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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Sēdes jūnijā
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja               9. jūnijā 14.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja              16. jūnijā 10.00 

Apvienotā Tautsaimniecības un 
Teritoriālā komiteja
       13. jūnijā 10.00

Finanšu komiteja
              21. jūnijā 10.00

Domes sēde         30. jūnijā 10.00

ALŪKSNES NOVADA  PAŠVALDĪBA 
izsludina atklātu konkursu uz vakanto  

Plānošanas un attīstības nodaļas
 TERITORIJAS PLĀNOTĀJA amatu

  Galvenie darba pienākumi: organizēt, vadīt un piedalīties Alūksnes 
novada pašvaldības teritorijas plānojuma, apbūves noteikumu un detāl-
plānojumu izstrādē, kontrolēt izstrādātā teritorijas plānojuma ievērošanu 
būvniecībā, zemes izmantošanā, komercdarbībā un citos attīstības plānos 
un programmās, kas saistīti ar teritorijas izmantošanu, konsultēt teritorijas 
plānošanas jautājumos, ierosināt izmaiņas teritorijas plānojumā. 

  Prasības pretendentam:
  - augstākā izglītība teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai arhitektūrā, 
  - zināšanas teritorijas plānojumu un detālplānojumu praktiskā izstrādāša-
nā, prasme izmantot kartogrāfiskus materiālus;
  - labas prasmes darbā ar datoru, citu biroja tehniku, Arc GIS9, AutoCad, 
MICROSTATION programmatūrām;
  - būvniecības un teritorijas plānošanas regulējošo normatīvo aktu pārzinā-
šana;
  - vēlamas svešvalodu zināšanas;
  - vēlama pieredze darbā pie teritorijas plānošanas vai zemes ierīcības 
darbos,
  - labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja strādāt komandā.

  Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un vē-
lams rekomendācijas līdz 2011.gada 10.jūnijam plkst.16.00 var nosūtīt pa 
faksu 64381150, e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personī-
gi – Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301, 306.
kabinets. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā vai pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
izsludina konkursu uz vakanto

ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLAS DIREKTORA
amatu

  Galvenie darba pienākumi: plānot, vadīt, koordinēt un uzraudzīt 
Alūksnes novada vidusskolas pedagoģisko, administratīvi saimniecisko un 
finansiālo darbību.

  Prasības pretendentam:
  - augstākā pedagoģiskā izglītība;
  - iepriekšējā pieredze pedagoģiskajā darbā ne mazāka kā 3 gadi;
  - vēlama pieredze izglītības vadības darbā ne mazāka par 3 gadiem;
  - pamatzināšanas pašvaldības iestādes darba organizēšanā (lietvedība, 
finanšu jautājumi, pašvaldības iepirkumi);
  - vēlama pieredze ES struktūrfondu un citu projektu īstenošanā; 
  - svešvalodu zināšanas un datorprasmes;
  - prasme strādāt komandā, laba komunikācija, pozitīva attieksme pret 
veicamo darbu, augsta atbildības sajūta.

  Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, īsu Alūksnes novada vidusskolas at-
tīstības vīziju, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un vēlams rekomen-
dācijas līdz 2011.gada 10.jūnija plkst.16.00 var nosūtīt pa faksu 64381150, 
e-pastu dome@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes 
novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301, 306.kabinets. Ar 
konkursa nolikumu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Izskanējuši pirmie Alūksnes 
novada svētki „Pēc 900 pava-
sariem”, kas 27. un 28. maijā 
Alūksni piepildīja ar mūzikas un 
skaņām un deju ritmiem.

  Svētki jau piektdien iesākās ar 
Grāmatu svētkiem un jauniešu die-
nu, bet sestdienā Alūksnē dziedāja, 
dejoja un muzicēja kolektīvi gan 
no pilsētas, gan novada pagastiem 
un arī viesi no Balvu, Gulbenes un 
Apes novadiem un tuvākie kaimiņi 
no ārzemēm – dejotāji no Hānjas 
pagasta Igaunijā.
  Laikam jau augstākajiem spē-
kiem bija pa prātam mūsu novada 
ļaužu vēlme svinēt pirmos novada 
svētkus, tādēļ laika apstākļi bija 
labvēlīgi.
  Sestdien dienas koncertu apmek-
lētājiem bija iespēja arī aplūkot un 
iegādāties dažādus amatniecības iz-
strādājumus, sportiskākie piedalījās 
novada sporta spēlēs, arī mazāka-
jiem bija savas izpriecas.
 Vakarpusē svētku dalībnieki krāšņā 
gājienā cauri pilsētai devās uz Pils-
salas estrādi. Kā jau liecina svētku 
nosaukums, šogad svinam senā 
Atzeles novada deviņsimtgadi, tādēļ 
arī svētku gājiena dalībnieki bija 
padomājuši, kā parādīt šo deviņu 
gadsimtu raksturu un iezīmes savās 
teritorijās.
  Tā, piemēram, jaunlaicenieši 
svētku gājienā bija atpazīstami 
pēc elegantā baronu fon Volfu 
pāra, alsviķieši gājiena skatītājiem 

Aizvadīti pirmie Alūksnes novada svētki 
“Pirms 900 pavasariem”

 Pirmajos Alūksnes novada svētkos “Pirms 900 pavasariem” piedalījās 57 amatiermākslas kolektīvi un svētku noslēguma koncer-
tu Pilssalas estrādē apmeklēja kupls skatītāju pulks

Evitas Aplokas foto

nepārprotami norādīja, ka Alsviķos 
joprojām cieņā tiek turētas izcilā 
novadnieka Adolfa Liepaskalna 
soļošanas tradīcijas, savukārt zie-
merieši spilgtu kolorītu bija atraduši 
padomju laiku kolhozu dzīvē. Vec-
laicenieši prata izcelt savu atrašanos 
Latvijas – Igaunijas robežas tuvu-
mā, bet malienieši parādīja, ka īsts 
malēnietis arī šais laikos spēj atnest 
gaismu maisā.
  Novada svētki noslēdzās ar emo-

cionālu un krāšņu deju uzvedumu 
Pilssalas estrādē un pirmo zaļum-
balli, kurā par deju ritmiem gādāja 
novada mūziķi.
  Visas pirmo Alūksnes novada 
svētku norises to apmeklētājiem 
bija bez maksas – tās iedzīvotājiem 
dāvināja Alūksnes novada pašval-
dība.
 Paldies visiem, kas apmeklēja 
pirmo Alūksnes novada svētku no-
rises! Paldies visiem, kas piedalījās 

svētku organizēšanā - visām novada 
kultūras iestādēm, amatiermākslas 
kolektīviem un viņu vadītājiem, 
paldies novada pagastu pārvaldēm, 
paldies sporta dienas dalībniekiem 
un sporta entuziastiem, paldies 
iestādēm, kas rūpējās par svētku or-
ganizatoriskajām lietām, un paldies 
svētku rīkošanas darba grupai!
 Alūksnes novada svētku fotogale-
riju var apskatīt pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv.

Katrs rīts ir jauna slāpe
Izprast dziļāk.
Mīlēt kairāk.
Sniegties augstāk.
Iegūt vairāk.
(A. Brigadere)

 
Alūksnes novada

pašvaldība

Sveicam Alūksnes novada 
skolu absolventus!

Vēlam tiekties uz savu 
mērķi ar mirdzumu acīs 

un stipru gribu!

Izlaidumi
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija – 10. jūnijā 18.00 (9. 
klasēm); 17. jūnijā 18.00 (12. 
klasēm)
Alūksnes vidusskola – 11. 
jūnijā 16.00 (9. klasei); 11. jūnijā 
18.00 (12. klasēm)
Alūksnes vakara (maiņu) un 
neklātienes vidusskola – 10. 
jūnijā 18.00 ceļu daļas zālē (9. 
un 12. klasēm)
Bejas pamatskola – 11. jūnijā 
16.00
Ilzenes pamatskola – 11. jūnijā 
19.00 („Dailēs)
Jaunannas pamatskola – 11. 
jūnijā 17.00 (tautas namā)
Jaunlaicenes pamatskola – 10. 
jūnijā 19.00
Malienas pamatskola – 10. 
jūnijā 17.00 (tautas namā)
Mālupes pamatskola – 11. 
jūnijā 16.00
Mārkalnes pamatskola – 10. 
jūnijā 18.00
Liepnas internātpamatskola – 
8. jūnijā 13.00
Liepnas vidusskola – 11. jūnijā 
18.00 (9. klasei), 18. jūnijā 17.00 
(12. klasei)
Pededzes pamatskola – 11. 
jūnijā 16.00
Strautiņu pamatskola – 11. 
jūnijā 15.00
Ziemeru pamatskola – 11. 
jūnijā 16.00 (tautas namā)



2.  Alūksnes Novada Vēstis 01.06.2011.
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Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes lēmumi www.aluksne.lv

Zemes nomas 
līgumu slēgšanas 
tiesības deleģē 
izpilddirektoram
 Alūksnes novada dome 26. maija 
sēdē pašvaldības izpilddirekto-
ram deleģēja tiesības pieņemt 
atsevišķus lēmumus.

 Turpmāk Alūksnes novada paš-
valdības izpilddirektors pieņems 
lēmumus par Alūksnes novada 
pašvaldības zemes īpašumu izno-
māšanu bez apbūves tiesībām uz 
laiku līdz 5 gadiem, nosakot zemes 
nomas maksu Ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldī-
bas zemes nomu” noteiktajā apmē-
rā un slēgt zemes nomas līgumus 
par šo zemju iznomāšanu.
 Tāpat pašvaldības izpilddirektoram 
tika deleģētas tiesības saskaņot ze-
mes robežu plānus un robežu aktus.

Bērnudārzu
darba laiki
vasarā
  Alūksnes novada dome, izskatot 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītāju iesniegumus, 26. maija 
sēdē nolēma, ka vasarā pirms-
skolas izglītības iestādes nestrā-
dās atsevišķu laika periodu.

 PII „Zemenīte” Strautiņos būs 
slēgta no 27. jūnija līdz 29. jūlijam. 
PII „Pienenīte” un SPII „Cālis” 
Alūksnē, kā arī SPII „Mazputniņš” 
Malienā būs slēgtas no 1. līdz 29. 
jūlijam. PII „Pūcīte” Jaunalūksnē 
būs slēgta no 4. līdz 29. jūlijam.  
Laikā, kad izglītības iestādes būs 
slēgtas, tajās plānots veikt dažādus 
remontdarbus.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes sēdē 
26. maijā piedalījās 12 deputāti 
un tika izskatīti vairāk nekā 40 
darba kārtības jautājumi.

Dome nolēma:
- mainīt nekustamā īpašuma „Valsts 
mežs 36560090095” Jaunalūksnes 
pagastā nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: divām zemes vienību 
daļām 0,06 un 0,37 ha platībā no 
zemes, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība uz 
sportam un atpūtai aprīkotām dabas 
teritorijām un vienai zemes vienības 
daļai 1,45 ha platībā no pārējo sa-
biedriskās nozīmes objektu apbūves 
uz sportam un atpūtai aprīkotām 
dabas teritorijām. Uz minētajiem 
zemes gabaliem atrodas sporta bāze 
„Mežinieki”;

- izskatot Valsts zemes dienes-
ta Vidzemes reģionālās nodaļas 
vēstuli, atcelt ciema statusu šādām 
apdzīvotām vietām Mālupes pa-
gastā – Tarvas, Grundas, Žērveļi, 
Alodzene, Miški, Bāterava, Stra-
diņš. Iedzīvotāju uzmanību vēršam 
uz to, ka šis lēmums nepasliktinās 
dzīves kvalitāti šajās vietās, tādēļ 
cilvēkiem nav pamata bažīties par 
to, ka, piemēram, ziemā netiks tīrīti 
ceļi vai nebrauks ātrā medicīniskā 
palīdzība;

- izdarīt izmaiņas Alūksnes pilsētas 
domes 16.08.2001. lēmumā „Par 
Alūksnes pilsētas pastāvīgās ko-
misijas „Zemes komisija” locekļu 
ievēlēšanu”, izveidojot Alūksnes 
novada domes pastāvīgo komi-
siju „Zemes komisija” 7 cilvēku 
sastāvā, iecelt par minētās komisijas 
priekšsēdētāju Juriju Ronimoisu 
un noteikt, ka komisijā ir ievēlētas 
šādas personas: Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs; Valsts Zemes 
dienesta pārstāvis; Inese Randa, 
Alūksnes novada pašvaldības zemes 
ierīkotāja; Līga Šķepaste, Alūksnes 
novada pašvaldības Būvvaldes vadī-
tāja, Alūksnes novada pašvaldības 
galvenā arhitekte; Ināra Kapulins-
ka, Alūksnes novada pašvaldības 
nodokļu administratore; Arturs 
Upīts, Alūksnes novada pašvaldības 
jurists. Noteikt, ka par darbu šīs 
komisijas sastāvā tās locekļi saņem 
atlīdzību Alūksnes novada domes 
darba samaksas nolikumā noteiktajā 
kārtībā un apmērā;

- ņemot vērā, ka iepriekšējā iz-
sludinātā izsole bijusi nesekmīga, 
pazemināt atsavināmā Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Eglaine” Liepnas pagastā 
pirmās izsoles sākumcenu par 20% 
un noteikt to Ls 2480 apmērā, kā arī 
apstiprināt atsavināmā nekustamā 
īpašuma atkārtotās izsoles noteiku-
mus;

- izdot saistošos noteikumus 
Nr.17/2011 „Grozījumi Alūksnes 

novada domes 18.03.2010. sais-
tošajos noteikumos Nr.11/2010 
„Kārtība, kādā Alūksnes novada 
pašvaldība sedz braukšanas izdevu-
mus vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem””;

- apstiprināt Alūksnes novada 
vidusskolas nolikumu. Lēmums 
stāsies spēkā šī gada 24. augustā;

- apstiprināt maksu par Malienas 
pamatskolas pakalpojumiem, orga-
nizējot vasaras nometni „Brīnumus 
meklējot” – Ls 6 dalībniekam un 
vasaras nometni „Izaicinājums”- Ls 
11 dalībniekam, apstiprināt maksu 
par Liepnas vidusskolas pakalpoju-
miem, organizējot vasaras nomet-
ni „Liepnas nagliņi” – Ls 2,50 
dalībniekam un apstiprināt maksu 
par Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centra pakalpojumiem, organizējot 
vasaras dienas nometni „Velotūris-
ma vasara” – Ls 15 dalībniekam, 
vasaras dienas nometni „Rotaļlietu 
stāsti ar Niķi, Stiķi un Riķi”- Ls 15 
dalībniekam, vasaras diennakts no-
metni „Jauniešu vasaras skola” - Ls 
20 dalībniekam, radošās darbnī-
cas - Ls 3 dalībniekam. Noteiktās 
maksas iemaksājamas Alūksnes 
novada pašvaldības kontā A/S „SEB 
banka, kods UNLALV2X, konta 
Nr.LV58UNLA0025004130335;

- izdarīt grozījumu Mālupes pagasta 
pārvaldes nolikumā, papildinot to 
ar pašvaldības struktūrvienību - 
Mālupes pagasta sociālais centrs 
„Māras””;

- noteikt maksu par šādiem higiēnas 
pakalpojumiem Mālupes pagasta 
sociālajā centrā „Māras” (maksā 
nav iekļauts pievienotās vērtības 
nodoklis): veļas mazgājamās ma-
šīnas viens mazgāšanas cikls – Ls 
0,90; dušas izmantošana – Ls 2. 
Lēmums stājas spēkā 2011. gada 1. 
jūnijā;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 26.08.2010. lēmumā 
Nr.500 „Par sociālo dzīvokļu un 
sociālo dzīvojamo māju statusa 
noteikšanu”, papildinot to ar 1.11.
apakšpunktu šādā redakcijā: „1.11.
Helēnas ielā 28-17, Alūksnē”;

- atbrīvot Dzintru Bičevsku no 
pienākumu pildīšanas Alūksnes 
novada pašvaldības Dzīvokļu komi-
sijā, ņemot vērā viņas iesniegumu. 
Turpmāk Dzīvokļu komisiju vadīs 
Ina Raipule;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 23.12.2010. lēmumā 
Nr.740 „Par tehniski ekonomiskā 
pamatojuma apstiprināšanu un par 
saistībām ūdenssaimniecības attīs-
tības investīciju projekta īstenoša-
nai”. Ir mainījies projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība Alūksnes 
novada Ziemera pagasta Māriņkalna 
ciemā” kopējais finansējums un 
tagad tas ir Ls 427 193,83, nedaudz 

samazinājies pašvaldības finansē-
jums un Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda finansējums. Pašvaldība 
projekta īstenošanai ņems kredītu 
un savu līdzfinansējuma daļu – Ls 
52524,75 ieguldīs SIA „Rūpe” 
pamatkapitālā;

- izdalīt no Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem finan-
sējumu Ls 500 Alūksnes politiski 
represēto kluba „Sarma” projekta 
„Rūgtais vērmeļu kauss” līdzfinan-
sējumam;

- izdalīt no Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem finan-
sējumu Ls 12761 Alūksnes pilsētas 
Tautas nama lielās zāles remontam;

- izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem 
finansējumu Ls 461 diennakts 
nometnes „Mēs, malēnieši, Malēni-
jā-4” pašvaldības līdzfinansējuma 
nodrošināšanai;

- apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.18/2011 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības budžetu 2011. gadam”;

- piedalīties Eiropas Savienības 
Sociālā fonda darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātī-
ba” 1.2. prioritātes ,,Izglītība un 
prasmes” apakšaktivitātes 1.2.2.4.2. 
„Atbalsta pasākumu īstenošana 
jauniešu sociālās atstumtības 
riska mazināšanai un jauniešu 
ar funkcionāliem traucējumiem 
integrācijai izglītībā” atklātajā 
konkursā ar projektu „Atbalsta 
pasākumu īstenošana bērnu un 
jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai Alūksnes novada izglī-
tības iestādēs”. Atbalsta gadījumā 
projekts tiks īstenots ar 100% ESF 
finansējumu;

- piedalīties SIA ,,Archeo” Valsts 
Kultūrkapitāla fondā iesniegtajā 
projektā ,,Arheoloģiskie pētījumi 
Alūksnes viduslaiku pils vietā”. 
Projekta atbalsta gadījumā pašvaldī-
ba no 2011. gada budžeta līdzek-
ļiem nodrošinās līdzfinansējumu Ls 
2800;

- izdarīt grozījumu Alūksnes novada 
domes 24.03.2011. lēmumā Nr.150 
,,Par projekta „Dienas Aprūpes cen-
tram „Saules stars” paredzēto telpu 
renovācija Alūksnē, Glika ielā 13” 
pieteikuma iesniegšanu”. Grozījumi 
paredz, ka tiek noteikts pašvaldības 
līdzfinansējuma apjoms 10% apmē-
rā un tas ir Ls 5 854,51;

- apstiprināt SIA „NAMS” izstrā-
dāto Alūksnes Pilssalas attīstības 
plānu. Ar minēto plānu aicinām 
iedzīvotājus iepazīties Alūksnes no-
vada pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv;

- atcelt Alūksnes novada domes 

23.09.2010. lēmumu Nr.547 „Par 
nekustamā īpašuma - garāžas ēkas 
Pils ielā 58, Alūksnē - atsavināša-
nu” un atzīt to par spēku zaudējušu 
ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu;

- atcelt Alūksnes novada domes 
28.04.2011. lēmumu Nr.163 „Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Pils ielā 58, 
Alūksnē, kopīpašuma domāja-
mo daļu nodošanu atsavināšanai, 
nosacītās cenas un izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu” un atzīt to par 
spēku zaudējušu ar šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienu;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 18.03.2011. lēmumā 
Nr.174 „Par tehniski ekonomiskā 
pamatojuma apstiprināšanu projek-
tam un par saistībām ūdenssaimnie-
cības attīstības investīciju projekta 
īstenošanai”. Grozījumi izdarīti 
tādēļ, ka ūdenssaimniecības apsaim-
niekošanu Veclaicenes pagastā ir 
pārņēmusi pašvaldības SIA „Rūpe”. 
Projekta kopējais finansējums ir Ls 
227782,54, tajā skaitā attiecināmās 
izmaksas ir Ls 186707, no kā ERAF 
finansējums ir Ls 158700, pašvaldī-
bas līdzfinansējums – Ls 28006,05, 
bet neattiecināmās izmaksas (PVN) 
– Ls 41075,54. Pašvaldība projekta 
īstenošanai ņems kredītu un savu 
līdzfinansējuma daļu – Ls 28006,05 
ieguldīs SIA „Rūpe” pamatkapitālā;

- izdarīt grozījumus 10.01.2011. 
Alūksnes novada domes ārkārtas 
sēdes lēmumā Nr.1 „Par projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Bejas 
ciemā” tehniski – ekonomiskā 
pamatojuma apstiprināšanu”. Grozī-
jumi izdarīti, jo samazinās projek-
ta apjoms, līdz ar to arī kopējās 
izmaksas un tajā skaitā pašvaldības 
līdzfinansējums. Pašvaldība projek-
ta īstenošanai ņems kredītu un savu 
līdzfinansējuma daļu – Ls 31 525,01 
ieguldīs SIA „Rūpe” pamatkapitālā;

- izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 23.12.2010.lēmumā 
Nr.740 „Par projekta „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība 
Alūksnes novada Kolberģa ciemā” 
tehniski – ekonomiskā pamatojuma 
apstiprināšanu”. Grozījumi izdarīti, 
jo mainās kopējais finansējuma 
apjoms un nedaudz pieaug paš-
valdības līdzfinansējums. Projekta 
īstenošanai pašvaldība ņems kredītu 
un savu līdzfinansējuma daļu – Ls 
52707,83 ieguldīs SIA „Rūpe” 
pamatkapitālā.

