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Alūksnes Novada Vēstis
PIEKTDIENA

Domes
18. marta
sēdē
Alūksnes novada domes sēdē
18. martā deputāti izskatīja
81 darba kārtības jautājumu.

Iecēla pagastu pārvalžu
vadītājus
Dome amatos iecēla jaunos
pagastu pārvalžu vadītājus.
Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu
pagastu pārvalžu vadītāja
amatā iecēla Juri Griščenko,
Kalncempju, Annas un Jaunannas pagastu pārvalžu vadītājas
amatā – Vēsmu Čugunovu,
Mālupes un Liepnas pagastu
pārvalžu vadītājas amatā –
Ivetu Priedi, Mārkalnes un
Pededzes pagastu pārvalžu
vadītājas amatā – Intu Ņikitinu,
Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītājas amatā
– Intu Cingleri un Jaunlaicenes,
Veclaicenes un Ziemera pagastu
pārvalžu vadītājas amatā – Ivetu
Vārtukapteini. Jaunie pārvalžu
vadītāji darbu sāks ar 1. aprīli.

Pagastos būs teritorijas
attīstības speciālisti
Dome nolēma ar 1. aprīli
izveidot sešas teritorijas
attīstības speciālista amata
vietas Alūksnes novada
pašvaldības pagastu pārvaldēs:
Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu
pagastu pārvaldēs – 1 amata
vieta, Kalncempju, Annas un
Jaunannas pagastu pārvaldēs
– 1 amata vieta, Mālupes un
Liepnas pagastu pārvaldēs – 1
amata vieta, Jaunalūksnes un
Malienas pagastu pārvaldēs –
1 amata vieta, Jaunlaicenes,
Veclaicenes un Ziemera pagastu
pārvaldēs – 1 amata vieta un
Pededzes un Mārkalnes pagastu
pārvaldēs – 1 amata vieta.

Iesniegs Pils ielas
rekonstrukcijas
projektu
Dome nolēma piedalīties
Eiropas Reģionālā attīstības
fonda (ERAF) projektu
konkursā ar projektu „Tranzīta
maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”,
paredzot kopējās projekta
izmaksas Ls 1 484 078.
Pašvaldības līdzfinansējums
projekta realizācijā būs Ls
222 611. Ieguldītos līdzekļus
85% apmērā (Ls 1 261 466)
no attiecināmajām izmaksām
plānots atgūt no ERAF un 3%
apmērā (Ls 44 522) no valsts
budžeta.
(Turpinājums 2. lappusē)
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„Ar saknēm Alūksnē”

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzija sagaida simtgadi un par godu šim notikumam
Alūksnes pilsētas svētku laikā 31.
jūlijā notiks jubilejas svinības,
uz ko mīļi gaidīti bijušie skolas
audzēkņi, skolotāji, darbinieki,
kā arī atbalstītāji un labvēļi.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas direktore Daina Dubre
– Dobre atzīst, ka gatavošanās
skolas simtgadei notiek intensīvi
un pasākuma organizatoriskā grupa
regulāri tiekas, plānojot svētku
norises.
Līdztekus skolas jubilejas
pasākumu plānošanai nopietns
darbs ieguldīts simtgadei veltītās
grāmatas „Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijai 100” gatavošanā.
Skolas muzeja vadītājam
Gunāram Stradiņam sadarbojoties ar kolēģiem un izdevēju Jāni
Poli, vākti un apkopoti materiāli
grāmatas manuskriptam. Grāmatā
hronoloģiskā secībā būs vēsturisks
materiāls par skolas 100 gadiem
un sīkāk tieši par pēdējiem pieciem
gadiem.
Neskatoties uz to, ka projekts
Valsts Kultūrkapitāla fondā nav
guvis atbalstu pirmajā iesniegšanas
reizē, to plānots iesniegt atkārtoti,
šoreiz literatūras nozarei. Svētku
norišu daļējai finansēšanai, tajā
skaitā arī grāmatas izdošanai, 2500
latus piešķīra Alūksnes novada
dome.
- Svētku pasākuma moto būs „Ar
saknēm Alūksnē”. Gaidot svētkus,
ikvienā pasākumā cenšamies
akcentēt gaidāmo simtgadi. Šo
tēmu esam caurvijuši gan projektu nedēļā, kad skolēni apkopoja materiālus par bijušajiem
audzēkņiem, gan 12. klašu Žetonu
vakarā un arī 9. klašu Ģimeņu
vakarā martā, - stāsta D. Dubre Dobre.
Iecerēts, ka svētku pasākums
sāksies pulksten 10.00 ar
dalībnieku reģistrāciju. Šogad
svētku dalības maksa netiks

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre - Dobre un iepriekšējais skolas direktors, tagad
muzeja vadītājs Gunārs Stradiņš domā, ka jaunā grāmata būs laba dāvana skolai tās 100. gadskārtā
palielināta – tā, līdzīgi kā
iepriekšējās jubilejās, būs 3 lati.
Pie tam, šajā summā iekļauta arī
nozīmīte ar skolas simtgades simboliku, kas kalpos kā biļete ieejai
abās skolās. Pulksten 11.00 plānots
dievkalpojums luterāņu baznīcā.
Pasākuma viesiem būs iespēja
organizēti doties uz Alūksnes
kapsētu, lai apmeklētu bijušo
skolotāju kapavietas.

Svētku galvenais koncerts notiks
pulksten 18.00 sporta zālē un
tajā piedalīsies skolas un pilsētas
jauniešu kolektīvi. Vēlāk klasēs
būs atmiņu stundas, bet abās zālēs
ballē muzicēs vietējie mūziķi.
Sagaidot simtgadi, skola
iecerējusi īstenot vēl dažas ieceres.
Valsts ģimnāziju audzēkņi šogad
aicināti piedalīties konkursā un
rakstīt par tiem mūsu skolas

Ziedo skolas simtgadei:
LV17UNLA0025104142632
(SEB banka Alūksnes filiāle)
Skolā notiks grāmatas atklāšanas
pasākums, tiks teikti pateicības
vārdi skolas darbiniekiem, tās
atbalstītājiem un labvēļiem. Viesiem būs iespēja apskatīt skolas
muzeju un pārējās telpas. Tiek
domāts arī par skolas attīstībai
veltītas konferences organizēšanu.

absolventiem, kas šobrīd dzīvo
un strādā citviet Latvijā. Plānots,
ka jubilejas reizē šie darbi būs
apskatāmi vienkopus izstādē.
Tāpat iecerēts veidot ekspozīciju,
kurā būs informācija par vienu
vislabāko skolas 12. klases
audzēkni no katra pēdējo Latvijas

neatkarības gadu izlaiduma.
- Gribam, lai šie svētki izdotos
nevainojami un vajadzību ir daudz.
Paldies Alūksnes novada domei
par piešķirtajiem līdzekļiem svētku
daļējai finansēšanai. Esam lūguši
arī sponsoru palīdzību. Noteikti
vāksim ziedojumus - maijā, jūnijā
un jūlijā plānojam atvērt ziedojumu tālruni simtgades pasākuma
rīkošanai. Ziedojumus var ieskaitīt
arī ziedojumu kontā - LV17UNLA0025104142632 (SEB banka
Alūksnes filiāle). Ja saziedotie
līdzekļi paliks pāri, tos ieguldīsim
skolas attīstībai un kabinetu
labiekārtošanai. Tas mums ir ļoti
nepieciešams un uz to aicināsim arī
uzņēmējus, organizējot tikšanos.
Varbūt kāds bijušais absolvents,
gaidot skolas jubileju, vēlas
atbalstīt savu skolotāju un palīdzēt
sakārtot kabinetu vai iegādāties
kādu tehnisku ierīci, - aicina D.
Dubre – Dobre.

Jūs jautājāt, mēs atbildam

Par nekustamā īpašuma nodokli
Ināra Čable,
Alūksnes novada pašvaldības
nodokļu administratore

No 1. janvāra ir spēkā būtiski
grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” – ar
nodokli tiek apliktas dzīvojamās
mājas (mājoklis) un inženierbūves.
Būtiskākās izmaiņas likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli”:
Nodokļa likme
- par zemi un saimnieciskajā

darbībā izmantojamām ēkām
un inženierbūvēm ir 1,5% no
kadastrālās vērtības;
- par dzīvojamām mājām, kuras
netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai progresīvā
likme:
0,1% no kadastrālās vērtības līdz
40 000 latu,
0,2% no kadastrālās vērtības no 40
001 līdz 75 000 latu,
0,3% no kadastrālās vērtības virs
75 000 latu.
- ar papildlikmi 1,5% apliek
neapstrādātu lauksaimniecībā

izmantojamo zemi.

Minimālais nekustamā īpašuma
nodokļa maksājums katram
nodokļa maksātājam katrā
pašvaldībā ir 5 lati.
Nodokļa atvieglojumi
- personām, kurām piešķirts
trūcīgas personas statuss, par
dzīvojamo platību – 90%.
Personām, kurām ir šis statuss, nodoklis tiks aprēķināts pēc Sociālā
dienesta informācijas.
- personām, kurām piešķirts

maznodrošinātas personas statuss, par dzīvojamo platību pēc
pašvaldības saistošajiem noteikumiem – 90% pie nosacījuma, ja
personas dzīvesvieta ir deklarēta
šajā īpašumā. Personām, kurām
ir šis statuss, līdz 15.jūnijam
pašvaldībā jāiesniedz iesniegums
par atvieglojuma piemērošanu.
- politiski represētām personām par
zemi un mājokli, ja īpašums netiek
izmantots saimnieciskā darbībā un
ir īpašumā piecus gadus – 50%.
(Turpinājums 2. lappusē)
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Pašvaldībā
Par nekustamā
īpašuma nodokli

(Turpinājums no 1. lappuses)

Dzīvokļu īpašniekiem līdz 15.
jūnijam jāiesniedz iesniegums
par atvieglojuma piemērošanu
un apliecinājums, ka dzīvoklī
netiek veikta saimnieciskā
darbība, kā arī politiski
represētās personas apliecības
kopiju.
Nodokļa maksāšanas
pienākums rodas ar nākamo
gadu pēc īpašuma tiesību
iegūšanas.
Zemesgrāmatā īpašnieka
maiņu var reģistrēt pēc tam,
kad ir nomaksāts nodokļa
pamatparāds, soda nauda un
nokavējuma nauda, kā arī
veikts nodokļa maksājums
par taksācijas gadu, kurā
notiek īpašnieka maiņa.
Februārī nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķins tika veikts un
maksāšanas paziņojumi izsūtīti
par zemi, kā arī par ēkām un
būvēm, kuras pilnā apjomā
tiek izmantotas saimnieciskai
darbībai, un nodoklis pārsniedz
5 latus.
Nodokļa aprēķins par
inženierbūvēm tiks veikts pēc
15. marta, savukārt nodoklis
par mājokli un minimālās
nodokļa summas (5 lati)
aprēķins tiks veikts pēc 15.
jūnija. Aprēķins ar nodokļa
papildlikmi par neapstrādātu
lauksaimniecības zemi pēc 30.
oktobra.
Sākot ar šo gadu, tiek
piedāvāti jauni pakalpojumi
- iespēja saņemt maksāšanas
paziņojumus e – pastā. Lai to
izdarītu, jāraksta iesniegums
pašvaldībai vai jāreģistrējas
portālā www.epakalpojumi.
lv, kur ir iespējams arī aplūkot
konta stāvokli un veikt nodokļa
samaksu.
Lūgums nodokļu maksātājiem
nekavēt nodokļa pilnīgu
nomaksu noteiktajos termiņos.
Noteiktajā laikā nenomaksāto
nodokli un nokavējuma
naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīdus
kārtībā atbilstoši likumam „Par
nodokļiem un nodevām” un
Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta
piespiedu izpildes kārtībai.

