

  Paldies gidiem Gunāram 
Ozoliņam, Rūtai Loginai, Inesei 
Gravai, Unai Zaduminai, Ilonai 
Riekstiņai, paldies atbalstītājiem, 
kas sarūpēja balvas spēles 
dalībniekiem - SIA „ALTA S”, 
kafejnīcai „Pajumte”, veikalam 
„Maxima”, Bībeles muzejam, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas muzejam, dr. A. Misiņa 
medicīnas vēstures muzejam, 
Alūksnes muzejam, luterāņu un 
katoļu baznīcām.

  Inita Veismane,
Alūksnes muzeja direktore

  15. maijā Latvijas muzeji jau 
sesto reizi piedalījās starptau-
tiskajā akcijā „Muzeju nakts”. 
Šī gada Muzeju nakts statistika 
liecina, ka Alūksnes muzejā biju-
ši 1397 apmeklētāji, kas ir par 30 
vairāk kā pērn! 

  2010. gadā akcijas tēma bija eko-
loģija ar moto „Par tīru pasauli!”. 
Muzeji kā katru gadu, piedāvāja 
īpaši šim pasākumam veidotus 
notikumus, kas akcentētu apkārtē-
jās vides aizsardzību, veselīgu un 
tikumīgu dzīvesveidu.
 Alūksnes muzeja apmeklētāji 
piedalījās pasākumā „Tīra manta”. 
Muzeja izstāžu un ekspozīciju 
zāles apmeklētājiem bija atvērtas 
no pulksten 18. Neskatoties uz 
tumšajiem padebešiem un stipro 
lietu, ciemiņi ieradās ar pirmajām 
minūtēm! Vērojot muzeja viesus 
izstādēs „Marienburgas cietoks-
nis”, „Krustpunktā”, „Paskatieties 
spogulī”, „Senču istaba”, „Skulp-
tūras un citi nesenās pagātnes lie-
cinieki”, „Totalitārā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”, pārliecinājāmies, 
cik pārsteidzoša un nenovērtējama 
ir iedzīvotāju, arī jauniešu, interese 
tieši par Alūksnes vēsturi! Visu 
vakaru Tautas lietišķās mākslas 
studija „Kalme” piedāvāja izmēģi-
nāt jaunas amatu prasmes – aušanu 
ar grābekļa palīdzību un vīžu 
izgatavošanu no auklām dažā-
diem mūsdienīgiem praktiskiem 
mērķiem!

  Pulksten 19 pasākuma pirmā 
daļa „Tīrs stils” laika apstākļu dēļ 
nenotika kā iecerēts pie Alūksnes 
Jaunās pils, bet Bērnu un jauniešu 
centra telpās, kur savus talantus 
dažādās radošajās izpausmēs 
demonstrēja Alūksnes bērnu un 
jauniešu centra, Ritma un mākslas 
studijas, Liepnas internātpamat-
skolas un Strautiņu pamatskolas 
jaunieši.
  Pulksten 20 pasākumā „Tīrs roku 
darbs” muzeja apmeklētāji tika 
aicināti uz izstādes „Senču istaba” 
atklāšanu Alūksnes muzeja nesen 
izremontētā izstāžu telpā. Muzeja 
krājums ir bagāts un šī izstāde izceļ 
no plauktiem un skapjiem muzeja 
krājuma priekšmetus, no kuriem 
daudzi gadu desmitus ir gaidījuši 
tikšanos ar senatnes cienītājiem, 
vēstures liecību interesentiem. 
  Lietus mitējās un pulksten 21 
pasākuma „Tīrs ritms” apmeklētāji 
pie Alūksnes Jaunās pils varēja 
vērot tērpu, skaņas, kustības, ritma 
un gaismas tēlojumus Alūksnes no-
vada jauniešu – Alūksnes bērnu un 
jauniešu centra, Ritma un mākslas 
studijas, Ilzenes pamatskolas un 
„Mis un Misters Alūksne 2010” 
dalībnieku sniegumā.
  Paldies visiem, kas ieplānoja lai-
ku un atnāca vai atbrauca! Paldies 
ģimenēm, kas ieradās pirmo reizi, 
un arī tām, kas ir mūsu viesi katru 
gadu akcijas laikā! Prieks par bēr-
niem un jauniešiem muzeju zālēs! 
Paldies pašvaldības pārstāvjiem, 
kas atrada laiku apmeklēt sava 
novada Muzeju nakts aktivitātes! 
Muzeju nakts ir mūsu draudzīgās 

Muzeju naktī vairāk viesu

komandas darba augļi!
  Lielais PALDIES par darbu un 
atbalstu „Muzeju nakts 2010” 
Alūksnes muzejā sagatavošanā 
un īstenošanā Alūksnes novada 
pašvaldībai, Bērnu un jauniešu 
centram un Evai Aizupei, Lolitai 
Vanagai, Alūksnes tūrisma infor-
mācijas centram un Kristīnei Vim-
bai, atraktīvajiem gidiem Gunāram 
Ozoliņam, Unai Zaduminai, Rūtai 
Loginai, Ritma un mākslas studijas 
dalībniekiem un Rita Staunei, Mār-
cim Kalniņam, Liepnas internāt-
pamatskolai un Inesei Potapovai, 
Strautiņu pamatskolas audzēknēm 
un Sandrai Buliņai, Bērnu un 
jauniešu centra teātra pulciņa 
dalībniecēm un Daigai Bēterei, 
deju kolektīvam „Enku - drenku” 
un Daigai Ozoliņai, mūsdienu deju 
studijai „Dejo savam priekam” un 

Ingūnai Dovgānei, vokālās dzie-
dāšanas pulciņam „Puķuzirņi” un 
Vitai Vērdiņai, Ilzenes pamatsko-
las skolēniem un Olīvijai Jēģerei, 
Agitai Līdumniecei, „Mis un 
Misters Alūksne 2010” dalībnie-
kiem un Evitai Bogdanovai, Raivo 
Andersonam, Inesei Krūmiņai, 
Jurim Marinovam, I. Hincenbergas 
kundzei, Tautas lietišķās studijas 
„Kalme” dalībniekiem un Renātei 
Pilipai, Pēterim Zālītim, Inesei 
Randai, Eglīšu ģimenei, Aivaram 
Milleram, Mārītei Betmurzajevai, 
Ērikam Lipem, Edgaram Bērzi-
ņam, Jānim Laicānam, Sergejam 
Grambergam, Justīnei Baltajai, 
Laimonim Bāliņam, Igo Bitem, 
Ivaram Poļakam un Alūksnes 
muzeja pašaizliedzīgajiem darbi-
niekiem!
 Uz tikšanos muzejā!

  Kristīne Vimba,
PII „Sprīdītis” padomes 
priekšsēdētāja 

  Līdz ar mācību gada noslēgu-
mu, savas aktīvās darbības trešo 
sezonu izvērtē Alūksnes pirms-
skolas izglītības iestādes „Sprīdī-
tis” padome.

  Pagājušajā mācību gadā iestādes 
padome devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Igaunijas pirmsskolas 
izglītības iestādēm. Tur gūtā ideja 
par kārklu namiņu un tuneļu radī-
šanu bērnu aktīvai atpūtai realizēta 
arī „Sprīdīša” teritorijā. Idejas īs-
tenošanā aktīvi piedalījās padomes 
locekļi, gan griežot kārklus, gan 
veidojot namiņus.
  Novembrī iestādes padome orga-
nizēja labdarības akciju „Dāvāt-
prieks”, kad vecāki un bērni tika 
aicināti pēc savas izvēles un iespē-
jām sarūpēt dāvanu savam bērnu-
dārzam dzimšanas dienā. Grupiņas 
ieguva gan kancelejas preces, gan 
grāmatas, spēles un citus nodarbī-
bām noderīgus materiālus.
  Ziemassvētkos iestādes pado-
mes locekļi sadarbībā ar grupu 
darbiniekiem parūpējās par sava 

bērna grupiņas telpu sagatavošanu 
svētkiem. 
  Pavasarī padomes vecāki aktīvi 
iesaistījās akcijā „Lai augtu lieli - 
ēdīsim garšīgi, ēdīsim veselīgi!”. 
Vecāki praktiski palīdzēja organi-
zēt akcijas noslēguma jautro brīdi, 
sadarbojoties divām grupiņām.
  Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu 
par bērnu ikdienu dārziņā, iestādes 
padomes vecāki piedalījās atklā-
tajos nodarbību vērojumos visās 
grupiņās.
  Lieldienu brīvdienās iestādes 
padome organizēja braucienu uz 
Stokholmu, lai gūtu jaunas idejas. 
Tās ar iestādes kolektīva atbalstu 
pamazām tiek realizētas gan „Sprī-
dīša” teritorijā, gan telpās.
  Arī šogad izzinām vecāku idejas 
un ieteikumus. Maijā anketējām 
vecākus, kuru bērni šogad uzsākuši 
savas gaitas „Sprīdītī” un tos ve-
cākus, kuru bērni pārcelti uz citu 
grupiņu. Iestādes kolektīvs tiek 
iepazīstināts ar anketu rezultātiem, 
ieteikumi tiek apspriesti un ņemti 
vērā. Tā, piemēram, šogad pēc 
iestādes padomes ierosinājuma 
katras grupas skolotājas organizēja 
individuālās sarunas ar vecākiem, 
lai izsmeļoši iepazīstinātu vecākus 

„Sprīdītī” īsteno 
interesantas idejas

ar bērna sasniegumiem, attīstību, 
interesēm grupiņā.
  Iestādes padomes pārstāvji regu-
lāri vecāku sapulcēs informē grupu 
vecākus par padomes aktivitātēm, 
paveikto, uzklausa vecāku ieteiku-
mus, ja tādi rodas.
  30. maijā iestādes padome 
sadarbībā ar ģimeņu biedrību „Pie 
pavarda”, PII „Sprīdītis” kolektīvu, 
Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas 
klubu „Velo” un Veselības inspek-
cijas Veselības veicināšanas koor-

dinētāju organizēja ģimeņu sporta 
dienu „Mazais lielam pasmaida, 
mazais lielam draugs”, uz kuru tika 
aicinātas ģimenes no visa Alūksnes 
novada.
  PII „Sprīdītis” padomē aktīvi 
un radoši darbojas daudzi vecāki, 
veltot savu laiku un līdzekļus, lai 
sadarbībā ar iestādes kolektīvu 
padarītu „Sprīdīša” bērnu ikdienu 
priecīgāku, interesantāku un piepil-
dītāku. Paldies par to!

Iestādes padomes pārstāvji pie jaunā kārklu tuneļa

Ar dažādiem skaņražiem Alūksnes muzejā apmeklētājus iepazīstina
 Pēteris Zālītis
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  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja 

  Jau pagājuši divi mēneši, kopš 
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastiem ir viena 
pārvaldes vadītāja, taču kultū-
ras dzīve Jaunlaicenes pagastā 
nav apstājusies, tā pilnveidojas, 
attīstās un realizējas.

