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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

CETURTDIENA, 4. augusts

Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
19.00 Svētku ieskaņas koncerts “Dievišķā mīlestība”
 “IGAUNIJAS KONCERTI” (Tallina) - Ka Bo Chan (kontrtenors), 
 Ott Indermitte (baritons), Aare-Paul Lattik (ērģeles)
 Ieeja par ziedojumiem

PIEKTDIENA, 5. augusts

Pilssalā
12.00  Latvijas čempionāts pludmales volejbolā 

Pie Alūksnes Kultūras centra
21.00 Svētku „Iemīlies Alūksnē!“ svinīgā atklāšana 
 Kristīna Zaharova, Arturs Pūpols, dziedošā Krūmiņu ģimene, 
 deju kopa „Jaunanna“
21.30 Koncerts „Mīlestības iedvesmoti“
 „MC orķestris“ – Julians (taustiņi), Roberts Rasa (bass), 
 Uldis Beitiņš (ģitāra), Anrijs Grinbergs (bungas) un solisti Aija Andrejeva 
 un Ivo Grīsniņš-Grīslis
23.00 Lāzeršovs un muzikāla svētku uguņošana „Tu mana, es tavējais“
 Uguņošanas nodrošināšanai drošības apsvērumu dēļ no ~20.00 līdz 24.00 
 gājējiem un transportam būs slēgts Pilssalas tilts.
23.30-03.00 Svētku balle 
 Grupa „Big Al & The Jokers” un DJ
 Ieeja bez maksas

SESTDIENA, 6. augusts

Pie Alūksnes Jaunās pils 
9.00 Amatnieku tirdziņš “Ar mīlestību radīts”
 Pieteikšanās tirdziņam, uz e-pasta adresi muzejs@aluksne.lv 
 vai pa tālruni 26454374
10.00-12.00  Performance “Mākslinieku radošā pļava”
  Alūksnes novada mākslinieki, mūziķi
14.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra koncerts un 
 defilē programma
15.00 Ģimeņu un iedzīvotāju gājiens “Viss vienos ziedos, vasarā” 
 uz Alūksnes Kultūras centru
 Aicinām pilsētas un novada iestāžu, uzņēmumu, organizāciju, biedrību, 
 veikalu un citu kolektīvu pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu, apliecinot 
 piederību Alūksnei, doties kopīgā gājienā. Gājiena noformējums - 
 ZIEDI rokās, matos, ratos un tērpos

Pie Alūksnes Kultūras centra
10.00 Rīta koncerts “Kas ir mīlestība?”
 Alūksnes novada mazie vokālisti, jaunie talanti, Alūksnes Kultūras centra 
 jauniešu un bērnu vokālie ansambļi, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
 ansamblis “Puķuzirņi”, LTV1 raidījuma “Kas te? Es te?” varoņi Lupe 
 un Pukšs u.c.
11.00-15.00 Radošās darbnīcas bērniem (organizē pozitīvo pasākumu 
  biedrība “Pigori”)
15.20 Jaundzimušo alūksniešu sumināšana
15.30  Koncerts “Pieskāriens”
 “Ruska nevainīgais Trio” - Mārtiņš Ruskis (balss), Māris Vitkus (taustiņi), 
 Edijs Šimiņš (sitamie instrumenti)
23.00 Grupa “Bandmaster” un DJ Grēviņš 

Visas dienas garumā:
Piepūšamās atrakcijas, nevalstiskās organizācijas “Latvijas Platforma Attīstības 
Sadarbībai” interaktīva telts ar radošo darbnīcu pieaugušajiem un bērniem, filmu de-
monstrēšanu, galda spēlēm, diskusijām un interesantu izstādi, Latvijas Universitātes 
Rīgas Medicīnas koledžas aktivitātes, izjādes ar zirgiem u.c.
Ieeja bez maksas

Dzirnavu ielā
11.00 Ghetto basketbola turnīrs                   

Pie „Narvesen“ kioska Pils ielā
11.00-16.00 Dina Vecāna labdarības skrējiens - mākslas performance  
  “28 maratoni 28 pilsētās 28 dienās”

Ojāra Vācieša ielā un stāvlaukumā
11.00 Autosporta kluba “ALŪKSNE” aktivitātes -
 Alūksnes novada balvas izcīņa inerces minikāros
13.00 Sporta kluba “Spēka pasaule” aktivitātes 

Pilssalā
10.00 Latvijas čempionāts pludmales volejbolā 
                    
Pie Jaunās pils
10.00 Latvijas Biatlona federācijas organizētais šaušanas konkurss                          
 Loka šaušanas aktivitātes 

Alūksnes Kultūras centrā
13.00 Svētku koncerts “RŪTOJ…”
 Vokālā grupa “LATVIAN VOICES” – Laura Jēkabsone, Andra Blumberga, 
 Karīna Kaminska, Nora Vītiņa, Zane Stafecka, Laura Leontjeva, 
 Elīna Šmukste
 Biļešu cena 7,00-15,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana 
 Alūksnes Kultūras centra un SIA “Biļešu Paradīze” kasēs 

Pilssalas estrādē
21.00 Latviski jautra dziesmu spēle „MUĻĶE SIRDS“
 Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Andris Daņiļenko, Līga Robežniece, aktieri 
 Zigurds Neimanis, Zane Jančevska, Zane Burnicka, akordeonists un 
 komponists Valdis Zilveris, komiķe Jolanda Suvorova, grupa „Tirkizband” 
 un dejotāji Alberta Kivlenieka vadībā.
 Biļešu cena 6,00-10,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana 
 Alūksnes Kultūras centra un SIA “Biļešu Paradīze” kasēs

Laukumā pie administratīvās ēkas Dārza ielā 11
22.00 Teatrāli muzikāls Dailes teātra dziedošo aktieru ansambļa „ILGA“ koncerts
23.00 Svētku balle kopā ar grupām  „BET BET“ un „OTTO“
 Ieeja bez maksas

SVĒTDIENA, 7. augusts

Pilssalā
11.00 Latvijas čempionāts pludmales volejbolā – finālspēles)
11.00 Kapusvētki Alūksnes Lielajos kapos, ekumēniskais aizlūgums
12.00 Kapusvētki Alūksnes Mazajos kapos

Tempļakalnā
13.00 Svētku noslēguma koncerts “Ar mīlestību par mīlestību”
 “Mirage Jazz orchestra” un solists Andris Ērglis



2.  Alūksnes Novada Vēstis 02.08.2016.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 28. jūlija sēdē

Noslēdz 
sadarbības līgumu 
ar igauņiem
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 2. jūlijā Alūksnes un Apes 
novadu politiski represēto klubs 
“Sarma” noslēdza labas gribas 
sadarbības līgumu ar Igaunijas 
Republikas biedrību “Murtud 
Rukkilille Ühing”.
 Līguma mērķis ir totalitāro re-
žīmu veikto un izdarīto represiju 
apzināšana, atmiņu saglabāšana 
un piemiņas pasākumu rīkošana. 
Galvenie sadarbības princi-
pi starp abām biedrībām būs 
kopīgas tikšanās un apspriedes, 
kopīgu projektu veidošana, kā 
arī kopēju pasākumu un 
gadadienu rīkošana.

Izmaiņas autobusa 
maršrutā
Zane Plone,
Valsts SIA “Autotransporta 
direkcija” Komunikācijas 
speciāliste

 No 2016. gada 1. augusta 
tiks veiktas izmaiņas SIA 
“Sabiedriskais autobuss” 
apkalpotajā maršrutā 
Nr.6711 Alūksne–Dēliņkalns–
Korneti–Alūksne.

 Turpmāk autobuss katra mēneša 
otrajā un ceturtajā sestdienā no 
Alūksnes autoostas izbrauks 
plkst. 8.00 (pirms tam izbrauca 
plkst. 6.00).  
 Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabiedris-
kā transporta pakalpojumus un 
ņemt biļetes par braucienu, atgā-
dinot, ka ikviena reisa lietderība 
tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu 
skaita.

Sēdes 
 

Tautsaimniecības komitejas sēde 
11. augustā 10.00

Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas sēde    15. augustā 10.00

Finanšu komitejas sēde  
18. augustā 10.00

Domes sēde        25. augustā 10.00

Alūksnē, laukumā 
pie administratīvās 
ēkas Dārza ielā 11

27. augustā 
no plkst. 8.00 

līdz plkst. 13.00.

Pieteikšanās līdz 20.08. pa 
tālruni 29207776 vai e-pastu 

gundegaand@gmail.com

Mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
28. jūlija sēdē piedalījās 12 
deputāti un izskatīja 29 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:
 - atsavināt Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošu kustamo 
mantu – cirsmu kailcirti (platība 
1,59 ha, pārdodamais apjoms 
84,93 m³) īpašumā “Ceļmalītes”, 
Mārkalnes pagastā, un kailcirti 
(platība 3,0 ha, pārdodamais 
apjoms 1137,41 m³) īpašumā 
“Runči”, Alsviķu pagastā, 
pārdodot tās izsolē. Uzdot 
pašvaldības Īpašumu atsavināšanas 
komisijai organizēt cirsmu 
novērtēšanu, izstrādāt izsoļu 
noteikumus un rīkot izsoles;

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai nekustamā 
īpašuma “Dzeņi”, Zeltiņu pagastā, 
sastāvā esošo, neapbūvētu, 
pašvaldībai piekritīgu zemes 
vienību, par kuru pagasta 
pārvalde 2009. gadā noslēgusi 
zemes nomas līgumu ar bijušo 
zemes lietotāju. Piekrist, ka 
ar procesu saistītos izdevumus 
sedz atsavināšanas ierosinātājs, 
bet pēc tā pabeigšanas izdevumus 
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto īpašumu, 
pārdodot to par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinātājam;

 - reģistrēt īpašumā un 
sagatavot atsavināšanai 
pašvaldībai piekritīgu zemes 
starpgabalu “Gaismas”, Liepnas pa-
gastā. Piekrist, ka izdevumus sedz 
atsavināšanas ierosinātājs, bet pēc 
atsavināšanas procesa pabeigšanas 
tos ieskaitīt ierosinātāja pirkuma lī-
gumā noteiktās cenas samaksā, bet, 
ja zemesgabals tiek atsavināts 
citām personām, pēc rēķinu 
iesniegšanas atmaksāt atsavināšanas 
ierosinātājam. Nodot minēto 
īpašumu atsavināšanai, pārdodot 
izsolē par brīvu cenu noteiktam 
personu lokam – blakus esošā 
zemesgabala īpašniekam;

 - izsniegt SIA “SORMA PLUS” 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju smilts – grants 
un smilts ieguvei smilts - grants 
un smilts atradnē “Jaunrautiņas”, 
Ziemera pagastā. Noteikt atļaujas 
derīguma termiņu līdz Valsts vides 
dienesta izsniegtā derīgo izrakteņu 
limitā norādītajam termiņam – 
2019. gada 5. maijam;

 - iesniegt projekta “Pašvaldības 
autoceļa “Karvas pagrieziens – 
Skujenieki – Dimdenieki – 
Čukstu karjers” pārbūve” 
iesniegumu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākuma 
,,Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
atklātajam projektu iesniegumu 
konkursam. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 376 803,19 EUR, 
tajā skaitā projekta attiecināmās 
izmaksas 312 497,78 EUR, ko 
sastāda ELFLA finansējums
90% apmērā jeb 281 248,00 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 
10% apmērā jeb 31 249,78 EUR, 
un neattiecināmās izmaksas 
64 305,41 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 90 838,31 EUR 
un Alsviķu pagasta pārvaldes 
apstiprinātā budžeta ietvaros 
finansējumu 4 716,88 EUR;

 - iesniegt projekta “Pašvaldības 
autoceļu „Auseji - Garjuri” un 
“Garjuri - Lašķi” pārbūve 
Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes 
novadā” iesniegumu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
atklātajam projektu iesniegumu 
konkursam. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 247 025,19 EUR 
apmērā, tajā skaitā projekta 
attiecināmās izmaksas 
159 988,89 EUR, ko sastāda 
ELFLA finansējums 90% apmērā 
jeb 14 390 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 10% apmērā jeb 
15 998,89 EUR, neattiecināmās 
izmaksas 87 036,30 EUR. Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
92 570,77 EUR, Jaunalūksnes 
pagasta pārvaldes apstiprinātā 
budžeta ietvaros finansējumu 
10 464,42 EUR;

 - dzēst trīs mirušu personu 
pašvaldības budžetā ieskaitāmā 
nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu;

 - izdarīt grozījumus domes 
2009. gada 17. septembra 
lēmumā Nr.190 “Par pedagoģiski 
medicīniskās komisijas 
izveidošanu”. Grozījumi paredz 
komisijas locekļu skaitu 
samazināt no septiņiem uz sešiem, 
divi komisijas locekļi darbu 
komisijā pārtrauc, to vietā darbu 
komisijā uzsāk Izglītības pārvaldes 
logopēde Līga Smoļaka, savukārt 
par komisijas priekšsēdētāju ar šo 
lēmumu noteikta Alūksnes novada 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
speciālās izglītības skolotāja Ineta 
Bērziņa;

 - izdarīt grozījumu domes 
27.09.2012. lēmumā Nr.308 
,,Par komisijas interešu izglītības 
mērķdotācijas sadalei personālsa-
stāva apstiprināšanu”. Komisijas 
locekles Līgas Langrātes vietā, kura 
iepriekš bija Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas vecāku pārstāve, 

komisijā strādās Alūksnes novada 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga 
Ozoliņa;

 - atbalstīt plānotā projekta 
“Alūksnes novada vispārējās izglī-
tības iestāžu mācību vides uzlabo-
šana” sagatavošanu. Projekts paredz 
trīs galvenās aktivitātes - Alūksnes 
novada vidusskolas infrastruktūras 
atjaunošana (prioritārā secībā): 
iekštelpu remontdarbi (ergonomis-
kas vides izveide), sporta laukuma 
atjaunošana, teritorijas labiekārto-
šana; Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas infrastruktūras atjauno-
šana (prioritārā secībā): iekštelpu un 
inženiertīklu atjaunošana/pārbūve 
(ergonomiskas vides izveide), spor-
ta laukuma atjaunošana, metodiskā 
centra izveide, pārejas starp korpu-
siem izbūve, 10. - 12. klašu korpusa 
fasādes atjaunošana un avārijas 
izejas izbūve, internāta atjaunošana; 
mācību telpu aprīkojuma, tai skaitā 
IT tehnoloģiju, iegāde;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes nova-
da vidusskolas nolikumā, precizējot 
īstenojamās izglītības programmas, 
papildinot to skaitu ar speciālās pa-
matizglītības programmu izglītoja-
majiem ar mācīšanās traucējumiem;

- izdarīt grozījumus domes 
27.08.2015. lēmumā Nr. 277 “Par 
Alūksnes Kultūras centra mak-
sas pakalpojumiem”, papildinot 
Alūksnes Kultūras centra organizēto 
pasākumu ieejas maksu cenrādi ar 
ieejas maksu vienam apmeklētājam 
operetes vai baleta izrādei – 20 un 
25 eiro apmērā;

 - apstiprināt dalības maksu vienai 
personai 2 EUR Mārkalnes pamat-
skolas atvadu pasākumam “Laiks 
atkal satikties”;

 - apstiprināt dalības maksu Zeltiņu 
pagasta pārvaldes organizētajām 
sacensībām “Kristera kausa izcīņa 
pludmales volejbolā” 5 EUR no 
vienas komandas;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 3 267 EUR 
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejam Saimes mājas skaidu 
jumta nomaiņai;

 - precizēt Alūksnes novada domes 
2016. gada 30. jūnija Alūksnes 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr.15/2016 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2015. gada 5. 
oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas noteikumi Alūksnes 
novadā”” paskaidrojuma rakstu;

 - deleģēt pašvaldības uzdevumu – 
augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datubāzes uzturēšanu 
SIA “MĒRNIECĪBAS DATU 
CENTRS”, atkārtoti slēgt deleģē-
šanas līgumu ar minēto uzņēmumu 
par augstas detalizācijas topogrāfis-
kās informācijas datubāzes uzturē-

šanas uzdevuma veikšanu Alūksnes 
novadā, nosakot līguma darbības 
termiņu 3 gadi;

- atļaut savienot Ingai Ozoliņai 
Alūksnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas amatu un Adminis-
tratīvās komisijas locekles amatu ar 
Alūksnes novada pašvaldības komi-
sijas interešu izglītības mērķdotāci-
jas sadalei locekles amatu;

- komandēt domes priekšsēdētā-
ju Arturu Dukuli 13. augustā uz 
Pečoriem, Krievijas Federācijā, lai 
piedalītos Pečoru pilsētas svētkos;

 - iesniegt projekta “Pašvaldības 
autoceļa “Atte - Lejas” pārbūve” 
iesniegumu Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas pasākuma 
,,Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” atklā-
tajam projektu iesniegumu konkur-
sam, apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 124 196,31 EUR, tajā 
skaitā attiecināmās izmaksas 
115 517,34 EUR, ko sastāda 
ELFLA finansējums 90% 
apmērā jeb 103 965,61 EUR 
un pašvaldības līdzfinansējums 
10% apmērā jeb 
11 551,73 EUR, kā arī 
neattiecināmās izmaksas 
8 678,97 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 15 665,73 EUR, 
Annas pagasta pārvaldes 
apstiprinātā budžeta ietvaros 
finansējumu 4 564,97 EUR.

- iesniegt projekta “Rīgas 
ielas pārbūve Alūksnes 
pilsētā” iesniegumu Satiksmes 
ministrijā valsts autoceļu fonda 
programmas apakšprogrammas 
“Mērķdotācijas pašvaldību 
autoceļiem (ielām)” līdzekļu 
saņemšanai. Apstiprināt projekta 
kopējās indikatīvās izmaksas 
533 703,77 EUR, tajā skaitā 
projekta attiecināmās izmaksas 
ir 346 350,75 EUR un 
neattiecināmās izmaksas 
187 353,02 EUR apmērā. Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
projektam 291 258,24 EUR 
apmērā, ko sastāda 30% no 
projekta attiecināmajām izmaksām 
un projekta neattiecināmās 
izmaksas, no pašvaldības 
2017. gada budžeta (aizdevuma) 
līdzekļiem. Ja projekts tiks atbalstīts 
un finansējums piešķirts, plānots 
veikt Rīgas ielas brauktuves rekons-
trukciju, lietusūdens novadi, ietves 
izbūvi līdz Rūpniecības 
ielai, autobusa pieturvietu 
atjaunošanu, papildus 
apgaismojuma laternas ierīkošanu 
pie gājēju pārejas.

Ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem pilnībā iespējams 

iepazīties www.aluksne.lv sadaļā 
“Ziņas par pašvaldību”.



Alūksnes Novada Vēstis  3.02.08.2016.

Alūksne svin! www.aluksne.lv

“Iemīlies Alūksnē!” – aicina Alūksnes pilsētas 
svētki no 4. līdz 7. augustam
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

 No 4. līdz 7. augustam 
Alūksne ikvienu aicina uz pilsētas 
svētkiem, kam šogad izvēlēts 
vadmotīvs “Iemīlies Alūksnē!”, 
rosinot gan pašus alūksniešus, 
gan svētku viesus iemīlēties 
skaistajā Ziemeļvidzemes pilsētā, 
tās dabas skaistumā, vēstures 
mantojumā, šeit paveiktajos 
darbos vai varbūt kādā īpašā 
cilvēkā. Mīlestības tēma caurvīs 
arī visas svētku norises. Svētku 
sajūtas radīšanai Alūksnes 
iedzīvotājus, iestādes un uzņē-
mumus pašvaldība aicina šajās 
dienās pie saviem namīpašumiem 
pacelt Latvijas valsts karogu.

Svētku ieskaņa sadarbībā 
ar Igaunijas māksliniekiem

 Svētku rīkotāji – Alūksnes novada 
pašvaldība, Alūksnes Kultūras 
centrs sadarbībā ar dažādām 
biedrībām un citiem partneriem 
četrās dienās sarūpējuši pasākumus 
dažādām gaumēm un vecumiem. 
Netrūks ne kultūras, ne sporta 
aktivitāšu. 
 Svētku ieskaņas koncertā “Die-
višķā mīlestība” Alūksnes luterāņu 
baznīcā izskanēs klasiskā mūzika 
ķīniešu izcelsmes kontrtenora Ka 
Bo Chan un baritona Ott Inder-
mitte, kā arī ērģelnieka Aare Paul 
Lattik sniegumā. Šis mākslinieko 
trio sarūpējis skaistu un labskanīgu 
klasiskās mūzikas programmu, 
kurā būs dzirdami J. S. Baha, V. A. 
Mocarta, G. F. Hendeļa, E. Grīga 
un citu ievērojamu komponistu 
skaņdarbi.
 Šis koncerts Alūksnes pilsētas 
svētkiem sarūpēts, pateicoties sa-
darbībai ar organizāciju “Igaunijas 
koncerti”. Abi dziedātāji Alūksnē 
jau viesojušies Igaunijas Nacionālā 
vīru kora “RAM” sastāvā. Ieeja 
koncertā par ziedojumiem baznīcai.

Apliecinās mīlestību 
Alūksnei

 Piektdienas vakarā Alūksnes 
pilsētas svētku atklāšana norisinā-
sies jaunā, līdz šim iepriekš šādiem 
pasākumiem neizmantotā vietā – 
jaunajā stāvlaukumā pie pārbūvētā 
Alūksnes Kultūras centra. Un jāteic, 
ka gan šajā vakarā, gan nākamajās 
dienās uz skatuves kāps daudzi 
alūksnieši, kuri savā dzimtajā 
pilsētā arvien, arvien atgriežas. Tā 
svētku svinīgajā atklāšanā muzikāli 
dejisku uzvedumu būs sarūpējusi 
alūksniete Kristīna Zaharova, kura 
nu jau vairākus gadus muzikāli 
izglītojas un strādā Maskavā, kopā 
ar citiem alūksniešiem - jau-
no, talantīgo dziedātāju Artūru 
Pūpolu, Krūmiņu ģimeni un deju 
kopu “Jaunanna”. Artūrs Pūpols 
svētku apmeklētājus iepriecinās 
ar Artūra Reinika īpaši Alūksnei 
veltītu dziesmu. Savukārt koncertā 
„Mīlestības iedvesmoti“ alūksniešus 
priecēs mūziķi Aija Andrejeva, Ivo 
Grīsniņš-Grīslis un „MC orķestris“.

 Svētku atklāšanas vakarā īpašs pār-
steigums būs muzikāla uguņošana 
un lāzeršovs, kas šoreiz būs speciāli 
veidota Renāra Kaupera dziesmai 
“Tu mana, es tavējais”, kas lieliski 
saskan ar šī gada Alūksnes pilsētas 
svētku moto. Lai gan sākotnēji bija 
plānots, ka uguņošanas nodrošinā-
šanai tehnisku un drošības apsvēru-
mu dēļ būs slēgts tilts uz Pilssalu, 
tomēr, konsultējoties ar specefektu 
radītājiem, nolemts uguņošanu 
organizēt no pilsdrupu puses, līdz 
ar to vecais tilts uz Pilssalu būs 
atvērts. 
 Pusstundu pirms pusnakts sāksies 
un līdz 03.00 turpināsies svētku 
pirmā balle kopā ar grupu „Big Al 
& The Jokers” un dīdžejiem. 
 “Big Al & The Jokers” ir jauna, 
2013. gadā dibināta grupa, taču tās 
mūziķus ar neatkārtojamo un atrak-
tīvo solistu Aļģirdu Šuminsku  jeb 
Big Al - droši var saukt par Latvijas 
rock’n’roll skatuves veterāniem, 
pateicoties ilggadējai muzicēšanai 
grupā “Keksi”.
“Big Al & The Jokers” - tie ir devi-
ņi atraktīvi mūziķi, viena no retajām 
Latvijas grupām, kas uzstājas tik 
lielā sastāvā ar pilnu pūtēju sekciju. 
 Pie klavierēm - grupas mākslinie-
ciskais vadītājs, virtuozais alūksnie-
tis Romāns Vendiņš, bungas spēlē 
Raitis Aukšmuksts, ģitāra - Juris 
Skrajāns, savukārt pie kontrabasa 
stājies vienmēr labvēlīgais Pēteris 
Liepiņš. Pūtēju rindas palikušas 
nemainīgas - saksofoni Eduards 
Raubiško, kalncempietis Zintis 
Žvarts, trompete - Sandris Skerans-
kis, trombons - Uldis Ziediņš. 
 Viena no grupas ilgstošas veiksmes 
atslēgām ir spīdoša, nu jau sešus 
gadus ilga sadarbība ar kolorīto 
mūzikas izpildītāju no Lietuvas – 
Aļģirdu Šuminsku, kuru grupā dēvē 
arī par Big Al. 
 Lai gan teritorija pie Alūksnes 
Kultūras centra ir ierobežota, tomēr 
svētku rīkotāji būs parūpējušies par 
galdiņiem un soliem, kur omulī-
gākā gaisotnē baudīt pasākumu. 
Tie gan būs ierobežotā daudzumā, 
taču, ņemot vērā apkārtējo vidi, šeit 
pastaigām un sarunām var izmantot 
gan ezera krastu, gan skvēru pie 
Kultūras centra. Protams, svētku 
apmeklētāju ērtībām būs arī bufetes. 
Piektdienas un sestdienas vakaros 
stiprinājumu varēs rast svētku nori-
šu vietās, bet sestdien dienas laikā 
- pie Alūksnes Kultūras centra.

Sestdienas rīts – arī 
mazajiem alūksniešiem

 Sestdien svētku norišu vietas būs 
vairākas. Galvenie pasākumi dienas 
pirmajā daļā notiks pie Alūksnes 
Kultūras centra un Alūksnes Jaunās 
pils. Jau no pulksten 9.00 pie Jaunās 
pils sāksies amatnieku tirdziņš “Ar 
mīlestību radīts”. Tirgotāji tam vēl 
var pieteikties, rakstot uz e-pasta 
adresi muzejs@aluksne.lv vai 
zvanot pa tālruni 26454374. Tirgus 
atmosfēru radošāku padarīs novada 
mākslinieki un mūziķi performancē 
“Mākslinieku radošā pļava”. Te 
ikviens varēs gan vienkārši vērot 
māksliniekus darbībā, gan arī iesais-
tīties pats.

 Šai pašā laikā pie Alūksnes 
Kultūras centra dažādas aktivi-
tātes sarūpētas mazajiem svētku 
dalībniekiem. Jau no pulksten 10.00 
te sāksies koncerts “Kas ir mīles-
tība?”. Tajā piedalīsies Alūksnes 
novada mazie vokālisti, jaunie 
talanti, Alūksnes Kultūras centra 
jauniešu un bērnu vokālie ansambļi, 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 
ansamblis “Puķuzirņi”, kā arī LTV1 
raidījuma “Kas te? Es te?” varoņi 
Lupe un Pukšs. Nedaudz vēlāk po-
zitīvo pasākumu biedrība “Pigori” 
bērniem piedāvās piedalīties radoša-
jās darbnīcās. Šo norisi svētku laikā 
atbalstīs “Maxima”.

Alūksnieti, kļūsti par 
svētku veidotāju un 
piedalies gājienā!

 Pēcpusdienā, pulksten 14.00, pie 
Alūksnes Jaunās pils ar koncertu un 
defilē programmu priecēs  Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris. Savukārt pulksten 
15.00 no Jaunās pils uz Alūksnes 
Kultūras centru dosies Alūksnes 
pilsētas ģimeņu un iedzīvotāju gā-
jiens “Viss vienos ziedos, vasarā”. 
Aicinām alūksniešus mest kaut-
rību pie malas un pašiem kļūt par 
pilsētas svētku veidotājiem, kopā ar 
ģimenēm, kolektīviem no iestādēm, 
uzņēmumiem un biedrībām, kopā 
ar draugiem un domubiedriem 
dodoties šajā gājienā. Protams, īpaši 
gaidītas šajā gājienā būs visas tās 
alūksniešu ģimenes, kurās laikā no 
pērnajiem pilsētas svētkiem līdz 
šiem pasaulē nācis mazulis. Gājiena 
dalībnieki, atbilstoši tā nosauku-
mam, var izrotāties ar ziediem, taču 
tas nav galvenais nosacījums. Sva-
rīgāk, lai ikviens gājiena dalībnieks 
šajā pasākumā rastu prieku sev un 
sniegtu to apkārtējiem, vienlaikus 
apliecinot savu piederību dzimtajai 
Alūksnei.
 Gājiens noslēgsies pie Alūksnes 
Kultūras centra, kur pulksten 15.20 
pašvaldība suminās mazuļus, kuri 
dzimuši gada laikā kopš pērnajiem 
pilsētas svētkiem un kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Alūksne.

Turpinājums 12. lappusē

 

Grupa “BET BET“

Aare-Paul Lattik, Ka Bo Chan un Ott Indermitte

Mārtiņš Ruskis un “Ruska Nevainīgais trio”
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Ilze Baltais,
Projekta vadītāja, MMVM 
valdes locekle

 Dr. A. Misiņa medicīnas 
vēstures muzejs, lai veicinātu 
medicīnas (veselības) aprūpes 
problēmu risināšanu Alūksnes 
un Apes novados, sadarbībā ar 
Alūksnes un Apes novadu pašval-
dībām, 5. augustā pulksten 10.00 
organizē forumu 

“Šurp, mediķi - gan jaunie, gan 
pieredzes bagātie!”

 Foruma mērķis ir, apzinot 
vietējos apstākļus, rosināt mediķus 
saredzēt darba iespējas Alūksnes 
vai Apes pusē, uzklausīt mediķu 
un pacientu vēlmes, un ieteikt 
nepieciešamās izmaiņas 
normatīvajos aktos, lai kopējiem 
spēkiem varētu risināt 
samilzušās problēmas, kas 
ir saistītas ar medicīnu un 

jauno speciālistu trūkumu 
novados.
 Forums noritēs Alūksnes 
Kultūras centra Mazajā zālē, 
Brūža ielā 7, Alūksnē, kur paredzēts 
darbs grupās:
- Mediķu vēlmes un ierosinājumi 
vietējai pašvaldībai,
- Nepieciešamās izmaiņas 
normatīvajos aktos medicīnas 
jomā,
- Kā motivēt mediķus atgriezties 
Alūksnes un Apes novados.

 Foruma dalībniekiem paredzēta 
ekskursija pa Alūksnes ezeru 
“Ar plostu cauri Alūksnes vēsturei” 
(vietu skaits ierobežots).
 Foruma noslēgumā Dr. A. Misiņa 
Medicīnas vēstures muzejā, Raiņa 
bulvārī 1, Alūksnē, neformālā 
gaisotnē varēs iepazīties ar 
muzeja ekspozīciju un izstādi 
„Kā redzēt neredzamo jeb 
medicīnas “acis””.
 Forumā piedalīties laipni 
aicināti visi interesenti, it īpaši 

mediķi, skolu absolventi, 
kuri turpmāko dzīvi vēlas 
veltīt medicīnai, medicīnas 
studenti. Mums ļoti noderēs 
Jūsu idejas, ierosinājumi, lai 
piesaistītu plašākas sabiedrības 
uzmanību šai tēmai un rastu 
konstruktīvu risinājumu 
problēmām medicīnas jomā 
Alūksnē un Apē.

Sīkāka informācija pieejama 
mājaslapā  www.medmuzejs.lv.

5. augustā Medicīnas forums Alūksnē

Plāno attīstīt Veclaicenes ainavu apvidu
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Aizsargājamais ainavu 
apvidus “Veclaicene” ar Alūksnes 
novada domes 2014. gada 
25. septembra lēmumu ir noteikts 
par tautsaimniecības nozarei 
nozīmīgu tūrisma objektu 
novadā. Ņemot vērā tam 
piemītošo, bet līdz šim maz 
izmantoto dabas potenciālu, 
Alūksnes novada domes deputāti 
28. jūlija domes sēdē pieņēma 
lēmumu atbalstīt plānotā 
projekta par aizsargājamā 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
infrastruktūras uzlabošanu 
antropogēnās slodzes 
mazināšanai un pieejamībai 
sagatavošanu, nosakot 
prognozējamo projekta 
izmaksu kopsummu un 
plānotās aktivitātes.

 Lai veicinātu teritorijas attīstību, 

pašvaldība plāno iesniegt projekta 
pieteikumu Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzekļu saņemšanai 
Darbības programmā „Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.4.1. “Saglabāt un 
atjaunot bioloģisko daudzveidību 
un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. 
pasākumā “Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izbūve 
un rekonstrukcija Natura 2000 
teritorijās”.
 Projektā, kas atbalsta saņemšanas 
gadījumā varētu tikt īstenots sadar-
bībā ar Apes novada pašvaldību, jo 
ainavu apvidus teritorija ietilpst arī 
Apes novadā, plānots uzlabot aiz-
sargājamā ainavu apvidus “Veclai-
cene” infrastruktūru antropogēnās 
slodzes mazināšanai un pieejamības 
uzlabošanai. Plānojamās projekta 
iespējamās izmaksas ir 
575 000 EUR, no kurām 
ERAF finansējuma varētu būt 
500 000 EUR.
 Projektā plānotas vairākas 
aktivitātes. Paredzēts izveidot 
dabas takas maršrutu un uzlabot 
infrastruktūru, izvietot takā 

informatīvas zīmes, norādes un 
stendus. Jau šobrīd pagasta 
pārvaldei ir vienošanās ar vairākiem 
zemju īpašniekiem saistībā ar paš-
reizējām dabas takām. Plānojamo 
taku paredzēts ierīkot pa pašval-
dībai piederošiem autoceļiem, 
bet citviet - vienojoties par zemju 
izmantošanu ar to īpašniekiem.
 Jaunajā dabas takā paredzēts 
izvietot arī vairākas dabas māji-
ņas, kas būtu pieejamas īslaicīgai 
iznomāšanai tūristiem, kas apmeklē 
Veclaicenes ainavu apvidu. Tāpat 
ar projekta atbalstu iecerēts apvidū 
izveidot vairākus pašapkalpošanās 
informācijas punktus, kur tūristiem 
būtu pieejama informācija par teri-
toriju un tajā saņemamajiem pakal-
pojumiem. Ņemot vērā mūsdienu 
moderno tehnoloģiju attīstību un to 
arvien lielāku iekļaušanos cilvēku 
ikdienas dzīvē, projekta laika plā-
nots izstrādāt arī mobilo aplikāciju, 
kas aizsargājamā ainavu apvidus 
apmeklētajiem sniegs informāciju 
par teritoriju un pakalpojumiem 
tajā. 

Rit iesāktie darbi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnē uzsākta Brāļu kapu 
teritorijas Pils ielā 31 (pretī 
Jaunajai pilij)  labiekārtošana. 
Kā jau rakstījām iepriekšējās 
“Alūksnes Novada Vēstīs”, 
labiekārtošana paredz esošo 
piemiņas objektu atjaunošanu 
un piemiņas vietas teritorijas 
samazināšanu. Veicamie darbi 
ir saskaņoti ar Brāļu kapu 
komiteju, Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekciju un Krievijas 
Federācijas vēstniecību Latvijā. 
Tos finansē daļēji Alūksnes 
novada pašvaldība un daļēji 
Krievijas Federācijas 
vēstniecība. Darbi objektā 
notiek pēc Alūksnes novada 
pašvaldības pašvaldība pasūtītās 
tehniskās dokumentācijas.

 Savukārt Pils ielā, posmā no Balo-
žu bulvāra līdz iebrauktuvei uz 
policijas iecirkni, notiek ietves 
izbūve. Ietvi ierīkos, lai gājējiem 
minētajā ielas posmā nodrošinātu 
netraucētu pārvietošanos. 
 Ir uzsākti remontdarbi arī
Tempļakalna ielā Alūksnē. Sakarā 
ar to lūdzam autovadītājus būt 
saprotošiem un ievērot izvietotās 
ceļa zīmes un norobežojuma 
zīmes! 
Aicinām visus autovadītājus, kas 
vēlas Tempļakalna ielu izmantot 
nokļūšanai līdz gājēju tiltam, savus 
transportlīdzekļus novietot 
stāvlaukumā, kas atrodas pa 
kreisi no Miera un Tempļakalna ielu 
krustojuma, un apskatīt tiltu vai 
torni doties kājām, lai netraucētu 
ielas remontdarbu norisi. 
Kapusvētku laikā lūdzam 
alūksniešus maksimāli pārvietoties 
kājām vai ar sabiedrisko transportu, 
kam būs nodrošināti bezmaksas 
papildus reizi no autoostas.