Sēdes aprīlī
Sociālo pakalpojumu un
veselības aprūpes jautājumu
komiteja
9. aprīlī 10.00
Teritoriālā un Tautsaimniecības
komiteja
12. aprīlī 14.00
Izglītības, kultūras un sporta
komiteja
14. aprīlī 10.00
Finanšu komiteja
15. aprīlī 10.00
Domes sēde

22. aprīlī 10.00

www.aluksne.lv

Domes 18. marta sēdē
(Turpinājums no 1. lappuses)
Dome uz pieciem gadiem iznomāja pašvaldības
nedzīvojamās telpas kūts ēkā
Ošu ielā 5, Alūksnē zemnieku
saimniecībai „Griguļi” un noteica
telpu gada nomas maksu – Ls 1
(bez PVN) par 1 m².
Dome nolēma nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo
īpašumu – neapbūvēto zemesgabalu “Rūpniekos”, Annas pagastā,
pārdodot to mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli par latiem, kā arī
apstiprināja atsavināmā īpašuma
nosacīto cenu - Ls 1000 un izsoles
noteikumus.
Dome apstiprināja vairāku
Alūksnes novada pašvaldības
atsavināmo īpašumu izsoļu
rezultātus un nolēma noslēgt
līgumus ar izsoļu uzvarētājiem.
Pašvaldības kustamā manta vieglā automašīna „VW PASSAT”
izsolē pārdota par Ls 200, nekustamais īpašums „Bērzukalni” Zeltiņu
pagastā - par Ls 9300, nekustamais
īpašums „Krasti” Liepnas pagastā par Ls 1 050, nekustamais īpašums
„Eglaine - 2” Pededzes pagastā
– par Ls 16 200, nekustamais
īpašums „Eglaine - 5” Pededzes
pagastā - par Ls 18 600. Par izsolēs
iegūto līdzekļu izlietojumu lems
domes deputāti.
Dome nolēma nodot tsavināšanai,
pārdodot par brīvu cenu L.
Šelderam Alūksnes novada
pašvaldības īpašumu „Starpgabals
3644 002 0108”, Annas pagastā un
apstiprināja atsavināmā nekustamā
īpašuma nosacīto cenu - Ls 1000.
Dome izsniedza SIA „LIMA
KARJERS” bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju

Nr. 1 smilts - grants un smilts
ieguvei smilts - grants un smilts
atradnē „Virsaišos” Annas pagastā
un apstiprināja zemes dzīļu
izmantošanas nosacījumus.
Dome izdarīja grozījumus
Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” nolikumā,
papildinot nolikuma 2.6. punktu
aiz vārda „veic” ar vārdiem
„specializētu rūpniecisko zveju
un”.
Dome noteica Alūksnes speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes
„Cālis” un pirmsskolas izglītības
iestādes „Sprīdītis” darba laikus
darba dienās – no pulksten 7.30
līdz 18.00.
Dome izdeva saistošos noteikumus Nr.10/2010 „Grozījumi
Alūksnes novada domes
21.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2/2010 „Par licenču
izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem Alūksnes
novadā””.
Dome izdeva saistošos noteikumus Nr.11/2010 „Kārtība, kādā
Alūksnes novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādēs izglītojamiem”.
Dome nolēma lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļauju Alūksnes novada
pašvaldībai ņemt vairākus
aizņēmumus Valsts kasē:
ELFLA projekta „Veclaicenes
pagasta autoceļu rekonstrukcija” īstenošanai Ls 123 482;
ELFLA projekta „Mārkalnes
pagasta autoceļu rekonstrukcija” īstenošanai Ls 148 115;

ELFLA projekta „Jaunalūksnes
pagasta autoceļu rekonstrukcija”
īstenošanai Ls 147 739; ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Alūksnes rajona Liepnas pagasta
Liepnas ciemā” īstenošanai Ls
286 147, aizņēmumus garantējot
ar Alūksnes novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem.
Dome izdalīja no Alūksnes
novada pašvaldības līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem finansējumu Ls 1000 Sociālās aprūpes
centram „Alūksne” dekoderu
iegādei.
Dome pieņēma vairākus
lēmumus, kuros noteica, ka
ūdenssaimniecības sabiedriskos
pakalpojumus – ūdensapgādi un
kanalizāciju Ziemera pagasta
Māriņkalna ciemā, Mārkalnes
pagasta Mārkalnes ciemā, Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā,
Malienas pagasta Brencu ciemā,
Jaunalūksnes pagasta Kolberģa
un Bejas ciemos sniegs attiecīgās
pagastu pārvaldes. Par ūdens un
kanalizācijas izmantošanas tarifiem
lūdzam interesēties savās pagastu
pārvaldēs.
Dome izdarīja grozījumus 18.
februāra lēmumā „Par Sociālās
aprūpes centra „Alūksne” diennakts sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu, nosakot
citām pašvaldībām (izņemot Apes
novada pašvaldību) savstarpējos
norēķinus par centra pakalpojumu
mēnesī – starpību starp noteikto
viena iemītnieka mēneša sociālās
aprūpes pakalpojuma izmaksu un
90% no klienta pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai
pakalpojuma izmaksas segšanai,
bet Apes novada pašvaldībai -

savstarpējos norēķinus mēnesī
par centra pakalpojumu Ls 75
apmērā. Ja centra klients, kuram
pirms pakalpojuma piešķiršanas
deklarētā dzīvesvieta Alūksnes
novadā, no savas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsta nesedz
pilnu viena iemītnieka mēneša
sociālās aprūpes pakalpojuma
izmaksu, tad apgādnieks maksā
mēnesī daļu no sociālās aprūpes
pakalpojuma maksas līdz Ls 75
mēnesī, piemērojot normatīvajos
aktos paredzētos atvieglojumus.
Dome izdarīja grozījumus
domes komiteju sastāvā. Turpmāk
teritoriālās komitejas sastāvā
Dzintara Adlera vietā strādās Jānis
Nīkrencis, bet tautsaimniecības
komitejā Jāņa Nīkrenča vietā –
Dzintars Adlers.
Dome apstiprināja tehniski
ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Alūksnes novada Veclaicenes
pagasta Kornetu ciemā”, finanšu
plānu, kā arī investīciju projekta
pasākumus – ūdens attīrīšanas
stacijas izbūve, hidrofora uzstādīšana, ūdensvada tīklu un mezglu
rekonstrukcija, notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu uzstādīšana un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.
Projekta kopējais finansējums ir
Ls 225 915, tajā skaitā pašvaldības
līdzekļi ir Ls 28 006, ko paredzēs
pašvaldības 2011. gada budžetā.
Dome izdarīja grozījumus Alūksnes novada Darba samaksas
nolikumā.
Ar domes lēmumiem pilnībā var
iepazīties pašvaldības kancelejā
Dārza ielā 11, Alūksnē, pagastu
pārvaldēs un www.aluksne.lv.

Apstiprina budžeta izpildi
Alūksnes novada dome 18. marta sēdē apstiprināja Alūksnes
novada pašvaldības 2009. gada
budžeta izpildi.
1. Pamatbudžets
1.1. Naudas līdzekļu atlikumu uz
2009.gada sākumu Ls1140637
1.2. Alūksnes novada 2009.gada
pamatbudžeta:
1.2.1.ieņēmumus Ls11170027
no kā:
1.2.1.1. nodokļu ieņēmumus
Ls3551597
1.2.1.2. nenodokļu ieņēmumus
Ls196007
1.2.1.3. valsts budžeta transfertus
Ls3001337
1.2.1.4. pašvaldību budžeta transfertus Ls3411210
1.2.1.5. maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi Ls1000179
1.2.1.6. ārvalstu finanšu palīdzība
Ls 9697

1.2.2. izdevumus atbilstoši
funkcionālajām kategorijām		
Ls12032667
1.2.2.1. vispārējie valdības dienesti
Ls1560995
1.2.2.2. sabiedriskā kārtība un
drošība Ls125464
1.2.2.3. ekonomiskā darbība
Ls620853
1.2.2.4. vides aizsardzība Ls40508
1.2.2.5. pašvaldības teritoriju
un mājokļu apsaimniekošana
Ls626658
1.2.2.6. veselība Ls50059
1.2.2.7. atpūta, kultūra un reliģija
Ls1712614
1.2.2.8. izglītība Ls6487548
1.2.2.9. sociālā aizsardzība
Ls807968
2. Speciālais budžets (izņemot
ziedojumus un dāvinājumus)
2.1. Naudas līdzekļu atlikums uz
2009.gada sākumu Ls303951

2.2. 2009.gada ieņēmumus
Ls467287
no kā:
2.2.1. privatizācijas fonda līdzekļi
Ls18216
2.2.2. dabas resursu nodoklis
Ls15324
2.2.3. autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
Ls404869
2.2.4. pārējie specialā budžeta
līdzekļi Ls28878
2.3. izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Ls570283
2.3.1. vispārējie valdības dienesti
Ls328
2.3.2. ekonomiskā darbība
Ls432143
2.3.3. vides aizsardzība Ls33195
2.3.4. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Ls103417
2.3.5. izglītība Ls1200
2.4. Naudas līdzekļu atlikums uz
2009.gada beigām Ls200955

3.Ziedojumi un dāvinājumi
3.1. Naudas līdzekļu atlikums uz
gada sākumu Ls2417
3.2. 2009.gada ieņēmumus
Ls12894
no kā:
3.2.1. ziedojumi un dāvinājumi
saņemti no juridiskām personām
Ls9986
3.2.2. ziedojumi un dāvinājumi
saņemti no fiziskām personām
Ls2908
3.3. izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Ls13246
no kā:
3.3.1. ekonomiskā darbība Ls3237
3.3.2. atpūta, kultūra un reliģija
Ls7441
3.3.3. izglītība Ls2568
3.4. Līdzekļu atlikums uz 2009.
gada beigām Ls2065.
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Pašvaldībā

www.aluksne.lv

Domes teritoriālajā komitejā
Alūksnes novada domes deputāti
strādā piecās komitejās. Viena no
tām ir teritoriālā komiteja. Tās
vadītāja Elita Laiva (attēlā) stāsta
par jautājumiem, ko risina minētā
komiteja.

- Kādi ir galvenie teritoriālās
komitejas uzdevumi?
- Saskaņā ar Alūksnes novada
pašvaldības nolikumu galvenie
teritoriālās komitejas uzdevumi
ir sagatavot izskatīšanai domē
jautājumus par Alūksnes novada
pagastu pārvalžu darbību - sniegto
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu,
amata vietu izveidošanu un
likvidēšanu pagastos, personāla
politikas jautājumiem un citu.
- Kādus aktuālākos jautājumus
vai problēmas šīs komitejas
deputāti risinājuši pēdējā laikā?
- Pērn novembrī sadarbībā ar
pārvalžu vadītājiem strādājām
pie pārvalžu un to pārziņā esošo
iestāžu darbinieku amatu saraksta
aktualizēšanas, jo sakarā ar novada
izveidošanu darba apjoms pagastu
pārvaldēs nedaudz mainījās.
Nepieciešamību veikt izmaiņas

diktēja arī valsts, samazinot budžetu.
Šie amatu saraksti gan domes
decembra sēdē netika apstiprināti,
tāpat netika pagarināts domes
lēmums, kas noteica, ka pārvalžu
vadītāji iestādei apstiprinātā budžeta
ietvaros drīkst pastāvīgi noteikt darbinieku amata vietu skaitu, slodzes
lielumu un darba samaksu. Līdz ar
to pārvalžu vadītāji nevarēja veikt
plānotās izmaiņas.
Martā domes sēdē pieņēmām
lēmumu veidot sešas teritorijas
attīstības speciālista amatu vietas
pagastu pārvaldēs. Teritoriālajā
komitejā par to diskutējām
vairākkārt un jau oktobrī izteicu
priekšlikumu, ka jāveido šādas
amata vietas līdzīgi kā bāriņtiesā –
pa vienam speciālistam uz vairākiem
pagastiem.
Daudz diskutēts par novada
pārvaldības modeli, gan komitejas
locekļu, gan citu deputātu domas
dalījās. Kā zināms, domes sēdē
tika pieņemts lēmums par sešām
pārvalžu vadītāju amata vietām.
Baidos, vai tagad pārvaldes
vadītājs nebūs vairāk attālināts
no iedzīvotāja. Tomēr lēmums ir
pieņemts un nu kopā jādomā, kā pēc
iespējas labāk organizēt darbu. Tas
arī šobrīd būs teritoriālās komitejas
galvenais uzdevums.
Es aicinu iedzīvotājus neuztraukties
- neviens pagasts netiek apvienots
ar citu, tikai vairākus pagastus
turpmāk vadīs viens vadītājs, kurš
konkrētās dienās konkrētā laikā būs
sastopams pagasta pārvaldē. Pārējā
laikā iedzīvotāji varēs vērsties pie
sekretāra. Katra apdzīvotā
vieta saglabāsies un pagastos
iedzīvotājiem tāpat kā līdz šim būs
iespēja saņemt pašvaldības pakalpojumus.

- Kādi ir svarīgākie komitejas
darbi tuvākajā nākotnē?
- Esam apkopojuši informāciju par
pagastu pārvalžu nekustamajiem
īpašumiem un tehnikas vienībām.
Tālāk kopā ar pārvalžu vadītājiem
būs jālemj par ēku un tehnikas
racionālu izmantošanu.
Gribētu turpināt komitejā uzsākto
diskusiju par konsultatīvās padomes
veidošanu, lai aktivizētu iedzīvotāju
iesaisti pašvaldības darbā.
Mums visiem jāatceras, ka cilvēki
dzīvo gan laukos, gan pilsētā
un visiem ir savas vēlmes un
vajadzības. Pagastos ļaudis nedzīvo
tikai centrā, viensētas izkaisītas
7, 8 un pat vairāk kilometru
attālumā no pagasta centra. Ne visi
lauku ļaudis var nokļūt vakaros
uz pasākumu, amatiermākslas
kolektīvu mēģinājumu vai sporta
nodarbībām pilsētā, tāpēc šī iespēja
sabiedriski aktīvajiem cilvēkiem
jānodrošina uz vietas, kamēr viņos
vēl ir saglabājusies vēlme darboties
un piedalīties.

Es aicinu iedzīvotājus
neuztraukties - neviens
pagasts netiek apvienots
ar citu
Tāpat arī pilsētā cilvēkiem
jānodrošina kvalitatīva atpūta,
rodot iespēju darboties amatiermākslas kolektīvos, sportojot
un piedaloties citās sabiedriskās
aktivitātēs. Tāpēc šobrīd deputātu
galvenais uzdevums ir sakārtot
Alūksnē mūzikas, mākslas skolas,
pilsētas Tautas namu un Jauno pili.
Jā, to nevar paveikt viena gada
laikā, taču ticēsim, ka mums to
izdosies paveikt šajos četros, mums
atvēlētajos darba gados.

