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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Alūksnes novada pašvaldība
23. maijā  

no pulksten 9.00 līdz 13.00 
aicina apmeklēt 

Alūksnē, administratīvās ēkas 
laukumā, Dārza ielā 11

Tirgotāji dalību var pieteikt līdz 
20.05.2015., zvanot pa tālruni 

25425222 
Uz tikšanos!

mājražotāju 
un amatnieku 
izstrādājumu

tirdziņu

2015. gada 6. jūnijā
Alūksnē

Latvijas Senioru 
koru svētki

 Alūksnes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
15.00 Svētbrīdis ar Latvijas koru 
dziedājumu

 No Brūža ielas
15.40 Svētku gājiens uz 
Alūksnes Pilssalas estrādi

 Alūksnes Pilssalas estrādē
16.00 Koncerts „Debesis un 
zeme skan”

 Koncertā piedalās: Latvijas 
senioru jauktie un sieviešu kori, 
Valmieras politiski represēto 
vīru koris „Baltie bērzi”, Evija 
Mundeciema (flauta), Inese Uš-
pele (alts), Arta Tarasova (čells), 
Juris Kristons (taustiņinstru-
menti), Aivars Gudrais (ģitāras), 
Zigrfīds Muktupavels (koncerta 
vadītājs un solists).

 Koncerta mākslinieciskie 
vadītāji – Bruno Cabulis un 
Daiga Galeja, koncerta režisore 
– Sanita Eglīte

Ieeja: brīva

Alūksnes muzejs: 
plkst. 15.00 „Malienas Ziņām – 90” - jubilejas 

izstādes atklāšana, jubilejas pasākums.

no plkst. 19.00 līdz 24.00 „Aiz manis stāv zvaig-

znes, ko Tu man padarīsi” (Rainis):

- Raiņa un Aspazijas vēstuļu lasīšana, laikraksta 

“Malienas Ziņas” 90 gadu jubilejai veltīti teat-

ralizēti lasījumi, īsfilma par agrāko tipogrāfijas 

darbu Alūksnē, prezentācija par darbu laikrak-

sta “Malienas Ziņas” redakcijā.

Ekspozīcijā „Laikmetu mielasts” vēsturisko 

vārdu minēšanas sacensības.

Bejas muzejs: 
no plkst. 13.00 „Baltais tēvs paslēpies cīruļa bal-

sī” - mākslas zāģēšanas sacensības „Ierūcini zāģi 

un ļaujies fantāzijai”, jaunās klēts iesvētīšana, 

pašdarinātu linu kreklu un skolēnu amata mācī-

bas darbu izstādes, 196.Bejas mazpulka aktivitā-

tes, spēka putra, Bejas amatierteātra pirmizrāde 

un noslēguma balle „Dainās”.

Nakts ekspozīcija atvērta no plkst. 22.00 līdz 

24.00.

Jaunlaicenes muzejs: 
no plkst. 20.00 līdz 24.00 „Sapņu pilis, vēju zirgi” 

– iepazīšanās ar Raiņa dzejoli „Zināt gribētājs”, 

mākoņu aitiņu un ezerbuļļu ganīšana, vēju zirgu 

polo, zaķu šaušana, dārziņa celšana mēnesim.

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejs: 
no plkst. 19.00 līdz 01.00 „Pastāvēs, kas pārvēr-

tīsies”:

- izstādes „Koka pārvērtības” atklāšana. Pieda-

lās Veclaicenes vīru vokālais ansamblis,

- A. Puzuļa un muzeja krājuma koka apstrādes 

darba rīki un koka amatnieku mūsdienu darbi. 

Ekskursija muzeja teritorijā izveidotajā dabas 

takā „Koki stāsta”, - stāsts par koku nozīmi 

latviešu folklorā un latviešu zemnieka dzīvē,

- koka rotaļlietas un spēles, - Alūksnes novada 

mazpulku aktivitātes.

Pededzes muzejs: 
no plkst. 20.00 līdz 24.00 „Ar pūces spieģeļa 

acīm es pasaulē raugos”- latvju zīmju veidošana, 

rotaļās iešana, izstādes atklāšana.

Veclaicenes muzejs: 
no plkst. 20.00 līdz 24.00 „Dižgaru darbi Korne-

tu ezeros atspulgo” – jautras spēles: stīvēšanās ap 

klupšanas akmeni, šim drusku pietrūkst…, sliekas 

un gliemeža skriešanās, liriska romantika pie 

ezermalas ugunskura.

Zeltiņu muzejs: 
no plkst. 20.00 līdz 24.00 „Zelta zirga skrējiens 

Zeltiņos” -  laikrāža modināšana, seno ēku stāsti, 

pakavu spodrināšana, zirgu dancināšana.

Mums tagad ir mūsu pašu valsts, mēs esam vienota tauta, bet tas arī nav galamērķis. 
Nedomāsim, ka nu mums valsts ir un vairāk nekā nevajagas. Valsts ir tikai ceļš, kas dod 
mums iespēju uz priekšu un uz augšu iet, iet patiesam mērķim pretim, tuvodamies 
garīgai pilnībai, kas dos mums prieku tālāk censties un uz priekšu iet.

(K. Ulmanis)

                       Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības 
                          atjaunošanas 25. gadadienā!

Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnē atceras 4. maiju
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 4. maijā apritēs 25 gadi 
kopš vēsturiskās dienas, kad 
Latvijas PSR Augstākās Padomes 
deputāti pieņēma deklarāciju 
“Par Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanu”. 

 Otrdien, 28. aprīlī Alūksnes novadā 
viesojās 4. maija Deklarācijas kluba 
biedri, toreizējie deputāti - Pēteris 
Simsons, Juris Karlsons, Velta 
Čebotarenoka, Aivars Berķis un 
Aleksandrs Kiršteins.
  Vispirms viņi nelielā piemiņas brī-
dī tikās pie kolēģa – Ivara Caunes 
atdusas vietas Alūksnes Lielajos 
kapos, godinot arī viņu kā vienu no 
tiem, kas balsoja par neatkarības at-
jaunošanu. Vēlāk Alūksnes novada 
vidusskolā piedalījās klases stundās, 
kas bija veltītas tādām tēmām kā 
vērtības, patriotisms, 1990. gada 4. 
maijs un citas.
 Pēcpusdienā Alūksnes novada 
vidusskolā notika svinīgā līnija, 
kas bija veltīta 1990. gada 4. maija 
nozīmīgajam notikumam. tajā 

piedalījās gan skolas kolektīvs, gan 
arī Alūksnes novada pašvaldības un 
novada skolu pārstāvji.
 Vēlāk svinīgais pasākums notika 
Alsviķu arodskolā, bet pēc tā viesi 

devās uz Gulbenes kapiem, kur ap-
meklēja Pētera Gabranova atdusas 
vietu.
 Savukārt 4. maijā pulksten 17.00 
pašvaldības administratīvās ēkas 

lielajā zālē notiks Latvijas Repub-
likas Neatkarības atjaunošanas 25. 
gadadienai veltīts pasākums „Pa-
auklē, saulīte, manu zemīti”. Ieeja 
pasākumā – bez maksas.

Muzeju nakts Alūksnes novada muzejos 16. maijā

 Piemiņas brīdī pie Ivara Caunes atdusas vietas Alūksnes Lielajos kapos 4. maija Deklarācijas kluba biedri 
- Pēteris Simsons, Juris Karlsons, Velta Čebotarenoka, Aivars Berķis un Aleksandrs Kiršteins un Ivara 
Caunes ģimenes locekļi - meita Ilze Līviņa, sieva Aina Caune, znots Sandors Saulvedis Līviņš un Alūksnes 
novada domes pārstāvji - Aivars Fomins un Jānis Sadovņikovs                                              Evitas Aplokas foto
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Izsole
 AS SIMONE, reģ.nr. 
43203003117, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli 2015. gada 15. 
jūnijā plkst. 10.00 pārdod 
nekustamo īpašumu ar kadastra 
numuru: 36019000256, 
adrese: Apes iela 12-14, Alūksne, 
Alūksnes novads. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties 
AS SIMONE administratīva-
jā ekā, adrese: Parka iela 2C, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, un 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv. Īpa-
šums apskatāms darbadienās līdz 
plkst. 17.00, iepriekš saskaņojot, 
tālr.28665428. Izsoles sākumce-
na - 4260.00 EUR, nodrošinā-
jums - 426.00 EUR, izsoles solis 
- 200 EUR. Reģistrācijas maksa 
(EUR 5,00) un nodrošinājums 
jāiemaksā AS SIMONE, reģ.
Nr. 43203003117, SEB bankas 
norēķinu kontā 
LV48UNLA0025000467504.  
 Izsoles dalībnieku reģistrācija 
notiek AS SIMONE 
administratīvajā ēkā Parka ielā 
2C, Alūksnē, Alūksnes novadā no 
sludinājuma publicēšanas dienas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
mājas lapā www.aluksne.lv, 
Alūksnes novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā 
„Alūksnes Novada Vēstis” 
līdz 2015. gada 12. jūnijam 
plkst.15.00.

Izveidots 
diskusiju forums 
uzņēmējiem
 Lai veicinātu novada uzņēmēju 
komunikāciju ar pašvaldību, 
kā arī uzņēmēju savstarpējo 
saziņu, no 1. februāra Alūksnes 
novada pašvaldība piedāvā jaunu 
iespēju – interneta forumu, kurā 
uzņēmēji var veidot savstarpējas 
diskusijas un pieredzes apmaiņu, 
gan arī komunicēt ar pašvaldību.
 Foruma vietni izveido-
jusi pašvaldības Informāciju 
tehnoloģiju nodaļa un saite uz 
to atrodama pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv sadaļā 
„Uzņēmējdarbība”. Forums 
darbojas kā slēgta vide, kurā 
uzņēmēji var autorizēties ar 
savu lietotāja vārdu un paroli.
 Plānots, ka forumā pašvaldība 
ievietos visus jaunumus, kas at-
tiecas uz uzņēmējdarbības jomu.  
Uzņēmējiem ir iespēja gan 
uzdot jautājumus pašvaldībai, 
gan rakstīt ierosinājumus un 
atsauksmes.

Laipni aicināti uz sadarbību!

Sēdes 

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde  

13. maijā 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
 18. maijā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
 21. maijā 10.00

Domes sēde    
 28. maijā 10.00

Domes 23. aprīļa sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 23. aprī-
ļa sēdē deputāti izskatīja 21 darba 
kārtības jautājumu.

 Dome nolēma:

 - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu – dzīvokli, Tirgotāju 
ielā 16C – 9, Alūksnē ar kopējo 
platību 40,20m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un 
zemes. Atsavināšanas izdevumus 
segs dzīvokļa īrnieka ģimenes 
loceklis, bet pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tos iekļaus pir-
kuma līgumā noteiktajā cenā. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot to par brīvu cenu 
dzīvokļa īrnieka ģimenes loceklim, 
uzdot nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu atsavi-
nāšanas komisijai,

 - sagatavot atsavināšanai nekusta-
mā īpašuma “Grišas”, Mārkalnes 
pagastā sastāvā esošu, pašvaldībai 
piederošu zemes vienību, par kuru 
Mārkalnes pagasta pārvalde 2007. 
gadā noslēgusi zemes nomas līgumu 
ar fiziskām personām. Uz zemes 
vienības atrodas nomnieku tiesiska-
jā valdījumā esošas ēkas un būves. 
Atsavināšanas izdevumus segs 
zemes vienības atsavināšanas iero-
sinātāji. Pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas izdevumus  ieskaitīs 
zemes pirkuma līgumā noteiktās 
cenas samaksā. Nodot atsavināšanai 
minēto īpašumu, pārdodot to par 
brīvu cenu ierosinātājiem. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un atsa-
vināšanu veikt Īpašumu atsavināša-
nas komisijai,

 - nodot bez atlīdzības valstij 
Aizsardzības ministrijas personā 
nekustamo īpašumu „Namdari”, 
Alsviķu  pagastā valsts aizsardzības 
funkcijas nodrošināšanai,

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 2014. gada 26. jūnija 
lēmuma Nr. 237 „Par medību platī-
bu apsaimniekošanu” 2. punktā, kas 
turpmāk noteiks, ka medību tiesību 
nomu pašvaldības medību platībās 
var piešķirt pašvaldības medību 
platībās, kas atrodas mednieku 

formējuma vai fiziskas personas  
medību iecirkņa (reģistrēta Valsts 
meža dienesta kontroles teritorijas 
datu bāze) teritorijā, vai tuvāk kā 
100 m attālumā no tā,  nerīkojot 
medību tiesību  nomas izsoli, bet 
pārējos gadījumos – rīkojot medību 
tiesību nomas izsoli ar 2014. gada 
26. jūnija lēmuma 1. punktā noteik-
to izsoles sākumcenu,

 - pamatojoties uz Azartspēļu un 
izložu likumu, atļaut SIA „JOKER 
LTD” atvērt sporta totalizatora un 
derību pieņemšanas vietu un orga-
nizēt attiecīgos pakalpojumus telpās 
Pils ielā 27A, Alūksnē,

 - izdarīt grozījumu Alūksnes nova-
da domes 2013. gada 26. septem-
bra lēmumā Nr. 428 ,,Par maksas 
apstiprināšanu Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem”, papildinot 
to ar punktu, kas nosaka, ka maksa 
par laulības  reģistrācijas ceremoni-
ju ārpus nodaļas telpām citā laulības 
noslēgšanai piemērotā vietā ir 55 
EUR. Transporta pakalpojumus 
laulības reģistrācijai ārpus Alūksnes 
novada Dzimtsarakstu nodaļas uz 
laulības reģistrācijas vietu un atpa-
kaļ nodrošina laulības slēdzēji. Šis 
lēmums stāsies spēkā no 1. maija,

 - pamatojoties uz domes saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 47/2013 
„Alūksnes novada pašvaldības 
naudas balvas par izciliem sasniegu-
miem sportā un kultūrā piešķiršanas 
kārtība un apmērs”, piešķirt naudas 
balvu 700 EUR Oskaram Muižnie-
kam par izcīnīto 1. vietu Latvijas 
čempionātā biatlonā un distanču 
slēpošanā, kā arī 1. vietu Latvijas 
III Ziemas Olimpiādē biatlonā un 
distanču slēpošanā, piešķirt naudas 
balvu 200 EUR Intaram Dambim 
par izcīnīto 2. vietu Latvijas III 
Ziemas Olimpiādē bobslejā,

- pamatojoties uz domes notei 
kumiem Nr. 2/2014 „Par atbalstu 
Alūksnes novada pašvaldības ama-
tierkolektīviem, komandām, indivi-
duālajiem dalībniekiem, sportistiem 
par izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā”, piešķirt atbalstu šādiem 
novada jaunajiem sportistiem: 270 
EUR Regīnai Rudzītei - par iegūto 
1. vietu 2015. gada Latvijas biat-
lona čempionātā  jaunietēm un 2. 
vietu Latvijas III Ziemas olimpiādē 
biatlona sprintā, 250 EUR Ingum 

Deksnim - par iegūto 2. vietu 2015. 
gada Latvijas biatlona čempionātā 
jauniešiem un 2. vietu Latvijas III 
Ziemas olimpiādē biatlona sprintā, 
70 EUR Vladislavam Ņedaivo-
dinam - par iegūto 1. vietu 2015. 
gada Latvijas biatlona čempionātā 
jauniešiem un 70 EUR Linardam 
Zēmelim - par iegūto 1. vietu 2015. 
gada Latvijas biatlona čempionātā 
junioriem,

 - pamatojoties uz domes 
2015. gada 26. februāra noliku-
mu Nr.1/2015 „Alūksnes novada 
pašvaldības kultūras un kultūriz-
glītības iestāžu projektu konkurss” 
atbalstīt un piešķirt finansējumu 
daļējā apmērā šādiem pašvaldības 
kultūras un kultūrizglītības iestāžu 
projektiem: Veclaicenes tautas nama 
projektam „Igauņu dienas Veclaice-
nē 2015” 960 EUR, Alūksnes pilsē-
tas bibliotēkas projektam „Dzejas 
atspulgi Alūksnes ezerā” 740 EUR, 
Alūksnes pilsētas Tautas nama 
projektam „Alūksnes pilsētas Tautas 
nama skolotāju kora „Atzele” dalība 
Starptautiskajā koru konkursā Ru-
mānijā” 2240 EUR, Zeltiņu tautas 
nama projektam „Otrais Jokdaru 
festivāls Zeltiņos „Vajag tik rakt” 
3700 EUR, Alūksnes muzeja pro-
jektam „Aiz manis stāv zvaigznes, 
ko Tu man padarīsi?” 600 EUR, 
Alūksnes Mūzikas skolas projektam 
„Alūksnes Mūzikas skolai - 70” 298 
EUR, bet neatbalstīt Sporta, kultū-
ras, interešu izglītības un mūžizglī-
tības centra „Dailes” projektu „Deju 
raksti Melnupē”,

 - noteikt maksas pakalpojumus 
Latvijas Puķu draugu saietā, kas no-
tiks 2015. gada 18. jūlijā Alūksnē: 
dalības maksa 15 EUR no personas 
(netiek aplikta ar PVN), maksa 
par vietu kopīgā transportā 3 EUR 
no personas (ar PVN) un maksa 
par tirdzniecības vietas (4 x 3 m) 
izveidošanu un apkalpošanu 5 EUR 
(ar PVN),

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 
1400 EUR Alūksnes novada 
pašvaldības policijai individuālās 
drošības sistēmas (elektrošoka) 
iegādei un apmācībai. Drošības 
sistēma nepieciešama pašvaldības 
policijas darbības nodrošināšanai 
gadījumos, kad jāveic kādu agresīvu 
un pretojošos personu aizturēšana,

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 1680 EUR 
Alūksnes novada pašvaldības poli-
cijai četru digitālo kameru iegādei. 
Kameras plānots iegādāties, ņemot 
vērā to, ka tiek konstatēti gadījumi, 
kad ir demolētas pilsētvidē izvie-
totās dekorācijas un citi objekti, un 
ir nepieciešama šāda veida notiku-
mu fiksēšana, lai atrastu vainīgās 
personas,

 - izdalīt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu 2600 EUR 
pasākuma „Dabas koncertzāle” 
rīkošanas līdzfinansējumam. Pasā-
kums notiks 19. jūnijā Veclaicenē, 
Drusku pilskalnā,

 - noteikt drukas pakalpojumu 
cenas uz ERAF projekta „Publiskās 
interneta pieejas punktu attīstība 
Alūksnes novadā” ietvaros iegā-
dātās aparatūras: A4 melnbalts 5% 
- 50% pārklājums - 0,08 EUR (ar 
PVN), A4 melnbalts 50% - 100% 
pārklājums 0,25 (ar PVN), A3 
melnbalts 5% - 50% pārklājums – 
0,17 EUR (ar PVN), A3 melnbalts 
50% - 100% pārklājums – 0,51 
EUR (ar PVN), A4 krāsains 5% 
- 50% pārklājums - 0,34 EUR (ar 
PVN), A4 krāsains 50% - 100% 
pārklājums – 0,79 EUR (ar PVN), 
A3 krāsains 5% - 50% pārklājums 
– 0,68 EUR (ar PVN), A3 krāsains 
50% - 100% pārklājums – 1,57 
EUR (ar PVN),

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 7/2015 „Par aizliegumu ģenētis-
ki modificēto kultūraugu audzēšanai 
Alūksnes novada teritorijā”,

 - ar mērķi uzglabāt un izdalīt 
pārtikas pakas Eiropas Savienības 
pārtikas programmas realizēšanai, 
nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais 
Krusts” bezatlīdzības lietošanā uz 
tās sabiedriskā statusa laiku, bet 
ne ilgāk kā par 3 gadiem, telpas 
Alūksnes novada pagastu pārvaldēs,

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības 2014. gada konsolidēto 
pārskatu.