Ar domes pieņemtajiem
lēmumiem pilnībā var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv sadaļā

„Ziņas par pašvaldību”,
kā arī pagastu pārvaldēs

un pašvaldības kancelejā Dārza 
ielā 11, Alūksnē. 

Alūksnes novada domes sēdē 26. maijā

No 13. līdz 17. jūnijam 
Liepnas internātpamat-
skolas telpās darbosies 
vasaras nometne „Fan-

tāziju varavīksne 1 
vasaras saulgriežos”

Dalībnieku vecums: 13-15 gadi
Programmā: 
  - radošās darbnīcas
  - tikšanās ar „noslēpumainiem 
viesiem”
  - zirgu izjādes „Arājos”
  - mūzikas, sporta aktivitātes
  - akmensdārza veidošana
  - vakara pārgājiens, iešana pirtī, 
zupas vārīšana uz ugunskura, 
nakšņošana teltīs     

  Pieteikšanās līdz 6. jūnijam un 
sīkāka informācija pie nometnes 

vadītājas Ineses Maršavas
(tālruņi 26355221, 26490331)

Nebūs karstā ūdens

 AS “Simone” informē, ka no 
1. līdz 31. jūlijam nebūs karstā 
ūdens padeves no Parka ielas 
katlu mājas Alūksnē.
 Šajā laikā katlu mājā notiks 
sagatavošanās darbi nākamajai 
apkures sezonai.
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Aktuāli www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Pēdējā laikā plašsaziņas lī-
dzekļos liela uzmanība pievērsta 
Karvas HES būvniecībai Alsviķu 
pagastā, izsakot pārmetumus 
Alūksnes novada pašvaldībai un 
būvvaldei. Vēlamies izskaidrot 
iedzīvotājiem Alūksnes novada 
pašvaldības un būvvaldes kompe-
tenci šajā jautājumā.

  Būvvalde ir apkopojusi virkni 
dokumentu, kas saistīti ar šo pro-
jektu, lai gan, kā uzsver būvvaldes 
vadītāja – galvenā arhitekte Līga 
Šķepaste, būvvaldes kompetence ir 
sekot, kā tiek ievēroti ar būvniecību 
saistītie normatīvie akti.
 Jāteic, ka Karvas ūdensdzirnavu 
vēsture sākās jau 18. gadsimtā - SIA 
„Melio” 2000. gadā izstrādātajā 
Karvas HES tehniski ekonomiskajā 
pamatojumā norādīts, ka Karvas 
ūdensdzirnavas iezīmētas 1791. – 
1793. gada L. A. Mellīna Vidzemes 
kartē un tās minētas arī 1938. gada 
Valsts zemes bankas izdevumā Lat-
vijas dzirnavu sarakstā. II Pasaules 
kara laikā tās tikušas saspridzinātas, 
taču jau pēc kara beigām Vaidavas 
labajā krastā uzbūvēta hidroelektro-
stacija, kas darbojās līdz sešdesmito 
gadu vidum. Jaunākā Karvas HES 
vēsture sākas pagājušā gadsimta 
beigās.
  1999. gada 25. novembrī Alsviķu 
pagasta padomes sēdē pieņemtās 
„Alūksnes rajona Alsviķu pagasta 
sociālās un ekonomiskās attīstības 
programmas” 2. sadaļā „Alsviķu 
pagastā esošās situācijas analīze” 
kā iespējas infrastruktūras attīstībai 
ir minētas „alternatīvās enerģijas – 
vietējie energoresursi (uz Vaidavas 
upes)”. Tas nozīmē, ka vietējā – 
Alsviķu pagasta pašvaldība jau to-
brīd ir pieļāvusi iespēju, ka šāds vai 
līdzīgs projekts varētu tikt īstenots.
 Saistībā ar konkrēto projektu darbi 
sākās 2000. gadā, kad pēc SIA 
„Patina” pasūtījuma SIA „Melio” 
izstrādājusi jau augstāk minēto 
tehniski ekonomisko pamatojumu 
Karvas HES projektam. Šī paša 
gada 5. oktobrī Alūksnes pilsēt-
būvniecības un teritoriālplānošanas 
nodaļa, kuras sastāvā bija būvvalde, 
kas apkalpoja visu Alūksnes rajona 
teritoriju, Karvas HES izsniegusi 
plānošanas un arhitektūras uzde-
vumu, kas ir pamats būvprojektē-
šanai, bet vēl nedod tiesības uzsākt 
būvdarbus. Savukārt 25. oktobrī 
Alūksnes rajona padome apstipri-
nājusi „Alūksnes rajona teritorijas 
plānojumu”, kurā „Karvas HES” ir 
atzīmēts kā „perspektīvais HES”.
  2001. gada 31. maijā Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
Madonas reģionālās vides pārval-
de izdevusi tehniskos noteikumus 
projektēšanai un 28. jūnijā Latvi-
jas Zivsaimniecības pētniecības 
institūts izsniedzis zivsaimnieciskās 
ekspertīzes atkārtotu priekšprojekta 
slēdzienu par Karvas HES ar no-
rādījumiem, kas jāievēro, projektu 
īstenojot. 2001. gada 29. jūnijā 
Alsviķu pagasta padome pieņēmusi 
lēmumu „atbalstīt Karvas HES 
uz Vaidavas upes rekonstrukcijas 
projektu”. Lēmuma paskaidrojošajā 
daļā teikts: „projekta realizāci-
jas un ekspluatācijas laikā tiks 
radītas jaunas darba vietas, tiks 

paglābta no bojā ejas esošā HES 
ēka, sakopta HES ēkas un ūdens-
krātuves apkārtne. Alsviķu pagasta 
Karvā pašlaik tiek veidots vasaras 
atpūtas centrs. Aizsprostā veidotās 
peldvietas un zvejas vietas varētu 
veicināt tūristu piesaistīšanu. Šīs 
vietas savai atpūtai varēs izmantot 
arī vietējie iedzīvotāji, jo pašlaik 
viņiem šādu peldvietu nav. Tādejādi 
Karva kļūtu par sakoptu atpūtas un 
tūrisma vietu”.
  Vēl pēc mēneša – 2001. gada 
27. jūlijā Latvijas Universitātes 
Bioloģijas institūts izsniedzis ek-
spertīzes rezultātus, kuros teikts, ka 
projektējamā Karvas HES teritorijā 
nav konstatēti ne īpaši aizsargājami 
biotopi, ne arī īpaši aizsargājamas 
augu sugas. 12. novembrī Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijas 
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaus-
trumu reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde izdevusi tehniskos noteiku-
mus projektēšanai.
  Tātad projekta īstenošanai saņemts 
gan tā brīža vietējās pašvaldības – 
Alsviķu pagasta padomes, gan citu 
institūciju Madonas reģionālās vides 
pārvaldes, Latvijas Zivsaimniecības 
institūta, Ziemeļaustrumu reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes atbalsts 
un nepieciešamie dokumenti. 
  2002. gada 21. februārī Latvijas 
Republikas ekonomikas ministrs 
Aigars Kalvītis paraksta rīkojumu 
„Par atļauju ierosinātā projekta 
uzsākšanai” (attēlā). Ar šo rīkoju-
mu, pamatojoties uz SIA „Patina” tā 
brīža direktora A. Gibaļuka iesnieg-
to informāciju, Alsviķu pagasta 
padomes, Madonas reģionālās vides 
pārvaldes, Latvijas Zivsaimniecības 
pētniecības institūta, Ziemeļaus-
trumu reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes un VAS „Latvenergo” 
saskaņojuma dokumentiem, tiek 
atļauts SIA „Patina” uzsākt elektro-
enerģijas ražošanas iekārtu uzstā-
dīšanu ar jaudu 420 kW, izbūvējot 
hidroelektrostaciju „Karvas HES” 
uz Vaidavas upes. Rīkojumā teikts, 
ka, realizējot projektu, SIA „Patina” 
jāievēro vispārnoteiktās prasības 
attiecībā uz vides aizsardzību, 
nekustamā īpašuma izmantošanu un 
sociālo ietekmi, jāizpilda Madonas 
reģionālās vides pārvaldes un Ziv-
saimniecības pētniecības institūta 
prasības, kā arī hidroelektrostacijas 
„Karvas HES” būvniecības projekta 
izstrādi, saskaņošanu un būvniecību, 
līguma slēgšanu par saražotās elek-
troenerģijas pārpalikuma iepirkšanu 
jāveic normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.
  Pēc šī rīkojuma, kas atļauj sākt 
HES izveidi, 2002. gadā izstrādāts 
tehniskais projekts un ekspertīzes 
slēdzienā par to izteiktas atseviš-
ķas piezīmes, taču neviena no tām 
nav saistīta ar ierobežojumiem 
vai aizliegumiem foreļu vai alatu 
nārsta vietu dēļ. 17. jūnijā tehnis-
kais projekts saskaņots būvvaldē un 
Lauksaimniecības pārvaldē, un šī 
paša gada 12. jūlijā Lauksaimniecī-
bas pārvalde izsniegusi būvatļauju.
  Līdz ar to nav patiesi Vides aiz-
sardzības kluba paustie pārmetumi, 
ka būvniecība it kā notiek tikai, 
pamatojoties uz Madonas RVP 
2001. gadā izdotiem tehniskajiem 
noteikumiem.
  Tāpat patiesībai neatbilst publis-
ki izskanējušie apgalvojumi, ka 
būvniecība Karvas HES ir bijusi 
pārtraukta un nu atsākta, jo būvval-

Par Karvas HES būvniecību

des rīcībā esošā informācija liecina, 
ka dažādi ar būvniecību saistīti 
darbi notikuši regulāri un būvdarbu 
žurnālā tie reģistrēti. Arī būvatļauja, 
kā to paredz likums, katru gadu 
tikusi pagarināta.
  - Gribu vērst uzmanību uz to, ka 
saskaņā ar tajā laikā spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem, šai bū-
vei, kas ir specializētā būvniecība, 
būvatļauju izsniedz un arī turpmāk 
pagarina Lauksaimniecības pārval-
de, nevis Alūksnes būvvalde. Būv-
valdes kompetencē šajā gadījumā 
ir tikai būvprojekta saskaņošana un 
būvatļaujas reģistrēšana. Būvprojek-
ta saskaņošanu varam atteikt tikai 
tad, ja tam ir pamats – nav ievērotas 
vispārējo būvniecības normatīvo 
aktu prasības, kas konstatēts netika, 
bet būvatļauju nereģistrēt vispār 
nevaram, - norāda L. Šķepaste.
  Par iespējamo HES uz Vaidavas 
savus viedokļus izteikusi arī vietējā 
sabiedrība - 2002. gada 27. oktobrī 
Alsviķu pagasta teritorijas plāno-
juma izstrādes laikā sociālās sfēras 
pārstāvju diskusiju laikā izteikts vie-
doklis, ka „bija ideja būvēt Karvas 
HES. Aizsprostu veidošana nebūtu 
liedzama”. Toreizējo Alsviķu pagas-
ta padomes deputātu viedokļu apko-
pojumā Alsviķu pagasta teritorijas 
plānojuma izstrādes laikā atzīmēts 
„atbalstīt mazo HES celtniecību uz 
Vaidavas upes”.
  Pēc gada - 2003. gada 27. oktobrī 
apstiprināts „Alsviķu pagasta 
teritorijas plānojums” ar tekstu „uz 
Vaidavas upes atļauta aizsprostu 
izbūve vai atjaunošana bijušajās, 
vēsturiski veidotajās aizsprostu 
(dzirnavu) vietās”.
  2009. gada 28. maijā Alsviķu 
pagasta padome, izskatot SIA „Pati-
na” toreizējā valdes priekšsēdētāja 
A. Gibaļuka iesniegumu, pieņēmusi 
lēmumu, ka „Karvas HES būvniecī-
ba nav pretrunā ar Alsviķu pagasta 
teritorijas plānojumu”. Rudenī - 17. 
septembrī Alūksnes novada dome, 
kas sāka darbu 2009. gada 1. jūlijā, 
izdeva saistošos noteikumus „Par 

Alūksnes novada teritorijas plāno-
jumu”, ar kuriem apstiprināja visu 
pagastu, tajā skaitā iepriekšminēto 
Alsviķu teritorijas plānojumu kā to 
sastāvdaļu.
  2010. gada 2. decembrī Madonas 
reģionālās vides pārvalde veica 
pārbaudi objektā. Decembrī arī 
izstrādātas izmaiņas tehniskajā 
projektā, kas Madonas reģionālajā 
vides pārvaldē un Lauksaimniecības 
pārvaldē saskaņotas 2010. gada 17. 
decembrī, būvvaldē - 2011. gada 11. 
maijā. Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā institū-
ta „BIOR” 2010. gada 20. decembrī 
izdotajā „Zivsaimniecības eksper-
tīzes atzinumā” par tehniskajā pro-
jektā veiktajām izmaiņām norādīts, 
ka „„Karvas HES tehniskā projekta 
izmaiņas”, salīdzinot ar iepriekšējo 
projektu, paredz zivju resursiem 
draudzīgāku hidrotehnisko risinā-
jumu un HES ekspluatāciju”. Līdz 
ar šīm izmaiņām tehniskajā projektā 
paredzēts izmainīt zemes aizsprosta 
trasi, ūdens novadbūves novietoju-
mu un konstrukciju un ekoloģiskā 
caurplūduma HES būvju novie-
tojumu. 2010. gada 21. decembrī 
eksperts Dr. sc. ing. Jānis Miesnieks 
izdevis „Atzinumu par Karvas HES 
tehniskā projekta izmaiņu efek-
tivitāti”, kurā teikts, ka „Karvas 
HES ūdenskrātuve turpmāk kļūs 
nozīmīgs rekreācijas un, iespējams, 
arī zivsaimniecības objekts un radīs 
sakoptu vidi hidromezgla zonā”.
  Šogad 11. maijā Madonas reģionā-
lās vides pārvalde veikusi pārbaudi 
objektā, pamatojoties uz saņemtām 
sūdzībām. Pārbaudē konstatēts, 
ka darbi norit saskaņā ar projektu, 
sūdzībā minētie pārkāpumi nav kon-
statēti un Vaidavas upes gultne nav 
izmainīta. Pārbaudes aktā uzdots 
nepieļaut ūdenskrātuves appludinā-
šanu un darbus upes gultnē līdz nav 
veikts zaudējumu aprēķins bioceno-
zēm (saldūdens biotopiem), nepie-
ļaut nekādu darbību upes gultnē ne 
pirms, ne pēc uzpludināšanas.

Pašvaldības 
policija informē
  Ardis Tomsons,
Alūksnes novada pašvaldības 
policijas priekšnieks

  Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki laika posmā 
no 20. aprīļa līdz 20. maijam 
izbraukuši uz 37 notikumiem, 
kuros ir administratīvā pārkāpu-
ma sastāva pazīmes.

  Trijos no minētajiem gadījumiem 
pašvaldības policijas palīdzība bija 
vajadzīga kaimiņu savstarpējo attie-
cību risināšanai. Četros gadījumos 
saņemtas sūdzības par dzīvnieku 
turēšanas noteikumu pārkāpšanu, 
15 gadījumos fiksēti sabiedriskās 
kārtības noteikumu pārkāpumi 
un 15 reizes pašvaldības policijas 
darbinieki izbraukuši sadarbībā ar 
citām pašvaldības institūcijām – 
Sociālo dienestu, bāriņtiesu.
  Pavasarim sākoties, pašvaldības 
policijas darbinieki pastiprināti 
kontrolēja Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu par teritorijas 
kopšanu un būvju uzturēšanu 
prasību ievērošanu Alūksnē. Par šo 
noteikumu neievērošanu 8 personas 
tika brīdinātas un pēc brīdinājuma 
saņemšanas tās pārkāpumus novēr-
sa un savus īpašumus sakopa, bet 3 
personām, kuras ignorēja pašvaldī-
bas policijas prasības, tika sastādīti 
administratīvo pārkāpumu protoko-
li. Maija nogalē, apsekojot pilsētas 
teritoriju kopā ar pašvaldības 
izpilddirektori, būvvaldes vadītāju 
un zemes ierīkotāju, tika fiksētas 
vēl atsevišķas vietas, kur īpašnieki 
savus īpašumus nav sakopuši.
  Ir sākušās skolēnu brīvdienas un 
tādēļ ir aktuāli pastāstīt, kā likuma 
izpratnē jauniešiem būtu jāpavada 
brīvais laiks un kāda ir atbildība par 
nosacījumu neievērošanu. Jaunieši 
(bērni) vecumā līdz 16 gadiem 
no pulksten 22 līdz 6 bez vecāku 
pavadības nedrīkst atrasties sabied-
riskās vietās. Ja tas ir konstatēts, 
pašvaldības policija jaunieti nogādā 
policijas iestādē, izsauc vecākus un 
nodod jaunieti viņiem, taču vecāki 
šādā gadījumā par bērnu aprūpes 
pienākumu nepildīšanu tiek sastā-
dīti administratīvās atbildības un 
administratīvā komisija par izdarīto 
pārkāpumu var piemērot naudas 
sodu - pirmo reizi līdz 100 latiem, 
otro reizi – no 150 latiem līdz 250 
latiem.
  Jauniešiem, kas ir sasnieguši 16 
gadu vecumu, bet vēl nav pilnga-
dīgi, likums neaizliedz atrasties 
sabiedriskās vietās pēc pulksten 22. 
Jāatceras, ka atrodoties sabiedriskā 
vietā, jārespektē sabiedriskā kār-
tība, jāievēro pieklājības normas, 
nevajag trokšņot, nepilngadīgie 
nedrīkst būt alkohola reibumā, liku-
ma normas viņiem liedz smēķēt, tā 
sargājot bērnus no kaitīgo ieradumu 
ietekmes. Par smēķēšanas ierobe-
žojumu neievērošanu jaunietis var 
tikt sodīts ar naudas sodu līdz 10 
latiem, par atrašanos alkohola rei-
bumā - pirmo reizi līdz 25 latiem, 
otro reizi - no 25 līdz 50 latiem.
  Tā kā ir sācies intensīvs augu 
veģetācijas periods, atgādinām, ka 
Alūksnes novada domes saistošie 
noteikumi „Par Alūksnes novada 
zaļumstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību” nosaka, ka skvēros un 
ielu zaļajā zonā, kā arī priekšdārzos 
zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 
centimetrus. Īpašumu īpašnieki un 
apsaimniekotāji, regulāri kopiet 
savus īpašumus!
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  Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu  
pagastu pārvalžu teritorijas  
attīstības speciāliste

  Zeltiņos šobrīd tiek īstenoti trīs 
projekti, kas uzlabos pagasta 
infrastruktūru.

