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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Svinēsim Alūksnes pilsētas svētkus kopā!
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Augusta pirmajā 
nedēļas nogalē – no 1. līdz 
3. augustam esošos un 
bijušos alūksniešus un 
ikvienu viesi aicinām 
apmeklēt Alūksnes pilsētas 
svētkus „Atspulgi iedzirkstī 
Alūksnē”.

Piektdien – 
krāšņs uzvedums

 Alūksnes novada 
pašvaldības Kultūras 
un sporta nodaļas vadītāja 
Sanita Eglīte un Alūksnes pilsētas 
Tautas nama direktore Sanita 
Bērziņa uzsver, ka šie pilsētas 
svētki iezīmēsies ar to ietvaros 
notiekošajiem muižas parka 
svētkiem, kad dažādas aktivitātes 
bērniem un pieaugušajiem tiks 
organizētas Alūksnes Jaunās pils 
apkārtnē un parkā ezera krastā.
 Bet jau tradicionāli svētki 
iesāksies piektdienā ar svētku 
atklāšanas pasākumu Pilssalas es-
trādē, kurā piedalīsies dziedātāja 
Amanda Bašmakova, deju kopa 
„Enku – drenku” un džambu 
ansamblis. Tam sekos krāšņs, 
emocionāls koncertuzvedums 
„Gadalaiki”, kurā līdz ar 
Sonoras Vaices, Anmary, 
Andra Ērgļa un Daumanta 

Kalniņa muzikālajiem 
priekšnesumiem būs vērojami 
gaisa akrobāti, dejotāji un krāšņi 
specefekti.
 Lai pilnībā varētu izbaudīt uzve-
duma krāšņumu, tas sāksies vēlu, 
līdz ar to nedaudz ilgāk – līdz 
pulksten 03.30 notiks ballītes, ar 
kurām noslēgsies pirmais svētku 
vakars - estrādē varēs atpūsties 
kopā ar grupu „Roja”, savukārt 
teritorijā pie pašvaldības 
aģentūras „ALJA” ēkas diskotēkā 
ar DJ Robertu Lejasmeijeru.

Modinās 
orķestropēds
 Svētku otrajā dienā galvenās 
norises vietas būs pie Jaunās pils, 
muižas parkā un uz Pils ielas. Jau 
no pulksten 9.00 svētki sāksies ar 
tradicionālo mājražotāju un amat-
nieku andeli parkā pie Alūksnes 
Jaunās pils. Tirgotāji tai pie-
teikties var vēl līdz 30. jūlijam, 
zvanot pa tālruņiem 29205295 
vai 26590320.
 Sestdienas priekšpusdienā svētku 

ieskandināšanā pie Jaunās pils 
piedalīsies gan vietējie spilgtā-
kie amatierkolektīvi – Alūksnes 
pilsētas Tautas nama deju kopa 
„Jukums”, Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķes-
tris, gan arī viesi - īpaša svētku 
„odziņa” būs braucošās klavieres 
jeb orķestropēds, kur uz īpašas 
platformas ir izvietotas klavieres, 
un mūziķi muzicē gan uz tās, gan 
apkārt platformai.

(Turpinājums 12. lappusē)

Alūksnes pilsētas svētku apmeklētājiem būs iespēja iedejot jauno Pils ielas asfaltu ballē pie Jaunās 
pils sestdienas vakarā        Evitas Aplokas foto
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Alūksnes pilsētas 
sākumskola

uzņem skolēnus 1. - 6. klasē!

Pieteikumus pieņem,
 zvanot 64324403, 29282231 vai 
Alūksnes pilsētas sākumskolā, 
Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē

www.aluksnesskola.lv

Alūksnes novada 
vidusskolā 

13., 14. un 15. augustā no 
plkst. 9.00 līdz 12.00 

notiks Vasaras skoliņa 
pirmsskolas bērniem un 1. klases 

skolēniem, kuri 
2014./2015.mācību gadā uzsāks 

mācības Alūksnes novada 
vidusskolā.

Sēdes augustā
Tautsaimniecības komitejas
sēde       
                         11. augustā  10.00

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde 
                          13. augustā 10.00

Finanšu komitejas sēde 
       20. augustā 10.00

Domes sēde  28. augustā 10.00

 Evita Aploka,
 Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 24. jūlija 
sēdē deputāti izskatīja vairāk kā 
20 darba kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - apstiprināt Alūksnes muzeja no-
likumu un tā darbības un attīstības 
stratēģiju 2014. – 2019. gadam, iz-
darīt grozījumus Jaunlaicenes mui-
žas muzeja nolikumā un apstiprināt 
tā 2014. - 2019. gadam darbības un 
attīstības stratēģiju;

 - apstiprināt Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzeja pakalpo-
jumu cenrādi;

 - apstiprināt noteikumus „Par 
Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uz-
turēšanas un lietošanas kārtību”;

 - paredzēt līdzfinansējumu 400 
EUR biedrībai „Sporta klubs 
„Alūksne”” Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai projekta 
„Kvalitatīvs florbols – sporta 
aktivitāšu dažādošanai Alūksnes 
pilsētas iedzīvotājiem” īstenošanai 
no pašvaldības 2014. gada budžeta 
līdzekļiem un projekta atbalsta 
gadījumā slēgt sadarbības līgumu ar 

minēto biedrību par tā realizāciju;

 - piešķirt naudas balvu 200 EUR 
Edgaram Bertukam par izciliem 
sasniegumiem 2014. gada Latvijas 
orientēšanās čempionātā. Naudas 
balva piešķirta saskaņā ar pašval-
dības saistošajiem noteikumiem 
„Alūksnes novada pašvaldības 
naudas balvas par izciliem sasnie-
gumiem sportā un kultūrā piešķir-
šanas kārtība un apmērs” un tajos 
paredzēto naudas balvas apmēru par 
konkrēta līmeņa sasniegumiem;

 - atzīt par nepieciešamiem izde-
vumus cietā kurināmā katliekārtas 
AGB 150kW 01/2AH iegādei un 
uzstādīšanai, kas ieguldāmi paš-
valdībai piederošajā nekustamajā 
īpašumā proporcionāli kopīpašuma 
domājamajām daļām no daudzdzī-
vokļu mājas un zemes „Viļņos”, 
Strautiņos, Alsviķu pagastā, piešķirt 
līdzfinansējumu dzīvokļu apsaim-
niekošanas biedrībai „VIĻŅI” 
iekārtas iegādei un uzstādīšanai 
1853,35 EUR;

 - atbalstīt sporta interešu izglītības 
programmu īstenošanu Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, nodrošinot finansējumu 3 
pedagogu likmēm jeb 63 stundām 
nedēļā no pašvaldības pamatbudže-
ta ar 1. septembri. Lai nodrošinātu 

šo programmu īstenošanu no 1. 
septembra līdz 31. decembrim, 
piešķirt finansējumu atalgojumam 
6229 EUR;

 - piešķirt 528 EUR pašvaldības 
aģentūras “ALJA” ēkas Pilssalas 
ielā 10, Alūksnē pārseguma siju 
pastiprināšanai;

 - atbalstīt Alūksnes Pilssalas 
estrādes jumta remonta veikšanu, 
rezervējot pašvaldības 2014. gada 
pamatbudžetā finansējumu līdz 
10400 EUR, uzdot Alūksnes pilsē-
tas Tautas nama direktoram veikt 
piedāvājumu salīdzināšanas proce-
dūru un pēc piedāvājuma izvēles 
informēt Alūksnes novada domi par 
nepieciešamā finansējuma apmēru;

 - veikt gājēju pārejas ierīkošanu 
Kanaviņu un Torņa ielas krusto-
jumā, Alūksnē, saskaņā ar SIA 
„Projekts EAE” izstrādāto labiekār-
tojuma plānu un piešķirt tam nepie-
ciešamo finansējumu 9309 EUR;

 - piešķirt Jaunalūksnes pagasta pār-
valdei 3700 EUR pašvaldībai pie-
krītošo zemes vienību Jaunalūksnes 
pagastā sakopšanas darbiem, pārējo 
tam nepieciešamo līdzekļu daļu 
finansē pārvalde;

 - veikt Latgales ielas ietves posmā 

no Šķūņu ielas līdz Pils ielai 
Alūksnē, labiekārtojumu un piešķirt 
tam finansējumu 22290 EUR;

 -  apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.17/2014 „Par grozījumiem 
Alūksnes novada domes 2014.gada 
23.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2014.gadam””;

 - ar 1. augustu iecelt par  būvvaldes 
vadītāju - arhitektu Arvīdu Račins-
ki;

 - komandēt domes priekšsēdētā-
ju Arturu Dukuli no 25. līdz 27. 
jūlijam uz Pleskavu, lai piedalī-
tos projekta ELRII-233 „Sociāli 
ekonomiskās attīstības, biznesa un 
sadarbības veicināšana pierobežas 
reģionos” ietvaros notiekošajā 
izstādē - gadatirgū un pierobežas re-
ģionu uzņēmēju tikšanās pasākumā;

 - apstiprināt maksas pakalpojumu 
cenrādi par Alūksnes novada repre-
zentācijas priekšmetu, suvenīru, ar 
tūrismu saistītu materiālu realizā-
ciju.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties
 www.aluksne.lv sadaļā 

“Ziņas par pašvaldību”.

Domes 24. jūlija sēdē

Domes 9. jūlija 
ārkārtas sēdē
 Evita Aploka

 Alūksnes novada domes 
9. jūlija ārkārtas sēdē deputāti 
pieņēma lēmumus par aizņē-
mumu ņemšanu četru novada 
izglītības iestāžu ēku siltināša-
nas projektu īstenošanai.

 Pašvaldībai ir atbalstīti četri 
projekti, kuru ietvaros paredzēti 
siltumefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi Mālupes pamatskolas 
sporta zālē, Malienas pirmssko-
las izglītības iestādē „Mazput-
niņš”, Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 
un Alsviķu PII „Saulīte”. Tos 
finansēs Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instruments ar pašvaldības 
līdzfinansējumu.

 Dome nolēma nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
4727 EUR pašvaldības autoceļu 
remontiem ilglaicīgu nokrišņu 
izraisīto avārijas seku novēršanai 
Alsviķu, Jaunalūksnes, Jaunlai-
cenes un Veclaicenes pagastos, 
kas sastāda 30% no objektiem 
radīto zaudējumu apmēra. 
Pašvaldība vērsīsies pie valsts ar 
lūgumu piešķirt pārējo nepiecie-
šamo finansējumu.

 Dome nolēma piedalīties 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda aktivitātes „Publisko in-
terneta pieejas punktu attīstība” 
finansētajā ierobežotas projektu 
iesniegumu atlases konkursā 
ar projektu „Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība Alūksnes 
novadā” un apstiprināt tā kopējās 
izmaksas līdz 93 964,20 EUR 
ar pašvaldības līdzfinansējumu 
līdz 12 256,20 EUR apmērā no 
kopējām izmaksām. Projekta ie-
tvaros tiks paaugstinātas novada 
iedzīvotāju piekļuves iespējas 
internetam izveidojot 25 jaunus 
un uzlabojot 18 esošos publiskos 
interneta pieejas punktus.

Kas iedzīvotājiem jāzina par Āfrikas cūku mēri
 Ņemot vērā Āfrikas cūku 
mēra izplatību Latvijas austrumu 
pierobežā, 22. jūlijā ārkārtējās 
situācijas teritorijā iekļauts 
arī Alūksnes novads. Kas par 
to jāzina iedzīvotājiem, lasiet 
Pārtikas un veterinārā 
dienesta informācijā.

Mājas cūku turētājiem
  - Lai nepakļautu riskam cūku 
novietni, ievērojiet biodrošības 
pasākumus.
 - Cūkas turiet slēgtās novietnēs, 
ja nepieciešams, tās nožogojiet, 
lai nepieļautu mājdzīvnieku 
saskari ar savvaļas vai klaiņojošiem 
dzīvniekiem!
 - Cūku novietnē jāveic 
regulāra tīrīšana, dezinfekcija, 
tajā nedrīkst būt grauzēji un 
insekti. 
 - Kūtsmēsli jāsavāc un jāuzglabā 
vietās, no kurām tie nenoplūst 
apkārtējā vidē!
 - Nedrīkst pieļaut nepiederošu 
personu piekļuvi dzīvnieku 
turēšanas vietai. Gadījumos, kad 
apmeklētāji tiek ielaisti, tie
jānodrošina ar vienreizējās 
lietošanas aizsargapģērbu un 
aizsargapaviem.
 - Pie ieejas novietnē jānovieto 
dezopaklāji, bet pie iebrauktuves 
novietnes teritorijā – dezobarjeras!
 - Jāierīko vieta, kur uzglabāt 
dzīvnieku izcelsmes blakuspro-

duktus (nobeigušos dzīvniekus, 
subproduktus)! Tā var būt atsevišķa 
telpa, konteiners, saldētava vai 
ūdens necaurlaidīga tvertne/trauki. 
Vietai ir jābūt pēc iespējas tuvāk 
novietnes iebrauktuvei un tādai, lai 
pie tās nevar piekļūt nepiederošas 
personas, savvaļas dzīvnieki, putni 
un grauzēji!
 - Vietai, kur glabājas dzīvnieku 
barība, jābūt tīrai! Jāseko, lai tur 
nesavairojas grauzēji.
 - Novietnē strādājošajiem, veicot 
cūku aprūpi, jālieto aizsargapģērbi 
un aizsargapavi, kurus var lietot 
tikai dzīvnieku turēšanas vietā! 
Pēc cūku aprūpes, noteikti mainiet 
apģērbu, ar kuru dosieties mājās 
un mazgājiet rokas!
 - Novietnes teritorijā atļauts 
pārvietoties tikai ar saimniecībai 
piederošiem transportlīdzekļiem, 
izņemot barības piegādes un 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
savākšanas transportu.
 - Sekojiet līdzi cūku veselības 
stāvoklim un nekavējoties 
informējiet veterinārārstu, ja 
cūkas izskatās neveselas vai ir 
nobeigušās!
 - Neizbarot mājas cūkām 
svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos 
pļauto zāli, termiski neapstrādātus 
kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne 
atrodas tuvu mežam vai ir 
iespējams, ka lauku, no kura 
pļaujat zāli, ir apmeklējušas meža 

cūkas! Tāpat mājas cūkām nedrīkst 
izbarot virtuves atkritumus!

Iedzīvotājiem
 - Iebraucot Latvijā no trešajām 
valstīm, nevediet dzīvnieku 
izcelsmes pārtikas produktus: 
gaļu un gaļas produktus, pienu un 
piena produktus! Tie tiks konfiscēti 
un nodoti iznīcināšanai!
 - Viesojoties saimniecībā, kur tiek 
turētas mājas cūkas, neejiet pie tām 
kūtī!
 - Dodoties mežā ogot vai sēņot, 
kā arī apmeklējot tūrisma vietas, 
nemetiet sviestmaižu vai citu 
pārtikas produktu atkritumus mežā 
vai ceļmalā!
- Pēc sēņošanas, ogošanas vai 
 pastaigas pa mežu notīriet un 
nomainiet apģērbu un
apavus!
 - Ja uz un no meža esat 
devies ar velosipēdu vai auto, 
atgriežoties mājās ar ūdeni 
noskalojiet pārvietošanās līdzekļu 
riteņus!
 - Iegādājieties gaļu un gaļas 
produktus legālās tirdzniecības 
vietās!

Medniekiem
 - Par nomedīto meža cūku informē-
jiet PVD un Valsts meža dienestu.
 - Medību laikā neizmantojiet medī-
bu suņus, lai neveicinātu meža cūku 
pārvietošanos!

 - Par atrastu nobeigušos meža 
cūku nekavējoties sazinieties ar 
PVD, lai noņemtu paraugu 
laboratoriskajai izmeklēšanai!
 - Neveiciet medījumu pirmapstrādi 
un uzglabāšanu lauksaimniecības 
dzīvnieku novietnē!
 - Neatstājiet mežā medījumu 
blakusproduktus - dzīvnieku 
iekšējos orgānus un ādas!
 - Neizbarojiet medījumu 
blakusproduktus un atliekas 
mājdzīvniekiem!
 - Mazgājiet un dezinficējiet 
medību aprīkojumu, apavus, 
apģērbu un auto transportu!
 - Lietojiet pārtikā tikai termiski 
pietiekami apstrādātu meža cūkas 
gaļu!

SLIMĪBA NAV BĪSTAMA 
CILVĒKIEM UN CITU SUGU 
DZĪVNIEKIEM!

 Plaša informācija par Āfrikas 
cūku mēri un rīcību pieejama 
www.pvd.gov.lv, PVD 
Austrumvidzemes pārvalde, 
Lauku ielā 5, Gulbenē, 
tālr. 64471105, 64473039, 
e-pasts: 
austrumvidzeme@pvd.gov.lv

 Par dezinfekcijas līdzekļu iegādi 
aicinām interesēties Alūksnes vete-
rinārajās aptiekās vai konsultējoties 
pie vietējiem vetārstiem.
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Jauns autobuss 
uz Gulbeni

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Atgādinām Alūksnes 
novada iedzīvotājiem, ka 
kopš 9. maija līdz 9. novembrim 
valsts SIA „Autotransporta 
direkcija” eksperimentālā 
kārtā pirmdienās un 
piektdienās atvērusi 
satiksmes autobusa maršrutu 
Alūksne – Anna – Gulbene, 
kurā pasažieru pārvadājumus 
veic SIA „Vidlatauto”.