  Šādā modelī strādājot, veidojas 

ciešāka sadarbība starp visu triju 
pagastu kultūras iestādēm. Aprīlī 
koncertā „Kad ikdienas kurpes 
apnīk” Jaunlaicenē tikās Veclai-
cenes, Ziemera un Jaunlaicenes 
pagastu tautas namu pašdarbības 
kolektīvi. Maijā, realizējot Muzeju 
nakts pasākumu Jaunlaicenes pa-
gastā, neiztika bez Veclaicenes un 
Ziemera pagastu ļaudīm, kuri aktīvi 
līdzdarbojās šī notikuma aktivitā-
tēs. 4. jūnijā uz pasākumu „Esmu 

laimīgs bērnībā” Jaunlaicenē tiek 
aicināti arī Ziemera un Veclaicenes 
bērni. Jaunlaicenes amatierteātris 
„Jumts” un Veclaicenes dramatis-
kais kolektīvs ir uzsākuši kopdar-
bu, kurš skatītājiem tiks parādīts 
22. jūnijā Jaunlaicenes pagastā 
un 23. jūnijā Veclaicenes pagastā. 
Jūlijā atzīmēsim Ādolfa Liepas-
kalna 100 gadu jubileju, uz kuru 
gaidām ierodamies slavenā soļotāja 
laikabiedrus un viesus no visas Lat-

vijas. Ir uzsākti priekšdarbi jūlijā 
plānotajiem Jaunlaicenes Muižas 
svētkiem, kuros arī neiztiksim bez 
kaimiņu līdzdarbošanās.
  Jāsecina, ka izmaiņas kultūras 
dzīvē mūsu pagastos nekādu apju-
kumu nav radījušas. Ja īstie cilvēki 
ir īstajās vietās, strādā ar atdevi 
un godaprātu, tad nav būtiski vai 
pārvaldes vadītājs sēž aiz sienas vai 
astoņu kilometru attālumā.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies!

Muzejs sagaida 
25. gadskārtu
  Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejam šogad jūli-
jā apritēs 25. gadskārta.

  Muzeja direktore Natālija Po-
merance stāsta, ka, sākot jubilejas 
sezonu, muzeja apmeklētājiem 
tiek piedāvāta jauna izstāde „Nā-
kat jel raudzīties, kas meitiņas 
pūriņā”. Izstāde, kurā apskatāmi 
dažādi rokdarbi no muzeja krā-
juma, tapusi, balstoties uz kāzu 
programmu, kas Ates muzejā 
kļūst arvien pieprasītāka.
  - Muzeja izstāžu organizatore 
Solvita Hamane strādā pie izstā-
žu, ekskursiju, muzejpedagoģisko 
programmu, kā arī aktīvās atpūtas 
piedāvājuma. Ir dažādas projektu 
ieceres un viena no tām saistīta ar 
nepieciešamību izgatavot senlai-
cīgās veļas mazgājamās mašīnas 
kopiju, lai to piedāvātu muzejpe-
dagoģiskajai programmai. Domā-
jot par to, kā padarīt elastīgākas 
muzeja ieejas maksas, plānojam 
izstrādāt mazos piedāvājumus, 
piemēram, muzejpedagoģiskajām 
programmām, kas ilgst stundu un 
maksā mazāk nekā visa muzeja 
apskates maksa. Strādājam pie 
projekta „Senās amatu meis-
tardarbnīcas Atē – latviskās 
dzīvesziņas nesējas” – vēlamies 
izveidot vairākas darbnīcas un 
konkrētā laikā apkārtējo pagastu 
iedzīvotāji varētu demonstrēt 
senos amatus muzeja apmeklētā-
jiem. Protams, gatavojamies tra-
dicionālajiem Pļaujas svētkiem, 
- stāsta N. Pomerance.
  Par muzeja aktualitātēm inte-
resenti varēs uzzināt mājas lapā 
www.atesmuzejs.lv. Iecerēts, ka 
nākotnē mājas lapā būs iespējams 
arī pieteikt ekskursijas.
  Muzejs arī piedalās projektos 
infrastruktūras uzlabošanai – ēku 
renovācijai un drošības uzlabo-
šanai.

Mārkalnē viesojās 
kristiešu misija
  Monika Upeniece,
Mārkalnes tautas nama vadītāja

  17. maijā Mārkalnes tautas 
namā, biedrības „Gaismas 
stars” vadītājas Maijas Te-
rentjevas pavadīta, viesojās 
kristiešu misija „Patiesa dzīve 
Dievā”.

  Misija visā pasaulē pulcina 
kopā dažādu konfesiju kristiešus, 
kurus vieno kopīgs mērķis – nest 
līdzcilvēkiem evaņģēliju.
  Tikšanās laikā tika spēlēta 
kristīgā mūzika, viesi stāstīja par 
to, kā sastapšanās ar Dievu ir 
mainījusi viņu dzīves. Pasākuma 
auditorijai, kas pamatā bija Mār-
kalnes pamatskolas skolēni, tika 
piedāvāta emocionāla, sirsnīga, 
bērniem labi saprotama saruna 
par Dievu, dziesmas un rotaļas, 
ar kuru starpniecību var meklēt 
ceļu pie augstākajām vērtībām – 
mīlestības uz Dievu un mācības 
par labestību, piedošanu, tuvākā 
un pasaules mīlestību.

  Alūksnes novada pagastu pār-
valdēs darbu sākuši teritorijas 
attīstības speciālisti.

  Šo speciālistu darba pienākumos 
būs pagastu iedzīvotāju, uzņēmēju un 
nevalstisko organizāciju informēšana 
par lauku attīstības jautājumiem.
  Teritorijas attīstības speciālisti 
nodrošinās aktuālās informācijas 
izplatīšanu pagastu pārvaldēs par 
Zemkopības ministrijas, Valsts Lauku 
tīkla, Latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centra jautājumiem.
  Tāpat šie būs īstie speciālisti, pie kā 
vērsties pēc palīdzības, ja nepiecieša-
mas konsultācijas un palīdzība Lauku 
bloku karšu un pielikumu aizpildī-
šanā. Viņi arī sniegs konsultācijas 
biznesa plānu un projektu izstrādē. 
Teritorijas attīstības speciālistu 

amata pienākumos ir arī daudz citu 
uzdevumu.

Pieņemšanas laiki:
Teritorijas attīstības speciāliste Lai-
ma Kaņepe apmeklētājus pieņem:
Liepnas pagasta pārvaldē pirmdienās, 
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12, 
trešdienās no pulksten 12 līdz 14,
Mālupes pagasta pārvaldē otrdienās, 
piektdienās no pulksten 9 līdz 12.
Tālruņi: 20237325, 26479998.

Teritorijas attīstības speciāliste Iveta 
Veļķere apmeklētājus pieņem:
Ziemera pagasta pārvaldē trešdienās 
no pulksten 13 līdz 16.30, ceturtdie-
nās no pulksten 9 līdz 12,
Veclaicenes pagasta pārvaldē otrdie-
nās no pulksten 9 līdz 12,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldē treš-

dienās no pulksten 9 līdz 12.
Tālrunis: 20239937.

Teritorijas attīstības speciāliste Ārija 
Rone apmeklētājus pieņem:
Ilzenes pagasta pārvaldē otrdienās no 
pulksten 9 līdz 14,
Alsviķu pagasta pārvaldē trešdienās 
no pulksten 9 līdz 14,
Zeltiņu pagasta pārvaldē ceturtdienās 
no pulksten 9 līdz 14.
Tālrunis: 20236044.

Teritorijas attīstības speciāliste Viole-
ta Kļaviņa apmeklētājus pieņem:
Jaunalūksnes pagasta pārvaldē 
otrdienās, piektdienās no pulksten 8 
līdz 16,
Malienas pagasta pārvaldē pirm-
dienās, trešdienās, ceturtdienās no 
pulksten 8 līdz 16.

Tālrunis: 20232692.

Teritorijas attīstības speciāliste Daiga 
Vītola apmeklētājus pieņem:
Pededzes pagasta pārvaldē pirm-
dienās, trešdienās, piektdienās no 
pulksten 9 līdz 12,
Mārkalnes pagasta pārvaldē otrdie-
nās, ceturtdienās no pulksten 9 līdz 
12.
Tālrunis: 20236801.

Teritorijas attīstības speciāliste Vija 
Zaķe apmeklētājus pieņem:
Annas pagasta pārvaldē pirmdienās 
no pulksten 8.30 līdz 15,
Jaunannas pagasta pārvaldē trešdie-
nās no pulksten 8 līdz 15,
Kalncempju pagasta pārvaldē ceturt-
dienās no pulksten 9 līdz 14.
Tālrunis: 22042791.

Darbu sākuši teritorijas attīstības speciālisti

Jaunannā Dziesmu un 
deju svētku noskaņā
Līga Toka - Čevere,
Jaunannas pamatskolas direktore

  Noslēgumam tuvojas kārtējais 
mācību gads, kuru līdz ar citiem 
novada izglītības iestāžu audzēk-
ņiem sagaida arī Alūksnes novada 
Jaunannas pamatskolas kolektīvs.

  Mūsu skola šī mācību gada laikā 
vairākkārt ir tikusi daudzināta presē 
kā vismazākā skola Alūksnes novadā, 
tomēr mēs ar savu darbošanos esam 
pierādījuši senās tautas parunas „Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu” patiesību. 
Atskatoties uz mācību gada laikā pa-
veikto, var secināt, ka līdz ar mācību 
darba norisi skolā, paveikts daudz 
dažādu aktivitāšu, kuras skandinājušas 
Jaunannas pagasta vārdu novada mē-
rogā. Uzsākot mācību gadu, izvirzījām 
sev mērķi nepadoties grūtību priekšā 
un meklējām dažādus risinājumus, lai 
mūsu skolēniem būtu iespēja saņemt 
ne vien kvalitatīvu izglītību, bet arī 
rast piepildījumu brīvā laika aktivi-
tātēs. Mūsu pagasta izglītības iestāžu 
kopējais projekts, kurš tika iesniegts 
Sorosa fonda Latvija programmā 
„Pārmaiņu iespējas skolām” guva at-
balstu jau 2009. gada rudenī, un sākot 
ar decembri gan pagasta jauniešiem, 
gan pieaugušajiem pavērās iespējas 
papildināt savas zināšanas un iemaņas 
sev tīkamās nodarbēs, kuras katrs 
interesents varēja izvēlēties atbilstoši 
savām vēlmēm no plašā programmu 
klāsta. Šobrīd ir noslēgušās mācības 
daiļdārzniecībā, „Mazo rūķu darb-
nīcā”, noslēgumam tuvojas arī prak-
tiskās psiholoģijas, uzņēmējdarbības 
pamatu kursi un kursi „Datorzinības 
bez priekšzināšanām”. Liela atsaucība 
no iedzīvotāju puses tika izrādīta vin-

grošanas grupai. Vairākus pasākumus 
ar savu sniegumu kuplinājuši vokāli 
instrumentālā ansambļa dalībnieki.
  Vasaras mēnešos mazliet atpūtī-
sies svešvalodu un mākslu studiju 
apmeklētāji, lai ar jaunu sparu ķertos 
pie mācību procesa rudenī. Jūnijā 
interesentiem tiks piedāvāta iespēja 
pilnveidoties džudo nodarbībās. Mūsu 
projekts izrādījās nepieciešams ne 
vien vietējiem iedzīvotājiem, jo uz 
nodarbībām brauca cilvēki no tuviem 
un tāliem pagastiem.
  Skolēni, novērtējot SFL projekta 
sniegtās iespējas, nepameta novārtā arī 
tradīcijas, kas izkoptas Jaunannas pa-
matskolā jau vairāku gadu garumā. Ar 
savu aktiermeistarību visus priecēja 
Jaunannas jauno aktieru kolektīvs sko-
lotājas Elitas Jansones vadībā. Mācību 
gada garumā skolotājas Aivas Vilciņas 
vadītie deju kolektīvi gatavojās 
sacensties ar citu skolu dejotājiem par 
tiesībām piedalīties Skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkos un uzrādīja 
labus rezultātus. Nešaubīgi paļaujoties 
uz skolotājas Ināras Kravales prasmi 
sagatavot audzēkņus kora dziedāšanai, 
arī šogad Jaunannas dziedātāji kopā ar 
citām skanošajām balsīm no visas Lat-
vijas pieskandēs Mežaparka estrādi. Jo 
īpaši lepni varējām justies brīdī, kad 
kļuva skaidrs, ka esam vienīgā lauku 
pamatskola novadā, kura līdzās abiem 
E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
koriem bija gatava rādīt žūrijai, ka 
Alūksnes novadā mīl dziesmu.
  Visiem Alūksnes novada skolēniem 
novēlam iepazīt nogurumu pēc gariem 
mēģinājumiem karstā saulē Meža-
parka Lielajā estrādē, Daugavas sta-
dionā un iepazīt prieku, kas piepilda 
koncertos, kurus skatās visi Latvijas 
iedzīvotāji!