  Ir sākusies Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELF-
LA) atklāta projektu iesniegumu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013. gadam 
pasākuma „Pamatpakalpojumi eko-
nomikai un iedzīvotājiem ” projekta 
„Rotaļu laukuma izveide Zeltiņu 
sporta un atpūtas parkā” realizācija.
 Lai pilnveidotu atpūtas iespējas 
Zeltiņu pagasta sporta un atpū-
tas parkā, projekta ietvaros tiks 
izveidots rotaļu laukums bērniem. 
Atpūtas parka teritorijā būs nodro-
šinātas pilnvērtīgas atpūtas iespējas 
ģimenēm ar maziem bērniem un 
veicinās sportiskas aktivitātes 
ģimenēs. Paredzēts uzstādīt astoņus 
rotaļu elementus bērniem un ierīkot 
ugunskura vietu ar soliņiem. Pro-
jekta kopējo izmaksu summa ir Ls 
7054,50. Rotaļu laukuma elementu 
uzstādīšanu veic SIA KSIL BAL-
TIC.
  Pašreiz tiek īstenots Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atklāta projektu iesnieguma konkur-
sa pasākumā „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.2 
aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīko-
juma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 
projekts „Sporta centrs Zeltiņos” 
Šī projekta iesniedzējs ir biedrība 
„Sporta klubs „Zeltiņi””. Projekta 
ietvaros paredzēts iegādāties sporta 
inventāru par kopējo summu Ls 
1985,20. Sporta preces piegādās 
SIA „Pie Zvejnieka”. Lai varētu 
organizēt vasaras nometnes bērniem 
un jauniešiem, projekta ietvaros 
paredzēts iegādāties 20 matračus. 
Pašreiz notiek dušas telpas renovā-
cija. Darbus šajā objektā veic SIA 
OZOLMĀJAS. Projekta kopējās 
izmaksas sastāda Ls 7741,26. Reali-
zējot šo projektu, uzsākta bijušās 
Zeltiņu pamatskolas telpu pilnvēr-
tīga izmantošana jauniešu un bērnu 
nometņu rīkošanai, kā arī vietējiem 
iedzīvotājiem brīvā laika aktivitāšu 
dažādošanai visām vecumu grupām, 
radot izpratni par veselīgu dzīves-
veidu un sportisku aktivitāšu pozi-
tīvo ietekmi uz veselību. Paredzēts, 
ka arī turpmāk piesaistot projektu 
naudu arvien vairāk tiks apdzīvotas 

Zeltiņos īsteno trīs projektus

bijušās skolas telpas. Šī projekta 
finansējumam tiks izmantoti ES 
publiskā finansējuma līdzekļi 90% 
apmērā, 8% līdzfinansējuma jeb Ls 
619,30 projekta realizācijai segs no-
vada pašvaldība, bet 2% - Ls 154,83 
biedrība segs no saviem līdzekļiem. 
Biedrībai „Sporta klubs Zeltiņi”” 
ar novada pašvaldību ir noslēgts 
sadarbības līgums.
  Maijā sākusies Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta projektu iesnie-
gumu konkursa Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2007-2013.
gadam pasākuma „Pamatpakalpo-
jumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekta „Zeltiņu pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” 2. kārtas „Autoceļa 
Zeltiņi - Zemītes rekonstrukcija”. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 
Ls 52186,16. Projekta ietvaros 
paredzēts atjaunot grants segumu, 
bet ceļa posmu no daudzdzīvokļu 
mājām līdz veikalam noklāt ar 
asfaltu. Darbus šajā objektā veiks 
AS”LATVIJAS AUTOCEĻU UZ-
TURĒTĀJS” Alūksnes ceļu rajons.

Mārkalnē īsteno 
LEADER atbal-
stīto projektu
  Daiga Vītola,
Mārkalnes un Pededzes 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

  Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas pasā-
kuma „Lauku ekonomikas da-
žādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritori-
jā” ietvaros atbalstīts projekts 
Nr. 10-07- LL31 – L 413201-
000032 „Sporta inventāra 
iegāde brīvā laika pavadīšanas 
iespēju dažādošanai Mārkal-
nes pagastā”.
  Mārkalnes pagasta iedzīvotā-
jiem pēc projekta īstenošanas 
būs pieejams sporta inventārs 
dažādām brīvā laika pavadīšanas 
iespējām, sporta aktivitāšu veici-
nāšanai laukos. Sporta inventāru 
varēs izmantot individuālām 
nodarbībām, attīstot un uzlabojot 
fizisko izturību un veselību. Brī-
vā laika pavadīšanai ģimenēm ar 
bērniem, skolēniem, jauniešiem, 
kuri visaktīvāk piedalās dažādās 
aktivitātēs. Iesaistot visu vecuma 
grupu pagasta iedzīvotājus, 
nodrošinot iespējami labākus 
apstākļus un pieejamību sporta 
nodarbībām visu gadu. Projekta 
kopējā summa Ls 1324,05.

  Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un 
Ziemera pagastu pārvalžu 
teritorijas attīstības speciāliste
 
  Alūksnes novada Ziemera pagas-
ta Māriņkalnā šobrīd tiek īstenots 
projekts „Māriņkalna sabiedriskā 
centra aprīkošana, pilnveidošana 
un attīstība”.

  Projekts tiek īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīko-

juma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem”.
  Vietējā tautas nama otrajā stāvā 
Ziemera pagasta pārvalde ir 
atvēlējusi telpas sabiedriskā centra 
izveidei. Laikā, kad datorspēles 
un modernie mediji ir veicinājuši 
cilvēka emocionālo vientulību, sa-
biedriskais centrs būs lielisks veids, 
kā cilvēkiem veidot savstarpējo 
saskarsmi un domu apmaiņu, satikt 

Māriņkalnā aprīkos sabiedrisko centru

Projekti www.aluksne.lv
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EIROPAS SAVIENĪBA
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PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 

EIROPAS SAVIENĪBA

  Simona Sakalauskīte,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību praktikante

  Alūksnes novada pašvaldības 
ainavu arhitekts Agris Veismanis 
izstrādājis Alūksnes muižas par-
ka rekonstrukcijas programmu 
„Gadsimtu sasaukšanās”, kuras 
mērķis ir sakopt un pilnveidot 
Alūksnes muižas parku, izveido-
jot to kā ainavu parku paraugu 
Baltijā.

  - Alūksnes muižas parks Fīting-
hofu laikā tika veidots 100 gadu 
garumā, tas piedzīvoja pārveidoju-
mus padomju laikā un arī pašlaik 
to veidojam, līdz ar to nosaukums 
„Gadsimtu sasaukšanās” man likās 
piemērots. Parks ir mūsu vēsture, 
kas jāsaglabā nākamajām paau-
dzēm, - uzsver A. Veismanis.
 Parka rekonstrukcijas program-
ma izstrādāta desmit gadiem un 
tā sastāv no 4 daļām. Pirmā daļā 
paredzēta mazo arhitektūras formu 

rekonstrukcija un atjaunošana, 
kurā iekļauta Aleksandra paviljona, 
Mauzoleja, Eola tempļa, Obeliska, 
Ovālās un apaļās strūklakas izpēte, 
to restaurācijas projekta izstrāde un 
restaurācija. Paredzēta atjaunošanas 
projekta izstrāde pēc fotogrāfi-
jām un uzmērījumiem Pomonas 
templim, Putnu paviljonam, Ķīniešu 
paviljonam, Venēciešu tilta margām 
ar laternām un to atjaunošana, kā 
arī Kanovas vāzes divu kopiju 
izgatavošana un uzstādīšana. Tāpat 
arī paredzēta jaunu, mākslinieciski 
augstvērtīgu, parkam atbilstošu vei-
dojumu izvietošana parka – Vindzo-
rietes, Apolona tēli, piemiņas vieta 
Ernsta Glikam.
  Otrā programmas daļa ir stādīju-
mu rekonstrukcija un ierīkošana. 
Pie šiem darbiem strādāts gan jau 
iepriekšējos gadus, gan arī šobrīd. 
Tiek paredzēta stādījumu papildi-
nāšana ar vietējām un svešzemju 
koku un krūmu sugām, šķirnēm, 
tiks sakopti parka dižkoki, kā arī 
izveidots labirints pie Jaunās pils. 

Ap Lielo dīķi projektēs ziemciešu 
dobes, parkā pie ezera būs sūnu un 
viršu dārzi, paparžu grava.
 Trešā daļa paredz parka infrastruk-
tūras sakārtošanu - ielu un celiņu 
renovācija, kas gandrīz jau pabeig-
ta, stāvlaukumu izveide. Rijukalna 
un Vējkalna ielu krustojumā un 
Siguldas ielas galā būs pieejamas 
pārvietojamās bio-tualetes. Tiks 
izvietoti jauni soliņi un atkritumu 
urnas. Pie Vējiņa, Koloniādes un 
Aleksandra paviljona atjaunos kāp-
nes. Paredzēts labiekārtot peldvietu 
„Vējiņš” un bērnu rotaļu laukumu, 
veikt Saules tilta remontu, mitrājā 
ar dēļu klājumu izveidot pontonus. 
Ap lielo dīķi plānots rekonstruēt 
gājēju celiņa apgaismojumu, ierīkot 
elektrību pie Apaļās un Ovālās 
strūklakas, izgaismot atsevišķus ko-
kus un mazās arhitektūras formas. 
Iecerēts uzstādīt dekoratīvās sētas 
1500 m ap muižas parku un iegādā-
ties videokameras, lai uzstādītu pie 
Jaunās pils, mazajām arhitektūras 
formām. 

  Ceturtais posms ir Alūksnes mui-
žas parka popularizēšana - tiks izga-
tavots un pie ieejām parkā uzstādīts 
informatīvais parka plāns, paredzēta 
informatīvo zīmju un stendu izgata-
vošana un izlikšana pie mazajām ar-
hitektūras formām, dabas objektiem 
un dižkokiem, kā arī tiks izgatavoti 
bukleti un prospekti par Alūksnes 
muižas parku. Lai apkopotu visu 
par Alūksnes muižas parku, plānots 
izdot bilingvālu grāmatu.
 Iecerētajiem darbiem tiek plānoti 
dažādi finansējuma avoti – gan 
pašvaldības budžeta līdzekļi, gan 
dažādu programmu finansējuma 
piesaiste projektos. Iecerēts, ka 
sadarbībā ar Pavlovskas parka 
muzejrezervātu Krievijā izstrādās 
projektu, kurā tiks iekļauta daļa no 
šeit minētās programmas, iesniegša-
nai Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
programmā.

Alūksnes muižas parka rekonstrukcijas programma

vienam otru. Cilvēku savstarpējās 
saites un attiecības ar draugiem tikai 
stiprināsies, ja viņi interesanti un 
saturīgi pavadīs brīvo laiku. Šobrīd 
pagastā nav vietas, kur jaunieši vai 
vecāka gadagājuma ļaudis varētu 
sanākt, kopīgi darboties vai ap-
spriesties, kur būtu nepieciešamais 
materiāltehniskais nodrošinājums, 
patīkama atmosfēra. Telpu atrašanās 
tuvu skolai nodrošinātu pagasta ie-
dzīvotāju forumā izteikto vēlmi, lai 
pagastā tiktu izveidots sabiedriskais 
centrs, kur garajos rudens un ziemas 
vakaros pulcēties iedzīvotājiem

  Tautas namā darbojas biedrība „Ie-
viņa”, tāpat telpas izmanto arī 29. 
Ziemeru mazpulks un pensionāru 
apvienība, kuros ir pārstāvēti dažā-
du paaudžu pagasta iedzīvotāji. Par 
pagasta pārvaldes līdzekļiem šajās 
telpās savulaik ir veikts kosmētis-
kais remonts, taču tās ir stāvējušas 
tukšas. Sabiedriskajam centram tiks 
iegādāts aprīkojums un mēbeles. 
Projektu realizē biedrība „Ieviņa”, 
tā kopējās izmaksas ir Ls 3633,35, 
no kuriem Ls 363,35 ir Alūksnes 
novada pašvaldības līdzfinansējums.

Jaunais rotaļu laukums ir košs un atraktīvs
Foto no Zeltiņu pagasta pārvaldes arhīva

Alūksnē būs
Vidzemes un
Latgales
Dziesmu diena
 Alūksnes novadā šovasar gai-
dāmi vairāki plaši pasākumi. 
Maijā pilsētu pieskandēja Lat-
gales un Vidzemes izglītības 
iestāžu pūtēju orķestri, nupat 
aizvadīti pirmie Alūksnes no-
vada svētki, taču arī turpmāk 
būs interesanti pasākumi. 

 2. jūlijā Alūksnē notiks Vidze-
mes un Latgales Dziesmu diena, 
kurā piedalīsies 56 sieviešu un 
jauktie kori. Dienas laikā notiks 
koru koncerti pilsētā, vairāki 
kori izrādījuši vēlmi dziedāt 
baznīcās, bet vakarā noslēguma 
koncerts notiks Pilssalas estrādē. 
Lai tas būtu interesants gan da-
lībniekiem, gan skatītājiem, koru 
dziedājumu pavadīs akustiskā 
grupa, koncertā piedalīsies arī 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris, 
Alsviķu deju kolektīvs „Jandāls” 
un Jaunlaicenes folkloras kopa 
„Putnis”. Kopā ar koriem un arī 
individuāli dziedās Vidzemes un 
Latgales dziedošās ģimenes.



Alūksnes Novada Vēstis  5.01.06.2011.

Kultūra www.aluksne.lv

  Linda Laiva,
Ilzenes pagasta SKIM centra  
„Dailes” vadītāja

  Maijs Ilzenes pagasta „Dailēs” ir 
bijis notikumiem bagāts mēnesis. 

  Prieku sagādāja mazo vokālistu 
konkurss „Cālis 2011”, kurā Pava-
saris no miega modināja krāšņus 
un atraktīvus Tauriņus, kopā ar 
bērniem meklēja Saulīti, kas bija 
aizslēpusies aiz mākoņmaliņas un 
klausījās mazajos Cālēnos, kas rūpī-
gi bija mācījušies savas dziesmiņas. 
Uz novada konkursu „Cālis 2011” 
tika izvirzīts Andris Kokarēvičs, 
kurš ieguva Cāļa – džentlmeņa 
titulu. Paldies Andra vecākiem un 
Olīvijai Jēģerei par ieguldīto darbu!
  4. maijā - Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pasludi-
nāšanas svētkos sanācām visi kopā 

uz Lejasciema pašdarbnieku – kora 
„Kaprīze” un vidusskolas jauktā 
ansambļa, koncertu „Pilna sauja 
mīlestības”. Koncertā valdīja ļoti 
svinīga un patiesi sirsnīga atmosfēra 
un lejasciemieši iepriecināja ar ļoti 
kvalitatīvu sniegumu.
  Interesanta skaistumkopšanas 
diena dāmām bija 6. maijā, kad 
seminārā (sadarbībā ar LLKC) 
iepazinām dabas kosmētiku, tās 
daudzveidību, ietekmi uz mūsu 
organismu, paši veidojām dažādas 
sejas maskas un, protams, arī izmē-
ģinājām to iedarbību. Paldies visiem 
interesentiem par atsaucību!
  13. maijā smējāmies kopā ar 
Annas amatierkolektīvu, kurš M. 
Upenieces vadībā uzveda 2 lugas 
„Inteliģentās dāmas” un „Precības 
„Ķipīšos””. Starplaikā uzstājās 
Ilzenes lepnums – sieviešu vokālais 
ansamblis, kurš pēc dalības novada 

Maijs Ilzenes „Dailēs”
skatē tika izvirzīts uz reģiona 
skati. Paldies par sadarbību vokālā 
ansambļa jaunā imidža veidošanā 
pagasta pārvaldei, Gundegai Mele-
cei, Inai Rubenei, Maritai Vējiņai, 
Olīvijai Jēģerei un Rudītei Liepiņai. 
13. maija vakaru noslēdzām ar kār-
tīgu lustēšanos ballē kopā ar grupu 
„Galaktika”.
  15. maijs – Ģimenes diena. Šo 
dienu centrā „Dailes” atzīmēja 
Ilzenes pamatskolas skolēni, viņu 
vecāki un darbinieki. Pārdomāts un 
sirsnīgs koncerts skolēnu sniegumā 
sasildīja skatītāju sirsniņas. Pēc 
tam bērni kopā ar vecākiem varēja 
piedalīties dažādās radošās aktivitā-
tēs – ārstniecības augu un dārzeņu 
sēklu atpazīšanā, vafeļu cepšanā, 
tautasdziesmu un mīklu minēšanā, 
sērkociņu kastu torņu būvēšanā un 
bumbas trāpīšanā grozā. Galvenais 
bija kopā būšana un kopīgu pozitīvu 

emociju iegūšana.
  19. maijā Ilzenes bibliotēkā notika 
literāri - muzikāls pasākums „Ezer-
lāses stundā”. Pasākumā iepazinām 
A. Plauža grāmatu „Promaizejot 
– atgriezīsimies”. Dzejas cienītāji 
sirsnīgā atmosfērā klausījās dzeju, 
katrs pastāstīja par savu mīļāko 
dzejnieku un runāja dzejoļus.
  Maija pēdējā nedēļā mūsu sporta 
zāles pārzine Laura Valujeviča 
sadarbībā ar Ilzenes pamatskolas 
sporta skolotāju Inesi rīkoja skolē-
niem aktīvās atpūtas un sporta pa-
sākumu „Esi aktīvs - būsi vesels!”. 
Sacensības notika starp skolēnu 
komandām, bet īpašu prieku viņiem 
sagādāja fakts, ka dažās disciplīnās 
startēja arī skolotāju komanda. 
Aktīvām nodarbēm pa vidu noritēja 
jautājumu - atbilžu turnīrs par ve-
selīgu dzīvesveidu, kustību nozīmi, 
uztura sabalansēšanu un citu.

  Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
direktore

  Alūksnes novada pašvaldības 
publiskās bibliotēkas saviem 
apmeklētājiem piedāvā plašu 
grāmatu un periodisko izdevumu 
klāstu, taču ikdienas dzīve nav 
iedomājama bez informācijas, 
ko piedāvā elektroniskie infor-
mācijas nesēji, tajā skaitā arī 
internets.

  Lai palielinātu pašvaldību publisko 
bibliotēku sniegto pakalpojumu 
apjomu, kvalitāti un konkurētspēju, 
valsts aģentūra „Kultūras informā-
cijas sistēmas” panākusi vienošanos 
arī ar SIA Lursoft par neierobežotu 
Lursoft datu bāzes „Laikrakstu 
bibliotēka” (www.news.lv) pieeju 

visām pašvaldību publiskajām 
bibliotēkām bez abonēšanas mak-
sas. Tātad arī ikviens bibliotēkas 
apmeklētājs informāciju no šīs datu 
bāzes var saņemt bez maksas un 
neierobežotā apjomā. 
  „Laikrakstu bibliotēka” satur vai-
rāk kā 50 Latvijas centrālo un vietē-
jo periodisko izdevumu (piemēram, 
„Alūksnes Ziņas”, „Diena”, „Jurista 
Vārds”, „Dienas Bizness”, „Komer-
santa Vēstnesis”, „Latvijas Avīze”, 
„Praktiskais Latvietis” u.c.) pilna 
teksta publikācijas, aktuālās ziņas. 
Datu bāze nodrošina ērtu un ātru in-
formācijas meklēšanu par tieši Jums 
interesējošiem jautājumiem. 
 Kopš 2008. gada beigām visām 
pašvaldību publiskajām bibliotēkām 
bez abonēšanas maksas ir pieejama 
Letonikas (www.letonika.lv) datu 
bāze, kas arī 2011. gadā saglabās 

šos pieejas nosacījumus. Letonika 
ir latviska uzziņu un tulkošanas 
sistēma internetā, jauns interneta 
pakalpojums, kura galvenais mērķis 
ir sniegt sistematizētu, enciklopē-
disku uzziņu un tulkošanas infor-
māciju, radot jaunus, apzinot esošos 
un vienuviet apkopojot digitālos 
resursus par Latviju. Patlaban šie 
resursi ietver Latvijas Enciklopē-
disko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, 
Meža enciklopēdiju, tulkojošās un 
skaidrojošās datorvārdnīcas, dato-
renciklopēdiju „Latvijas vēsture” un 
citu. Datu bāzes sadaļā „Literatūra” 
atradīsiet informāciju par 22 lat-
viešu literatūras klasiķiem un viņu 
darbus, kopumā ~ 200 pilnteksta 
darbu kolekcijas (piemēram, A. 
Pumpura „Lāčplēsis”, R. Blaumaņa 
„Pazudušais dēls” vai G. Repšes 
„Ugunszīme”).

  Letonika un Lursoft „Laikraks-
tu bibliotēka” resursi ir pieejami 
ikvienam bibliotēkas apmeklētājam 
bez maksas, izmantojot bibliotēkas 
datorus vai ar savu portatīvo datoru 
pieslēdzoties bibliotēkas bezvadu 
(Wi-Fi) interneta  tīklam. Aicinām 
tos aktīvi izmantot, tādējādi taupot 
savu laiku un naudu! Bibliotekāri 
palīdzēs Jums darbā ar datu bāzēm, 
lai atlasītu Jums  aktuālo un nepie-
ciešamo informāciju.
  Valsts aģentūra „Kultūras infor-
mācijas sistēmas” VVBIS projekta 
„Elektroniskās publikācijas Latvijas 
bibliotēkām” ietvaros ilgtermiņā 
sekmē un attīsta Latvijas bibliotē-
ku nodrošinājumu ar Latvijas un 
ārvalstu elektronisko publikāciju 
datu bāzēm, līdzfinansējot un/vai 
administrējot to pieeju.

Datu bāzes pieejamas bez maksas

  Sandra Jankovska,
Jaunlaicenes muižas muzeja
vadītāja

  Mani vecāki mājās runāja literā-
ro latviešu valodu, tomēr atseviš-
ķi malēniešu vārdi un īpatnējā 
vārdu laušana palika pie mums. 
Klausos, ka mūspusē (visā lielajā 
Atzeles zemē – tas ir Alūksnes, 
Apes, Gulbenes un Balvu nova-
dos) tāpat runā vēl šodien.