Gādā par tiesiskuma
nodrošināšanu pašvaldībā
Turpinām iepazīstināt ar
Alūksnes novada pašvaldības
administrācijas nodaļām un
šodien saruna ar juridiskās
nodaļas juristiem Ilzi Kalniņu un
Arturu Upīti.

- Kādi ir juridiskās nodaļas
uzdevumi?
A. Upīts: Nodaļas galvenais uzdevums ir tiesiskuma nodrošināšana
pašvaldībā. Ikdienas darbs saistīts ar
pašvaldības lēmumu, iekšējo un
ārējo normatīvo aktu projektu sagatavošanu, tiesiskuma pārbaudi un
saskaņošanu. Sagatavojam un izvērtējam līgumu projektus, sniedzam
atzinumus par citu nodaļu sagatavotajiem dažādu juridisku dokumentu
projektiem, sekojot, lai tie atbilstu
normatīvo aktu prasībām. Piemēram,
gatavojot lēmumprojektus vai citus
dokumentus, juristi savos atzinumos
nodrošina to juridisko pamatojumu,
par kā nepieciešamību lemj lēmuma
sagatavotājs, bet par ekonomisko
pamatojumu atbild pašvaldības
ekonomiskais dienests.
Ikdienā sniedzam konsultācijas
pašvaldības vadībai, deputātiem
un darbiniekiem par pašvaldības
kompetencē esošajiem tiesību
jautājumiem, sagatavojam atbildes
uz iesniegumiem, sūdzībām un
priekšlikumiem par jautājumiem,
kas ir nodaļas kompetencē.
Pieņemam apmeklētājus un
sniedzam juridiskas konsultācijas
par jautājumiem, kas saistīti ar
pašvaldības, tās iestāžu un nodaļu
darbu un attiecībām ar pašvaldību.
Nodaļas uzdevums ir arī pārstāvēt
pašvaldību valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās, tiesā un citās
institūcijās. Savukārt pašvaldības
kapitālsabiedrības ir patstāvīgas ju-

ridiskas personas, kas pašas rūpējas
par savu juridisko nodrošinājumu.
- Kāda loma ir juridiskajai
nodaļai pašvaldībā?
A. Upīts: Tāpat kā neapdomīgi
pateikts vārds var radīt nepatikšanas,
tā arī neatbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavota atbilde iedzīvotājam
var būt par pamatu tiesvedībai, kas
var radīt pašvaldībai zaudējumus.
Bet, lai sagatavotu dokumentu, ir
jāorientējas normatīvajos aktos.
Grūtības rada tas, ka nepārtraukti
tiek veikti grozījumi normatīvajos
aktos un visu laiku jāseko līdzi
izmaiņām.
I. Kalniņa: Juridiskajai nodaļai
jānodrošina sagatavoto dokumentu
tiesiskuma pārbaude, jāparedz
tiesiskās sekas. Ir svarīgi izstrādāt
dokumentu tā, lai pēc tam nebūtu
jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies
nekvalitatīvu dokumentu sagatavošanas dēļ. Lai nebūtu jānovērš
nepatīkamas sekas, labāk pirms tam
tās paredzēt.
Pašvaldībā strādājot, jāorientējas
visos normatīvajos aktos, jo šeit
ir saskare ar civiltiesību, administratīvo tiesību un krimināltiesību
jomām, kā arī šo jomu procesiem.
Tāpat jāorientējas dokumentu
noformēšanas jautājumos. Bieži
jābūt gan pedagogam, gan psihologam, pieņemot apmeklētājus.
- Kādi ir jūsu darba pienākumi,
vai tie atšķiras?
A. Upīts: Faktiski pienākumi nav
sadalīti, taču ir jomas, kurās katrs
no mums specializējas vairāk. Tā
ir vieglāk – sekot līdzi kādam procesam no sākuma līdz beigām, bet,
protams, ja viens nevar būt klāt kādā
procesā, tad otram kolēģis jāaizstāj.

Notikušas mācību priekšmetu olimpiādes
Vera Zučika,
Alūksnes novada Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
2010. gada pirmajos trīs mēnešos
notikušas 14 mācību priekšmetu
olimpiādes, kurās piedalījās 5. līdz
12. klašu audzēkņi no Alūksnes un
Apes novadiem (Alūksnes novada
Izglītības pārvalde nodrošina
izglītības funkciju veikšanu arī
Apes novadā).
Latviešu valodas (mazākumtautību
izglītības programma) olimpiādē
piedalījās septiņi 7. un 8. klašu
skolēni no Pededzes pamatskolas, jo
šī Alūksnes un Apes novados ir vienīgā skola, kas piedāvā mazākumtautību izglītības programmu.
Olimpiādē labāko rezultātu uzrādīja
Alīna Skalova (skolotāja I. Mellīte)
un viņa arī piedalījās valsts 26.
olimpiādē.
Olimpiādē biznesa ekonomiskajos
pamatos 11. un 12. klasēm piedalījās
septiņi skolēni no Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Ojāra
Vācieša Gaujienas vidusskolas.
Labākos rezultātus uzrādīja Sabīne
Ģērmane (O. Vācieša Gaujienas
vidusskola; sk. J. Višķere) un Edgars
Brilts un Alīna Kalviša (E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. I.
Vilemsone).

Latviešu valodas un literatūras
olimpiādē 11. un 12. klašu skolēniem
no sešām abu novadu vidusskolām
piedalījās 14 izglītojamie, kas
pārstāvēja E. Glika Alūksnes
Valsts ģimnāziju, Liepnas vidusskolu, Alūksnes vakara (maiņu) un
neklātienes vidusskolu, D. Ozoliņa
Apes vidusskolu un O. Vācieša
Gaujienas vidusskolu. Labākie bija
- Baiba Zvejniece, Elīna Pētersone,
Madara Līce (E. Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzija; sk. A. Arāja), Ieva
un Sabīne Ģērmanes (O. Vācieša
Gaujienas vidusskola; sk. I. Zilbere).
Kulturoloģijas olimpiādē 10. –
12. klašu skolēniem piedalījās 7
skolnieces no E. Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas. Labākās bija Inese
Rezgoriņa un Ieva Barāne (sk. I.
Zelča).
Fizikas olimpiādē 9. – 12. klasēm
piedalījās 13 izglītojamie no E.
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
un Pededzes pamatskolas. Labākos
rezultātus uzrādīja Andis Jargans (E.
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk.
R. Gradovska).
Ķīmijas olimpiādē 9. – 12. klasēm
piedalījās 4 izglītojamie no E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas un D.
Ozoliņa Apes vidusskolas. Labākos

rezultātus uzrādīja Egīls Rezgoriņš
(D. Ozoliņa Apes vidusskola; sk. T.
Orlova) un Andis Jargans (E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. I.
Ločmele).
Mājturības/mājsaimniecības un
tehnoloģiju olimpiādē bija dota
iespēja piedalīties izglītojamajiem
no 5. līdz 8. klasei un no 9. līdz 12.
klasei tekstila apstrādes tehnoloģijā
(86 dalībnieki) un kokapstrādes
tehnoloģijā (11 dalībnieki). Labākie
5. – 8. klašu grupā bija: Anete Zaķe
(Ziemeru pamatskola; sk. D. Livke),
Elīna Volšteine (Alūksnes pilsētas
sākumskola; sk. G. Tuča), Nadīna
Bērtulsone un Dace Trupavniece (E.
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk.
A. Strazda), Karīna Černomirdina,
Līna Patrīcija Petrikalne un Veronika Irtiševa (Alūksnes pilsētas
sākumskola; sk. G. Tuča), Arita
Vanaga (Strautiņu pamatskola; sk. S.
Buliņa), Anete Stepanova (E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. A.
Strazda), Sabīne Žviriņa (Liepnas
vidusskola; sk. M. Pugeja), Līga
Gradovska (Alūksnes vidusskola; sk.
D. Alksne), Signe Rappa (Strautiņu
pamatskola; sk. S. Buliņa), Katrīna
Andranova (Mālupes pamatskola; sk.
L. Rancāne), Annija Vimba (E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. A.
Strazda), kā arī Zane Vanaga (Ilzenes
pamatskola; sk. R. Salmiņa), Linda

Miķelsone un Lelde Gusta (E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. A.
Strazda).
9. – 12. klašu grupā labākie bija:
Ieva Silbauma, Māra Saldābola
un Laura Elīna Ikkere (E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. A.
Strazda). Viņu darbi aizsūtīti arī
valsts vērtēšanas komisijai.
Kokapstrādes tehnoloģiju olimpiādē
piedalījās izglītojamie no E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas,
Liepnas vidusskolas, Alūksnes
pilsētas sākumskolas, Strautiņu un
Malienas pamatskolas un Liepnas internātpamatskolas. Labākos
rezultātus uzrādīja: Edgars Zvejnieks
(Alūksnes pilsētas sākumskola; sk.
M. Biezais), Reinis Gusts (E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. A.
Pīgozņa), Alvis Ļeļevs (Strautiņu
pamatskola; sk. A. Pīgozņa), Madars
Ezeriņš un Dagnis Krūmiņš (Malienas pamatskola, sk. M. Biezais),
Reinis Riekstiņš (E. Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzija; sk. A. Pīgozņa),
Mairis Hušča (Strautiņu pamatskola;
sk. A. Pīgozņa) un Jānis Kolocilins
(Liepnas vidusskola; sk. A. Delpers).
Arī Reiņa Gusta darbs tika nosūtīts
valsts vērtēšanas komisijai.
Mājturības/mājsaimniecības
un tehnoloģiju 17. valsts posma
olimpiādē no Alūksnes novada
piedalījās E. Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas audzēkņi Māra Saldābola

(sk. A. Strazda) un Reinis Gusts (sk.
A. Pīgozņa).
Februārī notika novadu latviešu
valodas un literatūras olimpiāde 8.
- 9. klašu skolēniem, kurā piedalījās
52 dalībnieki. Labākie rezultāti 9.
klašu grupā: Paulai Čirkstei un Unai
Prižavoitei (Ilzenes pamatskola; sk.
A. Līdumniece), Reinim Riekstiņam,
Laurai Elīnai Ikkerei, Sanitai Sinkai,
Adelei Kristellai Līviņai, (E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk. I.
Salmiņa) un Anetei Bērziņai (E.
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija; sk.
Daina Dubre – Dobre).
8. klašu grupā labākie ir: Egita
Ozoliņa (E. Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzija; sk. S. Medne), Elīna
Čaka (Ilzenes pamatskola; sk. A.
Līdumniece), Estefānija Bogdanova (Pededzes pamatskola; sk. I.
Mellīte), Līva Sloģe (Bejas pamatskola; sk. A. Zara), Sarma Skudra
un Karīna Sidorova (Jaunannas
pamatskola; sk. Z. Ābeltiņa) un
Nauris Kristaps Gailītis (Trapenes
pamatskola; sk. V. Kolendo). Reiņa
Riekstiņa un Paulas Čirkstes darbi
tika nosūtīti valsts vērtēšanas komisijai, skolēni ieguva tiesības piedalīties
latviešu valodas un literatūras valsts
36.olimpiādē.
Par pārējo olimpiāžu
rezultātiem lasiet aprīļa
“Alūksnes Novada Vēstīs”
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Novadā
Alūksnes novada
jaunieši
apvienojas
kopīgu ideju
realizācijai
2010. gada ziema ir īstais
laiks, lai Alūksnes novada
jaunieši sarosītos, lai sevi
ieraudzītu un lai atklātu
citiem, ka ir neatņemama
sastāvdaļa Alūksnes novadā,
vienotos kopīgiem mērķiem
un realizētu idejas.
Pavisam neliela daļa jauniešu
ir izveidojuši Alūksnes novada
Jauniešu apvienību (JA),
kuras darbības mērķis ir attīstīt
sadarbību starp jauniešiem,
pašvaldību, nevalstisko sektoru
un citām sociālajām grupām,
lai nodrošinātu veiksmīgu
jaunatnes politikas īstenošanu
Alūksnes novadā.
JA prezidente ir Alūksnes
vidusskolas skolniece Diāna
Ģēģere. Alūksnes novada JA
prioritātes pirmajā pusgadā
ir izstrādāt Alūksnes novada
jaunatnes politikas stratēģiju,
veicināt novada jauniešu
sadarbību un informācijas
apriti, veidot JA atpazīstamību,
kā arī sekmēt sadarbību ar
Alūksnes novada pašvaldību
un NVO.
Ja arī Tev nav vienalga, kas
notiek Alūksnes novadā, tad
nestāvi malā, bet pievienojies!
Kopā mēs varam vairāk!
Alūksnes novada Jauniešu
apvienības vārdā
Uva Grencione

Paziņojums
suņu un kaķu
turētājiem Annā
Privātpraktizējoša
veterinārārste Vizma REIMANDOVA 10. aprīlī
(sestdien) no plkst.11.00 pie
Annas pagasta pārvaldes ēkas
veiks suņu un kaķu vakcināciju
pret trakumsērgu; būs iespēja
šos dzīvniekus vakcinēt arī ar
komplekso vakcīnu.
Tālrunis uzziņām 643 54 903;
283 59 099

Izmaiņas
apmeklētāju
pieņemšanas
laikos
No 1. aprīļa Alūksnes novada
Sociālais dienests Lielā Ezera
ielā 11, Alūksnē piektdienās
apmeklētājus apkalpos tikai
ārkārtas gadījumos, sazinoties pa tālruni 64381347.
Šajā dienā Sociālā dienesta
darbinieki strādās ar dokumentiem. Uz pagastu pārvaldēs
strādājošo sociālā darba
speciālistu darba laiku šīs
izmaiņas neattiecas.

