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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  No 1. līdz 4. jūlijam Alūksnē 
un Alūksnes novadā no-
tiks starptautiskās XXIV 
orientēšanās trīsdienas „Kāpa 
2010”, kurās dalību pieteikuši 
vairāk kā 1500 sportisti no 17 
valstīm. Kopā ar atzītiem meis-
tariem uz starta stāsies dažāda 
vecuma dalībnieki, sākot no trīs 
līdz pat 84 gadiem.

  Sacensību galvenais centrs 
atradīsies Pilssalā. Dalībnieki tajā 
sāks ierasties un reģistrēties 1. 
jūlija pēcpusdienā un varēs doties 
treniņdistancē. Tā kā Pilssalā 
atradīsies ne vien sacensību galve-
nais centrs, bet arī dalībnieku telšu 
pilsētiņas, drošības apsvērumu 
dēļ Pilssalai šajās dienās būs 
ierobežota piekļuve.
  2. jūlijā no pulksten 9.30 sāksies 
dalībnieku reģistrācija pirmās 
dienas sacensību centrā Reza-
kas apkārtnē, bet pulksten 14.00 
sportisti uzsāks sacensības garajā 
distancē. Sacensību atklāšanas 
un pirmās dienas uzvarētāju 
apbalvošanas pasākums, uz kuru 
aicinām arī Alūksnes pilsētas 

iedzīvotājus, notiks 2. jūlijā 
pulksten 21.00 Pilssalas estrādē. 
Jāpiebilst, ka sacensību atklāšanas 
pasākumā piedalīsies Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris (diriģents Sandors 
Līviņš).
  3. jūlijā pulksten 11.00 sacensības 
risināsies vidējā distancē „Silaktīs” 
(bijušās raķešu bāzes teritorijā). Šīs 
būs arī Starptautiskās orientēšanās 
federācijas elites ranga sacensības. 
Pulksten 18.00 Alūksnē sāksies 
orientēšanās sprints, kas būs 
Latvijas sprinta kausa etaps. 
Starts un finišs paredzēts pie 
administratīvās ēkas, tādēļ aicinām 
alūksniešus sekot līdzi sportistu 
sniegumam. Transportlīdzekļu 
vadītāju uzmanībai - sprinta 
sacensību laikā būs slēgtas 
administratīvajai ēkai tuvējās ielas. 
Pulksten 21.00 Pilssalas estrādē 
sportistiem notiks otrās dienas 
uzvarētāju apbalvošanas pasākums 
un atpūtas vakars, kas pārējiem 
apmeklētājiem gan būs slēgts.
  Sacensības noslēgsies 4. jūlijā, 
kad pulksten 9.30 tiks dots 
starts garajā distancē Alūksnes 

Alūksnē starptautiskas orientēšanās sacensības

Par akcīzes
nodokli
dīzeļdegvielai
  No šī gada jūlija spēkā stāsies 
jauna kārtība, kura nosaka, 
ka lauksaimnieki turpmāk 
degvielu varēs iegādāties bez 
akcīzes nodokļa.

  Lai saņemtu atbrīvojumu no 
akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas 
iegādei, lauksaimniecības pro-
dukcijas ražotājam no 7. jūnija 
līdz 5. jūlijam LAD jāiesniedz 
iesniegums rakstiskā vai elektro-
niskā formātā.
 Parakstītu iesniegumu var 
iesniegt LAD  reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē vai 
centrālajā aparātā personīgi, kā 
arī nosūtot pa pastu. Tāpat to var 
iesniegt elektroniska dokumenta 
formā saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par elektronisko 
dokumentu apriti vai izmantojot 
LAD elektronisko pieteikšanās 
sistēmu, iepriekš noslēdzot līgu-
mu „Par Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskās pieteikšanās sistē-
mas pakalpojumu izmantošanu”.
 Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no 
akcīzes nodokļa varēs saņemt 
tie lauksaimniecības produkcijas 
ražotāji, kuri veic saimniecisko 
darbību, ir reģistrēti VID kā 
nodokļu maksātāji un, par lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes 
apstrādi saņem vienoto platību 
maksājumu.  
  Šogad pirmo reizi atbrīvoju-
mu no akcīzes nodokļa varēs 
saņemt arī par meža vai purva 
zemes apstrādāšanu, kurā kultivē 
dzērvenes vai mellenes. Papildu 
nosacījumi turpmāk būs jāizpilda 
pastāvīgo pļavu un ganību vai 
aramzemē sēto ilggadīgo zālāju 
apsaimniekotājiem - jānodrošina 
minimālais lauksaimniecības 
dzīvnieku blīvums - vismaz 0,5 
nosacītās liellopu vienības uz 
vienu atbalstam tiesīgo hektāru.