Ar domes lēmumiem pilnībā var 
iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 

„Ziņas par pašvaldību”.

 15. aprīlī notika Alūksnes novada 
domes ārkārtas sēde. Tajā dome 
nolēma:

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomei atļauju Alūksnes 
novada pašvaldībai ņemt aizņē-
mumus Valsts kasē ar tās noteik-
tajiem aizņēmuma procentiem, 
lai īstenotu divus KPFI projektus 

- „Alūksnes novada pašvaldības 
publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūras atjaunošana”” (līdz 
202 024,02 EUR) un „Alūksnes 
novada pašvaldības publisko terito-
riju apgaismojuma infrastruktūras 
modernizācija”” (līdz 205 669,98 
EUR). Pirmajā projektā paredzēts 
atjaunot apgaismojumu Mežinieku 
ielā, trasē, Laurencenes un Bēr-
zu ielās, otrajā - 17 pilsētas ielās 

un to posmos. Abu aizņēmumu 
pamatsummas atmaksas termiņš no 
2016. gada marta līdz 2025. gada 
decembrim;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju pašvaldībai 
galvot par SIA „RŪPE” ilgtermiņa 
aizņēmumu Valsts kasē ar tās no-
teikto procentu likmi vai „AS „SEB 

banka” ar tās noteikto mainīgo 
procentu likmi Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda projektu īstenošanai 
314 000 EUR apmērā. Aizņēmums 
paredzēts ūdenssaimniecības pro-
jektu Strautiņu, Jaunzemu, Alsviķu 
un Zeltiņu ciemos īstenošanai. 
SIA „RŪPE” ilgtermiņa 
aizņēmumu garantēt ar pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem.

Domes 15. aprīļa sēdē
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Apmeklētāju pieņemšana maijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 
apmeklētājus pieņems 11. un 18. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 

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

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

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
apmeklētājus pieņems 11. un 18. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 

un 8. un 22. maijā  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.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 06.05.2015. 13.00 – 14.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 20.05.2015. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 18.05.2015. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 18.05.2015. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 18.05.2015. 16.00 – 17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars 
MELDERS 28.05.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 27.05.2015. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 21.05.2015. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 18.05.2015. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis 
ZARIŅŠ 28.05.2015. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 13.05.2015. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 13.05.2015. 9.00 – 10.00 Tirgotāju ielā 18, 2.stāvā, Alūksnē

Turpinās Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015. - 
2027. gadam pilnveidotās 
redakcijas publiskā  apspriešana
   Ar 2015. gada 15. aprīļa 
Alūksnes novada domes lēmumu 
Nr.130 „Par Alūksnes novada 
teritorijas plānojuma 2015. - 
2027. gadam pilnveidotās 
redakcijas nodošanu 
publiskai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai”, 
plānojums nodots publiskai 
apspriešanai. 
   
 Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2015. gada 22. aprīļa 
līdz 13. maijam.
 Ar teritorijas plānojuma pilnveido-
to redakciju var iepazīties  Alūksnes 
novada pašvaldības administratī-
vajā ēkā, 1. stāva foajē, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
darba dienās no 8.00 līdz 17.00 un 
Alūksnes novada pagastu pārval-

dēs to darba laikā, kā arī novada 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
„Sabiedrības līdzdalība”.
 Rakstiskus priekšlikumus vai iebil-
dumus var iesniegt personīgi vai pa 
pastu Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, LV-4301, vai 
elektroniski - e-pasts: dome@
aluksne.lv. Iesniegumu vai iebildu-
mu iesniegšanas termiņš 2015. gada 
13. maijs (pasta zīmogs).
 Publiskās apspriešanas laikā 
apmeklētājus pieņems Alūksnes 
novada pašvaldības teritoriālplāno-
tāja Aivita Māsēna, pirmdienās  no 
plkst.13.00 līdz 17.30 un trešdienās, 
no plkst.8.00 līdz 12.00, telefons 
64381487, e-pasts: aivita.masena@
aluksne.lv, Dārza ielā 11,  211. kabi-
netā, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Galvenie darba pienākumi: 
-  veikt digitālo karšu sastādīšanu, 
precizēšanu, aktualizēšanu un sagla-
bāšanu; 
-  veikt ģeotehnisko, ģeodēzisko un 
citu teritorijas inženierizpētes darbu 
uzskaiti;
-  uzturēt un aktualizēt kopējos nova-
da inženiertīklu plānus;
-  organizēt vietējā ģeodēziskā tīkla 
uzturēšanu.

Prasības pretendentam:
-  augstākā  izglītība, vēlama ģeo-
grāfijas, vides zinātņu vai zemes 
ierīcības jomā; 
-  labas iemaņas darbā ar datoru; 
-  vēlama pieredze strādāt ar 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmām 

vai speciālām kartogrāfijas 
datorprogrammām; 
-  teicamas saskarsmes, komunikāci-
jas un organizatora prasmes;
-  B kategorijas autovadītāja 
apliecība.

  Pieteikuma (motivācijas) 
vēstuli, izglītības un profesionālās 
darbības aprakstu (CV) līdz 
2015. gada 8. maija plkst. 16.00 var 
nosūtīt pa faksu 64381150, e-pastu 
dome@aluksne.lv, pa pastu vai 
nogādāt personīgi – Alūksnes novada 
pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, 
LV - 4301, 306. kabinetā. 
Kontaktpersona 
Janīna Čugunova, t. 26118815.

Būvvalde septiņus objektus atzīst par vidi degradējošiem
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada Būvvalde, 
pamatojoties uz Būvniecības 
likuma, Vispārīgo būvnoteikumu 
un pašvaldības saistošo 
noteikumu prasībām, 
12 nekustamajiem īpašumiem 
Alūksnē un tās tuvākajā 
apkārtnē sastādījusi pārbaudes 
aktus par to tehnisko stāvokli, 
bet 7 objekti uz šo brīdi  atzīti 
par vidi degradējošiem.

 Būvniecības likums nosaka, 
ka gadījumā, ja būve ir pilnīgi vai 
daļēji sagruvusi vai arī nonākusi 
tādā tehniskā stāvoklī, ka ir bīstama 
vai bojā ainavu, tad tās īpašniekam 
atbilstoši pašvaldības lēmumam 
būve jāsakārto vai jānojauc.
 Vispārīgie būvnoteikumi paredz, 
ka būve ir jāsakārto, jāveic tās 
konservācija vai jānojauc, ja tās 
stāvoklis neatbilst Būvniecības 
likuma prasībām un tas ir 
fiksēts būvvaldes lēmumā, ja būves 
fasādes un citu ārējo konstrukciju 
tehniskais stāvoklis vai to ārējais 

izskats neatbilst pilsētvides 
ainavas vai ainaviski vērtīgās 
teritorijas prasībām – būve ir 
vidi degradējoša vai bojā ainavu. 
Saskaņā ar būvnoteikumiem, 
pašvaldība būves īpašniekam 
var noteikt pienākumu sakārtot 
būvi, veikt tās konservāciju 
vai nojaukt to.
 Savukārt Alūksnes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 20/2014 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Alūksnes novadā 
2015. gadā” nosaka, ka ar 
nekustamā īpašuma nodokli 3% 
apmērā no lielākās (būvei 
piekritīgās zemes vai būves) 
kadastrālās vērtības, apliek vidi 
degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošās būves. 
Lēmumu par kāda objekta 
klasificēšanu par vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu vai par šī statusa 
atcelšanu pieņem Būvvalde.
 saistošie noteikumi nosaka, 
ka nekustamā īpašuma nodokli 
aprēķina un maksāšanas paziņoju-
mu nosūta nodokļu maksātājam, 
sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, 
kad lēmums par būves klasificēšanu 
par vidi degradējošu, sagruvušu vai 

cilvēku drošību apdraudošu 
ir kļuvis neapstrīdams vai ir 
beidzies termiņš augstākās iestādes 
izdotā administratīvā akta, ar kuru 
atstāts spēkā sākotnējais lēmums, 
pārsūdzēšanai, un tas nav 
pārsūdzēts.
- Jaunais Būvniecības likums 
norāda, ka būves īpašniekam 
jānodrošina būves un tās 
elementu uzturēšana visā 
ekspluatācijas laikā tā, lai tā būtu 
mehāniski stipra, stabila, 
ugunsdroša, atbilstu nekaitīguma, 
higiēnas un vides aizsardzības  
prasībām, būtu droša lietošanā un 
pieejama cilvēkiem ar kustības 
traucējumiem, akustiski aizsargāta 
un energoefektīva, bet tajās 
pielietoto materiālu un dabas 
resursu izmantošana būtu 
ilgtspējīga. 
Vienkāršiem vārdiem likuma 
prasības var tulkot šādi: ēkas vai 
būves ir jāuztur tādā kārtībā, kādā 
tās ir nodotas ekspluatācijā un 
nepārtraukti uzlabojamas, mainoties 
būvniecības likumdošanai. Esam 
ķērušies pie apjomīga darba – 
objektiem, kuri ar savu stāvokli 
nedara godu videi ne pilsētā, ne 
pagastu teritorijās. Būvniecības 

likumā, Vispārīgajos 
būvnoteikumos un pašvaldības 
saistošajos noteikumos ir noteikti 
galvenie kritēriji, uz kuriem 
balstoties, varam novērtēt, vai 
objekts ir vidi degradējošs. Bieži 
vien, nekustamo īpašumu 
īpašniekiem pietrūkst informācijas 
par likumu un noteikumiem, kā arī 
saviem pienākumiem un atbildību. 
Šī informācija var kalpot kā 
atgādinājums, bet neskaidrību 
gadījumā, atbildes uz šiem 
jautājumiem var saņemt būvvaldē, 
- skaidro Būvvaldes vadītājs – 
galvenais arhitekts Arvīds 
Račinskis.
 Pildot būvniecības likuma 
prasības, tika apzinātas ainavu 
bojājošas un pat bīstamas ēkas un 
būves pilsētā, bet turpmāk līdzīgs 
process sagaida arī objektus 
pagastu teritorijās, kur ir 
saglabājušās daudzas padomju 
laika ēkas, kas šobrīd netiek 
uzturētas. Jau ir izstrādāts maršruts, 
kādā kārtībā pagastu teritorijas 
apsekos un šo objektu īpašniekus 
sagaida līdzīgs process – 
Būvvalde sagatavos aktu par 
apsekošanu, ko nosūtīs 
īpašniekam, informējot, kāda 

atbildība un sekas to sagaida, 
ja objekts netiks sakārtots 
noteiktā laikā.
- Domāju, ka  šis darbs ir ne 
tikai būvvaldes pienākums, bet 
arī efektīgs veids, kā var papildus 
motivēt īpašniekus sakārtot savus 
īpašumus, un saņemtie rēķini ar 
paaugstinātu nodokļa likmi liks 
aizdomāties par darāmo. Aicinu 
visus saimniekus īpaši šobrīd, 
pavasarī, ar kritisku skatu novērtēt 
savus īpašumus un parūpēties par 
kārtību tajos. Mēs taču visi 
cenšamies uzturēt savas telpas 
tā, lai tajās būtu ērti un patīkami 
dzīvot, kaut arī tās nav redzamas 
nepiederošiem. Gribētos, lai īpaš-
nieki izprastu, ka ārtelpa – pagalmi, 
ēkas, būves un teritorija ap tām ir 
pārskatāmas un ietekmē kopējo 
ainavu.  Saprotams, ka ir gadījumi, 
kad īpašnieks nav ne fiziski, ne 
finansiāli spējīgs kādu sev 
piederošu objektu uzturēt un 
sakārtot, tad, prātīgāk būtu 
no tā atbrīvoties, nevis turēt 
kādu nekustamo īpašumu, 
kurš ir kļuvis par slogu un ar ko nav 
iespējams tikt galā, - rosina 
A. Račinskis.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622

izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto KARTOGRĀFA amatu
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Cik maksā karstais ūdens?
  Diskusijas par to, cik maksā 
karstais ūdens, ja tiek izmantota 
centralizētā siltumapgāde, ne 
tikai Alūksnē, bet arī citās 
Latvijas pilsētās ir aktuāls 
jautājums. Kādi ir plusi 
centralizētajam karstajam 
ūdenim un kādi - elektriski 
sildāmajam boileri? Kādi ir 
papildus ietekmējošie faktori 
karstā ūdens cenai? Vai uzstādīt 
elektrisko boileri vai lietot 
centralizēto karsto ūdeni? 

 Uz visiem šiem jautājumiem 
atbildes sniedz AS „Simone” 
valdes loceklis, sertificēts inženieris 
un energoauditors Mārtiņš Kaļva, 
kā arī uzņēmuma siltumenerģijas 
un siltumtehnikas inženieris 
Austris Lauberts.
 Lai precīzi noteiktu enerģijas 
patēriņu un to salīdzinātu, 
veikts aprēķins 3 cilvēku 
ģimenei, kur:
1. kopējais karstā ūdens 
patēriņš - 25 litri/diennaktī x cilv. 
jeb 2325 litri/mēnesī,
2. elektriskā boilera efektivitāte 
pieņemta 100%, centralizētās 
siltumapgādes izmantotais karstais 
ūdens - 80% (sakarā ar iekšējo 
inženiertīklu tehnisko stāvokli),
3. elektroenerģijas tarifs 
167,00 EUR/MWh ar PVN 
(Elektrum ekonomiskais),
4. siltumenerģijas tarifs 
64,68 EUR/MWh ar 12% 
PVN (privātpersonām),
5. elektriskais boileris Ariston 
Pro Eco 100 H maksā 172 EUR 
ar PVN.
 Sakarā ar higiēnas un veselības 
apsvērumiem, karsto ūdeni ir 
nepieciešams uzsildīt ne mazāk 
kā līdz 55°C, lai tajā neveidotos 
Leģionāru slimību izraisošas 
baktērijas. Nepieciešamais 
enerģijas daudzums, kas jāpievada, 

Grafikā redzams, ka ūdens uzsildīšana ar centralizēto siltumapgādi ir 
par 11,68 EUR/mēnesī jeb 51,58%  (2 reizes) lētāk nekā, ja to darītu ar 
elektrisko boileri.

Analizējot iegūtos datus, var secināt sekojošo:

1. Izmaksu ekonomija, izmantojot centralizēto karsto ūdeni, 24 mēnešos 
sastāda 280,42 EUR.
2. Aprēķinā uzrādītais elektriskais boileris atmaksājas 14 mēnešos.
3. Reāla naudas ekonomija jau ir pēc 7 mēnešiem.

 Ko iesākt, ja elektriskais boileris 
jau ir iegādāts? Uzņēmuma darbi-
nieki rekomendē boileri izmantot 
tikai neparedzētos apstākļos, vai 
situācijās, kad objektīvu apstākļu 
dēļ siltumapgāde noteiktajai ēkai ir 
traucēta. Par primāro ūdens sildītāju 
gan patērētājiem vajadzētu izvēlē-
ties centralizēto siltumapgādi, kas 
sniegs finansiālo ekonomiju.
 Protams, AS “Simone” norāda uz 
to, ka katrai sistēmai ir savas priekš-
rocības un trūkumi, visbiežākais 
apgalvojums ir “man ir jānotecina 
liels ūdens daudzums, lai tas kar-
stais ūdens pie manis nonāktu”. Šis 
jautājums ir visbiežāk sastopams, 
bet atbilde meklējama tajā, ka ļoti 
mazā skaitā dzīvojamās ēkās ir 
uzstādīti cirkulācijas cauruļvadi, kas 
nodrošina nepārtrauktu karstā ūdens 
cirkulāciju visā tīklā, kas atrisinātu 
“notecināšanas” problēmu. Kā pa-
pildus faktors jāmin siltummezgla 
nepareiza ekspluatācija - laika režī-
mu regulēšana karstajam ūdenim, 
kur tas ir pieejams diennakts noteik-
tajās stundās - nav pareizs - sistēma 
ne tikai zaudē savu siltuma inerci, 
kuru īsā mirklī ir nepieciešams 
kompensēt, bet patērētājam ir liels 
sistēmas izmantošanas diskomforts, 
piemēram, jaunajām ģimenēm 

ar maziem bērniem.