Uzņēmējdarbības atbalstam Pilssalā 
taps multifunkcionāla servisa ēka
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Jaunajā Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējuma plā-
nošanas periodā Alūksnes novada 
pašvaldībai ir iespēja saņemt 
finansējumu uzņēmējdarbības 
atbalstam. Viens no objektiem, 
kurā pašvaldība plāno novirzīt 
pieejamo finansējumu, ir multi-
funkcionālas servisa ēkas izbūve 
Pilssalā.

 Jaunā servisa ēka aizstās pašrei-
zējo, sliktā tehniskā un vizuālā 
stāvoklī esošo, pašvaldības aģentū-
ras “ALJA” ēku un kalpos pašval-
dības aģentūras vajadzībām – tajā 
atradīsies biroja un tehniskās telpas 
un daļa telpu tiks piedāvātas nomā 
uzņēmējiem.
 Servisa ēkas būvniecība pašval-
dībai būs iespējama ar specifiskā 
atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbī-
bas attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteiktajai te-
ritoriju ekonomiskajai specializāci-
jai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām”.
 Alūksnes novada domes deputāti 
28. jūlija domes sēdē apstiprinā-

ja projekta „Multifunkcionālas 
servisa ēkas izbūve Pilssalā” 
kopējās izmaksas - 854 157,81 
EUR, no kurām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums būs 
227 082,06 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums - 627 075,75 EUR. 
Dome apstiprināja arī ar projektu 
nesaistāmās pašvaldības līdzfinan-
sējuma izmaksas 10 512,94 EUR, 
kas nepieciešamas vājstrāvu tīklu 
izbūvei.
 Jūlijā pašvaldība bija aicinājusi 
vietējos uzņēmējus uz diskusiju 
par iespējamo sadarbību minētajā 
multifunkcionālajā servisa ēkā. 
Pašvaldība iepazīstināja uzņēmējus 
ar projektā plānoto un potenciāli 
iznomājamajām telpām, to pielieto-
juma iespējamajiem variantiem. 
 Būtiski, ka finansējums, kas ir 
pieejams uzņēmējdarbības atbals-
tam, jaunajā ES fondu plānošanas 
periodā tiek piešķirts ar zināmiem 
nosacījumiem, kas paredz projek-
ta īstenošanas rezultātā sasniegt 
noteiktus rādītājus. Tas nozīmē, ka 
projektā ieguldāmajiem ES un paš-
valdības līdzekļiem pretim jābūt arī 
uzņēmēju investīcijām, kas konkrē-
tajā gadījumā būtu 152 000 EUR, 
kā arī divām jaunradītām darba 
vietām, sasniedzot šos rādītājus ne 
vēlāk kā 3 gadu laikā pēc projekta 
īstenošanas. Līdz ar to apmēram 

puse servisa ēkas telpu tiks nodota 
nomā uzņēmējiem.
 Tikšanas dalībnieki apsprieda 
iespējamos virzienus, kā varē-
tu tikt izmantotas iznomājamās 
telpas. Pašvaldība saskata, ka šīs 
telpas varētu izmantot, piemēram, 
ēdināšanas uzņēmums, atpūtai uz 
ezera piemērota inventāra nomas 
pakalpojumu sniedzējs, tā varētu 
kalpot kā bāzes vieta uzņēmumam, 
kas sniedz pakalpojumus ezerā. Tā 
kā iznomājamās telpas atradīsies 
pašvaldībai piederošā ēkā, nomā tās 
būs iespējams nodot vien atbilstoši 
normatīvajiem aktiem – izsoles 
ceļā.

 Projekta pieteikums finansējuma 
saņemšanai tiek iesniegts šajās 
dienās un aptuveni trīs mēnešus 
varētu ilgt tā izvērtēšana. Tā kā 
pašvaldības projekta ideja ir jau 
atbalstīta, būvniecības darbus 
pašvaldība varēs uzsākt jau pēc 
projekta iesniegšanas. Būtiski, ka 
pašvaldība šī projekta ietvaros saga-
tavos infrastruktūru, ko tālāk varēs 
izmantot uzņēmēji savas darbības 
nodrošināšanai un pakalpojumu 
sniegšanai, līdz ar to paplašinot 
gan pilsētas iedzīvotājiem, gan arī 
tūristiem piedāvājamo pakalpojumu 
apjomu.
 Ēka būs ne tikai funkcionāla, bet 

interesanta arī arhitektoniski. Tās 
jumta daļa tiks izbūvēta tā, lai 
tā ir izmantojama arī kā prome-
nāde atpūtai vai ezerā notiekošo 
sacensību vērošanai.  Līdztekus 
servisa ēkas būvniecībai, tiks veikta 
arī teritorijas labiekārtošana, kas 
paredz arī divu laipu izbūvi – viena 
būs paredzēta peldēšanai pludmales 
zonā, otra – laivu piestātnei.
 Jāpiebilst, ka iepirkuma procedūrā 
par multifunkcionālās ēkas būv-
niecību Pilssalā saskaņā ar atklātā 
konkursa rezultātiem tiesības būvēt 
ēku ieguvis SIA “Latvijas Energo-
celtnieks”.
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AS “Simone” informē par siltumenerģijas tarifu projektu
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Kā informē AS “Simone” 
valdes loceklis Mārtiņš Kaļva, 
pēc jaunā tarifa projekta 
iedzīvotājiem samazināsies 
maksa par siltumu.

 Viņš uzsver, ka tarifa 
samazinājums ir loģisks 
turpinājums iepriekš īstenotajiem 
Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda finansētajiem projektiem 
“Katlu māju darbības optimizācija 
un energoefektivitātes paaugsti-
nāšana Alūksnē” un „Siltumtrašu 

rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu 
izbūve Alūksnē”. Kopš projektu 
īstenošanas ir pagājušas divas pilnas 
apkures sezonas, līdz ar 
to var adekvāti novērtēt visus 
datus un aprēķināt ietaupījumu. 
Papildus projektiem AS “Simone” 
veikusi arī vairākus citus darbus, 
kā piemēram frekvenču 
pārveidotāju montāžu, 
elektroenerģiju taupošu sūkņu 
uzstādīšanu, optimizēti apkures 
katlu režīmi un izstrādāti 
energostandarti. 
 Informējam, ka 3. augustā 
pulksten 13.00 Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
lielajā zālē Dārza ielā 11, Alūksnē 
notiks uzklausīšanas sanāksme par 

akciju sabiedrības iesniegto sil-
tumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu projektu.
 Tarifu projektā prognozētie, 
2015. gada faktiskie un spēkā 
esošā tarifa siltumenerģijas apjomu 

rādītāji aplūkojami tabulā.
 Par pašvaldības kapitālsabiedrības 
tuvākās nākotnes darbiem tās 
valdes loceklis Mārtiņš Kaļva 
informē, ka AS “Simone” šobrīd 
aktīvi uzsākusi darbu pie 

dokumentācijas sagatavošanas 
siltummezglu nodošanai māju 
kopīpašumā, kas ļaus sakārtot 
atbildības robežas un piederību 
pēc spēkā esošiem normatīviem.

Rādītāji Spēkā esošajā 
tarifā

Faktiski 
2015. gadā

Tarifu projektā

Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums (MWh) 19 083 16 637 16 995
Pārvades un sadales zudumi (MWh) 8 195 4 663 4 415
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija (MWh) 27 278 21 300 21 410
Iepirktā siltumenerģija (MWh) 2 850 1 813 1 835
No katlumājas nodotais siltumenerģijas daudzums (MWh) 24 428 19 488 19 575
Katlumājas siltuma pašpatēriņš (MWh) 225 96 95
Saražotais siltumenerģijas daudzums (MWh) 24 653 19 584 19 670

Pārvades un sadales zudumi (%) 30,0 21,9 20,6

Aicina uz mācībām 
topošos uzņēmējus
Sanita Ausēja,
Alūksnes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste

 Topošie un jaunie uzņēmēji 
u.c. interesenti, kas vēlas 
uzzināt par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu, tirgus segmenta 
izveidi un investīciju piesaisti, 
tiek aicināti 23. un 30. augustā 
uz divu dienu apmācību kursu, 
ko Alūksnes novada pašvaldība 
organizē sadarbībā ar Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras Vidzemes nodaļu.

 Mācības notiks 
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā, 
Brūža ielā 7, Alūksnē (Alūksnes 
Kultūras centra telpās). Abās dienās 
tās sāksies pulksten 9.30 un 
turpināsies līdz 16.00.
 Šīs apmācības ir lieliska 
iespēja topošajiem uzņēmējiem, 
biznesa ideju autoriem, kas apsver 

iespēju piedalīties Alūksnes novada 
pašvaldības 2016. gada jauniešu 
biznesa ideju konkursā, kas tiks 
izsludināts rudenī, noslīpēt savas 
biznesa idejas un kvalitatīvāk 
sagatavot konkursa pieteikumus.
 Lektore Sandra Zeltiņa atklās 
uzņēmējdarbības uzsākšanas 
veiksmes noslēpumus, kā 
nopelnīt ar to, kas patīk un 
aizrauj, izvirzīt mērķus, izpētīt 
tirgu, izvēlēties atbilstošāko 
uzņēmējdarbības formu un 
neapjukt likumdošanas līkločos, 
saplānot naudas plūsmas u.c. 
darbībai nepieciešamos resursus, 
kā arī aprēķināt pašizmaksu, 
noteikt cenu u.c. svarīgus 
jautājumus veiksmīgai 
uzņēmējdarbībai. Ja šie jautājumi 
ir aktuāli un meklē atbildes, 
tad piesakies, rakstot uz 
e-pasta adresi 
sanita.auseja@aluksne.lv 
vai zvanot 25425222. Vietu 
skaits ir ierobežots.

Apmeklētāju pieņemšana augustā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki augustā

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
1. un 15. augustā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

12. un 26. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS 09.08.2016. 10.00 – 11.00 Mālupes pagasta pārvaldē

Viola Aija 
KAPARŠMITE 24.08.2016. 10.00 – 11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta 
KAULIŅA 22.08.2016. 11.00 – 12.00 Alūksnes slimnīcas administratīvajā ēkā

Elita 
LAIVA 15.08.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Modris 
LAZDEKALNS 11.08.2016. 16.00 – 17.00 Apes ielā 4, Alūksnē, 209.telpā

Ainars 
MELDERS 25.08.2016. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis 
SADOVŅIKOVS 30.08.2016. 12.00 – 13.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Laimonis 
SĪPOLS 19.08.2016. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Guntars 
ŠVOLMANIS 11.08.2016. 9.00 – 10.00 Latgales ielā 3B, Alūksnē

Andis 
ZARIŅŠ 25.08.2016. 16.00 – 17.00 „Ozolos – 1”, Jaunlaicenes pagastā

Askolds 
ZELMENIS 15.08.2016. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jana 
ZILKALNE 10.08.2016. 11.00 – 13.00 Tirgotāju ielā 3, 1.stāvā, Alūksnē,

tālrunis 29355400

SIA “Alūksnes nami” apseko daudzīvokļu dzīvojamo māju balkonus
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Alūksnes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Alūksnes 
nami” jūlijā veica daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju balkonu 
apsekošanu. Kā informē 

kapitālsabiedrības valdes loceklis 
Armands Musts,  šāda 
apsekošana veikta, lai 
nākotnē varētu veikt balkonu 
remontu vai demontāžu.

 SIA “Būvkonsultants” eksperts, 
sertificētais inženieris Jānis 
Graudulis kopā ar SIA “Alūksnes 
nami” būvdarbu vadītāja palīgu 

Uldi Bumburu veica balkonu 
apsekošanu, novērtējot balkonu 
stāvokli, konstrukciju bojājumu 
apjomus un to rašanās iemeslus, 
kā arī stiegru diametru un to 
nodilumu. Balkonu apsekošana 
veikta mājām Helēnas ielā 28, 
Pils ielā 36 un Torņa ielā 15, kā 
arī atsevišķiem balkoniem Torņa 
ielā 11 un 13, Bērzu ielā 7 un 

Pils ielā 38. Speciālistu 
atzinumā norādīts, ka šobrīd ļoti 
kritiskā stāvoklī  ir 12 balkoni, 
kritiskā  stāvoklī 22, savukārt 
apmierinošs stāvoklis konstatēts 
45 balkoniem. Tuvākajā laikā ar 
detalizētu 
atzinumu tiks iepazīstināti māju 
iedzīvotāji, kuri arī lems par 
tālāko daudzdzīvokļu namu 
balkonu likteni. 
 Tāpat Armands Musts informēja, 
ka  SIA “Alūksnes nami” speciālisti 
un apsaimniekoto māju vecākie 
ir piedalījušies vairākos publiskajos 
semināros par atvērto 
daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu programmu. Semināri 
apmeklēti ar mērķi gūt papildu 
informāciju par iespēju paaugstināt 
māju energoefektivitāti piesaistot 
Eiropas Savienības fondu 
finansējumu. Pašvaldības 
kapitālsabiedrība šai sakarā bija 
uzrunājusi to māju iedzīvotājus, 
kurās ir palielināti siltuma 

zudumi un slikts kopējais tehniskais 
stāvoklis. Pēc šiem semināriem 
parasti notiek arī īpašnieku kopuma 
iepazīstināšana ar kritērijiem, kuri 
jāievēro, lai varētu pieteikties 
šajā programmā, kā arī veikti 
aprēķini par to, vai investētie 
līdzekļi ilgtermiņā sevi attaisnos, 
un vai tādejādi izdosies izpildīt 
projektā paredzētos sasniedzamos 
rādītājus.
 Šobrīd interesi par savas 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšanu ir izrādījuši 
Laurencenes ielas 2 iedzīvotāji. 
SIA “Alūksnes nami” ir pasūtījuši 
šīs ēkas energoauditu, kas kalpos 
par pamatu iespējai aprēķināt ēkas 
renovācijas aptuvenās izmaksas, 
ar kurām tiks iepazīstināti mājas 
iedzīvotāji. Tālākā procedūra 
atkarīga no mājas īpašniekiem, 
kuri iepazinušies ar aptuvenajām 
izmaksām varēs lemt par tālāku 
procesu virzību. 



6.  Alūksnes Novada Vēstis 02.08.2016.

Projekti www.aluksne.lv

AUTOBUSA pasažieri “uz viena stiebra”
Ilze Zvejniece,
Projekta “AUTOBUSS” vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldības 
īstenotais projekts “AUTOBUSS” 
uzņēmis apgriezienus! Izveidota 
astoņu jauniešu komanda, kas 
vasaras laikā mācīsies strādāt 
ar dažādām atstumtības riskam 
pakļautām cilvēku grupām.

 No 28. līdz 30. jūnijam Jaunlai-
cenes pagasta “Jaunrēveļos” un 
Alūksnē notika komandas vei-
došanas un saskarsmes prasmju 
pilnveides treniņš projekta “AU-
TOBUSS“ dalībniekiem - Agnesei 
Kaulakanei, Aleksandram Mellītim, 
Norbertam Dovgānam, Gundai 
Ojai, Lindai Pastarei, Žanetei Lud-
vigai, Katrīnei Ratmanei un Leldei 
Gustai. Pasākumā jaunieši kopā ar 
pieredzējušo neformālās izglītības 
treneri Staņislavu Babinu (Lie-
pāja) iepazina sevi un viens otru, 
pārvarēja dažādus izaicinājumus, lai 
veidotos kā viena savstarpēji atbals-
toša komanda, izmantojot simulāci-
jas spēles, runāja par stereotipiem, 
aizspriedumiem un diskrimināciju, 
lai izprastu atstumtības riskam 
pakļautu cilvēku situāciju. Pasāku-
ma pēdējā dienā dalībnieki tikās ar 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
dienas aprūpes centra “Saules stars” 
speciālisti Dzintru Bičevsku un 
apmeklēja “Saules stara” telpas, lai 
sagatavotos pirmajam praktiskajam 
darbam – kopīgam pasākumam ar 
centra apmeklētājiem. Treniņa laikā 
izveidojās pārsteidzoši saliedēta, 
atbalstoša, harmoniska un patstāvī-
ga komanda ar neoficiālu saukli “uz 
viena stiebra”.
 Jau 5. jūlijā jaunieši MJIC “Pa 
GALMS” ar dienas aprūpes centra 
“Saules stars“ apmeklētājiem pa-
vadīja divas stundas, īstenojot savu 
izstrādāto plānu. Kopā tika veidoti 
radoši darbi, nedaudz sportiskas 
aktivitātes. Kā kulminācija bija 
divās komandās dalībnieku veidotu 
svaigu olu nosargāšanas konstrukci-
ju izmēģināšana, kad tās tika mestas 
no 2. stāva. Secinājām, ka sadarbība 
ar dienas aprūpes centru bija ļoti pa-
tīkama un vērtīga. “AUTOBUSS” 
komandas jaunieši vēlāk atzina, ka  
pirms pasākuma bija satraukti, māca 

bailes par komunikāciju, un ka ga-
tavojušies grūtām divām stundām, 
tomēr pasākums bija labām emo-
cijām bagāts un viegls, jo visi visu 
darīja kopā, un galvenais izrādījās 
kopā pavadīt laiku, izbaudīt procesu 
un runāties.
 “Projekts “AUTOBUSS” krasi 
atšķiras no citiem projektiem, kurus 
esmu plānojusi vai piedalījusies, 
jo, pirmkārt, ir komanda no vienas 
valsts, otrkārt, mēs vairāk koncen-
trējamies uz lietām un cilvēkiem, 
sabiedrību kopumā mums apkārt, 
nevis kaut kur tālumā vai tikai ide-
jās. Lietas tiešām notiek! Tiekoties 
ar “Saules stara” cilvēkiem sapratu, 
cik mēs visi esam vienādi, bet to-
mēr galvās ir šie aizspriedumi, kas 
mums traucē dzīvot. Un tieši to šis 
projekts dara - kliedē šaubas, bailes 
un aizspriedumus,” saka komandas 
dalībniece Lelde.
 Šobrīd jauniešu komanda gatavojas 
četru dienu ekspedīcijai pa Vidze-
mes un Latgales reģionu, kur tiksies 
ar atstumtības riskam pakļautiem 
cilvēkiem, piemēram, cilvēkiem ar 
invaliditāti, bāreņiem, pansionātu 
iemītniekiem. Savukārt 27. augustā 
pulksten 11.00 ikviens interesents 
aicināts uz nu jau tradicionālajām 
Vēlajām brokastīm, kur varēs tuvāk 
iepazīties ar šī projekta rezultātiem, 
kā arī uzzināt par citu jauniešu šīs 
vasaras aktivitātēm, īpaši sociālās 
iekļaušanas jomā.
 Projekta “AUTOBUSS”, ko īsteno 
Alūksnes novada pašvaldība, mēr-
ķis ir veicināt jauniešu atbildības 

sajūtu par Latvijas attīstību, popu-
larizējot jauniešu aktīvu līdzdalību 
sociālās iekļaušanas jomā. Projekta 
veidotāji cer, ka vismaz daļa no 
šiem astoņiem jauniešiem kļūs par 
vēstnešiem sociālās iekļaušanas 
jomā, iesaistīsies arī turpmākās 
aktivitātēs un projektos.
 Informācijai par projekta gaitu var 
sekot Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra mājas lapā www.abjc.lv, 
sociālo tīklu kontos 
www.draugiem.lv/abjc, 
Facebook www.facebook.com/pa-
galmsaluksne, Twitter @ABJCinfo 
un Instagram PA_GALMS, kā arī 
www.aluksne.lv. 
 Projekts tiek īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2016.gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.