Apstiprināts 
Alūksnes
novada paš-
valdības 2009. 
gada publiskais
pārskats
Alūksnes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar 22.06.2010. 
domes lēmumu Nr.359 (ār-
kārtas sēdes prot.Nr.13, 29.p.) 
apstiprināts Alūksnes novada 
pašvaldības 2009.gada publis-
kais pārskats. Ar pilnu pārskata 
tekstu var iepazīties Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā Lielā Ezera ielā 24, 
Alūksnē, un Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā www.
aluksne.lv. 

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  No 6. līdz 11. jūlijam Rīgā 
notiks X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki, kuros 
kupli pārstāvēts būs arī Alūksnes 
novads. Pirmie svētku dalībnieki 
uz Rīgu dosies 6. jūnijā.

  Alūksnes novadu svētkos pār-
stāvēs 19 kolektīvi, kuros ir 451 
dalībnieks – E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris 
(kolektīvu vada Ilze un Sandors 
Līviņi), Alūksnes pilsētas sākum-
skolas deju kolektīva „Pastalnieki” 
1. - 2., 7. – 9. un 10. – 12. klašu 
grupas (Inga Meirāne), Alūksnes 
Bērnu un jauniešu centra deju 
kolektīva „Enku - drenku” 1. – 2., 
5. – 6., 7. – 9. un 10. – 12. klašu 
grupas (Daiga Ozoliņa), Ziemeru 
pamatskolas 1. – 4. klašu deju 
kolektīvs (Sanita Drunka), Mālupes 
pamatskolas 1. – 4. klašu deju 
kolektīvs (Skaidrīte Sakvārne), 
Bejas pamatskolas 1. – 4. un 3. 
– 6. klašu deju kolektīvi (Dzintra 
Stebere), Jaunannas pamatskolas 
3. – 6. klašu deju kolektīvs (Aiva 
Vilciņa), Liepnas vidusskolas 1. 
– 4 un 5. – 9. klašu deju kolektīvi 
(Brigita Bijone), Jaunannas pa-
matskolas koris (Ināra Kravale), E. 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
koris (Ingrīda Pilskalne), E. Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauktais 
koris (Ina Perevertailo) un mazo 
mūzikas kolektīvu grupā Bejas 
pamatskolas soliste Līva Sloģe 
(Zigmārs Krūmiņš).
  Lai piedalītos svētku norisēs 
Vērmaņdārzā, 9. jūlijā uz Rīgu 

Alūksnieši dziedās, dejos un muzicēs Rīgā

kā svētku viesi dosies arī vizuā-
lās mākslas un lietišķās mākslas 
konkursu dalībnieki no Alūksnes 
pilsētas sākumskolas, Mākslas 
skolas interešu izglītības program-
mas, Bejas pamatskolas, Liepnas 
vidusskolas un Ilzenes pamatskolas 
audzēkņi.
  Diviem novada kolektīviem 
– Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestrim un 
jauktajam korim svētku laikā gai-
dāma atbildīga dalība finālskatēs, 
kas notiks 7. jūlijā.
  - Gatavojoties svētkiem, Alūksnes 
novada pašvaldība kolektīviem gā-
dāja jaunus tērpus, papildināja eso-
šās tērpu kolekcijas. Svētku gājienā 
Alūksnes novads izskatīsies košs ar 