Mātes dienas pasākums 
Veclaicenē

Maija Rozīte,
Veclaicenes tautas nama vadītāja

  7. maija pēcpusdienā uz Mātes 
dienas pasākumu „Mātes mīlestī-
bas zelts staro mūžos visam pāri” 
visi tika gaidīti uz tikšanos ar 
mūsu novada zelta vērtu talantu 
– dzejnieci, literāti, komponisti, 
mākslinieci Vēsmu Kokli – Līviņu.

  Dzejniece bija ieradusies ar savu 
komandu - Skaidrīti Melni un 
Andreju Voicišu, kuri kuplināja 
pasākumu ar dziesmām ģitāras 
pavadījumā. Dziesmas bija pašas 
mākslinieces sarakstītas un kom-
ponētas. V. Kokle – Līviņa kundze 
lasīja savus dzejoļus, kurus caurvij 
mīlestība, labestība, līdzjūtība. Dzej-
niece aicināja iet pa labestības ceļu, 
dzīvē labo sējot. 
  Tautā iemīļotajai dzejniecei V. 
Koklei - Līviņai iznākušas jau 30 
grāmatas. Ar tām visām bija iespēja 
iepazīties pasākuma apmeklētājiem. 
Literāte daudz stāstīja par savu dzīvi 
un panākumiem. Visu mūžu viņu pa-

vadījusi dejas un dziesmas mīlestība. 
Radītas 135 dziesmas, kurām vārdu 
un mūzikas autore ir Vēsma Kokle 
– Līviņa. Apmeklētāji uzdeva daudz 
jautājumu gan par dzejnieces dzīvi, 
gan viņas darbiem. Literāte līdzi bija 
atvedusi sava mūža labāko dāvinā-
jumu pasākuma apmeklētājiem un 
bibliotēkai - dzejas grāmatas „Caur 
bērnības dārzu ejot”, „Dzīves moza-
īka”, „Gadi – ar deju, ar dziesmu, ar 
mūziku” u. c. Pasākuma noslēgumā 
viņa visiem novēlēja dzīvot un rado-
ši strādāt, būt atklātiem, patiesiem, 
godīgiem, darbu un dzīvi mīlošiem. 
Mātes dienas dāvanā saņēmām pašas 
mākslinieces izpildītu dziesmu.
 Tautas namā bija apskatāma arī 
mākslinieces grafisko darbu – glez-
nu un apsveikumu - izstāde „Vēlās 
ilūzijas”. Pasākuma apmeklētāji 
izteica apbrīnu par dabas skaistumu, 
kas attēlots mākslinieces darbos.
  Pēc šīs tikšanās pasākuma apmek-
lētāji aizgāja mājās jaunas enerģijas 
un jauku emociju piepildīti, novēlot 
dzejniecei - lai top jauni, radoši 
darbi!

Vēsma Kokle - Līviņa (no kreisās) bija ieradusies ar savu komandu - 
Skaidrīti Melni un Andreju Voicišu
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Vasaras koncertprogramma „Tu esi vasarā”
 Jaunannas Zaķusalas estrādē 
(lietus gadījumā tautas namā) 
20. jūnijā pulksten 20 aicinām 
uz koncertprogrammu „Tu esi 
vasarā”!

  Koncertā piedalīsies un ar popu-
lārām, kā arī pavisam jaunām kom-
pozīcijām priecēs dziedātāja Ieva 
Sutugova, grupas „Putnu balle” 
dalībnieks Kārlis Būmeisters jeb 
Kaža, daudzsološā dziedātāja Dace 
Upīte, Dzintars Čīča, dziedātājs 
Ingus Ulmanis, jauno izpildītāju 
konkursa „Nāc sadziedāt” laureāti 
un tautas deju ansamblis „Zelta 
sietiņš” Baibas Šteinas vadībā. 

  Dzintars Čīča koncertā izpildīs 
tautā pazīstamās kompozīcijas - 
„Nāc un dziedi”, koncerta titul-
dziesmu „Tu esi vasarā” un arī 
pavisam jaunas dziesmas no sava 
pēdējā čigānu romanču albuma. 
Dzintara dziesmām būs pavisam 
jauns skanējums, jo pēc balss lūzu-
ma Dzintars dodas pie klausītājiem 
jaunā ampluā.
  Grupas „Putnu balle” solists 
Kārlis Būmeisters izpildīs dziesmu 
„Ieskaties” un kompozīciju, kas 
guvusi ļoti lielus panākumus mūzi-
kas pasaulē, „Tiešs jautājums sev”. 
Ingus Ulmanis ir koncerta vadītājs, 
bet viņš koncertā arī dziedās, aici-

not pievienoties tādām dziesmām 
kā „Mākonis”, „Par rozēm” un 
„Tuvu, tuvu”.
  Koncertā skanēs arī Latvijas ra-
diostaciju spēlētākās kompozīcijas, 
piemēram, Daces Upītes dziesmas 
„Bet kad Tu nāc” un „Deviņos no 
rīta”. Koncertā uzstāsies pazīsta-
mais tautas deju ansamblis „Zelta 
sietiņš”. Īpaši aizraujošs un inte-
resants solās būt Raimonda Paula 
čigānisko dziesmu popūrijs, kuru 
izpildīs Maestro izlolotā zvaigzne 
Ieva Sutugova kopā ar Dzintaru 
Čīču.
  Savukārt 23. jūnijā pulksten 22 
Jaunannas Zaķusalas estrādē notiks 

Līgo nakts zaļumballe kopā ar gru-
pu „Rolise”, bet starplaikos spēlēs 
DJ Salvis.

Foto: Ernests Dinka

Alsviķos būvē estrādi
  Alsviķos turpinās brīvdabas 
estrādes būvniecība Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projekta 
„Alsviķu kultūras nama re-
konstrukcija un modernizācija 
un vasaras brīvdabas estrādes 
būvniecība”.

  Projekta ietvaros notika divi 
iepirkumi – kultūras nama rekons-
trukcijai un estrādes būvniecībai. 
Estrādi būvē SIA „RCI Gulbene”. 
Būvniecība sākās jau pagājušajā 
rudenī un tagad darbs turpinās. 
Estrādē paredzētas 100 sēdvietas, 
taču kultūras nama vadītāja Marina 

Ramane pieļauj, ka nākotnē, pie-
daloties vēl kādā projektā, sēdvietu 
skaitu varētu palielināt, jo teritorija 
to atļauj. Ja apstākļi būs labvēlīgi, 
estrādes būvniecība varētu būt 
pabeigta līdz Jāņiem.
  Projekta ietvaros šopavasar jāveic 
arī kultūras nama apkārtnes labie-
kārtošana. To darīs SIA „Merteks”, 
kas uzvarēja iepirkumā par kultū-
ras nama rekonstrukciju. Plānots, 
ka pie kultūras nama tiks veidots 
bruģēts automašīnu stāvlaukums, 
otram laukumam nostiprinās 
pamatni. Pie kultūras nama taps 
atpūtas zona, kā arī nama priekšā 
atjaunos asfalta segumu.

Top sabiedrības centrs Ilzenē
  Ilzenē uzsākta biedrības 
„Ilzenes attīstībai” izstrādātā un 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalstītā projek-
ta „Sabiedrības centrs Ilzenē” 
īstenošana.

  Projekts paredz aprīkot sabied-
rības centra telpas. Sabiedrības 
centram nomā nodotas trīs telpas 
kultūras, sporta, interešu izglītības 
un mūžizglītības centrā „Dailes”. 
Projekta ietvaros tās tiks apgādātas 
ar dažādu sabiedriskām aktivitā-
tēm nepieciešamu aprīkojumu. 

Iedzīvotājiem būs pieejamas 
dažādas galda spēles gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Jau ir iegādāti 
tenisa un novusa galdi. Semināru 
vajadzībām būs portatīvais dators.   
Sabiedrības centrā būs pieejamas 
arī divas šujmašīnas, lai interesenti 
varētu apgūt šūšanas prasmes.   
Tāpat būs virtuve, ko aprīkos ar 
skapīšiem un plīti. Centra vajadzī-
bām projekta ietvaros iegādās arī 
nepieciešamās mēbeles.
  Jauno sabiedrības centru ilzenieši 
varēs sākt izmantot vasarā.

Turpinās sporta un atpūtas parka 
izveidi Zeltiņos
  Ārija Rone,
teritorijas attīstības speciāliste

  Zeltiņu pagastā maijā atsākti 
darbi Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai projekta 
„Zeltiņu pagasta sporta un atpū-
tas parka izveide” ietvaros.

  Šajā objektā darbus veic SIA 
„VALDIS”. Projektā paredzēts, ka 
tiks ierīkots futbola laukums, trīs 
pludmales volejbola laukumi, cietā 
seguma volejbola laukums, skrej-
ceļš. Pie sporta un atpūtas parka 

izveidos arī stāvlaukumu automa-
šīnām. Plānots, ka darbi jāpabeidz 
līdz 30. jūnijam.
  Īstenojot projektu, jauniešiem tiks 
dota iespēja saturīgi pavadīt brīvo 
laiku un rīkot sportiskas aktivitātes 
kopā ar kaimiņu pagastu sporta 
cienītājiem.
  Kad tiks realizēts šis projekts, 
tad projekta „Pārrobežu bumba” 
ietvaros tiks uzstādīti vārti futbola 
laukumā un ierīkota sēta gar lauku-
ma malām.

Atklās piemiņas vietu 
represētajiem ilzenie-
šiem
  14. jūnijā Ilzenē atklās piemi-
ņas vietu politiski represētajiem 
pagasta iedzīvotājiem.