 Aicinām Alūksnes 
novada iedzīvotājus izmantot 
šo iespēju, ka eksperimenta 
kārtībā ir radīts jaunais autobusa 
maršruts, kas no rīta ļauj izbraukt 
no Alūksnes, saņemt vajadzīgos 
pakalpojumus Gulbenē, un nokļūt 
atpakaļ. Autotransporta direkcijai 
uzdots pēc pieciem eksperimenta 
mēnešiem informēt Sabiedriskā 
transporta padomi par 
eksperimentālā pārvadājuma 
rezultatīvajiem rādītājiem – 
tātad šī jaunizveidotā maršruta 
pastāvēšana ilgtermiņā vistiešākā 
veidā būs atkarīga no pasažieru 
aktivitātes šī autobusa izmanto-
šanā!
 Izveidotajā maršrutā 
Alūksne – Anna – Gulbene 
autobuss kursēs divreiz 
nedēļā – pirmdienās un 
piektdienās. Autobusa atiešanas 
laiks no Alūksnes būs pulksten 
9.20. Tālāk tas kursē šādi: 
Dūdas 09.25, Teikas 09.29, 
Vecanna 09.32, Anna 09.36, 
Gribažas 09.42, Jaunanna 09.50, 
Guldupji 09.57, Zāģernieki 10.00, 
Litenes centrs 10.07, aprūpes 
centrs 10.09, Stāmerienas pa-
grieziens 10.16, Zeltaleja 10.20, 
Gulbītis 10.23, Gulbenes autoosta 
10.30. Savukārt atpakaļ no Gulbe-
nes autobuss aties pulksten 15.00, 
Gulbītis 15.07, Zeltaleja 15.10, 
Stāmerienas pagrieziens 15.14, 
aprūpes centrs 15.21, Litenes 
centrs 15.23, Zāģernieki 15.30, 
Guldupji 15.33, Jaunanna 15.40, 
Gribažas 15.48, Anna 15.54, 
Vecanna 15.58, Teikas 16.01, Dū-
das 16.05, bet Alūksnē iebrauks 
pulksten 16.10.

Mainīti atiešanas laiki 
satiksmes autobusam 
uz Kalncempjiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Kopš jūnija vidus ir mainīti 
atiešanas laiki satiksmes 
autobusam, kas no 1. maija līdz 
1. oktobrim sestdienās kursē 
no Alūksnes uz Kalncempjiem, 
iebraucot Ezeriņu kapsētā An-
nas pagastā. Izmaiņas autobusu 
atiešanas laikos ļaus kapsētas 
apmeklētājiem ilgāku laiku pa-
vadīt kapsētā, lai sakoptu savu 
piederīgo kapu kopiņas.

 Autobuss sestdienu rītos uz Kaln-
cempjiem no Alūksnes autoostas 
izbrauks pulksten 6.30, bet no 
Kalncempjiem atceļā uz Alūksni 
dosies pulksten 7.52. Savukārt 
sestdienas pēcpusdienās reisā no 
Alūksnes autoostas autobuss aties 
pulksten 14.20 un no gala punkta 
– Kalncempjiem tas atpakaļ uz 
Alūksni izbrauks pulksten 15.42.

Alūksnes brūža ēkā iemūrē vēstījumu
nākamajām paaudzēm
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 10. jūlijā Alūksnes muižas 
apbūves brūža jeb Alūksnes 
pilsētas Tautas nama ēkas topošās 
piebūves pamatos tika iebetonēta 
kapsula ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm.

 Vēstījumā teikts: „Jau vairāk 
nekā simts gadus Alūksnes ezera 
krastā atrodas ēka, kas pēdējo 
astoņdesmit gadu laikā pulcējusi 
savā paspārnē aktīvus ļaudis - uz 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
skatuves kāpuši Latvijā pazīstami 
mākslinieki, mēģinājumos, koncer-
tos un ballēs te pavadījušas vairākas 
pašdarbnieku paaudzes. Tas devis 
ceļamaizi ne vienam vien lielam 
talantam. Šobrīd Alūksnes pilsētas 
Tautas namā rit 86. sezona 
un darbojas deviņi tautas 
amatiermākslas kolektīvi ar 
trīs simtiem dalībnieku.
 2010. gada 29. jūlijā Alūksnes 
novada dome pieņēma 
lēmumu Nr.426 „Par metu konkursu 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
rekonstrukcijai”, ar kuru sākās 
senās Alūksnes muižas apbūves 
brūža jeb Alūksnes pilsētas Tautas 
nama ēkas atjaunotnes ilgais, taču 
sengaidītais ceļš.
 2014. gada 1. aprīlī uzsākti 
būvniecības darbi, lai Alūksnes 
ezera krastā taptu mūsdienīga 
kultūras centra ēka, kurā Alūksnes 
novada ļaudīm būs iespēja 
kvalitatīvā, ērtā un pievilcīga 
vidē baudīt kultūras pasākumus. 
Līdztekus rūpēm par kultūras dzīves 
mūsdienīgu nodrošināšanu, pēc 
rekonstrukcijas ēka kļūs arī par 

uzņēmējdarbības atbalsta centru, 
līdz ar to nākotnē attīstoties par 
daudzfunkcionālu novada kultūras 
un sabiedrības centru.
 Rekonstruējot šo celtni, būs radīts 
vizuāli pievilcīgs un sabiedrībai 
pieejams objekts. Vienlaikus šis būs 
arī nozīmīgs ieguvums Alūksnes 
muižas ansambļa objektu 
atjaunošanā.”.
 Vēstījumu svinīgajā notikumā 
parakstīja Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis, 
būvuzņēmuma SIA „Arčers” 
atbildīgais būvdarbu vadītājs Juris 
Ceļmalnieks un projektu vadītājs 
Andris Priede, projekta autors, 
SIA „Arhitekta L. Šmita darbnīca” 
valdes priekšsēdētājs, arhitekts 

Laimonis Šmits, SIA „Būvuzraugi 
LV” atbildīgais būvuzraugs Ivo 
Rozentāls, Alūksnes pilsētas Tautas 
nama direktore Sanita Bērziņa, kā 
arī citi klātesošie.
 Līdz ar vēstījumu kapsulā 
iegūla arī pašvaldības domes 
pieņemtie lēmumi, kas saistīti 
ar rekonstrukcijas procesa gaitu, 
iepriekšējā Latvijas valsts valūta – 
1 lata monēta ar alus kausu, ņemot 
vērā ēkas sākotnējo izmantošanas 
mērķi, un pašreizējā – eiro monē-
ta, kā arī Alūksnes novada jaunā 
suvenīrmonēta.
 Rekonstrukcijas darbi tiek veikti 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstītā projekta „Uzņēmējdar-
bībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas 

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” ie-
tvaros un objekta kopējās būvniecī-
bas izmaksas ir 3 883 254,02 EUR.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un būvnieku pārstāvis novieto kapsulu 
tai paredzētajā vietā                 Evitas Aplokas foto

Marienburgas pils teritorijā veic arheoloģisko izpēti
 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes Pilssalā senās Marien-
burgas viduslaiku pils teritorijā 
uzsākta arheoloģiskā izpēte, ko 
saskaņā ar iepirkuma procedūras 
rezultātiem veic SIA „ARCHEO” 
par kopējo summu 12880 eiro.

 Alūksnes viduslaiku pils ir valsts 
nozīmes arheoloģiskais un arhitek-
tūras piemineklis. Savulaik tai bijusi 
nozīmīga loma Alūksnes kā apdzī-
votas vietas izveidē un attīstībā, šo-
brīd Livonijas ordeņa pilsdrupas ir 
svarīga kultūrvēsturiska liecība. Lai 
šo objektu saglabātu arī nākamajām 
paaudzēm, Alūksnes novada paš-
valdība ir uzsākusi nopietnu izpēti 
un plāno veikt kritiskāko pilsdrupu 
mūru posmu konservāciju, kā arī 
citas aktivitātes pilsdrupu attīstībai 
un popularizēšanai.
 Izpēti vadīs arheologs Uldis Kalējs, 
kurš līdzīgu darbu Marienburgas 
pilsdrupu teritorijā ir veicis arī 
iepriekš. Kopā ar profesionāļiem 
šī vasara būs saistoša arī des-
mit Alūksnes skolēniem, kurus 
Alūksnes novada pašvaldība nodar-

binās arheoloģiskās izpētes darbos 
Nodarbinātības Valsts aģentūras 
izsludinātajā skolēnu nodarbinātī-
bas projektā, tā līdzfinansējumam 
atvēlot 2355 eiro.
 Arheoloģisko izpēti plānots veikt 
10x15 m lielā izrakumu laukumā 
galvenās pils vietā līdz kādreizējam 
tās pagalma līmenim. Izpētes laikā 
visi notiekošie darbi un atklājumi 
tiek aprakstīti un fiksēti fotoattēlos 
vai zīmējumos. Senlietas un citus 
nozīmīgus atradumus darbu veicēji 
nodos Alūksnes muzejam. Savukārt 
noslēdzot izpēti, SIA „ARCHEO” 
pašvaldībai iesniegs pārskatu par 
paveikto un konstatēto, kā arī 
atzinumu par turpmāk veicamajām 
darbībām saistībā ar atsegtās arheo-
loģisko izrakumu vietas nostiprinā-
šanu, konservēšanu un nosegšanu.
 U. Kalējs uzsver, ka izvēlētais lau-
kums, saskaņā ar vecajiem plāniem, 
atrodas vietā, kur tas daļēji skar 
iekšpagalmu, ārpusi un nedaudz arī 
ieejas vietu galvenajā pilī.
 - Šī vieta izvēlēta tādēļ, ka ir 
vispiemērotākā, lai sāktu komplek-
su izpēti, virzoties tālāk uz visām 
pusēm. Izpētes darbu sākotnējā 
posmā ir vairāk fiziska darba, noņe-
mot celmus, augšējo zemes kārtu, 

tīrot gruvešus, taču arī tie ir vērtīgs 
avots, kur var atrast būvdetaļas, 
lodes un citas liecības no pils pa-
stāvēšanas laika, īpaši no tās beigu 
posma, - norāda viņš.
 Arheologs uzsver, ka jaunieši ir 
labi palīgi izpētes procesā, un, 
turpinot projektu nākamajos gados, 
iespējams, izpētē varētu iesaistīt arī 
pieaugušos. 
 Alūksniete Marta ir viena no 
desmit skolēniem, kuri šovasar 
vienu mēnesi pavadīs arheoloģiskās 
izpētes teritorijā. Jauniete atzīst, ka 

viņu nebiedē fiziskais darbs, kas 
jāveic, jo darbam motivē vēlme būt 
klāt un piedalīties vēsturisku liecību 
atrašanā, kas ļauj tuvāk iepazīt 
savas dzimtās pilsētas vēsturi.
 Pašvaldības plānu primāri kon-
servēt pilsdrupu mūrus, lai tos 
saglabātu, par pareizu atzina arī 
restaurācijas speciālists Rihards Pla-
tais, kurš jūlijā apmeklēja Alūksni, 
tikās ar pašvaldības pārstāvjiem un 
apsekoja pilsdrupas.

Alūksnes skolēni ir gandarīti, ka kopā ar Uldi Kalēju var iesaistīties 
Alūksnes senvēstures pētīšanā

Evitas Aplokas foto
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Veic pētījumu 
Alūksnes ezerā
 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūrai „ALJA” ir izstrādāts 
plašs Alūksnes ezera pētniecības 
projekts un daļu no tā, kas 
saistīta ar iekšezera izpēti,
finansiāli atbalstījis Zivju fonds.

 Jūlijā Zivju fonda atbalstītās 
projekta daļas ietvaros Alūksnes 
ezerā tika veikta kontrolzveja, 
lai noskaidrotu, kādas zivju sugas 
mīt ezerā, to savstarpējās 
mijiedarbības un kāda ir to barības 
bāze.
 Šāda kontrolzveja saskaņā ar 
projektu paredzēta vasarā, 
rudenī un pavasarī, lai iegūtie dati 
būtu visaptveroši.
 Saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem, projekta 
daļā paredzētās darbības izpilda 
nodibinājums „Vides risinājumu 
institūts”. Projekta galvenais 
mērķis ir veikt pētījumu par 
Alūksnes ezera ekosistēmu 
un tās funkcionēšanu, ezera
nogulumiem un veģetāciju, 
lai iegūtie dati kalpotu par 
pamatu ilgtspējīgas ezera 
apsaimniekošanas stratēģijas 
izstrādei. Tādēļ bez pētījuma 
par ezera iemītniekiem tiks 
veikta arī iekšezera daļas 
gultnes profilēšana, veicot 
gultnes dziļuma un dūņu kārtas 
biezuma mērījumus, kā arī ezera 
un tā piekrastes zonas 
veģetācijas izpēte.

 Pašvaldības aģentūras 
„ALJA” direktors Māris 
Lietuvietis uzsver, ka ūdenstilpne 
ir jāapsaimnieko, nevis balstoties 
uz makšķernieku emocijām, bet 
izpētot tās patieso stāvokli, tādēļ 
tiek īstenots šāda veida projekts 
Alūksnes ezerā.
 - Veicot kontrolzveju, tīkli tiek
likti nevis tajās vietās, 
kur zināms, ka zivis mīt, bet 
iepriekš pēc nejaušības principa 
uz kartes iezīmētos punktos pēc 
noteiktām dziļumu zonām 
attiecīgās dienas izvēlētajā 
akvatorijas sektorā. Līdz ar to šī ir 
tā metode, kura ataino patieso 
situāciju, - norāda M. Lietuvietis.
 Nodibinājuma „Vides risinājumu 
institūts” vadošais pētnieks un 
projekta vadītājs Matīss Žagars 
savukārt uzsver, ka kontrolzvejas 
galvenais uzdevums ir objektīvi 
atainot, kas mīt ezerā.
 - Kontrolzveju veicam ar 
speciāliem tīkliem, kam ir atšķirīga 
lieluma acis. Tas tādēļ, lai varētu 
noķert dažāda lieluma un vecuma 
zivis, jo mūsu uzdevums ir noķert 
visus lielumus un izpētīt to barības 
bāzi un raksturīgās dzīvotnes. 
Pirmais iespaids par Alūksnes 
ezeru ir pozitīvs, tas ir veselīgs, bet 
ar savām problēmām, piemēram, 
iekšezeru, kas nav tik veselīgs. 
Gribētos, lai arī makšķernieki 
vairāk rūpētos par savu ezeru un 
saprastu, ka nevar ezerā mest
izsmēķus, ņemt vairāk zivju kā 
drīkst vai nodarboties ar 
maluzvejniecību, - uzsver M. 
Žagars.

Apmeklētāju pieņemšana augustā

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 13.08.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 27.08.2014. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 11.08.2014. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita LAIVA 11.08.2014. 17.00 – 18.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Ainars MELDERS 28.08.2014. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis SADOVŅIKOVS 29.08.2014. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis SĪPOLS 28.08.2014. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē
Guntars 

ŠVOLMANIS 11.08.2014. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis ZARIŅŠ 28.08.2014. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 13.08.2014. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana ZILKALNE 20.08.2014. 13.00 – 14.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

 Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

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

8. un 22. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

 Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē uzsākti būvdarbi 
vēl trijās pilsētas centra 
ielās, ko rekonstruēs 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstītā projekta 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu 
ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā” ietvaros. 

 Tā kā ielas atrodas pilsētas centrā 
un to tuvumā ir nozīmīgi 
objekti, piemēram, poliklīnika, 
kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, aicinām autovadītājus 
būt saprotošiem un iecietīgiem ielu 
remontdarbu laikā.
 Jau šobrīd minētajā projektā 
līdz ar Alūksnes muižas apbūves 
brūža ēkas rekonstrukciju darbi rit 
arī Brūža, Parka un Dzirnavu ielās. 
No aizvadītās nedēļas tie sākušies 
arī Vidus, Tirgotāju (no Lielā Ezera 
līdz Vidus ielai) un Dārza (no 
Jāņkalna līdz 

Latgales/Tirgotāju ielām) ielās. 
Būvdarbus veic pilnsabiedrība 
„MATTHAI LATVIJA UN 
VELTEN”.
 Plānots, ka darbus uzsāks 
Vidus ielā ar asfalta frēzēšanu, 
un pakāpeniski tas notiks arī abās 
pārējās ielās. 
 Tā kā šīs ielas atrodas pilsētas 
centrā un tajās ir intensīva 
transporta kustība, jau iepriekš 
atvainojamies autovadītājiem par 
sarežģījumiem, kas ielu 
rekonstrukcijas darbu laikā radīsies, 
taču aicinām būt iecietīgiem
un ievērot ceļa zīmes.
 Satiksmes organizācijas shēmas 
ielu rekonstrukcijas laikā ir 
ievietotas www.aluksne.lv.
 Pieguļošo īpašumu 
saimniekus aicinām vienlaikus 
ar ielu rekonstrukciju sakārtot 
arī savu, rekonstruējamajām ielām 
pieguļošo, īpašumu daļas.

Sāk rekonstruēt trīs 
ielas Alūksnes centrā

Aicinām iesaistīties Alūksnes kapsētās 
apbedīto reģistra veidošanā
 Evita Aploka

 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „Spodra” aicina 
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 
Alūksnes Lielajos un Mazajos 
kapos apbedīto personu 
reģistra veidošanā. 

 Pēc pašvaldības aģentūras 
„Spodra” pasūtījuma ir veikta 
Alūksnes Lielo kapu un Mazo kapu 
teritorijas uzmērīšana un kapavietu 
datu uzskaites sistēmas izveide, 
kuras rezultātā ir tapusi karte ar 
kapavietu robežām un numerāciju, 
celiņu, lielāko koku, pieminekļu 
izvietojumu. Katrai kapavietai pēc 
tās atrašanās un numura datu 

bāzē ir iespējams pievienot 
informāciju par to, kādas personas 
konkrētajā kapavietā ir apglabātas.
 Šāds reģistrs ir nepieciešams, lai 
apzinātu kapsētā apbedītās 
personas un nepieciešamības 
gadījumā kapsētas apsaimniekotājs 
varētu atrast konkrēto kapavietu 
vai par tās uzturēšanu atbildīgo 
cilvēku. Nereti šāda informācija 
vajadzīga, kad kapsētas apmeklētāji 
vēlas apmeklēt kādu kapu kopiņu, 
taču nezina tās atrašanās vietu, kad 
apbedījamai personai vairs nav 
dzīvu tuvinieku un apglabāšana 
jāuzņemas kaimiņiem, arī tad, ja 
kapa kopiņa ilgstoši ir nesakopta 
un apsaimniekotājam nepieciešams 
sazināties ar personu, kas atbildīga 

par tās uzturēšanu.
 Informāciju par saviem Alūksnes 
kapsētās apbedītajiem tuviniekiem 
ikviens ir aicināts sniegt kapsētas 
pārziņa darba laikā – no otrdienas 
līdz sestdienai (ieskaitot) no 
8.00 līdz 12.00 un no 13.00 
līdz 17.00. Iepriekš ir 
iespējams sazināties pa 
tālruni 26161235.
 Kopā ar kapsētas pārzini būs 
iespējams kartē atrast jūsu piederīgo 
kapavietas numuru un iesniegu-
mā aizpildīt informāciju par tajā 
apglabātajiem – personu vārdus, 
uzvārdu, ja zināms – arī dzimšanas 
un  miršanas gadu un datumu, kā arī 
miršanas apliecības numuru.