 Kopsavilkums:
1. Centralizētās siltumapgādes 
karstais ūdens ir par 51,58% lētāks 
nekā elektriski sildāmajos boileros.
2. Izmantojot centralizēto siltum-
apgādi, ir iespējams baudīt divreiz 
ilgāku dušu par to pašu cenu.
3. Pārejot no elektriskā boilera (ja 
tā vērtība ir 172 EUR) uz apkures 
karsto ūdeni, ekonomiju var sajust 
jau pēc 7 mēnešiem.
4. Atmaksāšanās periods, uzstādot 
172 EUR vērtu boileri, ir 1,2 gadi 
(kuros tiek sildīts karstais ūdens 
tikai centralizēti).

 AS “Simone” aicina iedzīvotājus 
izmantot centralizētās apkures 
karsto ūdeni, kas dos ekonomiju 
katram iedzīvotājam. Ja ir radušies 
jautājumi vai ir nepieciešamas 
konsultācijas, uzņēmums aicina 
griezties pie speciālistiem Parka 
ielā 2C.

Izmantotie avoti:
https://www.e-latvenergo.lv/lv/
private/produkti/#EKO_1
http://prof.lv/lv/meklet/ariston/

lai uzsildītu 2,325 m3 ūdens 
līdz iepriekš minētai temperatūrai 
ir 0,135 MWh (1 m3 = 0,058 
MWh). Aprēķinos pieņemts, ka 
elektriskais boileris strādā ar 
100% efektivitāti, turpretī 
centralizētā siltumapgāde 

ar 80% efektivitāti (sakarā ar ēkas 
iekšējo inženiertīklu stāvokli).
 Grafikā Nr.1 norādīts, cik mēnesī 
izmaksās karstā ūdens uzsildīšana 
gan ar elektrisko boileri, gan ar 
centralizēto siltumapgādi (skat. 
zemāk):

SIA „Rūpe” atgādina, kā pareizi šķirot atkritumus
SIA „Rūpe” informācija

 Alūksnē un visā novadā 
ir pieejama atkritumu 
šķirošana. Šogad plānojam 
biežāk izvest šķiroto 
atkritumu konteinerus, 
jo iedzīvotāji vairāk 
šķiro atkritumus un 
šķiroto atkritumu 
daudzums pieaug.

 Diemžēl ir jāatzīst, ka šķiroto 
atkritumu konteineros, kas novietoti 
daudzdzīvokļu māju tuvumā, bieži 
ir ievietoti parastie sadzīves atkri-
tumi. Tāpēc vēlamies atgādināt, ko 
drīkst un ko nedrīkst ievietot šķiroto 
atkritumu konteineros.

Aicinām novada zemniekus, 
zvanot pa tālruņiem 64381086 vai 
26384360 pieteikt  tīras skābbarības 
ruļļu plēves kā šķiroto atkritumu 
nodošanai.

 Vēlamies informēt, ka līgumus par 
nešķirotajiem sadzīves atkritumiem 
var noslēgt Brūža ielā 6, Alūksnē. 

Alūksnes 
iedzīvotājus aicina 
pieslēgt īpašumus pie 
centralizētās ūdens-
apgādes un kanalizā-
cijas sistēmas

 SIA „Rūpe” aicina Alūksnes 
iedzīvotājus izmantot iespēju 
pieslēgt savus privātīpašu-
mus pie pilsētas centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas.

 Centralizētā ūdensapgādes sis-
tēma nodrošina dzeramo ūdeni, 
kas atbilst Eiropas Savienības 
prasībām un tiek regulāri pārbau-
dīts. Savukārt, novadot sadzīves 
notekūdeņus centralizētajā no-
tekūdeņu sistēmā, jūs saudzēsiet 
apkārtējo vidi.
 Par iespēju pieslēgt savu īpašu-
mu centralizētajai ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmai, aicinām 
interesēties SIA „Rūpe”, Brūža 
ielā 6, Alūksnē. 
 Būsiet laipni gaidīti darba die-
nās no 8.00 – 12.00.
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Brīvprātīgie no Čehijas un 
Grieķijas Alūksnē vēl līdz jūlijam
Evija Eglīte,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste

 Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā vēl līdz jūlija sākumam 
Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā 
darba programmas ietvaros 
darbosies divi brīvprātīgie.

 Gan Kamila no Čehijas, gan Jiannis 
no Grieķijas rīko dažādas nodarbī-
bas un aktivitātes gan bērniem, gan 
jauniešiem, gan arī pieaugušajiem. 
Līdz šim viņu rīkotās aktivitātes ir 
diezgan plaši apmeklētas. Ja kāds 
nav paspējis ar viņiem iepazīties, 
vēl ir iespēja to izdarīt.
 Jiannis otrdienās ar puišiem 
vecumā no 8 līdz 13 gadiem spēlē 
dažādas spēles gan iekštelpās, gan 
ārā, gatavo ēst, dodas pārgājienos, 
veido dažādus eksperimentus. Ja 
ir vēlēšanās iesaistīties, tikšanās ir 
katru otrdienu 15.00 Alūksnes Bēr-
nu un jauniešu centrā. Jiannim arī 
ļoti padodas origami, tāpēc diezgan 
bieži rīkojam origami darbnīcas. 
Apmēram reizi mēnesī kopā ar 
Jianni gatavojam dažādus grieķu 
ēdienus.
 Savukārt Kamilai ļoti padodas 
dažādi rokdarbi. Bērni un jaunieši 
kopā ar Kamilu veido apsveikumus, 

dekorus, visādas skaistas lietiņas. 
Par šīm darbnīcām var uzzināt 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā. 
Katru pirmdienu, ABJC 2. stāvā, 
pulksten 17.30 Kamila vada angļu 
valodas klubiņu jauniešiem un 
pieaugušajiem, kuru apmeklēt ir 
aicināts ikviens.
 Tā kā vasara nāk vēja spārniem, 
plānojam dažādas aktivitātes gan 
bērniem, gan jauniešiem arī vasaras 
sezonā.
 Abi brīvprātīgie arī ļoti labprāt 
dodas ārpus Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra, uz skolām, citām 
iestādēm, lai vadītu kādas aktivitā-
tes vai iepazīstinātu ar savu valsti. 
Esam atvērti sadarbībai!
 Par aktivitātēm sekojiet līdzi infor-

mācijai Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā!
 Uz tikšanos!

“Šis projekts tika finansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikā-
cija [paziņojums] atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.”

Papildinās Lūkumīša 
ezera zivju krājumi
Viesturs Zaķis, 
Mārkalnes un Pededzes pagastu 
teritorijas attīstības speciālists 

 Izmantojot iespēju 
piesaistīt līdzekļus no 
Zemkopības ministrijas 
apakšprogrammas „Valsts 
zivju fonds”, Mārkalnes 
pagastā tiks īstenots projekts 
Lūkumīša ezera zivju resursu 
pavairošanai.

 Valsts zivju fonda atbalstīto 
projektu „Zivju resursu pavairošana 
Alūksnes novada Lūkumīša ezerā” 
Mārkalnes pagasta pārvalde 
sagatavojusi ar mērķi nodrošināt 
zivju resursu ilgtspējīgas 
saglabāšanas principu, kā arī 
veicināt interesi par dabas un ūdeņu 
bagātībām novada un valsts mērogā, 
ne tikai izmantojot ezera esošos 
resursus, bet arī tos papildinot.
 Projekta īstenošanas gaitā 
Lūkumīša ezerā tiks ielaisti 
5000 līdaku mazuļi, ko 

piegādās vietējā zivju 
audzētava SIA „FAPS”. Zivju 
mazuļu ielaišana tiks veikta 
atbilstoši 2014. gadā izstrādātajiem 
Lūkumīša ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem, kas 
satur arī ieteikumus zivju krājumu 
mākslīgai papildināšanai. 
Lielākie ieguvēji projekta 
īstenošanas rezultātā būs novada 
iedzīvotāji, tā kā projekta ieviešanas 
rezultātā sagaidāma ezera līdaku 
krājumu palielināšanās.
 Projektu paredzēts īstenot par 
kopējo summu 1000 EUR, no kuras 
890 EUR ir Zivju fonda finansējums 
un 110 EUR Mārkalnes pagasta 
pārvaldes līdzfinansējums.

Atklāj Jaunās pils vējtvera seno krāsojumu
Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pārrobežu projekta „Divas aina-
vu parku pērles Austrumeiropā/
Ainavu pērles” ietvaros Alūksnes 
Jaunās pils vējtverī šobrīd, cen-
timetru pa centimetram notīrot 
pašreizējo sienu un griestu krāso-
jumu, atklājas vēsturiskie telpu 
dekori.

 Aizvadītā gada rudenī šī paša 
projekta ietvaros SIA „Arhitektes 
Ināras Caunītes birojs” apsekoja 
pils pirmā stāva un pagrabstāva 
telpas, veicot sienu un griestu 
krāsojuma zondāžas. Nākotnei 
izvirzītais mērķis ir saistīts ar ieceri 
atjaunot agrāko pils telpu izska-
tu ēkas pirmajā un pagrabstāvā. 
Vējtveris ir pirmā telpa, kurā šobrīd 
tiek noņemti krāsu slāņi, lai atklātos 
senais krāsojums un apgleznojumi.
 Šos darbus veic pieredzējušo pro-
fesionāļu, restauratoru - vecmeis-
taru Gunāra un Zinaīdas Grīnfeldu 
vadītā uzņēmuma IU „ROKAJS” 
speciālisti, kuri iepriekš strādājuši 
pie Rundāles pils atdzimšanas.
 Gundega Liepa, viena no speciā-
listēm, kas šobrīd strādā Alūksnes 
Jaunajā pilī, teic, ka senais krā-
sojums un gleznojumi vējtverī ir 
diezgan zaudējuši saistvielas, tādēļ 
pēc attīrīšanas tie vispirms jānostip-
rina. Kad šis posms – attīrīšana un 
atklātā krāsojuma iekonservēšana 
noslēgsies, nākamais posms būtu 
gleznojumu atjaunošana, bet tas 
atkarīgs no pieejamā finansējuma.
 - Saglabājies ir diezgan daudz de-
koratīvā sienu un griestu gleznoju-
ma, lai rastos priekšstats. Piemēram, 

vējtvera griesti ir apgleznoti zilā 
krāsā ar zvaigznītēm. Diemžēl viena 
siena ir pavisam gājusi bojā, uz tās 
saglabājies tikai neliels gleznojuma 
fragments. Salīdzinot ar Rundāles 
pili, kur telpu sienām bijušas izman-
totas auduma tapetes, šeit visā pilī 
ir bijuši dekoratīvi sienu un griestu 
gleznojumi. Pārsteidz meistarība, 
kas piemitusi meistariem tais laikos. 
Noteikti būtu interesanti pētīt un no-
skaidrot, kas ir autors šiem darbiem, 
kas tos vadījis, - saka G. Liepa.
 Alūksnes muzeja direktore Ilze 
Lipstoka ir gandarīta, ka tiek sperts 
pirmais solis, lai redzētu, kā pils 
izskatījusies baronu laikā.
 - Esam izvirzījuši mērķi restaurēt 
pils pirmo stāvu un pagrabstāvu un 
ticam, ka izdosies atrast līdzekļus, 
lai šo sapni piepildītu. Nākotnē būtu 
jāveic arī pārējās pils daļas, tostarp 
apkārtējās vides, izpēte. Alūksnes 
un Apes novada fonds mūs uzrunāja 
veidot akciju, lai atjaunotu savulaik 
pie pils ēkas ārpusē bijušās lauvu 
figūras. Saziņā ar Valsts Kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekci-
ju, esam sākuši pētīt, kā īstenot šo 
vēlmi. Esam uzaicinājuši Ilzi Māru 
Janeli veikt pētījumu par Fītinghofu 
dzimtu, - par turpmākiem plāniem 
stāsta I. Lipstoka.
 Projektu „Divas ainavu parku 
pērles Austrumeiropā/ Ainavu
pērles” līdzfinansē Igaunijas – 
Latvijas   Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta ietvaros 2007 – 2013. 
Kopējais Alūksnes novada pašval-
dības budžets projekta īstenošanai 
ir 251 111,00 EUR, programmas 
līdzfinansējums veido 225 999,90 
EUR, Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 12 555,55 EUR, 
valsts budžeta finansējums  
12 555,55.

Skolu siltināšana Ilzenē, 
Mālupē un Jaunannā paveikta
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Ir pabeigti Ilzenes un Mālu-
pes pamatskolu un Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
ēku energoefektivitātes paaug-
stināšanas projekti, kas īstenoti 
ar Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansējumu.

 Katrā no minētajām izglītības 
iestādēm darbi ritēja atsevišķā 
projektā. Tā projekts “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefektu gāzu 
emisiju samazināšanai Ilzenes 
pamatskolā” paredzēja ēkas ārsienu, 
cokola, jumta, pārsegumu siltinā-
šanu un fasādes apdares veikšanu, 
veco logu un durvju maiņu pret 
PVC logiem un durvīm, ārējo 
evakuācijas kāpņu montāžu, apku-
res sistēmas renovāciju. Projektu 
īstenojot, sagaidāma CO2 izmešu 
apjoma samazināšanās 
par 42885,60 kgCO2/gadā. 
Siltumenerģijas patēriņš uz 
vienu kvadrātmetru pēc projekta 
aktivitāšu īstenošanas sasniegs 
85,68 kWh/m2. 
 Projekta “Kompleksi risināju-
mi siltumnīcefektu gāzu emisiju 
samazināšanai Ilzenes pamatskolā” 
kopējās attiecināmās izmaksas 
ir 199432,05 EUR, no kurām 
51,199679% tiek pieprasīti segšanai 
no Klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta.
 Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas ēkā siltinātas ārsie-
nas un cokola daļa, jumts, bēniņu 
pārsegumam izbūvēta papildus 
siltumizolāciju, vecie koka logi un 
durvis nomainīti pret jauniem, tīrīti 
un remontēti vēdināšanas kanāli, 
remontēti cauruļvadi un ventiļi, at-
jaunoti lieveņi un ieejas jumtiņi un 
uzstādīts biomasas apkures katls.

 Plānots, ka projekta rezultātā 
CO2 izmešu apjoms šajā ēkā tiks 
samazināts par 71034,35 kgCO2/
gadā. Prognozētais siltumenerģijas 
patēriņš apkurei Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā pēc projekta 
aktivitāšu īstenošanas būs 84,91 
kWh/m2 gadā.
 Projekta „Kompleksi risināju-
mi siltumnīcefektu gāzu emisiju 
samazināšanai Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskolā” kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 323049,66 
EUR, no kurām 52,353700% tiek 
pieprasīti segšanai no Klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta.
 Mālupes pamatskolai šis ir jau 
otrais energoefektivitātes uzlaboša-
nas projekts, jo iepriekš te līdzīgas 
pārvērtības piedzīvoja skolas sporta 
zāles ēka. Projektā „Kompleksi risi-
nājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju 
samazināšanai Mālupes pamat-
skolā” siltināja ēkas fasādi, jumtu, 
bēniņus, cokola daļu, atjaunoja un 
mainīja jumtu, durvis un logus, 
renovēja apkures sistēmu.
 Īstenojot projektu, CO2 
samazinājums sagaidāms 
52413,12 kgCO2/gadā, savukārt 
prognozētais siltumenerģijas 
patēriņš apkurei - 81,72 kWh/m2 
gadā.
 Kopējās projekta attiecināmās 
izmaksas ir 256114,55 EUR, no 
kurām 48,75% tiek segti no Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta. 
 Veicot energoefektivitātes pasā-
kumus minēto projektu ietvaros, 
pagarināsies ēku kalpošanas mūžs 
un uzlabosies komforta līmenis 
tajās, samazināsies siltumenerģi-
jas zudumi un apkures sistēmai 
nepieciešamais enerģijas patēriņš. 
Projektu mērķis pēc to īstenošanas 
ir samazināt CO2 izmešu apjomu un 
efektivizēt siltumenerģijas patēriņu.                                                                           

Jaunās pils vējtverī šobrīd atrodas stalažas, kur strādā speciālisti, lai 
atklātu telpas seno krāsojumu                                       Evitas Aplokas foto



6.  Alūksnes Novada Vēstis 29.04.2015.

Kultūra www.aluksne.lv

Lieldienu koncerts 
„Saulstaru apgarots” Ilzenē
Zintis Cepurnieks, 
Sporta, kultūras, izglītības un 
mūžizglītības centra „Dailes” 
vadītājs

 Lieldienas gan kristīgajā 
pasaulē, gan latviešu dzīvesziņā 
ir kā nemainīgs gaismas 
atgriešanās apliecinājums 
gada ritumā, vienmēr klātesošs 
apsolījums tam, ka tumsa 
atkāpsies - gan pavasara gaismas 
un enerģijas spēkam, gan arī 
tam garīgajam spēkam, kas 
pavasarī gluži dabiski mostas 
arī cilvēka sirdī un dvēselē.

