
PIEKTDIENA, 2.augusts „IESILDĀM PILSĒTU”

Ziemeļeiropas zonas Trofi reidu čempionāta 1.posms un

Latvijas Trofi reidu čempionāta 5.posms 

 Parādes brauciena starts no Rūpniecības ielas 2K uz Dārza ielu 1111:00 

 Automašīnu parāde administratīvās ēkas laukumā, Dārza ielā 1111:30 

 Sacensību atklāšana, sacensību starts (Rūpniecības ielā 2K)13:00 

Dārza ielā, posmā no Tirgotāju līdz Helēnas ielai

 GHETTO BASKET ielu basketbola turnīrs17:00 

Pie Alūksnes Jaunās pils

Pilsētas svētku atklāšanas pasākums 

 Lielkoncerts „Mūs vieno mājas”21:00

Muzicē „MIRAGE JAZZ ORCHESTRA” (vadītājs Lauris Amantovs),

dzied atpazīstami, populāri, talantīgi bijušie un esošie alūksnieši. 

Koncertu vada aktrise Anta Aizupe

 Projekciju šovs „Alūksnes Jaunās pils 150 gaismas stari”23:00

 Pilsētas ielu ballītes 23:30

Lielā Ezera ielā spēlē grupa „SAVĒJIE” un DAINIS DOBELNIEKS 

(rīko izklaides un atpūtas vieta „Klondaika”)

Administratīvās ēkas laukumā spēlē grupa „COCO” 

un DJ (rīko SIA „AŠUKALNS”)

Pie Alūksnes Jaunās pils spēlē DJ AIVIS 

(rīko SIA „JAUNOZOLI AVP” un SIA „IEROČI LĀČPLĒSIS”)

MJIC „Pa GALMS”, Dārza ielā 8A

  Elektroniskās mūzikas un eksperimentu pasākums „AL KINGS”21:00

SESTDIENA, 3.augusts „PILSĒTĀ IET KARSTI” 

 

Pie Alūksnes Jaunās pils

  Amatnieku tirgus, radošās darbnīcas 10:00

  Atraktīvs Valmieras Drāmas teātra dziedošo aktieru 10:00

grupas „ŽERĀRI” koncerts

  Teatrāli muzikāls Dailes teātra dziedošo aktieru12:00

ansambļa „ILGA” koncerts

  Grupas „NO PUSVĀRDA”  koncerts 14:00

Koncertus vada aktieris Guntis Skrastiņš

Akvarelistu studijas „AQUA” dalībnieku plenērs - salidojums

  Akvarelistu plenērs pilsētā - 10:30 - 12:00

Lielā Ezera ielas skvērā, 

pie Alūksnes Jaunās pils, laukumā pie Bībeles muzeja

  Studijas izstādes atklāšana 16:00

administratīvās ēkas foajē, Dārza ielā 11

 Tikšanās ar bijušajiem akvarelistu 16:30 

studijas „AQUA” dalībniekiem 

administratīvās ēkas lielajā zālē, Dārza ielā 11

Līdzdarbošanās pasākumi „Nestāvi malā”

Pie p/a „ALJA”, Pilssalā

  Aktivitātes un bērnu rotaļas  10:00

 Pludmales volejbola svētku turnīrs

 Loka šaušana (pie pilsdrupu mūriem)

 Bērnu ratiņu parāde11:00

 Latvijas karaoke čempionāts 201312:00

 

SVĒTDIENA, 4.augusts

Administratīvās ēkas laukumā, Dārza ielā 11

  Retro motociklu Vidzemes turneja 9:00

Tempļakalna pussalā

 Kapusvētki Lielajos kapos, ekumēniskais aizlūgums11:00

 Kapusvētki Mazajos kapos12:00

Tempļakalnā

 Grupas „LAUKU MUZIKANTI” koncerts13:00

O.Vācieša ielas stāvlaukumā

11:00  Ekstremālā šova programma „GREENTRIALS BIKE TOUR”

  Sporta kluba „Spēka pasaule” aktivitātes13:00

Pilssalas estrādē 

 Mūzikls „Bitīt' rožu dārziņā” (Ieeja: Ls 4,00 – Ls 6,00)18:00

Naksnīgās izklaides „Ceļš ir izgaismots”

Pie p/a „ALJA”, Pilssalā 

 Koncertē Normunds Jakušonoks un Rīgas Zelta saules koris22:00

kopā ar Tipa orķestri  

 DJ Roberts Lejasmeijers 24:00

 Balle Pilssalas estrādē, muzicē Atis un Jānis Auzāni 24:00

Ieeja uz vakara pasākumiem Ls 2,00; pensionāriem Ls 1,00;

bērniem līdz 12 g.v. ieeja bez maksas

 Svētku salūts 24:00

(vērojams ezera krastā pie p/a „ALJA” un no Pilssalas tilta)

Svētkus rīko Svētku galvenais atbalstītājs Svētkus atbalsta

ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKI  „BŪT CEĻĀ NOZĪMĒ ATGRIEZTIES”  2.-4.AUGUSTS

Alūksnes novada pašvaldība
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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Pirmais pilsētas galvenās ielas posms - asfaltēts
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Pagājušajā nedēļā Pils ielas 
rekonstruējamajā posmā pie 
krustojuma ar Miera un Rīgas 
ielām tika ieklāts jaunais asfalta 
segums (skat. attēlā).

  Jāuzsver, ka pašlaik ieklātais asfal-
ta segums ir pirmā kārta – karstā as-
falta apakškārta 8 cm biezumā, kam 
vēlāk klās virsū otro kārtu – karstā 
asfalta dilumkārtu 4 cm biezumā. 
Šonedēļ darbi atsākti Pils un Lielā 
Ezera ielas krustojumā, kur būv-
niecības laikā atklājās neparedzēta 
un dokumentos neuzrādīta lietus 
ūdens kanalizācijas sistēma. Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija pēc atraduma apskates 
novērtēja, ka tam nav nepieciešama 
arheoloģiskā uzraudzība, jo kons-
trukcija nav saistīta ar viduslaikiem, 
līdz ar to būvniecību var turpināt.
  Tāpat turpinās darbi arī citviet Pils 
ielā. Veicot būvdarbu kvalitātes 
pārbaudi, objekta būvuzraugi kon-
statēja atsevišķās vietās iestrādāta-
jām betona apmalēm nepietiekošu 
betona pamata un šķembu kārtas 

biezumu atbilstoši projektam gan 
Pils, Miera un Rīgas ielu krustoju-
mā, gan pie Jaunās pils. Konstatētās 
nepilnības tika fi ksētas būvdarbu 
žurnālā, un galvenais būvuzņēmējs 
paralēli darba gaitai novērš radušās 
nepilnības. Lai uzlabotu darbu kva-
litāti, būvuzraugi piesaistīja objektā 
papildus būvuzrauga palīgu, kā arī 
tika nomainīts betona piegādātājs. 
Lai gan būvobjektā izmantotajām 
šķembām ir nepieciešamo kvali-
tāti apliecinoši dokumenti, tomēr 
tiks veikta arī šķembu kvalitātes 
pārbaude. Veikti trases blietējuma 
mērījumi un tie ir bijuši prasībām 
atbilstoši.
  Nereti dzirdami dažādi viedokļi 
par rekonstrukcijas darbu gaitu. At-
gādinām, ka Pils ielas rekonstrukci-
jas tehnisko projektu izstrādāja SIA 
„VERTEX PROJEKTI” atbilstoši 
pašvaldībai pieejamajam līdzekļu 
apjomam. Lai iekļautos piešķirtajā 
naudā, saskaņā ar esošajiem ģeolo-
ģiskajiem apstākļiem projektētājs 
izstrādāja vairākus segas konstruk-
cijas tipus. Līdz ar to ne visā ielas 
garumā tiek izbūvēta pilna segas 
rekonstrukcija.
  - Protams, labākais variants būtu 
veikt pilno segas konstrukciju visā 

ielā, taču būvniecībai atvēlētais 
fi nansējums ir daudz par mazu, 
lai to varētu veikt. Atbilstoši 
pasūtītāja izsniegtajam projektē-
šanas uzdevumam bija jāizstrādā 
ielas rekonstrukcijas projekts, kas 
iekļautos atvēlētajā fi nansējumā, - 
norāda projektētāja pārstāvis Oskars 
Koemecs.
  Viņš skaidro, ka šī iemesla 
dēļ projektā vairākos posmos ir 
paredzēts veikt segas rekonstruk-
ciju bez jaunas pamatnes izbūves 
- demontējot esošo ielas segumu, 
saglabājot šķembu pamatu un veicot 
tā profi lēšanu, kā arī uzklājot jaunu 
izlīdzinošo slāni. Vietās, kur esošā 
asfaltbetona seguma konstrukcijas 
biezums pieļauj seguma frēzēšanu, 
tiek paredzēta asfaltbetona segas 
atjaunošana - asfaltbetona virs-
kārtas izbūve. Savukārt posmos, 
kur projektētā brauktuve atrodas 
ārpus esošās brauktuves robežām, 
piemēram, kur tā tiek paplašināta 
autobusu pieturvietu izbūvei un in-
ženierkomunikāciju izbūves zonās, 
ir paredzēts izbūvēt pilnu segas 
konstrukciju.

Turpinājums 2. lappusē Tumši zaļajās līnijās attēlota autobusa riteņu trajektorija virzienā
no Miera ielas uz Pils ielu
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Sēdes augustā
 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
        8. augustā 14.00
 
Tautsaimniecības komitejas 
sēde
       12. augustā 10.00 
 
Finanšu komitejas sēde 
       14. augustā 10.00
 
Domes sēde 
       22. augustā 10.00

 
  Arturs Dukulis,
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs
 
  Klāt pilsētas svētki - laiks, kad 
Alūksnē pulcējas alūksniešu 
dzimtas. Alūksnes novada pašval-
dības vārdā sveicu visus pilsētas 
iedzīvotājus un bijušos alūksnie-
šus, kuri, kā ik gadu, šajā nedēļas 
nogalē ieradīsies mājās – uz pilsē-
tas svētkiem! Gan alūksniešiem, 
gan pilsētas viesiem novēlu pa 
īstam atpūsties šajās trīs dienās, 
izvēloties sev patīkamākās akti-
vitātes no plašās svētku norišu 
programmas.

  Tā kā Alūksnē turpinās ielu un sil-
tumapgādes rekonstrukcija, vienīgās 
neērtības var radīt pārvietošanās, 
tādēļ lūgums mājiniekiem - pilsētas 
iedzīvotājiem šoreiz vairāk pārvie-
toties kājām, ne ar autotransportu. 

Ar būvniekiem esam vienojušies, ka 
svētku laikā viņi objektā nestrādās, 
lai netraucētu satiksmi, kas šajās 
dienās noteikti kļūs vēl intensīvāka.
  Nupat ir noslēdzies pirmais darba 
mēnesis jaunajam domes sasau-
kumam. Šajā laikā esmu iepazinis 
darbiniekus, pašvaldības mehānis-
ma darbību no iekšpuses, tagad ir 
laiks sākt likt visu pa plauktiņiem. 
Šai laikā neesmu īpaši publisko-
jies ar kādām informācijām un  arī 
turpmāk bez vajadzības to nedarīšu. 
Pieturos pie viedokļa, ka tos, kas 
strādā, ikdienā nemana, bet redz 
viņu darba rezultātu. Uzskatu, ka 
pašvaldības mehānismam jāfunk-
cionē neuzbāzīgi, bet radoši un 
vērstam uz gala rezultātu un, ja tā 
notiek, tad mērķis ir sasniegts.
  Šī mēneša laikā svarīgākā tēma, 
protams, bija lielie objekti pilsētā - 
ielas, siltumapgāde. Iedzīvotājiem 
bija pretenzijas par veikto darbu 
kvalitāti, satiksmes regulāciju. 
Situāciju sarežģī tas, ka abas tran-
zītielas tiek remontētas vienlaikus, 
līdz ar to pilsētas šķērsošana prak-
tiski iespējama pa vienu maršrutu. 
Problēma bija sakoordinēt, lai vienā 
posmā strādājošo atšķirīgu objektu 
būvnieku veicamo darbu secība 
būtu pareiza. Tādēļ gan es, gan 
mani vietnieki, pašvaldības izpild-
direktore un speciālisti piedalāmies 
būvsapulcēs.
  Otrs lielākais darbs bija saistīts ar 

kapitālsabiedrību darbībaa iepazīša-
nu, lai saprastu, kā tās strādā, kādi 
ir to resursi. Iepazīstot situāciju, 
esmu konstatējis, ka no manas 
kā kapitāldaļu turētāja puses, ļoti 
daudz darba būs jāpieliek, lai tās 
sakārtotu. Kapitālsabiedrību darbā 
būs jāizdara izmaiņas, jo ne viss ir 
tā, kā tam manā izpratnē vajadzētu 
strādāt. Ar vadītājiem šie jautājumi 
ir pārrunāti un doti uzdevumi, kuri 
līdz noteiktam termiņam jāizpilda.
  Esmu ticies ar pagastu pārvalžu 
vadītājiem, pārrunājot jautājumus, 
kas ir svarīgi visam novadam, un 
vienojoties par turpmāko darbību, 
jo ir jāsāk gatavoties nākošajam 
finanšu gadam. Jau laikus jāsāk plā-
not, kā to līdzekļu daudzumu, kas ir 
mūsu rīcībā, sadalīt atbilstoši iedzī-
votāju interesēm. Tāpat ir pārrunāts 
rīcības plāns ar abiem vietniekiem 
gan sociālajā, izglītības un kultūras, 
gan pašvaldības tautsaimniecis-
kās attīstības jomā, lai deputātus 
varam iepazīstināt ar skatījumu, kā 
sasniegt prioritāros mērķus jaunu 
objektu apguvē. Jāņem vērā, ka 
nākamgad sāksies jaunais plānoša-
nas periods, tādēļ mums ir jābūt jau 
maksimāli gataviem tām prioritā-
tēm, kādas būs Eiropas finansējuma 
piešķiršanā nākamajā periodā.
  Šo laiku esam aktīvi strādājuši pie 
Brūža ielas namu un ielu rekons-
trukcijas projekta policentriskā 
finansējuma saņemšanai. Šis jautā-

jums Ministru kabinetā tika atlikts, 
taču mēs turpinām strādāt, lai 
nepieciešamo finansējumu iegūtu. 
Kā tas izdosies, nav atkarīgs tikai 
no mums, taču mēs darām to, kas ir 
mūsu spēkos.
  Turpmāk ir būtiski veikt priekš-
darbus, lai jau rudenī, vadoties no 
šā gada budžeta faktiskās situācijas, 
varētu veidot nākošā gada budžetu. 
Neloloju cerības, ka būs budžeta 
pieaugums, bet jāskatās, lai tas būtu 
sabalansēts kopumā uz visu novadu, 
lai katrs pašvaldības uzņēmums un 
iestāde varētu nodrošināt iedzīvotā-
jiem nepieciešamos pakalpojumus.
  Pēc pirmā darba mēneša esmu se-
cinājis, ka no ārpuses viss izskatās 
daudz savādāk nekā tad, kad esi 
iekšpusē. Tikai tad, kad esi iepa-
zinis mehānisma darbību, saproti, 
ko pamainīt. Visus jautājumus, 
kas saistīti ar kādām izmaiņām, 
vispirms pārrunājam ar vietniekiem, 
pēc tam iepazīstināsim deputātus un 
tad tiks pieņemti attiecīgi lēmumi. 
Ir dažādas idejas, ko vajadzētu 
mainīt, taču, manuprāt, nav būtiski 
izpausties ar kādām ārišķībām, bet 
gan domāt, lai pašvaldība strādātu 
arvien labāk un racionālāk un, lai 
izmaiņas neradītu pārrāvumu pa-
kalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem. 
Ne vienmēr tas, kas tiek sasniegts 
strauji revolūcijas veidā ir patstāvī-
gāks par to, kas nāk pakāpeniskas 
evolūcijas attīstības ceļā.

Sveicam Alūksnes pilsētas svētkos!

Turpinājums no 1. lappuses

  Nedaudz aizkavējušies darbi 
posmā pie Jaunās pils. Projekta 
izstrādātāja SIA „VERTEX PRO-
JEKTI” pārstāvis Oskars Koemecs 
skaidro, ka, izstrādājot projektu, 
ģeoloģiskajos urbumos zem esošās 
asfalta kārtas uzrādījies šķembu slā-
nis un bijis paredzams arī pietiekoši 
biezs esošais asfalta segums. Tomēr 
darbu gaitā atklājies, ka esošais 
asfalta slānis ir klāts uz vecā bru-
ģakmens, tas ir atšķirīgā biezumā, 
arī šķembu pamatne nav vienāda. 
Ielas rekonstrukcijas projektam 
vēlāk pievienojās arī siltumapgā-
des trašu rekonstrukcija, par kuras 
būvniecības periodu vēl nebija 
zināms. Šobrīd ielas brauktuves 
vienā pusē izbūvēta siltumtrase, 
otrā – lietus ūdens kanalizācija, līdz 
ar to projekta autors uzskata, ka ir 
nepieciešams arī pa vidu starp abām 
trasēm atlikušajā šaurajā posmā 
veikt šķembu pamatnes izbūvi, lai 
nodrošinātu vienādu ielas konstruk-
cijas nestspēju. Tam, ka šajā posmā 
nepieciešams vienādot brauktuves 
nestspēju, piekrīt arī būvuzraugi.

  Iedzīvotāji pašvaldībā pauduši 
bažas par Miera un Pils ielu krus-
tojumā izbūvēto saliņu. Jāuzver, ka 
vēl pagaidām vizuāli nav saskatāms 
tas saliņas izskats, kāds tas būs, iz-
būvējot gan pašu saliņu, gan asfalta 
segumu apkārt tai. O. Koemecs 
paskaidro, ka saliņa paredzēta 
gājēju drošībai, ņemot vērā, ka šajā 
krustojumā ir intensīva satiksme.
  - Saliņa ir projektēta atbilstoši 
aprēķina transportlīdzeklim - 
standartautobuss atbilstoši LVS 
190:3, projektētais uzbraukšanas 
trajektorijas rādiuss no Miera ielas 
uz Pils ielu ir 12 metri, kas ir pilnīgi 
pietiekošs aprēķina transportlīdzek-
lim. Kad būvniecība būs pabeigta, 
saliņa būs izcelta 5 centimetrus 
virs brauktuves līmeņa, līdz ar to tā 
neradīs problēmas, ja lielgabarīta 
autotransportam nāksies uzbraukt 
uz betona apmales, kā arī netraucēs 
sniega tīrīšanu ziemā, - uzsver O. 
Koemecs.
  Pils ielas rekonstrukcija notiek 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstītā projekta „Tranzīta 
maršruta „Pils iela” rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”.

Pirmais pilsētas galvenās 
ielas posms - asfaltēts

EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Alūksnes novada domes sēdē 25. 
jūlijā tika izskatīti vairāk kā 40 
darba kārtības jautājumi.