AUTOBUSS komanda kopā ar dienas aprūpes centra “Saules stars” 
apmeklētājiem

Īstenots projekts “Zivju resursu 
aizsardzība Alūksnes novada 
Veclaicenes pagasta ezeros”
Aiga Mūrniece,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu pārvalžu 
teritorijas attīstības speciāliste

 Veclaicenes pagasta pārvalde jūlija 
sākumā savā rīcībā ir saņēmusi 
jaunu kvadriciklu, kas tika iegādāts 
Zivju fonda atbalstītā projekta 
“Zivju resursu aizsardzības 
pasākumi, ko veic valsts iestādes 
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir 
zivju resursu aizsardzība” ietvaros, 
lai turpmāk maksimāli efektīvi 
varētu veikt zivju resursu aizsar-
dzību, uzraudzību, saglabāšana un 
maluzvejniecības samazināšana 
Veclaicenes pagasta ezeros.

 Ar kvadriciklu būs iespējams 
ātrāk apsekot plašākas teritorijas, 
lai pārbaudītu gan makšķernieku 
licences, gan to vai kādā ezerā nav 
izvietoti nelikumīgi zvejas tīkli, līdz 
ar to ūdenstilpju uzraudzība tiks 
nodrošināta arī vietās, kur līdz šim 
tas nebija tehniski iespējams. 
 Projekta kopējās izmaksas sastāda 
8100,01 EUR. Zivju fonda līdzfi-
nansējums ir 80% jeb 6694,22 EUR 
un Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums 20% jeb 
1620,01 EUR.

Pilssalā notiek arheoloģiskie izrakumi
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Kā jau pēdējos gados ierasts, 
arī šovasar Alūksnes Pilssalā 
notiek arheoloģiskie izrakumi, 
kuros piedalās Alūksnes 
novada jaunieši.

 Darbu vadītājs, arheologs Uldis 
Kalējs, informē, ka šogad darbi uz-
sākti 11. jūlijā un tajos iesaistīti arī 
Alūksnes novada jaunieši, kas viena 
mēneša garumā arheologa vadībā 
strādās arheoloģiskajos izrakumos. 
Pirmajā nedēļā veikti pārsvarā 
sagatavošanās darbi, piemēram, 
aizvadītajā gadā dienvidu priekšpils 
apaļajā tornī izraktās zemes pārsijā-
šana un materiālu šķirošana. Šobrīd 
jau ar pilnu sparu darbi notiek torņa 
priekšpusē, 12x7 metrus lielā lau-

kumā. Arheologs uzsver, ka daļa no 
izrakumu laukuma kultūrslāņa, vis-
ticamāk, pārrakta Pilssalas estrādes 
celtniecības laikā, jo salīdzinoši lie-
lā dziļumā nākas atrast 20. gadsimta 
otrās puses pudeļu stikla lauskas 
un tamlīdzīgus priekšmetus. Tuvāk 
pašam tornim atrodas “netraucēts” 
kultūrslānis, kur iespējama dažāda 
veida konstrukciju atklāšana. 
 Runājot par šī gada atradumiem, U. 
Kalējs  min dzīvnieku kaulus, dažā-
du laiku monētas, no kurām senākās 
ir no 16. - 17. gadsimta, kā arī citi 
atradumi. Pētot kultūrslāni dziļāk, 
palielinās iespēja atrast ko senāku. 
Viņš norāda, ka izraktajai zemei 
sanāk trīskārša pārbaude, pirmajā 
posmā to veic jaunieši, kas strādā 
izrakumu laukumā ar lāpstām un 
citiem instrumentiem. Otrajā posmā 
izrakto zemi  pārvieto uz sietiem, 
kur to izsijā. Pēdējo pārbaudi veic 

ar detektora palīdzību jau izsijāto 
gruvešu kaudzē.
 Arī šovasar darbos aktīvi iesaistās 
desmit Alūksnes novada jaunieši. 
Viens no jauniešiem, kas vasarā 
izvēlējies strādāt, ir Rihards Niks 
Raudiņš. Viņš stāsta, ka darbs 
arheoloģiskajos izrakumos ir smags, 
tomēr nu jau izdevies pie tā pierast, 
bet prieku sagādā brīži, kad izdodas 
kaut ko atrast. “Pārsvarā esmu 
atradis kaulus, bet gadījās uziet 
arī vecas šķēres,” stāsta jaunietis. 
Rihards Niks uzskata, ka jauniešiem 
vasarā jācenšas atrast darbs, lai 
iegūtu pieredzi un nopelnītu paši 
savu naudu. Arheoloģiskajos izra-
kumos vasarā strādā arī alūksnietis 
Ernests Olders, kurš atklāj, ka šajā 
darbā nav nonācis nejauši, jo viņu 
ļoti interesē vēsture. Viņš neizslēdz 
iespēju, ka nākotnē varētu kļūt par 
arheologu. Par jauniešu darbu va-

sarā Ernests saka: “Darbs ir dzīves 
pamats un bez tā mēs neko nevaram 
panākt.” Arī Ernestam strādājot 
arheoloģiskajos izrakumos gadījies 

uziet kaulus un pat monētas. 
 Plānots, ka arheoloģiskie izrakumi 
Alūksnes Pilssalā šogad notiks līdz 
septembrim.

Jaunieši arheoloģiskajos izrakumos Pilssalā strādā arī šogad
Druvja Mucenieka foto

Organizēs iepirkumu 
veselības veicināšanas centra 
būvprojekta izstrādei
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar mērķi piesaistīt Valsts 
kases aizņēmuma līdzekļus 
būvprojekta izstrādei, Alūksnes 
novada domes 28. jūlija sēdē 
deputāti nolēma noteikt 
pašvaldības plānoto projektu 
“Investīciju piesaiste un 
līdzdalība veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra izveidei 
Alūksnes pilsētā” kā prioritāru. 

 Projektu plānots realizēt ar 
Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda līdzfinansējumu darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” specifiskā atbalsta 
mērķa 5.6.2. „Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” ietvaros. Kā zināms, 
projekts paredz veselības veicināša-
nas centra būvniecību nepabeigtās 
jaunbūves, tautā saukto “Lujāna 
pilsdrupu” vietā.

 Reģionālās attīstības koordinācijas 
padome ir saskaņojusi un atbalstī-
jusi Alūksnes novada pašvaldības 
projekta ideju, savukārt Ministru 
kabinets šī gada 1. jūnijā izdevis 
rīkojumu, kurā noteikts ERAF 
finansējuma apmērs Alūksnes 
novada pašvaldībai.
 Vienlaikus domes 28. jūlija sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu projekta 
īstenošanai noteikt pašvaldības 
finansējumu līdz 1 200 000 EUR 
apmērā, kas ietver finansējumu 
tehniskās dokumentācijas izstrā-
dei un līdzfinansējumu projekta 
īstenošanai.
 Veselības veicināšanas centra 
ēkas būves mets ir izvērtēts Valsts 
Kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijā. Tomēr, tā kā ēkas aprises 
būs skaidras vien pēc tehniskās 
dokumentācijas izstrādes, šobrīd 
būves mets sabiedrībai vēl ne-
tiek prezentēts, jo visticamāk tas 
atšķirties no gala rezultātā izstrādātā 
būvprojekta, kas tad arī būs aplū-
kojams iedzīvotājiem. Tehniskās 
dokumentācijas izstrādei pašvaldība 
izsludinās iepirkuma procedūru.
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Turpinās jauno projektu sagatavošana
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Turpinoties Eiropas 
Savienības fondu 2014. - 
2020. gada plānošanas periodam, 
pašvaldībai ir iespējas piesaistīt 
finansējumu šādām jomām - 
uzņēmējdarbības attīstībai, 
izglītībai, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai, 
energoefektivitātes 
paaugstināšanai, dabas 
aizsardzībai, teritorijas 
labiekārtošanai un sabiedrības 
aktivitātēm pagastos, 
ūdenssaimniecībai, sociālajai 
jomai, jauniešiem, pārrobežu 
sadarbības veicināšanai, veselības 
veicināšanai un slimību 
profilaksei un pašvaldības 
kapacitātes paaugstināšanai. 

Atsevišķās jomās ES fondu finan-
sējumam ir noteikts ierobežots 
apjoms, kā piemēram, izglītībai 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums ir 2,3 milj. EUR, 
ūdenssaimniecībai (kanalizācijas 
tīkliem) 1,2 milj. EUR, uzņēmēj-
darbības attīstībai 9 milj., tajā skaitā 
1,87 milj. lauku ceļu pārbūvei. 
Šobrīd ir skaidrs, ka būs arī jaunas 
atbalsta programmas arī Eiropas 
ekonomiskās zonas un Norvēģijas 
finanšu instrumentam, 
Latvijas – Šveices sadarbībai, 
un citām programmām.

Ieviešanas stadijā esošie projekti

 Projektam “Lāčplēša, Vējakalna un 
Rijukalna ielu pārbūve, ūdensvada 
un kanalizācijas izbūve Rijukalna 
ielā un ūdensvada izbūve Vējakal-
na ielā, Alūksnes pilsētā” šobrīd 
tiek veikts iepirkums. Šī projekta 
indikatīvais plānotais budžets ir 480 
000 EUR, no kuriem 104 935 EUR 
būs Aizsardzības ministrijas finan-
sējums. Būvniecība paredzēta četru 
mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 

(neņemot vērā iespējamo 
tehnoloģisko pārtraukumu).
 Lauku atbalsta dienestā šobrīd 
iesniegti divi projekti – “Pededzes 
pagasta autoceļa Pļevna – 
Stuborova pārbūve” un “Liepnas 
pagasta autoceļa Franciskopole – 
Kavaci pārbūve”. Augusta sākumā 
paredzēts iesniegt vēl divus 
projektus - pašvaldības autoceļu 
Auseji - Garjuri un Garjuri - Lašķi 
pārbūvei Jaunalūksnes pagastā, 
un pašvaldības autoceļa Karvas 
pagrieziens – Skujenieki – Dim-
denieki – Čukstu karjera pārbūvei 
Alsviķu pagastā. Sagatavošanā ir arī 
projekts par pašvaldības autoceļa 
Ate – Lejas pārbūvi Annas pagastā.
 Pilnā sparā būvdarbi rit Alūksnes 
Pilssalā, kur tiek īstenots pašvaldī-
bas finansētais projekts “Pludmales 
un piknika teritorijas 
labiekārtošana” par kopējo summu 
132 918 EUR. Plānots, šīs 
teritorijas labiekārtošana varētu 
noslēgties septembrī.
 Ar Satiksmes ministrijas un 
pašvaldības finansējumu tiek veikta 
Alūksnes dzelzceļa stacijas ēkas 
esošā jumta seguma nomaiņa uz 
cinkoto vēsturisko skārda segumu. 
 Projekta ieviešanas fāzē šobrīd 
arī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programmas “Valsts 
administrācija” finansētais pro-
jekts par inovatīviem risinājumiem 
tūrismā. Projekta kopējais budžets 
sastāda 6 256 EUR, no kuriem 
2 656 EUR ir pašvaldības 
līdzfinansējums. Paredzētās 
aktivitātes būs trīs pašvaldības 
speciālistu pieredzes brauciens uz 
Spidebergas pašvaldību Norvēģijā 
augustā un trīs speciālistu 
brauciens uz Masku pašvaldību 
Somijā septembrī. 
 Projekts “CHRISTA”, ko ar 
līdzfinansējumu atbalstījusi 
programma Interreg Europe, tiek 
īstenots kopā ar Vidzemes tūrisma 
asociāciju. Projekta īstenošanas ter-
miņš ir no 2016. gada 1. maija līdz 
2020. gada 30. aprīlim, tā kopējais 

budžets ir 12 854 EUR, no kuriem 
pašvaldības līdzfinansējums 1928 
EUR. Šī projekta plānotās aktivi-
tātes šajā gadā ir dalība Eiropas 
Kultūras Tūrisma tīkla konferencē 
Portugālē no septembrī. Projekta 
ietvaros plānots sadarboties ar 
asociāciju tūrisma materiālu izpla-
tīšanā, piedalīties semināros, kā arī 
izstrādāt kultūras tūrisma attīstības 
stratēģiju.
 No sociālās jomas projektiem 
šobrīd sadarbībā ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru tiek 
īstenots ES fondu darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” projekts “PROTI un DARI!”. 
Tā mērķis ir motivēt jauniešus 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri 
nemācās, nestrādā vai neapgūst 
arodu un nav reģistrēti Nodarbinā-
tības valsts aģentūrā kā bezdarbnie-
ki, iesaistīties izglītības vai aroda 
apguvē un nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā. Pašval-
dības stratēģiskie partneri projektā 
“PROTI un DARI” - Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centrs, Alūksnes 
novada Sociālais dienests, Izglītības 
pārvalde, Alūksnes un Apes novada 
fonds un Alūksnes Nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs.
 Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts program-
mas 2016. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros tiek īstenots 
projekts “AUTOBUSS”, kura mēr-
ķis ir veicināt jauniešu atbildības 
sajūtu par Latvijas attīstību, popu-
larizējot jauniešu aktīvu līdzdalību 
sociālās iekļaušanas jomā.
 Tāpat Alūksnes novada pašvaldība 
ir iesaistījusies projektā “Vidzeme 
iekļauj”, kura laikā tiks īstenoti 
deinstitucionalizācijas pasākumi. 
Deinstitucionalizācija ir 
pakalpojumu sistēmas izveide, 
kas sniedz nepieciešamo atbalstu 
personai, kurai ir ierobežotas 
spējas sevi aprūpēt, lai tā spētu 
dzīvot mājās vai ģimeniskā 
vidē.

Projekti virzībā

 Saistībā ar ES struktūrfondu 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” specifiskajiem 
atbalsta mērķiem (SAM) 5.6.2. 
“Teritoriju revitalizācija, reģenerē-
jot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām“ un SAM 3.3.1. 
“Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldī-
jumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” ir sagatavotas un 
ministriju Koordinācijas 
padomē saskaņotas septiņas 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu idejas. Ar Ministru 
Kabineta rīkojumu tām ir 
apstiprināts ERAF līdzfinansējums. 
Tuvākā mēneša laikā plānota trīs 
sagatavoto projektu - par 
multifunkcionālas servisa ēkas 
izbūvi Pilssalā, rūpnieciskās 
apbūves teritorijas attīstību 
Alūksnes pilsētas Rūpniecības 
ielas rajonā un infrastruktūras 
uzlabošanu industriālās teritorijas 
attīstībai Alūksnes novada 
Jaunlaicenes ciemā iesniegšana 
Centrālajai finanšu un līgumu 
aģentūrā. Pēc projektu iesniegumu 
iesniegšanas tiks uzsākta 
pakāpeniska projektu aktivitāšu 
īstenošana.
 Sagatavošanā ir pašvaldības 
projekti “Investīciju piesaiste 
un līdzdalība veselības 
veicināšanas pakalpojumu centra 
izveidei Alūksnes pilsētā”, 
“Alūksnes novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana” un “Aizsargājamā 
ainavu apvidus “Veclaicene” 
infrastruktūras uzlabošanu antro-
pogēnās slodzes mazināšanai un 
pieejamībai”.
 Līdz 22. augustam plānots iesniegt 
projektu Eiropas Sociālā fonda 

(ESF) programmā “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību 
profilaksei”. Atbalstāmās darbības 
šajā programmā ir dažādi slimību 
profilakses un veselības veicinā-
šanas pasākumi noteiktām mērķa 
grupām un vietējai sabiedrībai. 
ESF pieejamais kopējais 
finansējums projekta īstenošanai 
periodam no 2017. līdz 
2019. gadam ir 198 088 EUR, no 
kura 168 374,80 EUR ir ESF 
finansējums, bet 29 713,20 EUR ir 
Valsts budžeta finansējums.
 Saistībā ar energoefektivitātes 
paaugstināšanu pašvaldību ēkās 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā iesniegti trīs 
projektu ideju koncepti par 
pašvaldības administratīvo ēku 
Dārza ielā 11, pašvaldības aģentūras 
“Spodra” administratīvo ēku un 
Pededzes tautas nama un 
administratīvo ēku. Augusta beigās 
no ministrijas ir sagaidāms projektu 
ideju konkursa rezultāts. 
 Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmai, kurā kā 
viens no sadarbības partneriem ir 
Alūksnes novada pašvaldība, tika 
sagatavoti septiņi projektu kon-
cepti, no kuriem atbalstu guvušas 
trīs projektu idejas. Sadarbībā ar 
Vidzemes Tūrisma asociāciju kā 
vadošo partneri plānots sagatavot 
projektu “Zaļie dzelzceļi”, kas kā 
galvenās aktivitātes paredz sliežu 
velosipēdu iegādi, vecā bānīša takas 
labiekārtošanu un partneru kopīgas 
mārketinga aktivitātes. Sadarbībā ar 
Tartu reģionālo enerģētikas 
aģentūru ir plānots izstrādāt 
projektu “Viedās enerģijas 
sabiedrība”, kura īstenošanas 
rezultātā Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijā tiktu izveidota 
viedās enerģijas klase. Sadarbībā 
ar Kurzemes plānošanas reģionu ir 
plānots izstrādāt projektu “Indus-
triālais tūrisms”, kurā pašvaldības 
ieguvums būtu vides objekti ap 
bānīša stacijas teritoriju.