  Piemiņas vietas izveidi atbalstīja 
Alūksnes un Apes novada fonda 
un Hipotēku un zemes banka 8. 
projektu konkursā „Atbalsts iedzī-
votāju iniciatīvām”. Projektu „Pie-
miņas vietas izveide represētajiem 
ilzeniešiem” konkursam iesniedza 
biedrība „Ilzenes attīstībai”.
  Projekta ideja izauklēta jau senāk, 
jo gandrīz katru dzimtu ir skāruši 
baigie gadi - izvešanas, piespiedu 
emigrēšana un dzimto māju atstā-
šana. Tāpēc ilzenieši uzskata par 
svarīgu saglabāt viņu piemiņu.

Ilzenē grib veidot 
animācijas studiju
  Ilzenes kultūras, sporta, interešu 
izglītības un mūžizglītības centrs 
„Dailes” Valsts Kultūrkapitāla 
fonda Vidzemes  kultūras prog-
rammai maijā iesniedza projektu 
par animācijas studijas izveidi.

  Ilzenes skolēni sadarbībā ar Balvu 
Mākslas skolas pedagoģi Rudīti 
Liepiņu izveidojuši animācijas fil-
mu „Ilzenieši”, kas skatītājiem tika 
demonstrēta 22. maijā. Apmēram 
piecas minūtes garā filma veidota 
plastilīna tehnikā. Skolēni veidojuši 
gan figūras, gan arī ierunājuši teiku 
par Ilzeni. Filmas montāžu palīdzē-
ja veikt tehniskās jaunrades nama 
„Annas – 2” animatore Ilze Ruska.
 - Projektā paredzēts iegādāties ani-
mācijas studijas darbībai nepiecie-
šamo aprīkojumu. Esam iecerējuši 
veidot garāku animācijas filmu, iz-
mantojot dažādas tehnikas, kas būtu 
saistīta ar Ilzenes novada pētniecību 
un senajiem darbiem, - saka centra 
„Dailes” vadītāja Ina Rubene. 

Par sociālo palīdzību 
Pededzē 
  Ņina Viktorova,
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
sociālā darbiniece

  Pededzē līdz maija vidum trūcī-
gajām ģimenēm izsniegtas 58 AS 
„Latvenergo” dāvanu kartes.
 
  Tām ģimenēm, kurām pienākas 
trūcīgas ģimenes statuss un kuras 
to vēl nav saņēmušas, ir iespējams 
griezties pie sociālā darbinieka 
Pededzes pagasta pārvaldē.
  Daudzas ģimenes ar bērniem saņē-
mušas dzīvokļa pabalstu malkas 
iegādei. Naudas pabalsta vietā 
viņiem piegādāta malkas krava.
  Atgādinām, ka iedzīvotājam, 
kuram izsniegta pašvaldības sociālā 
dienesta izziņa par to, ka ienākumi 
uz katru ģimenes locekli pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 
latus mēnesī, un kuram saskaņā 
ar šiem noteikumiem pienākas 
zāļu vai medicīnisko pakalpojumu 
izdevumu kompensācija, zāļu un 
medicīnisko pakalpojumu izdevu-
mus sedz pilnā apmērā.
  Ja ienākumi uz katru ģimenes 
locekli pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 150 latus mēnesī, 
izdevumus sedz 50% apmērā.

  Lolita Vanaga,
Annas kultūras nama vadītāja

  Pavasaris Annas pagasta kul-
tūras dzīvē ienācis ar vairākiem 
pasākumiem. 

  Maija svētku brīvdienās pagasta 
iedzīvotājus un viesus ar skanīgu 
koncertu priecēja dziedošā Eriņu - 
Vorkaļu ģimene.
  Mātes dienas ieskaņās 8. maija 
vakarā pagasta ļaudis pulcējās, lai 
novērtētu vietējo pašdarbnieku 
sniegumu. Teātra mākslas mīļotāji 
bija sagatavojuši pirmizrādi „Mēs 
dzīvojam te, Latvijā” . Paldies te-
ātra kolektīva vadītājai un režisorei 
Monikai Upeniecei un neatlaidīga-
jiem aktieriem! Pasākumu, pirms 

došanās uz pirmo Latvijas jaukto 
ansambļu konkursu Ogrē, muzikāli 
kuplināja pagasta jauktais vokālais 
ansamblis. Konkursā bija liela 
konkurence, brauciena lielākais ie-
guvums un pieredze ir uzdrīkstēša-
nās sevi pieteikt republikas mēroga 
vērtējumam. Sveicam ar iegūto 
otrās pakāpes diplomu, paldies 
kolektīva vadītājai Antrai Līdaciņai 
un ansambļa dalībniekiem!
  Uz tradicionālo tikšanos 22. maijā 
kultūras namā pulcējās pagasta 
vecākā paaudze. Viņiem koncertu 
sniedza Alūksnes mūzikas skolas 
audzēkņi un Alūksnes pilsētas Tau-
tas nama senioru deju kopa „Sid-
raba pavediens”. Pasākums pagāja 
draudzīgā gaisotnē. Suminājām 
jubilārus, dziedājām dziesmas, 

Rosīga kultūras dzīve Annā

mācījāmies iepazīšanās danci, tika 
rakstīts satikšanās jautrais proto-
kols, kā arī pārspriedām vasaras 
paredzēto pasākumu un aktivitāšu 

plānu, iespējamo ekskursiju kopā 
ar jaunanniešiem. Lai jauks un 
rosīgs pavasaris katrā mājā! 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

Kopā ar pasākuma dalībniekiem pārvaldes vadītāja Vēsma Čugunova 
(otrā no labās)
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Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2010. gadā Alūksnes novadā
Nometnes veids, nosaukums, 

dalībnieku skaits, vecums Darbības vieta, laiks Dalības 
maksa

Projekta iesniedzējs, nometnes 
vadītājs Saturs

1 Dienas, „Raibā nedēļa”, 
25 dalībnieki, 10-15 gadi 

Bejas pamatskola, 
02.08.-06.08.2010., 5 dienas

 Ls 8 Bejas pamatskola, vadītāja Ineta Pūpola, 
t. 26406635

Programma piedāvā skolēniem parādīt savas spējas dažādās 
aktivitātēs, iepazīt pagasta kultūrvēsturisko mantojumu un 
bioloģisko saimniekošanu.

2 Diennakts, 
„Fantāziju varavīksne”, 
20 dalībnieki, 10-12 gadi

Liepnas internātpamatskola
02.08.-07.08.2010., 6 dienas 
(5 naktis)

Ls 6,42 Sabiedriskā labuma statusa organizācija 
„Liepnas internātpamatskolas un skolēnu 
ģimeņu atbalsta biedrība”, vadītāja 
Inese Toka, t. 26490331

Piedāvātas dažādas sporta, mākslas, mūzikas un citas netra-
dicionālas aktivitātes. Katra diena citā krāsā.

3 Dienas nometne telpās un ārpus 
telpām, „Pelēkā vārna”, 25 
dalībnieki, 6-11 gadi

Malienas pamatskolā
14.06.-20.06.2010., 7 dienas

 Ls 7 Malienas pamatskola,
vadītāja Ilze Andronova, t. 26191325

Programma ar daudzveidīgām aktivitātēm  (spēles, uzve-
dums, radošās darbnīcas, iepazīta Maliena, Beja,  Anna, 
brauciens ar Bānīti)

4 Dienas nometne telpās un ārpus 
telpām, „Optimistu vasara”, 
25 dalībnieki, 12-16 gadi

Malienas pamatskolā
12.07.-18.07.2010., 7 dienas

Ls 10 Malienas pamatskola,
vadītāja Ilze Andronova, t. 26191325

Programma paredz bagātināt dalībnieku aksesuāru klāstu, 
pārbaudīt drosmi un fizisko sagatavotību, iemācīties pagata-
vot ēdienus, gūt ieskatu Latvijas vēsturē, gūt gandarījumu, 
palīdzot citiem.

5 Dienas (un 1 nakts), „Aiziet 
dabā!”, 25-30 dalībnieki, 
2.-4.kl.skolēni

Alūksnes bērnu un jauniešu 
centrs
14.06.-18.06.2010., 5 dienas 

Ls 15 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs,
vadītāja Lolita Vanaga, t. 29412438

Programma ar aktīvās atpūtas un tūrisma aktivitātēm.

6 Dienas, „Rotaļlietu stāsti”, 
25-30 dalībnieki, 6-8 gadi

Alūksnes bērnu un jauniešu 
centrs
09.08.-13.08.2010., 5 dienas

 Ls 15 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs,
vadītāja Lolita Vanaga, t. 29412438

Katra diena ar savu tematiku. Daudzveidīgas rotaļas, spēles, 
tikšanās un radošās darbnīcas.

7 „Saulgrieži Malēnijā”, 
25 dalībnieki, 13-16 gadi

Annas pagasts
18.06.-21.06., 3,5 diennaktis

 Ls 15 Ģimeņu biedrība „Pie pavarda”,
vadītāja Kristīne Vimba, t. 29184008

Programma balstīta uz Jāņu svinēšanas tradīcijām ar dažā-
dām aktivitātēm, piedzīvojumi un atpūta caur Saulgriežu 
tēmu.

8 „Pūznis”, 18 dalībnieki, 9-12 
gadi

Kempings „Ezermalas 44”
09.08.-13.08., 5 dienas (4 
naktis)

 Ls 20 Ģimeņu biedrība „Pie pavarda”,
vadītāja Kristīne Vimba, t. 29184008

Programmā iepazīst apkārtējo vidi, tās daudzveidību, pēta 
dabas un vides problēmas Alūksnē un domā par iespēja-
miem risinājumiem.

Jau 4. jauniešu 
diena Alūksnē!
  5. jūnijā pulksten 16 notiks 
jau 4. jauniešu diena, šoreiz ar 
nosaukumu „4. CĒLIENS”. 
Tikšanās vieta mainīta netiek - 
viss notiks skvērā pie Alūksnes 
pilsētas Tautas nama.

  Šogad priekšplānā darbošanās 
radošajās darbnīcās (rotu gatavo-
šana), kustību aktivitātēs (žon-
glēšana, parkour, deja un teātra 
sports), mini orientēšanās, Bejas 
pamatskolas, Jaunannas pamat-
skolas un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas veidotās aktivi-

tātēs. Uz skatuves - teātra sports 
un improvizācijas teātris. Neiztik-
sim arī bez mūzikas - muzikālie 
priekšnesumi no „RM Studijas” 
un Alūksnes jaunajiem DJ, grupa 
„Ourbreed”.
  25 aktīvākos līdzdalībniekus 
gaida balvas.
  „4.CĒLIENU” organizē jau-
niešu grupa „Sniegacilvēks” ar 
Alūksnes Bērnu un jauniešu cen-
tra, riteņbraukšanas kluba „Velo”, 
Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
NBS Kājnieku skolas atbalstu.

Būs vasaras nometne 
bērniem ar īpašām 
vajadzībām

  Inese Mollere, 
Latvijas Bērnu fonda Alūksnes 
un Apes nodaļas pārstāve

  Tuvojas vasara un atkal jau 
septīto gadu Latvijas Bērnu 
fonda Alūksnes un Apes noda-
ļa organizē vasaras nometni 
bērniem ar īpašām vajadzī-
bām, kas ir bez maksas.