  Malēnietim putra vēl arvien ir 
sālaina nevis sāļa. Visas malēnie-
tes saka savu „nē” ar ļoti platu un 
lauztu „ē”, tā, ka tas izklausās pēc 
„nā”. Esmu dzirdējusi mēģinājumus 
atdarināt malēniešu lauzto izrunu, 
un secināju, ka to nevar izdarīt. Kas 
ir, tas ir, kā nav, tā nav. Mana dzir-
des atmiņa ir saglabājusi valodas 
izrunas īpatnības, bet runāt pilnos 
teikumos man ir jāmācās. 
  Kad Veclaicenes pamatskolā 
apguvu latviešu valodas gramatiku 
- apjuku, kādēļ gan mani senči tādi 
jocīgi. Valoda pilna ar „ģermānis-
miem” un „rusicismiem”, un vēl 
nezin kādiem „ismiem”? Toreiz šis 
jautājums palika neatbildēts. Bet 
mieru man tas nav devis visu mūžu.
  Jāņa Mauliņa grāmata „Malēnieši” 
deva vielu pārdomām. 2010. gadā 
iznāca Daces Markus un Jēkaba 

Raipuļa grāmata „Radošie malēnieši 
un viņu valoda”. Tā ļoti cēla manu, 
malēnietes, pašapziņu. Šīs grāmatas 
iespaidā Jaunlaicenes muižas muze-
jā tapa „Malēniešu vārdu spēle”.
 Mūsu novada vēsturnieks Jānis 
Polis ievirzīja manu, ne visai mērķ-
tiecīgo, darbību pareizajā gultnē, 
dodot padomus, norādot, kādi pētī-
jumi ir veikti un kur atrast nepiecie-
šamo literatūru. Apguvu iespaidīgu 
materiālu apjomu un biju pārsteigta, 
cik daudz informācijas pēdējā laikā 
parādījies par malēniešiem. Pirms 
6 - 7 gadiem tā visa vēl nebija.
  Pieņemot, ka ne es viena dzīvo-
ju neziņā par savu izcelšanos un 
valodu, vienu stendu muzeja izstādē 
„Ceļš zem kājām” veidojām par 
malēniešu raksturu, izcelšanos un 
valodu, cerot dot impulsu apmeklē-
tājiem veikt pašiem savus meklēju-
mus un atklājumus.
  Jaunlaicenes tautas nama vadītāja 
Māra Svārupe pēc vietējo iedzīvo-
tāju ierosinājuma veidoja pasākumu 
„Malēniešu gaismas maiss”, kopā 
ar folkloras kopas „Putnis” vadītāju 
Ingu Ārsti. Jaunlaicenes muižas 
muzeja darba ar apmeklētājiem 
un izglītojošā darba vadītāja Inese 
Dārziņa ir folkloras kopas dalībnie-
ce un viņa stāstīja par gatavošanos 
šim pasākumam. Sev par pārsteigu-
mu folkloras kopas dalībnieku vidū 

Jaunlaicenē būs malēniešu valodas skola Pateicība
  Jaunlaicenes muižas muzejs 
izsaka pateicību Jaunlaicenes, 
Veclaicenes un Ziemera pagas-
ta kaimiņiem par brīvprātīgi 
nostrādātajām 205 stundām 
muzeju nakts pasākumā 14. 
maijā:
  Aigaram Augulim, Ārijai 
Dangai, Rasai Grigorjevai, Ivetai 
Šķepastei, Maijai Pilskalnietei, 
Ingai Ārstei, Mārai Svārupei, 
Solvitai Cekulei, Unai Muriņai, 
Uldim Jāņekalnam, Kristīnei 
Pilskalnietei, Guntim Meisteram, 
Baibai Meisterei, Kasparam 
Svārupam, Simonai Raudiņai, 
Mārtiņam Muižniekam, An-
namarijai Trausai, Valērijam Gri-
gorjevam, Antai Apinei, Zinaidai 
Volcītei, Astrai Plukšai, Maijai 
Podegradei, Dzintrai Virkai, 
Agitai Sirmovičai, Intai Muriņai, 
Jānim Prindulim, Ilutai Murato-
vai, Oskaram Lauzim, Sandrim 
Lauzim, Andai Plaumai, Lienei 
Volcītei, Inesei Dāziņai, Elīnai 
Dārziņai, Ārijai Graudiņai, Ilmā-
ram Saldābolam, Dinai Jāņekal-
nei, Elzai Zariņai, Paulai Zariņai, 
Vladimiram Jankovskim, Mikum 
Cekulim, Jēkabam Grigorjevam.

  Par morālu un materiālu 
atbalstu paldies: 
  Andim Zariņam, Ivaram 
Zariņam, Ivetai Vārtukapteinei, 
Judītei Kaktiņai, Astrai Muriņai.

atraduši lieliskus malēniešu valodas 
pratējus jaunākajās paaudzēs. Arī 
Māra, acīm mirdzot, stāstīja, ka ru-
nājoties ar cilvēkiem atklājas arvien 
jauni pārsteigumi.
  Lai mudinātu malēniešus atkal 
runāt malēniski, Jaunlaicenes 
muižas muzejs uzsāk malēniešu 
valodas skolas darbu, lai uzkrātu 
esošo bagātību un dalītos tajā ar 
citiem. Skolas darbu plānojam katra 
mēneša pēdējā sestdienā pulksten 
11 un uz pirmo nodarbību gaidīsim 

25. jūnijā.
 Mācīsimies runāt pašas, mācīsim 
citus, darbosimies kopā ar folklo-
ras kopu „Putnis”. Apgūsim senus 
vārdus, kurus vēl lietojam, bet 
kuru nozīme mums no apziņas jau 
zudusi.
  Gaidīsim interesentus uz pirmo 
nodarbību 25. jūnijā pulksten 11 
Jaunlaicenes muižas muzejā. Varbūt 
vēl nav par vēlu un mēs varēsim 
atdzīvināt malēniešu valodu?

Tie, kas vēl prot malēniski izteikties – 2. rindā no kreisās Aigars Augulis, Aivars Puzu-
lis, Pēteris Svārups, Māra Grigule, Dzidra Stalšāne, Verners Ratseps, 1. rindā no krei-
sās Valda Cekule, Vera Augule, Marta Kristkalne, Anna Jansone, Mollija Cukurkalne

„Grēku
kalna dēkaiņi” 
Alūksnē
  „Muzikālais teātris 7” šova-
sar skatītājiem piedāvās jaunu, 
dzīvespriecīgu un muzikālu 
komēdiju „Grēku kalna dēkai-
ņi”, kas Pilssalas estrādē būs 
skatāma 6. augustā 19.00.

  Pat vismazākajā Latvijas 
ciematā ir savs „grēku kalns” - 
vieta, kur paaudzēm pulcējušies 
ļaudis. Grēku kalnā vienmēr 
bijušas labākās balles un skais-
tākie svētki, te tiekas romantiski 
mīlnieki, bezbēdīgas rotaļas triec 
bērni, pastaigājas pensionāri, 
klačiņu uzsit draugi, bet biznesa 
haizivis ļaužu iecienīto vietu 
vēlas pārvērst privātīpašumā. 
Tieši par šādu grēku kalnu, tātad 
- par jebkuru Latvijas pilsētu vai 
ciematu, stāstīs „Muzikālā teātra 
7” šīs vasaras izrāde. 
  Šogad lomās iejutīsies Akvelīna 
Līvmane, Jānis Skanis, Jolanda 
Suvorova, Valters Krauze, Liene 
Šomase, Atis Auzāns un Oran-
žais koris, Mārtiņš Brūveris, 
Ieva Sutugova, Gints Andžāns, 
māsas Legzdiņas, Voldemārs 
Šoriņš, Kārlis Anitens un Alberts 
Kivlenieks.
  Biļetes iepriekšpārdošanā 
nopērkamas Alūksnes pilsētas 
Tautas namā, „Biļešu Paradīzes” 
kasēs un internetā – www.biles-
uparadize.lv. Labākās sēdvietas 
numurētas (Ls 4 – Ls 6). Ieejas 
biļetes cena izrādes dienā – Ls 4. 
Ieeja no 18.00.
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  Svetlana Veselova,
Pededzes pamatskolas skolotāja 

  Aprīļa nogalē Pededzes pamat-
skolu sasniedza patīkama vēsts – 
žurnālists Ansis Bogustovs izvēlē-
jies mūsu skolu kā atraktīvus un 
zinātkārus bērnus un uzaicinājis 
piedalīties Eiropas dienas svinībās 
Rīgā.

  8. maija rītā 20 vecāko klašu 
skolēni un 2 skolotājas kāpām auto-
busā, lai kopā ar Liepnas internāt-
skolas audzēkņiem dotos patīkamā 
piedzīvojumā. Rīgā laipni sagaidīja 
Eiropas Savienības pārstāvniecības 
Latvijā pārstāve Aiva, kas nenogur-
stoši par mums rūpējās visas dienās 

garumā. Diena sākās ar interesantu 
pasākumu bija Okupācijas muzejā, 
kur 9. klašu skolēni pamēģināja 
nokārtot daļu no vēstures eksāme-
na, bet 7. - 8. klašu skolēni pētīja 
partizānu kustību. Tālāk ceļš caur 
Vecrīgu veda uz Vērmaņdārzu, 
kur risinājās Eiropas dārza svētki. 
Informatīvajās teltīs ikvienam inte-
resentam bija iespēja saņemt izziņas 
materiālus par brīvprātīgo darbu 
dažādās sociālajās jomās, skaid-
rojumus par brīvprātīgo kustības 
pamatprincipiem, kā arī praktiskus 
ieteikumus, kā iesaistīties sabiedrī-
bai tik būtiskajā sociālajā kustībā. 
Atbildot uz dalīborganizāciju sa-
gatavotajiem jautājumiem, izpildot 
aizraujošus uzdevumus un sakrājot 

Pededzieši Eiropas dienas svinībās Rīgā

  Laila Boka,
Ilzenes mazpulku vadītāja

 Pēc vairāku gadu pārtraukuma Ilzenes 
mazpulki, vecāku iedrošināti, atsākuši savu 
darbību.

 Mazpulki ir starptautiska bērnu un jaunatnes 
izglītības organizācija, kuras ideja ir mācoties 
darīt un darot mācīties. Mazpulku organizāci-
jas mērķis ir  veicināt, lai ikviens veidotos par 
pilnvērtīgu personību - gudru, darbīgu, drošu, 
lielisku cilvēku, palīdzēt bērniem un jaunie-
šiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un 
mācīt iekļauties mūsdienu strauji mainīgajā 
sabiedrībā.
 Mūsu mazpulcēni jau šopavasar ir iegā-
dājušies burkānu sēklas un audzēs burkā-
nus pārdošanai Latvijas lielākajai dārzeņu 
saimniecībai „Ezerkauliņi”, ar kuru jau 
noslēgts līgums par burkānu iepirkšanu. Esam 
domājuši arī par citu praktisku darbošanos, 
sadarbību ar Ziemeru mazpulku organizāciju. 
Maija sākumā kopā ar citiem mūsu novada 
mazpulcēniem piedalījāmies Jūrmalā notiku-
šajās Latvijas mazpulku sporta spēlēs. Šādas 
iespējas ir ļoti nepieciešamas, jo veido mūsu 

bērnus drošākus un dod pieredzi un zināšanas.
 Lielajā Talkā mazpulcēni kopā ar saviem 
vecākiem piedalījās pašu izstrādātā projekta 
„Dabas takas izveide ceļā Darbnīcas - Zvirg-
zdiņi” īstenošanā. Te jāsaka paldies Vijai 
un Sarmītei Salmiņām, kuras deva ierosmi 
šādai lietai, jo bija ievērojušas, ka šī ceļa 
malā aug 15 dažādu sugu koki. Tā nu talkas 
dienā papildinājām ceļa malu ar vēl 6 sugām 
dabiski augošu koku un krūmu un pielikām 
katram kokam plāksnīti ar informāciju. Vēl 
ir iecere citu gadu papildināt ceļa malu arī ar 
pļavu un mežu puķēm un ārstniecības augiem. 
Tas palīdzēs veidot izpratni mūsu bērniem 
un arī mums pašiem par dabu mums apkārt, 
mācīs atpazīt kokus arī tad, kad tie nometuši 
lapas. Tā pamazām veidosim nopietnu dabas 
taku, kuru aicināsim raudzīt arī ciemiņus no 
citurienes.
 Paldies par kastanīša stādu Velgai Kazakai, 
par lazdām Tālivaldim Mednim, par eglēm 
Gundaram Salmiņam, kā arī par praktisko 
darbu ar zāģi Gundaram Melecim un par 
uzrakstu sagatavošanu - Jurim Līdumniekam. 
Aicinām ikvienu izstaigāt šo taku! Gaidīsim 
arī ierosmes no iedzīvotājiem.

Darbību atsāk Ilzenes mazpulki
  Selga Bībere,
Pededzes pamatskolas direktore

 6. maija pēcpusdienā Pededzes pamatskolā 
valdīja īpaša gaisotne, jo atkal klāt Māmi-
ņu diena, kad tradicionāli atskatāmies uz 
paveikto interešu izglītībā un mājturības 
stundās.

 Šoreiz pasākums sākās ar vecāku sapulci, 
kurā skolas direktore iepazīstināja vecākus 
ar paveikto 2010./2011.mācību gadā. Vecāki 
saņēma informatīvos bukletus ar apkopoto in-
formāciju par panākumiem mācību priekšme-
tu olimpiādēs, dalību konkursos un projektos, 
panākumiem sportā. Jāatzīmē, ka novada 
pasākumos piedalījušies 30% skolēnu.
 Bāriņtiesas locekle Alla Orehova aicināja 
vecākus pievērst uzmanību bērnu drošībai 
vasaras periodā, akcentēja vecāku atbildību 
un pienākumus, kā arī iepazīstināja ar pasāku-
miem, kas jāveic, ja vecāki dodas uz ārzemēm 
un bērns paliek Latvijā. Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Kupča turpināja tēmu par 
bērnu drošību, kā arī informēja vecākus par 
aktivitātēm novada pašvaldībā skolēnu pār-
vadājumu un ēdināšanas pakalpojumu jomā. 

Labprāt atbildēja uz vecāku jautājumiem. 
Visiem bija iespēja aplūkot skolēnu darbu 
izstādi, jo mājturības stundās jau sliņķu nav.
 Dienas skaistākie mirkļi norisinājās Pededzes 
tautas namā, kur pulcējās vecāki, skolotāji un 
skolēni uz skaistu koncertu, veltītu vistuvā-
kajiem cilvēkiem – savai ģimenei. Koncertā 
piedalījās skolotājas I. Mellītes vadītais teātra 
pulciņš ar „Pirātu skolu”, raitu deju soli rādīja 
visi skolēni no pirmsskolas līdz 9. klasei (sko-
lotāja L. Uglovska). Skanīgi bija gan solistu, 
gan dueta priekšnesumi (skolotāja J. Keiva).
 Skolas kolektīvs no Izglītības pārvaldes vadī-
tājas Guntas Kupčas rokām saņēma skolas un 
3 programmu akreditācijas lapas uz 6 gadiem. 
Izskanēja paldies vārdi arī pagasta pārvaldes 
vadītājai Intai Ņikitinai.
 Pededzes pamatskolas kolektīvs teica siltu 
paldies vecākiem – Ļenai un Sergejam Ka-
minskiem, Ievai Mellītei un Konstantinam 
Rakovam, Angelinai Polosinai un Fevronijai 
Markovai, Kasparam Šolkam un Vjačeslavam 
Bogdanovam par īpašu atbalstu skolai.
 Ceram, ka pašu lietās sveces darīs gaišas 
vecāku sirdis un palīdzēs bērniem sekmīgi 
pabeigt mācību gadu, lai vasaru sagaidītu ar 
gandarījumu par labi paveiktu darbu.

Pededzē atskatās uz mācību gadu

www.aluksne.lvIzglītība

Pededzes skolēni pie Okupācijas muzeja
Foto no Pededzes pamatskolas arhīva

uzlīmes, varēja piedalīties vērtīgu 
balvu izlozē, kuras nodrošināja ES 
dalībvalstu vēstniecības, valsts un 
nevalstiskās organizācijas. Šoreiz 
paveicās mūsu meitenēm Tatjanai 
un Kristīnei, kas saņēma balvas no 
Spānijas un Vācijas vēstniecības.
  Organizatori bija parūpējušies par 
skolēnu atpazīstamību, jo ikviens 
ieguva dzeltenu krekliņu, kā arī par 
jauku mājupceļu.
  Paldies esmaja.lv redaktoram An-
sim Bogustovam, ESPL pārstāvei 
Aivai, jaukajiem autobusa šofe-
rīšiem un kaimiņiem no Liepnas 
internātskolas par jauki pavadīto 
dienu un bagātīgajiem iespaidiem!

  Simona Sakalauskīte,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību praktikante

  Alūksnes novada pašvaldība 
šovasar atbalstīs deviņas bēr-
nu vasaras nometnes Alūksnes 
novadā.

  Jāteic, ka kopumā Alūksnes 
novada domes projektu konkursam 
„Alūksnes novada bērnu vasaras 
nometņu projektu konkurss 2011.
gadā” saņemti tikai 11 nometņu 
pieteikumi par kopējo summu Ls 
9082,21, paredzot nometnes 270 
bērniem.
  Iesniegtos pieteikumus pēc nomet-
nēs paredzētā satura vērtēja komisi-
ja, nolemjot atbalstīt astoņas nomet-
nes 189 bērniem par kopējo summu 
Ls 4164,60. Atbalstot 8 nometnes, 
no pašvaldības budžetā nometnēm 
paredzētajiem 5000 latiem palika 
800 lati un Alūksnes novada domes 
deputāti sēdē 26. maijā nolēma pie-
šķirt trūkstošo 461 latu, lai varētu 
atbalstīt arī devīto nometni - “Mēs, 
malēnieši, Malēnijā”.

  Diennakts radošā darba un atpūtas 
nometne „Fantāziju varavīksne 
vienas vasaras saulgriežos” notiks 
no 13. līdz 17. jūnijam Liepnas 
pagastā „Cielaviņās”. Nometne 

paredzēta 20 dalībniekiem vecumā 
no 13 līdz 15 gadiem. Dalības mak-
sa – 7 lati. Nometni rīkos Liepnas 
internātpamatskolas un skolēnu 
ģimeņu atbalsta biedrība. Nometnes 
vadītāja būs Inese Maršava. Bērni 
nometnē varēs papildināt zināšanas 
un prasmes dārzkopībā, kokapstrā-
dē, akmens apstrādē, pavārmākslā, 
pirtslietās. 
Tiks rīkotas sporta, mūzikas akti-
vitātes, ekskursija, pārgājiens un 
nakšņošana notiks teltīs.

  Dienas sporta un tūrisma nomet-
ne „Velotūrisma vasara” notiks 
no 13. līdz 17. jūnijam Alūksnes 
BJC zālē. Nometne paredzēta 25 
dalībniekiem vecumā no 9 līdz 11 
gadiem. Dalības maksa – Ls 15. 
Nometni rīkos Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs. Nometnes vadītāja 
būs Kristīne Vimba. Bērni nometnē 
varēs pilnveidot tūrisma un velo 
braukšanas prasmes, kā arī iepazīt 
Alūksnes tūrisma objektus, ceļu 
satiksmes noteikumus. Tiks rīkotas 
velo nodarbības, kurās varēs apgūt 
pareizu un drošu braukšanu pa šķēr-
šļu trasi un nestandarta sitācijās. 

  Dienas atpūtas un piedzīvojumu 
nometne „Rotaļlietu stāsti kopā 
ar Niķi, Stiķi un Riķi” notiks no 
8. līdz 12. augustam Alūksnes BJC 

zālē. Nometne paredzēta 30 dalīb-
niekiem vecumā no 6 līdz 8 gadiem. 
  Dalības maksa Ls 15. Nometni 
rīkos Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs, to vadīs Kristīne Vimba. 
Nometne veicinās bērnu interesi par 
grāmatu lasīšanu, bērni varēs iepazīt 
latviešu autoru darbus. Nometnei 
izvēlēti Ērika Kūļa literārie varoņi 
– rūķīši Niķis, Stiķis un Riķis. Tās 
laikā bērni ciemosies bibliotēkā, būs 
radošās darbnīcas, puķu stādīšana, 
ekskursija uz Rūjienu, kā arī ārst-
niecības augu vākšana.

  Diennakts sporta un tūrisma 
nometne „Ceļš” (Malēnieši pa suitu 
pēdām) notiks no 6. līdz 12. jūlijam. 
Nometne paredzēta 20 dalībnie-
kiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem. 
Dalības maksa Ls 39. Nometni 
rīkos Alūksnes evanģēliskā luterāņu 
draudze. Nometnes vadītāja būs Eva 
Kliesta. Nometnes laikā jaunieši 
veiks ceļa posmu no Kuldīgas līdz 
Ventspilij kājām, iepazīstot Latvijas 
dabu, vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju, 
mācīsies praktiskajā dzīvē integrēt 
kristīgās vērtības, apgūs ēdiena 
gatavošanu. Dalībnieki būs sadalīti 
5 grupās – vēsturnieki, dabas pēt-
nieki, mūziķi, spēļu organizatori, 
žurnālisti.

 Dienas radošā nometne „Raibā 

nedēļa” notiks no 1. līdz 5. augus-
tam Bejas pamatskolā. Nometne 
paredzēta 25 dalībniekiem vecumā 
no 11 līdz 15 gadiem. Dalības 
maksa Ls 8. Nometni rīkos Bejas 
pamatskola, to vadīs Ineta Pūpola. 
Nometnes laikā bērni varēs darbo-
ties radošajās darbnīcās, tiks rīkotas 
ekspedīcijas, militārās stafetes, 
ievērots veselīgs dzīves veids, 
aktīva atpūta.