Dome nolēma:
  - sagatavot atsavināšanai novada 
pašvaldībai piekritīgu, apbūvētu 
zemes vienību „Veczeltiņi” un trīs 
neapbūvētas zemes vienības Zeltiņu 
pagastā, un piekritīgas zemes vienī-
bas „Noriņas 1”, Mārkalnes pagastā;

  - pilnvarot Aivaru Purviņu, Jāni 
Skulti un Aivaru Čibalu kā pašvaldī-
bas pilnvarotām amatpersonām veikt 
makšķerēšanas kontroli, zivju resursu 
aizsardzību un uzraudzību pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā;

  - atļaut savienot amatus Ingai 
Ozoliņai, Ardim Tomsonam, Gintai 
Aizpurietei, Sanitai Bērziņai, 
Mārai Kovaļenko, Viktorijai Avotai, 
Aleksandram Mitrofanovam, Jānim 
Skultem, Rudītei Fērmanei, Ārim 
Kreicim, Janīnai Vilciņai, Gunitai 
Girbei, Ilzei Kalniņai, Vijai Vār-
tukapteinei, Evitai Ņedaivodinai, 
Arturam Upītim, Inesei Randai. Šādi 

Alūksnes novada domes 25. jūlija sēdē
lēmumi pieņemti saskaņā ar normatī-
vo aktu prasībām, lemjot par atļauju 
savienot minēto personu tiešā darba 
pienākumus ar darbu kādā no domes 
pastāvīgajām komisijām, kurās tās ir 
ievēlētas;

  - apstiprināt pašvaldības komisijas 
„Iepirkuma komisija” nolikumu;

  - ievēlēt pašvaldības pastāvīgajā 
komisijā „Alūksnes novada vēlēšanu 
komisija”: Baibu Meisteri, Juri 
Balandi, Allu Keomeģi, Veru Kolu, 
Regīnu Killi, Ingu Jaunzemu, Ivetu 
Veļķeri, iekļaut vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātu rezerves sarakstā 
Dzintru Strautmani;

  - par pašvaldības pastāvīgās komi-
sijas „Licencēšanas komisija” locekli 
ievēlēt Everitu Vimbu;

  - atbrīvot Agri Veismani no 
pienākumu pildīšanas Apstādījumu 
aizsardzības komisijā, ievēlēt minēta-
jā komisijā Ingrīdu Ribozolu un Jāni 
Ceļmilleru;

  - sākot ar 01.08.2013. piešķirt Intai 
Ņikitinai ikmēneša pabalstu apmērā, 
kāds aprēķināms kā starpība no 
piešķirtās valsts vecuma pensijas 
un piemaksas pie tās līdz Ministru 
kabineta noteiktajam divu minimālo 
mēnešalgu apmēram, tajā skaitā 
nodokļu maksājumi. Šāds lēmums 
pieņemts, jo normatīvie akti paredz 
bijušajiem  pašvaldību vadītājiem 

šāda pabalsta izmaksu;

  - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju pašvaldībai ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē Igaunijas – 
Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadar-
bības programmas projekta „Divas 
ainavu parku pērles Austrumeiropā” 
īstenošanai LVL 150000, aizņēmumu 
garantējot ar pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem;

  - piešķirt Ls 11960 Strautiņu 
pamatskolas jumta remontam, izdalīt 
no pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 
Rezerves fonda Ls 1721 pašvaldības 
autoceļa „Dudas – Paideri”, Jauna-
lūksnes pagastā, caurtekas remon-
tam, izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem Ls 548 Zeltiņu muzejam 
portatīvā datora iegādei,

  - atbalstīt Alūksnes pilsētas tranzīta 
ielas - Pils iela - daļas, kas ir valsts 
autoceļa V386 „Alūksne – Ziemeri – 
Veclaicene” sākums, posma no 0,000 
km līdz 0,535 km asfalta seguma 
virsmas apstrādi ar granīta šķembām 
un nomaļu uzauguma noņemšanu, 
piešķirt Ls 9880 finansējumu minēto 
remontdarbu izpildei.

  Pilnībā ar pieņemtajiem lēmumiem 
var iepazīties www.aluksne.lv, pagastu 
pārvaldēs un pašvaldības adminis-
trācijas kancelejā Dārza ielā 11, 
Alūksnē.
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Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Šādu secinājumu aizvadītajā 
nedēļā, apmeklējot Alūksni, 
pauda Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Vidzemes 
reģionālās nodaļas vadītāja Ilze 
Ozola un valsts inspektore Dace 
Ķibilda.

  Kā jau esam informējuši, Pils ielas 
rekonstrukcijas laikā Pils un Lielā 
Ezera ielu krustojumā atsegta sav-
dabīga konstrukcija, kas izmantota 
lietus ūdens kanalizācijai. Pašvaldī-
ba par atradumu informēja VKPAI 
Vidzemes reģionālo nodaļu, nosūtot 
arī objekta fotogrāfijas. Inspekcija 
šo informāciju pieņēma zināšanai. 
Pēc pašvaldības aicinājuma aizva-

dītajā nedēļā inspekcijas Vidzemes 
nodaļas pārstāves ieradās Alūksnē, 
lai arī uz vietas apskatītu šo objektu.
  Abas amatpersonas novērtēja, ka 
atradums ir interesanta detaļa pilsē-
tas vēstures izzināšanai, taču tas nav 
arheoloģisks. D. Ķibilda norādīja, 
ka arī Rīgas arheologi, kas šo objek-
tu apskatījuši vēl iepriekš, secināju-
ši, ka šī ir lietus ūdens kanalizācija 
un tās nevar būt ar viduslaikiem 
saistītas konstrukcijas.
  - Šis ir nozīmīgs atradums vietējās 
vēstures izpētei, tādēļ tas ir piefik-
sējams, taču tas nav tik sens, lai uz 
to attiektos arheoloģiskā aizsardzī-
ba, izpēte un izrakumi. Līdz ar to 
ir jādara tālāk projektā paredzētie 
darbi, mēģinot, cik nu tas ir iespē-
jams, atradumu saglabāt, - norādīja 
I. Ozola.

VKPAI: Uz Pils ielā atsegto atradumu
arheoloģiskā aizsardzība neattiecas

Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris Aivars Sausais un VKPAI Vidzemes 
reģionālās nodaļas pārstāves Ilze Ozola un Dace Ķibilda novērtē lietus ūdens 

kanalizācijas atsegumu Pils ielā
Evitas Aplokas foto

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes priekš-
sēdētājs Arturs Dukulis 24. jūlijā 
piedalījās Vidzemes Plānošanas 
reģiona vietējo pašvaldību kopsa-
pulcē, kurā apstiprināts jaunais 
Attīstības padomes sēdes sastāvs 
un ievēlēta vadība.

  Vidzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomē ir 26 vietējo paš-
valdību pārstāvji. Alūksnes novada 
pašvaldību, saskaņā ar domes 17. 
jūlija ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 
307, tajā pārstāv domes priekšsēdē-
tājs Arturs Dukulis.
  Ar visu 26 padomes locekļu atbal-
stu par tās priekšsēdētāju ievēlēts 
Pārgaujas novada domes priekšsē-
dētājs Hardijs Vents, bet par viņa 
vietnieku ar 23 pašvaldību pārstāvju 
atbalstu kļuva bijušais padomes 
priekšsēdētājs, pašreizējais Gulbe-
nes novada domes priekšsēdētājs 
Nikolajs Stepanovs.
  Sanāksmes laikā pārrunāti vairāki 
aktuāli jautājumi.
  - Pašvaldību pārstāvjus informēja 
par situāciju sabiedriskā trans-

porta pārvadājumu finansēšanā. 
Plānošanas reģioniem sabiedriskā 
transporta pakalpojumu nodrošinā-
šanai no valsts tiek piešķirts mazāk 
finansējuma nekā reāli ir nepiecie-
šams. Pārskatot plānošanas reģionu 
iesniegtos datus par zaudējumu 
kompensāciju, Satiksmes ministrija, 
pamatojoties uz to, ka reģioniem, 
plānojot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus reģionālajos vietējās 
nozīmes maršrutos, jāiekļaujas 
likumā par valsts budžetu atvēlētajā 
finansējuma apmērā, zaudējumu 
segšanai finansējumu pārdalījusi 
no šī gada oktobrī, novembrī un 
decembrī paredzētā finansējuma. 
Līdz ar to šajos trīs mēnešos kon-
krēti Vidzemes plānošanas reģions 
saņems atlikušo finanšu daļu, kas 
būs par 66,6% mazāka nekā vidēji 
mēnesī piešķirts.
  Jāatgādina, ka šobrīd valstī 
jautājumus par sabiedriskā trans-
porta pārvadājumu nodrošināšanu 
regulē plānošanas reģioni, līdz ar 
to vietējām pašvaldībām praktiski 
nav iespēju kaut ko ietekmēt. Mēs 
tikai varam aizstāvēt viedokļus par 
maršrutu saglabāšanu vai izmaiņu 
izdarīšanu esošo maršrutu apjomā.
  Sabiedrisko pārvadājumu pakalpo-

jumu sniedzēji cieš zaudējumus, tie 
plānošanas reģionam iesniedz savus 
pamatotos aprēķinus, plānošanas 
reģions tos izvērtē un līdz ar to 
mainās pārvadājumu cenas. Nav 
pašvaldības spēkos to ietekmēt. Bez 
tam, Alūksnes novadā sabiedriskā 
transporta pārvadājumus nodrošina 
privāts uzņēmums un arī tā darbībā 
pašvaldībai nav tiesību iejaukties. 
Vienīgais, ko varam darīt, lemt par 
atvieglojumiem kādām pasažieru 
grupām, mūsu novada gadījumā tie 
ir skolēni, finansējot to no pašvaldī-
bas budžeta.
  Pārrunājām arī izskanējušo plānu 
sabiedriskā transporta pārvadāju-
mu jautājumu kompetenci noņemt 
plānošanas reģioniem un risināt šos 
jautājumus Satiksmes ministrijā. 
Pašvaldību pārstāvji bažījās, ka, ja 
tā notiks, sabiedrisko pārvadājumu 
jautājums būs vēl smagāks, - uzsver 
A. Dukulis.
  Vienlaikus informējam iedzīvo-
tājus, ka pašvaldība ir vērsusies 
Vidzemes plānošanas reģionā ar 
vēstuli attiecībā uz ceļa posmā 
Kalncempji – Zeltiņi dzīvojošo cil-
vēku nokļūšanas iespējām Zeltiņos 
un Alūksnē, izmantojot sabiedrisko 
transportu. Jāuzsver, ka iepriekš 

Vidzemes plānošanas reģions par 
minētā posma iedzīvotāju vēstules 
izskatīšanu Alūksnes novada paš-
valdību vispār nebija informējis.
  Pašvaldības speciālisti ir apseko-
juši minēto ceļa posmu, izzinājuši 
esošo situāciju ar sabiedriskā trans-
porta pārvadājumiem, apzinājuši 
potenciālo pasažieru skaitu un 
viņu vajadzības, līdz ar to pašval-
dība ierosina Vidzemes plānoša-
nas reģionam vienu reizi nedēļā 
(ceturtdienās) maršrutu Nr.6693 
„Alūksne – Zeltiņi”, kas iziet no 
Alūksnes pulksten 7.00, pagarināt 
līdz Kalncempjiem, lai minētajā 
posmā dzīvojošajiem cilvēkiem 
būtu iespēja apmeklēt ģimenes 
ārstu, veikalu, aptieku, kapsētu  
Zeltiņos vai arī doties uz Alūksni un 
ar autobusu, kas pulksten 11.50 iziet 
no Alūksnes, atgriezties mājās.
  Pašvaldība arī informējusi reģionu, 
ka tai nav paredzēti līdzekļi zau-
dējumu kompensēšanai, kas varētu 
rasties, pārkārtojot minēto maršrutu, 
kā arī lūgusi ziņot par šī jautājuma 
izskatīšanu, lai pašvaldības pārstāvji 
varētu piedalīties un izteikt savu 
viedokli.

Plānošanas reģionā diskutē par sabiedrisko transportu

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Aizvadītajā nedēļā Alūksnē tika 
uzsākta vairāku grantētā seguma 
ielu profilēšana un sagatavošana 
to remontam, ko veiks, izmanto-
jot frēzēto asfaltu.

  Jau jūlija sākumā informējām, 
ka Alūksnes novada pašvaldība 
iepirkuma procedūras rezultātā ir 
noslēgusi līgumu ar AS „KAGU 
TEED” par vairāku pilsētas grants 
seguma ielu remontdarbiem.
  Seguma remontam tiks izmantots 
no rekonstruējamajām ielām nofrē-
zētais asfalts. Pirms tā uzklāšanas 
esošais ielas segums tiks atbilstoši 
sagatavots, tad izsijās frēzēto asfaltu 
un apstrādās to ar ieklājēju, pēc 
tam ieklāto asfalta virsmu pārklās 
ar bitumena emulsiju un šķembām, 

kā arī noņems apaugumu, kur tas ir 
nepieciešams.
  Šādā veidā remontēs Šķūņu, Val-
kas, Mālupes, Augusta, Brīvības (no 
Merķeļa līdz Valkas ielai), Annas un 
Peldu (no Peldu ielas sākuma līdz 
Miera ielai) ielas segumu. Remonts 
minētajās ielās tiks veikts pakāpe-
niski un darbus uzsāks ar Mālupes 
ielu. Remontēšanai izvēlētas ielas 
saskaņā ar domes apstiprināto ielu 
atjaunošanas programmas pirmo 
kārtu.
  Pašvaldības mājas lapā  
www.aluksne.lv ir publicētas satik-
smes organizācijas shēmas darbu 
veikšanas laikā. Tās būs aktuālas 
laikā, kad uz attiecīgās ielas tiks 
uzsākta frēzasfalta ieklāšana līdz 
virsmas apstrādes izbūvei. Uzņē-
mējs pašvaldību informējis, ka dar-
bu laikā būs uzstādītas ceļa zīmes 
Nr.118 „Uz ceļa strādā” un Nr. 302 
„Braukt aizliegts”, kas atļauj satik-

Uzsāk grants ielu seguma remontu

Atgādinām, ka 
īpašumi ir
jāuztur kārtībā 
regulāri
  Evita Aploka

  Alūksnes novada pašvaldība 
un pagastu pārvaldes pateicas 
visiem zemes gabalu īpašnie-
kiem, valdītājiem, lietotājiem 
– nomniekiem, pārvaldniekiem 
– pilnvarniekiem, kuri regulāri 
kopj savus īpašumus, vienlai-
kus lūdzot arī turpmāk uzturēt 
savus īpašumus kārtībā, jo 
vasara vēl nav beigusies un 
appļaušanas darbi būs jāveic 
atkārtoti.

  Savukārt tiem, kuri ir aizmirsu-
ši par savu īpašumu sakopšanu, 
pašvaldība atgādina, ka saskaņā 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
2010. gada 22. jūnija saistoša-
jiem noteikumiem Nr.25/2010 
„Alūksnes novada teritorijas 
kopšanas un būvju uzturēšanas 
noteikumi” un saistošajiem 
noteikumiem Nr.24/2010 „Par 
Alūksnes novada zaļumstādīju-
mu uzturēšanu un aizsardzību” 
zemes gabala īpašniekiem, val-
dītājiem, lietotājiem – nomnie-
kiem, pārvaldniekiem – pilnvar-
niekiem jānodrošina pieguļošās 
teritorijas regulāra kopšana 
(zālienu pļaušana, atkritumu 
savākšana un tamlīdzīgi), pretējā 
gadījumā tiek piemērotas soda 
sankcijas.

Daugavpilī
uzsākta 
dokumentu
pieņemšana  
atvieglotajai  
robežšķērsošanai
  Personām, kas Alūksnes 
novada pašvaldībā Alūksnē 
vai pagastu pārvaldēs pieteicās 
vietējās pierobežas satiksmes 
atļauju saņemšanai brau-
cieniem uz Krieviju un tika 
iekļautas sarakstā, jādodas uz 
Krievijas Federācijas ģene-
rālkonsulāta Daugavpilī Vīzu 
centru, kas atrodas Rīgas ielā 
69, iesniedzot vīzas noformē-
šanai nepieciešamos dokumen-
tus.

  Dokumentu pieņemšana vīzas 
noformēšanai uzsākta no 25. 
jūlija. Ierodoties Vīzu centrā, 
jums jāņem līdzi:
- pase, kuras termiņš ir ne mazāk 
par 6 mēnešiem pēc vīzas darbī-
bas termiņa beigām,
- mājas lapā https://visa.kdmid.
ru aizpildīta un izdrukāta anketa, 
ko pašrocīgi parakstījis iesnie-
dzējs,
- 1 fotogrāfija,
- medicīniskās apdrošināšanas 
polise, kas derīga uz pirmā brau-
ciena laiku.
  Tālruņi informācijai Vīzu  
centrā: 65457320 vai 65457305.

smes kustību tikai vieglajiem trans-
portlīdzekļiem, ja īpašums atrodas 
uz attiecīgās ielas. Tā kā satiksmes 
plūsma nav liela, tas neiespaidos 
ceļa kvalitāti.
  Remontdarbu veicējs plānojis 

frēzasfaltu ieklāt no 29. jūlija līdz 
2. augustam, bet virsmas apstrādi 
plāno veikt divās dienās 1. un 2. 
augustā.

Pirms  seguma atjaunošanas sākšanas tika veikta ielu seguma planēšana
Evitas Aplokas foto
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Pašvaldībā www.aluksne.lv

  Aivita Māsēna,
Alūksnes novada pašvaldības
teritoriālplānotāja

  Jau vairākus mēnešus turpi-
nās darbs, lai izstrādātu visam 
Alūksnes novadam vienotu teri-
torijas plānojumu 2015. - 2027. 
gadam.

  Teritorijas plānojumā grafiskā 
un rakstiskā veidā tiks parādīts 
teritorijas funkcionālais zonējums, 
zemes lietošanas ierobežojumi. 
Šis dokuments ir tiesisks pamats 
lēmumu pieņemšanai par teritorijas 
izmantošanu, t.i., apbūvi, infrastruk-
tūru, labiekārtojumu, dabas resursu 
ieguvi, zemju lietošanas kategorijas 
maiņu un citu saimniecisko darbību. 
Teritorijas plānojumā ietilpst: kar-
togrāfiskais materiāls, kurā noteiktā 
mērogā parādīts teritorijas funkcio-
nālais zonējums (apdzīvoto vietu 
tīkls, infrastruktūra, īpaši aizsargā-
jamās teritorijas, dabas resursi utt.) 
un  teksta materiāls, kurā ietilpst 
pārskats par esošo situāciju, vides 
pārskats, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi.
  Gada sākumā tika apmeklēta 
katra pagasta pārvalde, lai kopā ar 
pagastu speciālistiem pārrunātu, 
kādi uzlabojumi jaunajā teritorijas 
plānojumā būtu nepieciešami, salī-
dzinot ar šobrīd spēkā esošajiem, un 
kādas attīstības vadlīnijas jānosaka 
turpmākajiem 12 gadiem.
  Pagastu teritorijas plānojumi, 
kas izstrādāti 2003. gadā, neatbilst 
šodienas vajadzībām: teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumos noteiktas šauras atļautās 
un papildizmantošanas iespējas, ir 
neatbilstības starp paskaidrojuma 
rakstā definēto un apbūves noteiku-
mos noteikto. 
  No aprīļa līdz maijam plānoju-
ma izstrādes darba grupa tikās ar 
iedzīvotājiem. Pavisam pabijām 17 

ciemos un Alūksnes pilsētā. Kopā 
sapulces apmeklēja 157 iedzīvotāji, 
diemžēl Liepnā, Mālupē un Māriņ-
kalnā sapulci neapmeklēja neviens 
iedzīvotājs. Sapulcēs tika skaidrota 
jaunā funkcionālā zonējuma būtība 
un  tā sasaiste ar katru konkrēto 
teritoriju. 
  Aprīlī stājās spēkā jauni Ministru 
kabineta 16.10.2012. noteikumi 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plā-
nošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, kas jāņem vērā jaunajā  
teritorijas plānojumā. Sapulcēs ar 
lauku iedzīvotājiem vienojāmies, 
ka minimālo jaunveidojamo zemes 
gabala lielumu lauksaimniecības 
zemēs noteiksim 1 ha, taču šajos 
Ministru kabineta noteikumos šī 
platība noteikta 2 ha, kas  ir saistoša 
izstrādājamajiem teritorijas plāno-
jumiem. Meža zemes sadalīšanas 
gadījumā minimālā platība būs 2 ha. 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
minimālās sadalāmās platības būs 
lielākas - attiecīgi 3 ha un 5 ha. Lai 
saglabātu novada attīstībai lauk-
saimniecības potenciālu, jaunajā 
teritorijas plānojumā tiks izdalītas 
novada nozīmes lauksaimniecības 
zemes, kas būs Malienas, Jaunan-
nas, Mālupes, Annas un Ilzenes 
pagastos. Lai nesadrumstalotu 
lauksaimniecības zemes, minimālā 
nodalāmā platība paredzēta 5 ha, 
varēs nodalīt arī mazāku lauksaim-
niecības platību, ja tā tiks pievieno-
ta blakus esošam zemes īpašumam. 
Ja zemes īpašnieks gribēs pārdot 
visu savu zemi, paturot tikai vien-
sētu, tad šo dzīvojamo māju varēs 
nodalīt ne mazākā platībā kā 0,5 ha 
ar noteikumu, ka ēkas uzbūvētas 
līdz 30.04.2013 - laikam, kad stājās 
spēkā jaunie Ministru kabineta 
noteikumi Nr.240. 
  Par pamatu jaunajam teritorijas 
plānojumam tiek ņemti pašlaik spē-
kā esošie 15 pagastu un Alūksnes 
pilsētas plānojumi. Novada 