Vērtē iespējas paredzēt ierobežojumu
 Evita Aploka

 Alūksnes novada dome 24. jūlija 
sēdē pieņēma lēmumu atļaut SIA 
„JOKER LTD” pārcelt spēļu zāli 
no pašreizējās atrašanās vietas 
Pils ielā 27A, Alūksnē uz Pils ielu 
66.

 Jāuzsver, ka valsts normatīvie akti 
nosaka, kādās vietās azartspēļu 
organizēšana ir aizliegta, bet, ja uz 
konkrēto vietu šie likumā noteiktie 
aizliegumi neattiecas, tad, izvēr-
tējot, vai azartspēļu organizēšana 
konkrētajā vietā nerada būtisku 
valsts un attiecīgās administratī-
vās teritorijas iedzīvotāju interešu 

aizskārumu, par atļauju organizēt 
azartspēles jālemj pašvaldības 
domei.
 Deputāti vairākkārt komiteju un 
jūnija domes sēdē diskutējuši par 
šo jautājumu un jūlijā pieņemts 
lēmums atļaut spēļu zāli pārcelt uz 
jaunu vietu, jo nav normatīvos aktos 
pamatota juridiska iemesla atļaujas 
neizsniegšanai.
 Šī jautājuma izskatīšanas laikā paš-
valdība bija izsludinājusi aptauju, 
lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli 
par to, vai spēļu zāles atvēršana Pils 
ielā 66 radītu būtisku iedzīvotāju 
interešu aizskārumu. 91% respon-
dentu uz šo jautājumu atbildēja 
apstiprinoši, 9% – noraidoši. Ņemot 

vērā aptaujas rezultātu, pašvaldība 
vērtē iespēju, kā jaunajā Alūksnes 
novada teritorijas plānojumā 
paredzēt ierobežojumus attiecībā 
uz spēļu zāļu atrašanās vietām 
pilsētas teritorijā, lai gan teritorijas 
plānojuma 1. redakcijas sabiedriskā 
apspriešanā, kas notika pavasarī, 
nav saņemts neviens šāds iedzīvotā-
ju priekšlikums. 
 Jāpaskaidro gan, ka šāds ierobežo-
jums visdrīzāk varētu stāties spēkā 
pēc pieciem gadiem, kā tas noteikts 
valsts normatīvajos aktos, kas 
regulē azartspēļu iestāžu darbību, 
un attieksies uz visām azartspēļu 
vietām, kuras atradīsies pašvaldības 
noteiktajā pilsētas teritorijā.
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Sakop, rādi, lepojies! www.aluksne.lv

Evita Aploka

 Alūksnes pilsētas svētku laikā 
2. augustā pulksten 15.00 pie 
Alūksnes Jaunās pils Alūksnes 
novada pašvaldība apbalvos 
konkursa „Sakop, rādi, lepojies” 
dalībniekus un uzvarētājus.

 Šovasar jūlijā, pašvaldības rīkotā 
konkursa vērtēšanas komisija trīs 
dienas viesojās gandrīz katrā nova-
da teritorijā – pagastos un pilsētā, 
lai novērtētu 43 īpašumus, kurus 
saimnieki paši, viņu draugi, kaimiņi 
vai vienkārši garāmgājēji pieteikuši 
konkursam.
 Un jāteic, ka ikviena no šīm die-
nām priecēja un pozitīvi pārsteidza, 
jo sastaptie saimnieki un viņu 
īpašumu sakoptība apliecināja – 

Alūksnes novads ir un būs, jo te 
dzīvo strādīgi, skaistumu un kārtību 
mīloši un ļoti viesmīlīgi cilvēki. 
 Paldies ikvienam no saimniekiem, 
kurus žūrijas komisija vērtēšanas 
dienās apciemoja! Lai jums ikkat-
ram izdodas visas tās nākotnes iece-
res, par kurām stāstījāt komisijai un 
arī tās, kas vēl tikai klusītēm dzimst 
jūsu domās! Paldies par atsaucību 
arī visiem, kuri konkursam pieteica 
kādu drauga, kaimiņa vai radinieka 
īpašumu vai arī skaistu sētu, kas 
ikdienā priecē garāmejot.
 Jāteic, ka šī gada konkurss ir 
ļoti nozīmīgs, jo jau nākamvasar 
Alūksnes novads būs mājvieta 
krāšņajam Puķu draugu saietam, 
tādēļ konkursa laikā komisija jau 
noskatījusi vairākas sētas, ar kurām 
varētu lepoties saieta dalībniekiem, 

taču aicinām arī citus individuālo 
māju un lauku sētu īpašniekus, at-
saukties dalībai nākamā gada Puķu 
draugu saietā, atverot savas sētas 
vārtus ciemiņiem.
 Konkursā „Sakop, rādi, lepojies” 
šogad sumināsim katru tā dalībnie-
ku, uzvarētāji tiks apbalvoti četrās 
nominācijās - „Sakoptākā Alūksnes 
novada lauku sēta”, „Sakoptākā 
Alūksnes novada individuālās mā-
jas vai vasarnīcas apkārtne”, „Sa-
koptākā Alūksnes novada daudzdzī-
vokļu mājas apkārtne”, „Sakoptākā 
Alūksnes novada komercobjekta 
teritorija”, būs arī vairākas žūrijas 
speciālbalvas. Taču to, kādi ir 
konkursa rezultāti, uzzināt varēs, 
piedaloties apbalvošanas pasākumā 
sestdien. 

Alūksnes novadā noskaidroti sakoptākie īpašumi

 Malienas pagasta “Vidzemnieku” saimniekiem Brigitai un Modrim 
Mālkalniem savā sētā izdevies saglabāt īsteni latvisku vidi, kur veldzē-
jumu garam un miesai sniedz itin viss apkārtējais

Evitas Aplokas foto

 Viena no konkursam pieteiktajām daudzdzīvokļu mājām - Ziemera 
pagasta “Vainagi” apliecina, kā kaimiņi, katrs pēc saviem spēkiem, var 
rūpēties par sava nama apkārtnes sakopšanu 

 Annas pagasta “Mežnoras” 
savu nosaukumu nes godam un 
šīs teiksmainās vietas saimniecei 
Skaidrītei Gubātei piemīt spēja 
saskatīt dabas formās to, ko citi 
ikdienā nepamana

 Apskatīt savu īpašumu Torņa ielā 6 vedina saimniece Diāna Dambe. Šo 
māju saimniekiem izdevies radīt mierīgu un rimtu vidi ap savu māju, 
taču arī plānu un ieceru vēl daudz

 Sēžot uz romantiskiem soliņiem priežu audzes malā un iztālēm vērojot 
Baibas un Gunta Meisteru “Meisterus” Jaunlaicenes pagastā,  var 
pārliecināties, ka ne vienmēr vajadzīgi bagātīgi puķu stādījumi, jo 
krāšņumu sētai lieliski dod arī dažādi košumkrūmi

 Vēl neiebraucot Alsviķu pagasta “Jaunniedrās”, kur saimnieko 
Drelnieku ģimene, ciemiņu sagaida krāšņa dobe un goda vietā - valsts 
karogs, bet skats, kas paveras, tuvojoties sētai un no pakalna veroties 
uz to, patiesi aizrauj elpu

 Kad Veclaicenes pagasta “Leģeņu” saimniece Ārija Danga iekopusi 
puķu dobi pašā lielceļa malā, gabaliņu nostāk no savas sētas, kāds 
garāmgājējs par to skaļi nobrīnījies. Ārijai, saimniekojot savās tēva 
mājās, patīk iepriecināt viesus un arī mums viņa atklāj gan bēniņu, 
gan senās klētiņas glabātās latviskās vērtības

 Mārkalnes pagasta “Sauleskalnā” saimnieki - Līču ģimene pat māju 
norādē brīnišķīgi demonstrē savas sētas nosaukumu

Plašāku fotomateriālu galeriju par konkursam “Sakop, rādi, lepojies“ 
dalībnieku vērtēšanu var aplūkot www.aluksne.lv.

 Jaunalūksnes pagasta “Stāķos“, 
kur saimnieko Ilutas un Jāņa 
Pūpolu ģimene, īpašu šarmu dod 
gan plašie dīķi, gan to krastā 
esošā pirtiņa

 Šogad konkursam pieteikta tikai 
viena vasarnīca. Tās apkārtni 
saimniece Natali Perija pratusi 
iekārtot tā, ka arī nelielā terito-
rija spēj ziedēt krāšņi un priecēt 
gan savējos, gan viesus

Violetas Kļaviņas foto
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Liepnas 
kultūras dzīve 
vasarā aktīva
 Lienīte Zučika,
Liepnas tautas nama vadītāja

 Vasarsvētku rītā saposta ne 
tikai mājas priekša, bet visa 
pasaule pamostas svētku sajūtās. 
Atbilstoši ticējumam, no rīta 
pieceļoties, tiek nomazgāta 
mute Liepnas upē (vienīgā upe 
Latvijā, kas tek pret rītiem) 
pirms saules lēkta, lai būtu 
spirdzinājums no dabas visai 
vasarai.

 Ar meijām tiek pušķota 
estrāde, lai vakarpusē Liepnas 
ļaudis tur atklātu vasaras sezonu 
ar pasākumu „Vasarai vārti 
vērti”, kur piedalās un savu 
māku rāda Liepnas tautas nama 
amatierkolektīvi, Liepnas un 
Mālupes pagastu jauniešu deju 
kolektīvs, Liepnas vidusskolas 
5. - 9. klašu deju kolektīvs.
 Pirms Līgo nakts dabā jūtams 
satraukums, tā nemitīgi 
maina laikapstākļus un namamātei 
nemierīgs prāts par jāņabērniem - 
lai nesalīst. Saule grimst aiz 
tālās pamales mežiem, tās 
pēdējie stari jau dziestot dzirkstī 
baznīcas torņa augstajā smailē, 
kad līgotāji dodas uz brīvdabas 
estrādi „Saidupīte”, lai noskatītos 
Liepnas dramatiskā teātra 
„Troksnis” (vadītāja Inese Toka) 
sagatavoto A. Grīnieces izrādi 
„Līgošanas nerātnības”, kur 
piedalās dāmu deju kolektīvs 
„Veldze” (vadītāja Brigita Bijone), 
sieviešu vokālais ansamblis 
„Noskaņa” (vadītāja Lilita Spirka). 
 Klāt jūlijs, briest rudzu lauki, 
karstākais siena laiks, Liepnas 
jaunieši atrod laiku arī savu 
interešu izzināšanai. Sadarbojoties 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
Jauniešu konsultatīvo padomi un 
Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centru un sponsoriem, Liep-
nas pagasta jaunieši ir 
nokrāsojuši un sakopuši Liepnas 
internātpamatskolas sporta 
laukuma tribīnes, sarīkojuši futbola 
sacensības, uzaicinot Alūksnes 
novada pagastu jauniešus, piedalās 
projekta „Tālāk par sevi” darbībās 
Mārkalnē, Pededzē. Tāpat piedalās, 
organizē un atbalsta labdarības 
pasākumu „Palīdzēsim Kristeram”. 
Jaunieši iesaistās un palīdz Liepnas 
tautas nama rīkotajos pasākumos, 
kā piemēram, Liepnas pagasta 
svētki. Pienākumus veic ar lielu 
atbildības sajūtu un varam lepoties, 
ka mums ir tādi jaunieši, tāpēc 
liels paldies vecākiem, kas atbalsta 
bērnus veidot sev tādu apkārtni, 
kur jauniešiem patīkami redzēt 
izaugsmi savai un pagasta 
attīstībai.
  Par tradīciju kļuvis 
senioru deju kolektīvu sadancis  
ar nosaukumu “Pīlādžu balle’’, 
kur iniciatīvu ir ņēmis Liepnas 
tautas nama dāmu deju kolektīvs 
“Veldze’’.
 No 23. augusta līdz septem-
brim Liepnas tautas namā būs 
apskatāma izstāde “Satiec savu 
meistaru”, kur redzami būs 
Igaunijas un arī Liepnas pagasta 
rokdarbnieču veikumi.

Kultūras darbinieki mācās no kolēģiem
 Evita Aploka,
 Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 17. maijā noslēdzās Alūksnes 
novada pašvaldības rīkotais 
novadpētniecības konkurss 
„Zudušais laikā”, kurā iesaistījās 
40 novada kultūras un izglītības 
iestādes, iesniedzot 21 darbu. 
Jūlijā konkursa dalībniekiem 
bija iespēja doties vienas dienas 
pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Daugavpili, kur tika iepazīts 
Marka Rotko Mākslas centrs, 
Daugavpils cietoksnis, Vienības 
nams ar tajā esošo bibliotēku, 
Latviešu kultūras centru un 
teātri, kā arī Daugavpils muzejs, 
Māla mākslas muzejs un citas 
kultūras iestādes.
 
 Zeltiņu muzeja vadītāja Sandra 
Magaziņa pēc brauciena atzīst, ka 
šādos pieredzes apmaiņas 
pasākumos vienmēr var redzēt 
idejas, kas patīk un ir aizgūstamas, 
un arī tādas nianses, kuras, mācoties 
no citu kļūdām, savā darbā 
nepārņemt.
 - Marka Rotko mākslas 
centrā varējām redzēt ļoti plašu 
mūsdienīgu tehnoloģiju 
izmantošanu muzeju darbā. 
Protams, tas ir saistīts ar lieliem 
līdzekļiem, kas mums uzreiz nav 
iespējams, bet uz to tiekties varam. 
Vērojot kultūras iestāžu darbu, 
aizguvu arī konkrētas idejas, ko 
varēsim izmantot, piemēram 
Jokdaru festivālā augustā. Arī 
pēc brauciena, analizējot un 
atceroties redzēto, rodas arvien 
jaunas ierosmes, kā varu dažādot 
Zeltiņu muzeju, - saka S. Magaziņa.
 Bejas novadpētniecības centra 
pārzine Jolanta Baldiņa uzsver, ka 
vislielāko pozitīvo iespaidu atstājis 

Marka Rotko Mākslas centrs.
 - Redzēt veidu, kā viss tiek 
moderni pasniegts apmeklētajam, 
bija fascinējoši. Protams, Bejā šādu 
līmeni sasniegt nevarēsim, taču, 
domājot par nākotni un mūsdienu 
tehnoloģiju izmantošanu kultūras 
iestādes darbā, kādas idejas aizgūt 
var. Ļoti uzrunāja Daugavpils 
teātris, kas šādā vizītē atstāja 
miniatūra lielā teātra iespaidu, tādēļ 
gribētos tur atgriezties, lai redzētu 
arī kādu izrādi, - vērtē J. Baldiņa.
 No konkursam iesniegtajiem 
darbiem DVD materiālu kategorijā 
žūrijas komisija 1. vietu un 80 eiro 
piešķīra Zeltiņu bibliotēkas 
un tautas nama kopdarbam 
„Zeltiņu ārsts Rūdolfs Liepiņš”, 
2. vietu – Veclaicenes pagasta 
pārvaldes, tautas nama, muzeja 
un tūrisma informācijas punkta 

kopdarbam „Baltie lielceļi gaida” 
un Annas bibliotēkas materiālam 
„Vecannas muiža cilvēku stāstos 
un realitātē”, bet 3. vietu – Mālupes 
pagasta bibliotēkas, saieta nama un 
pamatskolas iesniegtajam 
darbam „Stāsts par Mālupes ūdens 
dzirnavām laika griežos”.
 Prezentāciju formātā iesniegto 
darbu grupā augstākais vērtējums – 
1. vieta un 80 eiro balva 
Jaunalūksnes bibliotēkas un 
Kolberģa tautas nama darbam 
„No Jēkaba Kreiļa alus 
darītavas līdz…zudušais laikā”. 
2. vietā Strautiņu pamatskolas 
darbs „Tikai vislabākais ir labs: 
Alsviķu pagasta mazpulka vēsture” 
un Bejas novadpētniecības centra 
un Bejas bibliotēkas iesniegtais 
darbs „Bejas pienotavas – 
krejotavas stāsts”, savukārt 

3. vietā Alsviķu pagasta 
pārvaldes, kultūras nama, 
bibliotēkas un tūrisma organizatora 
sagatavotā prezentācija „Alsviķu 
pagasta kultūras vēsture līdz 
1990. gadam”.
 Rakstiski iesniegto materiālu 
konkurencē 1. vietu un 80 eiro 
balvu žūrija piešķīrusi Zeltiņu 
muzeja darbam „„Pasta baložu 
stāsti” Zeltiņu pagasts. Vēsturiski 
nozīmīgas ēkas”. 2. vietā 
jaunlaicenes tautas nama un 
bibliotēkas kopīgi izstrādātais darbs 
„Opekalna kapu svētki” un 3. vietā 
Jaunannas bibliotēkas un tautas 
nama darbs „Jaunannas dzirnavas”.
 Ar visiem konkursam iesniegtajiem 
darbiem var iepazīties Alūksnes 
pilsētas bibliotēkas lasītavā.

Konkursa dalībnieki pieredzes apmaiņas braucienā Daugavpilī           Ineses Volšteines foto

Pededzē svin pirmos Pagasta svētkus
 Tatjana Steklova,
 Pededzes tautas nama vadītāja

 12. jūlijā Pededzē aizvadījām 
pirmos Pagasta svētkus. Tos 
iedzīvotāji un viesi nosvinēja 
oriģināli, spilgti un ar lielu prieka 
devu, bet, pats galvenais, ka 
svētki tika svinēti mājīgi.
Tieši tā - mājīgi, jo Pededzes
iedzīvotāji ir radi vai kaimiņi, 
kuri noteikti pazīst cits citu.