 Dienas sporta un tūrisma nometne 
“Liepnas nagliņi” notiks no 13. 
līdz 17. jūnijam Liepnas vidussko-
lā. Tā paredzēta 25 dalībniekiem 
vecumā no 13 līdz 16 gadiem. 
Dalības maksa Ls 2,50. Nometni 
rīkos Liepnas vidusskola, vadītāja 
Ženija Mahņeva. Bērniem tiek 
paredzētas sporta nodarbības, flor-
bols, badmintons, tūrisma elementi, 
radošās spēles, peldēšanās Balvu 
peldbaseinā. 

 Diennakts atpūtas un piedzīvoju-
mu nometne „Izaicinājums” no 
27. jūnija līdz 1. jūlijam Malienas 
pamatskolā. Nometne paredzēta 
24 dalībniekiem vecumā no 14 
līdz 16 gadiem. Dalības maksa Ls 
11. To rīkos Malienas pamatskola, 
vadītāja Ilze Andronova. Bērni 
varēs iemācīties un pilnveidot lauku 
darbu prasmes, būs pieejami pirts 

apmeklējumi, pārgājiens uz Alūksni 
apkārt ezeram, radošās darbnīcas, 
nakts trase, gulēšana teltīs.

 Dienas atpūtas un piedzīvojumu 
nometne „Brīnumus meklējot” 
notiks no 6. līdz 10. jūnijam Ma-
lienas pamatskolā. Tā paredzēta 
20 dalībniekiem vecumā no 6 līdz 
8 gadiem. Dalības maksa Ls 6. To 
rīkos Malienas pamatskola, vadītāja 
Ilze Andronova. Nometnes laikā 
dalībnieki vērīgāk ielūkosies dabas 
objektos un norisēs, iepazīs biolo-
ģisko ārstniecības augu audzēšanu 
un pratīs tos izmantot, iepazīs Lat-
vijas putnus kopā ar Aldi Verneru, 
apgūs prasmes gatavot vienkāršus 
ēdienus un ziepes.

 Diennakts sporta un tūrisma no-
metne „Mēs, malēnieši, Malēnijā 
- 4” no 4. līdz 7. jūlijam notiks 
Alūksnes, Apes un Gulbenes nova-
dos. Tā paredzēta 25 dalībniekiem 
vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Da-
lības maksa Ls 20. Nometni rīkos 
Ģimeņu biedrība „Pie pavarda”, 
bet vadīs Kristīne Vimba. Nomet-
nes laikā paredzēts pārvietoties ar 
velosipēdiem, iepazīstot Alūksnes, 
Apes un Gulbenes novadu tūrisma 
vietas, kā arī ekskursijas, viktorīnas, 
komandu spēles, nakts orientēšanās.

Pašvaldība finansēs deviņas bērnu vasaras nometnes



Alūksnes Novada Vēstis  7.01.06.2011.
Saistošie noteikumi Nr.14/2011

apstiprināti ar Alūksnes novada domes
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(protokols Nr.6, 41.p.)

Spēkā no 02.06.2011.

Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā 

I SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS MINĒTIE 
TERMINI 

  1. Saistošajos noteikumos minētie 
termini:
  1.1. Alūksnes novada Sociālais die-
nests (turpmāk tekstā – Sociālais die-
nests) – Alūksnes novada pašvaldības 
iestāde, kas pilda normatīvajos aktos 
noteiktās sociālā dienesta funkcijas;
  1.2. Sociālās palīdzības pabalsts 
– naudas vai mantisks pabalsts, 
kura piešķiršana balstās uz mate-
riālo resursu novērtēšanu personām 
(ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai 
  1.3. Sociālais darbs – sociālā darba 
speciālista profesionāla darbība, 
lai palīdzētu personām, ģimenēm, 
personu grupām un sabiedrībai kopu-
mā veicināt vai atjaunot savu spēju 
sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai 
funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;
  1.4. Sociālā darba speciālists – per-
sona, kurai ir likumā noteiktā izglī-
tība un kura veic sociālā darbinieka, 
sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitē-
tāja vai sociālās palīdzības organiza-
tora profesionālos pienākumus;
  1.5. Pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
(turpmāk arī – GMI) - pabalsts, ko 
piešķir ģimenei vai atsevišķi  dzīvo-
jošai  personai, kura atzīta par trūcīgu 
atbilstoši  normatīvajiem aktiem par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu 
materiālu atbalstu krīzes situācijā 
nonākušām ģimenēm (personām) 
un veicinātu darbspējīgo personu 
līdzdarbību savas sociālās situācijas 
uzlabošanā;
  1.6. Pamatvajadzības – ēdiens, 
apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, 
obligātā izglītība;
  1.7. Klients – persona, kas saņem 
sociālos pakalpojumus vai sociālo 
palīdzību;
  1.8. Ģimene – sastāv no laulātajiem, 
citām personām vai personu grupām, 
kuras saista radniecība vai citas per-
soniskas attiecības, kurām ir kopēji 
izdevumi par uzturu un kuras mitinās 
vienā mājoklī un tā uzturēšanu veic 
kopīgi;
  1.9. Krīze – emocionālā, psihiskā 
līdzsvara zaudēšana, veselībai vai 
dzīvībai apdraudoša situācija, cilvēka 
stāvoklis, ko izraisījis ārējs notikums, 
kurus indivīds uztver sev kā būtisku 
zaudējumu;
  1.10. Trūcīga persona (ģimene) – 
persona (ģimene), kurai Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā piešķirts 
trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
  1.11. Maznodrošināta persona 
(ģimene) – persona (ģimene), kurai 
piešķirts maznodrošinātas personas 
statuss Alūksnes novada pašvaldības 
noteiktajā kārtībā;
  1.12. Mazaizsargāta persona 
(ģimene) – persona (ģimene), kura 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
atbilst sociāli mazaizsargāto personu 
grupas statusam.

II VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

  2. Saistošie noteikumi nosaka 
sociālas palīdzības pabalstu veidus, to 
apmēru, saņemšanas kārtību, kārtību, 
kādā piešķirams, aprēķināms un 
izmaksājams pabalsts, kā arī pabalstu 
piešķiršanas jautājumos pieņemto 
lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzēšanas 

kārtību Alūksnes novadā.
  3. Saistošo noteikumu mērķis ir no-
teikt pašvaldības sociālās palīdzības 
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu 
atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām 
un mazaizsargātām personām (ģime-
nēm), lai apmierinātu to pamatvaja-
dzības un veicinātu viņu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā.
  
III SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
PABALSTU VEIDI

  4. Latvijas Republikas likumos un 
normatīvajos aktos noteiktie pašval-
dību obligāti izmaksājamie sociālās 
palīdzības pabalsti:
  4.1. pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
(GMI);
  4.2. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;
  4.3. pabalsts bāreņiem un bez vecā-
ku gādības palikušiem bērniem;
  4.4. pabalsts audžuģimenēm;
  4.5. vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā.
  5. Pašvaldība piešķir citus sociālās 
palīdzības pabalstus:
  5.1.  pabalsts pārtikai uzturzīmes 
veidā; 
  5.2. pabalsts mazgāšanās pakalpoju-
mam, izsniedzot talonu.

IV PABALSTS GARANTĒTĀ 
MINIMĀLĀ IENĀKUMU 
LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI

  6. Alūksnes novada pašvaldībā 
garantētais minimālā ienākuma 
līmenis personai ir atbilstošs Ministru 
kabineta noteiktajam.
  7. Trūcīgas personas (ģimenes) 
statusu piešķir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem.
  8. Garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa pabalstu personai (ģimenei) 
piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem un citiem normatīva-
jiem aktiem.
  9. Pabalstu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var 
aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti 
naudā), samaksājot pakalpojuma 
sniedzējam par bērnu ēdināšanu izglī-
tības iestādē, pieaugušo ēdināšanu 
vai izsniedzot uzturzīmes pārtikas 
iegādei. 

V DZĪVOKĻA (MĀJOKĻA)  
PABALSTS

  10. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 
tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres/
apsaimniekošanas maksas, apkures 
un maksas par citiem pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, samaksai personai 
(ģimenei), kura deklarējusi savu 
pamata dzīvesvietu Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā un dzīvo 
atbilstoši deklarētajai adresei.
  11. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
piešķir vienu reizi kalendāra gada 
laikā šādai personai (ģimenei):
  11.1. personai (ģimenei), kura 
atbilst trūcīgas personas (ģimenes) 
statusam;
  11.2. personai (ģimenei), kura atbilst 
maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statusam.
  12. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts šo 
noteikumu 11.punktā minētajām per-
sonām (ģimenēm) tiek aprēķināts kā 
starpība starp palīdzības pieprasītāju 
kopējo GMI un normatīvo izdevumu 

summu un palīdzības pieprasītāju 
kopējiem ienākumiem, izmantojot 
formulu:
    P = GMI + K - I, kur
    P – dzīvokļa (mājokļa) pabalsta 
apmērs;
GMI- noteiktais garantētais minimā-
lais ienākumu līmenis mēnesī palīdzī-
bas pieprasītāja ģimenes locekļiem;
K – vidējie faktiskie mēneša izdevu-
mi par īres/apsaimniekošanas maksu 
un maksu par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, 
nepārsniedzot noteiktos normatīvos 
izdevumus;
I – vidējie mēneša ienākumi palīdzī-
bas pieprasītāja un kopā ar viņu vienā 
mājoklī dzīvojošiem ģimenes locek-
ļiem. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, 
personas (ģimenes) rīcībā esošajos 
ienākumos ieskaita saņemto pabalstu 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai.
  13. Piešķirtā dzīvokļa (mājokļa) pa-
balsta apmērs nevar pārsniegt vidējos 
faktiskos mēneša vai   normatīvos 
izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu.
  14. Normatīvajos izdevumos par 
dzīvokli (mājokli) tiek ieskaitīti 
izdevumi:
  14.1. par dzīvojamo telpu īri vai 
uzturēšanu, ūdeni, kanalizāciju, 
atkritumiem – atbilstoši maksājumu 
dokumentā norādītajai summai;
  14.2. par apkuri:
  14.2.1. visas dzīvojamās telpas 
platības izmaksas, ja tas ir vienistabas 
dzīvoklis vai atsevišķas dzīvojamās 
telpas platības izmaksas, ja tā ir 
istaba kopējā dzīvoklī;
  14.2.2. 36 m² no kopējās platības 
izmaksas vienai personai un katram 
nākamajam ģimenes loceklim 18 m² 
no kopējās platības izmaksas.
  14.2.3. individuālās apkures 
nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī): 
malka – 5 m³ izmaksas gadā vienai 
krāsnij, katrai nākamajai krāsnij 2 m³ 
izmaksas gadā. Ja dzīvoklī (mājoklī) 
ēdiena pagatavošanai izmanto tikai 
malkas plīti, papildus var piešķirt 3 
m³ malkas izmaksas gadā, aprēķinā 
iekļaujot kopējo sadalījumu par gada 
divpadsmit mēnešiem. Aprēķinā 
iekļauj viena kubikmetra vidējo cenu 
gatavai sazāģētai malkai attiecīgajā 
gadā, ieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli, ko nosaka ar sociālā dienesta 
vadītāja rīkojumu, apzinot malkas 
tirgus cenu.
  14.3. par gāzi - 1m³ mēnesī katram 
ģimenes loceklim (atbilstoši attiecī-
gajā laikā spēkā esošiem pakalpoju-
mu tarifiem);
  14.4. par elektroenerģiju – 100 kWh 
ģimenei;
  14.5. izdevumi mēnesī par vienu 
telefonu ģimenei Ls 3,00.
  15. Normatīvajos izdevumos par 
dzīvokli nav ieskaitāma maksa par 
kabeļtelevīziju.
  16. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu var 
pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam 
vai nama apsaimniekotājam.
  17. Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstu, pabalsta pieprasītājs uzrāda 
pasi vai citu personas apliecinošu 
dokumentu un iesniedz vai uzrāda 
šādus dokumentus:
  17.1. iesniegumu, kurā norāda prob-
lēmu un tās vēlamo risinājumu;
  17.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;
  17.3. ienākumus un līdzekļu uzkrā-
jumus apliecinošus dokumentus par 
pēdējiem trīs pilniem kalendāriem 

mēnešiem (piemēram, ienākumi no 
darba algas pēc nodokļu nomaksas, 
ienākumi no saimnieciskā darbības, 
naudas līdzekļu uzkrājumi u.tml.), 
kas nav pieejami valsts un pašvaldību 
datu bāzēs;
  17.4. izdevumus par telpu īres/
apsaimniekošanas maksas un maksas 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu, aplie-
cinošus dokumentus par pēdējiem 
trīs pilniem kalendāriem mēnešiem, 
ja šādi dokumenti nav pieejami 
Alūksnes novada pašvaldībā;
  17.5. citus nepieciešamos doku-
mentus pēc sociālā darba speciālista 
pieprasījuma.
  18. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir 
dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam, 
kurš savās dzīvoklī ilgstoši nedzīvo 
vai nodevis dzīvokli apakšīrē vai 
citas personas lietošanā, un personai 
(ģimenei), kura dzīvo sociālajā mājā 
vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā 
dzīvokļa statuss.
  19. Ja dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
pieprasa persona (ģimene), kuras 
dzīvojamai telpai ir individuālā mal-
kas apkure, tad dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsta aprēķina formulā ņem vērā 
noteiktos izdevumu normatīvus par 
malku un dzīvojamās telpas platību 
un apkures izdevumu apmaksai 
piešķir pabalstu malkas iegādei 
vienu reizi kalendārā gada laikā 40% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas. Pārējo dzīvok-
ļa (mājokļa) pabalsta daļu citu ar 
dzīvojamās telpas lietošanu saistīto 
izdevumu segšanai izmaksā šajos 
saistošajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
malkas iegādei nepiešķir, ja personas 
(ģimenes) īpašumā ir mežs.

VI  PABALSTS BĀREŅIEM UN 
BEZ VECĀKU GĀDĪBAS 
PALIKUŠIEM BĒRNIEM

  20. Pabalstu piešķir Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 12.panta trešās 
un ceturtās daļas, Ministru kabineta 
2005.gada 15.novembra noteikumos 
Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 
noteiktajā kārtībā.
  21. Pēc pilngadības sasniegšanas 
bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, par kura ārpus-
ģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi 
Alūksnes novada bāriņtiesa, ir tiesī-
bas saņemt visus Ministru kabineta 
noteikumos noteiktos pabalstus, tajā 
skaitā:
  21.1. vienreizēju pabalstu patstāvī-
gas dzīves uzsākšanai, kurš ir divu 
sociālā nodrošinājuma pabalstu 
apmērā;
  21.2. vienreizēju pabalstu sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra iegā-
dei, kura apmērs ir Ls175,00;
  21.3. pabalstu ikmēneša izdevu-
miem, kurš ir valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta apmērā, ja sekmīgi 
tiek turpinātas mācības vispārējās 
vidējās, profesionālās izglītības iestā-
dē, augstskolā vai koledžā.

VII PABALSTS 
AUDŽUĢIMENĒM
 
  22. Pabalstu piešķir Bāriņtiesu liku-
ma 25.panta trešajā daļā un Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes 
noteikumi” noteiktajā kārtībā.
  23. Pamatojoties uz Sociālā dienesta 
un audžuģimenes noslēgto līgumu, 
izmaksā pabalstu bērna uzturam un 
pabalstu apģērba, mīkstā inventāra 
iegādei.
  24. Pabalsta apmērs bērna uzturam 
vienam audžuģimenē ievietotam 
bērnam ir Ls 90,00 mēnesī. 
  25. 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.
  26. Personai, kas noslēgusi līgumu 
ar pašvaldību, ir tiesības saņemt  au-
džuģimenes pabalstu no dienas, kad 
bērns nodots aprūpē audžuģimenē.
  27. Ja bērns ievietots audžuģimenē 
uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēne-
si, Sociālais dienests piešķir:
  27.1. 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;
  27.2. pabalstu bērna uzturam 
proporcionāli dienu skaitam, par 
pamatu ņemot šo saistošo noteikumu 
25.punktā noteiktā pabalsta apmēru 
bērna uzturam vienam audžuģimenē 
ievietotam bērnam mēnesī;
  27.3. atbilstoši bērna vajadzībām 
var izsniegt apģērbu, apavus un citas 
bērnam nepieciešamās lietas vai ne-
pieciešamības gadījumā vienreizējo 
pabalstu Ls7,50 apmērā.
  28. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad 
izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, 
kā arī tad, ja bērna uzturēšanās 
audžuģimenē tiek izbeigta pirms 
termiņa.
  29. Audžuģimene divas reizes gadā 
(līdz 1.janvārim un līdz 1.jūlijam) 
iesniedz Sociālajā dienestā pārskatu 
par piešķirto pabalstu bērna uzturam, 
apģērbam un mīkstā inventāra iegā-
dei izlietojumu.

VIII  VIENREIZĒJS PABALSTS 
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

  30. Pabalstu ārkārtas situācijā 
(stihiska nelaime, krīzes situācija vai 
iepriekš neparedzami citi apstākļi, 
t.sk. ģimenes locekļa nāve) piešķir 
līdz 90% no valstī noteiktās mini-
mālās mēneša darba algas personai 
(ģimenei), neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus, bet ņemot 
vērā iepriekš neparedzamo apstākļu 
radīto zaudējumu sekas, un tikai 
tajos gadījumos, ja nepienākas cits 
valsts noteiktais pabalsts vai tas ir 
nepietiekams minimālo izdevumu 
segšanai. Atsevišķos gadījumos par 
pabalsta piešķiršanu lielākā apmērā 
pēc Sociālā dienesta iesniegtajiem 
dokumentiem var izskatīt Alūksnes 
novada domes Sociālo pakalpojumu 
un veselības aprūpes jautājumu ko-
miteja. Galīgo lēmumu par pabalsta 
apmēru, pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes Sociālo pakalpojumu 
un veselības aprūpes jautājumu ko-
mitejas atzinumu, pieņem Sociālais 
dienests.

Turpinājums 8. lappusē

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteiku-
mu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
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Turpinājums no 7. lappuses

  31. Pabalstu piešķir, ja pieprasītāja 
iesniegums saņemts ne vēlāk kā 
piecu darba dienu laikā no ārkārtas 
situācijas rašanās. Lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu pieņem divu 
darba dienu laikā.
  32. Pabalstu ārkārtas situācijā 
personas nāves gadījumā piešķir 
mirušā ģimenes locekļiem (ap-
gādniekiem) vai personai, kura 
uzņemas apbedīšanu. 
  33. Ja mirusi persona, kuras 
dzīvesvieta ir deklarēta Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā 
un tai nav apgādnieku, Sociālais 
dienests slēdz vienošanos ar fizisku 
(juridisku) personu par šī pakal-
pojuma organizēšanu un sedz ar 
apbedīšanu saistītos izdevumus. 
  34. Pabalstu izmaksā divu darba 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 
brīža. 

IX  PABALSTS PĀRTIKAI  
UZTURZĪMES VEIDĀ

  35. Pabalstu kā neatliekamu palī-
dzību piešķir:
  35.1. ja trūcīga, mazaizsargāta 
persona (ģimene) nonākusi krīzes 
apstākļos, dzīvību apdraudošā 
situācijā;
  35.2. ja persona ir bez mājokļa un 
atrodas Alūksnes novada teritorijā.
  36. Pabalstu pārtikai uzturzīmes 
veidā piešķir Ls5,00 vai Ls3,00 
vērtībā un izmaksā ne vēlāk kā 
nākošajā dienā no iesnieguma 
pieņemšanas brīža, pamatojoties 
uz personas iesniegumu un sociālā 
darba speciālista lēmumu.

X PABALSTS MAZGĀŠANĀS 
PAKALPOJUMA APMAKSAI, 
IZSNIEDZOT TALONU

  37. Pabalstu mazgāšanās pakal-
pojuma apmaksai Ls 2,00 apmērā, 
izsniedzot talonu, ne vairāk kā 
divas reizes mēnesī, ja nav iespēju 
rūpēties par personīgo higiēnu savā 
dzīvesvietā un to nevar nodrošināt 
likumiskie apgādnieki, piešķir: 
  37.1. trūcīgai vai maznodrošinātai 
personai (ģimenei);
  37.2. pirmās grupas invalīdam; 
  37.3. personai, kura saņem soci-
ālās aprūpes pakalpojumu dzīves-
vietā;
  37.4. pensionāram, 2. un 3.grupas 
invalīdam, kura ienākumi nepār-
sniedz 70% no valstī noteiktās 
minimālās darba algas.