 Viena brīnišķīga un spilgta šāda 
pavasara atmošanās bija skatāma un 
varbūt pat vairāk klausāma Lieldie-
nu dienas koncertā Ilzenes sporta 
un kultūras centrā „Dailes”. Tieši 
pirmajās Lieldienās, 5. aprīlī, ska-
nīgu un patiesi enerģijas pārpilnu 
koncertu sniedza Alūksnes jaunie 
mūziķi – Ineses Krūmiņas audzēk-
ņi: Tīna Sloģe, Līva Sloģe, Elizabe-
te Baldiņa, Sandis Krūmiņš, Artūrs 
Pūpols un Deivids Miķelsons. Jau 
aizkulisēs, gatavojoties uznācienam, 
jaunie talanti tika minēti kā vairāku 
Latvijas jauno mūziķu konkursu 
laureāti un uzvarētāji, un nebija 
runa par kādu vienu konkursu vien. 
Varbūt kādas nākotnes atpazīstamī-
bas labad būtu vērts arī nosaukt tos 
vokālos konkursus vai sacensības, 
kurās tika ņemta dalība, tomēr 
mākslinieki palika atturīgi kautrīgi 
un korekti, tā īsti precīzus laikus un 
vietas un balvas nesaucot, bet, var-
būt tas bija pat simpātiski, jo, sak’, 
ko tur lielīsies, lai runā mūzika! Un 
mūzika patiesi runāja.
 Varbūt, zinādami par koncerta jau-
ko saturu un kvalitāti, arī vietējie un 
kaimiņu klausītāji būtu uz koncerta 
laiku pametuši savus mājokļus, olu 
krāsošanu un šūpošanos, un vairāk 
piepildījuši kultūras centra zāli, jo 
brīvas vietas zālē vēl atlika diezgan 
daudz. 
 Jau ar pašām pirmajām taktīm zāli 
piepildīja mūzikas skaņas, kas tika 
izvilinātas ar pārliecību, nosvērtību, 
ar jūtamu darba ieguldījumu un, kā 
aizvien tālāk klausoties atklājās – 
arī ar tādu ļoti atzīstamu un šodien 

šad tad visai trūkstošu vērtību 
(īpaši, ja runa ir par mācību pro-
cesā esošu jauno mākslinieku) kā 
dabiska muzikalitāte. Varbūt arī šī 
dabiskā muzicēšana ļāva mazajām 
māksliniecēm Tīnai un Elizabetei 
gan solo, gan īpaši divbalsīgajās 
dziesmās justies tik droši un labska-
nīgi, ka atlika tikai pabrīnīties par 
saskanību un harmoniju, un gluži 
neviļus, zemapziņā uzdot sev jau-
tājumus – talants vai labs skolotājs 
– vai varbūt abi? Tas pats ir sakāms 
arī par Artūra Pūpola sniegumu, 
šim puisim kā vecākajam jauneklim 
kompānijā tika atvēlēta dominējošā 
loma – visvairāk grūtu un vienlai-
kus interesantu skaņdarbu. 
 Koncerta programma bija patiesi 
izraudzīta dinamiska un priecīga – 
pozitīvas un dzīvespriecīgas dzies-
mas, tādēļ Sanda izpildītā skumjā 
„Alises iela” ne vien nepaguva sa-
skumdināt klausītājus, bet pat likās 
iederīga visā dzīvīgo un optimistis-
ko dziesmu virknē ar savu skumjo, 
skaisti kontrastējošo noskaņu.
 Dziedātājs parāda pats sevi un 
savas mākslinieciskās prasmes un 
savdabību, pretstatā viņam karaoke 
dziedātājs cenšas uzburt to tēlu, ko 
ir radījis viņa atveidotais „oriģi-
nāls”, tāpēc karaoke tiek bieži vien 
uztverts gandrīz kā sporta veids. 
Līva Sloģe arī to parādīja, savu 
priekšnesumu pasniedzot kā jau 
visai pieredzējis karaoke sacensību 
dalībnieks. Neraugoties uz karaoke 
it kā „sportisko” dabu, tas tomēr ir 

vērtējams kā nopietns solis māksli-
niecisku skatuves gaitu sākumam, 
līdztekus gluži tehniskām vokālām 
zināšanām attīstot arī improvizāci-
jas mākslu.
 Kā atturīgs, bet pārliecināts 
inteliģents savu uzstāšanos veidoja 
Deivids. Varbūt necenšoties pār-
lieku žilbināt ar veiklām vokālām 
pasāžām vai sarežģītu harmoniju 
ekspozīciju, jaunais mākslinieks 
savu uzstāšanos lielākoties pasnie-
dza kā saprātīgi un loģiski veidotu 
priekšnesumu, tādējādi dabiski 
veidojot kopējās dinamikas balansu 
starp sevi un pārējiem koncerta 
dalībniekiem.
 Visa koncerta režisors – Inese 
Krūmiņa ar uzmundrinošu joku vai 
Lieldienu tēmai atbilstošu repliku 
piesakot katru jauno mākslinieku, 
pati atļāvās palikt tādā kā klusas, 
nemanāmas žūrijas lomā, ko jūt 
tikai mūziķi, ne klausītāji, tādējādi 
ļaujot mazajiem un varbūt arī lielā-
kajiem māksliniekiem justies droši 
un atraisīti, dodot mums, klausītā-
jiem, baudīt tā lielā, mums nezinā-
mā darba augļus, par kura apjomu 
un grūtumu vai vieglumu zina tikai 
viņi paši.
 Pasākuma beigu daļā tika izspēlēta 
arī kāda Lieldienu atrakcija, tanī 
iesaistot arī zālē sēdošos klausītājus. 
Koncerts bija izskanējis, klausī-
tāji attapās, saņēmuši vienreizēju, 
spirgtu enerģijas dāvanu, Lieldienu 
brīnums bija noticis. Paldies par to!

Koncerta dalībnieki – jaunie mūziķi no Alūksnes ilzeniešus priecēja 
Pirmajās Lieldienās

Foto no SKIM „Dailes” arhīva

Putnu dienas Mālupē
Iveta Zvejniece,
Mālupes Saieta nama vadītāja
 
 „Kas manim kaitēja putniņam 
būt” - tā dzied katrs putniņš 
pavasari sagaidot, un arī pie 
Mālupes Saieta nama 11. aprīlī 
skanēja šī dziesma, aicinot visus 
lielus un mazus uz pirmajām 
putnu dienām Mālupē. 

 Latvijas Lauku konsultāciju centra 
meža konsultāciju pakalpojumu 
centra Ziemeļaustrumu nodaļas 
vadītājas Lindas Mucenieces vadībā 
klausījāmies un mēģinājām atpazīt 
dažādu putnu balsis, bija iespēja 
mācīties noteikt koku augstumu un 
vecumu. Kaut arī likās, ka izgatavot 
putnu būrīti ir tīrais nieks, pieredzē-
jušā meistara AS „Latvijas Valsts 
Meži” Austrumvidzemes mežsaim-
niecības Mālupes iecirkņa vadītāja 
Ivara Fērmaņa padomi un informa-
tīvie bukleti visiem labi noderēja. 
Kamēr mazākie mālupieši cītīgi 
klausījās, kā pareizi gatavot būrīšus, 
tikmēr amatu mācības skolotājs Jur-
ģis Šatilovs ķērās pie pirmā būrīša 
tapšanas. Ikviens varēja iemēģināt 
rokas putnu būrīšu gatavošanā, kā-

dam tas bija pirmais paša gatavotais 
putnu būrītis, kāds varēja nodot zi-
nāšanas jau nākamajām paaudzēm. 
Rūca zāģi, klaudzēja āmuri un tapa 
putnu būrīši. Jurģis pieskatīja zāģē-
tājus, bet Ivars visiem, kam tas bija 
nepieciešams, palīdzēja sastatīt un 
sanaglot būrīšus. Sagatavotos būrī-
šus varēja izkārt gan tuvējos kokos 
pie Mālupes Saieta nama, gan  savu 
māju apkaimes kokos. Bija manāms 
tik daudz smaida, prieka un ganda-
rījuma par katru jauno būrīti! 
 Pēc kārtīgi paveiktā darba ikviens 
varēja cienāties ar gardiem cepu-
miem un siltu tēju, ko mums bija 
sarūpējusi Linda Muceniece.
 Saieta namā bija apskatāma Mālu-
pes pamatskolas pirmsskolas bērnu 
darbu izstāde „Putni”.
 Liels prieks bija nākošajā dienā, 
kad jaunajos būrīšos pamanījām 
strazdus. Paldies Ivaram Fērmanim, 
kas sarūpēja mums materiālus būrī-
šiem, Lindai Muceniecei  un Jurģim 
Šatilovam.  Paldies visiem, kuri bija 
atnākuši un īpaši tiem vecākiem, 
kuri darbojās kopā ar bērniem! Pa-
reizi izgatavots un uzstādīts putnu 
būrītis kalpos vairākus gadus un būs 
vērtīgs devums dabai!

Putnu dienās Mālupē tapušas daudzas jaunas mājvietas putniem 
Foto no Mālupes Saieta nama arhīva

Ina Rubene,
Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja

 Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejam šis ir 
jubilejas gads. Pārskatot 30 gadu 
laika posma norises muzejā un 
muzeja veidotāja Viktora 
Ķirpa darbību, kā viena no 
aktualitātēm, ko nozīmīgi 
akcentēt, ir Viktora Ķirpa 
iniciatīva par bērzu biržu 
sakopšanu un veidošanu Kaln-
cempju pagastā, kuru viņš radīja, 
atsaucoties uz Latvijas brīvvalsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa 
aicinājumu par koku stādīšanu.
  Pēc muzeja dibinātāja ierosmes 
savulaik esot sakoptas ap 30 bērzu 
birzis Kalncempju pagastā, no ku-

rām tikai nedaudzas tiek uzturētas 
arī šobrīd. Aktualizējot šo ideju šo-
gad, kad tiek atzīmēta Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 
jubileja un Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 25. gadadiena, 2. 
maijā pulksten 11.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 
teritorijā tiks stādīta bērzu birze. 
Bērzus esam sarunājuši Smiltenes 
kokaudzētavā, kuras darbinieki bija 
pretimnākoši un atkāpās no noteiktā 
fasējuma un piedāvāja mums 30 
bērzus, kas nepieciešami mūsu 
birzij. 
 Mēs, muzeja darbinieki, būsim 
priecīgi, ja birzs stādīšanā pieda-
līsies ikviens, kam nozīmīga ir 
mūsu valsts un tās kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana. Turklāt, 

Cauku birzs, kas joprojām tiek 
uzturēta

Foto no muzeja krājuma

Ates muzeja apmeklējums ir lieliska 
iespēja mācīties Latvijas vēsturi un 
lieliski pavadīt brīvo laiku. 
 Uz tikšanos Atē!

Aicina piedalīties bērzu 
birzs stādīšanā Atē

Tempļakalna tornis 
būs atvērts no jūnija
Evita Aploka

 Alūksnes novada pašvaldība 
ir vienojusies ar Valsts meža 
dienestu par sadarbību valsts 
aizsargājamā kultūras pieminekļa 
– Tempļakalna saglabāšanā, attīs-
tīšanā un pieejamības veicināšanā 
sabiedrībai, kā arī sabiedrības 
izglītošanā, informēšanā un kon-
sultēšanā par meža aizsardzības 
jautājumiem.

 Abas puses ir vienojušās arī par 
pērn VMD uzbūvētā ugunsdzēsības 
novērošanas skatu torņa izmantoša-
nu izglītojošiem un informējošiem 
mērķiem. Lai to nodrošinātu, torņa 
pakājē pašvaldība plāno ierīkot 
apmeklētāju centru, tādēļ šobrīd 
tiek veidots elektrības pieslēgums 
šai vietai. Tiks uzsākta apmeklētāju 
centra būvniecība un arī ceļa sa-
kārtošana, lai uzlabotu piekļuvi pie 
torņa. Lai gādātu par apmeklētāju 
ērtībām, torņa pakājē tiks izvietoti 
soliņi. Apkārtnē plānots izvietot 
arī kameras kārtības uzraudzīšanai. 
Jāuzsver, ka plānotās darbības ir 
saskaņotas ar Valsts Kultūras pie-
minekļu inspekciju un saņemta šīs 
iestādes atļauja.
 Alūksnes novada pašvaldības pro-
jektu vadītāja Sanita Adlere norāda, 

ka, ja darbi ritēs kā plānots, novē-
rošanas torņa izmantošanas sezonu 
varēs atklāt jūnijā. Apmeklētāju 
centrā Tempļakalna apmeklētājiem 
būs iespēja saņemt informāciju par 
pašu Tempļakalnu, torni, tūrisma 
objektiem citviet pilsētā un novadā, 
iegādāties biļeti torņa apmeklēšanai, 
kā arī nopirkt suvenīrus.
 Torņa funkcija nebūs tikai apkārt-
nes apskate, tā tiks papildināta arī 
ar izzinošām iespējām. Tornī būs 
binokļi, ar ko apmeklētāji varēs 
vērot dzīvo dabu, piemēram, parkā 
un ezerā ligzdojošos putnus. Plā-
notas arī dažādas izzinošas spēles 
apmeklētājiem, pie objekta tiks 
izvietota informācija gan par torni, 
gan tā apkārtni.
 Savukārt Tempļakalna ielas galā 
pašvaldība plāno izbūvēt laivu ielai-
šanas vietu. Arī šie darbi ir saskaņo-
ti kā ar Valsts Kultūras pieminekļu 
inspekciju, tā Valsts Vides dienestu.
 Līdz šim daudzi laivu īpašnieki par 
savu ūdens transportlīdzekļu ielai-
šanas vietu izmantoja teritoriju aiz 
tautas nama ēkas. Sakarā ar rekons-
trukciju, tas vairs nebūs iespējams, 
tādēļ, lai pašradītas laivu ielaišanas 
vietas ezera krastā neuzrastos cita 
aiz citas, pašvaldība ierīkos šādu 
teritoriju pie jaunā gājēju tilta 
Tempļakalna ielas galā.
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Alūksnes jauniešu diena 23. maijā!
Ilze Zvejniece,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
jaunatnes lietu metodiķe

 Pēc ilgāka pārtraukuma 
jaunieši Alūksnē sarosījušies, 
lai īstenotu vērienīgu un iecienītu 
pasākumu - Alūksnes jauniešu 
dienu.  Šogad pasākums ar 
nosaukumu „ARAM” notiks 
23. maijā Alūksnes Jaunās 
pils pagalmā.

 Jauniešu intereses un 
nodarbošanās ir ārkārtīgi 
daudzveidīgas, tāpēc arī programma 
veidota kā mozaīka visas dienas 
garumā.
 Dienu sāksim mierīgi un 
filozofiski. Pulksten 12.00 Alūksnes 
muzejā aicinām uz sarunu -
lekciju „Kāpēc ART Alūksnē?”, 
kur būs gan pieredzes stāsti, 
gan dažādu iespēju izzināšana, 
kāpēc, ko un kā darīt, ja vēlies 
veidot savu uzņēmējdarbību. 
15.00 filmas „Pazust Latgalē” 
seanss, bet 16.00 sāksies aktīvākā 
rosīšanās ap pili, jo tiks atvērtas 
daudzveidīgas radošās darbnīcas 
(improvizācijas teātris, džambu 
spēle, dažādi roku darbi u.c.), varēs 

sportot gan individuāli, gan koman-
dās, būs Alūksnē vēl nebijusi akcija 
„Dzīvā bibliotēka”, foršo lietu tir-
dziņš un citas lietas. Tāpat laikā no 
16.00 līdz 19.00 notiks mini snov-
borda un free style slēpošanas šovs 
un ielu vingrotāju paraugdemonstrē-
jumi. Būs padomāts arī par pavisam 
jauniem jauniešiem. 20.00 sāksies 
lielais koncerts gan ar pašmāju, gan 
viesmākslinieku – grupas „Da Gam-
ba” - dalību, uz ko iesakām paķert 
līdzi savu sēžamo. Paralēli visa va-
kara garumā darbosies Alternatīvais 
tornis. Būs arī ballīte!
 Lai Alūksnes jauniešu diena 

„ARAM” varētu notikt, savus 
spēkus kopā liek vairāk kā 
20 jaunieši – gan tie, kas mācās 
un dzīvo tepat Alūksnes novadā, 
gan tie, kas studē, gan tie, kas strādā 
vai atpūšas dažādās zemes malās. 
 Alūksnes jauniešu dienu tradī-
ciju aizsāka jauniešu klubs „The 
Others”, noorganizējot „Ta nu 
beidzot ir!” 2006.gada vasarā. Kopā 
Alūksnē dažādos gados bijušas 
četras jauniešu dienas.
 Jauniešu dienā „ARAM” 
ļoti gaidām visus Jaunos un 
Jauniešus!

Pirmo reizi Alūksnē – izturības brauciens 
laivām un mūzikas festivāls „Rock’n’Sport” 
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 13. jūnijā Alūksnē pirmo 
reizi notiks īpašs pasākums – 
astoņu stundu ilgas izturības 
sacensības – Pasaules 
čempionāts ūdens 
motosportā Alūksnes ezerā 
un mūzikas festivāls 
„Rock’n’Sport” Livonijas 
ordeņa pilsdrupu ieskautajā 
Pilssalas estrādē.