 Svētkos piedalījās ne tikai 
pagasta iedzīvotāji, bet arī viesi no 
kaimiņu pagastiem un bijušie
 pededzieši, kuriem bija prieks 
paciemoties dzimtajā pusē.
 Laika apstākļi svētku dienā 
nepievīla, dodot iespēju kārtīgi 
izpriecāties un izklaidēties.
 Svētki ļāva uz laiku atslābināties 
un atpūsties no dienas rutīnas, 
bet, galvenokārt, tie ļāva 
Pededzes pagasta iedzīvotājiem uz 
brīdi nedomāt par siena laiku un 
pārējiem vasaras lauku darbiem.
 Svētku dienas datums netika 
izvēlēts vienkārši tāpat, tas tika 
apvienots ar Svētā Pētera un 
Pāvela dienu pareizticīgo 
baznīcā, līdz ar to rīta pusē 
pededzieši apmeklēja 
dievkalpojumu Ķuršu baznīcā.
 Pēc svētku atklāšanas sākās tenisa 

un novusa turnīri. 
 Tenisa turnīrā pirmo vietu 
ieguva Andrejs Ivanovs, otro 
Sergejs Tarnovskis un trešo 
Vladislavs Maskaļuks.
 Novusa turnīrā pirmo vietu ieguva 
Boriss Nezlobins, otro Andris 
Vīksna un trešo Vadims Rjaska.
 Ar tiesnešu pienākumiem lieliski 
tika galā Viesturs zaķis un Jānis 
Štrauss.
 Šajā dienā skanēja bērnu smiekli 
un prieks, ko izstaroja mazie 
pededzieši. Viņiem bija iespēja 
izklaidēties piepūšamajās

atrakcijās, kā arī piedalīties jautro 
klaunu - Lindas Bundzenas un 
Kristīnes Brīvkalnes piedāvātajos 
konkursos un stafetēs. 
 Klauni tomēr vairāk interesēja 
pieaugušos, jo ļāva tiem 
kārtējo reizi iejusties bērna lomā un 
pasmaidīt, piemēram, lecot maisā. 
  Bija iespēja arī piedalīties karaoke 
un pārbaudīt savas spējas šajā jomā. 
Visas dienas garumā interesentiem 
bija iespēja apmeklēt arī muzeju.
 Pēc atrakcijām un konkursiem 
notika pilngadnieku godināšana. 
  Kopā pilngadību sagaidīja astoņi 

pagasta jaunieši, bet, ņemot vērā 
saspringtās vasaras dienas darbus, 
ieradās tikai četri.
 Viņiem tika veltīts neliels 
apsveikuma koncerts, ko sagatavoja 
skolnieki un jaunieši, un vēl viņiem 
bija sagatavoti jautri pārbaudes 
uzdevumi, kuros mēs pārbaudījām, 
vai mūsu pilngadnieki ir gatavi 
doties pieaugušo dzīvē.
 Vakarā notika Pagasta svētku 
lielkoncerts, kurā priekšnesumus 
sniedza Pededzes tautas nama 
amatierkolektīvi, kā arī viesi no 
Liepnas, Mārkalnes, 
Jaunalūksnes un Lauriem.
 Daudz dziesmu tika nodziedāts, 
daudz deju izdejots, skatītājiem bija 
iespēja iepazīt Pededzes pagasta 
vēsturi no pirmsākumiem līdz pat 
mūsdienām, un tas viss tika 
pasniegts ļoti atraktīvā veidā ar 
nelielu humora devu.
 Pēc koncerta skatītāji izdejojās 
un satika sen neredzētus radus un 
draugus ballē, kurā ar viņiem 
kopā bija duets ,,Vakarjunda” no 
Liepnas un mūsu pašu zelta balss 
īpašnieks Vjačeslavs Bogdanovs.
 Pededzes tautas nams izsaka lielu 
pateicību visiem, kas piedalījās 
svētkos, kas palīdzēja svētkiem 
tapt un visiem tiem, kas šos svētkus 
atbalstīja.

Jautrie klauni spēja sasmīdināt arī Mārkalnes un Pededzes pagastu 
pārvalžu vadītāju Daigu Vītolu
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Jokdaru festivāls Edgara Liepiņa piemiņai
     

Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

 Alūksnes novada Zeltiņu 
pagasta „Pāvulos” šūpulis kārts 
Edgaram Liepiņam - tautā 
mīlētam aktierim, dziesminiekam, 
Joku Karalim. Latvijas ziemeļu 
zvaigzne Zeltiņi, tā E. Liepiņš 
sauca savu dzimto pagastu. 
Vai kāds spēj pateikt vēl 
skaistāk?

 E. Liepiņš, jau slavens 
būdams, bieži ciemojās Zeltiņos. 
Daudzos Vidzemes kultūras namos 
sniedza koncertus kopā ar Gunāru 
Kalēju un vietējiem mūziķiem. 
E. Liepiņš mīlēja uzmundrināt 
sevi un citus ar teicienu: „Vajag 
tik rakt”. Mēs, sava novadnieka 
mudināti, tā arī darām. Ejam pa 
šo dzīvi ar smaidu kreisajā acī, 
ar asaru labajā, bet vienmēr uz 
priekšu - ar dziedātprieku, 

dejotprieku un spēlētprieku sirdīs.
 Jau vairākus gadus ir bijusi vēlme 
radīt kādu īpašu notikumu, kas 
saistītos ar E. Liepiņu, un būtu 
cieņas un mīlestības apliecinājums 
novadniekam. Kultūras un sporta 
darbiniekiem, pašdarbības kolektīvu 
dalībniekiem, pārvaldes darbinie-
kiem un iestādēm sadarbojoties, 
nolēmām radīt E. Liepiņa piemiņai 
veltītu Jokdaru festivālu, kas divu 
dienu garumā pulcēs dažādu Latvi-
jas novadu amatiermākslas kolektī-
vus un atsevišķus dalībniekus, kuru 
repertuārā ir darbi humora žanrā.   
  Festivālā piedalīsies aktīvās 
atpūtas cienītāji, uzņēmēji un mājra-
žotāji ar dažādiem Latvijā ražotiem 
gardumiem un saimniecībā noderī-
gām lietām.
 Festivāla ieskaņas pasākums 
notiks  8. augustā, kad svētkus at-
klāsim kopā ar Dailes teātra aktieri 
un mūziķi Kristapu Rasimu (Jezups
no „Ugunsgrēka”). Pēc koncerta uz 
lielā ekrāna būs iespēja redzēt  do-
kumentālo filmu „Āksts un traģiķis. 
Edgars Liepiņš”.
 9. augustā aicinām būt klāt un ie-
saistīties  dažādās Jokdaru festivāla 
dienas darīšanās. Jūs sagaidīs un par 
labu noskaņojumu gādās Zeltiņu 
retro grupas „Lauku suvenīrs” mū-
ziķi un Maestro Gunārs Kalējs. 
 Ikvienam laipni tiks vērtas Zeltiņu 
muzeja durvis, kur varēs iepazīties 
ar izstādes materiāliem un muzeja 
ekspozīcijām, kā arī noskatīties 
filmu par E. Liepiņu. 
 Bērni, pieaugušie un ģimenes 
varēs piedalīties aktivitātēs Jokdaris 
spēkojas - „Ačgārnās stafetes”. Acis 
un vēderu priecēs plašs amatnieku 

un mājražotāju preču un produktu 
piedāvājums.
 Vakarā estrādē festivāla kulminā-
cijas epizodē „Jokdaris lustējas” 
smieklu asaras birdināsim, vērojot 
talantīgāko Jokdaru dažādos māksli-
nieciskās izteiksmes veidos radītās 
humora programmas, bet pēc tam 
- zaļumballe.
 Jokdaru festivāls Zeltiņos tradicio-
nāli notiks katru gadu augusta otrās 
nedēļas nogalē un pulcēs arvien 
jaunus dalībniekus no daudziem 
Latvijas novadiem ar interesantiem 
darbiem un idejām. 
 Protams, svētki Zeltiņos augusta 
otrās nedēļas nogalē nav iedomā-
jami bez tradicionālajiem „Sporta 
svētkiem” un kapusvētku norisēm 
Zeltiņu kapsētā un Zeltiņu evaņģē-
liski luteriskajā baznīcā.
 9. augustā sporta un atpūtas parkā 
notiks tradicionālie Zeltiņu pagasta 
„Sporta svētki”. Pieteikšanās un 
sīkāka informācija pie Ivara Laivas, 
tālr. 26228286.
 10. augustā pulksten 13 Zeltiņu 
kapsētā dievkalpojums, bet pulksten 
15 Zeltiņu ev. lut. baznīcā notiks 
labdarības koncerts ,,Kad mīlestība 
smaržot sāk…”. Koncertā piedalās 
Latvijas Radio kora soliste Iveta 
Romancāne (balss, akordeons), 
Ieva Šablovska  (arfa). Programmā 
ārzemju komponistu M. Helfmana, 
Roberta Lowry, Bernāra Andrē, kā 
arī latviešu autoru Jāņa Lūsēna, 
Imanta Zemzara, Ulda Marhilēviča, 
Raimonda Paula, Emīla Dārziņa 
muzikālās kompozīcijas. Koncerts 
par ziedojumiem baznīcas altāra 
daļas remontam.
 Vietās, kur notiks svētku aktivitā-

tes, tiks vākti ziedojumi 20 gadus 
jaunam Zeltiņu puisim Kristeram 
Zariņam, palīdzot cīnīties ar smagu, 
pēkšņu slimību. Kristers un viņa 

mamma Iluta no sirds pateicas 
visiem labajiem cilvēkiem, kas līdz 
šim ir atbalstījuši gan materiāli, gan 
ar labiem vārdiem.

Jokdaru festivāla programma

8. augustā 20.30 Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā
Sākuma darīšana:

Festivāla atklāšana kopā ar Dailes teātra aktieri un mūziķi Kristapu Rasi-
mu muzikāli atraktīvā koncertprogrammā „Uzrausim vienu peršiņu”, kā 
arī filma par E.Liepiņu „Dzimst JOKDARIS un pasaulē lūkojas”.
Ieeja par ziedojumiem Kristeram Zariņam

9. augustā no 12.00 -15.00 Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā
Dienas darīšanas:

•  uzmeistaro Jokdari - (Mārīte Kaļāne - Jaunannas Mūzikas un mākslas 
skola), 
•  uzmālē Jokdari - mazs smaidošs portreto (Līga Vēliņa - portreti, karika-
tūras),
•  Jokdari spokojas - Mēs un Mīmi taisām Ģīmi,
•  Jokdari mielojas - (Latvijas mājražotāju un amatnieku izrādīšanās, 
andele),
•  Lai dzīvo Jokdaris! - paveries, atminies, liec aiz auss (aicina Zeltiņu 
muzejs),
12.00 – 14.00 Jokdaris vizinās - Urrā! Ir ieradies Direktors! (izjāde ar 
poniju Direktoru),
12.00 – 14.00 Jokdari spēkojas – ačgārnās stafetes (Ivars Laiva, biedrība 
„Sporta klubs Zeltiņi”),
14.00 Jokdari alojas - pūšana un elšana (Zeltiņu mūziķi, Vectilžas teātris 
„Melnais kaķis”).
 

9. augustā 19.00 Zeltiņu estrādē Vakara darīšana:
Latvijas talantīgāko Jokdaru uznācieni placī absolūtā sibemol mažorā ar 
atbilstīgu pedalizāciju:
Kā es māku, tā es maunu - Dagda (Radošā apvienība „Termoss” D. Plata-
cis, A. Badūns),
Soliņš. Sievietes un....   Gulbene (E. Siļķēna),
Trīs Runči - Valmiera (L. Stebere, M. Vecvagars),
Viņš bučojis man - Alūksne (Sanita un Didzis Eglīši),
Mīmi ar „Džambām un kikerigū” - Alūksne (D. Bētere),
Alise placī! Joki pie malas! - Zeltiņi (E. Laiva),
Vectilžas Babuškas – Balvi (I.Daukste).
Ieeja: 3 EUR, skolēniem - 2 EUR.

9. augustā 22.00  Zeltiņu estrādē Nakts darīšana:
Kāju izlocīšana dejas ritmos kopā ar muzikantu grupu „Foršs laiks” 
(Dagda).
Ieeja: 2,50 EUR.

„Igauņu diena Veclaicenē”- šogad abpus robežai
 Maija Rozīte,
Veclaicenes tautas nama vadītāja

 Tradicionālais pierobežas pa-
gastu pasākums, kuram ir divi 
nosaukumi - Latvijā „Igauņu 
diena Veclaicenē” un Igaunijā 
„Eestlaste paev Vana - Laitsnas”, 
notiks jau devīto reizi, kas liecina 
par šī pasākuma nozīmīgumu un 
nepieciešamību.

 Tas ir īpašs abpus robežas blakus 
esošo pagastu iedzīvotājiem ar laika 
gaitā izveidoto divu tautu sadarbī-
bu, vienlaicīgi katrai nacionalitātei 
saglabājot savu valodu, tradīcijas 
un kultūru, un tā pirmsākumi bija 
jau tad, kad vēl pārvietošanās starp 
valstīm nebija tik brīva. Tas šajā 
Alūksnes novada teritorijā ir ļoti 
būtiski, jo tieši Veclaicenes pagasts 
robežojas ar četrām Igaunijas paš-
valdībām.
 Katru gadu pasākums tiek veidots 
unikāls – ar kādu īpašu „stāstu”. 
Tā ietvaros bijušas gan ekskursijas 
un semināri kultūras darbiniekiem, 
gan dažādas darbnīcas un īpašu 
amatierkolektīvu uzstāšanās. Šogad 
pasākumu ir plānots paplašināt, un 
tā darbība norisināsies jau divās 
valstīs – Latvijā un Igaunijā. Tā 
iesākums plānots kaimiņu valstī – tā 
kā 20-ajos gados pastāvēja Vana 
Laitsna pagasts, tad pasākuma 
atklāšana plānota pie vecās Veclai-
cenes pagastmājas (šobrīd Hānjas 
pagastā). 

 Pēc atklāšanas plānots gājiens 
„laikā”  - no vienas Veclaicenes 
pagastmājas pagātnē uz otru pagast-
māju tagadnē - Kornetos. Igauņiem 
šis Latvijas pusē rīkotais pasākums 
ir ļoti nozīmīgs un viņi ir pagodināti 
par iespēju tajā piedalīties. Kaimiņi 
šo pasākumu sauc par mazo Esto 
dienu, kurā satiekas dažādu valstu 
igauņi – draugi, radi, paziņas un 
pavisam sveši cilvēki, kurus vieno 
kopīgais – igauņu – latviešu saikne 
pagātnē vai tagadnē. Gājienam būs 
arī neliela politiska „garša” kā atgā-
dinājums par neatrisināto situāciju 
pierobežā, jo joprojām mazie ceļi ir 
slēgti un pa tiem pārvietošanās nav 
iespējama.
 Vislatvijas igauņu gājiens vedīs 
pa veco (joprojām slēgto) ceļu uz 
Veclaiceni caur „Slokām”. Tiem, 
kas neies gājienā, būs iespēja braukt 
autobusā nelielā ekskursijā pa 
Hānjas un Veclaicenes pagastiem. 
Gājējiem pa ceļam būs iespēja 
nolikt ziedus uz partizāna kapa 
„Mellīškalnā”, godinot cīnītājus. 
Pēc ierašanās Kornetos notiks dabas 
izrāde - Hānjas pagasta Kugoritsa 
saimniecības (Igaunija) zirgu parāde 
un Alūksnes  biedrības „Remis” 
kinologu šķirnes suņu paraugde-
monstrējumi (Latvija).
 Bērniem plānotas dažādas igauņu 
atrakcijas un spēles. Savukārt Vec-
laicenes tautas namā varēs vērot abu 
tautu kopīgo un atšķirīgo Alūksnes 
un Veru daiļamata meistaru darbu 
izstādē. Atklāšanā svinīgās uzrunas 

sacīs pagastu vadības pārstāvji no 
Igaunijas un Latvijas. Priekšnesu-
mu sniegs bērni no abām robežas 
pusēm, Misso orķestris. Pēc pasā-
kuma atklāšanas Veclaicenes tautas 
namā plānota tikšanās un sarunas 
ar Igaunijas viesiem - Robežsar-
dzes majoru Tenu Raid no Tallinas, 
žurnālistu, tulkotāju,  grāmatu 
„Lätimaal eestlasi otsimas” (2 
grāmatas) autoru Hannes Korjus un 
Latvijas -  novadnieku, etnogrāfu, 
akadēmiķi Saulvedi Cimermani, kā 
arī „Jāņa sēta” kartogrāfu, vienlai-
kus arī novadpētnieku Jāni Turlaju, 
kas zinās stāstīt par dzīvi un vēsturi 
pierobežā. Pēc lekcijas visi dosies 
uz igauņu un latviešu amatierkolek-
tīvu koncertu un balli Veclaicenes 
estrādē. Koncertā šoreiz uzaicināti 
piedalīties Veclaicenes igauņu 
kaimiņpagastu amatierkolektīvi – 
Hānjas deju kolektīvs, Lūcinieka 
vokālais ansamblis, Rauges tautas 
nama un Krabu ciema pašdarbnieki, 
Misso orķestris, četri deju kolektīvi 
no Repinas. Dalība visos pasāku-
mos bezmaksas.
Pasākumu atbalsta Alūksnes novada 
pašvaldība, organizē Veclaicenes 
pagasta pārvalde, Hānjas pagasta 
padome, Lūtsniku ciema biedrība, 
latviešu – igauņu kultūras biedrība 
„Stīga – Keel”.

Uz tikšanos pierobežā!

“Igauņu dienas“ programma

15.00 Pasākuma atklāšana Lūtsniku (Lūcinieka, igauniski-Luutsniku) 
ciemā Hānjas pagastā, Igaunijā. Svinīgās atklāšana pie bijušās Veclaicenes 
pagasta ēkas.
- transports no Veclaicenes pagasta Kornetiem uz Lūtsniku plkst.14.30.

15.45 Pārrobežu gājiens pa veco un tuvāko ceļu no Lūtsniku uz Kornetiem 
caur „Slokām”(4.5 km). Gājiena laikā igauņu nacionālo partizānu godinā-
šana Mellīškalnā. 
- tiem, kuri neiet gājienā, tiek piedāvāta autobusa ekskursija (15.45-17.00) 
pa Hānjas un Veclaicenes pagastiem, ar atgriešanos Kornetos.