www.aluksne.lv

Izvērtējot aizvadīto gadu Atvadas no ziemas „Pūcītē”
Anita Grīvniece,
Alūksnes novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
2010. gada pirmajos divos
mēnešos un marta pirmajā pusē
Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā izrakstītas 29 jaunu
Alūksnes novada iedzīvotāju
dzimšanas apliecības - 15 zēniem
un 14 meitenēm. Mūžībā aizgājuši
59 novada iedzīvotāji. Laulības
reģistru grāmatā izdarīti 4 ieraksti
par noslēgtajām laulībām. Mapē
laulības reģistrācijai šī gada pirmajā
pusē pamazām krājas iesniegumi, bet jāsecina, ka ar laulības
reģistrāciju mūsu novadā īpaši
nesteidzas.
Aizvadītais 2009. gads jāvērtē
divējādi - līdz laikam, kad strādājām
kā Alūksnes pilsētas dzimtsarakstu
nodaļa, un no brīža, kad sākām
strādāt kā viena nodaļa mūsu
novadā. 2009. gadā mūsu nodaļā
izrakstīta 581 ģerboņa apliecība,
tajā skaitā 367 par pirmreizējo
civilstāvokļa reģistrāciju un 214
atkārtotas ģerboņa apliecības.
Aizvadītajā gadā Alūksnes pilsētas
dzimtsarakstu nodaļā un no 2009.
gada 1. septembra izveidotajā novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
99 jaundzimušie - 56 meitenes un
43 zēni.
Divu vārdu došana bērniem
mūsu novadā nav īpaši izplatīta.
10 dzimšanas reģistros ierakstīti
divi vārdi. Populārākie vārdi
meitenēm ir Katrīna un Marta - šie
vārdi reģistros ierakstīti četras
reizes. Vārds Evelīna dots trīs
jaundzimušajām meitenītēm, vārdi
Ance, Patrīcija, Santa, Diāna,
Enija dzimšanas reģistros atkārtojas
divreiz (vienā reģistrā ierakstīta
vārda forma - Ennija). Izvēlēto
vārdu daudzveidībā iepriecina, ka
3 jaundzimušo zēnu dzimšanas
reģistros ierakstīts vārds - Jānis (vēl
vienā reģistrā šis vārds ierakstīts
kā otrs vārds), vārdi Mārtiņš, Ralfs
un Rainers ierakstīti divreiz. Kā

neparastākos un mazāk izplatītos
vārdus var minēt - Reina, Elfa,
Leonora, Terēzija, Vanesa, Adrija,
Olivers, Rovijs, Rauls.
Aizvadītajā gadā Alūksnes pilsētas
un jaunizveidotajā novada dzimtsarakstu nodaļā izdarīts 231 miršanas
reģistrs. Aizsaulē aizgājuši 100
vīrieši un 131 sieviete. Izvērtējot
mirušo vidējo vecumu, jāsecina, ka
sievietēm tas ir ievērojami lielāks
nekā vīriešiem (attiecīgi 79,6 gadi
sievietēm un 64 gadi vīriešiem).
Salīdzinot ar 2008. gadu, pērn
samazinājies reģistrēto laulību
skaits. Pavisam izdarīti 46 ieraksti
par noslēgtajām laulībām. 4 laulības
nav reģistrētas - laulības reģistrācija
atsaukta vai arī iesniegums
uzskatāms par nederīgu. 9 laulības
noslēgtas baznīcā. Samazinājies
ar ārzemniekiem reģistrēto laulību
skaits. Pērn reģistrēta tikai 1 laulība
ar ārzemnieku. Aizvien biežāk
apmeklētāji vēlas noskaidrot,
kādi dokumenti nepieciešami, lai
reģistrētu laulību ārzemēs. Šis
fakts liecina, ka daļa mūsu novada
iedzīvotāju izbraukusi no valsts un
vēlas ģimeni dibināt savā tagadējā
mītnes zemē. Dubultuzvārdu no
laulības reģistrācijas brīža ieguvušas
6 līgavas, 4 līgavas nolēmušas
uzvārdu nemainīt un saglabāt jau
esošo. 1 līgavainis mainījis uzvārdu,
pieņemot sievas uzvārdu, vienam
līgavainim ierakstīts dubultuzvārds,
savam uzvārdam pievienojot līgavas
uzvārdu.
2009. gadā dzimtsarakstu nodaļā
kārtotas 4 uzvārda, vārda maiņas.
Šo lietu skaits, salīdzinot ar 2008.
gadu, pieaudzis. Jaunais ,,Uzvārda,
vārda un tautības ieraksta maiņas
likums” atļauj iesniegt iesniegumu par kādu no šīm darbībām
neatkarīgi no deklarētās vai
faktiskās dzīves vietas. No citām
dzimtsarakstu nodaļām saņemti
4 paziņojumi par uzvārda, vārda
maiņu. 37 laulības reģistros
izdarītas atzīmes par laulības
šķiršanu.

Rekonstruēs ceļus Liepnā
Liepnā pavasarī turpināsies
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai pasākumā
„Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” atbalstītā
projekta „Liepnas pagasta
autoceļu rekonstrukcijas 1.
kārta” īstenošana.

Projekta kopējais finansējums
ir Ls 140 000 bez PVN. Publiskā
finansējuma daļa - 75% (Ls 105
000), pašvaldības finansējums
- 25% jeb Ls 35 000. Projekta
ieviešanas laiks ir 2009. - 2010.
gads.
Veicot iepirkumu un izvērtējot
piedāvājumus, 2009. gada
12. oktobrī Alūksnes novada
pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA
„ABRASIV” par summu Ls 87
874,42 bez PVN.
Projekta ietvaros rudenī tika

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

uzsākti būvdarbi, uzklāta asfalta pirmā kārta, kā arī nobruģēti
projektā paredzētie pievadceļi.
Sakarā ar nepiemērotiem
laika apstākļiem būvdarbi tika
pārtraukti, taču pavasarī tie
atsāksies. Tā kā veicot iepirkumu,
izmaksas izrādījās zemākas par
plānotajām, atlikušos Ls 52 125 no
projekta attiecināmajām izmaksām
ir iespējams izmantot projektam
„Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcijas 2. kārta”, kas februārī tika
iesniegts Lauku atbalsta dienestā.
Projekta otrās kārtas ietvaros paredzēts rekonstruēt ceļus
Liepna – Sedas (gar Liepnas
internātpamatskolu līdz estrādei
„Saidupīte”), apkārt Liepnas
vidusskolai, Liepna – Līvāni 2 (no
autoceļa Liepna – Kuprava līdz
pareizticīgo baznīcai).

Ligita Belova,
PII „Pūcīte” vadītāja
Jaunalūksnes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Pūcīte”
pavasari gaidām ar dažādiem
tematiskiem pasākumiem.
Iestādes padomes sapulcē
decembrī tikāmies pirmo reizi
mācību gada laikā. Prieks, ka
Iestādes padomes sastāvā ir
Alūksnes novada domes deputāts
Verners Kalējs, kas ar bagātīgām
idejām iesaistās iestādes darbības
plānošanā, un Jaunalūksnes
pagasta pārvaldes vadītāja
Benita Jušvajeva, kas daudzu
gadu garumā iepazinusi iestādi,
darbojusies tajā un spēj aktualizēt
iestādes attīstībai nepieciešamas
lietas. Padomes sēde otro reizi notika februārī. Lēmām par iestādes
darbību vasarā, kā arī par „Pūcītē”
aktuālo, kas iesniedzams Alūksnes
novada attīstības programmai.
Esam čakli strādājuši ar
vecākiem - nodarbību ciklā
„Ko es protu?” tikāmies Norberta Čerbikova māmiņas vadītajā
estētikas skoliņā, kur gatavojām
pirmos Ziemassvētku atribūtus
- rūķu cepures, ierīkojām barotavas putniem. Kopā svinējām
Ziemassvētkus zaķīšu pirtiņā, gatavojām maskas un rīkojām Masku
balli. Martā sadarbībā ar Alūksnes
novada Izglītības pārvaldes
izglītības iestāžu atbalsta centra
speciālistiem tiksimies informatīvā
pasākumā par krīzi.
Aktuāla ir sadarbība ar Jaunalūksnes bibliotēku. Šinī gadā īstenojam kopīgu projektu „Aspazijas dabas dzeja - labestības un
mīlestības pilna pasaule”. Pirmajā
pasākumā „Mākonītis pārlaidās”

lasījām autores dzejoļus, izlasīto
skolotājas attēloja ēnu teātra
izrādē. Otrs pasākums - „Saulē un
vējos” - norisinājās februārī, kur
pēc tematisku dzejoļu lasīšanas
bērni kopā ar bibliotekāri Ievu
Zakarīti nosūtīja sveicienu saulei
un pavasarim degoša luktura
veidolā. Jaunākās grupiņas bērni
februārī iepazinās ar bibliotēku,
kopā lasot grāmatu par draudzību.
Decembrī svinējām „Pūcītes” 43.
jubileju, janvārī - Teņa dienu. Februārī pie mums viesojās logopēde
Laima Aigare, lai novērtētu
bērnu valodas attīstību, gatavojoties pamatizglītības uzsākšanai.
Sadarbībā ar Jaunalūksnes pagasta novadpētniecības centru
un Bejas skolu, iepazināmies ar
Jaunalūksnes pagastu, tā ievērojamākajām vietām, ar „Pūcīti”tās darbiniekiem, tradīcijām un
cilvēkiem.
Februāra vidū ar sportiskām
aktivitātēm, rotaļām un latviešu
tautas tradīcijām svinējām Meteņdienu, kā arī uzņēmām ciemiņus
- Alūksnes un Apes novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus.
Marts iesācies ar virkni veselībai
veltītu pasākumu, iesaistījāmies
Veselības inspekcijas organizētajā
aktivitātē „Izvēlies veselīgo!”
ar mērķi popularizēt veselīgu
dzīvesveidu ģimenē, iepazīstināt
bērnus ar veselīgu uzturu un
veicināt viņu fizisko aktivitāti.
Esam izaudzējuši pirmos zaļumus,
ko pievienojam savai ikdienas
ēdienkartei.
Pavasari gaidot, gribam pateikties
vecākiem, ka viņi ir ar mums kopā,
neskatoties uz sarežģīto situāciju
valstī, un iesaistās aktivitātēs, lai
veicinātu mūsu iestādes izaugsmi
un attīstību.

Saistošie noteikumi Nr.3/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 21.01.2010.
lēmumu Nr.22 (protokols Nr.1, 23.p.)

Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu)
apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem
ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 8.punktu un Autopārvadājumu
likuma 39.panta piekto daļu
Noteikt šādu maksimālo maksu
(tarifu) par pasažieru un bagāžas
pārvadājumiem ar vieglo taksometru
Alūksnes novada administratīvajā
teritorijā (neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli):

1.1. iekāpšanas maksa – Ls 0,40;
1.2. dienas tarifs (no pulksten 6.00
līdz pulksten 24.00) - Ls 0,40 par
vienu kilometru;
1.3. nakts tarifs (no pulksten 24.00
līdz pulksten 6.00) - Ls 0,50 par
vienu kilometru;
1.4. stāvēšanas (gaidīšanas) maksa
maršruta laikā - Ls 0,07 par vienu
minūti.
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Saistošie noteikumi Nr.4/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 21.01.2010.
lēmumu Nr.31 (protokols Nr.1, 32.punkts)

Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Saistošie noteikumi „Par bērnu
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (turpmāk
tekstā – Saistošie noteikumi)
nosaka kārtību iesniegumu uzskaites
organizēšanai pirmsskolas vecuma
bērnu uzņemšanai un atskaitīšanai
Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk
tekstā - Izglītības iestāde), kuras īsteno
pirmsskolas izglītības programmas.
2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kā tiek nodrošināta iesniegumu
uzskaites un bērnu skaita grupās
pārraudzība.
3. Pirmsskolas izglītības programmu
bērns var apgūt no viena gada vecuma,
līdz uzsāk pamatizglītības apguvi
skolā.
II IESNIEGUMU UZSKAITES
ORGANIZĒŠANA
4. Iesniegumu uzskaiti bērnu
uzņemšanai Izglītības iestādē veic
Izglītības iestādes vadītājs (turpmāk –
Vadītājs).
5. Vecāki, audžuvecāki, aizbildņi vai
pilnvarotās personas (turpmāk tekstā
- Vecāki) bērnu var reģistrēt rindā
izvēlētajā Izglītības iestādē.
6. Reģistrējot bērnu rindā, Vecāki
uzrāda bērna dzimšanas apliecību,
iepazīstas ar šiem Saistošajiem
noteikumiem un aizpilda iesnieguma
veidlapu (Pielikums Nr.1).
7. Vadītājs reģistrē bērnu rindā
uzņemšanai Izglītības iestādē
hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma
saņemšanas datuma un pulksteņa
laika, izdarot ierakstu bērnu rindas
reģistrācijas žurnālā (Pielikums Nr.2)
vai elektroniski (turpmāk tekstā Reģistrs).
8. Vecāki bērna rindas reģistrāciju
Izglītības iestādē var anulēt, par to
paziņojot rakstveidā vai mutvārdos.
Vadītājs par saņemto ziņu veic ierakstu
Reģistrā.
9. Reģistrā iekļauto bērnu vecāki
veic pārreģistrāciju līdz 1.aprīlim, ko
Vadītājs atzīmē Reģistrā. Ja vecāki

neveic pārreģistrāciju, bērns tiek
izņemts no Reģistra.
III BĒRNA UZŅEMŠANA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
10. Jaunā grupu komplektācija
Izglītības iestādē notiek katru gadu no
1.maija līdz 31.augustam.
11. Vadītājs, komplektējot grupas,
ievēro Vispārējās izglītības likumu,
šos noteikumus un citus spēkā esošos
normatīvos aktus.
12. Izglītības iestādē ārpus kārtas tiek
uzņemti bērni šādos gadījumos:
12.1. Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
12.2. uzskaitē reģistrētos bērnus, kuri
sasnieguši obligāto izglītības vecumu;
12.3. bērnus no Alūksnes novada
speciālajām Izglītības iestādēm,
kuriem jāturpina izglītības programmas apguve vispārizglītojošā Izglītības
iestādē;
12.4. bērnus no vispārizglītojošām
Izglītības iestādēm, kuriem jāturpina
izglītības programmas apguve
speciālajā Izglītības iestādē;
12.5. Izglītības iestādē strādājošo
darbinieku bērnus.
13. Par iespēju uzsākt pirmsskolas
izglītības programmas apguvi Vadītājs
informē bērna Vecākus, par ko izdara
ierakstu Reģistrā.
14. Lai bērnu uzņemtu Izglītības
iestādē, vecāki iesniedz šādus dokumentus:
14.1. iesniegumu bērna uzņemšanai
Izglītības iestādē (Pielikums Nr.3);
14.2. bērna dzimšanas apliecības
kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;
14.3. bērna medicīnisko karti 026/u;
14.4. izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
14.5. pilnvarotajām personām – pilnvaras kopiju, aizbildņiem - lēmuma
par aizbildniecības nodibināšanu
kopiju, audžuvecākiem - līguma par
bērna ievietošanu audžuģimenē kopiju
(uzrādot oriģinālu).
15. Bērnus, kurus nav iespējams
uzņemt Izglītības iestādē līdz 1.septembrim, Vadītājs pārreģistrē uz
nākamo gadu reģistrācijas iesniegumu

iesniegšanas secībā.
16. Ja mācību gada laikā atbrīvojas
vieta Izglītības iestādē, viņa vietā
uzņem nākamo rindā reģistrēto
atbilstoša vecuma bērnu.
17. Bērnus ar speciālām vajadzībām
uzņem speciālajā Izglītības iestādē,
pamatojoties uz Alūksnes novada
pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu, atbilstoši Izglītības iestādes
licencētajām izglītības programmām.
18. Bērnam, kurš neapmeklē Izglītības
iestādi attaisnojošu iemeslu dēļ
laika posmu, kas nav garāks par
vienu kalendāro gadu, saglabā vietu,
pamatojoties uz Vecāku iesniegumu.
Promesošā bērna vietā uz laiku, kamēr
vieta brīva, uzņem nākamo atbilstoša
vecuma bērnu rindas kārtībā.
IV BĒRNA ATSKAITĪŠANA NO
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
19. Bērnu atskaita no Izglītības
iestādes sekojošos gadījumos:
19.1. pēc Vecāku iniciatīvas, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu;
19.2. ja bērns ir apguvis pirmsskolas
izglītības programmu;
19.3. ja bērns (izņemot obligātā
pirmsskolas izglītības vecumā esošo
bērnu) divus mēnešus pēc kārtas
bez attaisnojoša iemesla neapmeklē
Izglītības iestādi.
20. Bērnu atskaita no speciālās
Izglītības iestādes, ja bērnam ir
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums turpināt izglītību
vispārizglītojošajā Izglītības iestādē
un Vadītājs līdz 1.maijam ir informējis
bērna vecāku izvēlēto Izglītības iestādi
par vietas nodrošinājumu šim bērnam.
21. Vadītājs izdod rīkojumu par bērna
atskaitīšanu no Izglītības iestādes un
Vecākiem izsniedz:
21.1. bērna medicīnisko karti 026/u;
21.2. izziņu par gatavību
pamatizglītības apguvei (ja
nepieciešams).
V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
22. Iesniegumu uzskaites
organizēšanu, bērnu uzņemšanu

un atskaitīšanu Izglītības iestādē
pārrauga Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvalde.
23. Vadītājs līdz katra kalendārā gada
10.septembrim iesniedz Alūksnes
novada pašvaldības Izglītības pārvaldē
bērnu Reģistra sarakstu par stāvokli uz
1.septembri.

24. Bērna reģistrāciju rindā,
uzņemšanu Izglītības iestādē vai
atskaitīšanu no tās var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Alūksnes novada
pašvaldības Izglītības pārvaldē.
25. Informācija par bērnu rindu pieejama Izglītības iestādē.
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Saistošie noteikumi Nr.5/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 21.01.2010.
lēmumu Nr.34 (protokols Nr.1, 35.punkts)

Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Saistošie noteikumi „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada
pašvaldībā” nosaka Alūksnes novada
pašvaldībā pieejamo sociālo pakalpojumu – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu
(turpmāk tekstā – Sociālie pakalpojumi) veidus, apjomu, piešķiršanas un
saņemšanas kārtību un kārtību, kādā
persona vai tās likumiskais pārstāvis, pieprasa Sociālos pakalpojumus
Alūksnes novada pašvaldībā, Sociālo
pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī
lēmuma par Sociālā pakalpojuma piešķiršanu, pārtraukšanu, atteikšanu vai
izbeigšanu pārsūdzēšanas kārtību.
1.2. Sociālo Pakalpojumu persona
pieprasa Pašvaldības iestādē “Alūksnes
novada Sociālais dienests” tuvāk savai
dzīvesvietai (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).
2. SOCIĀLO PAKALPOJUMU
VEIDI
2.1. Alūksnes novada pašvaldība
sniedz vai nodrošina šādus sociālos
pakalpojumus:
2.1.1. sociālā darba pakalpojums;
2.1.2. sociālās aprūpes pakalpojums
dzīvesvietā;
2.1.3. ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojums
pieaugušai personai institūcijā;
2.1.4. ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojums
bērnam institūcijā;
2.1.5. naktspatversmes pakalpojums;
2.1.6. higiēnas pakalpojums;
2.1.7. sociālā rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vai institūcijā
bērnam, kurš cietis no prettiesiskām
darbībām;
2.1.8. sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personai sociālās
funkcionēšanas spēju uzlabošanai.
3. SOCIĀLĀ DARBA
PAKALPOJUMS
3.1. Sociālais darba pakalpojums
ir profesionāla darbība, lai palīdzētu
personai, ģimenei, personu grupām
un sabiedrībai kopumā veicināt vai
atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt,
radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus
apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu,
attīstot pašas personas (-u) resursus un
iesaistot atbalsta sistēmās.
3.2. Sociālais dienests, neizvērtējot
personas (ģimenes) materiālo situāciju
nodrošina:
3.2.1. sociālā darbinieka konsultācijas, sociālpsiholoģisko atbalstu
ģimenēm ar bērniem; bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm,
uzticības personām, ģimenēm, kuras
audzina bērnu – invalīdu; bērniem, kuri
izdarījuši likumpārkāpumus, bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās, personām pēc brīvības
atņemšanas soda izciešanas, invalīdiem, vecuma pensijas saņēmē-jiem
un citiem Sociālā dienesta klientiem,
kuriem ir sociālās problēmas;
3.2.2. bērna ārpusģimenes aprūpes
laikā nepieciešamos pasākumus bērna
un vecāku atkal apvienošanai;
3.2.3. bērna ārpusģimenes aprū-pes
laikā izglītojošu, sociālu un citu atlīdzību bērna vecākiem, lai radītu apstākļus
bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē.
3.3. Sociālā dienesta Sociālais darbinieks:

3.3.1. palīdz personai noteikt, risināt
vai mazināt sociālās problēmas un risināt personiskās, savstarpējās attiecības;
3.3.2. katrai sociāli rehabilitējamajai
personai izstrādā un īsteno sociālās
rehabilitācijas plānu;
3.3.3. atbalsta personas attīstības
iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt
lēmumus un tos īstenot;
3.3.4. piesaista nepieciešamos resursus un organizē Sociālos pakalpojumus
personas sociālo problēmu risināšanai;
3.3.5. sniedz informāciju par Sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību
un veido sadarbību starp personu un
citiem valsts un pašvaldības Sociālo
pakalpojumu sniedzējiem sociālo
pakalpojumu saņēmēju interesēs.
4. SOCIĀLĀS APRŪPES
PAKALPOJUMS DZĪVESVIETĀ
4.1. Sociālās aprūpes pakalpojumu
dzīvesvietā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir tiesīgas saņemt pensijas
vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos
(pēc smagām operācijām, saslimšanām
u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ
nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas
darbus vai pašaprūpi, dzīvo vienas
vai ar šo personu ģimenes locekļi vai
kopā dzīvojošas personas vecuma,
veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ
nevar nodrošināt minētajām personām
nepieciešamo aprūpi.
4.2. Maksu par Pakalpojumu nosaka
Ministru kabineta un Alūksnes novada
domes noteiktajā kārtībā.
4.3. Pakalpojumu nepiešķir personām, kurām ir:
4.3.1. medicīniskās kontrindikācijas
pakalpojuma saņemšanai;
4.3.2. nepieciešams pakalpojums
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
4.4. Pakalpojumu pārtrauc, ja persona:
4.4.1. rakstiski pieprasa pārtraukt
Pakalpojuma sniegšanu;
4.4.2. piešķir pakalpojumu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
4.4.3. maina savu dzīvesvietu uz citas
pašvaldības administratīvo teritoriju;
4.4.4. ir atguvusi pašaprūpes spējas
un Pakalpojums nav nepieciešams.
4.5. Pakalpojuma sniedzējs - Sociālā
dienesta struktūrvienība Birojs „Aprūpe mājās”:
4.5.1. nosaka personai nepieciešamo
Pakalpojuma apjomu;
4.5.2. noslēdz līgumu par norēķinu
kārtību ar personu, tās apgādnieku vai
trešo personu, ar kuru aprūpējamajam
ir noslēgts uztura līgums vai likumā
noteiktajā kārtībā noformēta sava privātīpašuma atsavināšana (testaments,
dāvinājums, pirkuma – pārdošanas
līgums un tml.);
4.5.3. sniedz Pakalpojumu.
5. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS
PIEAUGUŠAI PERSONAI INSTITŪCIJĀ
5.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai institūcijā (turpmāk
šajā nodaļā – Pakalpojums) piešķir
pensijas vecuma personai, 1., 2.grupas
invalīdam, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību
funkcionālo traucējumu smaguma
pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir
novērtēta no 1 līdz 10 punktiem, kuras
funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi

aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā
noteikto apjomu, ja
tām nav smagi garīga rakstura
traucējumi.
5.2. Pakalpojuma sniegšanu institūcijā personai var pārtraukt, ja:
5.2.1. persona apdraud citu personu
veselību, dzīvību vai neievēro noslēgtā
līguma un institūcijas iekšējās kārtības
noteikumus;
5.2.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami Pakalpojumu
sniedzēja sniegtie Pakalpojumi, un tos
var nomainīt ar Pakalpojumiem dzīvesvietā vai citā institūcijā;
5.2.3. persona rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu.
5.3. Īslaicīgu Pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā nodrošina uz noteiktu laiku
personām atveseļošanās periodā, kuras
smagu funkcionālo traucējumu dēļ
sevi pašas nevar aprūpēt un kurām
ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar
medicīniskajām indikācijām, ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas
dzīvi saistīto darbību funkcionālo
traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši
Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz
10 punktiem.
5.4. Īslaicīgā Pakalpojuma sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā piešķiršanas periods ir
līdz sešiem mēnešiem. Pakalpojuma
apmaksas tiek veikta Alūksnes novada
domes un Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
5.5. Ja persona ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem pieprasa valsts
finansētu Pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas
institūcijā, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izvērtē
personas atbilstību pakalpojuma
saņemšanas kritērijiem, pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību
un Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz LR
Labklājības ministrijai.
6. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS
BĒRNAM INSTITŪCIJĀ
6.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
bērnam institūcijā (turpmāk šajā nodaļā
– Pakalpojums) sociālu apstākļu dēļ
no dzimšanas līdz divu gadu vecumam
nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem, no divu gadu –vecuma pašvaldības finansētā institūcijā:
6.1.1. pēc vecāku lūguma, ja:
6.1.1.1. sakarā ar vecāku ārstēšanos
viņi nespēj bērnu aprūpēt;
6.1.1.2. bērna veselības stāvokļa dēļ
vecāki nevar viņu aprūpēt;
6.1.1.3. jaundzimušā mātei nav iztikas
līdzekļu vai pajumtes. Šajā gadījumā
māte uzņemama Institūcijā kopā ar
bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu
ar krūti.
6.1.2. ja bērns atrodas krīzes situācijā
(veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, konstatēta vecāka vardarbība
pret bērnu, bērnam nav nodrošināta
pietiekama aprūpe un uzraudzība) vai
palicis bez vecāku gādības, Pakalpojumu var sniegt uz bāriņtiesas, valsts un
pašvaldības policijas, veselības aprūpes
iestādes, izglītības iestādes iesnieguma
pamata.
6.2. Pakalpojumu bārenim un bez
vecāku gādības palikušam piešķir
Sociālais dienests, pamatojoties uz
bāriņtiesas lēmumu, ja ārpusģimenes
aprūpi bērnam nav iespējams nodroši-