Tiek izstrādāts jauns
Alūksnes novada teritorijas plānojums

teritorijas plānojumā būtiski tiks 
paplašināta atļautā un papildiz-
mantošana funkcionālajās zonās. 
Jebkurš interesents jau šobrīd var 
paskatīties, vai plānojumā, kas vēl 
ir spēkā, konkrētajai teritorijai kaut 
kas traucē viņam attīstīties. Ja tiek 
konstatēts traucēklis, tad jāiesniedz 
priekšlikumi, ko persona vēlētos 
savā teritorijā attīstīt.
  Tāpat tiks pārskatītas ciemu 
robežas un to zonējumi. Ir ciemi, 
kuros iekļautas lielas lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemju teritorijas, 
kuru atļautā izmantošana noteikta  
- savrupmāju apbūves zemes. Jau 
šodien ir skaidrs, ka tik apjomīga 
apbūves zemju apgūšana tuvākajos 
gados nenotiks, pie tam zemes īpaš-
niekiem nākotnē par šo zemi būs jā-
maksā nekustamā īpašuma nodoklis 
kā par apbūves zemi, kas ir lielāka 
kā lauksaimniecības zemēm. Ciemu 
teritorijās būs lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes, kurām, apbūves 
gadījumā, izstrādājot lokālplānoju-
mu, varēs mainīt funkcionālo zonu.
  Novada teritorijas plānojumā 
atspoguļosim valsts aizsardzībā 

esošos kultūras pieminekļus un 
noteiksim arī novada nozīmes kul-
tūrvēsturiskos objektus un piemiņas 
vietas, piemēram Bejas veco skolu 
Bejas ciemā, Silenieku Krustakmeni 
Pededzes pagastā u.c.  Tiks izvēr-
tētas ainavas ceļu zonās, precizētas 
objektu aizsargjoslas, apbūves no-
teikumos ievērtēti iesniegtie institū-
ciju un fizisko personu iesniegumi.
  Līdz raksta tapšanas brīdim 
pašvaldībā saņemti 10 fizisko un 
juridisko personu iesniegumi par 
priekšlikumiem teritorijas plānoju-
ma izstrādē. Līdz šā gada beigām 
būs  gatava teritorijas plānojuma 1. 
redakcija, un ar to tiks iepazīstināta 
sabiedrība. Sabiedriskās apsprieša-
nas  laikā tiks rīkotas sapulces pa-
gastos un pilsētā, pieredze rāda, ka 
lielākoties priekšlikumi tiek sniegti 
sabiedriskās apspriešanas laikā. 
Priekšlikumus teritorijas plānojuma 
izstrādei Alūksnes novada pašvaldī-
bā var iesniegt līdz oktobrim.

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lai organizētu uzņēmējdarbības 
vides attīstību novadā, kopš jūlija 
Alūksnes novada pašvaldībā 
strādā uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Lienīte Spiridonova.

  Nereti pašvaldībā vēršas uzņēmēji 
ar lūgumu palīdzēt iegūt informāci-
ju par finanšu piesaistes iespējām un 
citādi, iespēju robežās atbalsts tika 
sniegts arī līdz šim, taču turpmāk 
pašvaldība šo palīdzību varēs piedā-
vāt organizētāk.
  Uzņēmējdarbības atbalsta speciā-
lista atbildības loks būs ļoti plašs, 
sākot no vietējo uzņēmēju un viņu 
vajadzību apzināšanas, savstarpējās 
sadarbības un informācijas apmai-
ņas ar pašvaldību veicināšanas līdz 
konkrētu ideju īstenošanai.
  Jaunais speciālists nodrošinās ar 
nepieciešamo informāciju poten-
ciālos uzņēmējdarbības uzsācējus 
novadā, konsultēs apmeklētājus 

par uzņēmējdarbības jautājumiem. 
Izvērtējot uzņēmēju vajadzības 
un pieejamos resursus, izstrādās 
konkrētus priekšlikumus uzņēmēj-
darbības atbalsta pasākumiem un 
uzņēmējdarbības attīstībai novadā, 
pēc nepieciešamības rīkos apmācī-
bas, informatīvas dienas, pieredzes 
apmaiņas pasākumus uzņēmējiem. 
  Tāpat speciālista atbildībā būs sa-
darbības un informācijas apmaiņas 
uzņēmējdarbības jomā koordinē-
šana starp pašvaldības teritorijas 
attīstības speciālistiem un Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centru, informācijas apmaiņa ar Lat-
vijas investīciju un attīstības aģen-
tūru, lai veicinātu dažādu investīciju 
piesaisti novada teritorijai.
  Uzņēmējdarbības atbalsta speciā-
lists organizēs pašvaldības un tās 
ārzemju partneru mērķtiecīgu sadar-
bību, strādās pie mārketinga pasā-
kumu izveides novada pakalpojumu 
un produkcijas popularizēšanai.
  - Šobrīd primārais darbs ir uzņē-
mēju interešu un vajadzību apzinā-
šana, lai pašvaldība būtu informēta 

par to, kāda informācija vai cita 
veida atbalsts uzņēmējiem ir nepie-
ciešama. Tikai tad, kad pašvaldība 
to būs izzinājusi, varēs veidot tālāku 
plānu. Tādēļ aicinu uzņēmējus būt 
atsaucīgiem un iesaistīties šajā ko-
munikācijā. Vienlaikus pašvaldībai 
ir arī būtiski iegūt informāciju par 
uzņēmējdarbības vidi, ko pieprasa 
ministrijas un citas institūcijas.
  Nākamais nozīmīgākais darba 
lauks būs tā saukto industriālo jeb 
uzņēmējdarbībai nepieciešamo vai 
piedāvājamo objektu un teritori-
ju apzināšana. Te jāapzina visas 
gan pašvaldības īpašumā esošās 
teritorijas, gan privātie objekti, 
kurus īpašnieki būtu gatavi nodot 
uzņēmējdarbībai, lai būtu zināmi 
konkrēti piedāvājumi potenciāliem 
investoriem.
  Trešā būtiskā lieta ir novada 
teritorijā strādājošo mājražotāju 
un amatnieku apzināšana, jo ir 
jānoskaidro arī viņu vēlmes un 
vajadzības attīstīties un piedalīties 
izstādēs, tirgos, - par uzņēmējdarbī-
bas speciālista aktuālākajiem darba 

Pašvaldībā darbu sāk
uzņēmējdarbības atbalsta speciālists

Notiek tikšanās ar Mālupes pagasta pārvaldes speciālistiem

Aicinām esošos un topošos uzņēmējus  
uz aktīvu sadarbību ar pašvaldības 

uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti 
Lienīti Spiridonovu

„Alūksnes nami” 
aicina uz tikšanos 
māju vecākos
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  SIA „Alūksnes nami” 7. au-
gustā pulksten 18.00 Alūksnes 
novada pašvaldības adminis-
tratīvās ēkas lielajā zālē aicina 
uz tikšanos apsaimniekojamo 
māju vecākos. Sarunas galve-
nā tēma būs saistīta ar līgumu 
noslēgšanu par siltumapgā-
des pakalpojuma saņemšanu 
mājai.

  - Mājām, kur ir centrālā apkure 
un siltuma padevi nodrošina AS 
„Simone” piederošs siltum-
mezgls, būs nepieciešams 
noslēgt līgumu par telpas, kurā 
siltummezgls atrodas, iznomāša-
nu „Simonei”. Šī iemesla dēļ ai-
cinām uz tikšanos māju vecākos, 
lai izrunātu visus jautājumus 
par šo līgumu slēgšanas kārtību. 
Būs jāsauc iedzīvotāju kopsapul-
ces un tās varēs pilnvarot SIA 
„Alūksnes nami” slēgt mājas ie-
dzīvotāju vārdā šo līgumu, - saka 
SIA „Alūksnes nami” valdes 
locekle Valentīna Omeļjana.
  Viņa informē, ka uzņēmums 
turpina strādāt pie auditā norādī-
to problēmu novēršanas. Auditā 
bijis uzrādīts, ka datorprogram-
ma, ko uzņēmums izmantojis 
līdz šim, bija slikti pārredzama 
un sarežģīta, tādēļ iegādātas 
trīs jaunas programmas īres un 
apsaimniekošanas izdevumu 
uzskaitei, materiālu uzskaitei 
un mājas uzkrājuma un kopējo 
izdevumu uzskaitei.  V. Omeļ-
jana uzsver, ka šīs programmas 
ir speciāli izstrādātas namu 
apsaimniekošanas uzņēmumu 
darbības nodrošināšanai.
  Uzņēmums turpina realizēt 
māju siltināšanas projektus. Ir 
notikušas arī vairāk kā 10 māju 
iedzīvotāju sanāksmes.
  Uzņēmumā darbu sācis jauns 
būvdarbu vadītājs, jo iepriekšē-
jais būvdarbu vadītājs uzteica 
darbu, uz pusslodzi darbā pie-
ņemts datortīklu administrators, 
viens jauns darbinieks aizvieto 
pirmsdzemdību atvaļinājumā 
esošu darbinieci.
  Ar 1. jūliju par 10% uzņēmums 
samazinājis administratīvos iz-
devumus, kas nozīmē, ka katrai 
mājai paliks par 10% vairāk 
līdzekļu uzkrājumam. Adminis-
tratīvo izdevumu samazinājums 
bijis iespējams, pārskatot tos 
kopumā un samazinot plāno-
tos uzkrājumus par santehniķu 
darbu.
  Tāpat uzņēmumā noteikti limiti 
par sakaru pakalpojumiem, tiek 
kontrolēta dienesta automašīnu 
izmantošana.
  Ar augustu uzņēmums plāno 
sākt daudzdzīvokļu māju vizuālo 
apsekošanu, lai varētu sastādīt 
tāmes nākamajā gadā nepiecieša-
majiem remontiem katrai mājai 
un noteikt apsaimniekošanas 
maksas apmēru. 

uzdevumiem stāsta L. Spiridonova.
  Ar Alūksnes novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta spe-
ciālistu sazināties ir iespējams pa 
tālruni 25425222, e-pastu lienite.
spiridonova@aluksne.lv vai ne-
pieciešamības gadījumā izmanto-
jot arī Skype kontu – lienites.
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  Inita Veismane,
Alūksnes muzeja direktore

  Jūlijs Alūksnes muzejā galveno-
kārt ir tūristu uzņemšanas laiks, 
taču šogad vasaras vidus mēnesis 
ir „karsts” visos muzeja darbības 
virzienos! 

Krājumā jauni plaukti un
restaurēti priekšmeti
  Vispirms jau sācis piepildīties 
gadiem lolotais sapnis par laikme-
tam atbilstošu krājuma materiālu 
glabāšanai aprīkojumu – 1. krātuvē 
uzstādītas mobilas metāla plauktu 
sistēmas, kas ievērojami uzlabo 
saglabāšanas, izmantošanas un 
drošības apstākļus, ievērojami 
ieekonomēs telpu platības. Finan-
sējums iegūts, sagatavojot projektu 
„Nacionālā muzeju krājuma aiz-
sardzības kvalitātes un pieejamības 
nodrošināšana Alūksnes muzejā”, 
kā arī ar pašvaldības atbalstīto līdz-
finansējumu šim projektam. Esam 
gandarīti, ka sadarbībā ar Alūksnes 
novada vidusskolas direktori Ilzi Lī-
viņu mūsu senie koka skapji raduši 
pielietojumu un ir noderīgi skolas 
darbībā. Šobrīd lielais nopietnais 
darbs ir visu evakuēto krājuma daļu 
izvietot sistēmiski jaunajos plauk-
tos, nodrošināt topogrāfisko izmai-
ņu izdarīšanu uzskaites sistēmā.
  Kopīgas akcijas „Kultūrai” ar 
Alūksnes un Apes novada fondu 
ietvaros ir pabeigta divu krājuma 
priekšmetu - 19. gs. krēslu restau-
rācija.

Pētnieciskais darbs 
  Spraigi tiek turpināts darbs pie 
vienotās vēstures un arheoloģi-
jas ekspozīcijas plāna izstrādes, 
priekšmetu atlasīšanas un tematisko 
risinājumu sagatavošanas. Ekspozī-
cijai finansējums iegūts EST-LAT-
RUS projektā „Arheoloģija, vara un 

sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā 
mantojuma saglabāšanā”. Šobrīd 
notiek literatūras un avotu apkopo-
šana ekspozīcijas tēmām „Nacis-
tiskā un padomju okupācija”” un 
Atmodas laiks Alūksnē un valstis-
kās neatkarības atgūšana”.
  Turpinām pētniecības ekspedīcijas 
un, ciemojoties pie alūksnietes Edī-
tes Krancmanes, iegūta 241 vienība 
materiālu krājuma papildināšanai. 
  Esam saņēmuši Mauzoleja 
Alūksnes muižas parkā arhitektonis-
ki - mākslinieciskās inventarizācijas 
un arhitektoniski - mākslinieciskās 
izpētes materiālus (VKKF finan-
siāls atbalsts) un jūlijā gatavosim 
pieteikumu jaunajai VKKF projektu 
kārtai par šī objekta restaurācijas 
metodikas sagatavošanu.
  Muzejā notika pētniecisko ma-
teriālu izvērtēšana un šobrīd 395 
dokumentus, kas neatbilst Alūksnes 
muzeja misijai un komplektēšanas 
mērķiem, nododam pēc piekritī-
bas mūsu un Apes novada pagastu 
pilnvarotiem speciālistiem, vēstures 
liecību glabātājiem.

Tiek atklātas trīs izstādes
  Izstāžu un ekspozīciju darbā īpaša 
vērība tiek piešķirta kvalitātei. 
Atsaucoties uz daudzu alūksniešu 
lūgumu, vienojāmies ar mākslinieku 
V. Jermolajevu un pagarināta viņa 
mirdzošo gleznu izstāde „...un dvē-
sele mana” līdz 4. augustam.
  Jūlijā atvērtas trīs ļoti nozīmīgas 
izstādes - metālmākslinieka Mier-
valža Zibens un juveliermeistara 
Tālivalža Kivlenieka darbu izstādes, 
kā arī Apaļajā tornī „Alūksnes 
ūdens motosportam – 55”.
  Aktīvi strādājam Kultūras minis-
trijas finansiāli atbalstītajā „Latvijas 
Tautas frontei - 25” projektā, notiek 
dalībnieku filmēšana un atmiņu 
fiksēšana, materiālu apkopošana un 
apstrāde ceļojošās izstādes tapšanai.

Alūksnes muzeja darbīgais jūlijs
  Muzeja speciālisti veido izglīto-
jošu programmu ar daudzveidīgu 
piedāvājumu kāzu gadījumiem un 
jūlijā notika pirmais pārbaudījums 
gan muzejniekiem, gan kāzu organi-
zētājiem un jaunajam pārim!

Uzsākts darbs projektā „Ainavu 
pērles” 
  Alūksnes muzejs aktīvi iesāk 
darbu IGAUNIJAS – LATVIJAS – 
KRIEVIJAS pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattie-
cību un partnerības instrumenta ie-
tvaros 2007. - 2013. gadam projekta 
Nr. ELRII-261 „261 „Divas ainavu 
parku pērles Austrumeiropā” („Ai-
navu pērles”)”, un 18. jūlijā notika 
projekta partneru tikšanās Alūksnes 
Jaunajā pilī.

Administratīvi saimnieciskā 
darbība
  Gan alūksnieši, gan pilsētas viesi 
pamana pilsētā aktīvos remont-
darbus! Ir, protams, ierobežojumi 
Jaunās pils piekļuvē un kādu laiku 
jāpacieš pieejamības neērtības, 

kamēr tiks pabeigta Pils ielas 
rekonstrukcija, kā arī centrālās 
siltumapgādes sistēmas izbūve 
pilsētā. Alūksnes Jaunajā pilī jūlijā 
ievilktas caurules, tuvākajā laikā 
tiks uzstādīts siltummezgls, lai va-
ram apkures sezonā saņemt siltumu 
centralizēti un pagalma daļā vairs 
nebūs malkas strēķu.
  Pēc Rīgas pils skumjā gadījuma 
vēl un vēl pārbaudām, meklējam ri-
sinājumus ugunsdrošības pasākumu 
uzlabošanā un ieviešanā. Veicam 
elektroinstalāciju profilaktisko 
pārbaudi un sīkos remontus, īpaši 
apsekojam un pievēršam uzmanību 
ugunsdrošībai pils bēniņos.
 Remontdarbu laiks prasa papildu 
centienus pils apkārtnes uzkopšanā 
un daudzo logu spodrināšanā, kas 
tiek paveikts pateicoties ESF pro-
jekta „Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi” ietvaros.
  Paldies mūsu atbalstītājiem! 
Paldies apmeklētājiem par labiem 
vārdiem, uzmundrinājumiem un 
priekšlikumiem!

Alūksnes muzeja speciāliste Inese Janēviča iekārto izstādi

  Marita Zelča,
Alūksnes „Ceļa meklētāju” kluba 
vadītāja

  No 7. - 14. jūlijam 11 bērniem no 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas bija iespēja pavadīt 
neaizmirstamu nedēļu kristīgajā 
nometnē Salacgrīvā kopā ar vēl 
280 pusaudžiem no dažādām 
Latvijas vietām.