17.00 - 18.00 Darbosimies pie Veclaicenes pagasta ēkas:
• Dažādas igauņu atrakcijas un spēles bērniem (piedāvā Veclaicenes 
pagasta muzejs).
• Suņu un zirgu paraugdemonstrējumi (Alūksnes  biedrības “Remis” kino-
logi un Lūtsniku ciema zirgaudzētava).

18.00 Pasākuma svinīgās uzrunas Latvijā pie Veclaicenes pagasta ēkas.

18.30 - 21.00 Sarunas par Latvijas un Igaunijas pierobežas dzīvi un vēstu-
ri. Veclaicenes tautas nama zālē. Stāstnieki:
• karšu izdevniecības ”Jāņa sēta” galvenais redaktors, kartogrāfs Jānis 
Turlajs,
• etnogrāfs, akadēmiķis Saulvedis Cimermanis,
• Igaunijas robežsardzes majors Tenu Raids.

21.00 Veclaicenes igauņu kaimiņpagastu amatierkolektīvu koncerts estrā-
dē. 
Piedalās: Misso pūtēju orķestris, Hānjas deju kolektīvs, Rūsmē sieviešu 
ansamblis „Metsalilled” , Reuges tautas nama un Krabu ciema pašdarbnie-
ki, kā arī Repinas deju kolektīvs.

22.00 Zaļumballe kopā ar igauņu muzikantiem no Varstiem līdz rīta gais-
mai. Darbosies bufete.

 Veclaicenes tautas namā visas dienas garumā būs apskatāma Alūksnes 
novada un Veru apriņķa meistaru adīto cimdu Izstāde „Pierobežas raksti 
cimdos”. 
 Dalība visos pasākumos bezmaksas. Laipni aicināti!
 
Pasākumu atbalsta Alūksnes novada pašvaldība, prganizē Veclaicenes 
pagasta pārvalde, Hānjas pagasta padome, Lūtsniku ciema biedrība, 
Latviešu – Igauņu kultūras biedrība „Stīga – Keel.”
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Pārgājieni ar garšu Veclaicenē 2014
 Lai dažādotu tūrisma taku 
piedāvājumu Veclaicenē, 16. un 
17. augustā jau otro reizi apmek-
lētājiem tiks piedāvāti „Pārgā-
jieni ar garšu Veclaicenē 2014”. 
Tās būs divas garšu pārpilnas 
dienas, kurās apmeklētāji varēs 
ne vien izbaudīt reģiona neskarto 
dabu, bet arī degustēt neparastus, 
malēniešu gatavotus ēdienus un 
uzzināt visu par tiem. Vakarā 
gardēžus lutināsim ar koncertu 
un zaļumballi.
 
 Pasākuma mērķis ir popularizēt 
Veclaicenes aizsargājamo ainavu 
apvidus teritorijas dabas un kultūras 
vērtības, īpaši tajās izveidotās 
kājāmgājēju takas. Šādā aizraujošā 
veidā tiks pievērsta apmeklētāju 
uzmanība malēniešu kulinārajam 
mantojumam un īpašajiem vietējo 
zemnieku lauku labumiem. Pārgā-
jienos tiks izmantotas četras Veclai-
cenes pagastā esošās dabas takas: 
Peļļu garā taka 9,5 km, Pilskalna 
taka - 3 km, Raipala taka – 7,5 km, 
Biotopu taka z/s „Mauriņi” - 2 km 
un šī gada jaunums velomaršruti - 
īsais 14,5 km un garais - 32 km.
 Pārgājienus vadīs zinoši vietējie 
gidi, kuri iepazīstinās ar apkārtnes 
dabu, vēsturi un kultūru, to laikā 
ceļotājiem būs iespēja vairākos 
pieturas punktos degustēt malē-
niešu tradicionālos ēdienus. Lai 
kompensētu ēdiena gatavošanas un 
transportēšanas izmaksas, katrai 
takai būs noteikta dalības maksa, 
būs padomāts arī par īpašiem su-

venīriem. Lai nepietrūktu gardumi 
degustācijām, obligāta iepriekšējā 
pieteikšanās līdz 14. augustam 
pa e-pastu: veclaicenesavotins@
inbox.lv  pa tālr. 22413373 (Agija) 
vai 26323341 (Anda).
 Pasākuma laikā Kornetos tautas 
namā būs iespēja skatīt Alūksnes 
novada un Veru apriņķa meistaru 
adīto cimdu izstādi „Pierobežas 
raksti cimdos” un Veclaicenes 
novadpētniecības ekspozīciju kopā 
ar tās veidotāju Ēvaldu Vanaga 
kungu. Pasākuma pirmajā dienā 
16. augustā Kornetu centrā  tiks 
piedāvāta amatnieku un mājražotā-
ju andele, darbosies dabas izziņas 

darbnīca, Jaunlaicenes muzejs iz-
klaidēs ar malēniešu vārdu spēlēm, 
būs „Latvijas valsts meži” telts ar 
interaktīvām spēlēm un informāciju 
par mežu. Vakarā deju kolektīva 
„Dejotprieks” koncerts un zaļum-
balle ar grupu „Vēja runa”. Tāpat 
būs padomāts arī par telšu pilsētiņu 
pie Dzērves un Ievas ezeriem.
 Ar pasākuma programmu var iepa-
zīties www.veclaicene.lv un www.
facebook.com/pargajiens
 Pēdējo trīs gadu laikā, sadarbojo-
ties vairākām institūcijām - Vec-
laicenes pagasta pārvaldei, Dabas 
aizsardzības pārvaldei, Vidzemes 
plānošanas reģionam, Lejasreinas 

departamenta Vogēzu kājnieku 
klubam, biedrībai „Veclaicenes 
Avotiņš” un Vidzemes augstskolas 
Tūrisma un viesmīlības vadības 
fakultātei, teritorijā ir tapis jauns 
tūrisma produkts - izveidotas četras 
kājāmgājēju takas 25 km kopgaru-
mā. Nākotnē paredzams šo teritoriju 
attīstīt kā aktīvā tūrisma galamērķi 
ar kājāmgājēju un velobraucēju 
maršrutu tīklu. Sīkāku informāciju 
par Veclaiceni un tās piedāvātajām 
iespējām var iegūt mājas lapā - 
www.veclaicene.lv. 
 Izmainiet savu ikdienu un brauciet 
atpūsties Veclaicenē!

Sadziedāšanās Jaunannā
  Elita Jansone

 Biedrības „Interešu 
centrs „Jaunanna”” projekts 
„Dziesmā ir spēks” guva 
atbalstu Alūksnes novada 
pašvaldības izsludinātajā 
projektu konkursā „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
sabiedriski nozīmīgiem 
projektiem (pasākumiem)”.

  Projekta ietvaros jaunanniešiem 
un arī citiem novada iedzīvotājiem 
piedāvājām trīs pasākumu ciklu, 
ar ko vēlējāmies atdzīvināt latvisko 
tradīciju iekļaušanu mūsu ikdienā, 
svētkos un citos kultūras 
pasākumos, kopā sanākšanu 
un tautasdziesmu dziedāšanu, 
kas dod spēku, mieru un iekšēju 
harmoniju, jo mūzika ir tā, kas 
atver mūsu sirdis un saved mūsu 
dvēseles kopā, radot mieru un 
siltumu dvēselē.
 Projekta darbības laikā Jaunan-
nā ir notikuši divi tautasdziesmu 
sadziedāšanas pasākumi. Dziesmu 
mīļotāji ar dziesminieci Ingu Karpi-
ču tikās jau 22. martā, kad Jaunan-
nas tautas namā notika pirmais kopā 
sanākšanas pasākums „Dziesmā 
ir spēks”. Tā bija kā meditācija, 
kad, dziedot tautasdziesmas kokles 
pavadījumā, gūt dažādas izjūtas. 
Atraisītā gaisotnē, sanākušie ļaudis 
aptuveni divu stundu garumā uzņē-
ma enerģiju ikdienai, klausoties un 
dziedot līdzi Ingai. Pasākumu cikla 
pirmajā sadziedāšanas reizē dziedā-
jām pavasara saulgriežu dziesmas, 
lai kopīgi rastu ceļu atpakaļ pie 

sevis un iekšēja miera, kas savukārt 
ikdienā mums palīdzētu sasniegt 
to, ko vēlamies. Pēc dziedāšanas 
dalībnieki pie siltas tējas tases vēl 
pakavējās kopīgās sarunās. 
 Gaidot vasaras saulgriežu svētkus, 
ar Ingu Karpiču otro reizi tikāmies 
8. jūnijā Jaunannas Zaķusalā, lai 
kopīgi iedziedātu un iemācītos 
Līgo dziesmas, ļautos tautasdzies-
mu maģisko vārdu dziedinošām 
vibrācijām. Ikviens, kas bija atnācis 
uz šo pasākumu, varēja ieklausīties 
harmonisko tautasdziesmu skanē-
jumā vai dziedāt līdzi, tā atpūšoties 
no saspringtās ikdienas un uzkrāt 
spēkus jaunajai nedēļai.
 Pasākumu cikla trešā tikšanās ar 
dziesminieci Ingu Karpiču plānota 
rudenī, kad dziedāsim rudens 
saulgriežu tautasdziesmas.

Jaunanniešus projekta laikā 
ar tautasdziesmu dziedāšanu 
priecēja Inga Karpiča

Ina Rubene,
muzeja vadītāja, svētku režisore

 Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā rit gatavo-
šanās šī gada Pļaujas svētkiem, 
kas notiks 13. septembrī. Esam 
uzsākuši ikgadējo amatnieku, 
mājražotāju un aroda pratēju 
uzrunāšanu dalībai svētkos. Īpaši 
gribam lūgt vietējos iedzīvotājus 
– Kalncempju, Zeltiņu, Ilzenes, 
Annas pagastu un citus novada 
iedzīvotājus, kuri prot senos dar-
bus, vēlas tos apgūt vai vienkārši 
ir gatavi ar prieku iesaistīties no-
risēs, pieteikties muzejā, lai Ates 
Pļaujas svētku rīcība saglabātos 
pašu rokās, lai paši varam iet 
talkā un kopīgā atpūtā.

 Galvenais jau ir vēlme būt līdzda-
līgam šo svētku tradīcijas saglabā-
šanā un pilnveidošanā, turot cieņā 
to veidotājus. Ates Pļaujas svētki 
ir unikāls pasākums ar tā saturu, 
apmeklētāju interesi, ilglaicīgumu 
un nezūdošo vērtību.
 Šī gada svētkos esam iecerējuši 
godā celt maizi, tās cepējus un 
maizes cepšanas tradīcijas. Maizei 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejā ir īpaša vieta, jo ar 
Mirdzas Ķirpes cepto maizi jau 
no muzeja pirmsākumiem cienāts 
ikviens apmeklētājs un ar tās īpašo 
garšu muzejā joprojām ik gadus 
atgriežas ļaudis, vedot līdzi jaunus 
apmeklētājus, - atgriežas ar mīļām 
atmiņām par viesmīlību un īpašo 

 Pļaujas svētkos šogad īpaša uzmanība būs veltīta maizes cepšanas 
tradīcijām    Evitas Aplokas foto

Aicina līdzdarboties Pļaujas svētku 
tradīcijas saglabāšanā

sajūtu, ko guvuši Atē.
 Pļaujas svētkos ceram sagaidīt 
maizniekmeistarus no dažādām 
Latvijas vietām, bet īpaši vēlamies 
sazināties ar ļaudīm mūspusē, kuru 
mājās ir dzīva maizes cepšanas tra-
dīcija, gan no senčiem mantojumā 
saņemta, gan no jauna iedibināta, 
lai aicinātu septembrī būt svētku 
dalībniekiem, vai lai uzklausītu 
jūsmāju maizes stāstu. Lai apzinātu 
iespējami lielāku maizes cepēju 
pulku, esam aicinājuši palīgā arī 
etnogrāfi, maizes tradīciju pētnieci 
un grāmatas „Mūsu maize” autori 
Indru Čeksteri, kura pagājušajā 
vasarā, viesojoties Atē, iemīļojusi 
šo vietu.
 Pļaujas svētkus vadīt šogad 
apņēmies atraktīvais un pieredzes 
bagātais Dzintris Kolāts, kurš Ates 
svētkiem gatavojoties, bija atbraucis 
uz muzeju, iepazinās ar tā terito-
riju, ekspozīciju, iemēģināja roku 

naglu kalšanā un piedalījās maizes 
cepšanā, kā teikt, lai citiem stāstītu - 
pašam jāpārbauda!
 Lustīgu talkas atmosfēru šo-
gad svētkos palīdzēs nodrošināt 
Alūksnes pilsētas Tautas nama deju 
kopa „Jukums” ar vadītājiem Initu 
un Agri Veismaņiem, Jaunlaicenes 
folkloras kopa „Putnis” un viņu va-
dītāja Inga Ārste, Ziemera folkloras 
kopa ar vadītāju Ilzi Briediņu, Brie-
žuciema etnogrāfiskais ansamblis ar 
vadītāju Marutu Ločmeli un folklo-
ras kopa „Rota” no Rencēniem un 
vadītāja Irēna Garais.
 Svētku māksliniecisko noformēju-
mu veidos floriste Dina Semjonova, 
bet muzikālais noformējums Zinta 
Cepurnieka ziņā. 
 Nozīmīga un vērtīga svētku daļa ir 
darbu veicēji, arodu pratēji, amat-
nieki un mājražotāji, kuru pulkam 
aicinām pievienoties ikvienu no 
jums. Būsim kopā svētkos!

Vērtē tūrisma
objektu attīstību
Evita Aploka

 Tūrisms ir viens no Alūksnes 
novada perspektīvās attīstības 
virzieniem, kas, mērķtiecīgi at-
tīstīts, var dot lielāku ienesumu 
novada attīstībā.

 Pašvaldība uzsākusi apsekot 
teritorijas, kas tūrisma attīstībai 
ir īpaši perspektīvas, lai secinātu, 
kādas īstermiņa un ilgtermiņa 
darbības veicamas, lai objektā 
veicinātu tūrisma attīstību.
 Jūlijā grupa pašvaldības admi-
nistrācijas speciālistu kopā ar 
pašvaldības vadības pārstāvjiem 
apskatīja Zeltiņu kodolraķešu 
bāzi un muzeju, kur kopā ar tā 
vadītāju Sandru Magaziņu iepa-
zinās ar objektu stāvokli, muzeja 
ekspozīciju, diskutēja par gal-
venajiem veicamajiem darbiem. 
Līdzīgs brauciens tika organizēts 
arī uz Veclaiceni, kas novadā 
izceļas ar īpaši ainavisko apvidu. 
Arī tur pašvaldības pārstāvji kopā 
ar pagasta pārvaldes vadītāju 
Ivetu Vārtukapteini un pārval-
des darbiniekiem vispirms guva 
ieskatu dažās no izveidotajām tū-
risma takām, kā arī diskutēja par 
iespējām un aktuālākajām lietām, 
kas būtu veicamas šīs teritorijas 
attīstībai.
 Vēl plānots apskatīt un diskutēt 
par nepieciešamībām Viktora 
Ķirpa Ates muzeja un vēl citu 
tūrisma objektu attīstībai.
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Pededzes 
pagastā jauns 
apkures katls 
Viesturs Zaķis,
Mārkalnes un Pededzes pagastu 
pārvalžu teritorijas attīstības 
speciālists

 Izmantojot Alūksnes 
novada pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammā 2014. - 
2017. gadam piešķirto 
finansējumu, Pededzes 
pagastā veikta apkures 
katla nomaiņa, kas nodrošina 
pagasta pārvaldes un tautas 
nama ēku apkuri.

 Viens no diviem ēku 
kompleksa pilnvērtīgai 
apkurināšanai nepieciešamajiem 
katliem bija stipri nolietojies, 
tā malkas patēriņš ievērojami 
pārsniedza labā stāvoklī esošu 
līdzīgas konstrukcijas un jaudas 
apkures katlu rādītājus, turklāt 
tā ekspluatācija kļuva nedroša. 
Veiktā iepirkuma rezultātā 
tiesības uzstādīt jauno apkures 
katlu ieguva A/S „Komforts” 
par summu 7489,90 EUR.

Aicina uz 
bezmaksas 
semināru Alūksnē 
„Bērna zīdīšana – 
teorija un prakse”
 22. augustā, 11.00 - 13:00
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvās ēkas lielajā zālē
Dārza ielā 11, Alūksnē.
AICINĀM PIETEIKTIES 
topošos un jaunos vecākus, 
vecvecākus, citus interesentus:  
Anita Baltalksne, tālr. 26633854, 
e-pasts: 
anita_baltalksne@inbox.lv.

 Semināru vadīs sertificēta 
zīdīšanas konsultante Anita 
Baltalksne.
 Semināra laikā būs iekļauta 
gan teorētiskā informācija, gan 
praktiski padomi par zīdīšanas 
sākšanu, kā noteikt vai bērniņam 
pietiek piena, kā rīkoties, ja tas 
pietrūkst, kādas grūtības var 
rasties ēdinot bērnu ar krūti un 
kā tās risināt, kā beigt bērna zīdī-
šanu un citas tēmas. Topošās un 
jaunās mammas varēs apgūt zīdī-
šanas pozas, kā arī iepazīties ar 
zīdīšanas palīglīdzekļiem. Laiks 
tiks atvēlēts arī diskusijai un 
savstarpējai pieredzes apmaiņai.
„Lai grūtību brīdī mammai ir 
zināšanas, kurās rast atbildes, un 
blakus ir zīdīšanas jautājumos 
zinošs bērniņa tētis, kurš savai 
sievietei un bērna mammai var 
sniegt atbalstu. Tāpēc uz nodar-
bībām aicināti arī tēti,” uzskata 
portāla mammamuntetiem.lv va-
dītāja I. Akmentiņa - Smildziņa.
Vairāk informācijas: 
www.zidit.lv

“Šķēršļu skrējiens Ilzenē 2014”
Ingrīda Sniedze,
Ilzenes pagasta pārvaldes vadītāja

 19. jūlijā Ilzenē “Ontu kalnā” 
norisinājās jau par tradīciju 
kļuvušais “Šķēršļu skrējiens 
Ilzenē 2014”. Ilzenieši, „Sporta, 
kultūras, interešu izglītības un 
mūžizglītības centrs „Dailes””, 
skrējienu organizēja ar mērķi 
popularizēt aktīvu dzīvesveidu, 
dodot iespēju dalībniekiem pār-
baudīt savu gribasspēku un fizis-
ko spēju robežu, kā arī piedāvājot 
iespēju aizraujošā veidā iepazīt 
Ilzenes pagastu un popularizēt 
Ilzenes vārdu pasaulē.