jauno Dziesmu svētku karogu, kura 
skici izstrādāja Ojārs Vēliņš. Gājie-
nā kopā ar dalībniekiem piedalīsies 
arī pašvaldības vadība. Lai gājienu 
darītu krāšņāku, tajā piedalīsies 
„vilciņi”, kas bija redzami svēt-
ku ieskaņu pasākumā 29. maijā 
Alūksnē. Paldies pašvaldībai, jo 
šogad svētku dalībnieki ir ļoti labi 
finansiāli atbalstīti. Visas vēlmes 
izpildītas – gan tērpos, gan trans-
portā, arī ēdināšanai atrasts papildu 
finansējums, - saka svētku darba 
grupas vadītāja Inga Meirāne.
  - Dziesmu un deju svētki ir īpašs 
brīdis vasaras vidū, kad daudzi 
tūkstoši svētku dalībnieku ir vienoti 
mūzikas skaņās un deju soļu rakstā. 
Tas ir laiks, lai sajustu sevišķo 

kopību, ko spēj radīt tikai šie svēt-
ki. Alūksnes novada dejotājiem, 
dziedātājiem un mūziķiem novēlu 
izturību un iedvesmu, radot prieku 
sev un svētku skatītājiem! - novēl 
Alūksnes novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Fomins.
  Alūksnes novada kolektīvi svētku 
laikā uzturēsies Teikas vidusskolā, 
kas tradicionāli alūksniešus laipni 
uzņem.
  Svētku programma ir publicēta 
www.dziedundejo.lv, taču vērts uz-
svērt, ka šogad svētku gājiens 10. 
jūlijā tiks translēts abos Latvijas 
televīzijas kanālos – LTV1 tas būs 
skatāms ar komentāriem, bet LTV7 
– bez.

apkārtnē – „Mežinieku” slēpošanas 
un biatlona trases apvidū. 
Pēdējos kontrolpunktus sportisti 
apmeklēs arī Alūksnes muižas 
parka teritorijā un finišēs pļavā 
pretim Jaunajai pilij. Sakarā ar 
sacensībām būs slēgta Pils iela 
posmā no Ojāra Vācieša līdz Ri-
jukalna ielai. Aicinām alūksniešus 
sekot līdzi sportistu startiem, jo 
būs atļauts ieiet parka teritorijā. 
Pulksten 15.00 Pilssalā notiks 
sacensību noslēguma pasākums 
un uzvarētāju apbalvošana. Arī 
sacensību noslēguma pasākums, 
tāpat kā atklāšana, būs atvērts 
pilsētas iedzīvotājiem.
  - Tā kā sacensību dienās Alūksnes 
iedzīvotāju skaitam piepulcēsies 
vēl apmēram pusotrs tūkstotis 
cilvēku, aicinām alūksniešus 
būt ne tikai viesmīlīgiem, bet 
arī uzmanīgiem, jo pilsētā būs 
lielāks transportlīdzekļu skaits, kā 

arī pastiprināta to pārvietošanās 
uz sacensību norises vietām un 
Pilssalu. Sacensību vērotāju 
zināšanai var piebilst, ka sacensību 
elites grupas vīriešiem (startēs 40 
sportisti) starta numuri sāksies no 
1, bet šīs pašas grupas sievietēm 
(startēs nedaudz vairāk kā 20) 
no 51, - norāda Alūksnes novada 
pašvaldības sporta darba organiza-
tors Vilnis Veļķeris.
  Sacensībās piedalīsies arī 
apmēram 40 orientēšanas sporta 
cienītāji no Alūksnes un Apes no-
vadiem, kuri pārstāv orientēšanās 
klubu „Alūksne” un nebūs tieši 
saistīti ar sacensību rīkošanas 
pienākumu izpildi. Elites grupas 
sacensībās starp pārējiem redzēsim 
arī Edgaru Bertuku, Jāni Kūmu un 
Ati Dandenu.

(Turpinājums 2. lappusē)
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes ārkārtas 
sēdē 22. jūnijā piedalījās 14 
deputāti un tika izskatīti 62 
darba kārtības jautājumi. 
Vienā gadījumā deputāti 
lēmumu nepieņēma, bet vienu 
jautājumu virzīja izskatīšanai 
tautsaimniecības komitejas sēdē.