  Šajā laikā viņi varēja praksē 
pielietot tūrisma nodarbībās iegūtās 
zināšanas un prasmes, kuras notika 
Sorosa fonda – Latvija atbalstītā 
projekta ietvaros. Tā kā projektā 
„Interešu centrs MŪZA Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolā” 
nebija plānots pašiem organizēt 
nometni, tāpēc daļēji tika finansiāli 
atbalstīta tūrisma nodarbību dalīb-

Jaunannas bērni „Ceļa meklētāju”
nometnē Salacgrīvā

Nometnes dalībnieki varēja piedalīties 
dažādās mākslinieciskās un sportiskās 

nodarbēs, arī loka šaušanā

nieku dalība šajā nometnē.
  Nometnes dalībnieki varēja ap-
meklēt dažādas nodarbības, kas bija 
gan sportiskas: alpīnisms, motorlai-
vas,  futbols un loka šaušana, gan 
mākslinieciskas: filcēšana, dekupā-
ža, zīmēšana, kristīgā drāma. Bija 
iespēja arī izmēģināt dažādus ama-
tus, piemēram – santehniķa darbu, 
aitkopību, ēdienu dekorēšanu u.c.
  Nometnē bija iespēja peldēties 
jūrā, klausīties stāstus un dziedāt 
dziesmas, sēžot pie vakara uguns-
kura. Varēja pārbaudīt arī savu 
pacietību, izturību, iejūtību un māku 
sadarboties, dodoties pārgājienā vai 
vienkārši veselu nedēļu dzīvojot 
teltīs kopā ar vēl kādu.
  Pusaudži katru rītu un vakaru 
lielajā teltī satikās ar visiem nomet-
nes bērniem un darbiniekiem, lai 
uzklausītu mācītāju Mario no Fili-
pīnām, rādītu sagatavotās ludziņas, 
dziedātu un kopā priecātos.
  Sestdien tika organizēta orien-
tēšanās Salacgrīvā, kuru kopā ar 
pieaugušajiem bērni organizēja 
Salacgrīvas iedzīvotājiem un 
ciemiņiem, kā arī paši izbaudīja 
aktivitāšu klāstu. Dienas noslēgu-
mā sniedzām koncertu Salacgrīvas 
pilskalna estrādē, kur bija iespēja 

dalīties gan ar apgūtajām dziesmām, 
gan uzvedumiem. 
  Manuprāt, no šādas nometnes 
ikviens mājās atgriežas ar bagātī-
gi papildinātu „ceļa somu”, kurā 
ir daudz jaunu draugu, dažādas 
prasmes un iemaņas, apziņa, ka es 
varu paveikt daudz vairāk nekā biju 
domājis un pāri visam tam saskatīt 
Dieva vadību savai dzīvei.Dalībniekiem šis laiks bijis dažādām jaunām prasmēm, iemaņām bagāts

Piedalies
aizraujošā lasīšanas 
piedzīvojumā!
   Zane Drozdova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas
galvenā bibliotekāre

- Māmiņ, es šodien izdarīju labu 
darbu!
- Kādu, Anniņ?
- Kad atnāca viesi, Pēterītis uz 
vectētiņa krēsla nolika sprau-
dīti…
- Un ko izdarīji tu?
- Kad vectētiņš sēdās, es parāvu 
krēslu nost.
  Vai Tev, izlasot šo anekdoti, 
gribējās kaut nedaudz pasmaidīt? 
Ja jā, tad droši nāc un piesakies 
„Bērnu un Jauniešu žūrijā 2013” 
un izlasi arī citas jautras anek-
dotes, kuras krājumā „Pēterītis 
un Anniņa” apkopojis rakstnieks 
Māris Rungulis. Grāmata „Pē-
terītis un Anniņa” ir kolekcijā, 
kas domāta 3. - 4. klašu žūrijas 
ekspertiem, taču visas grāma-
tas drīkst lasīt un vērtēt arī citi 
žūrijas dalībnieki.
  Viena no kolekcijā iekļautajām 
grāmatām – igauņu rakstnieka 
Andrusa Kivirehka „Kaka un 
pavasaris” (tulkojis Guntars 
Godiņš) ir arī Starptautiskās Jāņa 
Baltvilka balvas 2013 laureāte 
un Bērnu žūrijā tiek piedāvāta 
lasīšanai 3. - 4. klašu ekspertiem.
  Šogad „Bērnu un jauniešu žūri-
ja” notiks jau 12. reizi. Ar katru 
gadu dalībnieku skaits palieli-
nās un ekspertu vērtēšanai tiek 
piedāvātas arvien aizraujošākas 
grāmatas. 
 Arī šogad būs ne tikai Bērnu un 
jauniešu, bet arī Vecāku žūrija, 
tāpēc, bērni, nākot uz bibliotēku 
pieteikties Bērnu žūrijai 2013, 
noteikti aiciniet līdzi arī savus 
vecākus un vecvecākus! Vecāki 
– nākot uz bibliotēku, aiciniet 
līdzi un mudiniet iesaistīties 
Bērnu žūrijā arī bērnus! 
  Katrai dalībnieku grupai līdz 
2013. gada beigām jāizlasa un  
jānovērtē sešas grāmatas. Visus 
žūrijas ekspertus lasīšanas veici-
nāšanas programmas noslēgumā 
gaida pārsteiguma balvas un 
noslēguma pasākums bibliotē-
kā, kurā dalībnieks pieteicies 
lasīšanai un pēc tam aizpildījis 
vērtējuma anketu.
  Ja Alūksnes pilsētas bibliotēka 
atrodas tālu no Tavas dzīves-
vietas, droši vari pieteikties 
Bērnu žūrijai arī kādā no šīm 
pagastu vai skolu bibliotēkām: 
Alsviķu bibliotēka, Alūksnes 
novada vidusskolas bibliotēka, 
Ilzenes bibliotēka, Malienas 
pamatskolas bibliotēka, Mālupes 
pagasta bibliotēka, Māriņkalna 
bibliotēka, Mārkalnes pagasta 
bibliotēka, Strautiņu pamatsko-
las bibliotēka, Zeltiņu bibliotēka, 
Jaunannas bibliotēka, Liepnas 
bibliotēka.
  Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
pieaugušie Vecāku žūrijā var 
pieteikties ne tikai Bērnu litera-
tūras nodaļā, bet arī pieaugušo 
abonementā.
  Žūrijas darbs ir sācies! Mēs ļoti 
priecāsimies, ja arī TU piedalī-
sies! 
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Svinam svētkus! www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldība
sabiedrisko attiecību speciāliste 

  No 2. līdz 4. augustam ikvienu 
alūksnieti no tuvienes un tālienes 
mājās aicina Alūksnes pilsētas 
svētki, kam šogad dots ļoti zīmīgs 
nosaukums „Būt ceļā nozīmē 
atgriezties”.

  Svētku rīkotāji – Alūksnes novada 
pašvaldība un Alūksnes pilsētas 
Tautas nams, pateicoties daudziem 
atbalstītājiem, šogad trīs dienu garu-
mā piedāvās dažādas aktivitātes, lai 
katrs varētu izvēlēties sev tīkamāko.
  Svētku režisore, Alūksnes novada 
pašvaldības Kultūras un sporta noda-
ļas vadītāja Sanita Eglīte uzsver, ka 
ik gadu svētku rīkošana ir izaicinā-
jums, lai atrastu jaunas norises vietas, 
jaunus piedāvājumus, kas pārsteigtu 
un iepriecinātu svētku apmeklētājus.
  Šogad svētkiem dots zīmīgs 
nosaukums, lai atgādinātu, ka ceļš 
cilvēkus ne tikai aizved projām, bet 

Alūksnes pilsētas svētki – jau šonedēļ!
pilsētas vietās centīsies fiksēt svētku 
noskaņu, pēc tam administratīvajā 
ēkā veidos darbu izstādi, ko ikviens 
interesents varēs aplūkot un arī 
tikties ar māksliniekiem.
  Vakarā Pilssalā pie p/a „ALJA” 
aicinām uz Normunda Jakušonoka 
un Rīgas Zelta saules kora un Tipa 
orķestra koncertu, bet vēlāk sāksies 
dejas - disko mūzikas pavadījumā pie 
„ALJAS” un balle Pilssalā.
  Pusnaktī debesīs virs Alūksnes 
uzvīsies svētku salūts. Tā kā tas 
tiks šauts no peldvietas „Vējiņš”, 
vislabāk to varēs redzēt Pilssalā un 
no tilta. Jāņem vērā, ka no pulksten 
20.00 peldvieta būs slēgta, lai to 
varētu aprīkot ar salūta piederumiem.
  Svētdien jau tradicionāli svētkus 
noslēgsim ar savu piederīgo kapu 
kopiņu apmeklējumu kapusvētkos, 
bet no paša rīta - no pulksten 9 līdz 
11 laukumā pie administratīvās ēkas 
būs aplūkojami retro motocikli un 
mašīnas no Igaunijas, kas būs devu-
šās Vidzemes turnejā. Savukārt pēc 
kapu svētkiem aicinām uz jau par 
tradīciju kļuvušo koncertu Temp-
ļakalnā, kur šoreiz muzicēs grupa 
„Lauku muzikanti”.
  Lielākā daļa svētku norišu būs bez 
maksas. Par maksu būs mūzikls 
Pilssalas estrādē sestdien, bet kā 
arī tam sekojošie vakara pasākumi 
salā – uz tiem ieejas maksa būs 2 
lati, 1 lats pensionāriem, bet bērniem 
līdz 12 gadiem - bez maksas. Svētku 
rīkotāji aicina apmeklētājus izprast, 
ka svētki ir apjomīgi, ar ļoti daudzām 
norisēm, kas prasa finansējumu, līdz 
ar to arī svētku kopējās izmaksas ir 
ievērojamas.
  Alūksnes pilsētas Tautas nama 
direktore Sanita Bērziņa atgādina, ka 
svētku laikā sestdien notiks amat-
nieku tirgus pie Jaunās pils, savukārt 
kapsētā – ziedu tirdzniecība. Tiem 
amatniekiem un mājražotājiem, kas 
vēlas tirgoties ar pašu ražotu pro-
dukciju, aicinām pieteikties, zvanot 
pa tālruni 29205295. Savukārt ziedu 
tirdzniecību kapos iepriekš jāpiesaka, 
zvanot pa tālruni 26161235.
  Jāatgādina, ka piektdien tirgotājiem 
attiecībā uz tirdzniecības atļaujām 
nekas nemainās, bet sestdien un svēt-
dien būs jāmaksā dubultā maksa.

Aicinām svētku laikā kļūt par 
kājāmgājējiem

  Tā kā Alūksnē šobrīd turpinās divu 
tranzīta maršrutu un siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija, svētku 
dienās, kad Alūksnē iebrauks daudz 
viesu, Alūksnes novada pašvaldība 
aicina pilsētas iedzīvotājus, kam vien 
tas iespējams, pārvietoties nevis ar 

personīgajiem transportlīdzekļiem, 
bet kājām, lai mazinātu satiksmes 
intensitāti.
  Sakarā ar svētku norisēm nedēļas 
nogalē būs slēgta satiksme vairā-
kās ielās.
  2. augustā satiksme slēgta:
  Dārza ielā posmā no Tirgotāju līdz 
Helēnas ielai no 11.00 līdz 12.30 un 
no 15.00 līdz pasākuma beigām 3. 
augusta aptuveni 04.30,
  Lielā Ezera ielā posmā no Tirgotāju 
līdz Pils ielai  no pulksten 20.00 
līdz pasākuma beigām 3. augusta 
aptuveni 05.30,
  Tirgotāju ielā posmā no Vidus līdz 
Dārza ielai no 20.00 līdz pasākuma 
beigām aptuveni 05.30,
  Pils ielā posmā no Ojāra Vācieša 
līdz Rijukalna ielai no pulksten 12.00 
līdz pasākuma beigām 3. augusta 
aptuveni 16.00.

3. augustā satiksme slēgta:
  Pilssalā no pulksten 07.00 līdz pa-
sākuma beigām 4. augusta aptuveni 
05.00,
  Ojāra Vācieša ielā posmā no Pils 
ielas līdz Pilssalas ielai un Pilssalas 
ielā no pulksten 07.00 līdz pasākuma 
beigām aptuveni 16.30,
  Skolas ielā posmā no Brūža līdz 
Ojāra Vācieša ielai no 7.00 līdz pa-
sākuma beigām 4. augusta aptuveni 
05.00,
  Margaritas ielā posmā no Brūža 
ielas līdz Ojāra Vācieša ielai no 7.00 
līdz pasākuma beigām 4. augusta 
aptuveni 05.00.

  Autovadītājus lūdzam ņemt vērā, ka 
3. augustā no 16.30 līdz 01.00 Ojāra 
Vācieša iela un tās stāvlaukums, zaļā 
zona pirms Pilssalas tilta un Skolas 
ielas stāvlaukums tiks izmantots kā 
maksas stāvlaukumi. Līdz ar to tiem, 
kas tomēr izvēlēsies uz mūziklu un 
vakara pasākumiem Pilssalā doties 
ar automašīnu, jārēķinās, ka mašīnas 
novietošana minētajās vietās maksās 
1 latu. Maksas iekasēšanu nodrošinās 
p/a „Spodra”.
  Kapusvētku dienā, 4. augustā, satik-
smi Miera ielā virzienā no Pils ielas 
uz kapsētu regulēs policisti. Zinot, 
cik ierobežota ir automašīnu novie-
tošana ne tikai kapsētas tuvumā, bet 
arī Miera ielā un tai piegulošajās 
ielās, aicinām pilsētas iedzīvotā-
jus, kam vien tas ir iespējams, šajā 
dienā uz kapsētu doties kājām vai, 
izmantojot sabiedrisko transportu. 
Uzbraukt augšā kapsētā būs atļauts 
vienīgi tiem, kam uz kapusvētkiem 
jānogādā kāds pasažieris ar kustību 
traucējumiem, taču aicinām ierasties 
savlaicīgi, lai nerastos nevajadzīgas 
problēmas. Pārējiem autovadītājiem 
savu auto būs iespējams novietot 
Miera un tai piegulošajās ielās.
  Lai nokļūtu svētdien uz kapusvēt-

kiem, pašvaldība finansēs sabiedriskā 
transporta reisus, kas braucējiem būs 
bezmaksas. Turpinot pērn uzsākto 
labo praksi, arī šogad kursēs papildus 
autobusi maršrutā Autoosta – Kap-
sēta – Autoosta un tiklīdz viens būs 
pilns un dosies uz kapiem, tam sekos 
nākamais. Intensīvā režīmā šie papil-
du autobusi kursēs no pulksten 9.00 
līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00.
  J. Čugunova norāda, ka kapu svētku 
apmeklētāji varēs pārliecināties par 
pēdējā gada laikā tur veiktajiem 
uzlabojumiem – ir sakārtota tualete, 
uzbūvēta kapsētas pārziņa māja, ierī-
koti soliņi, autobusu perons, automa-
šīnu stāvvieta, sakārtots apgaismo-
jums. Tāpat abās kapsētās sakārtoti 
piebraucamie saimnieciskie ceļi, 
uzsākta atkritumu šķirošana – teri-
torijas iekšpusē izvietoti šķirojamie 
konteineri un aicinām iedzīvotājus 
ievērot norādes, kāda veida atkritu-
mus kurā vietā paredzēts bērt.

Svētku noskaņai aicinām pacelt 
valsts karogu

  Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs Arturs Dukulis un priekšsēdētāja 
vietnieks, Sociālās, izglītības un 
kultūras komitejas priekšsēdētājs 
Aivars Fomins uzsver, ka liela nozī-
me svētku noskaņas radīšanā ir laika 
apstākļiem, un izsaka cerību, ka tie 
svētku apmeklētājiem un rīkotājiem 
būs labvēlīgi, novēlot ikvienam 
svētku apmeklētājam labi justies, 
redzēt pozitīvo un tad arī svētki būs 
izdevušies.
  Lai pilsētā svētku noskaņu pastip-
rinātu, Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektore Janīna Čugunova 
aicina namīpašniekus uzkopt savas 
teritorijas, ēkas, žogus, nopļaut 
zālienus. Jau par tradīciju kļuvis, ka 
alūksnieši pilsētas svētku laikā pie 
mājām paceļ valsts karogu, tādēļ 
arī šogad pašvaldība aicina māju 
īpašniekus, iestādes un uzņēmumus 
pie saviem īpašumiem 2., 3. un 4. 
augustā pacelt valsts karogu!
  Ņemot vērā, ka pilsētas svētku 
laikā vēlu vakaros un naktīs notiks 
koncerti un ielu ballītes, jau iepriekš 
atvainojamies par neērtībām iedzīvo-
tājiem, īpaši pilsētas centrā dzīvojo-
šajiem, jo svētku norises var traucēt 
ierasto ikdienas ritmu. Lūdzam būt 
saprotošiem un arī pašiem piedalīties 
pilsētas svētku pasākumos!

  Svētkus rīko Alūksnes novada paš-
valdība un Alūksnes pilsētas Tautas 
nams, paldies svētku galvenajam 
atbalstītājam AS „SEB bankai”, AAS 
„Baltikums”, www.maneklitis.lv, 
AAS „Gjensidige”, paldies informa-
tīvajiem atbalstītājiem „Alūksnes Zi-
ņas”, „Malienas Ziņas”, „Vidzemes 
televīzija” un ballīšu atbalstītājiem.

arī atved atpakaļ. Līdzīgi arī garīgās 
izaugsmes ceļi, iepazīstot dažādas 
vērtības, tomēr atgriež atpakaļ mājās 
pie savām noturīgām tradīcijām, 
kādas ir arī Alūksnes pilsētas svētki.

  Par svētku norisēm stāsta Sanita 
Eglīte:
  - Šogad svētkus sāksim jau piekt-
dien no pusdienlaika, kad Alūksnē 
notiks apvidus automašīnu parāde un 
sacensības, kurās piedalīsies braucēji 
no Lietuvas, Krievijas, Igaunijas, 
Latvijas. Pēcpusdienā sāksies ielu 
basketbola turnīrs.
  Atklāšanas pasākums notiks pļavā 
pie Jaunās pils, kas svētku norisei 
izvēlēta divu apsvērumu dēļ - ņemot 
vērā ielu rekonstrukciju, šobrīd pilsē-
tas teritorijā ir grūti atrast laukumu, 
ap kuru nebūtu kāda tranzītiela un, 
kur varētu pulcināt lielu cilvēku 
skaitu, bez tam, Alūksnes Jaunā pils, 
kas ir viena no mūsu pilsētas vizīt-
kartēm, šogad atskatās uz saviem 
150 gadiem. Uzreiz gan jāteic, ka 
liela nozīme būs laika apstākļiem – ja 
nedēļa pirms svētkiem būs lietai-
na, visas norises no pļavas nāksies 
pārcelt citur, tādēļ aicinām sekot 
informācijai!
  Svētku atklāšanas lielkoncerts, kas 
pavasarī Alūksnes pilsētas Tautas 
nama jubilejā guva ļoti lielu atsau-
cību un pat nespēja uzņemt visus 
klausītājus, ar dažādiem jaunināju-
miem būs skatāms vēlreiz.
  Pēc koncerta varēs vērot ļoti inte-
resantu 16 minūtes garu projekciju 
šovu, kam par ekrānu kalpos pils 
fasāde. Speciāli šim priekšnesumam 
Zintis Cepurnieks ir sarakstījis 
mūziku. Uzreiz jāpiebilst, ka Pils 
iela iepretim pilij būs slēgta gan au-
totransportam, gan gājējiem drošības 

apsvērumu dēļ, jo te tiks izvietota 
projekciju šova tehnika un arī daži 
salūta efekti. 
  Pateicoties uzņēmēju atbalstam, 
šogad atjaunosim jau pirms pieciem 
gadiem pilsētas svētku laikā rīkotās 
ielu ballītes vairākās vietās pilsē-
tā. Ņemot vērā remontdarbu laikā 
esošās satiksmes izmaiņas, ballīšu 
apmeklētājus lūdzam būt saproto-
šiem, jo šobrīd nav iespējams pilsētas 
centru satiksmei slēgt pilnībā. 
Aicinām ballētājus izvēlēties norises 
vietām atbilstošu apģērbu un īpaši 
padomāt par piemērotiem apaviem, 
lai tas netraucētu svētku sajūtai.
  Jāpiebilst, ka nakts ballītēs būs 
viens priekšnesums, kuru varēs vērot 
katrā no trim ballīšu vietām – tās 
būs deju studijas „Fandango” kabarē 
nakts dejas. Lielā Ezera ielas ballītes 
apmeklētāji šo priekšnesumu varēs 
vērot pulksten 00.30, laukumā pie 
administratīvās ēkas – pulksten 
01.20, bet pie Jaunās pils – pulksten 
02.00.
  Jauniešu auditorijai savukārt 

būs pasākums Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra pagalmā, kur notiks 
eksperimentālās mūzikas koncerts.
  Ielu ballītes noslēgsies pulksten čet-
ros rītā, bet jau desmitos sāksies svēt-
ku otrā diena, kur būs divas galvenās 
norises vietas – pļavā pie Jaunās pils 
un Pilssalā pie pašvaldības aģentūras 
„ALJA”.
  Sestdienas programma būs atbilsto-
ša visām auditorijas grupām. Pie pils 
būs aktieru grupu koncerti, savukārt 
pie dīķiem notiks tradicionālais 
amatnieku tirgus un radošās darbnī-
cas. Otrā skatuvē Pilssalā rīts sāksies 
ar visdažādākajām aktivitātēm 
bērniem, aicinot ikvienu līdzdarbo-
ties. Aicinām visas novada ģimenes 
piedalīties bērnu ratiņu parādē, kas 
pērn bija kupli apmeklēta. Tās noli-
kums ir pieejams pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv.  
  Sestdien Pilssalā bērnu rītā solījusi 
ierasties „Nu Fruit” komanda ar Zaļo 
busiņu un ikvienam būs iespēja gan 
bez maksas tikt pie gardumgarda 
saldējuma, gan arī piedalīties citās 
„Nu Fruit” aktivitātēs. 
  Protams, dalībniekus gaidīs arī 
balvas. Pusdienlaikā sāksies karaoke 
čempionāts, kura uzvarētājs iegūs 
tiesības piedalīties braucienā uz 
Stokholmu ar kuģi, kur brauciena 
laikā notiks čempionāta fināls. 
  Šogad svētku programmā nav ne-
tradicionālo ūdens transportlīdzekļu 
sacensību, jo pēdējos gados par tām 
samazinājās interese no dalībnieku 
puses, tādēļ jāietur neliela pauzīte, 
lai varbūt jau nākamgad šo tradīciju 
atkal atjaunotu.
  Īpašs pasākums būs akvarelis-
tu studijas „AQUA” plenērs. Tā 
dalībnieki, kurus savulaik šajā studijā 
pulcējis Gunārs Ozoliņš, dažādās 

Svētdienas rītā Alūksnē ieripos retro motociklu un automašīnu parāde

Amatnieku tirgus pēc kāda pārtraukuma atkal atgriezīsies  pie strūklaku dīķiem

“Mirage Jazz Orchestra” un tā 
vadītājs Lauris Amantovs iepriecēs 
alūksniešus ar brīnišķīgu koncertu
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Starptautiskā sadarbība www.aluksne.lv

Sadarbības projektā veicina Alūksnes atpazīstamību
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 9. līdz 15. jūlijam Alūksnes 
novada delegācija uzturējās 
sadraudzības pilsētā Marsanēla-
kotē Francijā, kur noslēdzās divu 
gadu ilgais sadarbības projekts 
„Mūzika veido Eiropu”. 