Pirmo reizi Alūksnes ezerā

 Alūksniešiem ūdens motosporta 
sacensības jau ir kļuvušas par 
ierastu parādību, tomēr šīs būs 
atšķirīgas. Sacensības, kuras 
organizē Latvijas Ūdens 
motosporta federācija, Alūksnes 
novada pašvaldība un “Akvashelf 
Racing”, noritēs daudz plašākā 
ezera akvatorijā un sportisti pa 
trasi riņķos veselas astoņas 
stundas, pārbaudot kā tehnikas 
izturību, tā arī savas taktiskās 
prasmes.
 Šādu izturības sacensību 
aizsākums bijis 2000. gadā 
Sanktpēterburgā. Sākotnēji kā 
tautas sacensības, ar katru gadu 
tās guva arvien lielāku 
popularitāti kamēr izauga 
līdz Pasaules čempionāta 
līmenim.
 Sacensības notiek četrās laivu 
klasēs ar atšķirīgu motora jaudu un 
mūsdienās laivu ātrums sasniedz 
līdz pat 140 km stundā.
 “Akvashelf Racing” pārstāvis 
Dmitrijs Šillers pats ir šādu sa-

censību dalībnieks un četrkārtējs 
pasaules čempions.
 - Ar Latvijas komandu šajās sacen-
sībās esam guvuši daudz godalgotu 
vietu, no 2008. gada mums sākās 
uzvaru laiks dažādās klasēs un 
šobrīd komandai ir vismaz astoņi 
čempiona tituli. Kad radās sarežģī-
jumi sacensību rīkošanā Sanktpē-
terburgā un pēkšņi tika atcelts viens 
no pasaules čempionātiem, Rīgā 
noorganizējām Eiropas čempionātu, 
taču Daugavai abās pusēs ir akmens 
seguma krasti, ļoti ciets ūdens, līdz 
ar to tehnikai un pilotiem dubulta 
slodze. Pirms apmēram trim gadiem 
atradām labu trasi Augustovā, Polijā 
un divus gadus strādājām pie idejas 
šādas sacīkstes sarīkot Alūksnē. Jau 
daudzus gadus pazīstam Alūksnes 
ūdens motosporta klubu „Nord Ost” 
un uzskatu, ka rīkojat vienas no 
labākajām sacensībām, ņemot vērā 
ūdens kvalitāti, organizatorisko pusi 
un pašvaldības attieksmi. Šī ir viena 
no vietām, kur var savienot atpūtu 
pie dabas ar sacensību vērošanu un 
kultūras programmas 
baudīšanu, - saka D. Šillers.

 Viņš uzsver, ka šādas sacensības 
pārbauda gan tehnikas, gan cilvēku 
izturību. Lai gan daudzi domājot, ka 
uzvar ātrākais, patiesībā uzvara tiek 
tam, kuram ir pati drošākā tehnika 
un kas spēj ļoti precīzi izskaitļot 
sacensību taktiku. Tāpēc Latvijas 
komandas devīze esot: “Kā būs, tā 
būs”.
 
Startēs arī mājinieki 
„Nord Ost”

 Sacensību trase būs apmēram 
3 km gara un tā stiepsies no 
iekšezera Pleskavas ielas virzienā. 
Interesanti, ka šajās sacīkstēs visas 
četras laivu klases startē vienlaicīgi, 
no tā sauktā “lidojošā” starta, bet 
brauciena gaitā laivas izkārtojas 
atbilstīgi to jaudai. Tā kā sacīkstes 
norit astoņas stundas, šai laikā 
dalībnieki vairākkārt dodas krastā, 
kur notiek pilotu maiņa, degvielas 
uzpilde.
 Sagaidāms, ka sacensībās varētu 
piedalīties līdz 20 komandām no 
dažādām valstīm. Plānots, ka 
dalībnieku vidū būs arī Alūksnes 

ūdens motosporta klubs 
“Nord Ost” ar “Akvashelf Racing” 
atbalstu.
 - Dalība šajās sacensībās stiprinās 
mūsu kluba iekšējo dzīvi - mums ir 
liela paaudžu maiņa, esam aizgājuši 
no vairākām klasēm, dažās startēt 
nevaram atļauties finansiāli, tādēļ 
šī vienošanās ar “Akvashelf 
Racing” mums ir izdevīga, jo 
mūsu sportisti piedalīsies 
sacīkstēs, bet kluba mehāniķi 
palīdzēs sacensību organizatoris-
kajās lietās, - uzsver “Nord Ost” 
pārstāvis Armands Musts.
 Sportisti Alūksnē ieradīsies 
ceturtdien un piektdien. Piektdien 
plānoti treniņbraucieni, bet pašas 
sacensības sāksies sestdien pulksten 
10.00. Skatītājiem būs jāņem vērā, 
ka šajās sacensībās būs stingrāki 
tehniskās daļas un krasta norobe-
žojumi, lai nodrošinātu maksimālu 
drošību. Līdz ar to skatītāji Pilssalā 
sacensības varēs vērot no krasta 
aģentūras “ALJA” ēkas kreisajā 
pusē, kā arī, protams, parka 
un pussalas, kā arī no Pleskavas 
ielas.

Vakarā - mūzikas festivāls 
„Rock’n’Sport”

 Sestdien, 13. jūnijā no 22.00 
Alūksnes Pilssalas teritorijā pirmo 
reizi notiks arī mūzikas festivāls 
„Rock’n’Sport”.
 Galvenie festivāla viesi - latviešu 
folkmetāla leģendas - grupa 
„SKYFORGER”, kuri pasākumā 
spēlēs dziesmas no sava jaunākā 
albuma „Senprūsija”, un 
instrumentālā čellu roka trio 
„MELO-M”. Festivālā būs 
dzirdama arī igauņu elektroroka 
grupa „EPOCHE”.
 Līdz ar to 13. jūnijs Alūksnē sola 
nervus kutinošas norises - puse 
nakts ar alternatīvo un metālmūziku 
gleznaino Livonijas ordeņa pilsdru-
pu fonā, kā arī ātrumlaivu Pasaules 
čempionāts „Astoņu stundu izturī-
bas brauciens Alūksnē”. Jāpiebilst, 
ka dienas gaitā norises papildinās 
arī loka šāvēji un motobraucēji.
 Ieeja festivāla teritorijā no 
pulksten 9.00, sporta sacīkšu 
sākums 10.00, koncerta 
sākums 22.00.
 Biļetes uz mūzikas festivālu 
iepriekšpārdošanā „Biļešu 
Paradīzes” kasēs iegādājamas 
jau no 15. aprīļa.
http://www.bilesuparadize.lv/events/
event/42123
 Vairāk informācijas: 
https://www.facebook.com/
events/822386437847688/

Pasākuma organizatori:
Alūksnes novada pašvaldība
„Akvashelf Racing”
Latvijas Ūdens motosporta 
federācija 
“Nord Ost”

Alūksnes novada 
bērnu un jauniešu svētki

„Pats skani, līdzi skani!”
29. maijā

No plkst. 13.00  Aktivitātes visiem dalībniekiem (Jaunās pils apkārtnē) 
-  „ZINO centra” darbnīcas
-  Muzejā - izzinošās  darbnīcas
-  Mākslas skolā – praktiskās darbnīcas
-  Piepūšamās atrakcijas
-  Brīvā skatuve (kolektīviem un citiem talantiem)
-  Foto (pie Dziesmu svētku plakāta)
16.00  Pūtēju orķestra koncerts  (Lielā Ezera ielas skvērā) 
16.25  Deju koncerts ( uz Lielā Ezera  ielas)
17.10  Gājiens  (no skvēra uz Jauno pili)
17.30  Koru, mūsdienu deju koncerts  (pie Jaunās pils)
18.10  Sveiciens no Amandas Bašmakovas
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Stiprina sadarbību ar Glika dzimto Vetinu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Grupa Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas audzēkņu un 
pedagogu aprīlī devās braucienā 
uz Vācijas pilsētu Vetinu, kur 
apmeklēja savus sadarbības part-
nerus – Vetinas Burgģimnāziju. 
Kopā ar viņiem uz Vetinu devās 
arī pašvaldības pārstāvji – domes 
priekšsēdētāja vietnieks Aivars 
Fomins un deputāte Elita Laiva, 
lai tiktos ar Vetinas pašvaldības 
vadību un runātu par sadarbības 
veidošanu arī pašvaldību līmenī.

Vetiniešus interesē 
novadnieka gaitas

 Kā zināms, starp Vetinu un 
Alūksni pastāv nozīmīga saite, jo 
tieši no šīs Vācijas mazpilsētas ir 
nācis Ernsts Gliks, kurš vēlāk, dzī-
vodams Alūksnē, latviešiem deva 
pirmo Bībeli. Ernsta Glika vārdā 
nosauktās Alūksnes Valsts ģimnā-
zijas un Vetinas Burgģimnāzijas 
sadarbības pirmsākumi meklējami 
2005. gadā, kad Vetinā viesojās 
Alūksnes pilsētas domes pārstāvji 
kopā ar ģimnāzijas skolotāju Ilonu 
Riekstiņu, lai tur atklātu piemiņas 
plāksni Ernstam Glikam.
 Ģimnāzijas direktore Daina Dubre 
– Dobre atceras, ka toreizējais 
Vetinas skolas direktors vēlāk kolē-
ģiem Alūksnē atsūtījis aicinājumu 
piedalīties Comenius programmas 
projektā un 2008. gadā šī projekta 
ietvaros ģimnāzijas pārstāvji Vetinā 
viesojās pirmo reizi. Beidzoties 
kopīgajam projektam, abu skolu 
sadarbība turpinājās.
 2014. gadā Vetinas skolas peda-
gogu un skolēnu grupa viesojās 
Alūksnē un apmeklēja Ernstam 
Glikam veltītos pasākumus. Ņemot 
vērā Glika radīto saikni starp abām 
pilsētām, vetiniešiem arvien pieau-
gusi interese par savu novadnieku 
un viņa gaitām ārpus dzimtās 
zemes, jo Bībeles tulkošana ir nozī-
mīgs notikums ne tikai Latvijas, bet 
visas Eiropas kultūrvēsturē.
 - Aizvadītajā gadā nolēmām, ka 
jādodas atbildes vizītē uz Vetinu 
un, pateicoties Alūksnes novada 
pašvaldības atbalstam, tas arī izde-
vās. Braucienam gatavojāmies jau 
kopš mācību gada sākuma. Vizītē 
piedalījās tie jaunieši, kas organizē-

ja un uzņēma viesus no Vetinas pērn 
Alūksnē. Liels paldies skolēniem, jo 
viņi tik rūpīgi un atbildīgi gatavojās 
šai vizītei. Priecēja tas, ka jutāmies 
ļoti gaidīti. Skolas direktore un 
pedagogi bija pamatīgi izpētījuši 
materiālus, kas par Gliku atrodami 
Vetinā un arī Halles pilsētā. Līdzīgi 
kā Gliks šeit, tā Franke tur izvei-
doja skolu, lai vietējiem bērniem 
dotu izglītību. Uz Alūksni atvedām 
liecības par abu laikabiedru saraksti, 
kas nonāks gan mūsu skolas, gan 
Bībeles muzejā. Bibliotēka, kas 
veidojusies kopš Frankes laikiem, ir 
viena no vecākajām un lielākajām 
Vācijā, - stāsta D. Dubre - Dobre.
 Vizītes laikā Alūksnes delegācijai 
bija arī iespēja nedaudz iepazīt Ber-
līni, Halli, Menserburgu, notikusi 
Vetinas skolas un pilsētas apskate, 
skolotāju tikšanās, koncerti, skolēnu 
pasākumi. Abu skolu sadarbības nā-
kamais solis būs Vetinas pārstāvju 
viesošanās Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas 105. jubilejas 
svinībās šovasar, bet par nākamā 
gada vizītēm vēl tiks lemts.
 Arī ģimnāzijas skolēni pozitīvi 
novērtējuši braucienu pie sadarbības 
partneriem un ieguvumus tā laikā. 
„Šis projekts bija kā liela iespēja 
iepazīt dzīvi citur. Noteikti es iegu-
vu daudz jaunu draugu, ar kuriem 
saglabāšu kontaktus arī turpmāk. 
Šī pieredzes apmaiņas programma 
dod iespēju uzlabot savas valodas 
zināšanas un komunikācijas spējas,” 
– tā braucienu vērtē Ance Ozola.
 „Es uzskatu, ka Alūksnei un 
Vetinai ir jāturpina sadarboties. Jo, 
pirmkārt, abām iepriekš pieminētām 
vietām ir saistīta vēsture. Otrkārt, 
gan Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija, gan Vetinas Burgģim-
nāzija ir piedalījušās Comenius 
projektā, kas ir devis pamatus abu 
ģimnāziju sadarbībai. Ja Alūksnes 
pašvaldība sadarbosies ar Vetinas 
pašvaldību, varēs attīstīt ne tikai 
skolēnu apmaiņas programmu, bet 
arī veidot citus projektus ne tikai 
saistībā ar izglūtību,” domā Valters 
Vindelis.

Cer veidot pašvaldību sadarbību

 Lai gan Alūksnes pilsētas domes 
pārstāvji Vetinu apmeklēja jau 
2005. gadā, kad tur tika atklāta 
piemiņas plāksne Ernstam Glikam, 
tālāka sadarbība starp pašvaldībām 
nav attīstījusies. Tādēļ, kā uzsver 

A. Fomins, šis jautājums jāsakārto. 
Pašvaldības pārstāvji prezentēja 
Alūksnes novadu gan skolā, gan arī 
tikās ar vietējās pašvaldības vadītāju 
Antji Klecaru. Vetinas pašvaldības 
vadītāja saņēma oficiālu ielūgumu 
uz Alūksnes pilsētas svētkiem, kā 
arī tika uzaicināta savā pašvaldībā 
apsvērt iespēju noslēgt vienošanos 
par sadarbību starp Alūksnes un 
Vetinas pašvaldībām.
 Alūksniešiem patīkamu pārsteigu-
mu sagādājis fakts, ka ar mūsu no-
vada pārstāvjiem iepazīties vēlējies 
arī Zāles rajona (Saalekreis), kurā 
ietilpst Vetina, pašvaldības vadītājs 
Franks Bannerts.
 - Zāles rajonā ir ap 180 – 190 
tūkstošiem iedzīvotāju, apmēram 
15 milzīgi rūpnieciski uzņēmumi ar 
apgrozījumu, kas mērāms miljar-
dos. Attīstīta ķīmiska rūpniecība, 
tādēļ nozīmīga daļa rūpju saistīta ar 
ekoloģiju. Rajona vadītājs bija ļoti 
pozitīvi noskaņots – iepazīstinājām 
viņu ar mūsu novadu, pārrunājām 
iespējamās kopējās intereses. Gai-
dīsim viņu atbildi, - par tikšanos ar 
Vetinas un Zāles rajona pašvaldību 
vadītājiem stāsta A. Fomins.

Vizīte sniedz jaunas atziņas

 Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvji novērtējuši, ka Vetinas 
Burgģimnāzija, lai gan atrodas 
lielā Zāles rajona nomalē, ir ļoti 
pieprasīta skola -  tajā mācās ap 
900 skolēnu. Skola specializējusies 
mākslas novirzienā.

 

Blakus skolai atrodas sporta zāle. 
Skolēnu ēdināšanu nodrošina ko-
mercuzņēmums un bērni maksā par 
pusdienām. Mācības notiek vairākās 
ēkās, jo, piemēram, 5. un 6. klašu 
korpuss citviet, līdz ar to lielākoties 
pedagogiem, tomēr dažkārt arī sko-
lēniem, nākas pārvietoties no vienas 
skolas ēkas uz otru.
 - Ļoti priecājos par mūsu bērniem, 
vērojot viņu un Vetinas skolēnu 
saziņu satikšanās un visa apmeklē-
juma laikā. Mūsu skolēni dzīvoja 
ģimenēs, jutās labi, sarunājās gan 
vācu, gan angļu valodā, brauciens 
viņiem noteikti paplašināja redzes-
loku - deva gan valodas zināšanas, 
gan sociālās prasmes saziņā svešā 
vidē, - uzsver E. Laiva.
 Īpašu iespaidu atstājusi iespēja 
apmeklēt vienu no Vetinas nozī-
mīgākajām kultūrvēsturiskajām 
ēkām – muzeju – bibliotēku, kurā 
glabājas milzums dažādu nozīmīgu 
materiālu. Bibliotēkā atrodamas arī 
daudzas liecības par Ernstu Gliku 
un viens no viņa tulkotās Bībeles 

izdevumiem. Vetinas Burgģimnāzi-
jas pedagogi alūksniešiem nodeva 
informāciju, ko atraduši bibliotēkā 
par Gliku, un šīs liecības nonāks 
ģimnāzijas un Bībeles muzejā. 
E. Laiva norāda, ka, iespējams, 
turpinot sadarbību, kāda projekta 
ietvaros varētu plānot pētniecības 
darbu veikšanu šajā bibliotēkā.
 Pašvaldības pārstāvjus pārsteidzis, 
ka ne Vetinā, ne arī citās apmeklē-
tajās vietās pašvaldība tiešā veidā 
nestrādā uz tūrismu, neskatoties 
uz to, ka ir skaistas, sakoptas un 
atjaunotas senlaicīgās ēkas, ir daudz 
vēsturiski un kultūrvēsturiski 
nozīmīgu objektu. 
 - Izkāpjot Vetinā, sajutos šai pil-
sētai piederīga, jo arī Zeltiņi ar to 
ir savā ziņā saistīti – mūsu pagastā 
Gliks dibināja vienu no trim pirma-
jām skolām. Brauciena laikā guvu 
daudzas atziņas, kā mēs paši vairāk 
varam prezentēt savu novadu un 
ko vēl darīt tūrisma veicināšanai, - 
noslēgumā saka E. Laiva.

Vetinas un Alūksnes skolēni pie Ernsta Glika piemiņas plāksnes

Tiek stādītas rozes, ko Vetinai dāvināja alūksnieši

Alūksnes delegācija, tiekoties ar Zāles rajona pašvaldības vadītāju Franku Bannertu (trešais no labās)

Aivars Fomins tikšanās laikā ar Vetinas pašvaldības vadītāju 
Antji Klecaru                                                                Lolitas Vanagas foto
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Zivju fonds atbalsta aģentūras 
„ALJA” projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūrai „ALJA” atbalstīti 
divi projekti zivju resursu 
papildināšanai no Valsts atbal-
sta Zivju fonda līdzekļiem, kas 
nozīmē, ka ezera zivju krājumus 
varēs papildināt ar vienvasaras 
zandartu un sīgu mazuļiem.