 Dome nolēma:
 - apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamam īpašumam 
„Mežumuiža”, Mārkalnes pagastā, 
piešķirt atdalāmam zemesgabalam 
nosaukumu „Mežmuižnieki” 
un noteikt nekustamā īpašuma 
izmantošanas mērķi;

 - apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamam īpašumam 
„Vējakalni”, Liepnas pagastā, 
piešķirt atdalāmam zemesga-
balam nosaukumu „Ūdensrūķi” un 
noteikt tam nekustamā īpašuma 
izmantošanas mērķi;

 - mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi zemes lietoju-
mam „Misiķos”, Alsviķu pagastā 
no individuālās dzīvojamo 
māju apbūves uz zemi, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;

 - mainīt nekustamam īpašumam 
„Starpgabals 36440020108” 
Annas pagastā, Alūksnes 
novadā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu 
apbūves uz zemi, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;

 - dzēst sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību ražošanas komercfirmas 
„Alūksnes mežs” Alūksnes novada 
pašvaldības budžetā ieskaitāmo 
īpašuma nodokļa parādu Ls 444,52 
sakarā ar to, ka minētā sabiedrība 
likvidēta ar 18.05.2010;

 - nodot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Akmeņi – 
1”, Liepnas pagastā, pārdodot to 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
par latiem, apstiprināt atsavināmā 
īpašuma nosacīto cenu Ls 33200 un 
izsoles noteikumus;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības pagastu autoceļu 
sarakstu un Alūksnes pilsētas ielu 
sarakstu ar noteiktām ikdienas 
uzturēšanas klasēm vasaras sezonai;

 - piedalīties ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
iesniegumu konkursā pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātē 
“Lauku mantojuma saglabāšana 
un atjaunošana” ar projektu 
„Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzeja ēku renovācija”, 

noteikt projekta kopējās izmaksas 
Ls9116, apstiprināt pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta realizācijā 
Ls1582, izmaksas paredzot no 
pašvaldības šī gada budžeta;

 - piedalīties ar projektu 
„NEFORMĀLI” atklātā pro-
jektu konkursā „Atbalsts jauniešu 
centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībā”, kuru organizē LR 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
noteikt projekta kopējās budžeta 
izmaksas Ls1400;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 22.04.2010. 
lēmumā Nr.227 „Par aizņēmuma 
ņemšanu Eiropas Savienības fonda 
līdzfinansētā projekta „Alūksnes 
Jaunās pils kompleksa ēku un 
muižas parka objektu rekonstruk-
cija” īstenošanai”, izsakot lēmuma 
1.punktu šādā redakcijā: „1. Lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju Alūksnes novada 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē ar Valsts kases noteiktajiem 
aizņēmuma procentiem Eiropas 
Savienības līdzfinansētā projekta 
„Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
ēku un muižas parka objektu rekon-
strukcija” īstenošanai, LVL434623 
(četri simti trīsdesmit četri tūkstoši 
seši simti divdesmit trīs lati) 
apmērā, tajā skaitā 2010.gadā 
LVL215247 (divi simti piecpadsmit 
tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi 
lati) apmērā, 2011.gadā LVL219376 
(divi simti deviņpadsmit tūkstoši 
trīs simti septiņdesmit seši lati) 
apmērā vai ekvivalentu citā valūtā, 
ar aizņēmuma pamatsummas 
atmaksas termiņu no 2012.gada 
marta līdz 2028.gada decembrim 
(ieskaitot).”;

 - izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu Ls3249 
novada administrācijai, atlīdzības 
par piespiedu darba kavējumu izde-
vumu segšanai;

 - izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu Ls1000 
Ilzenes pagasta pārvaldei autobusa 
remontam;

 - noteikt ar šī gada 1. jūliju nomas 
maksas apmēru Ls1,50 par 1m2 
mēnesī, bez PVN, par iznomāto 
nedzīvojamo telpu - kabinetiem 
ēkas otrajā stāvā Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošajā ēkā Brūža 
ielā 1, Alūksnē (nomas maksā 
neietilpst maksa par siltumenerģijas 
piegādi, elektroenerģijas 
izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju, 
telpu uzkopšanu, kā arī atkritumu 
izvešanu), noteikt nomas maksas 
apmēru Ls 1,- par 1m2 mēnesī, bez 
PVN, par iznomāto nedzīvojamo 
telpu – kabinetiem pagrabstāvā 
Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošajā ēkā Brūža ielā 1, 
Alūksnē (nomas maksā neietilpst 

maksa par siltumenerģijas piegādi, 
elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni 
un kanalizāciju, telpu uzkopšanu, 
kā arī atkritumu izvešanu), noteikt, 
ka no nomas maksas atbrīvojamas 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestādes un struktūrvienības un 
Alūksnes pilsētas pensionāru 
padome;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
Mūzikas skolas darba samaksas 
nolikumā;