  Gan Ziemassvētkos, gan 
Lieldienās norisinājās Latvijas 
Bērnu fonda akcija „Nepaej ga-
rām”. Tās ietvaros tika saziedoti 
līdzekļi, lai varētu notikt vasa-
ras nometnes bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Pateicoties cilvēku 
un organizāciju saziedotajiem 
līdzekļiem, nometne notiks 
arī Alūksnes un Apes novada 
bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Nometnes vieta - Alūksnes 
novada Liepnas internātpamat-
skola.
 Nometne „Ceļojums” notiks 
desmit dienas no 19. līdz 28. 
jūlijam. Nometnē aicināti pie-
dalīties bērni no 8 līdz 16 gadu 
vecuma.
  Nometnes laikā zīmēsim, 
veidosim rotas pērļu vēršanas, 
filcēšanas, mezglošanas, de-
kupēšanas tehnikās, padarīsim 
interesantāku savu apģērbu, 
gatavosim neparastus traukus, 
dziedāsim un iesim rotaļās. Ce-
ļosim gan sapņos, gan nomodā, 
iepazīstot Līgatnes dabu, cil-
vēkus un viņu radošās izpaus-
mes. Kļūsim bagātāki, iegūstot 
jaunus draugus, jaunas prasmes 
un jaunas sajūtas. Dodies šajā 
ceļojumā kopā ar mums!
  Svarīgi, ka šajās nometnēs 
tiek atrasti jauni draugi, bērni 
atpūtīsies, nostiprinās veselību. 
Bērnu vecākiem būs iespēja 
atpūsties no ikdienas rūpēm, 
liels atbalsts ģimenēm ir tas, 
ka nometne ir bezmaksas. 
Iepriekšējo gadu pieredze 
liecina, ka bērniem ar īpašām 
vajadzībām šāda nometne ļoti 
patīk, bērni ir atraisīti, jautri, jo 
lielāko laika daļu pavada brīvā 
dabā. Savstarpēja iepazīšanās, 
kopābūšana bērniem no dažādas 
vides, atpūta un darbs nomet-
nē - tāda ir nometnes ideja, lai 
bērni viens par otru uzzinātu 
ko vairāk un saprastu, ka katrs 
bērns ir citāds.
  Nometnē piedalīsies 25 bērni. 
Pieteikumus nometnei gaidām 
līdz 22. jūnijam. Tad vecāki tiks 
aicināti uz sapulci par nometni, 
par ko informēsim katru vecāku 
atsevišķi. Tā kā vietu skaits ir 
ierobežots, lūdzu, nenokavējiet 
pieteikšanos.

Pieteikties:
Latvijas Bērnu fonda 
Alūksnes un Apes nodaļas 
pārstāve Inese Mollere, tālru-
nis 29406938
Alūksnes novada sociālā 
dienesta vadītājas vietniece 
Vija Vārtukapteine, tālrunis 
64322003.

Uz tikšanos nometnē!

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs vasarā aicina
  Ņemot vērā Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra (ABJC) pieredzi 
un dalībnieku ieinteresētību, or-
ganizējot radošās skolēnu rudens 
un pavasara brīvdienas, jūnijā 4. 
– 7. klašu skolēniem centrs piedā-
vā iesaistīties kompleksā interešu 
izglītības programmā ar nosauku-
mu „Jūnijs Alūksnē un dabā”.

  Šī programma piedāvā daudzvei-
dīgu, interesantu iespēju vienlaikus 
iepazīt un darboties vairākos virzie-
nos - mākslā, veidošanā, rokdarbos, 
floristikā, tūrismā un vides izglītībā. 
Dalībniekiem būs iespēja attīstīt 
savas spējas, talantus, atrast jaunus 
draugus, kā arī iemācīties darīt 
jaunas lietas vai arī vienkārši intere-
santi un saturīgi pavadīt brīvo laiku 
3 reizes nedēļā – otrdien, trešdien, 
ceturtdien 2 - 3 stundas dienā. Dalī-
bas maksa mēnesī – 4 lati.
  Nodarbības mākslā vadīs Anita 
Vēliņa. Notiks šādas nodarbības: 
„Augi un ziedi Alūksnes parkā”, 
„Ainava Alūksnes parkā” (ski-
cēšana, zīmēšana, gleznošana), 
„Dekoratīvs šķīvis ar augu motī-
vu” (veidošana no māla), „Augu, 
ziedu motīva izmantošana plastiskā 
formā (dekoratīva trauka veidoša-

na, izmantojot augiem vai ziediem 
raksturīgo formu).
  Tūrisma un vides tēmas un akti-
vitātes vadīs Ingūna Dovgāne un 
Kristīne Vimba. Programmā būs 
Alūksnes pilsētas tūrisma objek-
tu izzināšana (darbs ar kartēm, 
brošūrām, interneta mājas lapu 
izpēte, TIC apmeklējums), Alūksnes 
pilsētas tūrisma objektu izzināšana 
(dabas muzeju „Vides labirints”, 
Alūksnes muzejs, Bībeles muzejs), 
amatnieku piedāvājuma iepazīša-
na (metālkalējs Laimonis Bāliņš, 
keramiķis Artis Bērziņš), Alūksnes 
ezertakas iepazīšana (Ezertaka, 
Tempļa kalns, Saules tilts, parks, 
Glika ozoli).
  Floristiku un rokdarbus mācīs 
Dace Alksne. Varēs apgūt papīra 
plastiku - apsveikumu gatavošanu, 
rokdarbus - auduma apdruku, rotā-
šanu - piespraudes gatavošanu, mez-
glošanu, pīšanu, vīšanu - kaklarotu, 
rokassprādzes vai auskaru gatavoša-
nu, kā arī floristiku - dažādu veidu 
Jāņu vainagu pīšanu, ziedu pušķu 
veidošanu.
  Pieteikšanās dalībai pa tālruņiem 
64322402, 29190552 līdz 31. 
maijam. Pirmā tikšanās 1. jūnijā 
pulksten 11 ABJC.

  Vasaras brīvlaikā aktivizējas velo 
sezona, tāpēc ABJC aicina 1. - 6. 
klašu skolēnus, kam patīk braukt 
ar velosipēdu, jūlijā un augustā 
iesaistīties izglītības programmā 
„Velo pulciņš”. Nodarbībās būs 
iespēja apgūt teorētiskās un prak-
tiskās zināšanas un prasmi rīkoties 
nestandarta situācijās. Programmas 
vadītāja būs Tija Āboliņa. Plānotas 
tikšanās 2 reizes nedēļā ABJC. Da-
lības maksa - 2 lati mēnesī. Sīkāka 
informācija un pieteikšanās pa tāl-
ruņiem 64322402, 29190552. Pirmā 
tikšanās 5. jūlijā pulksten 10 ABJC, 
pieteikšanās līdz 1. jūlijam ABJC.

  Garā vasaras brīvlaika sākumā 
ABJC organizē tūrisma un sporta 
aktivitāšu nometni 2. - 4. klases 
skolēniem, kas palīdzēs tās dalībnie-
kiem ieraudzīt plašās un daudzvei-
dīgās iespējas aktīvai atpūtai vasarā. 
Šī nometne ir kā aicinājums bērniem 
nesēdēt vasarā istabā pie datora un 
televizora, bet iet ārā, spēlēt spēles, 
sportot, ceļot. Tāpēc nometnes 
nosaukums ir „Aiziet dabā!”. 
Nometne notiks no 14. līdz 18. 
jūnijam. Tikšanās vieta 14. jūnijā 
pulksten 10 ABJC. Nometnes laikā 
ir paredzēts arī jautrs pārgājiens 

ar nakšņošanu teltīs (Strautiņos). 
Nometnes vadītāja - Lolita Vanaga, 
pedagogi - Sandra Buliņa un Kristī-
ne Vimba. Dalības maksa - 15 lati. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās 
pa tālruņiem 64322402, 29190552 
līdz 8. jūnijam.  Dalībnieku vecāku 
sanāksme 8. jūnijā pulksten 17 
ABJC zālē (Jaunā pils).

  No 9. līdz 13. augustam mazie 
Alūksnes novada iedzīvotāji, kas 
tikko uzsāks skolas gaitas un kuri ir 
beiguši 1. klasi (7 - 8 gadi), aicināti 
uz interesantu, daudzveidīgu dienas 
nometni „Rotaļlietu stāsti”. Katrai 
dienai veltīta sava tematika, būs 
pirātu un indiāņu dienas, varēs 
demonstrēt savas mīļākās rotaļlie-
tas un spēles, uzzināt, no kā var 
pagatavot rotaļlietu, kā arī konstruēt 
tās paši. Nometne sāksies no rīta 
pulksten 9.30, noslēgsies 16.30. No-
metnes vadītāja būs Lolita Vanaga, 
pedagogi - Jolanta Apsīte un Iveta 
Kronberga. Pieteikšanās līdz 16. 
jūlijam. Dalībnieku vecāku sanāk-
sme 3. augustā pulksten 17 ABJC. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās 
pa tālruņiem 64322402, 29190552. 
Dalības maksa 15 lati.
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Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā Alūksnē
1.05. - 30.09. 

(6,7) (1-5) 1.05. - 30.09. 
(6,7) 1.05. - 30.09.

Alūksne AO 07.10 07.10 09.50 10.55 16.05 17.20 18.25 18.25 19.35

Torņa iela 07.13 07.13 09.53 10.58 16.08 17.23 18.28 18.28 19.38

MRS 07.20 07.20 10.00 11.05 16.15 17.30 18.35 18.35 19.45

Kolberģis 07.26 07.26 10.06 11.11 16.20 17.36 18.41 18.41 19.51

MRS 07.32 07.32 10.12 11.17 16.23 17.42 18.47 18.47 19.54

Sīļi 16.25 19.56

MRS 16.27 19.58

Torņa iela 07.36 07.36 10.16 11.21 16.31 17.46 18.50 18.50 20.01

Alūksne AO 07.39 07.39 10.19 11.24 16.34 17.49 18.53 18.53 20.04

RCI 07.42 10.23 11.28 17.52 18.56 20.07

Slimnīca 07.46 10.26 11.31 17.56 19.00

Apes iela 20.10

Tiesa

RCI 07.50 10.32 11.37 18.02 19.04 20.13

Alūksne AO 07.53 10.35 11.40 18.05 19.07 20.15

Maizes 
kombināts 11.52 18.17

Alūksne AO 11.58 18.23

MARŠRUTA KUSTĪBAS SARAKSTS Nr. 3051 “ALŪKSNE - KOLBERĢIS - SLIMNĪCA - ALŪKSNE”
Ziemā (1.10. - 30.04.) un vasarā (1.05. - 30.09.)

Kursē tikai vasarā (1.05. - 30.09.)

1.05. - 30.09.  
(1-5) 1.05.-30.09.