  Vienošanās par sadarbību starp 
Alūksnes un Marsanēlakotes paš-
valdībām tika noslēgta pērn jūlijā, 
kad Alūksni apmeklēja Marsanēla-
kotes mērs Žans Fransuā Gondeljē 
un par starptautisko sadarbību 
atbildīgais viņa kolēģis Žans Renārs 

puses, komandējuma nauda tiek 
aprēķināta 30% apmērā.
  Marsanēlakote ar 5 tūkstošiem 
iedzīvotāju ir viena no Dižonas 
priekšpilsētām. Tai ir sava vietval-
de, kuras vadītājs darbojas Dižonas 
apgabala pašvaldībā, kas sastāv no 
22 pašvaldībām. Marsanēlakotes 
pašvaldības gada budžets ir 10 
miljoni eiro. Alūksnes pašvaldības 
pārstāvji apmeklēja Marsanēlakotes 
pašvaldības ēku, tūrisma informāci-
jas centru, bibliotēku un multimedi-
ju centru, Mūzikas skolu un sporta 
zāli. Vizītes laikā tika apmeklēti arī 
vairāki reģionam raksturīgi lielākie 
uzņēmumi.
  - Mums kā pašvaldības pārstāv-
jiem vizītes laikā bija svarīgi, tieko-
ties ar Marsanēlakotes pašvaldības 
vadību un darbiniekiem, izzināt 
vairākus mūs interesējošus jautāju-
mus par Marsanēlakotes un Dižonas 
apgabala pašvaldību darbību. 
Kolēģu pieredzi vēlējāmies iepazīt 
tādos jautājumos kā atkritumu ap-
saimniekošanas sistēma, teritorijas 
uzturēšana, tūrisma veicināšana, 
pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbī-
bai, iedzīvotāju iesaiste pašvaldības 
lēmumu pieņemšanā, - uzsver 
pašvaldības izpilddirektore Janīna 
Čugunova.
  Atkritumu apsaimniekošanas 
jautājums Francijā ir atrisināts 
valstiskā līmenī ar speciāla nodokļa 
palīdzību, līdz ar to, atšķirībā no 
Latvijas, nav aktuāla problēma, ka 

Alūksnes un Marsanēlakotes sadarbības projekta dalībnieki vienojās kopīgā foto, 
plīvojot Latvijas un Francijas karogiem 

Foto: Evita Aploka

pārstāv ražošanas sfēru. Francijā 
pašvaldības uzņēmējdarbībai īpašu 
atbalstu nesniedz, tik vien kā izdod 
nepieciešamās atļaujas. Cita lieta, 
ka atsevišķi palīdzības veidi esot 
pieejami no valsts puses.
  Tūrisms šajā Francijas reģionā 
balstās uz galvenajām lietām, ko 
konkrētā teritorija var piedāvāt 
– vīna darīšanu, siera un sinepju 
ražošanu un arhitektūru. Lieliski 
saglabātās viduslaikiem raksturīgās 
senās ēkas un prasības, kas būvējot 
jaunas būves, nosaka, ka tām vizuāli 
jāiekļaujas esošajā senlaicīgajā 
vidē, nodrošina, ka gan arhitekto-
niski un vēsturiski bagātās pilsētas, 
gan mazie ciematiņi ar šaurajām 
ieliņām ir iecienīts tūrisma objekts. 

kopā ar Mūzikas centra pūtēju or-
ķestri. Noslēgtā vienošanās paredz 
abu pašvaldību sadarbību jauniešu 
kultūras apmaiņas projektos un citās 
jomās.
  Lai gan oficiālu sadarbības līgumu 
abas pašvaldības noslēdza pērn, 
savstarpējā sadarbība aizsākās jau 
2009. gadā, Marsanēlakotes Mūzi-
kas centra direktoram, mūziķim Sa-
šam Dišeinam starptautiskā projektā 
tiekoties ar Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra 
jaunajiem mūziķiem un skolotāju 
Ilonu Riekstiņu. Sadarbībai attīsto-
ties, 2011. gada pavasarī Alūksnes 
pašvaldība uzņēma viesos Mūzikas 
centra bigbendu „L’Jazz Big Band”, 
kas sniedza profesionālu koncertu, 
bet pērn Alūksnē viesojās Mūzikas 
centra pūtēju orķestris.
  Vizītes laikā Alūksnes un Marsa-
nēlakotes pūtēju orķestri piedalījās 
projekta atklāšanas pasākumā, snie-
dza defile programmas koncertu, 
muzicējot devās gājienā pa pilsētas 
ielām un piedalījās Francijas Na-
cionālajai dienai veltītajā piemiņas 
brīdī. Katru dienu orķestri rūpīgi 
strādāja mēģinājumos, lai, noslēdzot 
iepriekš minēto apmaiņas projektu, 
14. jūlijā Marsanēlakotes iedzīvotā-
jiem dotu iespēju baudīt emocionālo 
koncertu, kādu pērn pirmie redzēja 
alūksnieši. Ar moderno tehnoloģi-
ju palīdzību, arī Alūksnes novada 
iedzīvotājiem bija radīta iespēja šo 
koncertu vērot tiešraidē.
  Koncertu apmeklēja arī Latvijas 
vēstniecības Francijā pārstāve 
kultūras jomā Elīna Grīnpauka, 
kura vēstnieces Sanitas Pavļutas – 
Deslandes vārdā izteica atzinību par 
šo sadarbības projektu, kas veicina 
Latvijas atpazīstamību Eiropā.
  Šīs nedēļas laikā Marsanēlakotē 
bija skatāma īpaša izstāde, kas 
dažādās fotogrāfijās stāstīja par 
Alūksni un ģimnāzijas pūtēju 
orķestri, kā arī latviešu mākslinie-
ces Daigas Štālbergas savdabīgo 
tekstila darbu izstāde. Jāuzsver, ka 

šīs ir tikai dažas no daudzajām ak-
tivitātēm, kas īstenotas pēdējā gada 
laikā, lai Marsanēlakotes sabiedrību 
iepazīstinātu ar latviešu kultūru. 
Lai to paveiktu, nozīmīgu ieguldī-
jumu sniegusi Eiropas brīvprātīgā 
darba veicēja Laura Griščenko no 
Alūksnes novada. Šī starptautiskā 
sadarbība rada lielisku iespēju vienā 
no Rietumeiropas lielākajām val-
stīm veidot priekšstatu par Alūksni 
un Latviju kopumā.
  Delegācijas sastāvā bija Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzi-
jas pūtēju orķestris ar vadītājiem 
Sandoru un Ilzi Līviņiem, kolektīva 
menedžeri un sadarbības iniciato-
ri Ilonu Riekstiņu un ģimnāzijas 

direktori Dainu Dubri – Dobri.   
  Alūksnes novada pašvaldību 
pārstāvēja domes priekšsēdētāja 
vietnieks, domes Sociālās, izglītības 
un kultūras komitejas priekšsēdētājs 
Aivars Fomins, pašvaldības izpild-
direktore Janīna Čugunova, kultūras 
un sporta nodaļas vadītāja Sanita 
Eglīte, kultūras darba speciāliste 
Valda Zeltiņa un sabiedrisko attiecī-
bu speciāliste Evita Aploka.
  Alūksnes novada dome 2012. gada 
oktobrī pieņēma lēmumu piedalīties 
oficiālā vizītē uz sadarbības pašval-
dību Francijā, nosakot, ka delegā-
cijas sastāvu - 63 personas, veido 
pūtēju orķestra mūziķi, pašvaldības 
un ģimnāzijas pārstāvji, un piešķīra 
13230 latus no pašvaldības budžeta 
aviobiļešu iegādei. Tā kā šī summa 
biļešu iegādei nebija pietiekama, 
kā arī bija nepieciešams atsevišķi 
transportēt mūzikas instrumentus, 
ikviens delegācijas dalībnieks 
maksāja arī dalības naudu. Vi-
sas Alūksnes novada delegācijas 
uzturēšanos – gan ēdināšanu, gan 
viesnīcas izdevumus un transporta 
izdevumus uz vietas Francijā ap-
maksāja Marsanēlakotes pašvaldība 
un tās finansiālie atbalstītāji. Nor-
matīvie akti nosaka, ka gadījumā, 
ja komandējuma laikā ēdināšana 
un viesnīcas izmaksas tiek segtas, 
kā tas šajā gadījumā bija no franču 

kāds neizvestu atkritumus vai neno-
rēķinātos par to. Līdzīgi kā Alūksnē, 
lai uzturētu pilsētas teritoriju, pirms 
dažiem gadiem arī Marsanēlakotes 
pašvaldība iegādājusies tehniku, ko 
iespējams aprīkot ar dažādu ielu un 
teritorijas uzkopšanai nepieciešamu 
aprīkojumu. Pirms tam šādu tehniku 
pašvaldība īrējusi, bet iegādāties to 
izlemts ekonomijas nolūkā. Roku 
darbs ielu uzkopšanā praktiski 
netiek izmantots.
 Marsanēlakotē ir apmēram 300 
uzņēmumi, no kuriem aptuveni 50 

Vienlīdz liela interese ir arī par tā 
saukto gardēžu tūrismu - mazākām 
un lielākām vīna darītavām un siera 
ražotnēm.
  Francijā, gatavojoties jaunām 
pašvaldību vēlēšanām, partijas iz-
strādā konkrētas darbības program-
mas, paredzot, kādu politiku katrā 
sfērā īstenos. Ievēlēšanas gadījumā 
uzvarējusī partija precīzi īsteno 
izstrādāto programmu, līdz ar to 
ikdienā pašvaldībā aktīva iedzīvo-
tāju iesaiste lēmumu pieņemšanā 
nenotiek, jo savā ziņā iedzīvotāji 
jau ir iesaistījušies lēmumu pieņem-
šanā, vēlēšanās atdodot savu balsi 
par vienu vai otru partiju.
  Domes priekšsēdētāja vietnieks, 
Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas priekšsēdētājs Aivars Fo-
mins uzskata, ka iesāktā sadarbība 
jauniešu kultūras apmaiņas projektu 
jomā jāturpina.
  - Ar orķestra panākumiem visi 
lepojamies, bet neredzam mūziķu 
ikdienas „melno” darbu mēģināju-
mos, tādēļ šādi braucieni ir kā balva 
par ieguldīto darbu. Domāju, ka bez 
sadarbības kultūras jomā var veidot 
arī jaunus virzienus, piemēram, 
aicinot viesos gardēžu klubu un 

rīkojot konkursu ēdināšanas pa-
kalpojumu sniedzējiem ne tikai no 
Alūksnes, bet arī kaimiņu pilsētām 
un sadraudzības pašvaldībām. 
Uzskatu, ka katrs šāds brauciens 
paver jaunas iespējas, tās tikai vajag 
saskatīt un izmantot, uzsver A. 
Fomins.
  Pašvaldības kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Sanita Eglīte 
uzsver, ka, lai gan kontakti ar franču 
mūziķiem turpinājušies jau vismaz 
pāris gadus, lai izveidotu īstu 
sadraudzību, jāiepazīst otras puses 
vērtības, tradīcijas, viņu ikdienas 
dzīvesveids.  
  - Attīstot tālāko sadarbību, ļoti 
svarīga bija iespēja tikties ne tikai 
ar funkcionāriem, bet arī prak-
tiķiem, kuri tur strādā. Lai gan 
turpmākajai sadarbībai šķērslis 
vienmēr būs finanses, jo atrodamies 
tālu viens no otra, manuprāt kultūra 
ir tā joma, kurā noteikti varam 
sadarboties. Tas varētu realizēties 
mūzikas skolu jomā kā pedagogu 
apmaiņa, programmas vai stipendi-
jas, kas ļautu labākajiem abu skolu 
skolēniem kādu laiku mācīties 
partneru skolā. Francijā ir atšķirīga 
mūzikas mācīšanas metodika, tādēļ 
tas dotu citu pieredzi un skatījumu. 
Franči mūzikas skolā piedāvā apgūt 
tādus mūzikas instrumentus, kurus 
Alūksnē neapgūst, tādēļ varbūt 
nākotnē varam veidot projektu, ka 
franču pedagogs šeit strādā kādu 
laiku. Iespējams, arī bibliotēku 
jomā varam realizēt pieredzes ap-
maiņu, jo mūsu valstī un arī novadā 
bibliotēku sistēma ir sakārtota.
  Man ļoti patīk franču sabiedrības 
brīvprātīgā iesaistīšanās dažādās ak-
tivitātēs, piemēram, Mūzikas skolā 
algotie cilvēki ir padoti brīvprātīgo 
padomei, kurā darbojas aptuveni 
10 brīvprātīgie, arī Mūzikas centra 
prezidents ir brīvprātīgais, taču 
viņi līdz ar pedagogiem un citiem 
algotajiem darbiniekiem palīdz un 
domā, kā attīstīt mūzikas skolas un 
centra darbību, - vērtē S. Eglīte.
  Vizītes laikā abu pašvaldību 
pārstāvji arī diskutēja par tālākām 
sadarbības iespējām gan jau esošajā 
sadarbības jomā, gan arī citās. Mar-
sanēlakotes pašvaldības vadītājam 
un pūtēju orķestrim tika izteikts 
uzaicinājums kopā ar Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestri piedalīties nākamajos 
Latvijas skolēnu dziesmu un deju 
svētkos 2015. gadā.

Alūksnes un Marsanēlakotes orķestri rūpīgi strādāja mēģinājumos, lai sarūpētu 
brīnišķīgu koncertu 14. jūlija pēcpusdienā

Novērtējot ikviena ieguldījumu savstarpējās sadarbības  veidošanā,
Marsanēlakotes pašvaldība pasniedza Atzinības rakstus

Aivars Fomins (no kreisās) kopā ar Žanu Fransuā Gondeljē un Latvijas
vēstniecības Francijā pārstāvi Elīnu Grīnpauku
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Malienas 
pamatskolas 140

gadu jubileja
24. augustā

Mīļi aicināti visi absolventi, 
bijušie pedagogi, darbinieki
no plkst. 16.00 – dalībnieku  
reģistrācija
18.00 – svinīgais pasākums
20.00 – balle
Dalības maksa – Ls 2,00
Sīkāka informācija pa tālruni 
28674060

Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības 
akadēmijas Alūksnes 
fi liālē turpinās studentu 
uzņemšana

  Studiju programmas: „Pirms-
skolas un sākumskolas skolo-
tājs” , „Sākumskolas skolotājs ar 
tiesībām mācīt vienu priekšmetu 
pamatskolā”, „Komercdarbība 
un uzņēmuma vadība”, „Cilvēk-
resursu/ Biroja administrēšana”, 
„Darba aizsardzība”, „Komerc-
darbības organizācija”, maģis-
trantūra „Organizāciju vadība”.
t.64381168, 26443798
e-pasts: aluksne@rpiva.lv

Alūksnes pilsētas
sākumskola uzņem
skolēnus visās (1.-6.) 
klašu grupās!

  Pieteikumus pieņem, zvanot pa 
tālruņiem 64324403, 29282231 
vai Alūksnes pilsētas sākumsko-
lā, Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē.

  Violeta Kļaviņa,
Malienas un Jaunalūksnes pagastu 
attīstības speciāliste 

  Malienas pamatskola veiksmīgi 
un ar lielu aizrautību  realizē 
Sorosa fonda – Latvija (SFL) 
iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja sko-
lām” 2. kārtas „Skola kā kopienas 
attīstības resurss” aktivitātes.

  Malienas pamatskola iesniedza 
projekta pieteikumu „Vēl viens 
PAKĀPIENS Malienas Bērnu un 
Ģimenes atbalsta centra darbībā”, 
un tas tika atbalstīts. Ar SFL fi -
nansējumu skolā ikvienam intere-
sentam, neatkarīgi no vecuma vai 
sociālā statusa, visa gada garumā 
tiek piedāvātas nodarbības angļu 
valodā, rokdarbos, uzņēmējdarbī-
bā,  datorapmācībā, dažādas sporta 
aktivitātes, tikšanās ar psihologu 
un logopēdu, vasaras nometne 
bērniem, organizētas talkas un 
labdarības pasākumi.
  SFL piedāvāja iespēju papildus 
piesaistīt fi nansiālo atbalstu līdz 
1000 EUR uzņēmējdarbības veici-
nāšanai savā kopienā. Uz šo atbalstu 

varēja pieteikties juridiski reģistrēta 
biedrība (vai nodibinājums), kura 
darbojas uz skolas bāzes. Lai iegūtu 
šo fi nansējumu vispirms bija jāie-
sniedz koncepcijas apraksts un pēc 
pozitīva vērtējuma jāizstrādā deta-
lizēts biznesa plāns.  Nodibinājums 
„Malienas skolas fonds” izstrādāja 
biznesa plānu ar mērķi izveidot 
Malienas pamatskolā Rokdarbu 
darbnīcu, kura piedāvās pārdošanā 
vietējo amatnieku darinātus rok-
darbus – adījumus, tamborējumus, 
šūtas bērnu rotaļlietas, suvenīrus, 
bižutēriju un daudzas citas lietas, 
ko varam pagatavot savām rokām. 
Par iegūto fi nansējumu Malienā 
jau tuvākajās dienās nonāks divas 
adāmmašīnas, ko varēs izmantot 
Rokdarbu darbnīcas dalībnieki. Ir 
iekārtota telpa Rokdarbu darbnīcai, 
uzņēmējdarbības nodarbību ietvaros 
esam bijuši pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Alūksnes Tautas 
lietišķās mākslas studiju „Kalme” 
un SIA „Dzīpari S”, kur profesio-
nāļi sniedza vērtīgus padomus un 
ieteikumus rokdarbu izstrādājumu 
izgatavošanā un realizēšanā.
  Nodibinājums veidos savu 

Malienas skola uzdrošinās!

interneta blogu, kurā katrs inte-
resents varēs aplūkot darbus un 
iegūt kontaktinformāciju, lai veiktu 
pasūtījumus, piedalīsies amatnieku 
tirdziņos, izstādēs – pārdošanās, 
meklēs dažādus ceļus, kā populari-
zēt Malienas preci un savest kopā 
pircēju ar ražotāju. Vēlamies „izvest 
tautās” mūsu amatniekus, parādīt 
sabiedrībai, ko mēs mākam un 
varam, iedrošināt uzņēmējdarbības 
iesācējus mēģināt pārdot savu preci, 
nenobaidot uzreiz tos ar nodokļiem, 

grāmatvedību, bet vispirms ļaujot 
saprast, kāda prece ir vajadzīga vai 
pietiek resursu pasūtījumu izpildei, 
vai izstrādājumam tā realizācijai ir 
atbilstoša kvalitāte.
  Darbojoties SFL projektā, esam 
paši daudz mācījušies, ieguvuši 
jaunas ierosmes, saņēmuši pro-
fesionālus padomus, ko vēlamies 
izmantot, lai padarītu mūsu ikdienu 
daudzveidīgāku un vēl vairāk celtu 
dzīves kvalitāti Malienas pagastā.

Alūksnes novada svētkos malienieši popularizēja Centra darbību

  Guna Sakne,
PII „Zemenīte” vadītāja

  19. jūlijā Strautiņu pirmsskolas 
izglītības iestādei „Zemenīte” 
apritēja 33 gadi.