nāt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
6.3. Ārkārtas gadījumā bērnu nekavējoties ievieto institūcijā, pamatojoties
uz vienu no šādiem dokumentiem:
6.3.1. bāriņtiesas priekšsēdētāja vai
bāriņtiesas locekļa vienpersonisku
lēmumu;
6.3.2. policijas aktu par veselībai un
dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu
bērnu.
6.4. No valsts budžeta finansētu
Pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā
var saņemt bērni ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem no divu līdz
18 gadu vecumam. Sociālais dienests
pieņem lēmumu par pakalpojuma
nepieciešamību.
7. NAKTSPATVERSMES
PAKALPOJUMS
7.1. Naktspatversmē uzņem personu,
kura ir bez mājokļa un atrodas pašvaldības teritorijā. Ja personai nepieciešams naktspatversmes pakalpojums, tā
vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.
7.2. Naktspatversme personai nodrošina:
7.2.1. naktsmītni un vienreizēju
ēdināšanu;
7.2.2. personiskās higiēnas iespējas.
7.3. Naktspatversmē neuzņem
personu, kura atrodas alkohola vai
citu apreibinošu vielu ietekmē. No
naktspatversmes izraida personu, ja tā
neievēro iekšējās kārtības noteikumus.
7.4. Maksimālais personas uzturēšanās laiks naktspatversmē ir 60 dienas.
7.5. Uzturēšanās laiku Naktspatversmē virs 60 dienu termiņa pagarina ar
Sociālā dienesta lēmumu.
7.6. Par Naktspatversmes pakalpojumu persona maksā Alūksnes novada
domes noteiktajā kārtībā.
7.7. Ja persona nespēj samaksāt par
naktspatversmes pakalpojumu, viņu
iesaista līdzdarbības pienākumu izpildē
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.8. Ja Naktspatversmē uzturas persona, kura nav Alūksnes novada iedzīvotājs, Sociālais dienests slēdz līgumu
ar attiecīgo pašvaldību par savstarpējo
norēķinu kārtību.
8. HIGIĒNAS PAKALPOJUMS
8.1. Higiēnas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā - Pakalpojums) ir
mazgāšanās un / vai veļas mazgāšanas
pakalpojums, kuru var saņemt Sociālā
dienesta noteiktajās vietās.
8.2. Pakalpojumu piešķir:
8.2.1. trūcīgām, maznodrošinātām,
mazaizsargātām personām, kurām nav
iespēju rūpēties par personīgo higiēnu
savā dzīvesvietā;
8.2.2. sociālās aprūpes pakalpojuma
dzīvesvietā saņēmējiem.
8.3. Lai saņemtu Pakalpojumu,
personai Sociālajā dienestā jāiesniedz
iesniegums, kurā pamato pakalpojuma nepieciešamību, un jāuzrāda šādi
dokumenti:
8.3.1. izziņa par atbilstību trūcīgas
personas statusam;
8.3.2. līguma par aprūpi dzīvesvietā
pakalpojumu kopija;
8.3.3. invalīda vai pensionāra apliecības kopija.
8.4. Maksu par mazgāšanās pakalpojumu daļēji vai pilnīgi apmaksā
saskaņā ar Alūksnes novada domes
17.09.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2009 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Alūksnes novadā” un
Alūksnes novada domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem.

9. SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJAS
PAKALPOJUMS BĒRNAM, KURŠ
CIETIS NO PRETTIESISKĀM
DARBĪBĀM
9.1. Sociālo rehabilitāciju sniedz
bērnam, kurš ir prettiesisku darbību –
noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas,
seksuālās izmantošanas, vardarbības
vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības
– upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
Pakalpojumu sniedz un apmaksā no
valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar
LR Ministru kabineta noteikumiem.
9.2. Ja bērns ir cietis no prettiesiskām
darbībām, Sociālajā dienestā jāiesniedz
šādi dokumenti:
9.2.1. bērna vecāku, aizbildņa bāriņtiesas, vai izglītības iestādes vadītāja
(ja bērns cietis izglītības iestādē)
iesniegums;
9.2.2. psihologa vai profesionāla
sociālā darbinieka atzinums;
9.2.3. izraksts no bērna medicīnas
kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).
9.3. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis
no prettiesiskām darbībām, var saņemt:
9.3.1. dzīvesvietā ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām;
9.3.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.
9.4. Ja saskaņā ar psihologa vai
sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams, lai kopā ar bērnu rehabilitācijas
institūcijā uzturas kāds no ģimenes
locekļiem vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā
institūcijā apmaksā no valsts budžeta
līdzekļiem.
9.5. Sociālais dienests, ja nepieciešams, organizē bērna nokļūšanu pie
pakalpojuma sniedzēja.
9.6. Pakalpojumu bērnam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā
no valsts budžeta līdzekļiem.
10. SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJĀ
10.1. Sociālais dienests pieņem
dokumentus un izvērtē nepieciešamību piešķirt Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sociālās rehabilitācijas
institūcijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) personai par valsts budžeta
līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
10.2. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
10.2.1. personas ar funkcionāliem
traucējumiem darbspējas vecumā, ja
funkcionālie traucējumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;
10.2.2. likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā
cietušajiem” 2. un 4.pantā minētās
personas;
10.2.3. Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku
un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo personu
aizsardzības likuma 15.pantā minētās
personas.
11. SOCIĀLO PAKALPOJUMU
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Lai saņemtu sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu,
persona vai tās likumiskais pārstāvis
Sociālajā dienestā iesniedz:
(Turpinājums 7. lappusē)

Alūksnes Novada Vēstis 7.

26.03.2010.

Saistošie noteikumi
(Turpinājums no 6. lappuses)
11.1.1. iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
11.1.2. dokumentus, kas apliecina
personas, viņas laulātā un to personu,
ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu
un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī
atsevišķi dzīvojošu apgādnieku (ja apgādnieks nevar maksāt pilnu pakalpojuma maksu) ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinošus dokumentus;
11.1.3. ģimenes ārsta izziņu par
personas veselības stāvokli, kurā
norādīta medicīnisko kontrindikāciju
(plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā,
akūtas infekcijas slimības, seksuāli
transmisīvās slimības) neesamība, ja
persona vēlas saņemt sociālās aprūpes
dzīvesvietā pakalpojumu un ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;
11.1.4. psihiatra atzinumu par
speciālo (psihisko) kontrindikāciju
neesamību un piemērotāko Pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura
traucējumiem, ja Pakalpojumu vēlas
saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības
traucējumiem;
11.1.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta vai pensionāra apliecības kopiju,
ja Pakalpojumu vēlas saņemt attiecīgi
persona ar invaliditāti vai pensionārs;
11.1.6. citus dokumentus, atbilstoši
attiecīgā Sociālā pakalpojuma veidam.
11.2. Sociālais dienests:
11.2.1. reģistrē personas iesniegumu;
11.2.2. apmeklē personu dzīvesvietā,
ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
11.2.3. izvērtē personas vai viņa
ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas
un nepieciešamību noslēgt vienošanos
par to;
11.2.4. novērtē personas vajadzības
pēc sociālā pakalpojuma, aizpildot
personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem novērtēšanas karti;
11.2.5. pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
11.2.6. nepieciešamības gadījumā
sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;
11.2.7. lemj par personai piemērotāko
sociālā pakalpojuma veidu, apjomu,
ilgumu un personas un viņu apgādnieku maksātspēju;
11.2.8. pieņem lēmumu par sociālā
pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu vai
sagatavo starplēmumu par klienta vajaALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA izsludina pretendentu
pieteikšanos uz vakantajiem
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS
SPECIĀLISTA amatiem
1.Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu
pārvaldēs – 1 amata vieta;
2.Kalncempju, Annas un Jaunannas
pagastu pārvaldēs – 1 amata vieta;
3.Mālupes un Liepnas pagastu pārvaldēs – 1 amata vieta;
4.Mārkalnes un Pededzes pagastu
pārvaldēs – 1 amata vieta;
5.Jaunalūksnes un Malienas pagastu
pārvaldēs – 1 amata vieta;
6.Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvaldēs – 1 amata vieta.
Prasības:
-amatam atbilstoša izglītība,
-zināšanas un prasme konsultēt
lauku attīstības un uzņēmējdarbības
jautājumos,
-pieredze projektu sagatavošanā un
vadībā,
-B kategorijas autovadītāja apliecība,
-labas plānošanas spējas, augsta
atbildības sajūta,
-teicamas datorprasmes.
Motivācijas vēstuli, CV un rekomendācijas līdz 06.04.2010. pulksten
09.00 var nosūtīt pa faksu 64381150,
e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu
vai nogādāt personīgi – Alūksnes
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11,
Alūksnē, LV 4301, 306.kabinets.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA,
t.64381507, mob.26118815

dzībām atbilstoša sociālā pakalpojuma
nepieciešamību;
11.2.9. pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vai
uzņemšanu rindā;
11.2.10. par pieņemto lēmumu informē personu.
11.3. Ja persona pieprasījusi valsts
finansētu Pakalpojumu, Sociālais
dienests normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nodrošina dzīves apstākļu
apsekošanu (ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai), personas vajadzību
novērtēšanu un lemj par Pakalpojuma
nepieciešamību, organizē pakalpojuma
saņemšanu, nepieciešamos dokumentus nosūta LR Labklājības ministrijai.
12. SAMAKSAS KĀRTĪBA
PAR SOCIĀLĀS APRŪPES UN
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS
PAKALPOJUMIEM
12.1. Persona un /vai viņas apgādnieks maksā par Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas Pakalpojumu,
ko sniedz pašvaldība, atbilstoši noslēgtajam līgumam Ministru kabineta
un Alūksnes novada domes noteiktajā
kārtībā.
12.2. Vecākiem ir pienākums maksāt
par bērnam sniegtajiem ārpusģimenes
aprūpes Pakalpojumiem atbilstoši
Bērnu tiesību aizsardzības likumam un
citiem normatīvajiem aktiem.
12.3. Ja personai nepieciešams Pakalpojums, kuru nav izveidojusi Alūksnes
novada pašvaldība, pašvaldība slēdz
līgumu ar citām pašvaldībām par
attiecīgā pakalpojuma sniegšanu un
samaksu.
13. SOCIĀLO PAKALPOJUMU
SAŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
13.1. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir tiesības:
13.1.1. bez maksas saņemt informāciju par pašvaldības sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas
kārtību;
13.1.2. izvēlēties sociālā pakalpojuma
sniedzēju, ja nepieciešamo sociālo
pakalpojumu sniedz vairāki sociālo
pakalpojumu sniedzēji;
13.1.3. normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu
par sociālo pakalpojumu;
13.1.4. iesniegt priekšlikumus un
sūdzības par sociālo pakalpojumu kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.

www.aluksne.lv
13.2. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir pienākums:
13.2.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos
par līdzdarbības pienākumiem;
13.2.2. sniegt patiesas ziņas par sevi
un savu sociālo situāciju;
13.2.3. noslēgt līgumu, lai saņemtu
sociālo pakalpojumu;
13.2.4. ievērot sociālā pakalpojuma
sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma
saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
13.2.5. maksāt par sociālo pakal-pojumu normatīvajos aktos un līgumā
par sociālā pakalpojuma saņemšanu
noteiktajā kārtībā;
13.2.6. sociālā pakalpojuma saņemšanas brīdī neatrasties alkohola,
narkotisko, psihotropo, toksisko vai
citu apreibinošo vielu ietekmē.
13.2.7. izmantot iespējas saņemt veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, ja ir personai sociālās
problēmas saistītas psihoaktīvo vielu
lietošanu.
14. GADĪJUMI, KAD IZBEIDZ
SNIEGT SOCIĀLO
PAKALPOJUMU
14.1. Sociālos pakalpojumus izbeidz
sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens
no šādiem apstākļiem:
14.1.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
14.1.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas
termiņš;
14.1.3. personai pēc rehabilitācijas vairs nav nepieciešami ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, un tos var aizstāt ar
pakalpojumiem dzīvesvietā;
14.1.4. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
14.1.5. ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss;
14.1.6. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas, un sociālais pakalpojums nav nepieciešams;
14.1.7. personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts Pakalpojums
institūcijā;
14.1.8. persona apdraud citu personu
veselību vai dzīvību;
14.1.9. persona ļaunprātīgi pārkāpj
vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
14.1.10. iestājusies personas nāve.
14.2. Sociālo pakalpojumu ilgstošas

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem izbeidz
sniegt, ja:
14.2.1. Alūksnes novada bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu par aprūpes tiesību
atjaunošanu bērna vecākiem;
14.2.2. Alūksnes novada bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu
aizbildnībā;
14.2.3. bērns sasniedzis pilngadību un
aiziet patstāvīgā dzīvē;
14.2.4. vecāki atguvuši spēju rūpēties
par bērnu, jo veselības stāvoklis
uzlabojies.
15. GADĪJUMI, KAD SOCIĀLO
PAKALPOJUMU
ATSAKA VAI PĀRTRAUC
SNIEGT
15.1. Sociālo pakalpojumu nesniedz
vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz
viens no šādiem apstākļiem:
15.1.1. personai ir medicīniskās
kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
15.1.2. persona pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko,
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, izņemot sociālos
pakalpojumus šīs mērķa grupas
klientiem;
15.1.3. persona vai tās apgādnieks
ļaunprātīgi neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā
ar normatīvajiem aktiem;
15.1.4. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības
administratīvo teritoriju;
15.1.5. persona apdraud vai izsaka
draudus pakalpojuma sniedzējinstitūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
15.2. Sociālo pakalpojumu nesniedz
vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim,
kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši
sociālā pakalpojuma atteikšanas vai
pārtraukšanas pamatā, par to veicot
ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
16. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
16.1. Alūksnes novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Alūksnes
novada domē viena mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
16.2. Alūksnes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi Nr.7/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 18.02.2010.
lēmumu Nr.69 (protokols Nr.3, 10.p.)