XI SOCIĀLAS PALĪDZĪBAS 
PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS 
KĀRTĪBA

  38. Pabalstu piešķir šajos noteiku-
mos minētajai personai (ģimenei) 
vai viņas likumiskajam pārstāvim, 
kura savu dzīvesvietu deklarējusi 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā, izņemot pabalstus VI, 
VII nodaļā un 35.2.punktā minētām 
personām.
  39. Nepieciešamā sociālā palīdzī-
ba personai (ģimenei) tiek sniegta 
pēc iespējas tuvāk tās deklarētajai 
dzīvesvietai. 
  40. Piešķirto sociālās palīdzības 
pabalstu izmaksā:
  40.1. Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļā;
  40.2. Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēs;
  40.3. ieskaitot pabalsta pieprasī-
tāja norādītajā kontā kredītiestādē 

vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) 
kontā;
  40.4. vienojoties ar pabalsta 
pieprasītāju, pārskaita pakalpojumu 
sniedzēja kontā.
  41. Sociālās palīdzības saņemšanai 
personai, uzrādot personu aplieci-
nošu dokumentu, invalīda un/vai 
pensionāra apliecību, ja persona ir 
invalīds un/vai pensionārs, sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanas vietā jāiesniedz:
  41.1. rakstisks iesniegums, norādot 
problēmu un vēlamo sociālās palī-
dzības pabalsta veidu;
  41.2. iztikas līdzekļu deklarācija, 
kurā persona sniedz informāciju 
par saviem un ģimenes locekļu 
ienākumiem, līdzekļu uzkrāju-
miem un materiālo stāvokli. Iztikas 
līdzekļu deklarācija un 41.3. un 
41.4. punktos norādītie dokumenti 
nav jāiesniedz, ja lūdz piešķirt 4.3., 
4.4., 4.5. un 5.1.punktos minētos 
pabalstus;
  41.3. strādājošiem - izziņa no 
darba vietas par darba algas apmēru 
pēdējo 3 pilnu mēnešu laikā (pēc 
nodokļu nomaksas);
  41.4. dokuments par uzturlīdzekļu 
maksājumu apmēru, ja otrs vecāks 
nepiedalās bērna uzturēšanā.
  42. Pēc nepieciešamības sociālā 
darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt 
arī citus dokumentus.
  43. Sociālā dienesta sociālā darba 
speciālisti, veicot personas sniegto 
datu apstrādi pašvaldības Soci-
ālās palīdzības administrēšanas 
informācijas sistēmā (SOPA) un 
izmantojot valsts vienotās informā-
cijas sistēmas, pārbauda personas 
sniegtās ziņas un novērtē personas 
dzīves apstākļus, apsekojot dzīves-
vietā, ja tas nepieciešams lēmuma 
pieņemšanai.
  44. Personas (ģimenes) izdevumus 
apliecina:
  44.1. dzīvokļa uzturēšanas, īres un 
citu komunālo maksājumu kvītis, 
attaisnojošie izdevumi malkas 
iegādei;
  44.2. telefona apmaksas rēķini (par 
pēdējiem trim mēnešiem).
  45. Iztikas līdzekļu deklarācijā 
norādītās ziņas Sociālā dienesta 
sociālā darba speciālists ir tiesīgs 
pārbaudīt un apsekot pabalsta pie-
prasītāju dzīvesvietā.
  46. Sociālā dienesta vadītājs 
desmit dienu laikā no iesnieguma, 
deklarācijas un visu nepiecieša-
mo dokumentu saņemšanas brīža 
pieņem lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu vai par atteikumu piešķirt 
pabalstu, ja šajos noteikumos nav 
noteikts cits lēmuma pieņemšanas 
termiņš. 
  47. Pabalsta pieprasītājam un viņa 
ģimenes darbspējīgiem locekļiem 
ir pienākums, slēdzot vienošanos, 
iesaistīties līdzdarbības pasākumos: 
  47.1. sniegt patiesas ziņas par 
saviem un ģimenes locekļu ienā-
kumiem, līdzekļu uzkrājumiem, 
īpašumiem, uztura līgumiem, kā arī 
nekavējoties ziņot par izmaiņām 
savā sociālajā un materiālajā situ-
ācijā, kas nosaka sociālās palīdzības 
saņemšanu;
  47.2. atļaut Sociālā dienesta 
sociālā darba speciālistam pārbaudīt 
sniegto ziņu patiesumu;
  47.3. ja persona ir bezdarbnieks 
darbaspējas vecumā, tai obligāti 
jāreģistrējas Nodarbinātības valsts 
aģentūrā un  jāizmanto visas šī 
dienesta piedāvātās iespējas;
  47.4. pildīt citus līdzdarbības 
pienākumus.
  48. Sociālās palīdzības pabalstu 

izmaksā viena mēneša laikā no 
lēmuma par pabalsta piešķiršanu 
pieņemšanas datuma, ja šajos no-
teikumos nav noteikts cits izmaksas 
termiņš.
    
XII  IEROBEŽOJUMI
PABALSTA SAŅEMŠANAI

  49. Ja persona nepilda likuma “Par 
sociālo drošību” V nodaļā noteiktos 
personas līdzdarbības pienāku-
mus,  Sociālais dienests var atteikt 
pabalstu pilnībā vai daļēji līdz šo 
pienākumu izpildīšanas brīdim.
  50. Pabalsta atteikuma, pārtraukša-
nas vai samazināšanas iemesli:
  50.1. darbspējīga persona atsakās 
piedalīties aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos un nepilda noteiktos 
līdzdarbības pienākumus;
  50.2. darbspējīga persona kā darba 
meklētājs vai bezdarbnieks nav 
reģistrējusies Nodarbinātības Valsts 
aģentūrā;
  50.3. persona vai tās ģimenes 
locekļi atsakās iesniegt ienākumus 
apliecinošus dokumentus;
  50.4. persona, aizpildot deklarāci-
ju, ir sniegusi nepatiesas ziņas, 
  50.5. citi iemesli, kas paredzēti 
normatīvajos aktos.
  51. Ja persona, aizpildot ienākumu 
deklarāciju, ir sniegusi nepatiesas 
ziņas, Sociālais dienests, izvērtējot 
personas (ģimenes) materiālo un 
sociālo situāciju, var atteikt pabalstu 
12 mēnešu periodā no fakta konsta-
tēšanas brīža.

XIII   LĒMUMA PĀRSŪDZĪBAS 
KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU 
IZPILDES KONTROLE

  52. Sociālais dienests likumā 
noteiktajā kārtībā paziņo palīdzības 
pieprasītājam lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums 
atteikt piešķirt pabalstu, Sociālais 
dienests informē palīdzības piepra-
sītāju rakstveidā.
  53. Sociālā dienesta sociālā darba 
speciālista lēmumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā.
  54. Sociālā dienesta lēmumu var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē.
  55. Alūksnes novada domes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.
  56. Šo saistošo noteikumu izpildi 
kontrolē Alūksnes novada Sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komiteja.

XIV  NOSLĒGUMA 
 JAUTĀJUMS

  57. Ar šo noteikumu spēkā stā-
šanās dienu spēku zaudē Alūksnes 
novada domes 27.05.2010. saistošie 
noteikumi Nr. 20/2010 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Alūksnes 
novadā”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta 

„Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  1.1. Saistošo noteikumu projekts 
nepieciešams, lai noteiktu Alūksnes 
novada sociālās palīdzības pa-
balstu veidus, apmēru, piešķiršanas 
kritērijus, aprēķināšanas un 
izmaksas kārtību un sabalansētu ar 
pašvaldības budžeta iespējām. 
  1.2. Saistošo noteikumu pro-

jekts izstrādāts, pamatojoties uz 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta ceturto 
un piekto daļu, Ministru kabineta 
2009.gada 17.jūnija noteikumu 
Nr.550 ”Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 
15.punktu, Ministru kabineta 2006.
gada 19.decembra noteikumu 
Nr.1036 “Audžuģimenes notei-
kumi” 43.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošo noteikumu projekts 
paredz noteikt sociālās palīdzības 
pabalstu  veidus un apmērus, 
pabalstu piešķiršanas un izmaksas 
kārtību  personām (ģimenēm), kuras 
ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, 
kā arī lēmumu par pabalstiem 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību. Saistošie noteikumi 
paredz izmaksāt pabalstu garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai, dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstu, vienreizējo pabalstu 
ārkārtas situācijā, pabalstu bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem, pabalstu audžuģimenēm, 
pabalstu pārtikai uzturzīmju veidā 
un pabalstu mazgāšanās pakalpoju-
mam, izsniedzot talonu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Apstiprinātie saistošie noteikumi 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas. Saskaņā ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu komitejas lēmumu, pa-
balstu veidi un apmēri paredzēti, 
lai nepārsniegtu pašvaldības 
budžeta apakšprogrammā „Pabalsti 
maznodrošinātām un trūcīgām 
personām” paredzēto finansējumu 
2011.gadam, ja pabalstu saņēmēju 
skaits nepalielināsies. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
5.1. Visas personas, kuras skar 
apstiprināto saistošo noteikumu 
piemērošana, var vērsties Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā, Lielā 
Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, vai Alūksnes novada 
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
5.2. Lēmumu par pabalsta pārtikai 
uzturzīmes veidā piešķiršanu 
vai atteikumu to piešķirt pieņem 
Alūksnes novada Sociālā dien-
esta sociālā darba speciālista un 
to var apstrīdēt Alūksnes novada 
Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301.
Lēmumu par sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu vai atteikumu 
pieņem Alūksnes novada Sociālais 
dienests, Lielā Ezera ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-
4301. Sociālā dienesta lēmumu var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā, LV-4301.      

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas.

Tapis Pilssalas 
attīstības plāns
  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Alūksnes novada dome 26. 
maija sēdē apstiprināja SIA 
„Nams” izstrādāto Pilssalas 
attīstības plānu.

  Galvenais tā izstrādes mērķis 
ir veicināt ilgtspējīgu salas 
funkcionēšanu kā pilnvērtīgu un 
daudzveidīgu rekreācijas teritori-
ju pilsētas un reģiona iedzīvotā-
jiem un tūristiem.
  Pilssalas attīstības plānā ir 
veikts pašreizējās situācijas 
izvērtējums, analizētas attīstī-
bai nepieciešamā finansējuma 
piesaistes iespējas, Pilssalas mār-
ketinga koncepcija, kā arī sniegts 
attīstības skatījums.
  Pilssala attīstības plānā sadalīta 
4 daļās - aktīvā zona, sporta 
zona, parka teritorija, rekreācijas 
zona.
  Aktīvā zona (pa labi no ieejas 
salā) funkcionē transporta 
uzņemšanai un tehniskajām 
vajadzībām, kā arī sporta 
aktivitātēm. Paredzēts izvietot 
atsevišķus sporta laukumus un 
vingrošanas ierīces, arī jaunu 
multifunkcionālu servisa ēku, 
kas vienlaikus funkcionētu kā 
p/a „ALJA” biroja ēka un salas 
apmeklētājiem nepieciešamā 
servisa nodrošināšanai (kafejnī-
ca, dušas telpas, tualetes).
  Rekreācijas zonas novietoju-
mu un sadalījumu noteica jau 
esošais teritorijas funkcionālais 
risinājums - pludmales un atpū-
tas vietu izvietojums Pilssalas A 
daļā. Labiekārtojot un papil-
dinot esošo piknika zonu, tiek 
iegūta kvalitatīva atpūtas vieta, 
nakšņošanai var tikt izmantotas 
paredzētās telšu vietas. Jāizvieto 
atsevišķa bērnu zona - daudz-
funkcionāls spēļu laukums, 
peldvieta.
  Sporta zonas objektu izvieto-
jumu nosaka esošais stadions. 
Izvērtējot ieceri izbūvēt stadiona 
tribīņu un servisa ēku kom-
pleksu, secināts, ka šobrīd tas 
būtu neefektīvs un pārāk dārgs 
risinājums, tādēļ stadiona R pusē 
paredzēta zona vieglas konstruk-
cijas tribīņu izvietošanai, gar A 
pusi izvietotu sporta laukumus 
un vingrošanas ierīces, nelielu 
servisa ēku.
  Parka teritorijā (pa kreisi no 
ieejas salā) galvenais elements ir 
Livonijas ordeņa pilsdrupas, ko 
papildinātu ar koka konstrukci-
jām, kas dotu iespēju apmeklē-
tājiem veikt pilsdrupu apgaitu. 
Parka teritorijā paredzēts izvietot 
atsevišķas atpūtas vietas ar skatu 
punktiem uz pilsētu, pilsdrupām, 
pilsētas krastmalu u.c. Tūristu 
piesaistes objekts varētu būt 
skatu tornis Pilssalas dienvidos. 
Paredzēta vairāku taku izveide 
pastaigām, skriešanai, riteņ-
braukšanai, skrituļošanai.
  Pilnībā ar šo plānu var iepa-
zīties pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.



Alūksnes Novada Vēstis  9.01.06.2011.

Parakstu vākšanas vietu adreses Alūksnes novadā un darba laiki
  Alūksnes novada vēlēšanu 
komisija informē, ka parakstu 
vākšana likumprojekta „Grozīju-
mi Latvijas Republikas Satvers-
mē” ierosināšanai ilgs līdz š.g. 9. 
jūnijam, bet parakstu vākšana 

tautas nobalsošanas ierosināšanai 
par apturētajiem likumiem – līdz 
16. jūnijam. 

  Parakstu vākšana tiks organizēta 
arī tiem vēlētājiem, kuri veselības 

stāvokļa dēļ nevar nokļūt paraks-
tu vākšanas vietā. Šajā gadījumā 
vēlētāja uzticības personai tuvākajā 
parakstu vākšanas vietā jāiesniedz 
attiecīgs iesniegums. Ja ir vēlme 
piedalīties parakstu vākšanā Sat-

versmes grozījumu ierosināšanai, 
iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 
līdz 8. jūnija pulksten 12.00. Ja 
vēlētājs vēlas piedalīties parakstu 
vākšanā par apturētajiem likumiem, 
iesniegums jāiesniedz ne vēlāk 

kā līdz 15. jūnija pulksten 12.00.  
Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās 
vietā par Satversmes grozījumiem 
tiks organizēta 9. jūnijā, bet par 
apturētajiem likumiem – 16. jūnijā.  

  Izdarīt grozījumus Alūksnes nova-
da domes  22.06.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 25/2010 „Alūksnes 
novada teritorijas kopšanas un būv-
ju uzturēšanas noteikumi”:

  1. Izteikt saistošo noteikumu 
18.punktu šādā redakcijā:
„18. Protokolu par administratī-
vo pārkāpumu papildus Latvijas 
administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajām amatpersonām ir tiesīgi 
sastādīt:
  18.1. Alūksnes novada domes 
deputāti;
  18.2. Alūksnes novada pašvaldības 
galvenais arhitekts;
  18.3. Alūksnes novada pašvaldības 
būvinspektors;
  18.4. Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu vadītāji”.

  2. Svītrot saistošo noteikumu 
19.punktu.

  3. Izteikt saistošo noteikumu 
20.punktu šādā redakcijā:
„20. Par izvairīšanos no pienākuma 
uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo 
māju, atbildība iestājas saskaņā ar 
Latvijas administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 150.2 pantu. Par pārējo 
saistošo noteikumu prasību neievē-
rošanu:
20.1. uzliek naudas sodu: fiziskām 
personām –  no pieciem līdz divdes-
mit latiem, bet juridiskām personām 
–  no piecdesmit līdz simts latiem;
20.2. ja pārkāpums ir izdarīts atkār-
toti gada laikā, uzliek naudas sodu: 
fiziskām personām –  no divdesmit 
līdz simts latiem, bet juridiskām 
personām – no simts līdz divi simti 
piecdesmit latiem”.

  4. Svītrot saistošo noteikumu 
21.un 22.punktu.

Paskaidrojuma raksts Alūksnes 
novada domes saistošajiem
noteikumiem „Grozījumi 
Alūksnes novada domes 

22.06.2010. saistošajos notei-
kumos Nr. 25/2010 „Alūksnes 

novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumi””

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 08.02.2011. 
vēstule Nr. 17-1e/1134 ar 
norādījumiem veikt saistošo notei-
kumu pārskatīšanu, jo atsevišķas 
to normas dublē augstāka juridiska 
spēka normatīvajos aktos noteiktās 
normas, kā arī jāizvērtē paredzētā 
administratīvā naudas soda 
samērīgums atbilstoši saistošajos 
noteikumos paredzētajam.

  2. Īss projekta satura izklāsts
  Lai novērstu atsevišķu saistošo 

noteikumu normu dažādu 
interpretāciju, no saistošajiem 
noteikumiem tiks svītrotas nor-
mas, kas dublē augstāka spēka 
normatīvajos aktos noteiktās 
normas. 22.06.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 25/2010 „Alūksnes 
novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumi” tiks 
noteikts naudas soda samērīgums 
atbilstošajam pārkāpumam. 
Ņemot vērā to, ka administratīvās 
atbildības neatņemama sastāvdaļa 
ir administratīvais sods, kas 
tiek piemērots, lai personu, 
kas izdarījusi administratīvo 
pārkāpumu, sodītu un tādā veidā 
audzinātu tiesību normu ievērošanas 
un cienīšanas garā, tiks pārskatītas 
administratīvā soda sankcijas un 
robežas.

  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

  Saistošajiem noteikumiem nav 
ietekmes uz pašvaldības budžetu. 
  4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
  Saistošo noteikumu projekts (jaunā 
redakcija) līdzšinējo kārtību būtībā 
nemainīs.

  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
  Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes no-
vada pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv .

  6. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām
  Konsultācijas ar privātpersonām 
nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr.12/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.04.2011. lēmumu Nr.192
(protokols Nr.6, 39.p.)

Grozījumi Alūksnes novada domes 
22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25/2010
„Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.2 panta pirmo daļu

Spēkā no 02.06.2011.



10.  Alūksnes Novada Vēstis 01.06.2011.

Noderīga informācija www.aluksne.lv

  1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā komersantam tiek 
izsniegta atļauja alkoholisko dzē-
rienu mazumtirdzniecībai novietnēs 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā.
  2. Atļauja tiek izsniegta tiem ko-
mersantiem, kuri papildus alkoho-
lisko dzērienu mazumtirdzniecības 
vai alus mazumtirdzniecības licencē 
norādītajai pastāvīgajai tirdzniecī-
bas vietai piesaka alkoholisko dzē-
rienu mazumtirdzniecību novietnē.
  3. Atļauja alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai novietnēs tiek 
izsniegta laika periodā no kalendārā 
gada janvāra līdz decembrim, katrā 
gadījumā tirdzniecības periodu 
nosakot individuāli.
  4. Pašvaldība var atteikt izsniegt 
atļauju, ja novietni plānots atvērt 
tiešā izglītības iestāžu tuvumā.
  5. Lai komersants saņemtu pašval-
dības atļauju, viņam Alūksnes nova-
da pašvaldībā jāiesniedz iesniegums 
(pielikumā), kurā norādīts:
  5.1. plānotais termiņš alkoholisko 
dzērienu tirdzniecībai mazumtirdz-
niecības novietnē;
  5.2. novietnes atrašanās vieta;
  5.3. alkoholisko dzērienu sor-
timents, kurus paredzēts tirgot 
novietnē;
  5.4. par tirdzniecību novietnes 
vietā atbildīgā persona.
  6. Papildus iesniegumam jāpievie-
no šādi dokumenti:
  6.1. komersanta reģistrācijas aplie-
cības kopija, uzrādot oriģinālu;
  6.2.komersantam izsniegtās alko-
holisko dzērienu mazumtirdznie-
cības vai alus mazumtirdzniecības 
licences kopija, uzrādot oriģinālu;

  6.3. zemes gabala, uz kuras atro-
das novietne, īpašuma vai nomas 
tiesības apliecinošu dokumentu 
kopijas, uzrādot oriģinālus.
  7. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie 
dokumenti un nav citos normatī-
vajos aktos noteikto ierobežojumu 
alkoholisko dzērienu mazumtirdz-
niecībai, alkoholisko dzērienu ma-
zumtirdzniecībai novietnēs atļauju 
izsniedz Alūksnes novada pašvaldī-
bas licencēšanas komisija.
  8. Alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecības novietnes vieta saska-
ņojama katrā kalendārajā gadā.
  9. Alūksnes novada pašvaldības 
licencēšanas komisija atļauju vai 
atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 
darba dienu laikā no komersanta 
iesnieguma un visu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas sienas.
  10. Atteikumu izsniegt atļauju var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē, 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.
  11. Saistošie noteikumi publicē-
jami laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis” un tie stājas spēkā nākošajā 
dienā pēc publicēšanas.

Saistošie noteikumi Nr.11/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.04.2011. lēmumu Nr.191
(protokols Nr.6, 38.p.)

Spēkā no 02.06.2011.

Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai novietnēs Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu

Paskaidrojuma raksts Alūksnes 
novada domes saistošajiem
noteikumiem  „Par atļauju

saņemšanu alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai novietnēs 

Alūksnes novadā”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
  Nepieciešamību izstrādāt saistošos 
noteikumus nosaka Alkoholisko 
dzērienu aprites likums. Noteikumi 
atvieglos tirdzniecības dalībniekiem 
procedūru pašvaldības atļaujas 
saņemšanai, noteiks vienotu kārtību 
atļauju saņemšanai alkoholisko dzē-
rienu mazumtirdzniecībai novietnēs 
Alūksnes novadā. 