  Sūtu sirsnīgus sveicienus visiem 
bijušajiem un esošajiem darbinie-
kiem, audzēkņiem un viņu tuvinie-
kiem, un arī tiem, kuri gatavojas 
iestāties dārziņā!
  Jūlijs ir brīvdienu un atvaļinājumu 
mēnesis, tāpēc var paveikt dažus 
tādus darbiņus, kuri iepriecinās 
apmeklētājus rudens pusē. Gata-
vojam malku apkures sezonai un 
labiekārtojam apkārtni. Domājot 
par vecāku un darbinieku ērtībām, 

uzsākta stāvlaukuma būve ar šķem-
bu segumu. Gaidām bērnu vecākus 
talkā žoga nomaiņai.
  Pa vienam sāk atgriezties darbinie-
ki no atvaļinājuma, tad arī ķeramies 
pie kosmētiskajiem remontdarbiem 
laukumā un telpu uzpošanas. 
  Jūnija sākumā Jaunannas mūzikas 
un mākslas pamatskolas plenēra 
dalībnieki padarīja pievilcīgāku 
kāpelējamo sienu. Lepojos ar 
bijušajiem audzēkņiem: Linardu, 
Mareku, Kristapu un Rūdolfu, kuri 
nupat palīdzēja nolīdzināt meln-
zemi! Pateicoties mūsu darbinieka 
Sarmja radošajam veikumam, „Kā-
pēcīši” varēs vizināties jaunbūvētajā 
automašīnā. 
  Šovasar, lai bērniem būtu krāsai-

„Zemenītes” 33. vasara

„Zemenītes” kolektīvs saka paldies trim vietējiem māksliniekiem – 
Klintai, Arnitai un Andrim par apgleznotajām nojumīšu sienām!

  Raimonds Siliņš,
programmas „Aktīvais sports” 
nodarbību vadītājs

  Ir pats vasaras vidus un jau 
vairāk kā mēnesi Jaunannā div-
reiz nedēļā notiek Sorosa fonda 
- Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu 
iespēja skolām” 2. kārtas projek-
ta programma „Aktīvais sports” 
un „Ielu vingrošana”.
 
  „Aktīvā sporta” nodarbībās 
piedalās 20 dažāda vecuma iedzī-

votāji, gan puiši, gan meitenes, 
kuriem saistošs futbols, volejbols 
un skriešana. Nodarbībās ir iespēja 
apgūt un izprast ne tikai šo sporta 
veidu noteikumus, pamatelementus, 
spēlētāju darbības laukumā, bet arī 
izkopt un pilnveidot savu fi zisko 
sagatavotību. Visi šīs programmas 
dalībnieki cenšas neizlaist nevienu 
nodarbību, ir ieinteresēti, aktīvi 
un pozitīvi noskaņoti. Dalībnieku 
vecums un fi ziskā sagatavotība ir 
ļoti atšķirīgi, bet visi kopā jūtas 
sportiski un reizē jautri.

  Uldis Jāņakalns,
programmas „Ielu vingrošana” 
nodarbību vadītājs

  Jaunannas jauniešiem šajā 
vasarā projekta ietvaros ir iespēja 
pilnveidot sevi pašreiz vienā no 
jauniešiem populārā sporta veidā 
- ielu vingrošanas nodarbībās.

  Skolas sporta laukums ir pilnvei-
dots un uzstādīti īpaši stieņi, kas 
ir piemēroti šīm  nodarbībām. Ielu 
vingrošanas pamatā ir vingrināju-
mu komplekss, kur lielākoties tiek 

strādāts ar sava ķermeņa svaru. Par 
ielu vingrošanu to sauc tādēļ, ka 
viss šis vingrojumu komplekss ir 
pielāgots āra apstākļiem. Ar ielu 
vingrošanu ir iespējams nodarboties 
gan specializētos sporta laukumos, 
gan jebkurā citā vidē, kā, piemē-
ram, pilsētu parkos, ēku komplek-
sos, pieturvietās, daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmos, kā arī 
tieši pretēji - brīvā dabā, mežā vai 
pie jūras. Jaunannā šīs nodarbības 
populāras ir arī meiteņu vidū, kuras 
nodarbības apmeklē regulārāk par 
zēniem. 

Jaunannā sports „rullē”

Notiek futbola nodarbības
Ielu vingrošanas nodarbības

Jaunannas meitenes apmeklē regulārāk par zēniem

nākas dienas „Zemenītē”, apglez-
nojam sienas pagājušajā vasarā 
atjaunotajām nojumītēm. Sirsnīgs 
paldies  par radošo darbu un veltīto 

laiku visiem trim vietējiem „māks-
liniekiem” - Klintai, Arnitai un 
Andrim (attēlā no labās)!

Malienas 
pamatskolas 140

gadu jubileja
24. augustā

Apstiprināts
pašvaldības nolikums

  Alūksnes novada domes sēdē 
25. jūlijā deputāti apstipri-
nāja saistošos noteikumus 
Nr.18/2013 „Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums”.

  Jāuzsver, ka šī ir jauna pašval-
dības nolikuma redakcija. 
Nolikuma lielā apjoma dēļ to 
nav iespējams nopublicēt
pašvaldības laikrakstā, tādēļ 
aicinām iedzīvotājus ar to pilnībā 
iepazīties pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv sadaļā
 „Normatīvie akti un dokumenti” 
/ ”Saistošie noteikumi”.
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  Olīvija Jēģere,
Ilzenes pamatskolas direktore

  10. augustā pulksten 16.00 visi 
– gan Čonku skolas, gan jaunās 
skolas absolventi, bijušie un eso-
šie skolotāji un darbinieki - visi, 
kas jūtas piederīgi Ilzenes skolas 
saimei, tiek mīļi aicināti uz skolas 
110 gadu jubilejas pasākumu.

  Ko īsti nozīmē šis skaitlis? 
Skolēni, kuri šobrīd mācās Ilzenes 
pamatskolā, atceras, ka 2012./2013. 
mācību gadā skola svinēja savu 
sudraba jubileju - ar sudrabegļu 
stādīšanu, ar Sudraba pūcīšu pelnī-
šanu, ar sudraba dziesmu dziedāša-
nu un sudraba svecīšu iedegšanu.. 
Sudraba jubileja - tie ir 25 gadi.
  Un te parādās informācija, ka 
Ilzenes pamatskola svin 110 gadu 
jubileju! Kas tad nu? Vai tie gadi 
tiešām skrien tik ātri?!
  Nekāda noslēpuma te nav. Ilzenes 
pamatskola ir tiešs 1893. gadā cel-
tās Čonku skolas turpinājums. 
  1987. gada 4. novembrī ilzenieši 
atvadījās no vecās Čonku skolas 
ēkas, lai dotos uz jauno bērnudārz-
skolu Ilzenes centrā. 
  „No Čonku skolas nākuši mēs 
esam...”,- tā dziedājām dziesmiņu ar 
absolventes Karmenas Līdumnieces 

vārdiem, kad atzīmējām Čonku 
skolas 100 gadus. 
  Jaunajā skolas ēkā aizvadīti jau 25 
gadi. Toreizējā skola - bērnudārzs 
izaugusi par pamatskolu, kurā mā-
cās arī pirmsskolas vecuma bērni.  
9. klasi ar apliecībām absolvējuši 
114 absolventi, bet par savu pirmo 
skolu to sauc arī tie, kas te kādreiz 
ir mācījušies un tiek gaidīti skolas 
jubilejas pasākumā. 
  „Kad atmiņu vēji no Ilzenes mums 
sūtīs sveicienus, mēs sanāksim kopā 
kā bērnībā, šeit - mūsu skoliņā…” 
 Nu, lūk, ir pienācis laiks ieklau-
sīties sveicienos, ko mums nes 
atmiņu vējš un sanākt kopā ne tikai 
vienā, bet abās skolas ēkās, lai 
izjustu to īpašo auru, kāda piemīt 
tikai skolām…
  Šajā tikšanās reizē - 10. augustā, 
mums padomā ļoti daudzveidīga, 
interesanta un aizraujoša prog-
ramma gan Čonku skolā, gan 
centrā „Dailes”, gan jaunajā skolā 
„Zinīšos”, tādēļ gaidām ciemos gan 
jaunus, gan ne tik jaunus, gan ilze-
niešus, gan tos, kas kādreiz Ilzeni 
saukuši par savu… 
  Lai mums izdodas realizēt dzīvē 
skolas himnas vārdus:
„Mums visiem ir viena pasaule,
Mūs vieno šeit skola Ilzenē!” 

Ilzenes pamatskola svinēs 110!
 
 

Aicinām uz Ilzenes pamatskolas 
110 gadu jubilejas svinībām 
„Mums visiem ir viena pasaule,
Mūs vieno šeit skola Ilzenē…”

10. augustā plkst.16.00

No plkst.15.00 - „Tikšanās vietu mainīt nedrīkst…”- reģistrēšanās Čon-
ku skolā, fotogalerija, dalībnieku kartes, izstādes, videofilma, suvenīru 
iegāde.
Plkst.16.00 -„Veldze atmiņu varavīksnes lokā”- pasākuma atklāšana, 
atmiņu ugunskurs, sirsnīgas sarunas, muzikāls sveiciens, atmiņu koka 
dēstīšana.
Plkst.18.30 -„Darbs dara darītāju”- koku stādīšana pie jaunās skolas 
ēkas.
Plkst.19.00 -„Dziedāt māku, dancot māku…”- absolventu un viesu 
koncerts centrā „Dailes”.
Plkst.21.00 -„Tiksimies septītajās debesīs!…”- omulīga saviesīgā daļa 
ar līdzpaņemtiem „groziņiem” jaunās skolas telpās, kavēšanās atmiņās, 
videofilmas, fotostāsti, ik pa brīdim padejošana dzīvās mūzikas un disku 
pavadībā.

  Būs iespēja iegādāties dažādus skolas suvenīrus, kā arī ziedot skolas 
labiekārtošanai. 

  Sīkāka informācija 
pa mob. tālruni 26347456 
(Olīvija).
 
Ilzenes pamatskolas kolektīvs

    Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Tuvojas 7. septembris, kad 110. 
dzimšanas dienu svinēsim mūsu 
mazajam bānītim, kas joprojām 
pārvadā pasažierus savā ieras-
tajā maršrutā – no Gulbenes uz 
Alūksni.

  Svētku svinību režisore Alūksnē 
Astrīda Bētere atklāj, ka svinības 
bānīša maršrutā pirmie sāksim 
mēs, alūksnieši, jau no pulksten 
10 gaidot ierodamies pirmo bānīša 
reisu, kas Alūksnes stacijā būs ap-
tuveni pulksten 10.25. Te izskanēs 
apaļās jubilejas svētku godināšanas 
uzrunas, gaidīšanas rosībā savus 
priekšnesumus apmeklētājiem rādīs 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
deju kopa „Jukums”, Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestris, Alūksnes pilsētas skolas, 
Jaunlaicenes dziedātāji. Izrādīsim 
arī viesus – Pečoru deju kolektīvu.
  No pulksten 11.30 notiks visdažā-
dākās aktivitātes, spēles, jautrības 
un sadziedāšanās. Šajā laikā uz 
tikšanos tiks aicināti visi tie, kuru 
dzīves gadu gaitā savijušās ar bā-
nīti. Tādēļ aicinām visus, kas sevi 
uzskata par piederīgiem bānīša 
saimei, pieteikties Alūksnes muze-
jā, zvanot pa tālruni 64381324.
  Pēcpusdienā pulksten 15.00 muzi-
kālā apsveikumā „Ripo mazais BĀ-
NĪTIS” dziedās un dejos Alūksnes 
bērnu un jauniešu kolektīvi. 
Savukārt vakarā dižkoncertā „Atkal, 
atkal ir debesis pušu” svētku viesus 
priecēs „Dāmu pops”, „Eolika”, 
Antra Stafecka, Aldis Siliņš un citi 
pazīstami mākslinieki.
  Vakarā no pulksten 20.00 turpat 

pie bānīša stacijas sāksies gaviļnie-
ka balle, kurā muzicēs Gunārs un 
Zane.
  Svētku norises, sveicot gaviļnieku, 
notiks arī Stāmerienā un Gulbenē. 
Stāmerienas stacijā ,,Bānīša 110 
godu bazārs” sāksies no pulksten 
11.45. Tur darbosies „Rīgas cirka” 
mākslinieki, dejos deju kopas 
„Zalktis” un „Poga”, muzicēs Rieta-
vas mūzikas skolas pūtēju orķestris, 
spēlmaņu kops „Skutelnieki”. Būs 
aktivitātes bērniem, skrējiens ap 
Stāmerienas ezeru un balle.
  Gulbenieši svētkus sāks svinēt no 
pulksten 11.00 ar dažādām bānīša 
bērnības svētku izdarībām. Arī 
pēcpusdienā turpināsies dažādas 
atrakcijas, varēs apgūt mūzikas 
instrumentu spēli, iet rotaļas kopā 
ar pasaku tēliem, skatīties izrāde 
bērniem. Ikviens varēs līdzdarboties 
vairākās meistardarbnīcās, tostarp 

kalt bānīša monētu. Koncertā 
uzstāsies dažādi kolektīvi, no dabas 
materiāliem veidos bānīti, notiks 
lustīgas komandu sacensības.
  Vakarpusē savus priekšnesumus 
rādīs Gulbenes jaunieši, būs Jersi-

kas orķestra koncerts, koncertizrāde 
„Mēs tikāmies bānītī”, moto šovs 
un moto orientēšanās, balle un vēl 
citas aktivitātes.
  Sekojiet informācijai!

Tuvojas bānīša 110. dzimšanas dienas svinības

  Evita Aploka

  Alūksnes novada pašvaldība kā 
vadošais partneris ir uzsākusi 
īstenot EST-LAT-RUS program-
mas atbalstīto pārrobežu projektu 
ELRII-261 „Divas ainavu parku 
pērles Austrumeiropā”. Tādēļ 18. 
jūlijā Alūksnes muzejā Jaunajā 
pilī tikās projekta partneri – 
Alūksnes novada pašvaldības 
un Alūksnes muzeja un Pavlov-
skas valsts muzeja – rezervāta 
pārstāvji no Sanktpēterburgas.

  Tikšanās laikā tika prezentētas 
projektā paredzētās aktivitātes, 
sniegta informācija par Pavlovskas 
un Alūksnes parkiem, Alūksnes 
Jauno pili un muzeju. Projekta 
darba grupa pārrunāja projekta 
gaitu, savukārt tikšanās noslēgumā 
viesi no Pavlovskas varēja klātienē 

iepazīties ar pili, muzeju un parku.
  Minētā projekta mērķis ir 
saglabāt un attīstīt Pavlovskas 
un Alūksnes piļu un parku kom-
pleksu kultūrvēsturisko mantojumu. 
Abi parki ir vēsturiski saistīti, 
jo tiek uzskatīts, ka Alūksnes 
parka tapšanai iedvesma un idejas 
aizgūtas tieši Pavlovskas parkā.
  Aktivitātes, kas paredzētas 
projekta laikā, ir lielās kaskādes 
restaurācija Pavlovskā, Aleksandra 
paviljona restaurācija Alūksnē, 
praktisks seminārs restaura-
toriem un darbnīcas vietējiem 
iedzīvotājiem Alūksnē, izpētes 
darbi Alūksnes Jaunajā pilī un 
restaurācijas metodikas izstrāde, kā 
arī konferences.
  Tāpat Alūksnē izstrādās divas 
jaunas muzeja izglītojošās program-
mas „Ģērbies kā barons un uzspēlē 
kroketu” un „Barona laboratorija”, 

izgatavos informatīvās zīmes 
parkam, abi projekta partneri 
iegādāsies mūsdienīgu elektronisku 
skārienjūtīgu stendu, kas saturēs 
informāciju par abiem objektiem, 
notiks pieredzes apmaiņas semināri 
muzeju speciālistiem, izdos 
grāmatas par Alūksni un Pavlov-
sku, bukletu, informatīvās lapas, 
atklātnes, kā arī rīkos parku svētkus 
nākamajā vasarā.
  Projekta norises laiks ir 18 mēneši 
un kopējais budžets – EUR 625700. 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžets projekta īstenošanai ir 
251 111 EUR jeb 176481,81 lati, 
programmas līdzfinansējums 
veido 225999,90 EUR, Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
12555,55 EUR, valsts budžeta 
finansējums - 12 555,55 EUR.

Alūksnes parka attīstībai sāk īstenot pārrobežu projektu

Aicina uz aktīvās 
atpūtas dienu 
Mālupē
  Astrīda Bētere,
kultūras darba organizatore

  Katru gadu augusta beigās 
Mālupē pie skolas notiek  
Sporta diena. Šogad, 24. 
augustā,  šo dienu pilnveido-
sim ar jaunām aktivitātēm. 
Dažādām interešu grupām 
būs iespēja atraktīvi apliecināt 
savu veiklību un prasmi, vai 
vienkārši būt līdzās un atbal-
stīt dalībniekus.

  Būs tradicionālās bumbu 
spēles, bet mazie bērni, jaunieši, 
ģimenes un seniori aicināti uz 
kopējām netradicionālām aktivi-
tātēm salā. Tās visas kopā veidos 
leģendu, kura vēl arvien dzīvo  
Mālupē. Pēc kopējās dienas būs 
muzikāls sveiciens, bet vakarā 
balle. 
  Mālupieši, izmantojiet iespēju 
piedalīties aktīvās atpūtas dienā 
EJAM, SKREJAM, SMEJAM! 
Sekojiet papildus reklāmai, kurā 
būs dienas norises programma 
pa laikiem!

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadar-
bības programma Eiropas kaimiņattiecību un part-
nerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiā-
li atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā 
potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 
starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 
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Aizsaulē aizgājuši
No 1. jūlija

līdz 26. jūlijam

Alūksne 
Maigonis Graudulis 71 gads
Uldis Jāņkalns 82 gadi
Ņina Grečaņuka 72 gadi
Anzelms Ločmelis 73 gadi
Lidija Berežanova 70 gadi
Valentīna Vidēja  72 gadi
Olģerts Balodis 76 gadi
Egons Žīgurs 78 gadi

Alsviķi
Aleksandra Mitčenko 65 gadi

Jaunalūksne
Valdis Sloģis 74 gadi
Viesturs Vīksna 56 gadi
Tatjana Bērziņa 57 gadi

Maliena
Ilga Krēsliņa 79 gadi
Valda Baltā 79 gadi

Mārkalne
Vladimirs Rezakovs 88 gadi
Milda Stradiņa 80 gadi

Pededze
Ivans Terskojs 84 gadi
Anatolijs Ņikitins 63 gadi

Ziemeri
Mirdza Šnepe 89 gadi
Jānis Podnieks 81 gads

Izsakām līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem

Sveicam
Alūksnes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos

jaundzimušos!

No 1. jūlija
līdz 26. jūlijam

Alūksne
Alekss  Soloveiko
Endija Plocāne
Estere  Markus
Renāte  Rutkovska
Simona  Bērziņa
Beāte  Keita  Šļivka
Niks  Stafeckis

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” 
IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU

IESNIEGUMU KONKURSA VI KĀRTU 
ar kopējo fi nansējumu 34 719,29 LVL.

  Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstu turpina īstenot „Alūksnes lauku partnerības teritorijas 
attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam” Lauku attīstības programmas 
2007.-2013.gadam 410.pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros, un izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2013.gada 
2.augusta līdz 2013.gada 2.septembrim plkst.17.00 sekojošas rīcības 
ietvaros:

3.3.Rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un 
pirmapstrādes veicināšana”
Rīcībai piešķirtais fi nansējums: 34 719,29 LVL
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
20 000,00 LVL
Rīcības mērķis: attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi 
un pirmapstrādi, tādejādi veicinot lauksaimniecības produktu pievieno-
tās vērtības radīšanu un kvalitātes paaugstināšanu. 
Plānotās darbības:
  • Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai 
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopī-
bas kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistē-
mu, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai
  • Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas 
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai

Ar „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-
2013.gadam” un projektu nosacījumiem var iepazīties LAD mājas lapā 
www.lad.gov.lv un biedrībā „Alūksnes lauku partnerība”.