Grozījumi Alūksnes novada domes 17.12.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 21/2009
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem ”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu
Izdarīt Alūksnes novada domes
izmantotas saimnieciskās darbības
šo noteikumu 5.3.punktā minētajai
17.12.2009. saistošajos noteikumos
veikšanai, ja:
personu kategorijai piešķir, pamaNr. 21/2009 „Par atvieglojumu pie5.3.1. nekustamā īpašuma adrese ir no- tojoties uz Alūksnes novada Sociālā
šķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
dokļu maksātāja deklarētā dzīvesvieta;
dienesta informāciju par attiecīgās permaksātājiem”, turpmāk tekstā – saisto- 5.3.2.personai tas ir vienīgais īpašumā
sonas (ģimenes) statusa piešķiršanu.”
šie noteikumi, šādus grozījumus:
vai valdījumā esošais nekustamais
īpašums;
4.Papildināt saistošo noteikumu
1. Papildināt saistošo noteikumu
5.3.3.nekustamais īpašums netiek
16.punktu ar 16.3.apakšpunktu šādā
5.punktu ar 5.3. apakšpunktu šādā
izmantots saimnieciskajā darbībā.”
redakcijā:
redakcijā:
2. Papildināt saistošos noteikumus ar
„16.3. šo saistošo noteikumu 5.3.minē„5.3. personām, kurām ar Alūksnes
6.1 punktu šādā redakcijā:
tajai personu kategorijai – pēc attiecīgā
novada Sociālā dienesta lēmumu
„6.1 Persona, kura atbilst šo saistošo
statusa zaudēšanas.”
piešķirts maznodrošinātas personas
noteikumu 5.3.punktā minētajai perso(ģimenes) statuss - 90 % par vienģime- nu kategorijai iesniegumu nekustamā
5. Papildināt saistošo noteikumu
nes un divģimeņu dzīvojamām mājām, īpašuma nodokļa atvieglojumu piepraNoslēguma jautājumus ar 3.punktu
daudzdzīvokļu mājām, daudzdzīvokļu
sīšanai iesniedz viena mēneša laikā no
šādā redakcijā:
mājām (to daļām) neatkarīgi no tā,
attiecīgā statusa piešķiršanas brīža.”
„3. Šo saistošo noteikumu 6.punktā
vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
minētās personas iesniegumu nekustaīpašumos, nedzīvojamo ēku daļām,
3. Papildināt saistošos noteikumus ar
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu piekuru funkcionālā izmantošanas ir
7.1 punktu šādā redakcijā:
prasīšanas iesniegumu par 2010.gadu
dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek
„7.1 Nekustamā īpašuma atvieglojumu iesniedz līdz 2010.gada 1.jūlijam.”

Saistošie noteikumi Nr.6/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada
domes 21.01.2010. lēmumu
Nr.35 (protokols Nr.1, 36.p.)

Grozījumi Alūksnes
novada domes
17.09.2009.
saistošajos noteikumos
Nr.7/2009 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem
Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.,8.,9. punktu, 43.panta
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu
Izdarīt Alūksnes novada domes
17.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.7/2009 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Alūksnes
novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt VII nodaļas 28., 29.,
30, 32. punktus šādā redakcijā:
„28. Personai, kuras ģimene Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
ieguvusi audžuģimenes statusu,
ja tajā saskaņā ar bāriņtiesas
lēmumu bērns ievietots uz laiku,
kas ilgāks par vienu mēnesi,
pamatojoties uz Sociālā dienesta un audžuģimenes noslēgto
līgumu, izmaksā pabalstu bērna
uzturam un pabalstu apģērba,
mīkstā inventāra iegādei”.
29.Pabalsta apmērs bērna uzturam vienam audžuģimenē ievietotam bērnam ir 80 lati
mēnesī.
30. Pabalsta apmērs apģērba
un mīkstā inventāra iegādei
vienam audžuģimenē ievietotam
bērnam ir Ls7,50 mēnesī. Minētā
pabalsta vietā Sociālais dienests
var izsniegt apģērbu, apavus un
citas bērnam nepieciešamās lietas
atbilstoši bērna vajadzībām.
32.Ja bērns ievietots
audžuģimenē uz laiku, kas ir
īsāks par vienu mēnesi, Sociālais
dienests piešķir:
32.1. atlīdzību par audžuģimenes
pienākumu pildīšanu proporcionāli dienu skaitam, par pamatu
ņemot apmēru, kādu no valsts
pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā
ar Valsts sociālo pabalstu likumu
noteicis Ministru kabinets.
32.2. pabalstu bērna uzturam
proporcionāli dienu skaitam, par
pamatu ņemot šo saistošo noteikumu 29.punktā noteiktā pabalsta
apmēru bērna uzturam vienam
audžuģimenē ievietotam bērnam
mēnesī.
32.3. atbilstoši bērna vajadzībām
var izsniegt apģērbu, apavus un
citas bērnam nepieciešamās lietas
vai nepieciešamības gadījumā
vienreizējo pabalstu Ls7,50
apmērā.”
1.2. Papildināt VII nodaļu ar
34.punktu šādā redakcijā:
„34.Audžuģimene divas reizes
gadā (līdz 1.janvārim un līdz
1.jūlijam) iesniedz Sociālajā
dienestā pārskatu par piešķirto
pabalstu bērna uzturam,
apģērbam un mīkstā inventāra
iegādei izlietojumu.”

8. Alūksnes Novada Vēstis

26.03.2010.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi aprīlī Alūksnes novadā
Sporta aktivitātes Alūksnē

10., 11. aprīlī Veterānu kausa izcīņa
basketbolā (E. Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas sporta zālē).
11. aprīlī 10.00 Alūksnes novada čempionāts galda tenisā (Bērnu un jaunatnes
sporta skolas angārā).
20. aprīlī orientēšanās seriāla „HORIZONTS – 2010” I kārta Apes pagriezienā. Starts no 16.00 līdz 19.00.
22. aprīlī parka skrējienu seriāla I kārta
Alūksnes pils parkā. Starts no 16.00 līdz
18.30.
28. aprīlī orientēšanās seriāla „HORIZONTS – 2010” II kārta Vastselīnā.
Starts no 16.00 līdz 19.00.
28. aprīlī parka skrējienu seriāla II kārta
Alūksnes pils parkā. Starts no 16.00 līdz
18.30.

Hansam Kristiānam Andersenam – 205,
Emīlam Zolā – 170, Aleksandram Pelēcim – 90”, „Zušu kauju atcerei”, no 1.
līdz 15. aprīlim izstāde „Nāc, nākdama,
Lieldieniņa”, no 16. līdz 31. aprīlim izstāde „Atveseļojies pats izmantojot tautas
medicīnas metodes”.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes:
„Dzejniecei L. Azarovai – 75”, „Rakstniekam A. Pelēcim – 85”, „Rakstniekam
E. Zolā – 170”, „Rakstniekam H. K.
Andersenam – 250”.

Liepnas pagastā

Annas pagastā

Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta
centrā no 29. marta līdz 3. aprīlim
Lieldienu nedēļas aktivitātes.
21. aprīlī 10.00 Malienas bibliotēkā
„Brīnišķīgās Andersena pasakas”.
Malienas bibliotēkā izstādes: „Sagaidīsim Lielo dienu”, „Pavasara vēstneši
ir klāt”.

4. aprīlī 13.00 Annas kultūras namā
pasākums ģimenēm ar bērniem „Ciemos
pie Lieldienu zaķa”.
24. aprīlī 22.00 Annas kultūras namā
diskotēka.

Alūksnes pilsētas Tautas namā

Ilzenes pagastā

3. aprīlī 11.00 Lieldienu Zaķa maratonskrējiens Alūksnes pilsētā.
3. aprīlī 15.00 Alūksnes mūzikas skolas
vijolnieku ansambļa pavasara koncerts
„Mostas NaktsVijoles”.
6. aprīlī 12.00 Astmas un alerģijas
biedrības un Alūksnes pilsētas pensionāru
kopīgs Lieldienu pasākums.
9. aprīlī 11.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju
kolektīvu skate – 2. kārta.
16. aprīlī 15.00 Alūksnes Bērnu un
jauniešu centra kustību tusiņš „Pavasaris
2010”.
17. aprīlī 18.00 filma „Graustu miljonārs”. Ieeja: 1 santīms.
20. aprīlī 18.00 Latvijas leļļu teātra
izrāde bērniem „Viena maza turku pupa”.
Ieeja: Ls 1,00.
24. aprīlī 12.00 Alūksnes un Apes
novada koru skate – koncerts.
30. aprīlī 19.00 LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai
veltīts koncerts „Lai latvju tauta vienota”.
Piedalās: Alūksnes pilsētas Tautas nama
skolotāju koris „Atzele” un E.Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris un jaunieši.

3. aprīlī 12.00 Ilzenes pagasta kultūras,
sporta, interešu izglītības un mūžizglītības centrā „Dailes” atpūtas un sporta
diena Lieldienu noskaņās: Lieldienu
zaķu skrējiens, šūpošanās, Lieldienu olu
krāsošana, ripināšana, krāsotu Lieldienu
olu izstāde un izdarības Lieldienu noskaņās, atraktīvas ģimeņu sacensības centra
sporta zālē.
9. aprīlī 21.30 Ilzenes “Dailēs” diskotēka “Tonuss” ar karaoki.
18. aprīlī 12.00 Ilzenes pagasta „Dailēs” LNT šova „Dziedošās ģimenes”
dalībnieku Eriņu ģimenes koncerts.
24. aprīlī 21.00 Ilzenes pagasta „Dailēs” balle ar „Ceļavējš”.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
16. aprīlī 16.00 Tautas lietišķās mākslas
studijas „Kalme” darbu izstādes „Atveram pūralādi” atklāšana.
Arhitekta, dizainera, gleznotāja Ivara
Vecāna jubilejas izstāde „Mirkļu spēle”.
Vēsturiska izstāde „Paskatieties spogulī”.
Vēsturiska izstāde par Alūksnes pilsētu
„Krustpunktā”.
Pētera Zālīša kolekcijas izstāde „Mehāniskie mūzikas instrumenti”.
Līdz 10.04. P. Zariņas un L.Arājas
fotoizstāde „Pozitīvs laiks” un D.
Veismanes fotoizstāde „C8H10N4O2
blakusefekts”.
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Marienburgas cietoksnis 1342. –
1702.”; „Stāsts par Leo Kokli”; „Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”;
„Totalitārā režīmā cietušo piemiņas
izstāde”.
Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
01. – 12.04. Līst Pūpolsvētdiena/Un
dziedē visas rētas... /K. Apškrūma/
12. – 30.04. Gadsimtu balsis grāmatās
01. – 30.04. Bibliotēkas gadsimtu gaitā /
Bibliotēku vēsture/
01. – 06.04. Balta nāca Lieldieniņa
06. – 30.04. Pavasaris – tērps un ziedi
/L. Zaprudskas gleznu izstāde/
Pasākumi:
19. – 23.04. Bibliotēku nedēļa
29.04. 10. Jauno grāmatu diena
30.04.10. 9. Grāmatu svētki (administratīvajā ēkā)
				
Alsviķu pagastā
1. aprīlī 11.00 ziedu nolikšana Karvas
Brāļu kapos, godinot Zušu kaujās kritušos karavīrus.
4. aprīlī 15.00 Alsviķu kultūras namā
jautras Lieldienu izdarības visai ģimenei
ar Garaušiem no Valmieras.
8. aprīlī 10.00 Alsviķu kultūras namā
pensionāru kopas „Noskaņa” Lieldienu
svinēšana.
16. aprīlī 22.00 Alsviķu kultūras namā
diskotēka jauniešiem, spēlēs DJ Lisa Poļana, Salvis, Gagadance. Ieeja: Ls 1,50,
no 23.00 - Ls 2,00.
24. aprīlī 19.00 Alsviķu kultūras namā
pagasta sieviešu vokālā ansambļa 10
darbības gadu jubilejas sarīkojums.
22.00 atpūtas vakars – balle, spēlēs grupa
„Naktsputni”. Ieeja uz koncertu Ls 0,50,
uz balli Ls 1,50.
Alsviķu bibliotēkā izstādes: „Aktrisei
Dinai Kuplei – 80”, „Rakstniekiem