Diskutē par vides objektiem pilsētā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
Sociālajā, izglītības un kultūras, 
kā arī Tautsaimniecības 
komitejās pašvaldības ainavu 
arhitekte Laura Mazule 
deputātus iepazīstināja ar 
informāciju par vides objektiem 
Alūksnē un rosināja diskusiju, lai 
uzklausītu deputātu viedokļus par 
tālāko rīcību.

 Kā zināms, Alūksnes muižas parkā 
un arī vairākās vietās pilsētā ir 
izvietoti mūsdienās tapuši vides 
objekti. Tā 2001. gadā III akmens 
tēlniecības simpozijā „Gadsimtu 
sasaukšanās” laikā izveidotas un 
pilsētvidē izvietotas sešas akmens 
skulptūras, no kurām dažas - Andra 
Vārpas „Diānas dzimšana”, Vilņa 
Titāna „Kolumba ola” un Jura Šval-
bes „Kalna ezers”. Savukārt parka 
malā pie Ojāra Vācieša un Skolas 

ielas krustojuma atrodas Sanda 
Kondrāta skulptūra “Ziemeļvējš”.
 Ainavu arhitekte iepazīstināja 
deputātus ar situāciju, kādā pašlaik 
ir minētā skulptūra - akmeņi sagā-
zušies viens otram virsū, skulptū-
rai nepieciešams remonts, apkārt 
augošie apstādījumi novecojuši, 
daļēji nokaltuši un būtu vajadzīgs 
tos atjaunot. Nav arī precīzi zināms 
šīs teritorijas attīstības scenārijs, 
ņemot vērā veselības veicināšanas 
centra plānoto projektu. Pozitīvi, ka 
skulptūras atrašanās vieta nekonku-
rē ar parka vēsturisko daļu, atšķirībā 
no mākslinieku Vārpas, Titāna un 
Švalbes darbiem, kuri atrodas mui-
žas parkā bijušo vēsturisko objektu 
vietās.
 Ņemot vērā aprakstīto situāciju, 
skulptūrai bija piedāvāti četri iespē-
jamie nākotnes scenāriji – tā tiek at-
jaunota jau šogad un atrodas esošajā 
vietā, skulptūru demontē un pārved 
uz Zvārtavas muižu, skulptūru 
demontē un atjauno citviet Alūksnē, 
vai arī skulptūru un apstādījumus 
neatjauno līdz brīdim, kad ir skaidra 

teritorijas attīstība un funkcija.
 Sociālās, izglītības un kultūras 
komitejas deputāti diskutējot ierosi-
nāja skulptūru nepārvietot, tomēr ar 
konkrētu rīcību vēl nogaidīt, ņemot 
vērā teritorijas attīstības plānus.
 L. Mazule iepazīstināja, ka attie-
cībā uz mākslinieku Vārpas, Titāna 
un Švalbes darbiem ir saņemti 
divu jomas speciālistu – Kristīnes 
Dreijas un Laimoņa Šmita viedokļi, 
ka šīs skulptūras, kas atrodas parka 
vēsturiskajā daļā, rada konkurenci 
ar senatni un citos laika posmos 
tapušajiem objektiem, līdz ar to tās 
rada neizpratni un maldina parka 
apmeklētājus. Tādēļ, turpinoties 
parka attīstībai un atjaunojot parka 
vēsturiskos objektus, šiem mākslas 
objektiem būtu jāatrod cita vieta. 
 Savukārt 2014. gadā Latvijas 
Mākslas akadēmijas studenti pro-
jekta ietvaros radīja četrus jaunus 
vides objektus Alūksnes pilsētā - 
Kristapa Andersona „Dabas klēpis” 
atrodas skvērā Pils un Siguldas ielu 
krustojumā, Unas Stahovskas “Dzī-
vības koks” – skvērā Lielā Ezera 

ielā, Annas Rasmus “Katrīna” – pie 
Alūksnes Mākslas skolas un Māra 
Hosta “Kods” – pie administratīvās 
ēkas.
 L. Mazule norādīja, ka šie ir vides 
objekti un nav bijuši paredzēti 
ilglaicīgai izstādīšanai. Laika zobs 
jau pie tiem savu ir paveicis un visi 
objekti prasa labošanu, tādēļ jālemj 
par to demontāžu vai arī atjau-
nošanu un saglabāšanu. No šiem 
četriem vides objektiem vissliktā-
kajā stāvoklī šobrīd ir “Dzīvības 
koks”, kam, objekta saglabāšanas 
gadījumā, būtu vajadzīga koka daļu 
atjaunošana.
 Sociālās, izglītības un kultūras ko-
mitejas deputāti izteica priekšliku-
mu, lai jautājumu par vides objektu 
atrašanos pilsētvidē un tālāko rīcību 
ar tiem izskata pašvaldības Vides 
dizaina padome, pieaicinot jomas 
ekspertus. Savukārt Tautsaimnie-
cības komitejas deputāti diskutējot 
izteica priekšlikumu uzticēt lēmuma 
pieņemšanu pašvaldības ainavu 
arhitektei.
 Aicinām arī iedzīvotājus izteikt do-

mas par akmens mākslas simpozija 
laikā tapušajām skulptūrām un Lat-
vijas Mākslas akadēmijas studentu 
veidotajiem vides objektiem, rakstot 
uz epasta adresi: 
laura.mazule@aluksne.lv.

 Ar visu rakstā minēto skulptūru 
un vides objektu fotoattēliem var 

iepazīties www.aluksne.lv.

Vides objekts “Dzīvības koks”
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Zeltiņos Latvijas simtgades ieskaņai veltīti pasākumi
Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldības 
kultūras projektu konkursā 
atbalstu guva projekts Latvijas 
100gades ieskaņai veltīti 
pasākumi Zeltiņos „Gaismas 
ceļa sākumā”.

 Akcentējot to, ka galvenās 
mūsu valsts vērtības ir bērni, 
jaunieši un ģimenes, projekta 
ietvaros 4. maijā svinējām 
„Baltā galdauta svētkus mazajam
 Latvietim”. Bērniem saprotamā 
valodā tika runāts par šo svētku 
būtību, dziedājām himnu, runājām, 
kā tā radusies un kāda tai nozīme. 
Bērni rotaļājās, dejoja, dziedāja un 
noslēgumā kopā ar vecākiem tika 
aicināti pie balti klātiem galdiem, 
lai cienātos ar vecmāmiņas ceptām 
pankūkām, kliņģeriem un citiem 
svētku gardumiem.
 4. jūnijā projekta ietvaros 
notika izglītojošs pasākums 
bērniem un jauniešiem 
„Dāvana no sirds”. Radošajā 
darbnīcā bija iespēja iemācīties 
izgatavot dāvanas Latvijai - 
svētku rotājumus ar gaismas 
elementiem, ar latvju zīmēm 
apgleznotus akmeņus, 
piespraudes. Darbojoties praktiski, 
tika iegūtas arī zināšanas par latvju 
zīmēm, par krāsu nozīmi. Pašu 

rokām darinātas piespraudes 
rada lielāku vēlmi svētkos tās 
izmantot un sajusties īstam savas 
valsts patriotam. Veidojām Zeltiņu 
Zaķi un piepildījām to ar laba 
vēlējumiem sev un Latvijai. Gan 
mazi, gan lieli zīmēja un rakstīja 
savus vēlējumus, tajos izskanēja 
šādas domas - lai Latvija zied un 
plaukst kā vizbulītes pavasarī, lai 
cilvēkiem ir sakoptas un skaistas 
mājas. Lai Latvijā valda miers un 
saticība, lai cilvēki ir smaidīgi un 
laimīgi, lai spējam saglabāt latvis-
kās tradīcijas, lai nezaudējam ticību, 
cerību un mīlestību. Puisītis vārdā 
Olivers uzzīmēja ballīti Latvijas 
100 gadei - tur bija salūts, baloni, 
mūzika un daudz ziedu. Bet vecākā 

pasākuma apmeklētāja 
Velta Latvijai novēlēja Saules 
mūžu. Ar pašdarinātām 
rotaļlietām un bērnu sedziņām 
šajā notikumā mūs 
iepazīstināja Madara Zaķe. Viņas 
ģimene dzīvo vecāku mājās 
Zeltiņos un Madara, auklējot mazo 
dēliņu, ir atradusi sirdij tīkamu 
nodarbi, kas priecē ļaudis un 
sniedz iespēju nopelnīt, nemeklējot 
iespējas izbraukt uz ārvalstīm.
 Noslēdzošais šī pasākumu cikla 
notikums risināsies 13. augustā, 
kad ar dziesmām un dejām Zeltiņu 
brīvdabas estrādi pieskandēs 
talantīgi, radoši bērni, jaunieši un 
ģimenes no Alūksnes, Apes, 
Gulbenes un Viļakas novadiem.

 Koncertā piedalīsies Valters un 
Kaspars Spirki, Linda un 
Dana Berkules, Matīss un 
Ieva Žagatas, Inga un Ieva 
Deigeles, Elizabete Baldiņa un 
Tīna Sloģe no Alūksnes novada. 
Melberdu ģimene, Andrejevu-
Skopanu ģimene, Paula Ivanova, 
Artis Gailis, Lauris Neilands no 
Gulbenes novada. Cibuļu ģimene 
no Viļakas novada un Ēveļu 
ģimene no Apes novada. Ar 
jestriem deju soļiem priecēs 
draugi no Kalnienas - pirmssko-
las vecuma deju grupa “Pekaiņi”, 
Alūksnes sarīkojumu deju 
kolektīvs „Virpulītis” un 
Lejasciema līnijdeju grupa 
„Dzinteles”.

 Būs skatāma arī ilzenietes 
Laines Meleces foto izstāde 
„Četros gadalaikos”, kur jauniete 
fotogrāfijās atspoguļo Latvijas 
skaistumu dažādos gadalaikos.
 Ar šiem notikumiem būsim spēruši 
pirmos soļus pretī Latvijas 
100 gadu jubilejai, mācoties 
saprast, ka valsts esam mēs paši. 
Tātad svētkiem jārod vieta 
pirmkārt jau katra paša sirdī 
un mājās. Mīlestība pret savu 
valsti, godaprāts un sava darba 
darīšana pēc labākās sirdsapziņas 
ir galvenais, ko katrs varam 
dāvināt Latvijai, kas ikkatram no 
mums un visiem kopā ir viena 
vienīgā.

Pasākuma noslēgumā 4. maijā dalībnieki pie balti klātiem galdiem 
cienājās ar vecmāmiņas ceptām pankūkām, kliņģeriem un citiem 
svētku gardumiem

4. jūnijā projekta ietvaros Zeltiņos notika izglītojošs pasākums 
bērniem un jauniešiem „Dāvana no sirds”

Kalncempju pagasta 
Viktora Ķirpa Ates muzejā
2016. gada 10. septembrī 

pulksten 11.00

Alūksnes ezerā notiks VI 
Starptautiskās kuģu modeļu 
sacensības “Piston Cup 2016”
Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
 

 3. un 4. septembrī Alūksnes 
ezerā notiks VI Starptautiskas 
sacensības kuģu modeļiem. 
Lai pārrunātu sacensību 
gaitu, Alūksni apmeklēja 
Latvijas kuģu modeļu 
sporta federācijas (LKMSF) 
prezidents Edgars Korsaks – 
Mills, kurš tikās ar Kultūras 
un sporta nodaļas vadītāju 
Sanitu Eglīti un sporta darba 
organizatoru Vilni Veļķeri.

  Šīs būs jau sestās 
starptautiskās kuģu modeļu 
sacensības ar nosaukumu 
“Piston Cup 2016”, ko rīko 
federācija. Kopumā tā organizē 
vairāk nekā 10 dažādas 
sacensības Latvijā jau kopš 
1998. gada. Alūksnes ezers par 
piemērotu vietu sacensību norisei 
izvēlēts pēc Edgara bijušā klases 
biedra ieteikuma. “Pārsvarā šādas 
sacensības tiek organizētas 
Pierīgā, taču šogad pirmo reizi 
izvēlējāmies kādu no posmiem 
organizēt tālākā reģionā. Alūksne 
atrodas stratēģiski izdevīgā punktā 
sacensību dalībniekiem no 
Krievijas un Igaunijas,” par 
Alūksnes ezera izvēli sacensību 
norisei stāsta E. Korsaks – 
Mills.
 Plānots, ka sacensībās Alūksnē 
piedalīsies aptuveni 60 dalībnieki 

no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas. 
Sacensības būs arī Baltijas un 
Eiropas čempionātu posms.
 Sacīkstēs piedalās radio 
vadāmi ātrumlaivu modeļi, 
kas pārvietojas ūdenī pa M veidā 
izveidotu un ar boju palīdzību 
atzīmētu trasi. Tiem var būt divu 
veidu dzinēji - benzīna, ar 3,5 
līdz 35 kubikcentimetru motoru, 
un elektromotora, kuri darbojas 
ar speciālām baterijām. Jaudīgākie 
kuģu modeļi spēj attīstīt ātrumu 
līdz pat 100 km/h. Tā kā šis ir 
tehniskais sporta veids, tad tajā 
svarīgas ir inženierzināšanas 
un tehniskie risinājumi. Veidojot 
šādu kuģa modeli, korpusu 
gatavo pats kuģa modeļa vadītājs, 
savienojot savu radošumu ar 
fizikas zināšanām, savukārt 
dzinējs un mikroshēmas parasti 
tiek pasūtītas no rūpnīcām 
ārvalstīs.
 Radio vadāmo kuģu modeļu 
sacensības Latvijā šobrīd notiek trīs 
lielās sekcijās, kuras katra iedalās 
vairākās apakšklasēs, atkarībā no 
konkrēto modeļu uzbūves speci-
fikācijas, izmēra un tehniskajiem 
parametriem. M sekcija paredzēta 
radio vadāmajiem modeļiem ar 
elektromotoru. FSR sekcijā ietilpst 
radio vadāmie modeļi ar iekšdedzes 
dzinēju, savukārt kopiju sekcijā 
ietilpst modeļi, kas neizmanto radio 
vadāmo sistēmu un dzinēju un ir 
reālo kuģu kopijas. Vienā 
sacensību klasē sacenšas līdz 
12 kuģu modeļiem.

Moto: rotā visa radībiņa
Vidzemes lauku sētas darbu darīšana, dziedāšana, dancošana un andelēšanās

Svētkos piedalās:
darbu un amatu pratēji no Vidzemes un Latgales, biedrība “Astes un Ūsas”, Jaunlaicenes folkloras 

kopa „Putnis”, Lejasciema folkloras kopa “Smaržo siens”, Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis u.c.
Svētkus atbalsta:

Alūksnes novada pašvaldība, z/s „Lejas”, laikraksts „Malienas Ziņas”, laikraksts „Alūksnes Ziņas”
www.atesmuzejs.aluksne.lv

Tālrunņi: 25664436, 26563597
e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv

11.00 Svētku atklāšana

12.00 Darbu darīšana

SAIMES MĀJĀ – maizes cepšana, TLMS “Kalme”
PIE SAIMES MĀJAS – kartupeļu rīvēšana, stērķeles 
gatavošana, kāpostu ēvelēšana, skābēšana, ābolu 
mizošana,
SAIMES MĀJAS PAGALMĀ –
z/s “Kalbakas” programma “Piena upe pankūku 
krastos”,
z/s “Mežiņi” Angoras trušu vilnas apstrāde, trušu 
demonstrācija
LAIDARĀ – rokdarbi TLMS “SAGŠA”
LABĪBAS ŠĶŪNĪ - linu apstrāde
PIE LABĪBAS ŠĶŪŅA –
z/s “Cīruļi” aitas cirpšana
piemājas saimniecības “Melderpuļķi” kazu 
demonstrācija
ZEM  ĀBELES – puļķu maizes cepšana
KLĒTĪ – medus sviešana

RIJĀ  - labības kulšana ar spriguļiem
NOGĀZĒ PIE AKAS – umurkumurs
PIE PIRTS – veļas mazgāšana
PIE MOTORŠĶŪŅA – labības kulšana
PIE PŪNĪTES – zupas vārīšana un degustācija
PIE AMINISTRĀCIJAS ĒKAS – info, muzeja 
prezentācijas materiāls
SMĒDĒ – kalšanas darbi
PIE SMĒDES – pinumi
PIE RATNĪCAS – amatnieka Ē. Kanaviņa darbnīca 
un pankūku cepšana
ZIRGU INVENTĀRA ŠĶŪNĪ
z/s “Apkalnmājas” ādas apstrāde un  zirglietu 
darināšana
RATNĪCĀ – karošu grebšana kopā ar L. Lapsu, koka 
virpošana
ATRAKCIJU LAUKUMĀ – amatnieku un 
mājražotāju andele, vizināšanās ar zirgiem

11.00 – 16.00 mājražotāju un amatnieku 
tirdziņš

Pļaujas svētki Atē
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Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu                                                     Spēkā no 03.08.2016.
Izdarīt Alūksnes novada domes 
2015.gada 5.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.20/2015 „Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Alūksnes novadā” 
šādus grozījumus:

1. Turpmāk izteikt šo 
noteikumu 22.3.apakšpunktu 
šādā redakcijā: “šķiroto atkritumu 
laukuma Alūksnes pilsētā vai 5km 
rādiusā no tās robežām izveidošanu 
līdz šo noteikumu 58.punktā 
noteiktajam termiņam, kā arī tā 
tālāku uzturēšanu”.