2. Īss projekta satura izklāsts
  Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā saņemama atļauja alko-
hola mazumtirdzniecībai novietnēs 
Alūksnes novada teritorijā, realizē-
jamo alkoholisko dzērienu veidus, 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas 
kārtību un derīguma termiņu, tirdz-
niecības dalībnieka pienākumus, 
tiesības un atbildību.
  Saistošie noteikumi izstrādāti, 
pamatojoties uz likuma „Par paš-
valdībām” 43.panta pirmās daļas 
3.punktu, Alkoholisko dzērienu ap-
rites likuma 8.panta trešo daļu, kas 
nosaka pašvaldības tiesības izdot 
saistošos noteikumus, ja vietējā paš-
valdība atļauj alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnēs.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
  Saistošajos noteikumos noteiktās 

administratīvās darbības veiks paš-
valdības darbinieki, tādēļ papildus 
darbinieki un budžeta līdzekļi nav 
nepieciešami.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā
  Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru 
attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir tirgus 
dalībnieki, kuri nodarbojas ar 
alkoholisko dzērienu mazumtirdz-
niecību Alūksnes novadā. Rezultātā 
pašvaldības teritorijā tiks sakārtota 
uzņēmējdarbības vide – tirdzniecība 
publiskās vietās.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
  Lai saņemtu pašvaldības atļauju 
alkoholisko dzērienu mazumtirdz-
niecībai ir jāiesniedz Alūksnes 
novada pašvaldībā iesniegums, 
pievienojot noteikumos paredzē-
tos dokumentus. Atļauju desmit 
darba dienu laikā izsniedz Alūksnes 
novada pašvaldības Licencēšanas 
komisija.
 Saistošie noteikumi tiks publicē-
ti Alūksnes novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Alūksnes 
Novada Vēstis” un ievietoti 
Alūksnes novada pašvaldības mājas 
lapā www.aluksne.lv 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
  Konsultācijas ar privātpersonām ir 
bijušas jau 2010.gadā par šo uzņē-
mējdarbības veida atbalstu, it īpaši 
vasaras periodā.

Organizē reidus 
Alūksnes ezerā
  Māris Lietuvietis,
p/a „ALJA” direktors

  Maijā Alūksnes novada paš-
valdības aģentūras „ALJA” 
inspektors Jānis Sniķeris un 
direktors Māris Lietuvietis, 
sadarbojoties ar Jūras un iek-
šējo ūdeņu pārvaldes Madonas 
sektora vecāko inspektoru 
Imantu Hamani organizēja 
reidus Alūksnes ezerā.

  Kopā tika atklāti septiņi mak-
šķerēšanas un divi rūpnieciskās 
zvejas pārkāpumi, par kuriem 
tika sastādīti administratīvā pār-
kāpuma protokoli. Pēc lēmumu 
pieņemšanas kopējais piemē-
rotais soda apmērs sasniedz 
Ls 700. Par makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpumiem pie-
ciem pārkāpējiem tika piemērots 
minimālais soda mērs Ls 20, 
bet diviem, ņemot vērā, ka bija 
maznozīmīgs pārkāpums – brīdi-
nājums, jo makšķerēšanas vietā 
nevarēja uzrādīt makšķerēšanas 
karti un makšķerēšanas licenci, 
savukārt par rūpnieciskās zvejas 
pārkāpumiem katram tika piemē-
rots Ls 300 sods.
  Iesaku ņemt vērā, ka par 
makšķerēšanas noteikumu 
pārkāpumiem soda mērs ir no Ls 
20 līdz 500, bet par rūpnieciskās 
zvejas pārkāpumiem no Ls 200 
līdz 500, kā arī pie šāda veida 
pārkāpumiem, ja ir konstatēts vai 
pārsniegts atļautais loma apjoms, 
tad papildus tiek piemērota zau-
dējumu atlīdzība par katru zivi, 
kā tas noteikts makšķerēšanas 
noteikumos.
  Reidos tika konstatēti arī 
nelikumīgi zvejas rīki - četri tīkli 
un divi murdi. Šīs vietas bija 
ezerā pie Ezermalas ielas, pirms 
Šūpalām un posmā no Šūpalām 
līdz Pārmetņu kanālam.
  Ņemot vērā iepriekšējā gada 
pieredzi, ir plānots jūnijā vēl 
vairāk pastiprināt kontroli un 
aktīvāk pieaicināt arī citas valsts 
kontrolējošās institūcijas un 
sabiedriskās organizācijas.
  Godprātīgajiem – ne asakas!

Turpina pārņemt 
ūdenssaimniecību
Evita Aploka

 Alūksnes novada pašvaldības 
SIA „Rūpe” turpina pagastu 
ūdenssaimniecību pārņemšanu 
savā apsaimniekošanā.

 SIA „Rūpe” valdes loceklis 
Valfrīds Vilks informē, ka 
tuvākajā laikā plānots pārņemt 
ūdenssaimniecību Zeltiņu un 
Jaunlaicenes pagastos, bet pēc 
tam - Ilzenē un Alsviķos.
 - Vienmēr esam atvērti saviem 
klientiem – visus neskaid-
ros jautājumus izrunājam un 
veiksmīgi atrodam kopsaucēju. 
Ar katru individuālo privātmāju 
tiks noslēgts līgums, savukārt 
daudzdzīvokļu dzīvojamajās 
mājās tiks slēgts līgums ar mājas 
pārvaldnieku, - norāda V. Vilks.

  1. Saistošie noteikumi „Par kritēri-
ju noteikšanu īpašumam, novērtējot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusam Alūksnes novadā” no-
saka kritērijus ģimenes (personas) 
īpašumam, kas saskaņā ar Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 
299 „Noteikumi par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.3.apakšpunktu nav 
uzskatāms par īpašumu, novērtējot 
ģimenes (personas) atbilstību trū-
cīgas ģimenes (personas) statusam 
Alūksnes novadā.

  2. Novērtējot atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam, par 
īpašumu netiek uzskatīti šādi nekus-
tamie īpašumi:
  2.1.  zeme, kuras kopējā kadastrālā 
vērtība nepārsniedz Ls 1000,- ;
  2.2. viena ēka, kuras lietošanas 
veids saskaņā ar zemesgrāmatas 
datiem, ir dārza māja vai vasarnīca 
un kuru ģimene (persona) neizman-
to kā mājokli.

  3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē Alūksnes no-

vada domes 22.06.2010. saistošie 
noteikumi Nr.23/2010 „Par kritēriju 
noteikšanu īpašumam, novērtējot at-
bilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam Alūksnes novadā”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu projekta

„Par kritēriju noteikšanu 
īpašumam, novērtējot 

atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam Alūksnes novadā” 

paskaidrojuma raksts

  1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
  1.1. Saistošie noteikumi 
nepieciešami, lai precizētu kritērijus 
īpašuma izvērtēšanai un nodrošinātu 
sociālās palīdzības pabalstu izmak-
su atbilstoši pašvaldības budžeta 
iespējām.
  1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr.299 „No-
teikumi par ģimenes vai atsevišķi 

Saistošie noteikumi Nr.15/2011
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

28.04.2011. lēmumu Nr.195
(protokols Nr.6, 43.p.)

Spēkā no 02.06.2011.

Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3. 
apakšpunktu

dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.3. apakšpunktu.

  2. Īss projekta satura izklāsts. 
  Pašreiz kritērijus īpašumam, 
izvērtējot atbilstību trūcīgas ģimene 
(personas) statusam Alūksnes 
novadā, nosaka atbilstoši Alūksnes 
novada domes 22.06.2010. 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.23 „Par kritēriju noteikšanu 
īpašumam, novērtējot atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam Alūksnes novadā”. 
Saistošo noteikumu projektā 
tiek plānots samazināt zemes 
kadastrālās vērtības summu, kuru 
nepārsniedzot, tā netiek uzskatīta 
par īpašumu vai tā daļu, piešķirot 
trūcīgas ģimenes (personas) statusu. 
Paredzēts, ka par īpašumu arī 
neuzskata dārza māju vai vasarnīcu, 
kuru ģimene (persona) neizmanto 
kā mājokli.

  3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
  Saistošie noteikumi stāsies spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
un kopumā daļēji samazinās sociālā 
budžeta izdevumus, ja kopējais 
sociālās palīdzības pabalstu 
saņēmēju skaits paliks 2010.gada 
līmenī vai samazināsies.

  4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
  Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

  5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
  Visas personas, kuras skar šo no-
teikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada Sociālajā dienestā, 
Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.

  6. Informācija par 
konsultācijām ar privātpersonām
  Konsultācijas nav notikušas.



Alūksnes Novada Vēstis  11.01.06.2011.

Sveicam 
Alūksnes novada 

 iedzīvotājus cienījamās
jubilejās jūnijā!

Sveicam
jaundzimušos

Alūksnes novada 
iedzīvotājus!
(no 1. līdz 28. maijam)

      Bērns - maza saulīte,
      Zvaigzne, kas nāk mūsu pajumtē 

gaišumu vērpt…

Alūksne
Ernests Dambis
Kārlis Adukonis
Adrians Udrass
Rihards Teters - Teterovskis

Anna
Keita Rence

Mālupe
Kārlis Apsītis

Alsviķos:
Gunārs Birznieks - 70
Olga Kuzņicova - 70
Monvīds Šteinerts - 70
Ņikita Novikovs - 75

Alūksnē:
Mārīte Caunīte – 65
Žanis Feldmanis – 65
Guļsina Razmislova 
– 65
Ārija Berkule – 70
Aivars Bisenieks – 70
Ligita Botva – 70
Dijs Dobroļubovs – 70
Alexander Fiklisov – 
70
Vija Kļimkoviča – 70
Ausma Kalniņa – 75
Vija Spirga – 75

Ludmila Strupule – 75
Nina Batanova – 80
Lauma Freija – 80
Ņina Jegorova – 80
Alise Plīse – 80
Valija Pugeja – 80
Antonija Vīksniņa – 80
Daila Zeipe – 80
Klaudija Lepika – 85
Agnese Skudra – 85
Erna Vārne – 85
Vija Vītola – 85
Ausma Zariņa – 85
Ilga Krevica - 90

Jaunalūksnē:
Ausma Birzgale – 70
Andrejs Minnings – 70
Ņina Upe – Upeniece 
– 70

Valija Tehta – 75

Jaunannā:
Māra Briede – 65

Jaunlaicenē:
Ausma Lauze – 75

Liepnā:
Helēna Gabrāne – 70
Verners Liepiņš – 70
Jānis Krievs – 75
Valentīna Sprudzāne 
– 75
Jānis Pakers – 80
Erna Zadumova – 80
Vanda Zitāne – 85
Aleksandra Kūtre – 95

Malienā:
Valdis Brilts – 80
Mīļi sveicam Mildu 
Spilvu – Stilvi, kura 
maijā svinēja savu 90 
gadu jubileju!

Mālupē:
Valda Augstkalniete 
- 75

Pededzē:
Marija Dvorcova - 75

Zeltiņos:
Milda Kļaviņa - 80

Ziemeros:
Jānis Bertāns - 70

No liepu zariem medus gisma pil,
šo gaismu smel un sevi nepievil.

Jo soļi tavi liepu zemi min -
Tev gaismas svētība ir tāpēc jāuzzin!

Aizsaulē aizgājuši
(no 1. līdz 28. maijam)

Ir zaudējumi, pie kuriem nekad 
nepierod,

Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko 

sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,

Kas prātam nepieejami...
 (Z. Mauriņa)

Alūksne
Aivars Lācis 75 gadi
Eižens Zālītis 79 gadi 
/dzīves vieta deklarētā Smiltenes 
novada Blomes pagastā/
Tatjana Vorončenko 99 gadi
Arnolds Jirgensons 71 gads
Juris Svikša 69 gadi
Gaļina Slaucītāja 69 gadi
Mudra Poriete 79 gadi
Ilona Avota 87 gadi
Milda Baltā 88 gadi
Marija Cakule 88 gadi

Alsviķi
Ainārs Ķirulis 45 gadi

Jaunalūksne
Jānis Pāss 53 gadi

Kalncempji
Evars Birznieks 55 gadi

Liepna
Antoņina Zitāne 91 gads
Marija Ņikitina 76 gadi

Mālupe
Andris Bite 58 gadi

Pededze
Anna Dolgova 68 gadi
Ludmila Sergejeva 60 gadi

  Ņemot vērā, ka joprojām 
daudziem Latvenergo klientiem 
nav skaidrs, uz ko un kā precīzi 
tiks attiecinātas sociālā atbalsta 
programmas, piešķirot dāvināju-
ma kartes un palielinot STARTA 
tarifa kvotu, šajā rakstā mēģi-
nāsim vēlreiz rūpīgi izskaidrot, 
kā Latvenergo atbalstīs sociāli 
mazāk aizsargātos iedzīvotājus.

  Šobrīd darbojas divas programmas 
– „Atbalsta programma daudz-
bērnu ģimenēm” un „Atbalsts 
trūcīgajām ģimenēm ar bēr-
niem”.

Atbalsta programma daudzbērnu 
ģimenēm

  Atbalsta veids: Daudzbērnu ģi-
menēm tiks piešķirtas papildu 2400 
kWh, par kurām varēs norēķināties 
par STARTA tarifu (T1 – 0.0825Ls/
kWh). Tātad kopumā daudzbērnu 
ģimenes par STARTA tarifu, kas 
atbilst iepriekšējam tarifa apjomam, 
varēs norēķināties par 3600kWh.
 Papildus 2400 STARTA kWh varēs 
tikt piemērotas ne tikai T1, bet arī 
citiem mājsaimniecību tarifiem – T2 
un T3.

  Atbalstu varēs saņemt: Daudz-
bērnu ģimenes, kas atbilst sekojo-
šiem nosacījumiem:
Daudzbērnu ģimenes apgādībā ir 
3 vai vairāk bērnu vai aizbilstamo 
līdz 18 gadu vecumam;
 Daudzbērnu ģimenes pārstāvim, 
kas piesakās atbalsta saņemšanai, 
jābūt noslēgtam elektroenerģijas 
piegādes līgumam ar AS „Latve-
nergo”.

  Kā pieteikties atbalstam: Pieteik-
ties varēs no 2011. gada maija līdz 

31. augustam. Visērtāk to iespējams 
izdarīt aizpildot elektronisku pietei-
kumu AS „Latvenergo” mājaslapā 
(autorizējoties caur internetbanku)  
vai arī klātienē – mūsu klientu 
apkalpošanas centros (līdzi jāņem 
personu apliecinošs dokuments).

  Svarīgi: Papildu 2400 STAR-
TA kWh tiks piešķirtas vienam 
daudzbērnu ģimenes pārstāvim par 
visu ģimenes patēriņu. Uz kompen-
sācijas dāvinājumu nevar pieteik-
ties abi vecāki. Ja kompensācijas 
dāvinājums ir piešķirts vienam no 
vecākiem, otram tas tiek atteikts. 
  Pēc pieteikuma saņemšanas, 7 
darba dienu laikā mēs veiksim 
personas datu salīdzināšanu ar 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes iedzīvotāju reģistrā esošo 
informāciju par reģistrētajiem bēr-
niem, un nosūtīsim apstiprinājumu 
par kompensācijas piešķiršanu.
  Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu 
dēļ atbalstu nevarēsim piešķirt, sa-
zināsimies telefoniski. Šādas situā-
cijas var būt piemēram gadījumos, 
kad dati par daudzbērnu ģimeni var 
nebūt atrodami iedzīvotāju reģistrā 
(piemēram, vecāki ir šķīrušies, bet 
pēc tam apprecējušies otrreiz, un 
katram ir savi bērni, bet visi dzīvo 
kopā). Šādās situācijās daudzbērnu 
ģimenes vecākiem labāk pieteikties 
atbalstam klātienē – mūsu klientu 
apkalpošanas centrā, līdzi ņemot 
dokumentus, kas apliecina bēr-
nus katram vecākam, un laulības 
apliecību.
  Gadījumos, kad elektroenerģijas 
piegādes līgums nav slēgts ne ar 
vienu no daudzbērnu ģimenes vecā-
kiem, aicinām izmantot šo brīdi kā 
iespēju sakārtot līgumattiecības un 
pārslēgt līgumu uz faktiskā elektro-
enerģijas lietotāja vārda. No maija 

to ērti un vienkārši varēs izdarīt arī 
elektroniski – mūsu klientu portālā 
e-latvenergo.lv. Prasību par nepie-
ciešamajām līgumattiecībām nosaka 
tas, ka iegūtais atbalsts atbilstoši 
Latvijas likumdošanai tiek uzskatīts 
par gūtu labumu, no kura tiek ietu-
rēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 
Lai klientiem nebūtu jāraizējas par 
nodokļa nomaksu, to nosegsim mēs, 
taču lai atbalsts tiktu noformēts 
korekti, tā faktiskajam saņēmējam 
jābūt arī elektroenerģijas lietotājam.

Atbalsts trūcīgajām ģimenēm ar 
bērniem

  Paralēli atbalstam daudzbērnu 
ģimenēm, sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldību savienību, turpinām jau 
2009. gadā uzsākto sociālā atbalsta 
programmu trūcīgajām mājsaim-
niecībām. Līdz nesenam laikam 
atbalstu izmantojušas jau vairāk 
60 tūkst. trūcīgās mājsaimniecības. 
Kampaņai patlaban nav noteikti 
nekādi laika ierobežojumi.

  Atbalsta veids: Trūcīgas ģimenes 
var saņemt 500 kWh dāvanu karti 
norēķiniem par elektrību.
 Dāvanu kartes 500 kWh netiek 
uzskaitītas no STARTA kWh un tās 
nesamazina STARTA 1200 kWh 
apjomu.

  Atbalstu var saņemt: Ģimenes, 
kam piešķirts trūcīgās mājsaimnie-
cības statuss.

  Latvenergo informē, ka no jūnija 
trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras 
kampaņas ietvaros jau būs saņēmu-
šas dāvanu kartes līdz 2011. gada 
31. martam, varēs saņemt dāvanu 
karti atkārtoti. 
  Jāpiezīmē, ka no jūnija kampaņas 

noteikumos būs ieviestas vēl papil-
du izmaiņas – dāvanu karti varēs 
saņemt arī tās trūcīgās mājsaimnie-
cības, kurām elektroenerģijas piegā-
des līgums nav slēgts tieši ar kartes 
saņēmēju, ja vien piegādes līgums 
slēgts ar privātpersonu (norēķini no-
tiek pēc T1, T2 vai T3 tarifiem) un  
trūcīgā mājsaimniecība elektroener-
ģiju lieto šī līguma objektā.

  Kā pieteikties atbalstam: Dāvanu 
kartes var saņemt pašvaldību sociā-
lajos dienestos.

  Svarīgi: Ja daudzbērnu ģimenei 
piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, tā 
varēs saņemt abus atbalsta vei-
dus – kā 500 kWh dāvanu karti, tā 
papildu 2400 STARTA kWh.

  Latvenergo aicina daudzbērnu un 
trūcīgās ģimenes ar bērniem izman-
tot iespējas un saņemt piedāvātos 
atbalsta veidus!

  Neskaidrību gadījumā aicinām 
klientus zvanīt uz Latvenergo 
bezmaksas informācijas tālruni 
80200400 vai arī rakstīt epastu 
klientu.serviss@latvenergo.lv. AS 
„Latvenergo” atgādina, ka visā Lat-
vijā darbojas vienots Klientu apkal-
pošanas tīkls.  Klients var vērsties 
jebkurā Klientu apkalpošanas centrā 
visā Latvijā, kur varēs saņemt 
informāciju par pakalpojumiem, 
noslēgt elektroenerģijas piegādes 
līgumu, pieteikt jauna elektrotīkla 
pieslēguma ierīkošanu vai esošās 
atļautas slodzes palielināšanu, kā arī 
atrisināt jebkuru citu ar elektroener-
ģijas piegādi saistītu jautājumu. 

AS „Latvenergo”

Latvenergo Sociālās atbalsta programmas
www.aluksne.lvJautājumi un atbildes

Alūksnē notiks 
kopsēde par nova-
da kultūrvēstures 
jautājumiem
  Simona Sakalauskīte,
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību praktikante

  Otrdien, 24. maijā Alūksnes 
muzejā atkārtoti viesojās aka-
dēmiķis Saulvedis Cimerma-
nis, lai vēlreiz saskaņotu 25. un 
26. augustā plānotās Alūksnes 
novada kultūrvēstures jau-
tājumiem veltītās kopsēdes 
programmu. 

  Šo izbraukuma kopsēdi rīkos 
Alūksnes novada pašvaldība, 
Latvijas Zinātņu akadēmija un 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmija. Pasākums 
risināsies Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
lielajā zālē, Dārza ielā 11.
  Tikšanās laikā tika precizēti 
organizatoriskie jautājumi par 
pasākuma norisi. Paredzēts, ka 
pasākuma laikā varēs iegādāties 
Zinātņu akadēmijas izdotās 
grāmatas. 
  Pasākumā ievadvārdus teiks 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Fomins, 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas rektore Dace 
Markus un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidents Juris 
Ekmanis. Referātu temati būs 
saistīti ar Alūksnes novadu un tā 
iedzīvotājiem vēstures līkločos – 
skolu Romeškalnā, alūksniešiem 
baznīcu grāmatu atainojumā, 
malēniešu kultūrvēsturiskajām 
vērtībām, kā arī mākslu, arhitek-
tūru un citām tēmām.
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Verners KALĒJS 14.06.2011.
14.06.2011.