Jaunalūksnes pagastā
1. aprīlī 15.30 Kolberģa tautas namā
Lieldienu pasākums bērniem „Kaut kur
skrēju, olas dēju” (bērnu teātra grupas
izrāde „Kā garausis Lielais Dējējs olas
dēja”, pēc izrādes olu krāsošana, ripināšana, olu kaujas un citas jautrošanās),
PII „Pūcīte” audzēkņu Lieldienu darbu
izstāde.
7. aprīlī Bejas bibliotēkas interešu
klubiņā „Pipariņš” pasākums „Lieldienu
krāsas pavasara kailumā”.
No 19. līdz 23. aprīlim bibliotēku nedēļas ietvaros Bejas bibliotēkā pasākums
sākumskolas bērniem: „Stāstnieku un
ilustrācijas darbnīca par Aspazijas dzeju
bērniem”, vecāko klašu skolēniem –
„Stacijas uz valstīm - XXX”, aptauja
„Recepte grāmatas lasīšanai”.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes:
„Franču rakstniekam Emīlam Zolā –
170”, „Ai bagāti Lieldiensvētki,/Lieli olu
gribētāji:/Trīs dieniņas, trīs naksniņas/
Zaga olas vistiņām”, „Dzejniekam Aleksandram Pelēcim – 90”.
24. aprīlī 19.00 deju kopu koncerts sadancis „Ielūdz „Kolberģis”. Ieeja uz
koncertu Ls 0,50, pēc koncerta balle kopā
ar grupu „Ginc un es”, ieeja uz balli Ls
2,00.
Jaunannas pagastā
4. aprīlī 20.00 Jaunannas tautas namā,
noslēdzot teātra 25. sezonu, Jaunannas
dramatiskais kolektīvs un deju kopa
„Jaunanna” aicina uz uzvedumu „Īsa
pamācība mīlēšanā” (pēc R. Blaumaņa).
4. aprīlī 22.00 Jaunannas tautas namā
balle kopā ar grupu „Otto”.
23. aprīlī 22.00 Jaunannas tautas namā
diskotēka ar DJ Aigarito no Rīgas.
Jaunlaicenes pagastā
4. aprīlī 12.00 Jaunlaicenes tautas namā
Lieldienu svētku koncerts „Skatiens tikai
gaismas virzienā”. Piedalās Jaunlaicenes
tautas nama amatierkolektīvi un pamatskolas audzēkņi. Ieeja brīva.
No 4. līdz 13. aprīlim Jaunlaicenes
tautas namā oriģinālāko Lieldienu olu
izstāde „Acīmredzamais neticamais”.
17. aprīlī 19.00 Jaunlaicenes tautas
namā koncerts „Tad, kad ikdienas kurpes
apnīk!”. Koncertā piedalās Jaunlaicenes,
Veclaicenes, Ziemeru tautas namu amatierkolektīvi. Ieeja Ls 0,50.
17. aprīlī 22.00 atpūtas vakars, spēlē
„Santa un draugi”. Ieeja Ls 1,50.
Jaunlaicenes bibliotēkā literatūras izstādes: „Hansam Kristiānam Andersenam –
205”, „Aleksandram Pelēcim – 90”.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastāvīgā
ekspozīcija: „Jaunlaicenes muiža”, pastaigas stāstnieka pavadībā, interaktīvas
nodarbības muižas parkā, nodarbības muzejā „Pastaliņu gatavošana”, „Vāverīšu”
tīšana”, „Aušana”, kā arī iespēja apskatīt
atklāto krājumu.
Kalncempju pagastā
Kalncempju bibliotēkā literatūras
izstādes: „Franču rakstniekam Emīlam
Zolā – 170”, „Jubilāram Aleksandram
Pelēcim - 90”.

No 29. marta līdz 7. aprīlim Liepnas
bibliotēkā literatūras izstāde „Lieldieniņa
braukšus brauca, Asnus veda vezumā!”.
No 6. līdz 30. aprīlim Liepnas bibliotēkā literatūras izstādes „Labākās spēles
brīviem brīžiem” un „Grāmatas par putniem”, grāmatu apskats 8. klasei „Tavam
lasītpriekam”.
Malienas pagastā

Mālupes pagastā
3. aprīlī 16.00 pie Mālupes Saieta nama
Lieldienu pasākums visām paaudzēm
„Dižākais mālupietis”.
3. aprīlī 19.00 Mālupes Saieta namā U.
Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra izrāde
„Kalmāru konservi”. Pēc izrādes – Lielās
dienas balle.
24. aprīlī vakarēšana Mālupes senioriem (pasākuma laiks tiks precizēts).
Mālupes bibliotēkā literatūras izstāde
„Hansam Kristianam Andersenam - 205”.
Mārkalnes pagastā
4. aprīlī pasākums „Atnāca Lieldiena
pār augstu kalnu”. Aicinām līksmot kopā
ar Ziemeru folkloras kopas dalībniekiem,
sacensties par krāšņākās Lieldienu olas
un asprātīgākā Lieldienu zaķa titulu un
balvām.
No 2. līdz 5. aprīlim Mārkalnes bibliotēkā literatūras izstāde „Lielā diena nu ir
klāt,/Jāiet olas ripināt”.
20. aprīlī Mārkalnes bibliotēkā literatūras izstāde un pasākums „Cik interesanta
ir putnu dzīve, bet cik maz vēl mēs to
pazīstam”.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras izstāde
„Rakstniekam Aleksandram Pelēcim –
90”.
Pededzes pagastā
1. aprīlī Pededzes bibliotēkā joku diena
„Nezaudējiet modrību un ... daudz jautru
ideju”.
6. aprīlī 13.00 Pededzes bibliotēkā Lieldienu kompozīcija „Tad klāt ir Lieldienu

laiks”.
10. aprīlī 20.00 Pededzes pagastā apaļo
jubilāru godināšana „Lai Jūs sargā no
debesīm un saprot uz zemes”.
28. aprīlī 9.00 Pededzes bibliotēkā LR
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
dienai veltīta Jauno (vēsturisko) grāmatu
diena „Saprast citus – ir saprast sevi”
(Rainis).
30. aprīlī Pededzes pamatskolā LR
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
dienai veltīta vēsturiskā stunda „Tuvas ir
manas atmiņas”.
No 30. aprīļa līdz 10. maijam Pededzes muzejā rokdarbu izstāde „Mana
baltā māmuliņa balto darbu darītāja”.
Veclaicenes pagastā
2. aprīlī 19.00 Veclaicenes tautas namā
Riču ģimenes koncerts, 22.00 - diskoballe.
Zeltiņu pagastā

4. aprīlī 12.30 Zeltiņu tautas namā Zeltiņu pagasta bērnu un jauniešu pašdarbības kolektīvu koncertprogramma „Veras
plaša debestiņa”; 13.00 pie Zeltiņu tautas
nama jautras Lieldienu izdarības kopā ar
Garaušiem no Valmieras; 14.00 Zeltiņu
tautas namā filma “Rūdolfa mantojums”;
22.00 Zeltiņu tautas namā ballē spēlēs
grupa „Rolise”.
Zeltiņu pagasta bibliotēkā literatūras
izstādes: „Ar smaidu pretī rītdienai”, „Un
Lieldienas - pēc dienām tumšām, garām/
Nāk sirdīm atdzimšanas vēsti paust” (K.
Apškrūma).
24. aprīlī 11.00 Zeltiņu bibliotēkā literārs pasākums pieaugušajiem „Grāmata
- dvēsles spogulis/Grāmatas radītājam/
Grāmata - dvēseles avots/Grāmatas
lasītājam” (V. Kokle - Līviņa).
Zeltiņu muzejā mini izstādes: „Sveika,
Alūksne”, „Zeltiņi 2009.”, „Glika mantojums”.
Ziemera pagastā
2. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas namā
Lieldienu pasākums „Sagaidām Lielu
dienu...”, 22.00 Lieldienu balle kopā ar
grupu „Brīvdiena”. Ieeja Ls 2,00.
5. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas namā
pensionāru padomes rīkotais Lieldienu
pasākums „Pavasaris spārnos ceļ...”.
10. aprīlī 22.00 Māriņkalna tautas namā
diskotēka „Tonuss”.
14. aprīlī Māriņkalna bibliotēkā pasākums „Viss sākas ar mīlestību...”.
No 21. līdz 30. aprīlim Māriņkalna

bibliotēkā literatūras izstāde „Lomas,
kas pilnveidoja teātra un kino dzīvi” (A.
Dimiteram – 95).
Māriņkalna bibliotēkā literatūras izstāde
„Dāņu pasaku meistaram H. K. Andersenam – 205”.
			
Lieldienu dievkalpojumi
Dievkalpojumi Alūksnes ev. lut.
baznīcā:
28. martā 11.00 Pūpolu svētdienas
dievkalpojums.
1. aprīlī 18.30 Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums.
2. aprīlī 12.00 Krusta ceļš no Alūksnes
ev. lut. baznīcas uz Sv. Bonifācija
Alūksnes Romas katoļu baznīcu.
2. aprīlī 15.00 Lielās Piektdienas
dievkalpojums.
3. aprīlī 23.00 Lieldienu Nakts vigīlija.
4. aprīlī 11.00 Lieldienu dievkalpojums.
Lieldienu dievkalpojumi Sv. Bonifācija
Romas katoļu baznīcā Alūksnē:
28. martā 11.00 Palmu jeb Kunga ciešanu svētdienas Svētā Mise (Mises laikā
tiek svētīti pūpolu un palmu zari).
1. aprīlī 18.30 Kunga pēdējo vakariņu
piemiņas Svētā Mise.
2. aprīlī 12.00 Krusta ceļš (no luterāņu
baznīcas), pulksten 15.00 Kunga ciešanu
un nāves piemiņas Dieva Vārda liturģija.
3. aprīlī 19.00 Kunga augšāmcelšanās
svētku vigilijas Svētā Mise (lūgums ņemt
līdzi sveci).
4. aprīlī 8.00 Kunga augšāmcelšanās
procesija un Svētā Mise.
Lieldienu dievkalpojumi Alūksnes
pareizticīgo baznīcā:
3. aprīlī 22.00 Svēto rakstu lasījumi,
pulksten 24.00 Krusta gājiens un Jēzus
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.
Lieldienu dievkalpojumi pagastos:
2. aprīlī 15.00, 3. aprīlī 8.00 un 23.00
Lieldienu dievkalpojumi Ķuršu pareizticīgo baznīcā.
4. aprīlī 10.00 Lieldienu dievkalpojums
Zeltiņu ev. lut. baznīcā.
4. aprīlī 10.00 Lieldienu dievkalpojums
Liepnas pareizticīgo baznīcā.
4. aprīlī 13.00 Lieldienu dievkalpojums
Veclaicenes pareizticīgo baznīcā.
4. aprīlī 16.00 Opekalna ev. lut. baznīcā
Kristus Augšāmcelšanās Svētku dievkalpojums.
11. aprīlī 11.00 Lieldienu dievkalpojums Liepnas ev. lut. baznīcā.

Apmeklētāju pieņemšana aprīlī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
12. aprīlī un 26. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē un
23. aprīlī no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00 Kalncempju pagasta pārvaldē
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
12. aprīlī un 26. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
12. aprīlī un 26. aprīlī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
un 9. un 23. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki aprīlī
Deputāts

Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS

09.04.2010.
12.04.2010.

13.00 – 14.00
10.00 – 12.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Ziemera pagasta pārvalde

Andis KRĒSLIŅŠ

12.04.2010.
26.04.2010.

13.00 – 14.00
15.00 – 17.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Pededzes pagasta pārvalde

Elita LAIVA

19.04.2010.

11.00 – 12.00
14.00 – 15.00

Zeltiņu pagasta pārvalde
Alsviķu pagasta pārvalde

Ēriks MEDISS

22.04.2010.
21.04.2010.

9.00 – 10.00
10.00 – 11.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Malienas pagasta pārvalde

Ainars MELDERS

09.04.2010.
09.04.2010.

9.00 – 10.00
14.00 – 15.00

Sociālais dienests, Lielā Ezera iela 11, Alūksne
Jaunlaicenes pagasta pārvalde

Jānis NĪKRENCIS

07.04.2010.
14.04.2010.

14.00 – 17.00
13.00 – 15.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Marina RAMANE

20.04.2010.
20.04.2010.
27.04.2010.

9.00 – 10.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Alsviķu pagasta pārvalde
Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Zeltiņu pagasta pārvalde

Zinaida SILIRAVA

28.04.2010.

14.00 – 16.00

Mārkalnes pagasta pārvalde

Laimonis SĪPOLS

15.04.2010.
23.04.2010.

14.00 – 16.00
15.00 – 17.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Liepnas pagasta pārvalde

Andis ZARIŅŠ

06.04.2010.
12.04.2010.

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

SIA „OZOLI AZ” Jaunlaicenes pagasts
Ziemera pagasta pārvalde

Askolds ZELMENIS

09.04.2010.

14.00 – 15.00
16.00 – 17.00

Mālupes pagasta pārvalde
SIA „4 Plus” Merķeļa iela 20, Alūksne

Sandra ZELTIŅA

26.04.2010.

9.00 – 11.00
13.00 – 15.00

Alsviķu pagasta pārvalde
Jaunannas pagasta pārvalde

Valda ZELTIŅA

12.04.2010.
16.04.2010.

13.00 – 14.00
16.00 – 17.00

Dārza iela 11, Alūksne, 103.telpa
Veclaicenes pagasta pārvalde