2. Turpmāk izteikt šo noteikumu 
24.punktu šādā redakcijā: 
“Nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanā nodrošināt 
atkritumu radītājus ar trafaretiem 
atkritumu konteineriem vai, 
izņēmuma gadījumā, ar 
priekšapmaksas maisiem, 
nodrošinot atkritumu konteineru 
remontdarbus vai nomaiņu to 
nolietošanās gadījumā”.

3. Aizstāt 26.2. apakšpunktā frāzi 
„pilsētā – 6 (sešas) reizes gadā, 
citur 1 (vienu) reizi ceturksnī” ar 
frāzi “1 (vienu) reizi ceturksnī”.

4. Aizstāt 58. punktā frāzi 
„2017.gada 1.janvārī” ar frāzi 
“2018.gada 1.janvārī”.

PRECIZĒTS ar Alūksnes novada 
domes 28.07.2016. lēmumu Nr.255

(protokols Nr.12, 21.punkts)

Alūksnes novada domes 
2016.gada 30.jūnija saistošo 

noteikumu Nr.15/2016 
“Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2015. gada 
5. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi 
Alūksnes novadā” paskaidrojuma 

raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
 Atkritumu apsaimniekošanas liku-
ma 8. panta pirmās daļas 3. punkts 
nosaka pašvaldības kompetenci 
izdot saistošos noteikumus par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu 
savā administratīvajā teritorijā.
2. Īss projekta satura iz-
klāsts 
 1. Ar grozījumiem iepriekš izdo-
tajos saistošajos noteikumos tiek 
mainīta saistošo noteikumu 22.3. 

apakšpunktā noteiktā norma – 
viena atkritumu savākšanas 
laukuma izveide iepriekš paredzēto 
trīs šādu laukumu vietā, kas 
saistīts: 
1.1. ar finansējuma trūkumu 
šādu atkritumu laukumu izveidē 
(viena laukuma izveidošanas 
izmaksas var sasniegt vairāk 
kā desmit tūkstošus euro, kā arī 
ar lielām izmaksām šo laukumu 
uzturēšanā un apsaimniekošanā, 
kas neapšaubāmi nepamatoti 
palielinās atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas;
1.2. ar šādu atkritumu 
apsaimniekošanas laukumu 
izveidošanas ekonomisko 
pamatojumu, tā kā šāda atkritumu 
laukuma izveide pagastu teritorijās 
ar nelielu iedzīvotāju skaitu,  nav 
ekonomiski pamatota.
2. Saistošo noteikumu 26.2. 
apakšpunktā tiek precizēts sadzīves 
atkritumu izvešanas minimālais 
biežums apdzīvotās vienģimeņu, 
divģimeņu un rindu dzīvojamās 
mājās – 1 (vienu) reizi ceturksnī.
3. Saistošajos noteikumos 
noteikta izņēmuma iespēja 
priekšapmaksas atkritumu maisu 
izmantošanai atkritumu glabāšanai, 

kas pamatota ar iepriekšējo pieredzi 
atkritumu apsaimniekošanā, kā 
rezultātā tika konstatēts, ka tā kā 
atkritumu savākšanas automašīnas 
savāc atkritumus no iedzīvotājiem 
konkrētas dienas laikā, nevis no-
teiktās stundās, kas lauku apstākļos 
nav iespējams. Ielu un ceļu malās 
novietotie atkritumu maisi tiek 
bojāti (māju un meža dzīvnieki, put-
ni), kā rezultātā savāktie atkritumi 
izkaisīti, piesārņota daba. Atkritumu 
izvešanas biežumu iedzīvotājiem ie-
spējams regulēt ar attiecīga lieluma 
atkritumu konteinera izmantošanu. 
4. Saistošo noteikumu 58. punkta 
grozījumi saistīti ar šķiroto atkri-
tumu laukumu izbūves iespējām. 
Pašvaldības budžetā līdzekļi lai iz-
būvētu Ministru kabineta 2011.gada 
22.novembra noteikumu Nr.898 
“Noteikumi par atkritumu 
savākšanas un šķirošanas 
vietām” prasībām atbilstošus šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumus nav 
paredzēti un šāda norma bija 
iestrādāta Alūksnes novada 
pašvaldības izsludinātā atklātā 
konkursa “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā” nolikumā kā prasība 
potenciālajam atkritumu 

apsaimniekotājam Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā, 
pēc atklātā konkursa nolikuma 
apstrīdēšanas Iepirkumu 
uzraudzības birojā iepriekš 
noteiktais šādu laukumu izbūves 
termiņš vairs nav iespējams.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Ar saistošajiem 
noteikumiem pašvaldībai netiek 
uzlikti no iepriekšējā regulējuma 
atšķirīgi jauni uzdevumi, līdz ar ko, 
normatīvais regulējums nerada tiešu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.    
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā
Nav.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Nav.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Saistošo noteikumu projekts ir ticis 
publicēts pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv. 
7. Cita informācija 
Nav.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2016
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

30.06.2016. lēmumu Nr.211
(protokols Nr. 11, 10. punkts)

Informācija par pakalpojumiem bērniem ar 
invaliditāti projektā “Vidzeme iekļauj”
Vija Vārtukapteine,
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
vadītājas vietniece

 Alūksnes novada Sociālais 
dienests turpina īstenot projektu 
“Vidzeme iekļauj”, kura mērķis 
ir Vidzemes reģionā palielināt 
ģimeniskai videi pietuvinātu 
un sabiedrībā balstītu* sociālo 
pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā personām ar 
invaliditāti un bērniem.

 Viena no projekta mērķa 
grupām ir bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs. 
Alūksnes novada Sociālais 
dienests veic bērnu ar 
invaliditāti apzināšanu, kuriem 
iespējams būs nepieciešami 

pakalpojumus projekta ietvaros 
un kuru vecāki piekrīt bērna 
individuālo vajadzību izvērtēšanai. 
 Projekta ietvaros bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
projekta ietvaros būs pieejami 
šādi pakalpojumi bez bērnu 
individuālo vajadzību izvērtēšanas, 
ja bērnam ir izsniegts Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību 
bērnam sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem:
1. “Atelpas brīža” 
pakalpojums bērnu likumiskajiem 
pārstāvjiem vai audžuģimenēm 
ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes 
nodrošināšanu, speciālistu konsul-
tācijas un ēdināšanu četras reizes 
dienā, pastaigas un saturīgu brīvā 

laika pavadīšanu (līdz 
30 diennaktīm gadā),
2. Aprūpes pakalpojums 
(ne vairāk kā 50 stundas nedēļā) 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem līdz 4 gadu vecumam 
(ieskaitot). Šis pakalpojums 
ietver bērna aprūpi un 
uzraudzību, pašaprūpes spēju 
attīstību un brīvā laika saturīgu 
pavadīšanu, un to organizē 
pašvaldības sociālais dienests.
 Plānots, ka šī gada augustā, 
septembrī tiks uzsākta bērnu ar 
funkcionāliem traucējumiem, ku-
riem ir noteikta invaliditātes grupas, 
individuālo vajadzību izvērtēšana 
un atbalsta plānu izstrāde. Lai varē-
tu iesaistīties šajā aktivitātē, bērnu 
likumiskajam pārstāvim vai audžu-
vecākam (saskaņojot ar bāriņtiesu) 

Sociālajā dienestā ir jāiesniedz 
iesniegums. Pēc izvērtēšanas un 
atbalsta plāna izstrādes, atbilstoši 
atbalsta plānā norādītajam, bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem paš-
valdības sociālie dienesti organizēs 
pakalpojumu sniegšanu (piemēram, 
reitterapija, hidroterapija, logo-
pēda, psihologa pakalpojumi utt.) 
un plānošanas reģions no projekta 
līdzekļiem kompensēs izdevumus 
par ne vairāk kā četriem pakalpoju-
miem un ne vairāk kā desmit katra 
pakalpojuma sniegšanas reizēm visā 
projekta īstenošanas laikā. Arī bēr-
nu ar funkcionāliem traucējumiem 
likumiskajiem pārstāvjiem vai au-
džuvecākiem no projekta līdzekļiem 
tiks kompensēti psihologa, rehabi-
litologa, fizioterapijas pakalpojumi, 
kā arī izglītojošās atbalsta grupas 

(ne vairāk kā divus no minētajiem 
pakalpojumiem un ne vairāk kā 10 
katra pakalpojuma sniegšanas reizes 
visā projekta īstenošanas laikā).
 Lūdzam līdz 9. augustam vecākus, 
audžuģimenes, aizbildņus, kuru 
bērniem ar invaliditāti varētu būt 
nepieciešami šie pakalpojumi, vēr-
sties pie Alūksnes novada Sociālais 
dienesta sociālajiem darbiniekiem 
pilsētā vai pagastos un iesniegt 
iesniegumu par vēlmi piedalīties 
projektā bērna individuālo vajadzī-
bu izvērtēšanai, kuri līdz šim to nav 
izdarījuši.
 Sīkāku informāciju var saņemt, 
zvanot pa tālruņiem 64335009 vai 
29130955 Sociālā dienesta vadītājas 
vietniecei Vijai Vārtukapteinei vai 
interesējoties personīgi Lielā Ezera 
ielā 11, 9. kabinetā.

Kursēs autobusi 
uz kapusvētkiem
 7. augustā no Jaunannas 
autobuss uz Alūksnes kapusvētkiem 
kursēs autobuss pēc šāda maršruta: 
Gundegas 9.30, Jaunanna 9.40, 
Rūķīši 9.50, Ievedne 9.55, Anna 
10.05. Atpakaļ no Alūksnes 
autobuss dosies pēc pasažieru 
savstarpējas kopīgas vienošanās. 

 7. augustā Mārkalnes pagastā 
uz un no Alūksnes kapusvētkiem 
varēs nokļūt 9.00 no Ponkuļiem 
pa maršrutu: Ponkuļi – Volkova – 
Blekteskalns – Mārkalne – 
Cirakalns – Zīles – Alūksnes 

kapsēta. Atpakaļ - pēc vienošanās ar 
autobusa šoferi.

 7. augustā Malienas pagastā 
būs iespējams nokļūt uz Alūksnes 
kapusvētkiem. Pieteikties lūdzam 
pieteikties līdz 2. augustam 
personīgi Malienas pagasta 
pārvaldē vai pa tālruņiem 
64354278, 29219720.

 14. augustā Kalncempju pagastā 
autobuss kursēs uz Zeltiņu 
kapusvētkiem. Informācija pagasta 
pārvaldē.

Vēlam veiksmi Ilonai Rio!
 Latvijas valsts olimpiskās 
vienības sastāvā šajās 
Olimpiskajās spēlēs arī alūksniete 
Ilona Marhele. 
 Viņa četrgades 
nozīmīgākajā sporta pasākumā 
startēs maratona distancē.
Vēlam veiksmi Ilonai Olimpiskajās 
spēlēs!
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Biedrība “Saulstariņi” 
īsteno projektu
Indulis Bumbieris,
projekta „Gatavot prieks” vadītājs

 Vasaras sākumā biedrības 
„Saulstariņi” jaunieši saņēma 
priecīgu ziņu, ka apstiprināts 
biedrības iesniegtais projekts 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas projektu konkursā 
“Atbalsts sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu iesaistei 
neformālās izglītības aktivitātēs, 
sekmējot viņu līdzdalību sabied-
riskajos procesos”.

 Saņemot atbalstu no Valsts 
programmas, Alūksnes novada 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām  
ir iespēja pavadīt vasaras brīvlaiku 
kopā, piedaloties  interesantās akti-
vitātēs, apgūstot ikdienā nepiecieša-
mās prasmes ēdiena pagatavošanā 
un uzņēmējdarbībā.
 Līdz šim projekta ietvaros notiku-
šas teorētiskās nodarbības par pārti-
kas produktu sastāvu un to ietekmi 
uz organismu un praktiskās salātu 
gatavošanas nodarbības, kuru laikā 
jaunieši no veselīgiem produktiem 
gatavoja dažādus salātus. Salāti tika 
gatavoti gan no jūras veltēm, no 
makaroniem un dārza veltēm, no 
rupjmaizes  grauzdiņiem un siera. 
Tās ir tikai dažas salātu receptes, 
kuras projekta dalībnieki apguva, 
strādājot grupās. Jaunieši paši ar 
nodarbībām ir ļoti apmierināti, jo 
šādus salātus viņi varēs pagatavot 
arī mājās ikdienā.
 Aktuāla un interesanta bija lekcija 

par sociālo uzņēmējdarbību, kuru 
vadīja Alūksnes novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste 
Sanita Ausēja, lekcijā tika izskaid-
roti galvenie pamatprincipi, kā veik-
smīgi realizēt saražoto produktu, 
kam jāpievērš pastiprināta uzmanī-
ba un, kādi ir galvenie pamatkritēri-
ji veiksmīgai darbībai.
 Lielu atbalstu projekta aktivitātēm 
sniedza nodarbību vadītāja Astrīda 
Melece, kura  ikdienā ir skolotāja 
Alsviķu skolā, kurā zināšanas ap-
gūst cilvēki ar īpašām vajadzībām. 
Nodarbību vadītāja iepazīstināja 
jauniešus ar visu, kas jāzina par 
produktu marķējumu. Pastāstīja, 
cik svarīgi uzzināt ne tikai produktu 
uzglabāšanas un lietošanas noteiku-
mus un preces derīguma termiņu, 
bet arī atrast informāciju par to, no 
kā sastāv prece, it īpaši ja pircējam 
ir kāda pārtikas alerģija.
 Turpmāko projekta “Gatavot 
prieks” nodarbību laikā būs iespēja 
radoši darboties un mācīties gatavot 
veģetārus ēdienus un kulinārijas 
izstrādājumus. Jaunieši piedalī-
sies Alūksnes pilsētas svētkos, 
kur tirdziņā tirgos pašu gatavotos 
cepumus, tādējādi apgūstot iespēju 
darboties un apliecināt savas spējas.
 Biedrības “Saulstariņi” projekts 
”Gatavot prieks” (līguma Nr. 
4-25/10)  tiek  īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2016. 
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

Aleksa ir jauka, apmēram 
gadu veca, maza auguma 
bezšķirnes sunīte, kura ir 
pelnījusi atrast mīļas mājas. 
Savam jaunajam saimniekam 
sniegs mīlestību un daudz 
maiguma. Uz jaunajām 
mājām dosies sterilizēta, 
vakcinēta un čipēta.

Ļoti aktīvais un draudzīgais 
suņu puika Džambo meklē 
jaunas mājas. Pieklīdis 
Alūksnes novada Mārkalnē, 
bet tā arī nav sagaidījis, ka 
saimnieks viņu meklētu. 
Suņuks ir apmēram gadu vecs. 
Kā jau jauns suņuks - ātri 
mācās. Nonācis pie 
atbildīgiem un ar viņu 
strādāt gribošiem saimniekiem, 
būs izcils draugs, kompanjons 
un sargs. Labs skriešanas 
biedrs. Ne īpaši draudzīgs 
pret citiem suņiem. Kastrēts, 
vakcinēts un čipēts.

Sunīte Mazā “Astēs un Ūsās” 
nonākusi, jo saimnieks par viņu 
vairs nav varējis parūpēties. 
Sunīte ir draudzīga, labi 
satiek ar citiem suņiem un 
bērniem. Apmēram 4 gadi veca, 
sterilizēta un čipēta.

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”

Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttelefoni:
Modris Briedis 26523096, 
Elīna Dambe 29477535.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas Alūksnes filiālē

 Dokumentu noformēšana studijām 
no 1. jūlija līdz 15. augustam!

Studiju programmas: „Pirmsskolas un sākumskolas 
skolotājs”, „Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu 
priekšmetu pamatskolā”, „Komercdarbība un uzņēmuma 

vadība”, „Cilvēkresursu/Biroja administrēšana ar specializāciju 
“Personāla speciālists”, „Komercdarbības organizācija” ar 
specializāciju “Mārketinga un tirdzniecības speciālists” 
vai  “Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”, 

maģistrantūra „Organizāciju vadība”.

Tālruņi: 64381168, 26443798
e-pasts: aluksne@rpiva.lv

Bezskaidras naudas 
norēķini – vēl vairākās 
pašvaldības iestādēs
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Vairākas Alūksnes novada 
pašvaldības iestādes kopš 
jūlija aprīkotas ar POS terminālu 
un tajās var veikt maksājumus 
un apmaksāt pakalpojumus, 
izmantojot bezskaidras 
naudas norēķinu.

 Ar maksājumu kartēm 
tagad norēķināties var šādās 
pašvaldības iestādēs – pašvaldības 
aģentūrā “Spodra” Pils ielā 58, 
ugunsnovērošanas skatu torņa 
apmeklētāju namiņā Kapsētas 
pussalā, Alūksnes Kultūras centra 

kasē, Jaunlaicenes muižas 
muzejā, pašvaldības aģentūrā 
“ALJA” Pilssalas ielā 10, Alūksnes 
muzejā, kapu pārziņa namiņā 
Alūksnes Lielajos kapos, kā arī 
Viktora Ķirpa Ates muzejā 
Kalncempju pagastā.
 Atgādinām, ka jau iepriekš POS 
termināli ir ierīkoti Liepnas un 
Jaunannas pagastu pārvaldēs, kā 
arī Alūksnes tūrisma informācijas 
centrā un pie dzīvesvietas dekla-
rēšanas amatpersonas Alūksnes 
novada pašvaldības administrācijā 
300. telpā.
 Aicinām iedzīvotājus izmantot 
iespēju minētajās pašvaldības 
iestādēs par saņemtajiem pakalpoju-
miem vai iegādēm veikt bezskaidras 
naudas norēķinus!

Mākslinieks Pēteris Postažs 
dāvina “Alūksnes kluso dabu”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība 
aizvadītajā nedēļā saņēma 
dāvinājumu – mākslinieka Pētera 
Postaža gleznu “Alūksnes klusā 
daba”.