11.00 – 12.00
14.00 – 15.00

Veclaicenes pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Andis KRĒSLIŅŠ 15.06.2011. 
27.06.2011.

9.00 – 10.00 
15.00 – 17.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā 
Annas pagasta pārvaldē

Elita LAIVA 09.06.2011. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Ēriks MEDISS 30.06.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 09.06.2011. 13.00 – 14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Jānis NĪKRENCIS 08.06.2011. 13.00 – 15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 28.06.2011. 
28.06.2011.

9.00 – 10.00 
11.00 – 12.00

Alsviķu pagasta pārvaldē 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA 16.06.2011. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā
Laimonis SĪPOLS 30.06.2011. 15.00 – 16.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 14.06.2011. 10.0 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”
Askolds ZELMENIS 08.06.2011. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 13.06.2011. 
13.06.2011.

9.00 – 10.00 
12.00 – 13.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā 
Alsviķu pagasta pārvaldē

Valda ZELTIŅA 10.06.2011. 15.00 – 16.30 Ziemera pagasta pārvaldē

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūnijā

Apmeklētāju pieņemšana jūnijā

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūnijā
Sporta pasākumi
7. jūnijā 18.30 Pilssalas stadionā 
Alūksnes novada čempionāts minifut-
bolā.
7. jūnijā Alūksnes novada čempionāts 
orientēšanās sportā un seriāla „Horizon-
ta” 8. kārta „Liepkalnos”. Starts no 16.00 
līdz 19.00.
9. jūnijā 18.30 Pilssalas stadionā 
Alūksnes novada čempionāts minifut-
bolā.
11. jūnijā 9.15 Ziemera pagasta „Jaunsē-
tās” spiningošanas sacensības „Alūksnes 
līdaka 2011”.
12. jūnijā 11.00 Pilssalā Alūksnes 
novada atklātā kausa izcīņa pludmales 
volejbolā.
14. jūnijā orientēšanās seriāla „Hori-
zonts” 9. kārta pie autobusu pieturas 
„Dzeņi”. Starts no 16.00 līdz 19.00.
14. jūnijā 18.30 Pilssalas stadionā 
Alūksnes novada čempionāts minifut-
bolā.
16. jūnijā 18.30 Pilssalas stadionā 
Alūksnes novada čempionāts minifut-
bolā.
21. jūnijā orientēšanās seriāla „Hori-
zonts” 10. kārta pie autobusu pieturas 
„Lūšakrogs”. Starts no 16.00 līdz 19.00.
25. jūnijā 11.00 Pilssalā Alūksnes 
novada atklātā kausa izcīņa pludmales 
volejbolā.
26. jūnijā 11.00 Zeltiņos sacensības 
EST – LAT projekta „Pārrobežu bumba” 
ietvaros.  

Alūksnē
5. jūnijā 11.00 PII „Sprīdītis” teritorijā 
Ģimeņu sporta diena „Mazais lielam 
pasmaida, mazais lielam draugs”. Ieeja: 
bez maksas.
5. jūnijā 16.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
nama kamerzālē U. Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātra „Slieksnis” izrāde J. 
Anerauds „Karalistes gals”. Ieeja: Ls 1, 
pensionāriem un bērniem Ls 0,50.
11. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssalas estrā-
dē brīvdabas sezonas izklaides pasākums 
„Summer Season Opening”: Samanta 
Tīna, „Otra puse”, Rassell, Sabīne 
Berezina, Oskars Deigelis, Grafomāns un 
Fkats. Ieeja: Ls 3, pēc 01.00 - Ls 4.
14. jūnijā Komunistiskā terora upuru 
piemiņas diena.
17. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssalas estrā-
dē izlaiduma balle kopā ar grupu „Pa-pa 
blice” un diskotēka. Ieeja: Ls 1,50, pēc 
23.00 - Ls 2.
22. jūnijā 19.00 Alūksnes Pilssalas estrā-
dē brīvdabas koncertprogramma „Zvaig-
žņu mirdzumā”: Harijs Spanovskis un 
Jānis Paukštello, Andris Daņiļenko, Miks 
Dukurs un Paula Dukure, Olga Dreģe, 
Guntis Skrastiņš, Latvijas Radio bērnu 
ansamblis „Dzeguzīte” un deju grupa 
„Dzirnas”. Ieeja: iepriekšpārdošanā Ls 3 
(no 1. jūnija), pasākuma dienā Ls 4.
22. jūnijā 22.00 Alūksnes Pilssalas estrā-
dē ielīgošanas zaļumballe kopā ar Gunti 
Skrastiņu un grupu „No pusvārda”. Ieeja: 
Ls 2, pēc 23.00 - Ls 2,50.
Ir sākusies biļešu tirdzniecība uz pasā-
kumiem Alūksnes Pilssalas estrādē:
6. augustā 19.00 brīvdabas muzikālā 
komēdija „Grēku kalna dēkaiņi”
13. augustā 19.00 „Čikāgas Piecīšu” 
pirmā atvadu un jubilejas koncertturneja 
„Beidzot 50!”.

Alūksnes muzejā
21. jūnijā 04.15 Alūksnes ezera krastā 
pie peldvietas „Vējiņi” jau 5. gadu 
Alūksnes muzejs aicina visus interesen-
tus sanākt uz saules saukšanas rituālu 
kopā ar Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli.

Izstādes:
Līdz 30. jūnijam Vēsmas Kokles - 
Līviņas 80 gadu jubilejai veltīta izstāde 
„Ziedu fantāzija”. 
Līdz 30. jūnijam Gunāra Ozoliņa perso-
nālizstāde „Akvareļi”. 
„Neskati vīru no cepures!”; „Krust-
punktā”; „Senču istaba”; „Mehāniskie 
mūzikas instrumenti”. 
 
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Marienburgas cietoksnis 1342. – 
1702.”; „Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”; „Stāsts par Leo 
Kokli” (papildināta).; „Totalitārā režīmā 
cietušo piemiņas istaba”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
1. – 30.06 „Vasarā esi draugos ar labu 
grāmatu” (bērnu literatūras nodaļā)
13. – 30.06. „Piedalies Bērnu Žūrijas – 
2011 maratonā!” (bērnu lit. nodaļā)
6. – 24.06. „Pār gadskārtu Jānīts nāca!” 
(bērnu literatūras nodaļā)
6. – 24.06. „Šai naktī zvaigznes/Nāk pie 
jāņtārpiņiem” /K. Apškrūma/ (abone-
mentā)
1. – 30.06. „Pirms 70 gadiem 1941. gada 
14. – 15. maijā” (lasītavā)
27.06. Jauno grāmatu diena

Alsviķu pagastā
6. jūnijā 19.00 Alsviķu kultūras namā 
Latvijas Kultūras koledžas topošās 
režisores Zandas Rences diplomizrāde – 
komēdija „Kāzu nakts” (pēc E. Ansona 
motīviem). Ieeja: Ls 0,50 (bērniem), Ls 1 
(pieaugušajiem).
18. jūnijā 20.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā kultūras namā) 
deju kopas „Jandāls” 25 gadu jubilejas 
sarīkojums - sadancis „Sidrabiņa danci 
vedu”.
18. jūnijā 22.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā kultūras namā) 
atpūtas vakars – balle, spēlēs grupa „Lai-
kam līdzi” no Balviem. Ieeja: Ls 1,50, no 
24.00 – Ls 2.
23. jūnijā 21.00 Alsviķu brīvdabas estrā-
dē (lietus gadījumā kultūras namā) Alsvi-
ķu pagasta amatiermākslas kolektīvu 
uzvedums ar dziedāšanu un dancošanu 
„Lai līgojam, lai svinam!”.
23. jūnijā 22.00 Alsviķu brīvdabas 
estrādē (lietus gadījumā kultūras namā) 
Līgo nakts balle, spēlēs grupa „Rolise”. 
Ieeja Ls 1,50, no 24.00 – Ls 2, Līgām un 
Jāņiem ieeja brīva.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
Rakstniekiem - Dagnijai Zigmontei – 80, 
Arturam Voitkusam – 100; tematiskās 
izstādes: Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena, Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena, Latvijas okupācijas 
diena, Vasaras saulgrieži – Jāņi; Bērnu 
žūrijas dalībnieku ekskursijas pa Alsviķu 
pagastu un jauno grāmatu ekspertu pirmā 
tikšanās.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
Rakstniecei D. Zigmontei – 80; dzejnie-
kam A. Bārdam – 120; rakstniekam R. 
Ērglim - 130; tematiskās izstādes: „Nāc, 
nākdama, Jāņu diena!”, „Visiem, kas 
negrib garlaikoties” (bērniem).

Ilzenes pagastā
1. jūnijā 10.30 Ilzenē Bērnu svētki 
„Apceļosim seno Atzeli” (no centra stāv-
laukumā) Trapene - Gaujiena. Iepriekšēja 
pieteikšanās.
14. jūnijā 18.00 Ilzenē represēto pie-
miņas vietā Krogu krustā Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienai veltīts 
atceres brīdis.
No 19. līdz 23. jūnijam Ilzenē pasāku-
mu cikls „Šūpojās pasaules telpā zeme 
kā pakārts grozs...”:
- 19. jūnijā Lielsloku ezerā – Makšķerē-
šanas sacensības,
- 20. jūnijā 11.00 pasākums senioriem 
„Tevī vienmēr kāds pumpurs plaukst”,
- 21. jūnijā 21.00 pie Lielsloku ezera pa-
sākums jauniešiem „Pusnakts burvība”,
- 22. jūnijā 19.00 pirmssvētku koncerts 
„Jāņu nakts aicinājums”,
- 23. jūnijā 11.00 riteņbraukšanas 
sacensības „Līkloči papardēs” un mazais 
Līgodienas tirdziņš.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes 
„Ārstniecības augu pasaulē”, „...Tā, lai 
mūsu bērnu bērni vienmēr līgo dziesmas 
māk” (A. Legzdiņš).

Jaunannas pagastā
18. jūnijā 22.00 Jaunannas Zaķusalas 
estrādē diskotēka. Līdz 23.00 ieeja Ls 1, 
vēlāk Ls 1,50.
23. jūnijā 22.00 Jaunannas Zaķusalas 
estrādē Līgo nakts Zaļumballe. Ieeja: Ls 
1, Līgām un Jāņiem ieeja brīva.

Jaunalūksnes pagastā
3. jūnijā 10.00 Kolberģa tautas namā 
bērnu rīts „Nāc ciemoties pasakā” - pasa-
ku lugas „Pie sūnu vecīša” izrāde, kā arī  
rotaļas un atrakcijas.
23. jūnijā 22.00 Bejas brīvdabas estrādē 
„Dainas” Līgo nakts zaļumballe kopā ar 
grupu „Ginc un es” (Rēzekne). Ieeja: Ls 

1,50 no 24.00 - Ls 2, Līgām un Jāņiem 
ieeja brīva.
 29. jūnijā Bejas bibliotēkas interešu 
klubiņa „Pipariņš” pasākums.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 80”, 
“Izlūgties ilgstošu vasaru, ziedošus 
puķu laukus...”, “Līgodama vien atnāca/
Tā līksmā Jāņa diena:/Pār siliem, pār 
mežiem/Ienāk manā sētiņā”.

Jaunlaicenes pagastā
4. jūnijā 20.00 Jaunlaicenes tautas namā 
teātra izrāžu vakars – A. Alunāna viencē-
liens „Pašu audzināts” Apes dramatiskā 
kolektīva „Ducis” izpildījumā, I. Blokas 
viencēliens „Teātris”, Jaunlaicenes ama-
tierteātra „Jumts” izpildījumā. Ieeja: Ls 
1, skolas vecuma bērniem - Ls 0,50.
4. jūnijā 22.00 Jaunlaicenes brīvdabas 
estrādes atklāšana - grupa „Tālbraucēji” 
(Rīga). Ieeja: Ls 2, pēc 23.00 – Ls 2,50.
21. jūnijā 04.22 pie Jaunlaicenes muižas 
pilsdambīša vasaras saulgriežus sagaidot 
pasākums „Saulīte mazgājās sudraba 
rasā”.
23. jūnijā 21.30 kaimiņnovadu kopējā 
līgošana uz robežas „Kalnarušķos” ar 
koncertu un balli „Ak šī jaukā lauku 
dzīve” (piedalās Jaunlaicenes folkloras 
kopa „Putnis”, Apes deju kopa „Mete-
nis”, deju kopa „Jukums”, Apes novada 
jauktais koris). Ieeja uz koncertu: Ls 1, 
uz koncertu un balli - Ls 3.
25. jūnijā 11.00 Jaunlaicenes muižas 
muzejā malēniešu valodas skolas 1. 
nodarbība.
Jaunlaicenes bibliotēkā izstāde „Jāņu 
dienu gaidīdami...”.
Jaunlaicenes muižas muzejā pastā-
vīgā ekspozīcija: Jaunlaicenes muiža, 
izstāde „Ceļš zem kājām”, izglītojošā 
programma „Muižniecība 18.-20.gs.”, 
pastaigas stāstnieka pavadībā, nodarbības 
skolēniem un pieaugušajiem.

Kalncempju pagastā
23. jūnijā 12.00 Viktora Ķirpa Ates 
muzejā pasākums „Jāņu mācība” (pie-
dalās folkloras kopa „Rota” un Annas 
KN dramatiskais kolektīvs). Ieeja Līgām 
un Jāņiem bez maksas, pieaugušiem Ls 
0,70, skolēniem, pensionāriem Ls 0,30.
Līdz 26. jūnijam Viktora Ķirpa Ates 
muzejā Balvu amatniecības vidusskolas 
skolēnu un pasniedzēju darbu izstā-
de „Ai, kaimiņi, ai, kaimiņi, diži tavi 
arodiņi...”
Viktora Ķirpa Ates muzejā interaktīva 
nodarbība „Orientēšanās spēle lauku 
sētas un mīklu labirintos”, izglītojošās 
programmas: „Čaklā bitīte”, „Septiņreiz 
nomēri, vienreiz nogriez”, „Seno vārdu, 
teicienu un malēniešu izrunas mācība”, 
kāzu programma „Lauku sētas gudrība”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde „Jāņu diena lepni nāca, ugunīs 

vizēdama!”.
Liepnas pagastā
1. jūnijā  13.00 Liepnas tautas namā 
sirsnīga un muzikāla izrāde ģimenei un 
bērniem „Notikums dārzā”. Ieeja: Ls 1.
2. jūnijā 17.00 Liepnas tautas namā 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
koncerts un  darbu izstāde, mīļi aicināti 
visi skatīties un klausīties gribētāji! Ieeja 
bez maksas.
4. jūnijā 19.30 Liepnas pagasta brīvda-
bas estrādes atklāšana ar zaļumballi un 
pārsteigumiem. Ieeja uz balli 21.00 – Ls 
1,50, pēc 22.35 – Ls 2.
23. jūnijā Līgo pasākums Liepnā.

Malienas pagastā
4. jūnijā 19.30 Malienas tautas namā Be-
jas amatierteātra izrāde „Kā ziemeļmeitas 
brauca puisi lūkoties”. Ieeja: Ls 1.
21. jūnijā 12.00 Malienas tautas namā 
sadzīves interešu darbnīca „Jāņu diena 
lepni nāca” - kļavu cepuru un Jāņu vaina-
gu pīšana, darbiņu izstāde.

Mālupes pagastā
3. jūnijā 22.00 Mālupes salā zaļumbal-
les koncerts kopā ar grupu „Tranzīts”, 
pirms un pēc diskotēka, DJ Ralfs (lietus 
gadījumā Saieta namā).
18. jūnijā 10.00 pie Mālupes saieta 
nama meistarklase līgotājiem.
18. jūnijā 22.00 Mālupes salā zaļumbal-
le kopā ar grupu „Kontrasts” (Balvi).

Mārkalnes pagastā
4. jūnijā 20.00 Mārkalnes brīvdabas 
estrādē  „Lakstīgalas” koncerts  „Sveika, 
vasara!” (piedalās Mārkalnes tautas nama 
vokālais ansamblis „Akava”, Ziemeru 
un Mārkalnes sieviešu koris  „Elisa”, 
Mārkalnes pamatskolas un  Alūksnes 
Ritma un mākslas studijas audzēkņi, 
Annas kultūras nama dāmu deju kopa 
“Anniņas“).
4. jūnijā 22.00  Mārkalnes brīvdabas 
estrādes  „Lakstīgalas”  vasaras sezonas 
atklāšanas balle, spēlē grupa „Zelteri” 
(Madona).
17. jūnijā 22.00 Mārkalnes tautas namā 
vokālā ansambļa „Akava”  un Alūksnes 
Ritma un mākslas studijas jauno bun-
dzinieku, ģitāristu un vokālistu koncerts  
„Jūnijs matos”.
18. jūnijā 22.00 Mārkalnes brīvdabas 
estrādē  „Lakstīgalas” diskotēka.
24. jūnijā 22.00 Mārkalnes brīvdabas 
estrādē  „Lakstīgalas” Jāņu dienas lustē-
šanās kopā ar Santu Kasparsoni.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Jāņu diena lepni nāca ugunī 
vizēdama”, „Rakstniecei Dagnijai Zig-
montei – 80”.

Pededzes pagastā
1. jūnijā 11.00 Pededzes tautas namā 
Bērnu svētki.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
6. un 20. jūnijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

10. jūnijā 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.

23. jūnijā 21.00 Pededzes estrādē va-
saras sezonas atklāšanas pasākums „Lai 
skan Līgo vakars.
25. jūnijā 22.00 Pededzes tautas namā 
retro diskotēka. Ieeja: Ls 1, pēc 23.00 – 
Ls 1,50.
Pededzes bibliotēkā 14., 15.06. litera-
tūras izstāde „Bij’ pavasaris ziedos, ar 
ceriņu tvanu smaržoja pļavas un lauki”, 
15.06. Jauno grāmatu diena, grāmatu 
izstāde „Gars, dvēsele, miesa/ Tauta, 
ģimene, valsts”, 20.06. vasaras kompo-
zīcija „Visapkārt smaržo jāņuzāles, Jāņu 
dienu gaidot”.

Veclaicenes pagastā
4. jūnijā 12.00 Veclaicenes tautas namā 
Starptautiskajai bērnu aizsardzības 
dienai veltīts pasākums bērniem „Pasaku 
darbnīca”.
10. jūnijā 22.30 Veclaicenes tautas namā 
diskoballe jauniešiem, spēlēs DJ GAGA 
Dance, DJ Lisa Poļana.
23. jūnijā 22.00 Veclaicenes estrādē 
Līgo svētkus ieskandinās pašdarbnieki 
no Veclaicenes un Ziemera „Visu gadu 
Jānīt`s nāca, nu atnāca šovakar”. Skanēs 
Līgo dziesmas un sildīs Jāņu ugunskurs. 
Lustīgas dejās spēlēs grupa „Rakari” līdz 
rīta gaismai.

Zeltiņu pagastā
21. jūnija rītā 4.15 Zeltiņos pie Ģene-
rāļavotiņa „Saules saukšana” kopā ar 
Ziemera pagasta folkloras kopu. Aicinām 
kopīgi izbaudīt ūdens un zāļu dzied-
niecisko iedarbību, pīt vainagus un siet 
aizsardzības zīmes, dziedāt, iet rotaļās un 
godināt sauli.                    
22. jūnijā 22.00 Zeltiņu estrādē zaļum-
balle, spēlēs grupa „ Laikam līdzi”. Ieeja: 
Ls 2.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes 
„Vasara atver ziedu vārtus”, „Ar meijām 
un jāņuzālēm nāk vasaras saulgriežu 
laiks”.
Zeltiņu muzejā izstādes: Zeltiņu drāmas 
kolektīva „Kontakts” 15 gadu jubilejai 
veltīta izstāde „Spēles prieks”, Zeltiņi 
vakar un šodien „Gadsimtu vējos šūpo-
joties”.  

Ziemera pagastā
18. jūnijā 17.30 Māriņkalna tautas namā 
Māriņkalna amatierkolektīva „Kronis 
visam” izrāde  „Čaukst – enes” 2. daļa. 
Autore un režisore  Ilga Voropajeva.
18. jūnijā 19.00 pie Māriņkalna tautas 
nama vasaras saulgriežu ielīgošana „Jāņa 
diena, Jāņa diena, Kā mēs tevi gaidī-
sim?”.
Māriņkalna bibliotēkā 6.–17.06.izstāde 
„Būt skaudrai savā tiešumā” (prozaiķei 
Dagnijai Zigmontei – 80), 14.–28.06. 
„Jauka bija Jāņa diena, par visām dieni-
ņām...”, grāmatas no kolekcijas ,,Bērnu/
Jauniešu žūrija – 2011”.