 Šķēršļu skrējiens pulcēja 
dalībniekus kuplā skaitā ne tikai no 
Alūksnes novada, bet arī no Apes, 
Gulbenes, Aizkraukles, Smiltenes 
novadiem un Rīgas. Sporta, tūrisma, 
interešu izglītības metodiķe Zaiga 
Gutka informē, ka šķēršļu skrējiena 
nolikumā noteiktajās grupās startēja 
un dažādus veidotos šķēršļus tādus 
kā „Dubļu rises”, „Zaru kaudze”, 
„Siena rulonu kaudze”, „Dēļu sie-
na”, kā arī dabīgos šķēršļus - briša-
na pa Melnupi un tās šķēršošana pa 
virves kāpnēm un citus, pārvarēja 
99 dalībnieki, tai skaitā 

12 komandu dalībnieki, kuri pēc 
grūtā skrējiena finišā katrs saņēma 
dzeramā ūdens pudeli slāpju 
veldzēšanai. Katrā komandā 
startēja 4 dalībnieki, pārstāvot 
 abus dzimumus. Dalībnieki bija īsti 
džentelmeņi, kuri viens otram pa-
līdzēja pārvarēt šķēršļus grūtākajās 
vietās. Trasē bija izveidots intere-
sants šķērslis - ar ūdeni piepildīta 
12 t traktora piekabe, 
kurā dalībnieki, iekāpjot un 
izkāpjot, noskaloja pārējā trases 
daļā pielipušos dubļus un finišu 
sasniedza salīdzinoši tīri. Labākie 
savās grupās bija: Jānis Ģērmanis, 
Raimonds Siliņš, Salvis Leimanis 
(Open grupa); Guna Ģērmane 
(Open grupa); Inese Sirmā, Jolanta 
Kuprovska, Santa Kuprovska 
(41+ grupa); Arvis Volcītis 
(41+ grupa); Aldis Bambulis, 
Raivis Kalniņš, Vladimirs Golovko 
(U40 grupa); Baiba Pušpure (U40 
grupa); Inguss Vītols, Arnolds 
Dmitrijevs, Kaspars Paegle (U24 
grupa); Ina Berezkina, Līga Šķipsna 
(U24 grupa); Kārlis Ludvigs, 
Mairis Stepanovs, Einārs 
Kuprovskis (U18 grupa); 
komandu vērtējumā komandas: 
„Baļķi”, „Montekarlo”, „Joločka!”, 
kuri saņēma Ilzenes pagasta „Spor-

ta, kultūras, interešu izglītības un 
mūžizglītības centra „Dailes”” un 
atbalstītāju sarūpētos kausus 
un balvas. 
 Uzskatu, ka šo Ilzenei nozīmīgo 
pasākumu un atšķirīgāku šķēršļu 
trasi bija iespējams noorganizēt, 
pateicoties sākotnējās idejas auto-
riem Lindai Laivai, Vēršu ģimenei 
un iepriekšējo gadu organizatoru 
darba grupas pieredzei, šā gada 
pasākuma darba grupas, atbalstītāju 
un brīvprātīgo nesavtīgam darbam 
un šķēršļu tehniskajam risināju-
mam, galvenā tiesneša operatīvai 
rīcībai, par ko pagasta pārvaldes 
vārdā izsaku lielu pateicību, īpaši 
šogad paldies z/s „Siveci” saim-
niekiem Gatim Salmiņam, Dacei 
Kārkliņai un strādniekiem Jurģim 
Līdumniekam, Mārtiņam Jaškovam, 
Tomam Leitim, z/s “Amatnieki” 
saimniekam Gundaram Salmi-
ņam, Mārtiņam Kaparšmitam, 
Aināram Pušpuram, Vitautam 
Kazainim, Gintam Rozenbergam, 
Santai Melecei, Imantam Gutkim, 
biedrībai “NordOst” un brīvprātī-
gajiem, kā arī pagasta pārvaldes un 
tās struktūrvienību darbiniekiem 
un ikvienam ilzenietim, kurš uz šo 
dienu bija saposis savu saimniecī-
bas teritoriju, lai uzņemtu viesus 

savā pagastā. Šķēršļu skrējiens 
izvērtās par aizraujošu sacensību, 
dalībniekus atbalstīja līdzjutēji, 
kuri bija pulcējušies kuplā skaitā un 
uzmundrināja sportistus pie katra 
šķēršļa. 
 Pasākuma organizatori atzīst, ka 
skrējiena gaitā atklājās nelielas kļū-
das, kā rezultātā dalībnieki trasi vei-
ca īsākā garumā nekā bija plānots, 
bet šķēršļu skrējienu, neraugoties 
uz tā bīstamību, Ilzenē pozicionē-
jam kā tautas sporta veidu, kas dod 
iespēju katru gadu piesaistīt jaunus 
dalībniekus, un saskaņā ar noliku-
mu izmaiņas ir pieļaujamas. Arī 
sporta, tūrisma, interešu izglītības 
metodiķe Zaiga Gutka no pagājuša 
gada skrējiena dalībnieces kļuvusi 
par vienu no organizatorēm. Orga-
nizatoru vārdā atvainojamies tiem 
dalībniekiem, kuri kaut kādā mērā 
jutās neapmierināti. Ņemot vērā to, 
ka galvenokārt esam saņēmuši pozi-
tīvas atsauksmes, plānojam saglabāt 
šo pasākumu kā tradīciju uzlabo-
jot visu, kas šajā gadā mūsuprāt 
neizdevās tā kā bija plānots. Būsim 
atvērti, gaidot ierosinājumus un 
priekšlikumus šķēršļu skrējiena kā 
atpūtas un sporta pasākuma norises 
pilnveidošanai.

“Līkloči papardēs 2014”
 Zaiga Gutka,
SKIM “Dailes” sporta, tūrisma, 
interešu izglītības metodiķe

  Alūksnes novada 
Ilzenes pagastā Līgo 
dienā notika velobrauciens 
“Līkloči papardēs 2014”.

 Velobrauciens norisinājās jau 11. 
reizi. Kā jaunums šogad sacensībās 
bija veselības brauciens, kurā bija 
iespēja braukt 5 km distanci bez 
laika un vecuma ierobežojuma. 
Šogad piedalījās 160 dalībnieki. 
Labākie savās grupās bija: Ardis 
Ābeļkalns, Kārlis Purmalis, Jēkabs 

Reinis bērnu grupā, Edgars
 Timermanis, Rihards Salmiņš, 
Gusts Baltaisbrencis 2 km distancē, 
Laila Ludviga, Dārta Putne, Karlīna 
Laiva 2 km distancē, Ludis 
Baltaisbrencis, Ārija Ābeļkalne 
senioru 1 km distancē, Kārlis 
Ludvigs, Elvis Pētersons, Marks 
Gorskis 5 km distancē, 
Anete Salmiņa, Solveiga Rudzīte, 
Sindija Žīgure 5 km distancē, 
Māris Cauka, Roberts Putnis, 
Andrejs Zubaničs 11 km V1
distancē, Dana Prižavoite, Aiga 
Putne, Iveta Petrovska 11 km S1 
distancē, Alvis Putnis, Ivo Cauka, 
Uldis Ceske 11 km V2 distancē, 

Dana Puidze, Anita Žavrida, Ilze 
Ludviga 11 km S2 distancē, Juris 
Prižavoits, Normunds Grūbe, Ivars 
Vanags 11 km V3 distancē, Daiga 
Krēsliņa 11 km S3 distancē, Beāte 
Kovgere, Alise Kazaine, Kristīne 
Kliedere 22 km sporta distancē, 
Reinis Markss, Rolands Zarītis, 
Mārtiņš Vīksne 22 km sporta dis-
tance, komandu konkurencē labākās 
bija Smiltenes zieds, Gulbēnieši, 
Stiga. 
 Dalībnieki tika cienāti ar izslavēti 
garšīgo līvu putru, kas pēc trases 
veikšanas deva spēku sagaidīt 
patīkamāko velobrauciena dienas 
daļu – apbalvošanu. Uz pjedestāla 

kāpušos apbalvoja gan ar medaļām, 
gan ar sponsoru sarūpētām balvām.
 Par spīti lietum un dubļiem 
visi bija apmierināti un solījās 
braukt arī nākošgad, kas priecēja 
sacensību organizatorus biedrību 
“Ilzenes attīstībai”, kas ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
un Ilzenes pagasta pārvaldes 
palīdzību noorganizēja šo 
pasākumu. Liels paldies tika 
teikts velobrauciena ilggadējam 
rīkotājam, atbalstītājam 
Viesturam Kazainim!

Zaķusalas netradicionālās sporta spēles Jaunannā
Iveta Baltā – Vanaga,
Jaunannas tautas nama vadītāja

 Zaķusalas netradicionālās sporta 
spēles nu jau ir kļuvušas par ikga-
dēju vasaras pasākumu Jaunan-
nā, kurās akcents netiek likts uz 
dalībnieku sportisko sagatavotī-
bu, bet gan komandas saliedētību, 
atjautību, jautrību, veiklību un 
tomēr arī izturību.

 Katrās spēlēs tiesnešu komanda 
veicamos uzdevumus un disciplīnas 
izveido atšķirīgus no iepriekšējiem 
gadiem, lai gan ir daži elementi, 
kas iepatikušies dalībniekiem un 
tiesnešiem, tāpēc tiek iekļauti 
komandu lielajā stafetē. Disciplīnu 
nosaukumi ir netradicionāli un at-
jautīgi, kas ne vienmēr ļauj noprast, 
kāds uzdevums sagaidāms. Šogad 
komandām bija jāpārvar šādas dis-
ciplīnas: „Purva bridējs”, „Neveiklā 
čāpošana”, „Ogu grozi”, „Pārcē-
lājs”, „Aklais baņķieris”, „Zaķu-
salas zaķīši”, „Dīķīša sargāšana”, 
„Marsiešu boulings”, „Stiprā elpa”, 
„Bumbiņdzīšana”, „Nepaklausīgā 
vinča”, „Ķekatnieku futbols”. 
 Spēles sākās ar galvenā tiesneša 

Raimonda Siliņa uzrunu dalībnie-
kiem un tiesnešu sagatavotu kopīgu 
iesildīšanos mūzikas ritmos. Šogad 
par ceļojošo kausu cīnījās sešas ko-
mandas. Priecājamies, ka dalībnieki 
bija pārdomājuši komandas nofor-
mējumu piemēram, komandas „Pār-
steigums” un „Oga”, vai atraduši 
kādu kopēju elementu kā komanda 
„Trīs vienā”. Visas komandas cīnī-

jās plecu pie pleca, uzmundrināja 
cita citu, nepadevās un finišēja ar 
labiem rezultātiem, lai gan viegli 
nebija un nogurums lika sevi manīt. 
Vietas uz goda pjedestāla izcīnīja 
komanda „Spēka mitriķis” (Mai-
ris Gritāns, Agnis Cabuls, Ilgvars 
Briedis, Toms Maļiņins, Albīna 
Trofimova) – I vieta un Zaķusalas 
netradicionālo spēļu ceļojošais 

kauss palika Jaunannā, komanda 
„Annenieši” (Ainārs Rencis, Niks 
Stāvausis, Jānis Šukis, Gunita 
Vaivare, Sanita Stāvause) – II vieta, 
kuriem tikai viena punkta starpība 
ar pirmās vietas ieguvējiem un ko-
manda „Raideri” (Ilgonis Āboltiņš, 
Andris Mičulis, Raimonds Priede, 
Edgars Rencis, Inga Āboltiņa) – III 
vieta. Godalgotajām vietām balvās 
galda spēles, kas noderēs prāta 
asināšanai garajos ziemas vakaros, 
bet visiem kopā garda zupa, kas pēc 
labi padarīta darba un aktīvi pavadī-
tas dienas, garšoja lieliski.
 Zaķusalas netradicionālās spor-
ta spēles organizēja Jaunannas 
tautas nams sadarbībā ar biedrību 
„Alūksnes riteņbraukšanas klubs 
„Velo”” un Gunti Kozilānu. Paldies 
par darbu tiesnešu komandai, kuri 
ir uzticīgi šim pasākumam gadu no 
gada un ir apguvuši visas nepiecie-
šamās iemaņas, lai būtu labi un ko-
rekti tiesneši: Raimondam Siliņam, 
Vitai Siliņai, Aivai Vilciņai, Elitai 
Jansonei, Mārītei Mičulei, Signei 
Skudrai. 
 Uz tikšanos Zaķusalas netradicio-
nālajās sporta spēlēs 2015. gada 
vasarā!

Jaunannas netradicionālajās sporta spēlēs dalībniekiem nācās tikt galā 
ar dažādām sportiskām disciplīnām

Ilzes Bogdanovas foto
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Ieskats Pirmajos 
Vispasaules 
Malēniešu svētkos

Comenius projekta noslēgums Polijā
Modrīte Voska,
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Sprīdītis” vadītāja

 
 Comenius projekta „Let’s 
make our world more green 
and clean!” („Veidosim mūsu 
pasauli zaļāku un tīrāku!”) 
vienpadsmitā koordinatoru 
sanāksme notika Polijas pilsētā 
Krzeszowice no 29. jūnija 
līdz 5. jūlijam.

 Lai gan ir vasaras brīvlaiks, 
apmeklējot skolu un pirmsskolu, 
kuplā skaitā mūs sagaidīja bērni 
un vecāki. Viesmīlīgā uzņemšana ar 
sālsmaizi, poļu kolēģu sagatavotais 
bērnu priekšnesums priecēja visus 
klātesošos. 
 Divus gadus īstenotais projekts 
ir noslēdzies. Sanāksmēs galvenie 
pārrunājamie jautājumi bija par 
projektā īstenotajiem uzdevumiem. 
Projekta laikā bērni ar skolotājām 
sistemātiski, mazajiem saprotamā 
veidā, pievērsa uzmanību vides 
aizsardzībai, lai bērni sāktu 
apzināties, ka mūsu dzīves 
kvalitātes uzlabošanās ir tiešā 
veidā saistīta ar  mūsu izpratni, 
attieksmi par apkārtējo vidi. Divu 
gadu garumā bērni darbojās, 
eksperimentēja, apguva zaļa 
dzīvesveida un domāšanas 
pamatprincipus, guva priekšstatus 
par bērnu dzīvi pārējās projekta 
dalībvalstīs. Katru mēnesi grupu 
nedēļas tēmās tika iekļauti projekta 
uzdevumi, kopā ar bērniem veidoti 
radošie darbi par dabas aizsardzības 
tēmām.
 Kopā ar vecākiem bērni devās 
ekskursijās, apmeklēja muzejus, 
organizēja pasākumus, lai apgūtu 
gan tautas tradīcijas, gan ekoloģijas 
jautājumus. Bērni mācījās, kā 
aizsargāt apkārtējo vidi, uzlabot 
savu dzīves kvalitāti, dalījās 
pieredzē un idejās ar vienaudžiem 
no citām Eiropas valstīm, tādejādi 
uzzinot par dabas problēmām visā 
pasaulē, kā arī dalījās ar dziesmām, 
stāstiem, paražām, iegūstot sajūtu, 
ka viņi ir daļa no lielās pasaules, 
kuru sauc par Eiropu.
 Katra valsts prezentēja projekta 
noslēguma rezultātus. Latvijas 
pārziņā bija apkopot plakātus, ko 

veidojušas partnervalstis par tēmu 
„Zemes diena”, partnervalstu bērnu 
stāstus un radošos darbus 
„Sadegušais mežs” – ko cilvēki 
varētu darīt, lai nenotiktu šādas 
dabas nelaimes, kā arī partnervalstu 
sagatavotos materiālus par dabas 
aizsardzību.  
 Tā kā divi gadi ir aizvadīti, 
iepazīstot partnervalstu kolēģu 
pieredzi, ir izveidojusies kopēja 
interese darbu projektos turpināt, 
kas arī bija viens no aktuālajiem 
sarunu tematiem.
 Kā jau ierasts projekta laikā, 
viesojāmies pie pilsētas mēra 
Česlava Bartla, kur projekta 
dalībnieki pateicībā par laipno 
uzņemšanu un par atmiņu no savas 
valsts, pilsētas dāvināja suvenīrus. 
 Viesojoties katrā valstī, vienmēr 
tiek domāts par to, lai tiktu iepazīta 
ne tikai darba pieredze, izglītības 
sistēma, kā tiek īstenoti projekta 
uzdevumi, bet arī tautas 
tradīcijas, nacionālās vērtī-
bas, ievērojamākās vietas. 
Mums bija iespēja apskatīt 
Krakovu - Polijas karaļu 
pilsētu, Vāvela kalnu ar ka-
raļu pili un katedrāli, plašo 

tirgus laukumu - vienu no lielāka-
jiem Eiropas laukumiem, Marijas 
katedrāli un noklausīties Heinaja 
taures signālu. 
 Wygielzow brīvdabas muzejā iepa-
zinām Polijas vēsturi dažādos laika 
posmos. Plašajā muzeja teritorijā 
galvenokārt izvietotas arhitektūras 
celtnes ar dažādām izstādēm, kas 
saistītas ar poļu tautas ikdienas 
dzīvi. No gleznainās Zakopanes 
mazpilsētas, aptuveni četras stundas 
pavadot ceļā, devāmies gājienā 
pa Tatru kalniem. Vieličkas sāls 
raktuvju pazemē nokļuvām ar ie-
spaidīgu liftu. Esot Aušvicā, ikviens 
sajutām baiso vēstures liecību – 
nomācoši...
 Projekts ir noslēdzies. Kā lielāko 
ieguvumu uzskatām to, ka bērni 
jau no mazotnes tiek mācīti domāt 
un rūpēties par vidi sev apkārt, kā 
arī guvuši pirmos priekšstatus par 
Latviju kā Eiropas daļu. Savukārt 

pedagogi iepazinuši citu valstu 
pieredzi pirmsskolas izglītības 
jautājumos, izveidojuši profesionā-
los kontaktus ar projekta dalībvalstu 
partneriem, radušās ieceres jauniem 
sadarbības projektiem. Iestādes  
teritorijā tiek veidota dabas taka ar 
mērķi apmācību organizēt sakoptā, 
dabiskā, praktiskā vidē. 
 Esam gandarīti par paveikto pro-
jektā, popularizējot savu pieredzi, 
pilsētu, valsti, uzņemot projekta 
partnerus vizītē Latvijā, iepazīstinot 
ar darbu pirmsskolā, ar Latviju kā 
valsti.
 