 Glezna atspoguļo Alūksnes 
nozīmīgākos objektus – Tempļa 
kalnu, pilsdrupas, Jauno pili, 
luterāņu baznīcu, Bībeles muzeju, 
mācītāja Ernsta Glika veikumu – 
Bībeles tulkojumu. Tās centrā 
vieta atvēlēta arī Glika audžumei-
tai Martai Skavronskai, vēlākajai 
Krievijas ķeizarienei Katrīnai 
I. Interesanti, ka gleznas 

pasniegšana iekrita tieši Martas 
vārda dienā – 27. jūlijā.
 Dāvināšanas brīdī piedalījās un 
izcilajam māksliniekam par šo 
nozīmīgo dāvinājumu pateicās 
arī Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Aivars 
Fomins.
 Mākslinieks, kuram no tēva puses 
šī ir dzimtā vieta, Alūksnes muzejā 
pirms dažiem gadiem jau bija izstā-
dījis savus darbus, pēc izstādes tās 
dāvinot muzejam. Arī jaunais darbs 
tiks nodots krājumā Alūksnes mu-
zejam un pilsētas svētku laikā būs 
apskatāms muzeja apmeklētājiem.
 “Alūksnes klusā daba” ir viena no 
gleznām, kas tapusi sērijā par pil-
sētām līdz ar līdzīga žanra darbiem 
par Kuldīgu, Valmieru, Jelgavu un 
Rīgu.

Gleznas autors Pēteris Postažs ar savu “Alūksnes kluso dabu”
Druvja Mucenieka foto

Augustā draudzēs novadā
Alūksnes ev. lut. draudzē

Mācītājmuižā:
Katru darba dienu 9.00 Laudes, 
18.00 Vespere
Otrdienās 19.00 “Īsta brīvība”
Piektdienās  17.00 – 18.00 
mācītāja pieņemšana

Baznīcā:
Svētdienās 11.00 dievkalpojums

Alūksnes Lielajos 
kapos
7. augustā 11.00 kapu svētki

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju par 
saviem aktuālajiem pasākumiem, 
līdz mēneša 20. datumam iesūtot 
to uz e-pastu 
evita.aploka@aluksne.lv!
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Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūlijā
Alūksnē

4. – 7. augustā Alūksnes pilsētas 
svētki “Iemīlies Alūksnē!” 
(skat. programmu 1. lappusē).
19. augustā Pilssalas estrādē balle 
kopā ar DJ Aivi (Latvijas radio 2).
20. augustā 19.00 Pilssalas estrādē 
muzikāla izrāde “Septiņi vecpui-
ši”. Dzīvespriecīgo stāstu izdzīvos 
Latvijā populāri aktieri un komiķi 
– Rihards Lepers, Mārtiņš Vilsons 
vai Juris Strenga, Gunārs Placēns, 
Āris Rozentāls, Jānis Jarāns, Dainis 
Porgants, Jānis Kirmuška, Imants 
Vekmanis un vienīgā dāma vecpuišu 
kolektīvā Ginta Krievkalna vai Jūlija 
Ļaha. Par muzikālo pavadījumu 
rūpēsies taustiņu virtuozs Gints 
Žilinskis. Ieeja: 6, 8 un 10 EUR.
23. augustā 17.30 pie Mātes tēla 
Baltijas ceļa atceres pasākums. No 
9.00 līdz 12.00 aicinām nest ziedus 
“Pie Mātes tēla” ziedu paklāju 
veidošanai.
26. augustā Pilssalas estrādē 
vasaras sezonas noslēgumā Alūksnes 
novada grupu parāde.

Alūksnes muzejā

Izstādes un pasākumi
2. augustā 16.00 izstādes “Jānis 
Krēsliņš – latviešu tradicionālo 
kultūras vērtību izzinātājs” atklāšana. 
Ar Alūksnes novadnieka dzīvesstās-
tu un atstāto kultūras mantojumu 
iepazīstinās skolotāja Gunta Tuča. 
Izstāde būs apskatāma no 2. līdz 
7. augustam.
Alūksnes mākslinieku darbu izstāde 
“Iemīlies Alūksnē, dabā, cilvēkos”.
“Ārsts ārstē cilvēku, veterinār-
ārsts – cilvēci” - Alūksnes novada 
veterinārārstu veidotā izstāde par 
godu Pasaules Veterinārajai dienai 
(Apaļajā tornī).
“Dzelzs jākaļ kamēr karsta” - ka-
lēja Laimoņa Bāliņa meistardarbi un 
senās pūra lādes no Alūksnes muzeja 
krājuma (Ledus pagrabā). Izstādes 
apskatāmas līdz 10. septembrim.

Pastāvīgās ekspozīcijas 
“Asaru senkapi”. Jaunajā ekspozī-
cijā iespēja redzēt unikālus priekš-
metus, kuri atrasti Asaru senkapos un 
atvesti no restaurācijas Lietuvā.
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā 
ekspozīcija „Laikmetu mielasts”. 
Ekspozīcijā, kas sadalīta sešās 
tematiskās daļās, apmeklētāji var ie-
pazīties ar Alūksnes vēsturi Latvijas 
un pasaules kontekstā.
„Leo Kokle. Mākslinieka ista-
ba”. Gleznotājs, portretists, jauno 
mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas 
iniciators, tautā populārs un mīlēts 
mākslinieks, viens no talantīgāka-
jiem sava laika gleznotājiem.
„Totalitārā režīma cietušo pie-
miņas istaba”. 1941., 1949. gada 
represiju atceres ekspozīcija.
„Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”. Atmiņas par laiku, 
kad Alūksnes parkā bija skulptūr-
dārzs, kurā atradās tēlnieču L. Līces, 
V. Mikānes, G. Grundbergas veidotie 
darbi.

Velorikša 
Alūksnes muzejs piedāvā izbraucie-
nu ar velorikšu. Uzdāvini vasarīgu 
un neaizmirstamu dāvanu sev vai 
kādam citam! Ekskluzīva iespēja 
iepazīt Alūksnes Muižas parku, tā 
mazās arhitektūras formas, Pilssalu 
un skaistos dabas skatus ap Alūksnes 
ezeru! Viena izbrauciena cena - 15 
EUR (aptuveni viena stunda, 
1 - 3 personas).

Muzejpedagoģiskās programmas 
Ekskursija pa Alūksnes muižas 
parku. Iespēja iepazīties ar parka 
vēsturi un aplūkot mazās 
arhitektūras formas. Mērķauditorija: 
dažāda vecuma bērni.
“Aizej tur, nezin kur, atnes to, 
nezin ko”. Iepazīšanās ar parka floru 
un faunu. Mērķauditorija: 5. - 12. 
klašu skolēni. Nodarbības ilgums 

~1 stunda. 
“Ko ēda, kur dzīvoja un ar ko 
nodarbojās Alūksnes iedzīvotāji 
aizvēsturē”. Praktiskā nodarbība 
– darbošanās ar mālu. Mērķaudito-
rija: 1. - 5., 6. - 12. klašu skolēni un 
pirmsskolas vecuma bērni.
“Iepazīsti Alūksni” – aicina 
skolēnus iepazīties ar Alūksnes 
pilsētas kultūrvēsturisko mantoju-
mu. Dodoties pētnieciskā ceļojumā, 
jāatrod kultūrvēsturiskie objekti, 
izmantojot sagatavotās informācijas 
lapas un karti. Sasniedzot galapunk-
tu, jāpiedalās erudīcijas konkursā. 
Mērķauditorija: 5. - 9. klašu skolēni, 
nodarbības ilgums 1h 30 min.
Lekcija “Kā strādā veterinārārsts” 
Apaļajā tornītī, kur vasaras sezonā 
apskatāma veterināro darbinieku 
veidotā izstāde “Ārsts ārstē cilvēku, 
veterinārārsts – cilvēci”. Veterinārie 
darbinieki iepazīstinās ar savu darbu, 
tā specifiku un darba instrumen-
tiem. Mērķauditorija: 5. – 12. klašu 
skolēni.
Lekcija “Radio uztvērēji” - iespēja 
uzzināt radio aparātu vēsturi Latvijā, 
to attīstības gaitu un tehnisko uzbūvi. 
Praktiskā nodarbība – radio aparāta 
rekonstrukcija. Mērķauditorija: 3. – 
12. klašu skolēni.
Kāzu un jubileju programma.
Muzejpedagoģiskajām program-
mām, velorikšai un apmeklējumiem 
grupās lūdzam iepriekš pieteikties pa 
tālruņiem 25665538, 64381321 vai 
e-pastu muzejs.info@aluksne.lv.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Bez saldēju-
ma nav vasaras!”: izstāde par saldo 
kārumu (01. – 31.08. abonementā); 
“Alūksne fotoattēlos”: pilsētas 
svētkiem veltīta izstāde (01. – 31.08. 
abonementā); “Ceļojums” (01. – 
30.07. lasītavā); “Augusta vēstures 
lappuses” (01. – 31.08. lasītavā); 
“Lasiet un vērtējiet bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijā!” (01. - 31.08. bēr-
nu literatūras nod.); “Turēsim īkšķus 
par savējiem Rio olimpiādē!” (01. - 
21.08. bērnu literatūras nod.).

Pasākumi, izstādes: 
01. - 31.08. Novadnieka Māra Salmi-
ņa gleznu izstāde “Gadalaiki” (bērnu 
literatūras nodaļā).
18.08. Konkurss “Vai esi zinošs par 
Rio olimpiādi?” (bērnu literatūras 
nodaļā).
19.08. 12.00 Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā viesojas pasniedzējs un 
pētnieks talantīgas domāšanas jomā 
Jūlijs Muraškovskis. Grāmatas 
“Talantīgās domāšanas noslēpumi” 
prezentācija. Aicināti visi interesenti.
29.08. Jauno grāmatu diena. Pulksten 
12.00 jauno grāmatu apskats (abone-
mentā).

Alsviķu pagastā

25. augustā 17.00 Alsviķu 
bibliotēkā pasākums skolēniem 
„Nakts bibliotēkā”.
Alsviķu bibliotēkā: literatūras 
izstādes „Rādi man nākotne savu 
īsto seju tavs vaigs ir gludens ledus 
un tu esi veca kā iela” - dzejniekam, 
tulkotājam Jurim Kronbergam - 70, 
aktrisei Mirdzai Martinsonei - 65. 

Ilzenes pagastā

27. augustā 16.00 Ilzenes jaunieši 
aicina uz pasākumu Ilzenē “Izskrien 
vasaru!”, 22.00 ballīte kopā ar 
DJ Salvi.

Jaunalūksnes pagastā

21. augustā Bejas bibliotēkas 
pasākums lasītāju klubiņā - “Kā 
auglis piebriedis stāv augusts kluss, 
un mēness vakarā pie debesīm mums 
spožas zvaigznes kaisa...”.
27. augustā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē “Dainas” zaļumballe kopā 
ar Kasparu Maku. Ieeja: 2,50 EUR.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Leģendārajiem balsu burvjiem, 

kordiriģentiem brāļiem Imantam un 
Gido Kokariem – 95”, “Dabas veltes 
receptēs”, “Sēnes un sēņošana”.

Jaunlaicenes pagastā

Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas: “Jaunlaice-
nes muiža”, “Malēnieši Opekalna 
draudzē”;
Izstāde “Sporta gadi, ceļi, atmiņas” 
stāsta par sportu Opekalna draudzes 
teritorijā;
Jaunas izglītojošās programmas: 
“Teatralizētas krustabu izdarības pēc 
sentēvu rituālu motīviem” (literatūra 
8. klasei, folklora - cilvēka mūža 
ritums latviešu tautas dziesmās) 
un “Zemnieku ēšanas paradumi” 
(iepazīt un izprast latviešu zemnieku 
ēšanas paradumus),
Vāveru tīšana – vingrinot pirkstus un 
prātu, satin vāverīti – suvenīru,
Pastalu darināšana – apgūst pamatie-
maņas pastalu taisīšanā, izgatavo sev 
suvenīru – pastaliņu,
Dārgumu meklēšana – informācija 
par muižas vēsturi un apbūvi,
Cāļu sargāšana – informācija par 
bērnu pienākumiem lauku sētā 20. 
gs. I pusē;
Nodarbība pirmskolas vecuma 
bērniem „Kur palika cālīši?” – bērni 
kopā ar muižas putnu kūts pārzini 
meklē pazudušos cālīšus;
Nodarbība “Olas dārgumi” - bērni, 
klausoties tekstu ar norādījumiem, 
orientējoties apkārtnē, sameklē 
dārgumus;
Pasākums kāzu svinībām „Daži 
padomi dzīvei no Jaunlaicenes mui-
žas”. Muižas madāmas jaunajam pā-
rim un kāzu viesiem sniedz vērtīgus 
vēsturiskus padomus dzīvei, iesaistot 
dažādās nodarbībās. Pasākums ilgst 
līdz 1 stundai;
Lekcijas: „Malēniešu valoda” un 
malēniešu vārdu spēle. Ar humoru 
un nopietni par malēniešiem, viņu 
raksturu, valodu un paražām,
„Lintenes meitu skola” un boksterē-
šanas spēle. Caur sadzīves lietām par 
meiteņu augstskolas darbību Opekal-
na draudzes teritorijā 19. gs.
Pēc pieprasījuma kāzu, krustabu un 
jubileju pasākumus gan ģimenēm, 
gan darba kolektīviem. 
 Minimālais muzeja apmeklējuma 
laiks – 1 stunda. Šajā laikā īstenojam 
divas nodarbības pēc apmeklētāju 
izvēles.
Sīkāk: 
http://www.aluksne.lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā
No 21. jūlija līdz 31. oktobrim 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā Pļaujas svētku 
trīsdesmitgadei veltīta izstāde “Pļau-
jas svētki laiku lokos”.
No 3. augusta līdz 31. oktobrim 
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā novadnieka 
Aleksandra Šutkas darbu izstāde.
Kalncempju pagasta Viktora Ķir-
pa Ates muzejā:
Ekskursijas un izglītojošās program-
mas:
“Veļas diena” - sārma gatavošana, 
veļas mazgāšana ar koka veļas maz-
gājamo mašīnu, velēšana, gludinā-
šana ar ogļu gludekli. Piedāvājums 
spēkā āra apstākļos. Programma 
piemērota dažādu vecumu audito-
rijai, jaunākajiem apmeklētājiem tā 
papildināta ar multiplikācijas filmu 
par darbu norisi; 
“Neba maize pati nāca” - stāsts par 
maizes ceļu no grauda līdz maizes 
kukulim, izmantojot muzeja krājuma 
priekšmetus. Programma piemērota 
dažādu vecumu apmeklētājiem, 
jaunākajiem apmeklētājiem tā papil-
dināta ar multiplikācijas filmu par 
darbu norisi;
Kāzu programma „Darbi lauku 
sētā“ – atraktīva programma jaunlau-
lātajiem un kāzu viesiem ar līdzdar-
bošanos un kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
Liepnas pagasta bibliotēkā 

literatūras izstādes: „Kas par grāma-
tām var labāks būt!” /J. Osmanis/. 
Izstādē iekļautas lasīšanas veicināša-
nas programmas „Bērnu un  jauniešu 
žūrija” grāmatas no 2002. līdz 1015. 
gadam, kuras ieguva godalgotas 
vietas un ir ieteicamā literatūra sko-
lēniem, „Vasarīgas idejas lietainām 
un saulainām dienām” (1. - 31.08.).
 
Malienas pagastā

13. augustā no 18.00 līdz 21.00 Ma-
lienas pamatskolas sporta lauku-
mā BURBUĻU BALLĪTE bērniem 
ar dejām burbuļos, piepūšamajām 
atrakcijām, cukurvati, popkornu, 
konkursiem un balvām, sejiņu 
apgleznošanu un pasākuma vadītāju 
Pasaku Feju. Ieejas maksa: 2 EUR. 
Bērniem līdz 7 gadiem ieeja bez 
maksas, bet jānāk kopā ar pieaugušo 
(ieeja: 2 EUR).
13. augustā no 22.00 līdz 04.00 
Malienas pamatskolas sporta 
laukumā “Putu paradīzes” vasaras 
superīgākā DJ ballīte pieaugušajiem 
ar konkursiem, balvām, labāko deju 
mūziku un fotogrāfu. Ieeja: 4 EUR. 
Ļoti nelabvēlīgu laika apstākļu 
gadījumā pasākumi notiks Malienas 
tautas namā.

Mālupes pagastā

13. augustā 10.00 Mālupes salā ak-
tīvās atpūtas diena „Ejam, skrejam, 
smejam”.
27. augustā 19.00 Mālupes salā 
Malienas amatierteātra „Pakāpiens” 
izrāde - A. Banka „Meitiņa”.
27. augustā 22.00 Mālupes salā 
zaļumballe kopā ar Andri no Litenes.
Mālupes bibliotēkā tematiskās 
izstādes: fotomirkļi no Mālupes 
muižas svētkiem, ziemas krājumi ar 
vasaras smaržu, „Vienoti Baltijā” - 
Baltijas ceļa 27. gadadiena.

Mārkalnes pagastā

6. augustā 16.00 Mārkalnes pa-
matskolas salidojums „Laiks atkal 
satikties”.
20. augustā 10.00 Mārkalnes sporta 
laukumā – piepūšamās atrakcijas, 
12.00 ziedu kompozīciju veidošana 
tautas nama zālē, 18.00 dziesminieks 
Ēriks Loks ar liriski melodisku prog-
rammu tautas nama zālē, 21.00 balle 
kopā ar grupu „Rolise”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā li-
teratūras izstāde „Dzejniekam Jurim 
Kronbergam - 70”, tematiskā izstāde 
„Konservēšanas noslēpumi”.

Pededzes pagastā

2. augustā Pededzes pagasta svētki:
8.00 Ķuršu baznīcā Dievkalpojums,
14.00 Pededzes estrādē koncerts. 
Piedalās: Pededzes pašdarbības ko-
lektīvi, Rašids Raripovs (Krievija), 
Artūrs Pūpols, eksotisko deju grupa 
“Luksora” (Ilzene),
16.00 Tautas namā  tenisa un novusa 
turnīrs, estrādē dejas kā vecos laikos, 
mini atrakcijas, tirdzniecība 
(SIA GOT, Rīga),
19.00 Balle.

17. augustā 13.00 Pededzes biblio-
tēkā jaunieguvumu izstāde „Kad ar 
vēju var klusītēm sarunāt”.
20. augustā 22.00 Pededzē diskotē-
ka. Ieeja: 1,50 EUR.