Alūksne AO 07.00 (1-6) 08.00 09.15 11.05 12.50 17.10 18.05 (1-5) 18.05 19.15

Tirgus 07.02 (1-6) 08.02 11.07 12.52 17.12 18.07 (1-5) 18.07 19.17

Torņa iela 07.07 (1-6) 08.07 09.18 11.12 12.57 17.17 18.12 18.12 19.22

Sīļi 09.30

Kalnadruvas 07.11 (1-6) 08.11 11.16 13.01 17.21 18.16 18.16 19.26

Torņa iela 07.15 (1-6) 08.15 09.42 11.20 13.05 17.25 18.20 18.20 19.30

Tirgus 07.19 (1-6) 08.19 11.24 13.09 17.29 18.24 18.24 19.34

Alūksnes AO 07.21 (1-6) 08.21 11.26 13.11 14.21 16.36 17.31 18.26 18.26 19.36

Mazā skola 07.23 (1-6) 08.23 11.29 13.13 14.23 16.38 17.33 18.28 19.38

Tiesa 07.31 (1-6) 08.28 11.33 13.21 14.28 16.46 17.38 18.33 19.43

Apes iela 07.33 (1-6) 08.30 11.38 13.23 14.30 16.48 17.40 18.36 19.46

Slimnīca 07.36 (1-6) 08.34 13.36 14.43 16.57

Kapsēta 07.40 (1-6) 08.38 11.43 13.31 14.38 16.53 17.48 18.43 19.53

Apes iela 07.45 (1-6) 08.45 11.50 13.38 14.45 17.00 17.55 18.50 20.00

Tiesa 07.47 (1-6) 08.47 11.52 13.40 14.47 17.02 17.57 18.52 20.02

Mazā skola 07.52 (1-6) 08.53 12.00 13.46 14.53 17.07 18.02 18.57 20.07

Alūksnes AO 07.54 (1-6) 08.55 09.45 12.02 13.48 14.55 17.09 18.04 18.59 20.09

MARŠRUTA KUSTĪBAS SARAKSTS Nr. 3050 “ALŪKSNE - KALNADRUVAS - KAPSĒTA - ALŪKSNE”
Ziemā (1.10. - 30.04.) un vasarā (1.05. - 30.09.)

AR SAKNĒM ALŪKSNĒ
2010.gada 31.jūlijā

  no 10.00…
Svinību dalībnieku REĢISTRĀCIJA 
pie skolas
  11.00
DIEVKALPOJUMS Alūksnes ev.lut. 
baznīcā (piedalās koris „Atzele”)
  11.00 – 12.30
Ģimnāzijas JAUNIEŠU AKCIJA
„Ieskaties, ieklausies manas skolas 
vēsturē!”
  12.30
Jauno OZOLU STĀDĪŠANA pie Glika 
ozoliem
  13.00
ZIEDU NOLIKŠANA Alūksnes pilsētas 
kapos (bijušajiem skolotājiem, tehniska-
jiem darbiniekiem) 
  13.00  
Grāmatas „ERNSTA GLIKA ĢIMNĀ-
ZIJAI 100” atvēršana

  13.30 – 15.00 
Labo darbu PALDIES VĀRDI (koncerts, 
apbalvošana)
  15.00
Goda sienas „ĢIMNĀZIJAS LEP-
NUMS” atklāšana 
  15.30 -17.00 
Skolas MUZEJA LAIKS un ATVĒR-
TĀS DURVIS
  18.00 – 19.30 
Lielais svinību KONCERTS „Ar saknēm 
Alūksnē” 
  no 19.30
Fotografēšanās un absolventu tikšanās 
klasēs 
  21.00 -...
Simtgades svinību BALLE 

Dalības maksa 3 Ls

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas simtgades svinību norise

E.Glika AVĢ 100 gadu jubilejas pasākumam var ziedot pārskai-
tot uz ziedojumu kontu-
Saņēmējs: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Reģ.Nr.90000018406

Bankas kods: UNLA2X
Konts: LV 17 UNLA 0025 1041 42632

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 5.pun-
ktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes

2010.gada 27.maija lēmumu Nr.284
 (protokols Nr.11, 42.punkts)NOTEIKUMI 

Par caurlaižu izsniegšanu iebraukšanai Alūksnes Pilssalā

Turpinājums no 2. lappuses

  2.1.1.4. Alūksnes novada pašvaldības 
transporta līdzekļiem;
  2.2.2. Alūksnes novada pašvaldības 
licencēšanas komisija, katrā individuālā 
gadījumā, izvērtējot attiecīgā autotrans-
porta iebraukšanas Alūksnes Pilssalā 
nepieciešamību, var izsniegt dienas, 
mēneša vai sezonas caurlaidi iebrauk-
šanai Alūksnes Pilssalā par maksu, kas 
samazināta par 50%:  
  2.2.2.1. pasākumu rīkotājiem 
(māksliniekiem, menedžeriem, sporta 
treneriem utt.); 
  2.2.2.2. pasākumu dalībniekiem 
(māksliniekiem, sportistiem utt).
  2.2.3. maksas caurlaidi transporta 
līdzekļu (izņemot kravas automašīnu un 
traktortehnikas) iebraukšanai Alūksnes 
Pilssalā, ko izsniedz Alūksnes novada 
pašvaldības Tūrisma informācijas 
centrs:
  2.2.3.1. vieglajām automašīnām un 
motocikliem Ls 1,- stundā (tajā skaitā 
PVN maksājums), katra nākošā stunda 
– Ls 0,20 (tajā skaitā PVN maksājums);
  2.2.3.2. autobusiem ar sēdvietām vai-
rāk kā 14 cilvēkiem, kā arī transporta 

līdzekļiem ar pilnu masu 3,5 t – Ls 5,- 
stundā (tajā skaitā PVN maksājums), 
katra nākošā stunda – Ls 0,20 (tajā 
skaitā PVN maksājums);
  2.2.3.3. transporta līdzekļu (izņemot 
kravas automašīnu un traktortehnikas) 
iebraukšanai Pilssalā mēnesim – Ls 
10,00 (tajā skaitā PVN maksājums);
  2.2.3.4. transporta līdzekļu (izņemot 
kravas automašīnu un traktortehnikas) 
iebraukšanai Pilssalā sezonai (no 1.mai-
ja līdz 1.novembrim vai no 1.novembra 
līdz 1.maijam) – Ls 20,00 (tajā skaitā 
PVN maksājums).
  2.2.4. Bez caurlaides Alūksnes Pilssa-
lā var iebraukt:
  2.2.4.1. operatīvo dienestu transporta 
līdzekļi (saskaņā ar Ministru kabineta 
19.01.1999. noteikumiem Nr.15 “Ceļu 
satiksmes noteikumi”) dienesta pienā-
kumu pildīšanai;
  2.2.4.2. avārijas dienestu operatīvie 
transporta līdzekļi, likvidējot avārijas 
un to sekas;
  2.2.4.3. transporta līdzekļi ar rokas 
vadību, kurus vada invalīdi;
  2.2.4.4. autotransports, kurā tiek vests 
invalīds ar kustību traucējumiem (uzrā-
dot invalīda apliecību);

  2.2.4.5. Alūksnes novada pašvaldības 
oficiālo delegāciju transporta līdzekļi.

3. Caurlaižu izsniegšanas kārtība

  3.1. Bezmaksas caurlaides un caurlai-
des par samazinātu maksu saņemšanai 
Alūksnes novada pašvaldības licencē-
šanas komisijai adresēts iesniegums ie-
sniedzams pašvaldības kancelejā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, kurā norādīts:
  3.1.1. iesniedzēja vārds, uzvārds, per-
sonas kods un adrese (fiziskai personai) 
vai nosaukums, reģistrācijas numurs un 
adrese (juridiskai personai);
  3.1.2. bezmaksas caurlaides vai caur-
laides par samazinātu maksu saņemša-
nas nepieciešamības pamatojums;
  3.1.3. transporta līdzekļa veids, marka 
un reģistrācijas numurs, kura iebrauk-
šanai Alūksnes Pilssalā caurlaide 
paredzama;
  3.1.4. konkrēts datums vai termiņš, uz 
kādu iesniedzējs vēlas saņemt caurlaidi.
  3.2. Iesniegumus par bezmaksas 
caurlaižu un caurlaižu par samazinātu 
maksu izsniegšanu Alūksnes novada 
pašvaldības licencēšanas komisija 
izskata 7 darba dienu laikā un pieņem 

lēmumu par:
  3.2.1. bezmaksas caurlaides vai 
caurlaides par samazinātu maksu 
izsniegšanu;
  3.2.2. atteikumu izsniegt bezmaksas 
caurlaidi vai caurlaidi par samazinātu 
maksu.
  3.3. Lēmuma par bezmaksas caurlaižu 
izsniegšanu gadījumā, tiek sagatavota 
bezmaksas caurlaide, kas tiek izsniegta 
iesniedzējam.
  3.4. Lēmuma par caurlaides par sama-
zinātu maksu izsniegšanu gadījumā tiek 
sagatavota caurlaide par samazinātu 
maksu, kas tiek izsniegta iesniedzējam 
pēc attiecīgās samaksas pārskaitīšanas 
Alūksnes novada pašvaldības bankas 
kontā.
  3.5. Alūksnes novada pašvaldības 
licencēšanas komisijas lēmumu par 
atteikumu izsniegt bezmaksas caurlaidi 
un caurlaidi par samazinātu maksu var 
pārsūdzēt Alūksnes novada domei 30 
dienu laikā no lēmuma paziņošanas 
dienas.
  3.6. Maksas caurlaides iebraukša-
nai Alūksnes Pilssalā tiek izsniegtas 
Alūksnes novada pašvaldības Tūrisma 
informācijas centrā Pils ielā 74, 
Alūksnē pēc attiecīgās maksas pārskai-
tīšanas Alūksnes novada pašvaldības 
bankas kontā vai tās iemaksāšanas 
Alūksnes novada pašvaldības Tūrisma 
informācijas centra kasē. 

4. Sevišķie noteikumi

  4.1. Caurlaide iebraukšanai Alūksnes 

Pilssalā ir derīga tikai konkrētam trans-
porta līdzeklim un caurlaidē minētajā 
laikā.
  4.2. Izsniegtās caurlaides mēnesim 
vai sezonai nav derīgas iebraukša-
nai Alūksnes Pilssalā lielu publisko 
pasākumu laikā (piemēram, Pilsētas 
svētkos, Dziesmu un deju svētkos, Līgo 
svētkos, bērnu pasākumos, gadījumos, 
ja Alūksnes Pilssalas kompleksi tiek 
izmantoti citu lielu pasākumu organizē-
šanai un tamlīdzīgi), kad iebraukšanas 
kārtību Alūksnes Pilssalā regulē papil-
dus uzstādītas ceļa zīmes vai satiksmes 
regulētāji.
  4.3. Maksa par iebraukšanu Alūksnes 
Pilssalā ieskaitāma Alūksnes novada 
pašvaldības bankas kontā A/S ”SEB 
banka”, kods UNLALV2X, konta 
Nr.LV58 UNLA 0025 0041 3033 5.  

5. Citi nosacījumi

  5.1. Naudas līdzekļi par Alūksnes 
novada pašvaldības sniegtajiem pa-
kalpojumiem, kas saistīti ar iebrauk-
šanu Alūksnes Pilssalā, izmantojami 
Alūksnes Pilssalas labiekārtošanai.
  5.2. Šo noteikumu 2.2.3.1. un 
2.2.3.2.punkts zaudē spēku ar maksas 
automāta pie Alūksnes Pilssalas tilta 
uzstādīšanas dienu.
  5.3. Noteikumi ir saistoši visām 
Alūksnes novada pašvaldības iestādēm, 
institūcijām, amatpersonām un darbi-
niekiem.