 Aģentūras direktors Māris 
Lietuvietis informē, ka viens no 
atbalstītajiem projektiem paredz, ka 
Alūksnes ezerā papildina zandartu 
populāciju. Projekta īstenošanai no 
Zivju fonda līdzekļiem piešķirti 
6 tūkstoši eiro, bet 1200 eiro būs 
pašvaldības līdzfinansējums. 
Paredzēts, ka par šiem 7200 eiro 
varēs iegādāties ap 43 tūkstošus 
vienvasaras zandartu mazuļu. 
Jāuzsver, ka šim projektam prasītais 
līdzekļu apjoms atbalstīts pilnībā.
 Otram projektam, kura ietvaros 
paredzēts iegādāties sīgas, 
4500 eiro piešķirts no Zivju fonda 
līdzekļiem un 1800 eiro būs 
pašvaldības līdzfinansējums, līdz 

ar to projekta kopējais finansiālais 
apjoms būs 6300 eiro. Par šiem 
līdzekļiem varēs iegādāties ap 
12 tūkstošiem sīgu. Jāpiebilst gan, 
ka no fonda līdzekļiem nav 
piešķirta visa pieprasītā summa – 
9 tūkstoši eiro.
 Aprīļa nogalē aģentūras 
„ALJA” direktors M. Lietuvietis 
Zemkopības ministrijā aizstāvēja 
vēl piecus projektu pieteikumus. 
Divi no tiem saistīti ar zinātnisko 
pētniecību Alūksnes un 
Lukumīša ezerā un trīs - ar zivju 
resursu aizsardzības pasākumu 
nodrošināšanu Alūksnes novadā. 
Atbildes par rezultātu 
gaidāmas maijā, bet, kā informē 
M. Lietuvietis, jau tagad zināms, ka 
netiks atbalstīts Mārkalnes projekts 
par Lūkumieša ezera ekspluatācijas 
noteikumu izstrādi.

Sirds uzzied Alūksnē!
Latvijas Puķu draugu saiets Alūksnē

Alūksnes Pilssalas 
estrādē
8.00 - 9.30 Draugu satikšanās 
omulīgā un senatnīgā gaisotnē 
(dalībnieku reģistrēšanās)
9.30 - 10.00 Saieta saimnieku un 
izrīcības ļaužu priekšā 
stādīšanās 
13.00 - 15.00 Pusdienošana ar 
sportisku un kulturālu noskaņu
18.00 - 19.00 Vakariņošana ar 
ziedošu sajūtu sirdīs 
19.00 Saieta noslēgums ar sētu 
saimnieku cildināšanu
20.00 Zaļumballe

Alūksnes Pilssalas 
stadionā
8.00 - 19.00 Stādu un amatnieku 
darinājumu tirdziņš 

Alūksnes novada teritorijā
10.00 - 13.00 un 15.00 - 18.00 Alūksnes novada skaistāko dārzu iepazīšana

Svētku laikā Pilssalā
Eiropas un Baltijas čempionāts ūdens motosportā, muzikāls ceļojums ziedu pasaulē, Alūksnes 
precēto pāru deju kopa „Jukums”, dziedošā Krūmiņu ģimene, Alūksnes novada dziedošie talanti, 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris

Svētku laikā pilsētā un novadā
Floristu plenēra darbu izstāde (pie Jaunās pils), Alūksnes novada mākslinieku darbu 
izstāde „Ziedi sajūtās” (Alūksnes muzejs), Alūksnes novada amatierkolektīvu, mūziķu, dziedātāju 
muzicēšana un koncertēšana, amatnieku, pašvaldības iestāžu, Malēniešu skolas dalībnieku 
aktivitātes.

Svarīga informācija Puķu draugu saieta apmeklētājiem:
Dalības maksa: 15 EUR no personas (netiek aplikta ar PVN) 

Maksa par vietu kopīgā transportā: 3 EUR no personas (ar PVN)

Maksa par tirdzniecības vietas (4 x 3 m) izveidošanu un apkalpošanu: 5 EUR (ar PVN)

Pieteikšanās: no 15. maija līdz 1. jūlijam! Pieteikuma anketu varēs elektroniski aizpildīt www.aluksne.lv, 
izdrukāt no mājas lapas vai žurnāla „Dārzs un Drava” un nosūtīt Alūksnes novada pašvaldībai.

Informācija: www.aluksne.lv

2015. gada 18. jūlijā

Aktualizēs Alūksnes sporta 
kompleksa tehnisko projektu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
23. aprīļa sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu rezervēt pašvaldības šī 
gada pamatbudžetā finansējumu 
līdz 20000 EUR, lai aktualizētu 
Alūksnes sporta kompleksa 
tehnisko dokumentāciju.

 Par šo jautājumu deputāti aprīlī 
diskutēja gan tautsaimniecības, gan 
finanšu komiteju sēdēs, izskatot 
Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas iesniegumu, kurā 
tā lūdza veikt izmaiņas iepriekš 
izstrādātajā tehniskajā projektā un 
iekļaut tajā vairākas būtiskas nepie-
ciešamības.
 Kā savā vēstulē norādījusi sporta 
skola, 2012. gadā izstrādātajā teh-
niskajā projektā pilnībā nav tikusi 
paredzēta iespēja nodarboties ar 
vieglatlētiku, kas ir gan vispārizglī-
tojošo skolu mācību programmā, 
gan viena no sporta skolas licencē-
tajām mācību programmām.
 Līdz ar to sporta skola lūgusi 
veikt izmaiņas tehniskajā projektā, 

iekļaujot tajā četrus vieglatlētikas 
celiņus 60 metru garumā, vairākus 
150 metru garus celiņus ar virāžām 
ap centrālo sporta spēļu laukumu, 
vietu tāllēkšanas bedrei, lodes grū-
šanas un augstlēkšanas sektoriem. 
Šāda tipa sporta halle ir uzbūvēta 
Valgā un, ja tāda taptu arī Alūksnē, 
tā būtu vienīgā šāda būve apkārtējā 
reģionā, kas to ļautu izmantot arī 
citu novadu sportistu treniņnometņu 
un sacensību rīkošanai.
 Lai iekļautu šīs nepieciešamības 
tehniskajā projektā, ir vajadzīga 
lielāka platība nekā tā sākotnēji 
paredzēta. Bez tam, ņemot vērā 
tuvumā esošo Alūksnes pilsētas 
bibliotēku, kas arī atrodas klientiem 
neērtās un grūti pieejamās telpās, 
abām ēkām – sporta kompleksam 
un bibliotēkai varētu veidot vienotu 
risinājumu, paredzot jaunas sporta 
zāles būvniecību, sākumskolas 
mazās ēkas nojaukšanu un esošās 
bibliotēkas ēkas rekonstrukciju.
 Dome nolēma rīkot iepirkuma 
procedūru tehniskā projekta aktuali-
zēšanai, pēc kā būs zināms konkrēts 
šim mērķim nepieciešamā finansē-
juma apmērs.

Virza tālāk veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveides projektu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
23. aprīļa sēdē deputāti nolēma 
virzīt uz priekšu projekta 
„Investīciju piesaiste un 
līdzdalība veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra izveidei 
Alūksnes pilsētā” īstenošanas 
plānu.

 Minētais projekts paredz 
piesaistīt investoru un izveidot 
veselības veicināšanas 
pakalpojumu centru Alūksnē tautā 
saukto „Lujāna drupu” vietā. 
Tā kā pašvaldība plāno ar šo 
projekta ideju pretendēt uz 
Eiropas savienības struktūrfondu 
finansējumu jaunajā plānošanas 
periodā, tad ir jāpaveic rūpīgi mājas 
darbi, lai projekta ideju rezultatīvi 
aizstāvētu koordinācijas padomes 
sēdē. Tas savukārt nozīmē, ka jārod 

atbildes uz daudziem jautājumiem, 
kas saistīti ar objekta potenciālo 
pakalpojumu piedāvājuma nepie-
ciešamību, iespējamo tā vizuālo 
risinājumu, darbības plānu un arī 
investora piesaistes iespējām.
 Deputāti par šo jautājumu dis-
kutēja aprīļa tautsaimniecības un 
finanšu komiteju sēdēs un domes 
sēdē pieņēma lēmumu šī projekta 
tālākai virzībai pašvaldības šī gada 
budžetā rezervēt vismaz 20 000 eiro 
projekta vadības un sagatavošanas 

nodrošināšanai – finanšu un 
projekta īstenošanas risku analīzei 
un komersantu piesaistei, kā 
arī rezervēt pašvaldības 
līdzfinansējumu līdz 20 000 EUR 
Veselības veicināšanas pakalpoju-
mu centra būvniecības koncepcijas 
izstrādei.
 Saskaņā ar domes pieņemto lēmu-
mu, koncepcijas izstrādi plānots 
nodrošināt, iesaistoties Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas un Vidzemes plānošanas 

reģiona īstenotajā Norvēģijas finan-
šu instrumenta 2009. – 2014. gada 
perioda programmas “Reģionālās 
politikas aktivitāšu īstenošana Lat-
vijā un reģionālās attīstības pasāku-
mu izstrādē” apakšaktivitātes “Paš-
valdību investīciju piedāvājumu 
investoru piesaistei sagatavošana”  
projektā. Pēc iepirkuma procedūrām 
un piedāvājumu izvēles, būs zināms 
precīzs šīm darbībām nepiecieša-
mais finansējuma apmēru.
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Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
Alūksnes novada domes 2010.gada 
21.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.5/2010 „Par sociālajiem 
pakalpojumiem Alūksnes novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 4.6.punktu šādā redakcijā: 
 “4.6. Pakalpojuma apjoms ietver 
personas nepieciešamo aprūpi, Pa-
kalpojuma administrēšanu, sociālā 
darba speciālistu atbalstu, nokļūša-
nu pie klienta. Pakalpojums perso-
nai tiek sniegts darba dienās Sociālā 
dienesta darba laikā. Pakalpojuma 
ietvaros sniedz  šāda veida palīdzī-
bu ikdienas mājas darbu veikšanā 
un/vai personiskajā aprūpē:
4.6.1. Ikdienas mājas darbi - dzīvo-
jamo telpu mitrā/sausā uzkopšana; 
trauku mazgāšana, pārtikas un saim-
niecības preču pirkšana un piegāde 
mājās; medikamentu pirkšana un 
piegāde mājās; komunālo  maksā-
jumu kārtošana; kurināmā piegāde 
telpās; ūdens ienešana un iznešana; 
ūdens piegāde ar transportu no 
ūdens ņemšanas vietas; sniega tīrī-
šana; logu mazgāšana 2 reizes gadā.     
4.6.2. Personiskā aprūpe: palīdzība 
nomazgāties; transporta pakal-
pojumi nokļūšanai līdz higiēnas 
saņemšanas vietai; veļas nodošana 
mazgāšanā; ārstu un citu medicīnas 
darbinieku izsaukšana; transporta 

pakalpojumi veselības aprūpes 
un rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai; palīdzība medikamentu 
lietošanā; protēžu kopšana; palīdzī-
ba personiskās higiēnas nodrošinā-
šanā.”

2. Papildināt ar 4.7.punktu šādā 
redakcijā:
 “4.7. Personai piešķiramā Pakalpo-
juma apjoms un palīdzības veids/i 
tiek noteikts, individuāli izvērtējot  
personas pašaprūpes un mobilitātes 
spējas, četros aprūpes līmeņos:
4.7.1. personām, kurām aprūpe 
mājās nepieciešama 1 reizi nedēļā, 
bet ne vairāk kā 18 stundas mēnesī 
– aprūpes 1.līmenis;
4.7.2. personām, kurām aprūpe mā-
jās nepieciešama no 1 līdz 2 reizēm 
nedēļā, bet ne vairāk  kā 36 stundas 
mēnesī – aprūpes 2.līmenis;
4.7.3. personām, kurām aprūpe mā-
jās nepieciešama no 2 līdz 3 reizēm 
nedēļā, bet ne vairāk    kā 48 stun-
das mēnesī  – aprūpes 3.līmenis;
4.7.4. personām, kurām aprūpe mā-
jās nepieciešama no 4 līdz 5 reizēm 
nedēļā, bet ne vairāk   ka 72 stundas 
mēnesī – aprūpes 4.līmenis.”

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 
„Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.5/2010 
„Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums     
 Saistošo noteikumu projekts 
nepieciešams, lai precizētu Sociālās 
aprūpes pakalpojuma dzīvesvie-
tā apjomu un paredzētu iespēju 
iedzīvotājiem, kuri ir bez mājokļa, 
saņemt Alūksnes novada 
Naktspatversmes pakalpojumu 
visu gadu.

2. Īss projekta satura izklāsts 
 Alūksnes novada Naktspatversmes 
pakalpojuma sniegšanas periods 
bija noteikts no 1.oktobra 
līdz 30.aprīlim. Tā kā 
Naktspatversmes pakalpojumu 
šobrīd saņem 11 klienti, no kuriem 
9 dažādu iemeslu dēļ arī vasaras 
periodā nav iespējams atrast 
mājokli. Viņiem nav iespējams 
šobrīd saņemt palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā, lai 
nodrošinātu pajumti arī vasaras 
periodā, kas ir viena no cilvēka 
pamatvajadzībām. Naktspatversmes 
pakalpojums varētu būt  nepiecie-

šams arī citiem iedzīvotājiem,  
gadījumos, ja tiek izlikti no 
mājokļa, ģimenē cieš no 
vardarbības un citās krīzes 
situācijās. Saistošie noteikumi 
paredzēs, ka turpmāk Alūksnes 
novada pašvaldībā Sociāla 
pakalpojuma - Naktspatversmes 
pakalpojuma saņemšana nebūs 
ierobežota un iedzīvotāji to varēs 
saņemt arī vasaras periodā. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
 Apstiprinātie saistošie noteikumi 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas. 
 Saistošajos noteikumos ir 
precizēti Sociālās aprūpes 
pakalpojuma apjoms un 
pakalpojuma ietvaros veicamie 
darbi. Naktspatversmes pakalpo-
juma sniegšanas periods palielinās 
par 5 mēnešiem gadā un tāpēc būs 
nepieciešami papildus budžeta 
izdevumi 11946 EUR apmērā, lai 
nodrošinātu šo pakalpojumu 
noteiktajā periodā. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

 Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
 Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo noteikumu 
piemērošana, var vērsties Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā, Lielā 
Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, vai Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
 Konsultācijas nav notikušas.

Paskaidrojuma rakstā norā-
dītā iecere par Naktspatvers-
mes pakalpojuma nodroši-
nāšanu visu gadu Alūksnes 
novada domes sēdē netika 
atbalstīta, tāpēc Naktspat-
versmes pakalpojums arī 
turpmāk tiks nodrošināts no 
1.oktobra līdz 30.aprīlim.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2015
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.03.2015. lēmumu Nr.123
(protokols Nr.7, 30.punkts)

Spēkā no 30.04.2015. 

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Alūksnes novada teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
aizliegumu Alūksnes novada teri-
torijā audzēt ģenētiski modificētus 
kultūraugus.
2. Saistošie noteikumi Nr.7/2015 
darbojas visā Alūksnes novada 
teritorijā – Alsviķu, Annas, Ilzenes, 
Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaun-
laicenes, Kalncempju, Liepnas, 
Malienas, Mālupes, Mārkalnes, 
Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Zie-
mera pagastu un Alūksnes pilsētas 
teritorijās.
3. Saistošie noteikumi ir obligāti 
visām fiziskajām un juridiskajām 
personām.
4. Aizliegums ir noteikts līdz 2030.
gada 31.decembrim.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta

„Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai 

Alūksnes novada teritorijā” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums  
 1.1. Saistošie noteikumi nepie-
ciešami, lai, aizliedzot Alūksnes 
novada teritorijā ģenētiski modificē-
to kultūraugu audzēšanu, novērstu 
negatīvo ietekmi uz cilvēku un 
dzīvnieku veselību vai vidi, sagla-
bātu bioloģisko daudzveidību, vei-
cinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības 
un biotehnoloģijas attīstību.
 1.2. Noteikumi ir saistoši visu 
Alūksnes novada pagastu un 
Alūksnes pilsētas teritorijā.
 1.3. Saistošie noteikumi izstrā-

dāti pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu un Ģenētiski modificēto 
organismu aprites likuma 22.panta 
otro daļu, kas paredz pašvaldībai 
tiesības izdot saistošos noteikumus 
par ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanas aizliegumu uz laiku ne 
mazāku par 5 gadiem, šajā gadīju-
mā – 15 gadiem.

2. Īss projekta satura izklāsts 
 Alūksnes novada teritorijā, uz laiku 
līdz 2030.gadam, aizliegta ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšana.

3. Kontroles mehānisms  
 3.1. Ģenētiski modificēto organis-
mu apriti regulējošo normatīvo aktu 
izpildi atbilstoši kompetencei uzrau-
ga un kontrolē Pārtikas un veterinā-
rais dienests, Valsts vides dienests, 

Valsts augu aizsardzības dienests un 
Valsts darba inspekcija.  
 3.2. Personas, kuras pārkāpušas 
ģenētiski modificēto organismu 
apriti regulējošos normatīvos aktus, 
saucamas pie normatīvajos aktos 
(LAPK) noteiktās atbildības.

 4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
 Pašvaldības budžetu saistošie 
noteikumi neietekmē.

5. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
 Tiešie ieguvēji būs Alūksnes no-
vada iedzīvotāji, lauksaimnieciskās 
produkcijas ražotāji, kā arī dzīv-
nieki un daba, kurus var negatīvi 

ietekmēt nekontrolēta ģenētiski 
modificēto organismu audzēšana un 
aprite. 

6. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
 Administratīvās procedūras notiek 
Ģenētiski modificēto organismu 
aprites likumā noteiktā kārtībā.

7. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
 Veikta sabiedriskā aptauja, kuras  
rezultātā „Par” aizliegumu Alūksnes 
novadā audzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus nobalsojuši 510 iedzī-
votāji, „Pret” šādu aizliegumu – 25 
iedzīvotāji. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2015 
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 
23.04.2015. lēmumu Nr.152 (protokols 

Nr.9, 19.punkts)
Spēkā no 30.04.2015.

Par Opekalna kapu apsaimniekošanu
 Opekalna kapsētas zeme kopš 
neatminamiem laikiem ir Opekal-
na evanģēliski luteriskās drau-
dzes īpašumā. Īpašuma tiesības 
atjaunotas 2014. gada 20. maijā. 
Kapsētas zemē tiek apbedīti gan 
draudzes ļaudis, gan aizgājēji, 
kuri nepieder draudzei.

 Lai kapsētu labiekārtotu, sakār-
totu un uzturētu, ir nepieciešami 
līdzekļi, tādēļ lūdzam ļaudis, kuru 

piederīgie ir apbedīti Opekalna 
draudzes kapos, sākot ar 2015. gada 
1. janvāri, nomaksāt ikgadējo kapu 
apsaimniekošanas ziedojumu 7,00 
EUR par vienu kapu laukumu, kurā 
atdusas jūsu tuvinieks vai tuvinie-
ki. Par maksājumu tiks izsniegta 
maksājuma kvīts. (Opekalna ev. lut. 
draudzes protokols Nr.3, lēmums 
Nr.1 07.09.2014.)
Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti:
• atkritumu izvešanai, 

• ārpus kapavietām esošo apstādīju-
mu, zāliena un koku kopšanai,
• teritorijas labiekārtošanai, 
• smilts piegādei,
• dažādu pasākumu organizēšanai 
(kapu svētki, svecīšu vakari, talkas 
u.c.).
 Lūdzam saudzēt pašu sakopto un 
atkritumus mest tikai norādītajās 
vietās! Atkritumu konteinerā lū-
dzam mest tikai stikla, plastmasas, 
papīra atkritumus.

 Kapu apsaimniekošanas ziedojumu 
variet maksāt pie Opekalna ev.lut. 
draudzes priekšnieces Sanas Rai-
pales tel.29111024 – Apē, kasieres 
Selgas Kauliņas tel.29491630 – 
Apē, Jaunlaicenes pagasta pārvaldē 
pie Judītes Kaktiņas tel. 29489910 
un Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā 
pie Māras Svārupes tel. 26411417,
par apbedīšanas jautājumiem lū-
dzam vērsties pie Judītes Kaktiņas.
 Maksājumu var veikt arī ar pārskai-

tījumu draudzes kontā.
 Mūsu rekvizīti:
Opekalna evaņģēliski luteriskā 
draudze,
Reģ. Nr. 99500002593
Adrese: Apekalns, Jaunlaicenes 
pagasts Alūksnes novads
Konta Nr. : LV37HA-
BA0551032223430
HABALV22 SWEDBANK

Opekalna draudzes valde
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Noderīgi www.aluksne.lv

Aktuālā informācija 
lauksaimniekiem
Sarmīte Svilāne,
SIA LLKC Alūksnes nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante

1. Lai saņemtu atbalsta 
maksājumus par platībām par 
2015. gadu, pieteikšanās 
platībmaksājumiem šogad būs 
no 20. aprīļa līdz 22. maijam. 
Lauksaimniekiem, kuri iesnieguma 
veidlapas aizpilda papīra formā, 
būs iespējams saņemt Vienotā 
iesnieguma veidlapas un 
rokasgrāmatu „Informatīvais 
materiāls platību maksājumu 
saņemšanai 2015. gadā” Alūksnē, 
Dārza ielā 11, 110. kabinetā no 
20. līdz 28. aprīlim, darba laiks 
9:00 – 16:00.
2. Lauksaimniekiem, kuri 
vēlēsies saņemt mazā 
lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu 
iesniegšanas gala termiņš ir 9. jūnijs 
un līdz šim termiņam netiks 
piemēroti atbalsta samazināju-

mi. Pēc 9. jūnija pieteikties mazā 
lauksaimnieka atbalstam nebūs 
iespējams. Svarīgi atcerēties, 
ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka 
atbalstam ir iespējama tikai 
2015. gadā. 
3. Tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecībā ir 10 ha un vairāk 
aramzemes, no 2015. gada ir 
jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos 
gadījumos pieteikšanās platību 
maksājumiem ir jāveic elektroniski. 
Pēc konsultācijām par elektroniskās 
sistēmas lietošanu var griezties 
pie lauku attīstības speciālistiem 
pagastos un arī LLKC Alūksnes 
konsultāciju birojā.
4. Dabas aizsardzības pārvalde 
aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski 
vērtīgus zālājus (BVZ). 2016. gadā 
tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu 
kartēšana visā Latvijas teritorijā. 
Zemju īpašnieki savus pieteikumus 
Dabas aizsardzības pārvaldei var 
sūtīt līdz šā gada 15. maijam.

Alūksnes novadā, uz Vidzemes 
šosejas pie Veclaicenes, klaiņojusi 
šī draudzīgā sunīte. Ik pa laikam 
apciemojusi arī tuvākās mājas.

Alūksnē, Helēnas ielā (netālu no 
Ganību ielas) pieklīdusi melna, 
garspalvaina kaķenīte. 

Pie kluba „Cita Opera”, Uzvaras 
ielā 1, Alūksnē atrasta draudzīga 
tīģerkrāsas kaķenīte.

Visi ķepaiņi nogādāti Astēs 
un Ūsās Alūksnē, kur 14 dienas 
gaidīs savus saimniekus, bet pēc 

tam būs pieejami adopcijai.

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096,
Elīna Dambe 29477535.

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

Draudzēs maijā
Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā

katru darba dienu 9.00 laudes, 
18.00 vespere;
pirmdienās 19.00 „Īsta brīvība”;
trešdienās 18.20 Bībeles stunda;
piektdienās 17.00 - 18.00;
mācītāja pieņemšanas laiks
sestdienās 10.00, svētdienas 
skola;
9. maijā 16.00 kino vakars;
30. maijā 18.00 vīru vakars

Baznīcā

svētdienās 11.00 dievkalpojums;
14. maijā 19.00 Debesbraukšanas 
dienas dievkalpojums;
24. maijā 11.00 Svētā gara svētku 
dievkalpojums;
30. maijā 15.00 Lielsalacas 

ev.lut.dr. kora „Dvēseles dziesma” 
koncerts;
31. maijā 11.00 Trīsvienības svētku 
dievkalpojums

Opekalna baznīcā

1. maijā 11.00 Opekalna 
baznīcas apkārtnes un 
Opekalna kapu sakopšanas 
talka (līdzi ņemt grābekļus, 
slotas, cirvjus un zāģus). Pēc 
talkas – ZUPA!
3. maijā 10.00 Dievkalpojums

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju par 
saviem aktuālajiem pasākumiem, 

līdz mēneša 20. datumam iesūtot to 
uz e-pastu evita.aploka@aluksne.lv!

Sporta pasākumi

7. maijā no 16.30 līdz 18.30 
Alūksnes Muižas parkā pie 
Eola tempļa, skriešanas seriāla 
„ALŪKSNES PAVASARIS 2015” 
4. kārta.
12. maijā no 16.00 līdz  19.30 
Mārkalnē orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2015” 5. kārta.
14. maijā no 16.30 līdz  18.30 
Alūksnes Muižas parkā pretim 
Jaunajai pilij, skriešanas seriāla 
„ALŪKSNES PAVASARIS 2015” 
5. kārta.
19. maijā no 16.00 līdz  19.30 
biatlona un slēpošanas centrā 
„Mežinieki” orientēšanās seriāla 
„HORIZONTS 2015” 31. sezonas 
6. kārta.
21. maijā no 16.30 līdz  18.30 
Alūksnes Muižas parkā 
(marķējums no Vējakalna ielas), 
skriešanas seriāla „ALŪKSNES 
PAVASARIS 2015” 6. kārta.
26. maijā no 16.00 līdz  19.30 
„Silenieki” (marķējums no 
Ziemeriem ~ 5km) orientēšanās 
seriāla „HORIZONTS 2015” 7. 
kārta.
30. maijā 10.00 Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
angārā Alūksnes novada kausa 
izcīņa džudo.
30. maijā 11.00 Zeltiņos 
skriešanas sacensības „Mizojam, 
ka prieks” 1. kārta.

Alūksnē

4. maijā 17.00 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās 
ēkas zālē Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas 
25. gadadienai veltīts pasākums 
„Paauklē, saulīte, manu zemīti”. 
Ieeja: bez maksas.
9. maijā 17.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas aktu 
zālē Alūksnes un Apes novadu koru 
skate un Mātes dienas koncerts. 
Piedalās: Agnese Cīrule - 
Kostigova, Mārtiņš Zvīgulis un 
Jānis Švarcbahs. Ieeja: bez maksas.
15. maijā Alūksnē tūrisma sezonas 
atklāšanas pasākums „Ieriteņo 
vasarā”. Laiks un vieta tiks 
precizēti. Sekojiet informācijai!
23. maijā Alūksnē Alūksnes 
jauniešu diena „ARAM”:
12.00 Lekcija un sarunas,
15.00 Filma „Pazust Latgalē”,
16.00 - 19.00 Radošās un aktīvās 
darbnīcas, sports,
19.00 Atkārtots filmas „Pazust 
Latgalē” seanss,
20.00 Lielais koncerts ar vietējiem 
dziedātājiem un dejotājiem, 
apbalvošanas un viesmākslinieku 
uzstāšanās,
no 21.00 Alternatīvais tornis,
Ballīte līdz pulksten 02.00.
29. maijā 12.00 pie piemiņas 
akmens Helēnas un Alsviķu ielu 
krustojumā Alūksnes atbrīvošanas 
96. gadadienai veltīts piemiņas 
brīdis.
29. maijā Alūksnē Alūksnes 
novada bērnu un jauniešu svētki 
„Pats skani, līdzi skani!”:
No 13.00  Aktivitātes visiem 
dalībniekiem (Jaunās pils apkārtnē):
- „ZINO centra” darbnīcas,
- Muzejā - izzinošās  darbnīcas,
- Mākslas skolā – praktiskās 
darbnīcas,
- Piepūšamās atrakcijas,
- Brīvā skatuve (kolektīviem un 

citiem talantiem),
- Foto  (pie Dziesmu svētku 
plakāta),
16.00 Pūtēju orķestra koncerts  
(Lielā Ezera ielas skvērā)
16.25 Deju koncerts (uz Lielā Ezera  
ielas)
17.10 Gājiens  (no skvēra uz Jauno 
pili)
17.30 Koru, mūsdienu deju koncerts  
(pie Jaunās pils)
18.10 Sveiciens no Amandas 
Bašmakovas.
29. maijā 22.00 Alūksnes 
Pilssalas estrādē vasaras atpūtas 
sezonas atklāšanas balle ar grupu 
„Apvedceļš”.

Alūksnes muzejā

Izstādes
Līdz 24. maijam Dabas muzeja 
ceļojošā izstāde „Latvijas 
bruņrupucis un tā svešzemju 
radinieki”. 
No 14. maija Pētera Zālīša 
izstāde „Senie pulksteņi”. Izstādes 
atklāšana 14. maijā 14.00.
No 16. maija jubilejas izstāde 
„Malienas Ziņām 90”. Izstādes 
atklāšana 16. maijā 15.00.
No 27. maija Kristīnes Markus 
gleznu izstāde „Vieta”. Izstādes 
atklāšana 27. maijā 16.00.

Pastāvīgās ekspozīcijas  
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija 
„Laikmetu mielasts”. Jaunajā 
ekspozīcijā, kas sadalīta sešās 
tematiskās daļās, apmeklētāji varēs 
iepazīties ar Alūksnes vēsturi 
Latvijas un pasaules kontekstā.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”. 
„Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 

Pasākumi
16. maijā Muzeju nakts:
19.00 – 24.00 „Aiz manis stāv 
zvaigznes, ko Tu man padarīsi” /
Rainis/.
Raiņa un Aspazijas vēstuļu lasījumi, 
laikraksta „Malienas Ziņas” 
90 gadu jubilejai veltīti teatralizēti 
lasījumi, īsfilma par agrāko 
tipogrāfijas darbu Alūksnē un 
prezentācija par darbu laikraksta 
„Malienas Ziņas” redakcijā.
Ekspozīcijā „Laikmetu mielasts” 
vēsturisko vārdu minēšanas 
sacensības.
22. maijā tematiskais pasākums 
„Kā tur īsti bija... kinolaiki 
Alūksnē”.
Tikšanās ar cilvēkiem, kuri 
strādājuši kinoteātros Alūksnē.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes: „Ir tikai viens 
cilvēks, kas sevi pilnībā spēj otram 
ziedot…”/Mātes diena/ (05.05. – 
30.05. abonementā); 
„Malienas Ziņām - 90” (05.05. 
-30.05. lasītavā); „Ai, māmiņa, 
cik laba Tu” (05.05. - 10.05. bērnu 
literatūras nodaļā); „Māris 
Rungulis – viens no 
ievērojamākajiem latviešu bērnu 
un jauniešu rakstniekiem” (11.05. 
– 18.05. bērnu literatūras nodaļā); 
Zinta Purena gleznu izstāde (07.05. 
– 31.05. bērnu literatūras nodaļā).
Pasākumi: radošā darbnīca 
meitenēm „Ciku, caku…” (20.05. 

bērnu literatūras nodaļā); tikšanās ar 
rakstnieci Noru Ikstenu (pasākumu 
atbalsta VKKF) (22.05. plkst. 12.00 
bērnu literatūras nodaļā); tikšanās 
ar dzejnieku Rimantu Ziedoni 
(pasākumu atbalsta VKKF) (29.05. 
bērnu literatūras nodaļā); Jauno 
grāmatu diena un apskats (25.05. 
abonementā).

Alsviķu pagastā

5. jūnijā 19.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādes vasaras sezonas atklāšana 
(lietus gadījumā kultūras namā) – 
Kaspara Pudnika un Gypsy show 
group „Dzheski Gloss” koncerts. 
Biļetes cena iepriekšpārdošanā: 
4 EUR, pensionāriem 3,50 EUR, 
bērniem 2 EUR, koncerta dienā 5 
EUR. 22.00 – zaļumballe ar grupu 
„Ceļavējš”. Ieeja: 2,50 EUR, no 
23.30 – 3 EUR. Ieeja uz koncertu 
un balli pārim 10 EUR.
10. maijā 13.00 Alsviķu kultūras 
namā Alūksnes novada mazo 
vokālistu konkurss „Cālis -2015” 
kopā ar Mikipelēm - zinātkāro 
Minniju un optimistisko Mikiju. 
13. maijā 10.00 Alsviķu kultūras 
namā senioru kopas „Noskaņa” 
kopā sanākšana – jubilāru 
sveikšana; 11.00 - viesojas Trapenes 
muzeja radošā darba grupa ar 
ekspresizstādi „Skaudrums Edvīna 
Andersona grafikā, gleznās un 
dzejā”.
14. maijā 14.00 Strautiņu 
pamatskolā animācijas filmu 
programmas bērniem „Latviešu 
literatūras ekranizējumi animācijā” 
demonstrēšana.
20. maijā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā animācijas filmu 
programmas bērniem „Meltenītes 
pavasarī” demonstrēšana. Ieeja: 1 
EUR.
29. maijā 19.00 Alsviķu kultūras 
namā disenīte bērniem ar DJ Mike 
Kelly, atraktīvas izdarības. Ieeja: 1 
EUR.
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstāde „Latvija ir paradīze zemes 
virsū” rakstniekiem Mārim 
Rungulim – 65,  Marģerim Zariņam 
– 105, dzejniekam Baumaņu Kārlim 
– 180; tematiskās izstādes: „9. 
maijā - Eiropas diena”, „Māmiņ, 
mīļo, māmulīt…”.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „…paklausot mīlestības 
varenajam spēkam” - rakstniekam 
Jānim Sārtam — 110, „Un šis – ar 
liekulību un meliem piesātinātais 
– laiks…” - rakstniekam Mārim 
Rungulim — 65, dzejniekam, 
komponistam Baumaņu Kārlim 
— 180; tematiskā izstāde: „Mātes 
mīlestības zelts, staro mūžos visam 
pāri”.

Annas pagastā

28. maijā 13.00 Annas kultūras 
namā Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolas audzēkņu 
koncerts „Ar tauriņu ķeramo tīklu 
traucos savu vasaru ķert”, pagasta 
senioru atpūtas pasākums - jauno 
pensionāru un jubilāru godināšana.
Annas bibliotēkā izstādes: „Es 
dzīvoju reālā pasaulē, un idejas 
apkārt ir visu laiku” – rakstniekam 
Mārim Rungulim – 65, „Sirsnīgu un 
priecīgu Mātes dienu!”.

Turpinājums 12. lappusē

Kultūras, atpūtas un sporta 
pasākumi maijā



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi maijā
29.04.2015.