  Projektu iesniegumu papīra dokumenta formā var iesniegt biedrībā 
„Alūksnes lauku partnerība”
Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
  Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elek-
tronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumen-
tu likumā noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv.

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona - administratīvā vadītāja Inga Prilužnija
Tālrunis: 64321132, mob.: 29422952 
E-pasts: partneriba@aluksne.lv; inga.priluznija@gmail.lv

  Lai veicinātu uzņēmējdarbības 
aktivitāti visos Latvijas reģionos, 
Hipotēku banka jau vairākus ga-
dus piedāvā īpašu valsts atbalsta 
programmu – Starta programmu. 
Programma paredzēta jauna-
jiem uzņēmējiem un tiem, kas 
vēl domā par biznesa uzsākša-
nu. Šovasar Starta programmā 
ieviests jauninājums – aizdevuma 
procentu subsīdija, kas palīdzēs 
aizdevuma procentu maksājumu 
segšanā. 

  Aizdevuma procentu subsīdija 
nozīmē, ka biznesa uzsācējiem, kas 
savas idejas īstenošanai fi nansēju-
mu ir aizņēmušies Hipotēku bankas 
Starta programmā, atkarībā no uz-
ņēmuma darbības ilguma, tiks segti 
80% vai 70% no kopējās aizdevuma 
procentos maksājamās summas. Uz-
ņēmējam pašam būs jāmaksā tikai 
20% vai 30% no šīs summas.
  80% no visiem aizdevuma pro-
centu maksājumiem tiks segti, ja 
uzņēmums darbojas laika posmu 
līdz vienam gadam, savukārt 70% – 
ja uzņēmums ir 1 līdz 3 gadus vecs. 
Subsīdijas summa būs atkarīga no 
aizdevuma summas, termiņa, uz 
kādu tas ņemts, kā arī aizdevuma 
procentu likmes. Subsīdija tiks 
aprēķināta un piešķirta kopā ar 
aizdevumu.
  Procentu subsīdija ļaus būtiski 
samazināt uzņēmēja izmaksas 
projekta īstenošanas laikā. Piemē-
ram, ja uzņēmējs Starta programmā 
aizņemas 25 tūkstošus latu uz se-
šiem gadiem ar aizdevuma procentu 
likmi 7%, kopējie procentu maksā-

jumi ir 8812 lati. Tagad 80% no šīs 
summas jeb 7049 latus uzņēmēja 
vietā segs banka, izmantojot Eiro-
pas Sociālā fonda līdzekļus. 
  Starta programma ir Eiropas 
Sociālā fonda līdzfi nansēta valsts 
atbalsta programma, kas biznesa 
uzsācējiem piedāvā kompleksu 
atbalstu – aizdevumu, bezmak-
sas konsultācijas un aizdevuma 
procentu subsīdiju. Aizdevumu 
piešķiršanas termiņš ir līdz 2013.
gada beigām. Plānots, ka termiņš 
vēl tiks pagarināts un Starta prog-
ramma ar aizdevumiem un procentu 
subsīdijām turpināsies līdz 2015.
gada vidum.
  Lai Starta programmas iespē-
jas būtu pieejamas vēl plašākam 
uzņēmēju lokam, tagad atbalstam 
var pieteikties arī vairumtirdzniecī-
bas nozarē un iekārtu, individuālās 
lietošanas priekšmetu, sadzīves 
aparatūras un iekārtu iznomāšanas 
nozarē strādājošie uzņēmumi. Tagad 
atbalsts pieejams arī jaunajiem 
uzņēmumiem, kura īpašnieku vidū 
ir juridiska persona (ar līdzdalību 
ne vairāk kā 25%), saņemot 70% 
subsīdijas.
  Informāciju par Starta programmu, 
kā arī citām valsts atbalsta program-
mām uzņēmējiem, var saņemt visās 
Hipotēku bankas fi liālēs (tuvākā 
fi liāle - Gulbene, Rīgas iela 47), 
Attīstības programmu konsultāciju 
centros (tuvākais centrs – Alūksne, 
Pils iela 21)  un Hipotēku bankas 
mājas lapā www.hipo.lv. Hipotēku 
bankas bezmaksas informatīvais 
uzziņu tālrunis: 80 000 100.

Hipotēku banka biznesa uzsācējiem 
palīdzēs segt aizdevuma procentu 
maksājumus

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 08.08.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Maruta KAULIŅA 05.08.2013. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā
Elita LAIVA 06.08.2013. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 08.08.2013. 15.00 – 17.00 Apes ielā 4, 2.stāvā, 209.telpā, Alūksnē
Ainars MELDERS 12.08.2013. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 09.08.2013. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 29.08.2013. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars ŠVOLMANIS 12.08.2013. 9.00 - 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē
Andis ZARIŅŠ 05.08.2013. 10.00 – 11.00 „Ozolos 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 08.08.2013. 15.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē
Jana ZILKALNE 02.08.2013. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Apmeklētāju pieņemšana augustā
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. un 19. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

9. un 23. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

  Liepnas pagasta pārvalde 
pateicas ikvienam ziedotājam, 
kuri piedalījušies gan ar saviem 
naudas līdzekļiem, gan darbu un 
padomu,  par šo jaunā veidolā 
uzlaboto kapu kalniņa centrālo 
laukumu un vēsturiskā zvana 
atgriešanos. Īpaša pateicība Ar-
tim Kļaviņam, kura ideja radīja 
atsaucību.

  Pededzes pagasta pensionāri 
2013. gada janvārī pēc pašu ini-
ciatīvas nodibināja rokdarbnieču 
pulciņu.

  Katru ceturtdienu  bibliotēkā 
notika dažādas radošās nodarbības. 
Viss, kas tajās izdarīts, parādīts 
citiem kopīgi rīkotajās izstādēs. 
Pašlaik mums ir brīvdienas līdz 
rudenim, bet vairākas pensionāres 
joprojām aktīvi iesaistās pasāku-
mos: Antoņina Kaminska labprāt 
piekrita piedalīties Alūksnes tūrisma 
informācijas centra plānotajā prog-
rammā „Lauku labumi” un laipni 
uzņēma saimniecības apskates gru-
pu. Vairākas pensionāres piedalījās 
Alūksnes un Apes novadu pensio-
nāru biedrības rīkotajā ekskursijā 
pa Latgali. Ir plānots organizēt 
ekskursiju,  lai apskatītu pagasta no-
zīmīgākās vietas un dzejas dienu ie-
tvaros kopā ar skolēniem aizbraukt 
uz dzejnieka Ojāra Vācieša muzeju 
Trapenē. Nākošajā gadā vēlamies 
apmeklēt mūsu dzimtā novada 
skaistākās vietas. Pededzes pensio-
nāru pulciņā darbojas 10 aktīvi pen-
sionāri. Palīdzīgu roku viņi sniedz 
ne tikai saviem biedriem, bet arī 
citiem pensionāriem, slimajiem un 
vientuļajiem cilvēkiem. Piemēram, 
piegādā  mājās produktus, apmaksā 
dažādus rēķinus, sveic apaļajās 
dzīves jubilejās. „Savā dzimšanas 
dienā atsauc atmiņā visu labo, kas 
tavā mūžā jau bijis, un ar līksmu 
sirdi sagaidi katru nākamo dzīves 

Pededzes pensionāri aktīvi
dienu, jo vēl daudz vairāk gaišu brī-
žu tevi sagaida nākotnē.” Sirsnīgi 
sveicieni jums, maija jubilāriem – 
Aina Bētere, Gaida Dukule, Zinaida 
Kručkova, Jevģenija Ņikitina, Ņina 
Orlova, Anna Razmislova, Mirdza 
Sīpola; jūnija jubilāriem -  Helena 
Laure, Nikolajs Beļajevs; jūlija 
jubilāriem – Vladimirs Solovjovs, 
Tatjana Steklova, Vladimirs Tukma-
novs, Nikolajs Viktorovs.

  Pededzes pensionāru vārdā biblio-
tēkas vadītāja Antoņina Girs

  Alūksnes novada dome 25. jūnija 
sēdē pieņēma lēmumu noteikt 
transportlīdzekļu satiksmes ierobe-
žojumus Alūksnes Lielo kapu un 
Mazo kapu teritorijās.

  Šāds lēmums pieņemts, lai nodroši-
nātu kapsētu uzturēšanu, samazinot 
transporta kustību kapsētu teritorijās, 
kā arī novērstu apbedīšanas ceremo-
niju traucēšanu kapsētās.
 Satiksmes ierobežošanai uzstādīs 
piecas ceļa zīmes Nr.301 „Iebraukt 

aizliegts” un piecas ceļa zīmes 
Nr.842 „Pārējā papildinformācija” 
(tikai ar caurlaidēm). Pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv aicinām 
iepazīties ar ceļa zīmju izvietojuma 
shēmu.
  Caurlaižu izsniegšanu iebraukšanai 
kapu teritorijās nodrošinās pašvaldī-
bas aģentūras „SPODRA” kapu uz-
raugs savā darba laikā – no otrdienas 
līdz sestdienai no pulksten 8 līdz 12 
un no 13 līdz 17, izņemot svētdienas 
un pirmdienas.

Alūksnes pilsētas
kapsētās ierobežos satiksmi
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Sporta pasākumi
2. augustā Alūksnē Ziemeļeiropas 
un Latvijas čempionāts apvidus 
automašīnām. Parādes sākums 11.00, 
sacensību sākums 13.00 Rūpniecības 
ielas rajonā.
2. augustā Alūksnē ielu basketbols 
„Gheto basket”. Reģistrācija no 
17.00, sākums 18.00.
3. augustā Alūksnes pilsētas svētku 
sporta aktivitātes:
  - pludmales volejbola turnīrs. 
Reģistrācija Pilssalā no 9.00, sākums 
10.00;
  - apvidus loka šaušanas paraugde-
monstrējumi Pilssalā no 10.00 līdz 
12.00;
  - spēka vingrinājumi stāvlaukumā 
O. Vācieša ielā no 13.00 līdz 15.00;
  - riteņbraukšanas ekstremālais šovs 
stāvlaukumā O. Vācieša ielā no 
11.00.
10. augustā 10.00 Zeltiņos plud-
males volejbola sacensības „Beach 
ball”.
17. - 18. augustā XXXII Starptau-
tiskās orientēšanās sacensības „Ma-
lienas Kauss” (Apes un Strautiņu 
apkārtnē).
20. augustā Orientēšanās seriāls 
„Horizonts” (Apes pagrieziens). 
Starts no 16.00 līdz 19.00.
27. augustā Orientēšanās seriāls 
„Horizonts” (ABR „Zāgadi”). Starts 
no 16.00 līdz 19.00.

Alūksnē
2. - 4. augustā Alūksnes pilsētas 
svētki „Būt ceļā nozīmē atgriez-
ties”. Programma www.aluksne.lv.
8. augustā 22.30 Alūksnes Pilssalas 
estrādē muzikālo strūklaku kon-
certuzvedums „Satikšanās pilsētā”. 
Ieeja: Ls 3 iepriekšpārdošanā, Ls 5 
pasākuma dienā. Biļešu iepriekš-
pārdošana Alūksnes pilsētas Tautas 
nama kasē.
13. augustā 19.00 Alūksnes Pils-
salas estrādē „Olgai Dreģei – 75”. 
Ieeja: Ls 4. Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes pilsētas Tautas nama un 
Biļešu paradīzes kasēs.
16. augustā 22.00 Alūksnes Pilssa-
las estrādē Putuballīte.
23. augustā Baltijas ceļa atceres 
pasākums, Latvijas Tautas frontei – 
25 „Atmiņas zied”.
24. augustā 19.00 Alūksnes Pilssa-
las estrādē vasaras sezonas noslēgu-
ma pasākums „Populārās mūzikas un 
šlāgerfestivāls”. Ieeja: Ls 3 iepriekš-
pārdošanā, Ls 5 pasākuma dienā.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 4. augustam V. Jermolajeva 
mirdzošo gleznu teātris – izstāde 
„Un dvēsele mana...”.
Metālmākslinieka Miervalža Zibens 
darbu izstāde.
Apaļajā tornī izstāde „Ūdens moto-
sportam Alūksnē – 55”.
Juveliermeistera Tālivalža Kivle-
nieka rotu izstāde. Juvelierizstrā-
dājumos atveidoti nacionālie tautas 
etnogrāfiskie elementi, talismani un 
modernā stila juvelierizstrādājumi. 
Izmantojot antīkus maģiskos simbo-
lus un dizainu, radītie juvelierizstrā-
dājumi izraisa pārdomas par tagadni, 
liek pakavēties pagātnes atmiņās 
par labiem un priecīgiem brīžiem un 
aicina pasapņot par nākotni.
Ledus pagrabā „Barona garāža”. 
Apskatāmi Rīgas motormuzeja eks-
ponāti, kas ļauj ielūkoties pagājušā 
gadsimta sākumā un dod nelielu 
ieskatu automobiļu un velosipēdu 

evolūcijas gaitā.
„Marienburgas cietoksnis cauri 
gadsimtiem”. Alūksnes vidus-
laiku pilsdrupas ir valsts nozīmes 
arhitektūras un reizē arī arheoloģijas 
piemineklis. Pilsdrupas atrodas 
uz Alūksnes ezera lielākās salas - 
Pilssalas. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Šogad atjaunotā „Leo Kokle. 
Mākslinieka istaba”. Gleznotājs, 
portretists, jauno mākslinieku darbu 
izstāžu tradīcijas iniciators, tautā 
populārs un iemīlēts mākslinieks, 
viens no talantīgākajiem sava laika 
gleznotājiem. 
„Totalitārā režīma cietušo pie-
miņas istaba”. 1941., 1949.gada 
represiju atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”. Atmiņas par laiku, 
kad Alūksnes parkā bija skulptūr-
dārzs, kurā atradās tēlnieču L. Līces, 
V. Mikānes, G. Grundbergas veidotie 
darbi. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 31.08. Ziedu pasaules burvība 
(abonementā)
01. – 31.08. Stiprs vīrs gan dzīvē, 
gan mākslā (Ivaram Kalniņam – 65; 
abonementā)
01. – 31.08. Alūksne svin svētkus 
(lasītavā)
01. – 31.08. Piedzīvojumu pasaulē 
(bērnu lit. nod.)

Pasākumi:
01. – 31.08. V. Kokles – Līviņas 
grafisko zīmējumu izstāde „Vēlās 
ilūzijas ziedu fantāzijā…” (bērnu lit. 
nod.)
01. - 31.08. Konkurss bērniem un 
jauniešiem „Mans spilgtākais vasa-
ras fotomirklis” (bērnu lit. nod.)
26.08.2013. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)

Alsviķu pagastā
8. augustā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
kopā sanākšana.
17. augustā 22.00 Alsviķu brīvda-
bas estrādē (lietus gadījumā – kul-
tūras namā) zaļumballe ar Kasparu 
Maku. Ieeja: Ls 1,50 līdz 23.30, 
vēlāk – Ls 2. 
30. augustā 17.00 uz sporta lau-
kuma sportiski atraktīvas izdarības 
bērniem.
30. augustā 19.00 Alsviķu kultū-
ras namā disenīte bērniem ar DJ 
CHERRY. 
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: mūziķim Eduardam Rozenštrau-
ham – 95, rakstniekiem Valentīnam 
Pelēcim – 105, Matīsam Kaudzītem 
- 165, Annai Žīgurei – 65, aktrisei 
Veltai Līnei – 90.

Annas pagastā
Annas bibliotēkā literatūras izstādes 
„Atmodas laika notikumi un Tautas 
frontes darbība Annas pagastā”, „Va-
lentīns Pelēcis par novada ļaudīm” 
(rakstniekam V. Pelēcim – 105), 
rakstniecei, tulkotājai, diplomātei 
Annai Žīgurei – 65, „Vienos prie-
kos” (dzejniekam, satīriķim Valdim 
Artavam – 85).

Ilzenes pagastā
24. augustā 12.00 Ilzenes mui-
žas parka teritorijā izklaidējošs 
pasākums ģimenēm „Liku bēdu zem 
akmeņa!”.

24. augustā 20.00 Ilzenes muižas 
parka teritorijā diskoballe.
 
Jaunannas pagastā
17. augustā 20.00 Jaunannas 
tautas namā Gunitas Grošas izrāde 
„Leģenda par cīkstoni Mariju”. 
Ieeja: Ls 2.

Jaunalūksnes pagastā
10. augustā 19.00 Bejas brīvda-
bas estrādē „Dainas” Grundzāles 
amatierteātris „Cik jaudas” ar Andra 
Niezviedža komēdiju 3 cēlienos 
„Pacelt vabolīti”.
10. augustā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā 
ar grupu „Ginc un Es”.

Jaunlaicenes pagastā
31. augustā 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Malēniešu valodas 
skolas kārtējā nodarbība.
Jaunlaicenes muižas muzejs aicina 
visus kustīgos un lustīgos apmek-
lēt tradicionālās nodarbības: „Kad 
muižā zvani skanēja”; „Dārgumu 
meklēšanu”; „Vāveru tīšana”; „Cāļu 
sargāšana”; „Malēniešu vārdu spē-
le”; „Pastalu taisīšanu” un pastaigas 
stāstnieka pavadībā Jaunlaicenes 
muižas parkā, Dēliņkalnā un Opekal-
nā. Pamatekspozīcija „Jaunlaicenes 
muiža” papildināta ar ziņām par 
muižas apsaimniekošanu. Izstāde 
„Še kaltiņš še adatiņa” stāsta par 
amatniekiem un viņu ražojumiem. 
Jaunlaicenes muižas muzejs piedāvā 
ēvelēt, dzīt naglas, tīt kamolus uz 
bumbuļām, mācīties lāpīt zeķes tā, 
kā to darīja Jaunlaicenes baronese. 

Kalncempju pagastā
8. - 11. augustā Latviskās Dzīveszi-
ņas skolas „Zaltis” un Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates mu-
zeja sadarbībā veidota nometne 
„Sēta, daba, pasaule”:
8. augustā 18.00 nometnes atklā-
šana;
9. augustā tēma „Mīļās Māras 
pagalmā”:
10.00 iepazīšanās ar muzeju, praktis-
kās nodarbības muzejā,
14.00 Sandra Iubule par dabas zālī-
tēm un tējām
17.00 GNP etnogrāfe Indara Čektere 
par maizi,
21.00 Māras rituāls, piedalās Zieme-
ru pagasta folkloras kopa;
10. augustā tēma „Cik gaisā spožu 
zvaigžņu”:
10.00 Maruta Voitkus - Lūkina par 
dievturību ikdienā, mājās, ģimenē,
11.30 saruna ar dzejnieci Evu 
Mārtužu,
15.00 kalendārs un laika skaitīšana, 
lektori Gunta Saule, Ivo Rubīns, 
Andrejs Broks, Irēna Pundure,
17.00 Valdis Celms, mākslinieks, 
zīmju un simbolikas konsultats, par 
dievturību 21. gadsimtā,
20.00 Vītolu ģimene un folkloras 
kopa „Pērlis”,
22.00 zvaigžņotā debess ar astro-
nomi, zvaigžņu un debess juma 
pētnieci Irēnu Punduri, visas dienas 
garumā radošās un praktiskās nodar-
bības un iespēja izspēlēt gadskārtu 
spēli Ināras Heirihsones vadībā;
11. augustā
10.00 ceļš dievturībā – jauno piere-
dze,
12.00 jauno labiešu uzņemšana sa-
draudzē. Rituālu vada Valdis Celms,
14.00 nometnes noslēgums.
Pieteikšanās nometnei, zvanot 
28846708 vai rakstot e-pastu: 

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi augustā
saulegunta@gmail.com. Informāciju 
varat saņemt, arī zvanot uz muzeju 
26563597 vai rakstot e-pastu: ates-
muzejs@aluksne.lv. Ieejas maksa, 
apmeklējot kādu atsevišķu nodarbību 
Ls 1,50 pieaugušam, Ls 0,50 skol-
niekam, Ls 1 pensionāram, pirmsko-
las vecuma bērniem bez maksas. 
Apmeklējot atsevišķas nodarbī-
bas, lūgums iepriekš sazināties ar 
organizatoriem, jo pasākuma norisē 
iespējamas izmaiņas.
Kalncempju pagasta Viktora Ķir-
pa Ates muzejs piedāvā izglītojošās 
programmas „Čaklā bitīte” (jaunā-
kā skolas un pirmskolas vecuma 
bērniem), kāzu programmu „Lauku 
sētas gudrības”. Aicinām apmeklēt 
muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

Liepnas pagastā
30. augustā 22.00 Liepnas pagasta 
brīvdabas estrādē „Saidupīte” deju 
mūzikas nakts.