1.10. - 30.04.



8.  Alūksnes Novada Vēstis 29.05.2010.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 04.06.2010. 
04.06.2010.

11.00 – 12.00
14.00 – 15.00

Jaunalūksnes pagasta pārvaldē 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpa

Andis KRĒSLIŅŠ 07.06.2010. 
14.06.2010.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Malienas pagasta pārvaldē

Elita LAIVA 04.06.2010. 
14.06.2010.

9.00 – 10.00 
9.00 – 10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Zeltiņu pagasta pārvaldē

Ēriks MEDISS 17.06.2010. 9.00 - 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 04.06.2010. 9.00 – 10.00 Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē

Jānis NĪKRENCIS 02.06.2010. 
09.06.2010.

14.00 – 17.00 
13.00 – 15.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Pededzes pagasta pārvaldē

Marina RAMANE
08.06.2010. 
08.06.2010. 
08.06.2010.

9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30 
12.00 – 13.00

Alsviķu pagasta pārvaldē 
Jaunalūksnes pagasta pārvaldē 

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA 08.06.2010. 13.00 – 16.00 Mārkalnes pagasta pārvaldē

Laimonis SĪPOLS 10.06.2010. 
21.06.2010.

13.00 – 14.00 
10.00 – 11.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 28.06.2010. 
28.06.2010.

10.00 – 11.00 
11.00 – 12.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē 
SIA „OZOLI AZ” Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 09.06.2010. 16.00 - 17.00 SIA “4Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 15.06.2010. 
15.06.2010.

9.30 – 11.00 
12.00 – 13.30

Annas pagasta pārvaldē 
Alsviķu pagasta pārvaldē

Valda ZELTIŅA 07.06.2010. 
09.06.2010.

15.00 – 17.30 
9.00 – 10.00

Jaunlaicenes pagasta pārvaldē 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

Apmeklētāju pieņemšana jūnijā

Pasākumi jūnijā Alūksnes novadā
Sporta aktivitātes Alūksnes novadā

  1. jūnijā orientēšanās sacensību HO-
RIZONTS 7. kārta „Šūpalās” Alūksnes 
ezera Z krastā. Starts no 16.00 līdz 
19.00.
  8. jūnijā orientēšanās sacensību 
HORIZONTS 8. kārta Dūju dambis 
(marķējums no Zeltiņiem). Starts no 
16.00 līdz 19.00.
  8. jūnijā 18.00 novada čempionāts 
minifutbolā Pilssalas stadionā.
  10. jūnijā 18.00 novada čempionāts 
minifutbolā Pilssalas stadionā.
  15. jūnijā orientēšanās sacensību 
HORIZONTS 9. kārta pie autobusu 
pieturas „Liepkalni” (ceļš Alūksne - 
Ape). Starts no 16.00 līdz 19.00.
  15. jūnijā 18.00 novada čempionāts 
minifutbolā Pilssalas stadionā.
  17. jūnijā 18.00 novada čempionāts 
minifutbolā Pilssalas stadionā.
  22. jūnijā novada čempionāts orien-
tēšanās sportā un sacensību HORI-
ZONTS 10. kārta pie autobusu pieturas 
„Dzeņi” (ceļš Alūksne - Zeltiņi). Starts 
no 16.00 līdz 19.00.
  23. jūnijā 11.00 riteņbraukšanas 
sacensības „Līkloči papardēs” Ilzenē.
  26. jūnijā 10.00 novada čempionāta 
„Ielu basketbolā” I kārta Pilssalas 
stadionā.

Alūksnē

  12. jūnijā 18.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā filma - romantiska drāma 
„Vikija Kristīna Barselona”, sadarbī-
bā ar Kinopunkts un Amigo. Ieeja: 1 
santīms.
  12. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssalā 
pasākums visām paaudzēm „Summer 
Season Opening”. Ieeja: Ls 3.
  19. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssalā 
balle, spēlē grupa „Rolise”, starplaikos 
diskotēka. Ieeja: Ls 2.
  22. jūnijā no 17.00 līdz 22.00 „Jāņu 
dienas zemnieku tirgus” Alūksnes 
tirgus laukumā, dažādas amatniecības 
darbnīcas, koncerts.
  26. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssalā 
balle, spēlē un dzied Kristīne Šomase, 
Edgars un Zigmārs Krūmiņi un dīdžejs 
Juris Marinovs.

Alūksnes muzejā

  21. jūnijā 04.15 Alūksnes muzejs jau 
ceturto gadu aicina uz Saules sagaidī-
šanu Alūksnes ezera krastā, „Vējiņos”, 
kopā ar Liepnas pagasta ļaudīm Ilzes 
Briediņas vadībā!

Izstādes:
  Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”. 
  Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” darbu izstāde „Atveram pū-
ralādi”. No 15. maija līdz 24. jūnijam 
sestdienās un svētdienās muzejā būs 
atvērtas radošās darbnīcas.
  Līdz 12. jūnijam dizainera, gleznotāja 
Ivara Vecāna jubilejas izstāde „Mirkļu 
spēle”.
  Vēsturiska izstāde „Paskatieties 
spogulī”. 
  Vēsturiska izstāde par Alūksnes pilsē-
tu „Krustpunktā”. 
  Pētera Zālīša kolekcijas izstāde „Me-
hāniskie mūzikas instrumenti”.

Pastāvīgās ekspozīcijas:
  „Marienburgas cietoksnis 1342. – 
1702.”. 
  „Stāsts par Leo Kokli”. 
  „Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”. 
  „Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes:
  01.- 30.06. „Gaist līgo brīnums/meiju 
tvana elpā” abonementā
  01.- 30.06. „Starp savējiem būt 
savējam” (jubilārs - Jānis Mauliņš) 
abonementā
  01.- 30.06. „Pašvaldība informē” 
lasītavā
  01.- 30.06. „Dārza pasaule” (par dārzu 
veidošanu) lasītavā
  01. – 30.06. „Nāc nākdama Jāņu 
diena!” bērnu literatūras nodaļā
  01.- 30.06. „Ko lasīsim vasarā?” 
bērnu literatūras nodaļā
  01. – 30.06. „Spānijas prezidentūra 
ES” Eiropas Savienības informācijas 
punktā
  01. – 30.06. „Jaunas idejas labākai 
Eiropai” Eiropas Savienības informāci-
jas punktā

Pasākumi:
  01.- 30.06. „Saulstariņu skolas” dalīb-
nieku zīmējumu izstāde
  28.06.2010. Jauno grāmatu diena

Alsviķu pagastā

  4. jūnijā 18.00 Alsviķu kultūras namā 
PII „Saulīte” 45 darbības gadu jubilejas 
cikla noslēguma pasākums „Laiku 
piepilda cilvēks”.
  11. jūnijā 17.00 sporta laukumā 
Alsviķos pēcpusdiena bērniem un 
jauniešiem „Nāc gavilēt vasarā!” 

(sportiskas aktivitātes, atrakcijas, rota-
ļas, konkursiņi, utt).
  11. jūnijā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā disenīte bērniem (spēlēs DJ 
Jurka).
  22. jūnijā pagasta amatiermākslas 
dalībnieki ielīgos Jāņus pulksten 16 
- Strautiņos, pulksten 17 - Nēķenā, 
pulksten 18.30 - Karvā, pulksten 19.30 
- Rezakā, pulksten 20 - Alsviķos.
  Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Vācu rakstniekam Tomasam Mannam 
– 135”, „Dzejniecei Paulīnai Bārdai 
– 120”, „Rakstniekam, žurnālistam – 
Mārim Čaklajam – 70”, „Franču rakst-
niekam – Antuānam Sent - Ekziperī 
– 110”, tematiskās izstādes: „Komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņas diena” 
(1.- 20. jūnijs), „Pār gadiņu Jānīts 
nāca” (10.- 30. jūnijs).
 1.-3. jūlijs - III Alsviķu pagasta svētki 
(ar moto „Alsviķu pagasta tradīcijas un 
godi”).
 3. jūlijs – Alsviķu vasaras brīvdabas 
estrādes atklāšanas svētki. (Sekojiet 
reklāmai!).

Annas pagastā

  6. jūnijā 14.00 Annas kultūras namā 
deju koncerts „Lecam pa jaunam, 
lecam pa vecam”. Piedalās: Alsviķu 
kultūras nama senioru deju kolektīvs 
„Vēlreiz” un Alūksnes Bērnu un jau-
niešu centra sarīkojumu deju kolektīvs 
„Virpulītis”. Ieeja: Ls 0,50.
  19. jūnijā 21.00 danču vakars Annas 
kultūras namā vasaras saulgriežus gai-
dot. Pasākumā tiks mācītas un dejotas 
tautiskās dejas. Ieeja: Ls 0,50.

Ilzenes pagastā

  14. jūnijā 19.00 piemiņas zīmes 
represētajiem ilzeniešiem atklāšana pie 
lauztās priedes Ilzenes pagastā.
  21. jūnijā 16.00 ziedu ugunskura 
atklāšana pagasta centrā „Jaunzemos”, 
16.30 līgošana „Madarās”, pulksten 
17 līgošana „Sivecos”, 17.30 līgošana 
„Čonkās”, 18.00 līgošana „Mežšlokās”, 
18.30 līgošana „Liepiņās”, 19.00 līgo-
šana „Paiķenos”, 19.30 līgošana „Ontu 
kalnā”, 20.00 līgošana „Ilzenes muižā”, 
21.00 pasākums „„Rasas nakts” pie 
Šļoku ezera.
  23. jūnijā līgosim Ilzenē: 10.00 velo-
brauciena „Līkloči papardēs” atklāšana, 
„Umurkumurs” ar Jāņu cienastiem, 
Jāņu pušķojumu izstāde, dažādas 
jautras izdarības Līgo noskaņās kopā 
ar Ilzenes pagasta dzīves zinātājām 
Vizmu un Zelmu, 14.00 velobrauciena 
dalībnieku apbalvošana, 20.00 Ilzenes 
drāmas pulciņa veidotā izrāde R. 
Blaumanis „No saldenās pudeles”. 
22.00 Līgo nakts balle kopā ar mūzi-
ķiem Uldi Mūrnieku un Andri Grāpu.

Jaunalūksnes pagastā

  1. jūnijā 10.00 Kolberģa tautas namā 
Bērnu rīts kopā ar jauno iluzionistu 
Robertu Verneru Kalēju un studijas 
„RIJA” animācijas filmu demonstrē-
šanu.
  16. jūnijā Bejas bibliotēkā inte-
rešu klubiņā „Pipariņš” pasākums 
„Pirmsjāņu rosība”.
  23. jūnijā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” Līgo nakts zaļumballe 
kopā ar grupu „Ginc un es” (Rēzekne). 
Līgām un Jāņiem ieeja brīva, darbosies 
bufete.
  26. jūnijā 16.00 Bejas brīvdabas es-
trādē „Dainas” Gulbenes Tautas teātra 
izrāde - R. Blaumanis „Trīnes grēki”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Dzejniekam Mārim Čaklajam – 70”, 
„Līgo nakts uz margrietiņu lauka,/Grie-
zes dziesmā noreibusi stāv”.
  29.jūnijā Bejas novadpētniecības cen-
tra ekspedīcija uz novadnieku, jubilāru 
Ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu 
doktora Alekseja Dzens Litovska un fo-
togrammetrijas pamatlicēja, ģeodēzijas 
profesora Alvila Buholca mājvietām, 
uz gleznotāja Leo Kokles mājvietu un 
Pētera I akmeni.