 - izdarīt grozījumus Liepnas 
vidusskolas nolikumā, papildi-
not nolikumu ar 9.4.apakšpunktu 
šādā redakcijā: „9.4. speciālās 
pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, kods 2101 58 11.”;

 - izdarīt grozījumus Jaunlaicenes 
muižas muzeja nolikumā;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 20.08.2009. lēmumā 
Nr.114 „Par Izglītības pārvaldi”;

 - izdot saistošos noteiku-
mus Nr.23/2010 „Par kritēriju 
noteikšanu īpašumam, novērtējot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusam Alūksnes novadā”;

 - izdot saistošos noteikumus 
Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada 
zaļumstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību”;

 - izdot saistošos noteikumus 
Nr.25/2010 „Alūksnes novada 
teritorijas kopšanas un būvju 
uzturēšanas noteikumi”;

 - izdot saistošos noteikumus 
Nr.26/2010 „Alūksnes novada 
kapsētu darbības un uzturēšanas 
noteikumi”;

 - piedalīties ELFLA projektu 
konkursā ar projektu „Kalncempju 
pagasta pārvaldes slūžu tilta, 
autoceļa un ielas rekonstrukcija”, 
noteikt projekta kopējās izmaksas 
Ls133174, apstiprināt pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta realizācijā 
Ls50628;

 - piedalīties ELFLA projektu 
konkursā ar projektu „Annas 
kultūras nama skatītāju zāles ap-
kures uzlabošana, konferenču zāles 
un palīgtelpu vienkāršota rekons-
trukcija”, noteikt projekta kopējās 
izmaksas Ls 41319, apstiprināt 
pašvaldības līdzfinansējumu pro-
jekta realizācijā Ls 15708;

 - piedalīties ELFLA projektu 
konkursā ar projektu „Rotaļu 
laukuma izveide bērniem Zeltiņu 
sporta un atpūtas parkā”, no-
teikt projekta kopējās izmaksas 
Ls7117, apstiprināt pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta realizācijā 
Ls2705;

  - ņemot vērā apvienības 
„Tēvzemei un brīvībai”/LNNK 
valdes priekšsēdētāja 24.05.2010. 
iesniegumu, ar kuru ierosināts 
atbrīvot no valsts nodevas par 
paraksta apliecinājumu bāriņtiesā 
Satversmes grozījumu ierosināšanai 

Alūksnes novadā deklarētos 
Latvijas Republikas pilsoņus, 
piemērot valsts nodevas atvieglo-
jumu 100% apmērā Alūksnes 
novadā deklarētajiem Latvijas 
Republikas pilsoņiem par paraksta 
apliecinājumu bāriņtiesā Latvijas 
Republikas Satversmes grozījumu 
ierosināšanai;

 - izdalīt no pašvaldības pamat-
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu Ls661 
ikgadējam tradicionālajam rudens 
pasākumam „Pļaujas svētki” Vik-
tora Ķirpa Ates muzejā;

 - atzīt Alūksnes novada domes 
20.08.2009. lēmumu Nr.104 „Par 
novada pārstāvja izvirzīšanu Vid-
zemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomē” atzīšanu par spēku 
zaudējušu, izvirzīt Alūksnes novada 
domes deputātu Ainaru Mel-
deru Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvībai Vidzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomē;

 - izveidot darba grupu sadarbībai 
ar valsts un pašvaldību iestādēm 
un komercstruktūrām Krievi-
jas Federācijā un Igaunijas 
Republikā šādā sastāvā: Aivars 
Fomins – Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs; Dzintars 
Adlers – Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks; Jānis 
Nīkrencis – Alūksnes novada domes 
Teritoriālās komitejas vadītājs; 
Askolds Zelmenis – Alūksnes 
novada domes deputāts, uzņēmējs; 
Verners Kalējs – Alūksnes no-
vada domes deputāts, uzņēmējs; 
Arita Prižavoite – Alūksnes novada 
pašvaldības Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja;