Mālupes pagastā
24. augustā Mālupē aktīvās atpūtas 
diena „Ejam, skrejam, smejam”, 
balle.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam Augustam 
Deglavam – 150, angļu rakstniecei 
Enidai Blaitonai – 115, brazīliešu 
rakstniekam Paulu Koelju – 65, 
rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 
– 135; tematiskā izstāde: Latvijas 
Tautas frontei – 25.
 
Mārkalnes pagastā
3. augustā Mārkalnes skolas 
laukumā Mārkalnes pamatskolas 
jubilejas balle.
17. augustā Mārkalnes brīvdabas 
estrādē “Lakstīgalas” balle

Pededzes pagastā
2. augustā Pededzes pagasta Ķur-
šu ciema svētki:
9.00 dievkalpojums Ķuršu baznīcā,
13.00 koncerts. Koncertā piedalās: 
Pededzes tautas nama pašdarbnie-
ki, Zeltiņu tautas nama deju kopa 
„Alise”, Valentīna Goldinova (Rīga). 
Lietus gadījumā koncerts notiks 
tautas namā. Pēc koncerta  -  dejas.
17. augustā 21.00 Pededzē jaunības 
un pilngadības svētki „Kā balta, 
balta dūja jaunība ir”.
21. augustā Pededzes bibliotēkā 
jaunieguvumu diena „Ir atkal garas, 
garas darba stundas”.
30. augustā 22.00 Pededzē diskotē-
ka. Ieeja Ls 1.

Veclaicenes pagastā
10. augustā 19.00 Veclaicenē pasā-
kums „Igauņu diena Veclaicenē”:
19.00 Veclaicenes muzejā izstāde 
„Mēs dzīvojam pierobežā”, tikšanās 
ar igauņu  rakstnieku Hannesu 
Korjusu un viņa grāmatas „Meklējot 
Latvijā igauņus” prezentācija
20.00 Veclaicenes estrādē koncerts: 
Igaunijas mežinieku vīru koris 
„FORESTALIA”, jauktais deju 
kolektīvs „KULLERID”, vokālais 
ansamblis „MIS SEST”, sieviešu 
koris „ELISA”, 
22.00 balle, spēlēs ansamblis no 
Igaunijas „SULATSÕ”.
Visu vakaru darbosies bufete.
17. - 18. augustā „Pārgājieni ar 
garšu Veclaicenē”. Informācija 
www.aluksne.lv.
24. augustā Veclaicenes estrādē 
„Kultūras un sporta diena”:
10.00 Atklāšana. Sporta spēles – vo-
lejbols, basketbols, dažādas stafetes 

visām vecuma grupām, riteņbraukša-
na, skrējiens „Apkārt Ievas ezeram” 
un citas aktivitātes,
16.00 Grundzāles amatierteātris ar 
izrādi „Pacelt vabolīti” (režisore 
Dzintra Medne), diskotēka.

Zeltiņu pagastā 
Svētki Zeltiņos:
9. augustā 19.00 Zeltiņu estrādē ar 
koncertprogrammu „Mēs jūs mīlam” 
viesosies Kaspars Antess, Dzintars 
Čīča, brāļi Riči. Ieeja: Ls 2,50, sko-
lēniem – Ls 1,50,
10. augustā 10.00 Zeltiņu sporta un 
atpūtas parkā sporta svētki:
10.00 atklātais amatieru čempionāts 
pludmales volejbolā „Joker beach 
ball - 2013”. Reģistrēšanās līdz 9.20,
12.00 krosa skriešanas seriāla 
„Mizojam, ka prieks” 3. posms. 
Reģistrēšanās līdz 11.45,
no 10.30 līdz 15.00 sportiskas akti-
vitātes - individuāli, komandām un 
ģimenēm, 16.00 apbalvošana.
10. augustā no 18.00 – 22.00 
Zeltiņu sporta un atpūtas parkā 
Darītāju festivāls „Pašu brūvēts”. Par 
vēdera baudām gādās maizes, siera, 
pīrāgu, dažādu žāvējumu, saldumu, 
alus, kandžas, vīna un citu labu-
mu darītāji. Par sirds prieku gādās 
Zeltiņu amatiermākslas darītāji - 
deju kopa „Alise”, drāmas kolektīvs 
„Kontakts”, dziedošie „Jautrie 
dueti”, viesi - Alsviķu deju kolektīvs 
„Jandāls”, deju kolektīvs „Jaunan-
na”, Pededzes muzikālie un deju 
kolektīvi un Meža brāļi no Igaunijas.
Par lustēm caur kustību gādās 
biedrības “Sporta klubs Zeltiņi” 
darītāji. Ceļojumu cauri laikiem 
un notikumiem piedāvās Zeltiņu 
muzejs. Puna Interemocionālā Fanu 
Savienība (PIFS) aicinās uz Puna 
spēles turnīru. Biedrība „Remis” 
piedāvās noskatīties suņu vispārīgās 
paklausības demonstrējumus.
Ieeja: Ls 1, pensionāriem un bērniem 
līdz 12 gadu vecumam – Ls 0,50.
10. augustā 22.00 Zeltiņu estrādē 
ballē spēlēs grupa „Rolise”. Ieeja: 
Ls 2.
11. augustā 13.00 Zeltiņu kapsētā 
dievkalpojums.
11. augustā 15.00 Zeltiņu ev. lut. 
baznīcā Jāņa Lūsēna un Uģa Rozes 
koncerts „Romantika”. Ieeja par 
ziedojumiem.
10. augustā no 11.00 – 15.00 
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozī-
cijas: „Novadnieku istaba”, „Nesenā 
pagātne”, „Mana skola Zeltiņos”, 
izstādes: „Bērnība bez transforme-
riem”, „Bruņurupuci meklējot”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, „Brīži 
iz zeltiniešu dzīves”, „Zeltiņi 2012”, 
foto ceļojumi: „Zeltiņi 2012”, „Mani 
zaļie lakati”. 

Ziemera pagastā
31. augustā Ziemera pagasta 
svētki:
14.00 svētku atklāšana un pašdarbī-
bas kolektīvu koncerts Svētku gatvē 
pie pagasta pārvaldes ēkas,
no 15.00 – 18.00 dažādas aktivitātes 
lieliem un maziem Bērnības, Spor-
tiskā un Tradīciju gatvēs. Gardumu 
iegāde Kārumu gatvē,
19.00 Māriņkalna tautas namā 
Laura Reinika koncerts „Es skrienu”. 
Biļešu iepriekšpārdošana Māriņkalna 
tautas namā. Ieeja: Ls 4. Informācija 
pa tālruni 26413370,
22.00 balle, spēlē grupa „Rolise”. 
Ieeja: Ls 2.
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  Maija Tālberga
Izklaides producentu grupa 7

  „Muzikālais teātris 7” šovasar 
iestudējis un Alūksnes pilsētas 
svētku apmeklētājiem piedāvās 
iespēju noskatīties īsti latviskā 
garā ieturētu izrādi „Bitīt rožu 
dārziņā”, kas tapusi pēc Ādolfa 
Alunāna lugas motīviem. Tā 
būs jautrības luga, ko izrādes 
radošā komanda papildinājusi ar 
spraigām, no tautas pūra lādēm 
ņemtām rotaļām, dančiem un, 
protams, līdzi dziedamām dzies-
mām.

  Lai gan Alunāna slavenākās lugas 
rakstītas 19. gadsimta beigās, tajās 
meistarīgi atspoguļota viena no 
latviešu ķibelēm, par kuru smeja-
mies, raudam un risinām arī 130 
gadus pēcāk.  Latvietis ir apveltīts 

ar neremdināmu vēlmi vilkt vezumu 
uz savu pusi. Kamēr „smagsvara” 
vilcēji cīnās savā starpā, vienkāršie 
ļaudis tā arī netiek skaidrībā, kurš ir 
zemes saimnieks un kuram jāklausa, 
tādēļ neklausa nevienam. Rodas 
pārpratumi, bet pa vidu visam uz-
zied krāšņa mīlestība, kas „Muzikā-
lā teātra 7” iestudētajās izrādēs allaž 
bijusi galvenā tēma. Vai mīlestību 
ir pelnījuši visi jeb tikai izredzētie? 
Arī uz šo jautājumu latvietis mūžīgi 
meklē atbildi. Jautrības luga paredz 
laimīgas beigas – mīlestību ir pelnī-
juši visi: gan labie, gan ne tik labie. 
Protams, mīlestības mēdz būt dažā-
das un katram tiek pēc nopelniem.
  Topošā iestudējuma darbība risinās 
tālajā 1873. gadā – laikā, kad krāšņi 
uzzied šodien pazīstamie latviešu 
tautastērpi. Izrādes režisora Vol-
demāra Šoriņa vadībā scenogrāfs 
Jānis Jansons un dramaturgs Kārlis 

Anitens tulko latviešu tautastēr-
pos ielikto rakstu nozīmi, lai tos 
pārnestu izrādes scenogrāfijā un 
kostīmos. Savukārt, muzikālais pro-
ducents Atis Auzāns un horeogrāfs 
Alberts Kivlenieks meklē atbilsto-
šus risinājumu dejām, rotaļām un 
dziesmām. Un dziesmas būs tādas, 
kuras ikviens kārtīgs latvietis zina 
no galvas – „Šalc zaļais mežs”, „Še, 
kur līgo priežu meži”, „Brūklenājs”, 
„Lakstīgalu nakts”, „Es zinu, ka 
kādreiz”, „Jaunība”, „Tumša naktī”, 
„Atceries, meitenīt”, „Mazs bij’ 
tēva novadiņ(i)s” un daudzas citas 
melodijas. 
  „Bitīt rožu dārziņā” lomās 
iejutīsies Voldemārs Šoriņš, Indra 
Burkovska, Jānis Skanis, Jolanda 
Suvorova, Zigurds Neimanis, Mār-
tiņš Brūveris, Ērika Eglija, Kārlis 
Anitens, Alberts Kivlenieks, Marta 
Līne, Kaspars Brūvelis, Sergejs 

„Muzikālais teātris 7” Alūksnē ar jautrības lugu 
„Bitīt rožu dārziņā”

Ivanovs, Artūrs Noviks un Oranžā 
kora meitenes – Olga Stupiņa, Anita 
Levša un Inta Ļaksa.
  Biļetes iepriekšpārdošanā nopērka-

mas „Biļešu paradīze” kasēs un in-
ternetā – www.bilesuparadize.lv, kā 
arī Alūksnes pilsētas Tautas namā.

  Ieva Šteinberga,
producente

  8. augustā  pulksten 22.30 
Alūksnes Pilssalas estrādē 
norisināsies muzikālo strūklaku 
koncertuzvedums  „Satikšanās 
pilsētā”, kas šovasar apceļos Lat-
vijas lielākās pilsētas. Tas ir vienī-
gais lielākais muzikālo strūklaku 
šovs Baltijā, kas īpaši veidots kā 
koncertuzvedums, kur uz vienas 
skatuves debesīs traucošas strūk-
laku šaltis sadejo ar dziedātājiem 
un dejotājiem. Unikālā muzikālo 
strūklaku šova tūre Latvijā notiek 
pirmoreiz un to piedāvā kompā-
nija „ALFA SLS”. 

  Koncerta apmeklētājiem būs 
iespēja vērot multimediālo koncert-
uzvedumu par mūziku un mīles-

tību ar Latvijā unikālu muzikālo 
strūklaku šovu uz speciāli būvētas 
skatuves, uz kuras kāps rokmūziķis 
Atis Ieviņš, kurš publiku pārsteidz 
ne tikai ar “dzelzs rīkli”, bet arī 
milzu enerģiju un lielisku skatuves 
harizmu, izcilā operdziedātāja ar 
plašu pieredzi ne tikai opermūzikā, 
bet arī popmūzikas un džeza žanrā 
- Ilona Bagele, kā arī šarmantie 
dejotāji  Ieva Kemlere un Rolands 
Šteinbergs.
  Koncertuzvedums sāksies ar 
video stāstu par to, kā trīs dažā-
di mākslinieki - jauna dejotāja, 
populāra operdziedātāja un talantīgs 
rokmūziķis meklē ceļu uz skatuves 
virsotnēm un savu dzīves piepildīju-
mu, iejūtoties un izdzīvojot dažādu 
skatuves tēlu dzīves, līdz šo māksli-
nieku ceļi nejauši krustojas. 
  Video stāsts ļaus skatītājiem sekot 

šo trīs izrādes varoņu reālajai dzīvei 
pēcāk uz skatuves. 
  Mūzika no neaizmirstamās 
Raimonda Paula operetes „Māsa 
Kerija”, pasaulslaveni skaņdarbi, 
dziesmas un romantiski  dueti  no 
pazīstamiem mūzikliem un izrādēm, 
kā arī izcilākās roka un popmūzikas 
balādes, papildinātas ar īpašu horeo-
grāfiju, ļaus skatītājiem izdzīvot 
uzveduma varoņu iztēles un muzi-
kālos pārdzīvojumus, bet dejojošās 
strūklakas, kas šausies debesīs vai-
rāk kā trīsdesmit metru augstumā, 
ūdens ekrāns un maģiskās ūdens 
grafikas projekcijas kopā ar ūdens 
lielgabalu šaltīm un citiem spece-
fektiem nojauks realitātes robežu 
un dāvās emocionālu un vizuālu 
pārdzīvojumu ikvienam koncertuz-
veduma apmeklētājam.
 Uzveduma režisors - Valdis Pav-

Muzikālo strūklaku koncertuzvedums „Satikšanās pilsētā”
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lovskis, horeogrāfe - Ieva Kemle-
re,  mūzikas aranžētājs - Kristaps 
Krievkalns, video projekcijas 

- Rihards Šešo, producente Ieva 
Šteinberga.
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 Sandis Mohovikovs,
producents

  Olga Dreģe ar Latvijas labāko 
teātru aktieriem ielūdz uz savas 
75 gadu jubilejas koncertuzve-
dumu, kas 13. augustā pulksten 
19.00 būs skatāms Pilssalas estrā-
dē Alūksnē.

  Olga Dreģe ir latviešu teātra 
uguntiņa – temperamentīga, spilgta, 
skatītāju mīlēta un režisoru lutināta, 
šogad māksliniece svin savu 75 
gadu jubileju, par godu jubilejai tiek 
gatavots īpašs svētku koncertuzve-
dums. Dailes teātrī viņa nospēlējusi 
vairāk par 100 lomu, piedalījusies 
gandrīz visās labākajās latviešu 
filmās – Matilde “Purva bridējā”, 
Anna “Vella kalpos”, Zāļu Made 
“Vilkatī Tomā”, Dagnija “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, Lauras māte “Zī-
taru dzimtā” u.c., filmējusies arī TV 
seriālos, pēdējais no tiem – “Sirds-
mīļā Monika”. 
  Nozīmīga viņas talanta daļa ir 
aktrises samtaini tembrētā, plašā 
diapazona balss, kas ir viens no 
perfekti pārvaldītiem un talantīgi 
lietotiem aktrises mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļiem.
 Par godu mākslinieces jubilejai 

tapis īpašs koncertuzvedums, kurā 
piedalīsies viņas tuvākie skatuves 
kolēģi un draugi – Mirdza Martin-
sone, Baiba Indriksone, Sarmīte Ru-
bule, Leons Krivāns, Juris Strenga, 
Jānis Reinis un Gints Andžāns. 
  Būs trīskāršs svētku pasākums, 
jo 75 gadu jubilejas šogad svin arī 
Dailes teātra aktieri Leons Krivāns 
un Juris Strenga. Uzvedumā muzi-
kāla un asprātības pilna atkalredzē-
šanās solās būt ar seriāla „Sirdsmīļā 
Monika” varoņiem, kas uz skatuves 
būs pilnā sastāvā, lai pārsteigtu un 
liktu smaidīt ikvienam skatītājam.
  Koncertā tiks izpildītas dziesmas 
no populārākajām latviešu teātra iz-
rādēm un kinofilmām, jaunās skaņās 
dzirdēsiet iemīļotā seriāla „Sirdsmī-
ļā Monika” tituldziesmu, kā arī „Es 
gribu uz Parīzi” un „Tu mans mīļais 
Čipendeils”, kas solās būt īpaši 
„karsts” priekšnesums. Skanēs arī 
tādas pazīstamas melodijas kā „Ejot 
cauri rudziem”, „Teic, kas esi”, „Ak 
skaistā jaunība”, „Ak, Tu, Dieva 
Tēva ziņa” u.c., savukārt koncerta 
kulminācijā izskanēs „Vella kalpu” 
popūrijs.
  „Mīļa dziesma, priecīgs prāts, 
sirsnīgs vārds dara Tevi skaistāku 
un rotā to cilvēku dzīvi, kas ir ap 
Tevi, vecā aktieru gvarda kopā ar 

jaunajiem kolēģiem vēlas šovasar 
iepriecināt savus klausītājus, tāpēc 
– nāciet, klausieties, atcerieties, 
dziediet un priecājieties kopā ar 
mums”, ielūdz Olga Dreģe. 
  Koncerta muzikālie producenti ir 
Juris Vaivods un Kristaps Kriev-
kalns, režisors - Valdis Lūriņš, 
horeogrāfe - Liene Grava.
  Novērtējot mākslinieces talantu 
un paveikto - šogad tiek izdota 
Olgas Dreģes grāmata “Izslāpums”, 
pēc koncerta par īpašu cenu būs 
iespējams to iegādāties un saņemt 
autogrāfu uz tās. Biļetes nopērka-
mas „Biļešu paradīzes” kasēs un 
Alūksnes pilsētas Tautas namā.

  Lūk, daži fragmenti no Ieviņas 
Ancenas intervijas ar Olgu Dreģi:
 “Olga smej: konkurence vasaras 
koncertu piedāvājumā šobrīd liela. 
Vairāki aktieri, ar kuriem pērn viņa 
piedalījusies filmas „Džimlai Rūdi 
Rallallā” uzņemšanā, jau devušies 
pie skatītājiem. Arī Olga aicināta 
bariņā, tomēr māksliniece izvēlē-
jusies kopā ar saviem tuvākajiem 
kolēģiem izdziedāt sava mūža 
košākos brīžus. Juris Strenga, Olgas 
kursabiedrs un mīļais kolēģis, 75. 
dzimšanas dienu nosvinējis pagājš-
vasar.

13. augustā Alūksnes estrādē Olgas Dreģes jubilejas koncerts

Savukārt ar Baibu Indriksoni Olga 
satuvinājusies filmu „Vella kalpi” 
un „Vella kalpi vella dzirnavās” uz-
ņemšanas laukumā. „Šodien skatos 
filmas fotogrāfijas un skumji secinu: 
esam palikušas vairs tikai mēs, 
trīs meitenes – es, Baiba un Lolita 
Cauka, bet no trim brašajiem „vella 
kalpiem” – vien Haralds.” 
  Protams, koncertuzvedumā neiz-
tikt arī bez „monikiešiem”: Leona 
Krivāna. Tikām Sarmīte Rubule ir 
Olgas skatuves krustmeita Dailes 
teātrī, bet Gints Andžāns – vienlai-

kus gan kolēģis, gan novadnieks: 
„Pirmo reizi abi kopā dziedājām 
Ziemassvētku koncertā, kad vēlreiz 
pārliecinājos par Ginta skaisto, 
skanīgo tenoru.”
  „Visus savus gadus gribu izdzie-
dāt! Sākot no ziņģēm, ko savulaik 
kopā ar tēvu dziedāju lauku kapelā 
Madonā, turpinot ar teātra izrādēm, 
filmām, seriālu… Ar Gintu uzdejošu 
kā trakajā jaunībā – ar kārtīgām 
tūrēm! Repertuārs būs raibs, un 
spilgti rezumēs padarīto,” skatītājus 
kārdina aktrise.
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