Jaunannas pagastā

  20. jūnijā 20.00 Jaunannas Zaķusalas 
estrādē (lietus gadījumā tautas namā) 
koncertprogramma „Tu esi vasarā”.
  23. jūnijā 22.00 Jaunannas Zaķusalas 
estrādē Līgo nakts zaļumballe kopā ar 
grupu „Rolise” (starplaikos DJ Salvis).

Jaunlaicenes pagastā

  4. jūnijā 13.00 Jaunlaicenes estrādes 
teritorijā aktīvas un atraktīvas izklaides 
skolas un pirmskolas vecuma bērniem 
„Esmu laimīgs bērnībā”. 16.00 Apes 
tautas nama bērnu mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu KONCERTS.
  13. jūnijā 19.00 Jaunlaicenes tautas 
namā Apes dramatiskā kolektīva „Du-
cis” izrāde, M. Zīle „Sunītis un viņa 
kauliņš”. Ieeja – cik nav žēl.
  22. jūnijā 20.00 Jaunlaicenes estrādē 
A. Tauriņa komēdija 3 cēlienos „Pārdo-
tie svētki” Jaunlaicenes amatierteātra 
„Jumts” un Veclaicenes dramatiskā 
kolektīva kopdarbs. Ieeja: Ls 1, skolas 
vecuma bērniem Ls 0,50, pirmskolas 

vecuma bērniem ieeja brīva.
  Jaunlaicenes muižas muzejā no 6. 
jūnija  līdz 3. oktobrim Latvijas piļu un 
muižu asociācijas rīkotā jubilejas akcija 
„Apceļosim Latvijas pilis!”.
  Jaunlaicenes muižas muzejā izstādes 
„Ar dzērvju zābakiem kājās”, „Jaunlai-
cenes muiža”, interaktīvas nodarbības 
muižas parkā „Dārgumu meklēšana 
Jaunlaicenes muižas parkā”, „Tautas 
dziesmu labirints”, „vāveru” veidošana 
un pastalu darināšana muzejā, pastaigas 
stāstnieka pavadībā, atklātais krājums.
  Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā litera-
tūras izstāde „Mārim Čaklajam – 70”, 
izstāde „Jānis kūra uguntiņu…”.

Kalncempju pagastā

  Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Vācu rakstniekam Tomasam 
Mannam – 135”, „Jāņu diena lepni 
nāca, ugunīs vizēdama!”.

Liepnas pagastā

  1. jūnijā 12.00 Liepnas tautas namā 
starptautiskajai bērnu aizsardzības 
dienai veltīts pasākums „Es uzzīmēju, 
izdziedāju, izspēlēju pasauli!”.
  23. jūnijā 18.00 pie Liepnas tautas 
nama Jāņu ielīgošana. 20.00 brīvda-
bas estrādē „Saidupe” „Mīlēšanās 
pamācība Līgo naktī Saidupītē”. 22.00 
brīvdabas estrādē „Saidupe” balle ar 
grupu „Rakari”.

Malienas pagastā

  1. jūnijā 12.00 Malienas tautas namā 
tikšanās un brīvā laika pavadīšana kopā 
ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jauniešiem.
  23. jūnijā Jāņu un Līgu aplīgošana 
Malienas pagastā.
 
Mālupes pagastā

  No 1. līdz 5. jūnijam Mālupes bib-
liotēkā sākumskolas audzēkņu darbu 
izstāde „Mēs esam šajā pasaulē”.
  5. jūnijā 22.00 Mālupes salā grupa 
„Tranzīts”. Pirms un pēc koncerta DJ 
Ralfs.
  No 21. līdz 30. jūnijam Mālupes bib-
liotēkā tematiska izstāde „No Jāņiem 
līdz Pēteriem”.

Mārkalnes pagastā

  1. jūnijā 12.00 Starptautiskajā bērnu 
aizsardzības dienā Mārkalnes pamat-
skolas teritorijā sporta un kultūras die-
na „Nāc pulkā!” (sporta spēles, jautras 
stafetes, ritma deju grupa, dziedātāji. 
Noslēgumā diskotēka).
  5. jūnijā 22.00 brīvdabas estrādes 
„Lakstīgalas” atklāšanas balle. Spēlē 
grupa „Rolise”.
  6. jūnijā 13.00 Mārkalnes tautas 
namā atpūtas pēcpusdiena senioriem.
  No 11. līdz 15. jūnijam Mārkalnes 
bibliotēkā literatūras izstāde represēto 
piemiņai „Sirdīs vēl vagonu riteņi 
klaudz....”.

  12. jūnijā 19.00 Mārkalnes tautas 
namā Annas kultūras nama teātra 
kolektīva izrāde „Mēs dzīvojam šeit, 
Latvijā”.
  16. jūnijā Mārkalnes bibliotēkā 
literatūras izstāde „Rakstniekam Mārim 
Čaklajam – 70”.
  No 21. līdz 28. jūnijam literatūras 
izstāde „Līgotāji, līgotāji, nav vairs tālu 
Jāņu diena”.
  22. jūnijā 12.00 brīvdabas estrādē 
„Lakstīgalas” Līgo svētku ieskaņas 
Zāļu tirgus ar plašu kultūras program-
mu un brīvdabas kafejnīcu. Noslēgumā 
zaļumballe, spēlē grupa „Rakari”.

Pededzes pagastā

  16. jūnijā Pededzes bibliotēkā jauno 
grāmatu diena.
  23. jūnijā par godu Jāņiem, Pēte-
riem un Pāviliem Pededzes brīvdabas 
estrādē pasākums „Par prieku tev, par 
prieku sev”.

Veclaicenes pagastā

  1. jūnijā 12.00 Veclaicenes tautas 
namā sadarbībā ar bibliotēku bērnu 
pasākums „Es zīmēju un veidoju sauli”.
  4. jūnijā 21.00 Veclaicenes brīvdabas 
estrādes sezonas atklāšanas svētki kopā 
ar grupu „Baltie lāči”.
  23. jūnijā 20.00 Veclaicenes brīvda-
bas estrādē A. Tauriņa teātra izrāde 3 
cēlienos „Pārdotie svētki” Veclaice-
nes teātra kolektīva un Jaunlaicenes 
amatierteātra “Jumts” kopdarbs. 22.00 
Veclaicenes brīvdabas estrādē Jāņu 
balle.

Zeltiņu pagastā

  4. jūnijā 20.00 bijušajā Zeltiņu 
raķešu bāzē elektroniskās deju mūzikas 
pasākums.
  22. jūnijā 20.00 Zeltiņu estrādē 
Līgosvētku ieskaņas koncerts. 22.00 
zaļumballē spēlē grupa „Nakts ekspre-
sis” (Rēzekne).
  Zeltiņu bibliotēkā izstādes: „Mārim 
Čaklajam - 70”, „Lai smaržo Jāņu 
zāles”, izstāžu cikla „Šķiram gadskārtu 
grāmatu” 3. „Vasaras grāmata”.
  Zeltiņu muzejā mini izstādes: „Svei-
ka, Alūksne”, „Zeltiņi 2009.”, „Glika 
mantojums”.

Ziemera pagastā

  No 14. līdz 29. jūnijam Māriņkalna 
bibliotēkā literatūras izstāde: „Dzej-
nieks, kas pabijis gan paradīzē, gan 
ellē” (M. Čaklajam - 70).
  19. jūnijā 19.00 Māriņkalna tautas 
namā folkloras skoliņa „Gadskārtu 
svētki vasarā” un Jāņu ielīgošanas 
pasākums sadarbībā ar Māriņkalna 
bibliotēku.
  No 15. līdz 27. jūnijam Māriņkalna 
bibliotēkā literatūras izstāde „Visu 
gadu dziesmas krāju, „Jāņu dienu 
gaidīdama”.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
7. un 21. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

7. un 21. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
7. un 21. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

un 11. jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
 

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes pilsētas svētki  
„Ar saknēm Alūksnē,

ar zariem pasaulē”
30. jūlijs - 1. augusts

30. jūlijs 
Alūksnes Pilssala
  20.30 konkurss „Mis un Misters Alūksne”. 
Ieeja: Ls 5 (iepriekšpārdošanā), Ls 6 (pasā-
kuma dienā)
  24.00 nakts balle. Spēlē „Vēja radītie” (Si-
gulda) un dīdžejs Agris Semevics. Ieeja: Ls 2

31. jūlijs
Pie Jaunās pils
  9.00 amatnieku tirdziņš
  9.30 pilsētas svētku atklāšana
  12.00 akcija „Dzijām savienotās pilsētas” 
un 2. Latvijas ātradīšanas čempionāts
  15.00 dienas koncerts „Satikšanās pilsēta”. 
Piedalās: deju kopa „Katvari” (Limbaži), 
TDA „Ritenītis” (Rīga), novada deju kolektī-
vi, folkloras kopas
Administratīvās ēkas laukumā
  21.00 koncerts - balle. Muzicē grupas „Kek-
si”, „Alūksnes brālība”, Kristīna Zaharova
  24.00 uguņošana
Alūksnes muzejā
  12.00 Klausa Štobera (Lejasreina, Francija) 
fotogrāfiju albuma „Neparasts ceļojums pa 
Vidzemi” atvēršanas svētki 
  14.00 Ā.Liepaskalna piemiņas izstādes 
atklāšana, grāmatas „Ā. Liepaskalna dzīves 
soļi” atvēršanas svinības
Pilssalā, stadionā
  10.00 netradicionālo nemotorizēto brau-
camrīku šovs. Piedalās frīkbaikeru apvienība 
„Apokalipses jātnieki”(Rīga) 
  11.00 netradicionālo braucamrīku sacen-
sības
  12.00 Ā. Liepaskalna piemiņas soļošanas 
sacensības 
  13.30 apbalvošanas ceremonija
Pilssalas teritorijā
  12.00 smilšu skulptūru konkurss (pie p/a 
„ALJA”)
  14.00-18.00 sportiskās aktivitātes (strītbols, 
pludmales volejbols, futbols, spēka vīri, loku 
šaušana)
Pie Alūksnes tautas nama
  9.00 tirdziņš
  10.00 bērnu un jauniešu satikšanās diena  
„Smaidi, pilsēta”
  10.00 rīta sveiciens
  10.30 Alūksnes novada muzikālo bērnu un 
jauniešu koncerts
  12.00 Alūksnes novada mazo vokālistu 
konkursa „Cālis” dalībnieku koncerts
  13.00 jauniešu rokgrupu koncerts
  14.00 mūsdienu deju koncerts
Visas dienas garumā: piepūšamās atrakcijas, 
aktivitātes, akcijas u.c.

1. augusts 
Tempļakalna pussalā
11.00 Kapusvētki
13.30 koncerts Tempļa kalnā. Muzicē grupa 
„Autobuss debesīs”