Projekts saņēmis finansējumu 
Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas ietvaros.
Par publikācijas saturu ir atbil-
dīgs tikai un vienīgi izdevējs, un 

tā neatspoguļo Eiropas Komisijas 
vai Aģentūras viedokli, un tās nav 

nekādā veidā par to atbildīgas.

Projekta partneri, tiekoties Polijā

Pieaug jaundzimušo skaits
Anita Grīvniece,
Alūksnes novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

 Apkopojot datus par 
civilstāvokļa reģistrāciju, 
neviļus aizdomājamies par to, 
kā dzīvo un kādas ir mūsu 
sabiedrības vērtības. Šie skaitļi 
rada vielu pārdomām par 
mūsu valsts nākotni.

 2014. gada pirmais 
pusgads Alūksnes novada 
dzimtsarakstu nodaļā raksturīgs 
gan ar priecīgo - ģimeņu tapšanas 
svētkiem, bērnu kristībām, gan 
ar joprojām nemainīgo tendenci - 
mirušo skaits pārsniedz dzimušo 
skaitu. Iepriecina, ka šai laikā 
pieaudzis dzimušo un novadā 

reģistrēto bērnu skaits – 65, kas, 
salīdzinot ar tādu pašu periodu 
2013. gadā, ir par 4 vairāk. 
Līdz jūlija vidum klāt nākuši vēl 
3 mazuļi.
 Turpinām iesākto tradīciju - 
jaundzimušajiem izsniedzam 
dāvanu kartes bērnu preču 
iegādei. Vecāki ir priecīgi par 
skaisto grāmatu, ko pasniedzam 
kā dāvanu. Laulībā dzimuši 
20 bērni. Tēva ieraksts, atzīstot 
paternitāti, izdarīts 42 reģistros, 
3 reģistros ir ziņas tikai par māti. 
Priecē tas, ka, salīdzinot ar 2013. 
gadu, šī gada pirmajā pusē par 
sešām pieaudzis nodaļā reģistrēto 
laulību skaits - reģistrētas 
23 laulības. Kāzām ļoti bagāts 
ir šī gada jūlijs - kāzu ceremonijas 
pieteikuši 14 pāri. Daudz kāzu 
rīkotāju pieteikumu arī augustam. 

Turpinās jaukā tradīcija mūsu 
nodaļā svinēt ,,apaļās” kāzu 
jubilejas.
 Šī gada pirmajā pusē miršanas 
reģistri izdarīti par 150 mūžībā 
aizgājušajiem, kas ir par 5 vairāk 
nekā līdzīgā laika periodā pērn. 
Jūlijā izdarīti vēl 6 ieraksti.
 Samazinājies tiesā vai pie notāra 
šķirto laulību skaits - pirmajā 
pusgadā saņemti 23 paziņojumi, 
pērn pusgadā - 29.
 Nedaudz samazinājies 
izsniegto atkārtoto apliecību 
skaits – šogad - 77, pērn - 
105. Tas izskaidrojams ar to, 
ka jaunā vienotā civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas sistēma ļauj 
saņemt dokumentu jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas 
Republikas pārstāvniecībā ārzemēs, 
nesūtot pieprasījumu pa pastu vai 

personīgi neierodoties nodaļā.
 Joprojām iedzīvotāji mūsu 
nodaļas arhīvā meklē radniecību 
pierādošus dokumentus mantojumu 
lietām, kā arī cenšas izzināt 
savas dzimtas ,,saknes” vai 
precizēt ziņas par saviem 
radiniekiem. Mūsu rīcībā esošā 
arhīva robežās sniedzam uzziņas 
dzimtas ,,koka’’ izpētei. Esam 
gandarīti, ka iedzīvotāji izrāda 
interesi par kūmu iegūšanas 
svētkiem, kuros bērniņš 
iegūst savus krustvecākus. 
Šo pasākumu skaits 
nemazinās.
 Palielinājies pieprasījumu 
skaits dokumentu sagatavošanai 
un nosūtīšanai tiem pieprasītājiem, 
kuri šobrīd izbraukuši no valsts, 
un pēc palīdzības vērsušies 
konsulārajās iestādēs.

Svētku apmeklētājus sagaida 
ontlīgi malēnieši

Neiztrūka baļķa nešana

Domes priekšēdētājs Arturs 
Dukulis parakstās malēniešu 
Goda grāmatā

Malēniešu gaismas maisi 

Malēniešu vārdu spēle muzejā

Tikšanās ar novadniecēm Liju 
Brīdaku un Māru Svīri

Alūksnes un Apes novadu 
fondu Labdarības akcijas 
noslēgums

Malēnieši svētkos pierādīja, ka  
prot izgriezt pogas ikvienam
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā augustā
Sporta pasākumi
2. augustā  no 10.00  Pilssalas 
pludmales volejbola laukumos 
Alūksnes novada pludmales volej-
bola čempionāts un seriāla IX kārta.
2. augustā no 11.00 Pilssalas 
stadionā „Ghetto basket” ielu bas-
ketbola turnīrs.
2. augustā no 12.00  Alūksnes 
mMuižas parkā un Ojāra Vācieša 
ielas stāvlaukumā sporta akti-
vitātes pilsētas svētku ietvaros 
(spēka vingrinājumi, loka šaušana, 
orientēšanās).
2. augustā no 11.00 Zeltiņos 
sacensības pludmales volejbolā 
„Beach ball”.
9. un 10. augustā Alūksnes ezerā, 
Pilssalā Pasaules čempionāta posms 
F4-S ātrumlaivām, Eiropas čempio-
nāts JT250 ātrumlaivām un Latvijas 
atklātais čempionāts ātrumlaivām 
(programma 1. lappusē).
13. augustā no 18.00  Pilssalas 
pludmales volejbola laukumos 
Alūksnes novada pludmales 
volejbola seriāla X kārta.
16. un 17. augustā  no 12.00 
Veclaicenes pagasta Kornetu 
apkārtnē pie Mazā Baltiņa ezera 
XXXIII Starptautiskās orientēšanās 
sacensības „MALIENAS KAUSS”.
30. augustā  12.00  Zeltiņos 
skriešanas krosa sacensības 
„Mizojam, ka prieks” IV kārta.

Alūksnes pilsētas Tautas 
nama rīkotie pasākumi 

1. - 3. augustā Alūksnes pilsē-
tas svētki „Atspulgi iedzirkstī 
Alūksnē”” (programma 1.lappusē).
9. augustā 21.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādē atpūtas pasākums 
ar grupām „Musiqq”, „Savējie” 
kopā ar I. Bistrovu un 
D. Dobelnieku un DJ Aivis 
(Latvijas Radio 2). Ieeja: 5 EUR.
15. augustā no 18.00 līdz 21.00 
bērniem un no 22.00 16+ Alūksnes 
Pilssalas estrādē Putu ballīte. Ieeja:  
bērniem līdz 7 gadu vecumam - bez 
maksas, taču jābūt  vienam pieau-
gušajam, no 7 gadiem - 1,50 EUR; 
ieeja no 22.00 - 4,00 EUR, pēc 
23.00 - 5 EUR.
22. augustā 22.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādē ballīte „Roks 
Alūksnē” ar grupas „Dzelzs vilks” 
piedalīšanos. Ieeja: 3 EUR, pēc 
23.00 - 4 EUR.
23. augustā pie administratī-
vās ēkas Alūksnē, Dārza ielā 11 
“Baltijas ceļa“ 25. gadskārtai veltīts 
pasākums.
30. augustā 22.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādē vasaras sezonas 
noslēguma balle ar grupu „Tutti - 
frutti”. Ieeja: 3 EUR, pēc 23.00 - 
4 EUR.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: „Lai notiek 
tā, kā ir labāk” V. Artmanei - 85 
(abonementā), „Ziemas krājumi 
ar vasaras smaržu” (abonementā), 
„Ceļš uz Gaismas pili – no idejas 
līdz atklāšanai” (lasītavā), „Muminu 
māmiņai - Tūvei Jansonei - 100” 
(bērnu literatūras nodaļā), „Sveika, 
mana mīļā skola!” (bērnu literatūras 
nodaļā), Alūksnes Mākslas skolas 
pieaugušo kursa gleznojumu izstāde 
(bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi: senās teikas par 
Alūksnes ezeru stāsta… - 
brauciens ar plostu Bērnu žūrijas 
- 2013 čaklākajiem lasītājiem (20. 
augustā), radošā darbnīca „Gatavo-

simies masku gājienam uz Gaismas 
pili!” (25. augustā bērnu literatūras 
nodaļā), Jauno grāmatu diena un 
apskats (25. augustā abonementā).

Alūksnes muzejā
Izstādes
Līdz 27. augustam Leļļu Mākslas 
muzeja izstāde „Kofermājiņu ceļo-
jums”. Izstādes autore, māksliniece 
Ināra Liepa, ataino leļļu, spēļu un 
rotaļlietu vēsturi Latvijā. Izstādi pa-
pildinās pašas mākslinieces veidotās 
skulptūrlelles, seno un mūsdienu 
trīsdimensiju grāmatu eksemplāri, 
kā arī vēsturisku sērkociņkastīšu 
kolekcija.
Līdz 31. augustam Apaļajā tornītī 
izstāde „Pagriez skaļāk!”. Izstādē 
apskatāmi sen aizmirsti radio aparā-
ti un televizori. 
Līdz 31. augustam Ledus pagrabā 
izstāde „Bērnības laiks”. Izstādē 
aplūkojamas 50. – 80. gadu dažādu 
veidu, formu un laiku rotaļlietas, 
kas daudziem liks atcerēties bērnī-
bas laiku.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
Gleznotājs, portretists, jauno 
mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas 
iniciators, tautā populārs un iemīlēts 
mākslinieks, viens no talantīgāka-
jiem sava laika gleznotājiem. 
„Totalitārā režīma cietušo pie-
miņas istaba”. 1941., 1949. gada 
represiju atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. Atmiņas 
par laiku, kad Alūksnes parkā bija 
skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču 
L. Līces, V. Mikānes, G. Grundber-
gas veidotie darbi.
„Marienburgas cietoksnis”. 
Alūksnes viduslaiku pilsdrupas ir 
valsts nozīmes arhitektūras un arī 
arheoloģijas piemineklis. Pilsdrupas 
atrodas Alūksnes ezera lielākajā 
salā - Pilssalā. 

Pasākumi
2. augustā (Pilsētas svētkos)
Filmu seansi (vecajā „Liesmas” 
kino zālē): 
11.00 – 12.00 „Alūksnes Jaunās pils 
komplekss agrāk un tagad”;
12.00 – 12.50 Gunāra Ozoliņa filma 
„Viena vasara”;
12.55 – 14.00 Latvijas Kino-foto-
fono dokumentu arhīvā (LKFFDA) 
esošie materiāli (11 sižeti) par 
Alūksni;
14.00 Vēsmas Kokles Līviņas 
grāmatas „Jāmeklē ir TEV! YOU 
must find it yourself!” prezentācija. 
Pēc grāmatas prezentācijas Vēsmas 
Kokles – Līviņas filma „Pilnmēness 
naktī”.
27. augustā 15.00 izstādes „Ko-
fermājiņu ceļojums” slēgšana un 
tikšanās ar izstādes autori, māksli-
nieci, Ināru Liepu.

Alsviķu pagastā
29. augustā 18.00 Alsviķu sporta 
laukumā atraktīvi sportiskas 
aktivitātes bērniem, jauniešiem un 
ģimenēm projekta „Vasariņas sporta 
prieki” ietvaros.
Alsviķu brīvdabas estrādē vasaras 
sezonas noslēguma pasākumi (lietus 
gadījumā – kultūras namā):
29. augustā 20.00 mazā OPERĀ-
CIJA - DISENĪTE bērniem „BACK 
CO SCHOOL” līdz 23.00 ar DJ 
CHERRY. Ieeja: 1 EUR.
29. augustā 23.00 lielā OPERĀ-
CIJA - BALLĪTE ar DJ ED VETO. 

Ieeja: 2 EUR, no 23.30 – 3 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstā-
des: „Mans pienākums, tava atbil-
dība. Mana lepnība, tavs vājums...” 
- rakstniekiem Knutam Hamsu-
nam - 155, Tūvei Jānsonei – 100, 
Egonam Līvam – 90, dzejniecei 
Mārai Misiņai – 65, aktrisei Vijai 
Artmanei - 85; tematiskā izstāde: 
„Baltijas ceļam – 25”.
26. augustā no 17.00 līdz 
27. augustam pasākums bērnu 
žūrijas dalībniekiem „Nakts 
bibliotēkā – atvadas vasarai”.

Annas pagastā
Annas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Vienoti Baltijā!” Baltijas 
ceļam - 25; norvēģu rakstniekam 
Knutam Hamsunam – 155.

Ilzenes pagastā
16. augustā Jauniešu diena Ilzenē: 
11.00 pie centra „Dailes” jaunieši 
ielūdz uz spēkošanos sporta dienā, 
19.00 Ilzenes estrādē Ilzenes jau-
niešu muzikāls uzvedums „Jaunietis 
izvēlas”.

Jaunalūksnes pagastā
16. augustā 19.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas”  Ilzenes pagasta 
amatierteātris viesojas ar Māras 
Zālītes komēdiju „Še Tev Žūpu Bēr-
tulis”, izrādi kuplina austrumu deju 
grupa un vokālais ansamblis. Ieeja: 
2 EUR, bērniem 1 EUR.
16. augustā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā 
ar grupu „Ginc un es”. 
Ieeja 2,50 EUR.

Jaunannas pagastā
9. augustā 10.00 Jaunannas 
Zaķusalā orientēšanās sacensības 
bērniem un jauniešiem projekta 
„Tālāk par sevi” ietvaros.

Jaunlaicenes pagastā
Jaunlaicenes muižas muzejā: 
pamatekspozīcija „Jaunlaicenes 
muiža”, izstāde: 330 skolas gadi. 
Piedāvājam tradicionālās 
nodarbības (vēlama iepriekšēja 
pieteikšanās):
vāveru tīšana (informācija par 
rotaļlietām 18. – 20.gs.),
pastalu darināšana (informācija par 
kāju aušanu 17. – 20.gs., apgūstam 
pastalu gatavošanu, izgatavojot sev 
suvenīru),
dārgumu meklēšana (stāsts par 
muižas apbūvi un ēkām),
Malēniešu vārdu spēle (ieskats 
senajā malēniešu izloksnē),
divu zaķu ķeršana,
cāļu sargāšana,
kad muižā zvani skanēja,
ģimenēm - kāzu, dzimšanas dienu 
pasākumus,
darba kolektīviem nozīmīgu svētku 
svinēšanas pasākumus.

Kalncempju pagastā
24. augustā 12.00 – 16.00 Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Amatu skola 
„Es mācu, ko es māku” ar amatnie-
ku un mājražotāju piedalīšanos.
Viktora Ķirpa Ates muzejs piedāvā:
izglītojošās programmas brīvā dabā 
lieliem un maziem:
„Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un 
medu pirmskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu grupām;
„Veļas diena” - sārma gatavošana, 
veļas mazgāšana ar koka veļas 
mazgājamo mašīnu, velēšana, 
gludināšana ar ogļu gludekli. Prog-
ramma piemērota dažādu vecumu 

auditorijai;
„Neba maize pati nāca” - stāsts par 
maizes ceļu no grauda līdz maizes 
kukulim, izmantojot muzeja krāju-
ma priekšmetus. Maizes cepšana uz 
koka iesmiem. Programma piemē-
rota dažādu vecumu apmeklētājiem;
Kāzu programma – atraktīva prog-
ramma ar līdzdarbošanos un kopā 
dziedāšanu jaunlaulātajiem un kāzu 
viesiem;
Izzinošas un atraktīvas ekskursijas 
ar apmeklētāju aktīvu līdzdarboša-
nos: amata prasmju iemēģināšanu, 
rotaļām, dziesmām, orientēšanās 
spēlēm un atjautības uzdevumiem, 
kas var būt jauks kopā būšanas 
mirklis gan dažādu vecumu radu vai 
draugu pulkam, gan darba kolektīvu 
atpūtai.

Liepnas pagastā
23. augustā 15.00 Liepnas pagasta 
brīvdabas estrādē „Saidupīte” 
senioru deju kolektīvu sadancis „Pī-
lādžu balle”, pēc pasākuma danči.

Malienas pagastā
23. augustā 16.00 Malienas tautas 
namā sarīkojums ģimenēm ar 
bērniem - bērnības svētki „Mans 
mīļais, mazais brīnumiņ...”, 19.00 
disenīte bērniem, 22.00 pamatsko-
las sporta laukumā (lietus gadījumā 
- tautas namā) zaļumballe ar Zinti 
Krakopu. Ieeja 2,50 EUR.

Mālupes pagastā
16. augustā 22.30 Mālupes salā 
diskotēka.
23. augustā 10.00 Mālupes salā 
aktīvās atpūtas diena „Ejam, 
skrejam, smejam”.
23. augustā 22.00 Mālupes salā 
zaļumballe.
Mālupes bibliotēkā literatūras iz-
stādes: bērnu rakstniecei Tūvei Jān-
sonei – 100, rakstniekam Egonam 
Līvam - 90, rakstniekam Johanam 
Volfgangam Gētem – 260, tema-
tiskās izstādes „Ko liksim ziemas 
krājumiem”, „Baltijas ceļam – 25”.

Pededzes pagastā
2. augustā 21.00 Pededzē 
diskotēka. Ieeja: 1,50 EUR.
6. augustā  11.00 Pededzē 
darbnīcas  jauniešiem  ,,Ko tu 
proti?” projektā  ,,Tālāk par sevi”.
20. augustā 13.00 Pededzes 
bibliotēkā Jauno grāmatu izstāde 
“Ieskatīties nezināmajā pasaulē”.
23. augustā  22.00 Pededzē  
diskotēka. Ieeja: 1,50 EUR.
29. augustā  22.00  Pededzē 
diskotēka. Ieeja: 1,50 EUR.