Turpinājums no 11. lappuses

Ilzenes pagastā

8. maijā SKIM centrā „Dailes” 
Mātes dienai veltīts pasākums - 
koncerts „Tavā azotē” sadarbībā ar 
Ilzenes pamatskolu.
No 15. maija SKIM centrā 
„Dailes” izstāžu zālē izstāde 
„Nepārspējamie kolekcionāri”.
22. maijā 16.00 SKIM centrā 
„Dailes” sadarbībā ar Viktora 
Ķirpa Ates muzeju - Viktora Ķirpa 
personībai un dzīves darbam kon-
certs - lekcija „Darbā dzimu, darbā 
augu”.
Ilzenes bibliotēkā 
novadpētniecības materiālu izstāde 
„Gadsimta cilvēks - Viktors Ķirps”, 
literatūras izstādes „A. Arājs Bērce 
latviešu literatūrā”, „Mātes tēls 
latviešu dzejā”.

Jaunalūksnes pagastā

7. maijā 17.00 Bejas 
novadpētniecības centrā 
nodarbība Seno amatu darbnīcā „No 
idejas līdz fotogrāfijai”.
8. maijā 17.30 Kolberģa tautas 
namā bērnu kolektīvu koncerts 
„Manī gavilē prieks”.
15. maijā 14.30 Kolberģa tautas 
namā Bejas skolas bērnu teātra 
izrāde - Ināras Šteinbergas luga 
„Mežā veikals atbraucis”.
16. maijā 13.00 Bejas 
novadpētniecības centrā Muzeju 
nakts Bejā „Baltais tēvs paslēpies 
cīruļa balsī”. Mākslas zāģēšanas 
sacensības „Ierūcini zāģi un 
ļaujies fantāzijai V”, jaunās klēts 
iesvētīšana, linu kreklu un skolēnu 
amatu mācības darbu izstādes, 
196.Bejas mazpulka aktivitātes, 
spēka putra, Bejas amatierteātra 
pirmizrāde un noslēgumā balle 
„Dainās”.
16. maijā 19.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” Bejas 
amatierteātra pirmizrāde - Monikas 
Zīles komēdija „Sunītis un viņa 
kauliņš”.
16. maijā 21.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā 
ar grupu „Rolise”.
20. maijā Bejas bibliotēkā lasītāju 
klubiņā „Pipariņš” pasākums „Lai 
ar ābeļziediem kopā ziedēšanas 
prieks mums sniegts...”.
30. maijā 19.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” deju kolektīvu 
koncerts - sadancis „Ielūdz 
„Kolberģis”.
30. maijā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā 
ar Zinti Krakopu.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Es nāku no tevis māt, No tava 
pavarda liesmām” - 9. maijs - Mātes 
diena, dzejniekam, komponistam 
Baumaņu Kārlim – 180 (11.05.), 
„Turēt aiz astes laiku” - rakstniekam 
Mārim Rungulim – 65 (16.05.)

Jaunannas pagastā

1. maijā 11.00 Jaunannas tautas 
namā koncerts „Māsiņas un 
brālīši – pavasara cālīši” (galvenie 
mākslinieki - bērnudārza audzēkņi). 
Ieeja: brīva.
12. maijā 10.00 Jaunannas tautas 
namā senioru ikmēneša tikšanās - 
izvērtēsim vasaras ekskursijas plānu 
un iespējamos variantus.
27. maijā 15.00 Jaunannas tautas 
namā Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolas audzēkņu 
koncerts „Ar tauriņu ķeramo tīklu, 
traucos savu vasaru ķert”. Ieeja: 
brīva.
30. maijā 22.00 Jaunannas 
Zaķusalas estrādē vasaras sezonas 

atklāšanas ballīte ar grupu „Pu-
tukvass” un starplaikos labākās de-
jas ar DJ GaGadance, Lisa Polana. 
Ieeja: līdz 23.30 - 2 EUR, vēlāk - 3 
EUR.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: 
„Rasas pilieni” rakstniekam Mārim 
Rungulim - 65, Latvijas neatkarības 
pasludināšanas 25. gadadienai 
veltīta izstāde, Mātes dienai veltīta 
izstāde „Tu esi zvaigzne manā 
sirdī!”.

Jaunlaicenes pagastā

6., 13., 20., 27. maijā 18.00 
Jaunlaicenes tautas namā šūšanas 
kursu nodarbības.
10. maijā 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Regīnas Devītes 
monoizrāde „Visa dzīve priekšā” 
pēc Romēna Garī romāna motīviem. 
Režisore: Inese Mičule. Ieeja: 5 
EUR, pensionāriem 3 EUR.
16. maijā 19.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā Muzeju nakts 
„Sapņu pilis, vēju zirgi”.
30. maijā 11.00 Jaunlaicenes 
muižas muzejā malēniešu valodas 
skolas nodarbība.
30. maijā 19.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Jaunlaicenes 
amatierteātra „Jumts” pirmizrāde 
- A. Niedzviedzis „Dūdene zina”. 
Ieeja: 1,50 EUR, pensionāriem 1 
EUR.
30. maijā 22.00 Jaunlaicenes 
vasaras estrādes atklāšanas BALLE. 
Spēlēs grupa „Blēži” no Valmieras 
(nelabvēlīgos laika apstākļos balle 
notiks tautas namā). Ieeja 2 EUR 
(dāmām), 3 EUR (kungiem).
Jaunlaicenes muižas muzejā:
izstāde: „Mājas” stāsta par vietām, 
kur apmetās cilvēki Opekalna 
apkārtnē,
pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes 
muiža, Malēnieši Opekalna 
draudzē,
nodarbības:
kad muižā zvani skanēja – 
informācija par muižas dzīvi skaņās 
19. – 20. gs. mija,
vāveru tīšana – informācija par 
rotaļlietām 18. – 20. gs., 
pastalu darināšana – informācija par 
kāju aušanu 17. – 20. gs. Apgūst 
pastalu gatavošanu, izgatavo sev 
suvenīru,
dārgumu meklēšana – informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi, 
cāļu sargāšana – informācija par 
bērnu pienākumiem lauku sētā, 20. 
gs. I puse,
nodarbība pirmsskolas vecuma 
bērniem „Kur palika cālīši?” – bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 
meklē pazudušos cālīšus, 
pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes 
muižas”. Muižas madāmas jauna-
jam pārim un kāzu viesiem sniedz 
vērtīgus vēsturiskus padomus 
dzīvei, iesaistot dažādās nodarbībās. 
Pasākums ilgst līdz 1 stundai.
Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā 
īstenojam divas nodarbības pēc 
apmeklētāju izvēles.
Piedāvājam ģimenēm, iestāžu 
kolektīviem, jubilejas un citus 
nozīmīgus pasākumus svinēt 
muzejā.
Sīkāk: http://www.aluksne.
lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā

2. maijā 11.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā bērzu birzs stādīšana 
muzeja teritorijā. Pasākums veidots, 
godinot Viktora Ķirpa rosināto 
tradīciju bērzu biržu sakopšanā, 
atzīmējot Neatkarības Deklarācijas 
25. gadadienu un uzsākot muzeja 
trīsdesmitgades pasākumu ciklu. 

Bērzu stādīšanā aicinām piedalīties 
ikvienu!
16. maijā 19.00 Kalncempju 
pagasta Viktora Ķirpa Ates 
muzejā izstādes „Koka pārvērtības” 
atklāšana. A. Puzuļa un muzeja 
krājuma koka apstrādes darba rīki 
un koka amatnieku mūsdienu darbi.
16. maijā no 19.00 – 01.00 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Muzeju nakts
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”:
- 19.00 Izstādes „Koka pārvērtības” 
atklāšana - A. Puzuļa un muzeja 
krājuma koka apstrādes darba rīki 
un koka amatnieku mūsdienu darbi. 
Piedalās Veclaicenes vīru vokālais 
ansamblis,
- Ekskursija muzeja teritorijā 
izveidotajā dabas takā „Koki 
stāsta”,
- Stāsts par koku nozīmi latviešu 
folklorā un latviešu zemnieka dzīvē,
- Koka rotaļlietas un spēles,
- Alūksnes novada mazpulku 
aktivitātes.
28. maijā 10.00 Kalncempju 
Sabiedriskajā centrā Jaunannas 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
skolēnu koncerts „Ar tauriņu 
ķeramo tīklu traucos savu vasaru 
ķert”.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
Izglītojošās programmas:
- Maizes programma - kulšana, 
malšana, miltu sijāšana, maizes 
cepšana,
- Veļas diena - veļas mazgāšana 
ar koka veļas mazgāšanas mašīnu, 
sārma gatavošana, velēšana, 
gludināšana ar ogļu gludekli,
- Linu programma - linu lauzīšana, 
kulstīšana, sukāšana, vērpšana,
- Programma „Bitīte” - stāsts par 
bites ceļu no zieda līdz medum;
Programma jubileju ballītēm (2 
stundu programma ar cienastu), 
kāzu programma.
Visas programmas papildināmas 
ar citu muzeja piedāvājumu un 
pielāgojamas dažāda vecuma intere-
sentiem. Programmas piedāvājam 
arī izbraukumā.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde: rakstniekam Mārim Rungu-
lim – 65.

Liepnas pagastā

8. maijā 20.00 vokālā ansambļa 
„Noskaņa” 20 gadu jubilejas kon-
certs „Man dzīvē šai laimējies ļoti” 
Liepnas vidusskolas svētku zālē, 
22.00 ballīte Liepnas tautas namā.
23. maijā 19.30 Liepnas estrādē 
„Saidupīte” sezonas atklāšanas 
pasākums un ievziedu balle ar 
grupu „Rolise”.
Liepnas pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes: „Mātes diena!/
Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,/
Lielu un jauku - gadā tik vienu,/
Saņem ziediņus, kurus tev nesam,/
Nākam ar sveicieniem tādi kā 
esam” (dzejnieki un rakstnieki par 
māti), „Stipra ģimene - veiksmes 
atslēga nākotnei”/15. maijs - 
Starptautiskā ģimenes diena; 
radošā darbnīca „Es savai 
māmiņai” (filca zieda gatavošana); 
grāmatu apskats „Iesaku izlasīt!” 
4. klasei.

Malienas pagastā

8. maijā 12.00 Malienas 
tautas namā Malienas 
pamatskolas skolēnu koncerts 
māmiņām.
10. maijā 9.00 laukumā pie 
Malienas tautas nama 
Lielā Pavasara andele un 
akcijas „Atver skapi” noslēgums, 
10.00 pašdarbības 
kolektīvu sezonas noslēguma 
koncerts.

Mālupes pagastā

No 29. aprīļa līdz 
12. maijam Mālupes Saieta 
namā apskatāma rokdarbu pulciņa 
izstāde „Varavīksnes krāsās”.
8. maijā 18.00 Mālupes 
Saieta namā Mātes dienai 
veltīts koncerts „Mans pieskāriens”.
30. maijā 19.00 Mālupes 
brīvdabas estrādē vasaras sezonas 
atklāšanas koncerts „Lai skan!”, 
22.00 zaļumballe kopā ar grupu 
„Ginc un Es”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstāde bērnu grāmatu autoram 
Mārim Rungulim – 65; tematiskās 
izstādes: Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena, 
Mātes dienai „Es savai māmiņai” 
- Mālupes pirmsskolas grupiņas 
audzēkņu zīmējumu un veidojumu 
izstāde, „Sējas laiks dārzā”, dze-
jniekam, komponistam Baumaņu 
Kārlim – 180.

Mārkalnes pagastā

23. maijā 12.00 Mārkalnes 
tautas namā Senioru pavasara 
sporta spēles „Džimlai Rūdi 
Rallallā” Mārkalnes, Pededzes, 
Jaunalūksnes un Ziemera 
senioriem.
28. maijā 10.00 Mārkalnes 
tautas namā Bērnu aizsardzības 
dienai veltīts pasākums visiem 
pagasta bērniem Mārkalnes 
pamatskolas pagalmā. 
30. maijā 20.00 Mārkalnes 
brīvdabas estrādes „Lakstīgalas” 
atklāšanas koncerts „Sveiciens 
vasarai”.
30. maijā 22.00 Mārkalnes 
brīvdabas estrādē „Lakstīgalas” 
balle. Spēlē grupa „Ceļojums”. 
Ieeja: līdz 23.00 - 2 EUR, 
pēc 23.00 - 3 EUR.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Auklē mani māmuliņa!” 
(05. - 11.05.), „Jaunākās grāmatas 
no Grāmatu svētkiem” (12. - 
15.05.), E - grāmatu izstāde 
bibliotēkas E-lasītavā „Nāc un 
Lasi!” (18. - 29.05.).

Pededzes pagastā

6. maijā 14.00 Pededzes 
bibliotēkā saruna ar jaunāko
klašu skolēniem „Katra diena -  
atslēga priekam” (preses 
izdevumi: kādi, kāpēc, kam,
 kā, kur...).
7. maijā 10.00 Pededzes 
bibliotēkā Mātes dienai veltīta 
pensionāru darbu izstāde „Visa 
mūsu mūža laime veidojas no 
niecīgām daļiņām”.
8. maijā 10.00 Pededzē II Pasaules 
kara upuru piemiņas diena (ziedu 
nolikšana).
8. maijā 13.00 Pededzes 
bibliotēkā Mātes dienai veltīta 
literatūras izstāde „Pie mātes bērns, 
pie sava bērna māte: nav laimes 
lielākas!” 
(J. Poruks).
8. maijā 13.00 Pededzes 
tautas namā Pededzes pamatskolas 
skolēnu koncerts māmiņai.
16. maijā Pededzes bibliotēkā 
Muzeju nakts pasākumi:
- Visiem interesentiem vakarēšana 
„Ar zāļu tēju un karstmaizēm”,
- literatūras izstāde „Mans skats 
mirdz tavas acis kā mēness 
ezerā…” (J. Rainis).
16. maijā Pededzes muzejā 
Muzeju nakts pasākums ,,Ar 
Pūcesspieģeļa acīm es pasaulē 
raugos...”.
20. maijā 10.00 Pededzes 
bibliotēkā Jauno grāmatu 
piedāvājums pieaugušajiem 
„Rūpes novieto plauktā, - 
projām pavasar′s iet”.

22. maijā 21.00 Pededzes 
tautas namā balle. Par patīkamu 
atmosfēru gādās Ainars Lipskis. 
Līdzi jāņem groziņš. Ieeja: 
2,20 EUR.
1. jūnijā 11.00 Pededzē Bērnu 
svētki.

Veclaicenes pagastā

15. maijā 19.30 Veclaicenes 
tautas namā līnijdeju pasākums 
„80 dienās apkārt zemeslodei”. 
Piedalīsies kolektīvi no Latvijas un 
Igaunijas.
16. maijā Veclaicenes pagasta 
muzejā Muzeju nakts „Dižgaru 
darbi Kornetu ezeros atspulgo”: 
jautras spēles - stīvēšanās ap 
klupšanas akmeni, šim drusku 
pietrūkst, slieķes un gliemeža 
skriešanās un liriska romantika 
pie ezermalas ugunskura.
19. maijā 10.00 Veclaicenes 
tautas namā Veclaicenes pagasta 
iedzīvotājiem Nodarbinātības valsts 
aģentūras seminārs.
23. maijā 22.00 Veclaicenes 
estrādes vasaras atklāšanas balle 
kopā ar grupu „Putukvass”. Īpaši 
nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā 
- Veclaicenes tautas namā.
30. maijā 11.00 Veclaicenes 
estrādē Alūksnes mākslinieku 
kopas „Akvarelis” Mākslas plenērs 
kopā ar Veclaicenes iedzīvotājiem.

Zeltiņu pagastā

4. maijā 19.00 Zeltiņu 
tautas namā dokumentāla filma 
„4. maija Republika”. Ironisks 
Jāņa Dombura (scenārija autors) 
un Antras Cilinskas (režisore) 
stāsts, kurā neuzbāzīgā formā, 
bet saucot lietas īstajos vārdos, 
tiek runāts par to, kas ar Latviju 
ir noticis kopš brīvības atgūšanas. 
Filmas garums 90 min. 
Ieeja: brīva.
16. maijā no 20.00 līdz 24.00 
Zeltiņu muzejā Muzeju nakts: 
„Zelta zirga skrējiens Zeltiņos” 
- laikrāža modināšana, seno ēku 
stāsti, pakavu spodrināšana, zirgu 
dancināšana.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes „Tavs puķu dārzs”, „Ir 
vienkārši ļoti labi, ka Tu esi 
pasaulē” (Mātes dienai), „Mārim 
Rungulim - 65” „Latvija un Eiropas 
Savienība” (Eiropas dienai).
Zeltiņu muzejā pastāvīgās 
ekspozīcijas: „Novadnieku 
istaba”, „Nesenā pagātne”, 
„Mana skola Zeltiņos”, foto 
ekskursijas: „Zeltiņi 2014”, 
„Gadsimtu vējos šūpojoties”, 
izstāde „Zentas roku darbi”, 
ekskursijas uz bijušo PSRS 
kodolraķešu bāzi. 

Ziemera pagastā

1. maijā 18.00 Māriņkalna 
tautas namā Ziemera pagasta 
amatierteātra „Kronis visam” 
pirmizrāde - I. Voropajeva 
„Mūža guvums”. Ieeja: 1 EUR.
8. maijā 13.00 Māriņkalna tautas 
namā Mātes dienai veltīts Ziemeru 
pamatskolas skolēnu koncerts. 
15. maijā 21.00 Māriņkalna 
tautas namā nakts pasākums skolas 
vecuma bērniem.
17. maijā 15.00 Māriņkalna tau-
tas namā Malienas teātra spēlētāju 
kopas „Pakāpiens” izrāde - M. 
Horna „Ļaujies un viss!”.
20. maijā 12.00 Māriņkalna tau-
tas namā senioru pēcpusdiena. 
22. maijā 22.00 Māriņkalna 
tautas namā balle – spēlē Kaspars 
Maks. Ieeja: 3 EUR.
28. maijā 11.00 Ziemeru 
pamatskolā Sporta svētku 
darbnīca.