Veclaicenes pagastā

13. augustā „Igauņu diena 
Veclaicenē 2016”:
11.00 līdz 15.00 “Pārgājiens ar 
garšu” Raipala takā (5 EUR).
13.00 “Pārgājiens ar garšu” Mauriņu 
dabas takā (7 EUR, pieteikties pie 
Gunitas - 29488925).
15.00 līdz 18.00 latviešu - igauņu 
jampadracis pie pagasta ēkas: 
• latviešu - igauņu amatnieku 
tirdziņš;
• radošās darbnīcas visai ģimenei;
• Hip-Hop deju soļu apmācība;

• Setu īpašais ēdiens;
• Viļakas un Setu folkloru grupu 
uzstāšanās.
Veclaicenes tautas namā:
• Obinitsa Setu muzeja tautu tērpu 
paraugdemonstrējumi;
• foto stūrītis ar Igaunijas tautas 
tērpu; 
• aušanas tehnikas pirmās iemaņas.
Veclaicenes muzejā tikšanās ar mo-
nētu kolekcionāru Andersu Brīdeku.
Veclaicenes pagasta malkas šķūnī 
Igaunijas dūmu piršu izstāde. 
18.00 līdz 19.00:
• Igaunijas – Latvijas Baikeru 
iebraukšana Kornetā un motociklu 
demonstrācija;
• Jāņa Rozīša motokluba FREESTY-
LE šovs;
• GO station virtuālā atrakcija;
• Veru kultūras centra breika dejotāju 
paraugdemonstrējumi.
19.30 līdz rīta gaismai estrādē svinī-
bu koncerts un zaļumballe ar grupu 
„METSAVENNA BAND”. 
Darbosies bufete.
23.00 Uguns šovs un pulcēšanās uz 
nakts pārgājienu ar garšu Raipala 
takā (2,50 EUR)
Dalībai pārgājienos lūgums 
pieteikties līdz 11. augustam pa 
tālruni 29347398.

Zeltiņu pagastā

13. augustā:
10.00 Zeltiņu pagasta sporta un 
atpūtas parkā “Zeltiņu pagasta sporta 
svētki” (sacensības individuālajos 
sporta veidos 7 vecuma grupās) un 
“Kristera kausa izcīņa pludmales 
volejbolā” vīriešiem un sievietēm. 
Reģistrēšanās “Kristera kausa izcīņai 
pludmales volejbolā” no 9.30 līdz 
9.50. 
No 11.00 līdz 14.00 darbosies 
“Bērnu Namiņš”. 
No 11.00 līdz 15.00 un 14. augustā 
no 10.00 līdz 12.00 Zeltiņu muzejā 
vienreizējs notikums: izstādes “Spē-
les un dejas prieks 20 gadu skrējie-
nā” atklāšana, apskate un aizvēršana. 
Izstāde par amatierteātra “Kontakts” 
un deju kopas “Alise” darbību.
19.00 Zeltiņu estrādē Latvijas 100 
gadei veltīts ieskaņas pasākums 
„Gaismas ceļa sākumā”. Koncert-
programmā ar dziesmām un dejām 
piedalīsies bērni, jaunieši un ģimenes 
no Alūksnes, Apes, Gulbenes un 
Viļakas novadiem. Dejos Kalnienas 
pirmsskolas vecuma deju grupa 
“Pekaiņi”, Alūksnes sarīkojumu deju 
kolektīvs „Virpulītis” un Lejasciema 
līnijdeju grupa „ Dzinteles”. Būs 
skatāma ilzenietes Laines Meleces 
foto izstāde „Četros gadalaikos”. 
Ieeja: 2,50 EUR, bērniem līdz 
12 gadu vecumam ieeja bez maksas.
22.00 Zeltiņu estrādē ballē spēlēs 
grupa „Rolise”. Līdz 23.00 ieeja 
2,50 EUR, vēlāk 3 EUR.
14. augustā 13.00 Zeltiņu kapsētā 
dievkalpojums.
14. augustā 15.00 Zeltiņu ev. lut. 
baznīcā grupas “Grey Velvet Trio” 
koncerts “Tas, ko tu vēlies...”. 
Programmā latviešu komponistu 
skaistākās dziesmas par mīlestī-
bu Jāņa Lūsēna instrumentālajā 
aranžijā. Izpildītāji - Evija Munde-
ciema (flauta), Arta Tarasova (čells), 
Rihards Goba (džeza ģitāra). Ieeja 
par ziedojumiem.
27. augustā Zeltiņu pagasta atklāto 
krosa skriešanas seriāla sacensību 
“Mizojam, ka prieks” 4. posms 
(noslēguma posms) “Krogsalas apļi”. 
Sacensības notiks Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas parkā. Reģistrē-
šanās no 10.00 līdz 10.45, starts 
pulksten 11.00. 
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspo-
zīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novad-
nieku istaba”, „Mana skola Zelti-
ņos”, izstādes: “Ziemeļu zvaigzne” 
(veltīta Edgaram Liepiņam), “Vasara 
padomju sievietes skapī”, “Vēdera 
vai prieka pēc…”, foto ekskursijas: 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zel-
tiņi 2015”. Ekskursijas uz padomju 
armijas raķešu bāzi Zeltiņos. 
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“Iemīlies Alūksnē!” – aicina Alūksnes pilsētas 
svētki no 4. līdz 7. augustam
 Tādēļ pie Alūksnes Kultūras 
centra mīļi gaidītas visas šīs 
ģimenes kopā ar saviem mazuļiem, 
arī tad, ja nebūsiet devušies gājienā!
Savukārt pēc jaundzimušo 
sumināšanas pilsētas svētku 
koncertu turpinās romantiskais 
dziedātājs Mārtiņš Ruskis kopā 
ar savu “Ruska nevainīgo Trio” 
koncertā “Pieskāriens”.
 Svētku norises pie Alūksnes 
Kultūras centra sestdienas vakarā 
atsāksies pulksten 23.00, kad tur 
muzicēs jauniešu vidū iecienītā 
grupa “Bandmaster” un Toms 
Grēviņš.

Izcilā vokālā grupa 
“Latvian voices” koncertēs 
Alūksnē

 Alūksnes Kultūras centrs sestdienā 
no pulksten 9 līdz 12 būs atvērts 
tiem svētku viesiem, kas vēlēsies 
apskatīties pārbūvētās centra telpas.
 Apskate būs iespējama grupās brīv-
prātīgo jauniešu pavadībā. Jārēķinās 
gan ar ieejas maksu – 1 eiro.
Savukārt pulksten 13.00 Alūksnes 
Kultūras centrā aicinām uz brī-
nišķīgās vokālās grupas “Latvian 
Voices” koncertu “Rūtoj”. Ar savām 
balsīm kā vienīgo mūzikas instru-
mentu “Latvian Voices” ir radījušas 
individuālu vokālo stilu, kurā savi-
jas dažādu tautu etniskās mūzikas 
intonācijas, jo sevišķi latviešu tautas 
mūzikas krāsas ar tradicionāliem 
kormūzikas un 
popmūzikas elementiem. 
Alūksniešiem sarūpētajā koncertā 
grupa atskaņos vispieprasītāko un 
vairāk atskaņoto programmu 
“Rūtoj…”, kuras centrā ir 
latviešu tautasdziesma mūsdienīgi 
aktuālās aranžijās, ko veidojušas 
pašas “Latvian Voices” dziedātājas. 
Līdzās tautas mūzikai un oriģi-
nāldziesmām koncerta ietvaros 
izskanēs arī pasaulē zināmas, sirdi 
sildošas melodijas. Biļešu cena no 
7 līdz 15 EUR. Lūdzam alūksniešus 
biļetes uz šo koncertu iegādāties 
jau iepriekšpārdošanā, kas kon-
certa dienā ļaus ilgāk baudīt citas 
svētku norises. Biļetes nopērkamas 
Alūksnes Kultūras centrā, 
SIA “Biļešu paradīze” kasēs un 
arī internetā www.bilesuparadize.lv.

Sestdienas vakarā 
pasākumi Dārza ielā un 
Pilssalā

 Savukārt Pilssalas estrādē pulk-
sten 21.00 sāksies latviski jautra 
dziesmu spēle „Muļķe sirds“, kurā 
skanēs tautā zināmas un līdzi dzie-
damas dziesmas, būs dejas, viegli 
uztverams sižets, populāri mūziķi 
un aktieri, īsti latviska gaisotne 
- viss, kas nepieciešams jautrai 
vasaras vakara atpūtai. Galvena-
jā lomā šoreiz būs viņa – Sirds, 
kas uzklausīs, pažēlos, piedos vai 
nepiedos, kas veldzēsies dziesmās 
un atklātības brīžos, un sarausies 
nepatikā melu reizēs. Tā ļaus 
palikt kopā patiesā mīlestībā, bet 
būs nepielūdzama liekulībai”,  par 
piedzīvojumiem Nabagleju pagastā 
stāsta libreta autors un režisors 
Voldemārs Šoriņš.
 Uz skatuves lustīgā, īsti latviskā 

un krāsainā dziesmu spēlē negai-
dītu pārsteigumu virpulī satiksies 
dziedātāji Antra Stafecka, Dainis 
Skutelis, Andris Daņiļenko, Līga 
Robežniece, aktieri Zigurds Neima-
nis, Zane Jančevska, Zane Burnic-
ka, akordeonists un komponists 
Valdis Zilveris, komiķe Jolanda 
Suvorova, grupa „Tirkizband”, 
“Muzikālā teātra 7” direktors Aigars 
Dinsbergs un deju grupa ar pašu 
Albertu Kivlenieku priekšgalā. 
 Biļešu cena no 6 līdz 10 EUR. Arī 
uz šo pasākumu biļetes iegādājamas 
Alūksnes Kultūras centra un SIA 
“Biļešu Paradīze” kasēs.
 Kamēr estrādē dziedātāji un aktieri 
stāstīs stāstu par sirdslietām, Dārza 
ielā pie pašvaldības administratīvās 
ēkas sāksies teatrāli muzikāls Dailes 
teātra dziedošo aktieru ansambļa 
„ILGA“ koncerts, bet pēc tam arī 
svētku balle ar grupām „BET BET“ 
un „OTTO“. Svētku rīkotāji būs 
parūpējušies par to, lai sagādātu 
galdiņus un solus apmeklētājiem. 
Tie būs izvietoti laukumā pie admi-
nistratīvās ēkas, bet dejām atvēlēta 
Dārza iela.

Izdomas bagātajiem – 
aicinājums būvēt minikārus

 Šajos svētkos plašā klāstā arī sporta 
aktivitātes. Plašākā izvēle sportoša-
nai būs sestdienā. Tad Dzirnavu ielā 
visus pulcēs “Ghetto” basketbola 
turnīrs, bet pie Jaunās pils Latvijas 
Biatlona federācija organizēs šau-
šanas konkursu un notiks arī loka 
šaušana.
 Ojāra Vācieša ielā un stāvlaukumā 
autosporta klubs “Alūksne” jau otro 
gadu rīkos Alūksnes novada balvas 
izcīņu inerces minikāros. Te ir vaļa 
alūksniešu un arī pilsētas viesu 
izdomai – sacensību nolikums jau 
līdz ar visu citu ar svētkiem saistīto 
informāciju publicēts 
www.aluksne.lv. Aicinām gan 
bērnus, gan jauniešus un arī 
pieaugušos iesaistīties šajā aktivitā-
tē, jo sacensības notiks visās trīs mi-
nētajās grupās pēc braucēja vecuma 
un svara. Sacensību ideja ir ar pašu 
veidotu, nemotorizētu braucam-
rīku no 1,3 metrus augstās starta 
estakādes vien ar inerces palīdzību 
spēt noripot maksimāli garāku ceļa 
posmu. Spriežot pēc pieredzes šajās 
sacensībās pērnajā gadā, tas nemaz 
nav tik vienkāršs uzdevums, kā 
varētu šķist. Aicinām atraktīvos un 
izdomas bagātos alūksniešus iepa-
zīties ar sacensību nolikumu www.
aluksne.lv, būvēt savus inerces 
minikārus un pieteikties sacensī-
bām, sūtot informāciju par dalībnie-
ku – vārds, uzvārds un grupa – uz 
e-pasta adresi flincha@inbox.lv 
vai sazinoties ar sacensību rīkotāju 
Kristapu pa tālruni 26573674.
 Sestdienas otrajā pusē Ojāra Vācie-
ša ielā un stāvlaukumā notiks sporta 
kluba “Spēka pasaule” rīkotās akti-
vitātes, kurās ikviens drosmīgais va-
rēs pārbaudīt savas spēka robežas. 
Savukārt pie „Narvesen“ kioska Pils 
ielā varēs sastapt alūksnieti Dinu 
Vecānu un viņa labdarības 
skrējienu - mākslas performanci 
“28 maratoni 28 pilsētās 28 dienās”. 
Pilssalas pludmales volejbola 
laukumos notiks Latvijas čempio-
nāts pludmales volejbolā jau, sākot 

no piektdienas līdz pat svētdienai, 
kad notiks finālspēles.

Tradīcijas cienot – 
Alūksnes kapusvētki

 Svētdienā, protams, tradicionāli 
alūksniešu dzimtas satiksies 
kapusvētkos pulksten 11.00 
Alūksnes Lielajos un pulksten 
12.00 Mazajos kapos. No autoostas 
uz kapsētu un atpakaļ svētdien 
laika posmā no pulksten 9.00 līdz 
15.00 Alūksnes novada pašvaldība 
nodrošinās papildus bezmaksas 
autobusu reisus. Tiem nebūs 
noteikti konkrēti atiešanas laiks, 
bet, ņemot vērā iepriekšējo gadu 
veiksmīgo pieredzi, tiklīdz autobuss 
būs pasažieru pilns, tas dosies uz 
kapsētu un tāpat varēs nokļūt arī 
atpakaļ.
 Alūksnes pilsētas svētku 
noslēgumā alūksnieša Laura 
Amantova vadītais džeza orķestris 
“Mirāža” (“Mirage Jazz 
orchestra”) kopā ar dziedātāju 
Andri Ērgli aicinās ikvienu uz 
koncertu “Ar mīlestību par 
mīlestību” arī jau par tradīciju 
kļuvušā brīnišķīgā brīvdabas 
koncertzālē – Tempļakalna 
nogāzē.
       
Svētkos aicina kļūt par 
gājējiem

 Ņemot vērā prognozējamo auto-
transporta skaita pieaugumu svētku 
laikā Alūksnē, aicinām alūksniešus 
doties uz svētku norišu vietām, jo 
pilsētas centra ielas satiksmei būs 
slēgtas. Tāpat jāņem vērā arī tas, ka 
lielākajos pilsētas centrā esošajos 
automašīnu stāvlaukumos notiks 
svētku aktivitātes, tādēļ arī automa-
šīnu novietošana pilsētas centrā būs 
apgrūtināta.
 Aicinām iedzīvotājus arī nokļū-
šanai kapsētā izvēlēties braucienu 
ar autobusu vai izmantot jauno 
Tempļakalna ielas gājēju tiltu, lai 
atslogotu satiksmi Miera ielā. Lū-
dzam iedzīvotājus būt saprotošiem 
un ņemt vērā to, ka Tempļakalna 
ielā notiek ielas rekonstrukcija un 
automašīnu novietošana tur būs 
apgrūtināta.

Transportlīdzekļu kustībai svētku 
laikā būs slēgtas šādas ielas:
No 5. augusta pulksten 8.00 līdz 
7. augusta pulksten 8.00:
Brūža iela posmā no Skolas ielas 
līdz Brūža ielai 7,

6. augustā no pulksten 6.00 līdz 
16.00:
Pils iela posmā no Lielā Ezera ielas 
līdz Rijukalna ielai,
Ojāra Vācieša iela posmā no Dārza 
ielas  līdz Pils ielai; 

6. augustā no pulksten 6.00 līdz 
19.00:
Brūža iela posmā no Baznīcas ielas 
līdz Brūža ielai 7,
Dzirnavu iela posmā no Dzirnavu 
ielas 3 visā garumā,
Parka iela posmā no Parka ielas 4 
līdz Dzirnavu ielai;

No 6. augusta pulksten 14.00 līdz 
7. augusta pulksten 7.00:

Dārza iela posmā no Tirgotāju ielas 
līdz Helēnas ielai;

No 6. augusta pulksten 20.00 līdz 
7. augusta pulksten 7.00:
Latgales iela posmā no Dārza ielas 
līdz Uzvaras ielai.

Jāpiebilst, ka tie, kas kādu iemeslu 
dēļ nevarēs apmeklēt Alūksnes 
pilsētas svētkus, visām bezmaksas 
aktivitātēm, kas notiks sestdienā, 
varēs sekot līdzi, vērojot tās tieš-
saistes translācijā www.fokuss.tv.
Šogad ar pašvaldības atbalstu 
svētkos kopumā būs 28 lielās aktivi-
tātes, ko apmeklētāji varēs izbaudīt 
bez maksas. Tikai vokālās grupas 
“Latvian voices” koncerts “Rūtoj” 
un dziesmu spēle “Muļķe sirds”, 
no kā svētku rīkotāju neatsakās 

skatītāju pieprasījuma dēļ, būs par 
maksu. Kopējās svētku izmaksas ir 
28 tūkstoši eiro, kas tik vērienīgu 
– četru dienu ilgu svētku rīkošanai 
nav daudz. Jāņem vērā, ka lielākās 
izmaksas svētku organizēšanā sais-
tītas ar tehniskām lietām – skatuvju 
uzbūvi, apskaņošanu, uguņošanu, 
apsardzi, labierīcību nodrošināša-
nu. Svētku rīkotāji pateicas visiem 
atbalstītājiem, kas palīdz svētku 
rīkošanā! Paldies visām biedrībām, 
kuras iesaistījušās svētku norišu or-
ganizēšanā, tā bagātinot pasākumu 
piedāvājumu! Paldies novada kul-
tūras iestādēm un Kājnieku skolai, 
kas ik gadu pilsētas svētku apmek-
lētāju omulības nodrošināšanai ļauj 
izmantot to galdus un solus.
Iemīlies Alūksnē!

Vokālā grupa “Latvian Voices“

“Big Al & The Jokers“