Veclaicenes pagastā
9. augustā starptautisks festivāls 
„Igauņu diena Veclaicenē” (prog-
ramma 7. lappusē).

16. - 17. augustā „Pārgājieni ar 
garšu Veclaicenē” - pārgājieni ar 
malēnisku ēdienu degustācijām 
Veclaicenes dabas takās:
16. augustā
10.30 – 19.00 Pārgājieni ar degus-
tācijām Peļļu, Pilskalna un Mauriņu 
biotopu takās un velomaršruti. 
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās 
līdz 14. augustam pa tālruņiem 
22413373 (Agija) vai 26323341 
(Anda). Dalības maksa 6 - 12 EUR.
12.00 – 19.00 Visādu labumu 
andele
12.30 – 20.00 Veclaicenes novad-
pētniecības ekspozīcijas apskate
13.30 – 21.00 Izstāde „Pierobežas 

raksti cimdos”
13.00 – 20.00 Dabas  izziņas darb-
nīcas, atraktīvas spēles un rotaļas
20.00 – 21.00 Deju kolektīva „De-
jotprieks” (Rīga) koncerts
22.00 Zaļumballe, spēlē grupa 
„Vēja runa”. Ieeja: 2,50 EUR.

17. augustā
10.00 – 16.00 Pārgājieni ar de-
gustācijām Raipala, Pilskalna un 
Mauriņu biotopu takās un velomarš-
ruti. Obligāta iepriekšēja pieteikša-
nās līdz 14. augustam pa tālruņiem 
22413373 (Agija) vai  26323341 
(Anda). Dalības maksa 6 - 10 EUR.
10.00 – 17.00 Veclaicenes novad-
pētniecības ekspozīcija apskate
10.00 – 17.00 Izstāde  „Pierobežas 
raksti cimdos”.

23. augustā 11.00 Veclaicenē kul-
tūras un sporta diena „Veclaicenes 
netradicionālās sporta spēles”.

Zeltiņu pagastā
8., 9. augustā Jokdaru festivāls 
Zeltiņos „Vajag tik rakt”, novadnie-
ka, aktiera Edgara Liepiņa piemiņai 
(programma 7. lappusē).
9. augustā 10.00 Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā Zeltiņu pa-
gasta „Sporta svētki”. Programmā:
„Pludmales volejbols” (komandā 2 
vīr. + 2 siev.) reģistrācija līdz 9.45, 
„Virves vilkšana” komandu pieteik-
šanās līdz 9.45 (3 vīr. + 2 siev.), 
„Bērnu Namiņā” mazos svētku 
dalībniekus pārsteigs dažādas aiz-
raujošas nodarbes,
15.30 apbalvošana.
Pieteikšanās un informācija - 
26228286 Ivars Laiva.

10. augustā 13.00 Zeltiņu kapsētā 
dievkalpojums.
10. augustā 15.00 Zeltiņu ev. lut 
baznīcā Labdarības koncerts „Kad 
mīlestība smaržot sāk…”. Kon-
certā piedalās Latvijas Radio kora 
soliste Iveta Romancāne (balss, 
akordeons), Ieva Šablovska (arfa). 
Programmā ārzemju komponistu M. 
Helfmana, Roberta Lowry, Bernāra 
Andrē un citu, kā arī latviešu autoru 
Jāņa Lūsēna, Imanta Zemzara, 
Ulda Marhilēviča, Raimonda Paula, 
Emīla Dārziņa un citu muzikālās 
kompozīcijas. 
Ieeja par ziedojumiem baznīcas 
altāra daļas remontam.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
de „Krājumi ziemai”.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās eks-
pozīcijas: „Novadnieku istaba”, 
„Nesenā pagātne”, „Mana skola 
Zeltiņos”, izstādes: „Rokas bagā-
ža”, „Alises ceļš”, foto ekskursijas: 
„Zeltiņi 2013”, „Gadsimtu vējos 
šūpojoties”, ekskursijas uz bijušo 
PSRS kodolraķešu bāzi.
30. augustā Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla sacensību 
„Mizojam, ka prieks” 4. (noslē-
guma) posms „Krogsalas apļi” 
Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas 
parkā. Reģistrēšanās no pulksten 
10.00 – 10.45, starts pulksten 11.00. 
Informācija pa tālruni 26228286 
(Ivars Laiva), 26228027 (Rolands 
Laiva).

Ziemera pagastā
24. augustā 12.00 Māriņkalna 
tautas namā radošās darbnīcas 
„Malēnieši pasaulē - kopīgais un 
atšķirīgais”.
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Koncertuzvedums par mīlestību „Gadalaiki”
 1. augustā Alūksnē, 
gleznainajā Pilssalas estrādē 
pulksten 22.30 norisināsies 
jauns un Latvijā vēl nebijis 
muzikāls koncertuzvedums 
par mīlestību - „GADALAIKI”, 
kas sevī ietvers maģisku 
specefektu sajūtas un ļaus 
skatītājiem izbaudīt visu 
četru gadalaiku 
burvību vasarā.

 Uz skatuves vienkopus tiks 
savienotas visas dabas stihijas, 
kas vīsies caur gadalaikiem. 
Skatītāji varēs sajust sniegu, kas 
pēkšņi snigs vasarā, izbaudīt vētrai 
līdzīgu vēju, maģiskus ūdens un 
uguns priekšnesumus. Ikvienu 
aizraus efekti, kas simbolizēs 
gadalaiku maiņu un cilvēku 
attiecības. Radiovadāmi gājputni 
vēstīs par rudeni un lidināsies 
virs skatītāju rindām, zorba 
bumba ar mākslinieku tajā, 
uguns strūklakas, barokāla 
uguņošana un vēl daudz citu 
efektu nojauks robežu ar 
realitāti un dos skatītājiem 
neaizmirstamus vizuāli baudāmus 
pārdzīvojumus.
 Koncertuzvedumā piedalīsies 
visiem pazīstami un mīlēti 
mākslinieki - operdziedātāja 
Sonora Vaice, džeza dziedātājs 
Daumants Kalniņš, soul mūzikas 
dziedātāja Anmary un estrādes 
dziedātājs Andris Ērglis, kā arī 
gaisa un zemes akrobāti un 
dejotāji - horeogrāfes Ievas 
Kemleres vadībā. Skanēs 
latviešu, krievu un pasaules 
hiti, kas būs tuvi dažādām 

apmeklētāju gaumēm. 
Koncertuzveduma 
režisors - Valdis Pavlovskis, 
horeogrāfe - Ieva Kemlere, 
scenogrāfe - Maija Jansone,  
mūzikas aranžētājs - Juris 

Kristons, specefektu vadītājs - 
Ilmārs Āboliņš, projekta 
producente - Ieva 
Šteinberga, projekta direktors - 
Intars Gegusts.

Sestdien Pilssalas estrādē „Vella kalpi”

Maija Tālberga,
Izklaides producentu grupa 7

 Svinot savu desmitās 
jubilejas vasaras sezonu, 
Muzikālais teātris 7 Alūksnes 
pilsētas svētku viesiem 2. augustā 
dāvās īpašu notikumu – jaunu 
muzikālu brīvdabas izrādi 
„VELLA KALPI”.

 „Kāpēc jākaro? Kāpēc jābruņojas? 
Kāpēc jāatņem, kāpēc jādala? Nē, 
nē un vēlreiz nē! Ir jābūt stipriem 
un vienotiem, lai nevienam pat 
prātā neienāktu doma mūs šķelt. 
Lūk, tas ir šīs vasaras „Vella kalpu” 
moto. Un tāds tautas gara spēks nav 
iedomājams bez mīlestības – 
raugies, no kuras puses gribi. 

Rīga un 17. gadsimts ir tikai izejas 
punkts izrādei, bet patiesībā, tas ir 
daudz plašāk, dziļāk un personiskāk 
mums katram,” par izrādi stāsta 
dramaturgs Kārlis Anitens.
 „Ir noiets viens pamatīgs aplis, 
jo „Vella kalpi”  bija arī mūsu 
pirmais iestudējums 2005. gada 
vasarā. Toreiz tā bija mīlestības 
caurstrāvota nejauša veiksme, kas 
10 izrādēs pulcēja 60 tūkstošus 
skatītāju. Šogad „Vella kalpi” būs 
nopietns atskaites punkts mūsu 
teātra izaugsmei un misijai – pulcēt 
ļaudis labiem nodomiem. Jubilejas 
sezonā atkal iestudējam „Vella 
kalpus”, bet jaunās krāsās un 
skanējumā,” stāsta Muzikāla 
teātra 7  direktors Aigars Dinsbergs.
 Režisora Voldemāra Šoriņa vadībā 
scenogrāfs Jānis Jansons radījis 

skatuvi trīs stāvos, talkā ņemot 
iespējas, ko vēlā vasaras vakarā 
piedāvā pati daba. Lugas autors 
Kārlis Anitens pēc režisora ieceres 
veidojis kostīmus, turpinot lugā 
ielikto sadursmi starp mīlestību 
un nodevību. Izrādē izmantota 
Raimonda Paula un Raimonda 
Tigula mūzika gan no vēsturiski 
slavenajām kinofilmām, gan no 
2005. gada „Muzikālā teātra 7” 
mūzikla, kā arī pāris princešu 
cienīgi pārsteigumi kādā mums 
pazīstamā svešvalodā, ko gan 
izrādes veidotāji šobrīd neatklāj. 
Izrādes horeogrāfs ir Alberts 
Kivlenieks, muzikālais producents – 
Atis Auzāns.
 „Vella kalpu” piedzīvojumus 
uz skatuves izdzīvos Karīna 
Tatarinova, Jolanda Suvorova, 
Anna Šteina, Līga Robežniece, 
Zane Burnicka, brašo Vella kalpu 
lomās iejutīsies Gints Andžāns, 
Jānis Auzāns un Atis Ieviņš, 
savukārt viņu līgavas atveidos 
Vita Baļčunaite, Helēna 
Vasiļevska un Samanta Tīna. 
Pārējās lomās - Juris Kalniņš,  
Ērika  Eglija, Zigurds Neimanis, 
Akvelīna Līvmane, Atis Auzāns, 
māsas Legzdiņas, Kārlis Anitens, 
Anita Levša, Olga Stupiņa, 
Sergejs Ivanovs, Alberts 
Kivlenieks un daudzi citi.
 Biļetes iepriekšpārdošanā 
nopērkamas „Biļešu paradīze” 
kasēs un internetā – 
www.bilesuparadize.lv, kā 
arī viesizrāžu norises vietās.

Svinēsim Alūksnes 
pilsētas svētkus kopā!

(turpinājums no 1. lappuses)

Alūksniešu ģimenes – 
uz gājienu!

 Uzsverot ģimeni kā vērtību, 
īpašs notikums šajos svētkos būs 
Alūksnes Ģimeņu gājiens „Bērni 
– vecāku atspulgs”, kurā aicinām 
piedalīties visas ģimenes, kas dzīvo 
Alūksnē un novadā, izvēloties 
savam raksturam vai uzvārdam 
atbilstošu noformējumu vai arī vien-
kārši tāpat iesaistoties gājienā. Īpaši 
tajā aicinām piedalīties Alūksnes 
pilsētas ģimenes, kam 2014. gadā 
ir piepulcējies mazulis, jo gājiena 
noslēgumā sumināsim mazos alūks-
niešus, kuri šogad Alūksnē dzimuši 
no gada sākuma līdz pilsētas svēt-
kiem. Nākotnē pašvaldība to varētu 
veidot kā tradīciju, sveicot pilsētas 
svētkos tos bērniņus, kuri dzimuši 
no vieniem līdz nākamajiem svēt-
kiem. Gājienam ģimenes aicinām 
pulcēties pie Alūksnes Mākslas 
skolas Ojāra Vācieša ielā 2 un tas 
noslēgsies pie Jaunās pils.
 Sestdien notiks arī dažādas spor-
tiskās aktivitātes – gan laukumā 
Ojāra Vācieša ielā, kur tās piedāvās 
biedrība “Spēka pasaule”, gan Pils-
salā, kur notiks pludmales volejbola 
turnīrs un “Ghetto games”. Muižas 
parkā savukārt varēs iesaistīties 
orientēšanās aktivitātēs “Iepazīsti 
parku”.

Apbalvos sakoptāko 
īpašumu saimniekus

 Dienas otrajā pusē svētku nori-
ses sāksies muižas parkā, kur būs 
dažādas radošās darbnīcas, varēs 
fotografēties lidojumā uz batuta, 
satikt mīmus un parka muzikantus, 
spēlēt kroketu, šaut ar loku, klausī-
ties Dāvja Mazurenko un Elizabetes 
Skrastiņas koncertu. Pēcpusdienā 
pie Jaunās pils apbalvosim pašval-
dības konkursa „Sakop, rādi, lepo-
jies” laureātus un dalībniekus un 
šo ceremoniju muzikāli papildinās 
dziedātājs Nikolajs Puzikovs. Skvē-
rā Lielā Ezera ielā noslēgsies jauno 
mākslinieku simpozijs, kura laikā 
kopš pagājušās nedēļas top piecas 
jaunas skulptūras, kas papildinās 
pilsētvidi. Savukārt vakarpusē uz 
koncertu peldvietā „Vējiņš” aicināti 
rokmūzikas cienītāji, jo muzicēs 
gan vietējās rokgrupas, gan viesi. 
Sestdien aicinām svētku apmeklē-
tājus drošības apsvērumu dēļ nepel-
dēties peldvietā “Vējiņš” pasākumu 
norises laikā. Protams, svētku laikā 
netrūks arī citu aktivitāšu – piepūša-
mās atrakcijas, batuti, velokarti, kā 
arī vilcieniņš, kas vizinās pa parku.
 Pilsētas svētku norisēs sestdien 
aktīvi iesaistīsies arī Alūksnes 
muzejs, kur būs aplūkojamas 
vairākas izstādes, savukārt bijušajā 
kinoteātra zālē Jaunajā pilī ikviens 
varēs noskatīties dažādus Latvijas 
Kino, foto un fono dokumentu 
arhīva video materiālus par Alūksni, 
alūksniešu Gunāra Ozoliņa un 
Viļņa Blūma filmu “Viena vasara”, 
piedalīties Vēsmas Kokles – Līviņas 
jaunās grāmatas atvēršanas svētkos 
un noskatīties viņas filmu “Pilnmē-
ness naktī”.

Vakarā – ballīte 
uz Pils ielas

 Vakarā pulksten 21 Pilssalas estrā-
dē sāksies mūzikls “Vella kalpi”, bet 
ieeja estrādē būs atvērta jau no 20. 
Tā kā mūziklam būs apjomīgas de-
korācijas un skatuves iekārtojums, 
kura demontāžai pēc uzveduma ir 
nepieciešams ilgs laiks, sestdienas 
vakarā balle notiks pie Jaunās pils, 
kur svētku apmeklētāji varēs iedejot 
jauno Pils ielas asfaltu grupas 
“Mazā Parīze” ar Lauri Amantovu 
un Diānu Pīrāgu un Roberto Meloni 
izpildīto ritmu pavadījumā. Turpat 
pie pils pusnaktī varēsim vērot 
svētku salūtu, bet ballēt varēs līdz 
četriem naktī.
 Lai arī piektdienas un sestdienas 
vakaros pirms pasākumiem Pilssa-
las estrādē iespēju robežās tiks no-
drošināts vairāk biļešu tirdzniecības 
vietu kā citkārt, tomēr aicinām ska-
tītājus gan uz piektdienas atklāšanas 
pasākumu, gan sestdienas mūziklu 
biļetes iegādāties iepriekšpārdoša-
nā, lai īsi pirms pasākumu sākuma 
neveidotos drūzma pie ieejas. To ir 
iespējams izdarīt Alūksnes pilsētas 
Tautas nama kasē pašvaldības admi-
nistratīvajā ēkā Dārza ielā 11.
 Ņemot vērā, ka daudzas svētku 
norises notiks pilsētas centrā, jau 
iepriekš atvainojamies centrā dzīvo-
jošajiem alūksniešiem, ka nakts-
miers būs traucēts.

Būs satiksmes 
ierobežojumi

 Svētku laikā Ojāra Vācieša ielas un 
Pils ielas posmi pilsētas centrā, Sko-
las, Margaritas un Pilssalas ielas būs 
slēgtas transportlīdzekļu satiksmei, 
tāpat arī Pilssalā iebraukt nevarēs. 
Piektdienas un sestdienas vakaros, 
pirms pasākumiem Pilssalā, Ojāra 
Vācieša ielu no Pils ielas virzienā 
uz salu un Pilssalas ielu izmantosim 
transportlīdzekļu novietošanai par 
maksu - 2 eiro no transportlīdzekļa.
 Alūksne ir skaista, bet maza pilsēta, 
tādēļ svētku rīkotāji aicina alūks-
niešus, cik iespējams, pārvietoties 
kājām. Atgādinām, ka rekonstruk-
cijas dēļ ir slēgtas Skolas, Parka, 
Dzirnavu ielas, bet mašīnas novietot 
ir iespējams laukumā pie adminis-
tratīvās ēkas Dārza ielā 11.
 Svētdien Alūksnes kapsētā tiksies 
dzimtas, pieminot savus tuviniekus, 
bet vēlāk, turpinot jauko tradīciju, 
Tempļakalnā aicinām uz Normunda 
Rutuļa un Slavenā Rīgas orķestra 
koncertu. Tirdzniecībai kapsētas 
teritorijā aicinām pieteikties, zvanot 
pa tālruni 26590320.
 Kā ierasts, svētdien kursēs papildus 
bezmaksas autobusu reisi no auto-
ostas uz kapsētu un atpakaļ laika 
posmā no 9.00 līdz 15.00. Tiem 
nebūs konkrēti noteikti atiešanas 
laiki - tiklīdz viens autobuss ar 
pasažieriem būs piepildīts, tas do-
sies uz kapsētu un sekos nākamais. 
Intensīvie papildu reizi no autoostas 
uz kapiem tiks organizēti no pulk-
sten 9.00 līdz 12.00, bet no kapiem 
uz autoostu – no pulksten 13.00 līdz 
15.00.