 - atbrīvot no Alūksnes pilsētas 
Tautas nama direktores amata 
Dārtu Veismani ar 30.06.2010. un 
iecelt Renāti Pilipu par Alūksnes 
pilsētas Tautas nama direktori uz 
Sanitas Bērziņas bērna kopšanas 
atvaļinājuma laiku;

 - atbalstīt bezmaksas sezonas 
atļaujas izsniegšanu iebraukšanai 
Pilssalā sporta laivu ievešanai 
treniņu un izmēģinājuma braucienu 
organizēšanai biedrības „Ūdens 
motosporta klubs „NordOst”” 
sportistiem piederošajiem trans-
porta līdzekļiem, atļaujas izsniegt 
Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanai komisijai pēc 
tam, kad biedrība iesniegusi 
pašvaldībā pašvaldības aģentūras 
„ALJA” saskaņotu sporta laivu 
treniņbraucienu laiku un par saviem 
līdzekļiem izveidoto sporta laivu 
iebraucamā koridora vietu Alūksnes 
ezerā.

Ar Alūksnes novada domes 
pieņemtajiem lēmumiem pilnībā 
var iepazīties Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā Dārza ielā 
11, Alūksnē un pagastu pārvaldēs.

Domes ārkārtas sēdē 22.jūnijāStarptautiskās 
XXIV orientēšanās 
trīsdienas „Kāpa 
2010”

(Turpinājums no 1. lappuses)
 
1. jūlijā
plkst. 16.00 - 22.00 sacensību 
centrā  Alūksnē Pilssalā 
sacensību dalībnieku 
reģistrācija 
plkst. 17.00 - 19.00 
treniņdistance

2. jūlijā
no  plkst. 9.30 1.dienas 
sacensību centrā Rezakas 
apkārtnē (13 km no Alūksnes) 
sacensību dalībnieku 
reģistrācija
plkst. 14.00 starts garajā 
distancē 
plkst.  21.00  sacensību  
atklāšana, 1.dienas grupu 
uzvarētāju apbalvošana Pilssalā 
(aicināti arī Alūksnes pilsētas 
iedzīvotāji)

3. jūlijā
plkst. 11.00 starts vidējā  
distancē „Silaktīs”, bij. PSRS 
raķešu bāzes teritorijā (15 km 
no Alūksnes)   (M21E un W21E 
- WRE)
plkst. 18.00  starts  sprintam  
Alūksnē (Latvijas sprinta 
kausa etaps, rezultāti neietilpst  
trīsdienu kopvērtējumā. Starts 
un finišs pie administratīvās 
ēkas)
plkst.  21.00 koncerts, 2.dienas 
grupu uzvarētāju apbalvošana, 
koncerta turpinājums, atpūtas 
vakars Pilssalā (slēgtais vakars 
sportistiem)

4. jūlijā
plkst.   9.30 starts garajā 
distancē Alūksnes apkārtnē 
(no dalībnieku nometnes 2 km. 
Finišs pļavā pie Jaunās pils)
plkst. 15.00 noslēgums, 
apbalvošana  Pilssalā 
(aicināti arī Alūksnes pilsētas 
iedzīvotāji)

2010. gada 
Lauksaimniecības 
skaitīšana
  Šī gada aprīlī Centrālā 
statistikas pārvalde uzsāka 
lauksaimniecības skaitīšanu 
Latvijā. Skaitīšanas rezultātā 
iegūtā informācija tiks izman-
tota situācijas analīzei Latvijā 
un turpmākās Kopējās lauk-
saimniecības politikas plānoša-
nai un īstenošanai attiecībā uz 
tiešo maksājumu finansējuma 
pārdali. 

  Ja informācija par saimniecību 
netika iegūta pavasarī, tad jūlijā 
un augustā SIA LLKC darbinieki 
veiks interviju apmeklējot saim-
niecību vai telefoniski.
 Ja aptaujas anketa, kura tika 
iedota līdz ar ES platību maksā-
jumu pieteikumu formu, ir aizpil-
dīta, bet nav nodota, tad to varat 
nodot SIA LLKC Austrumvidze-
mes LAB, 115. kabinetā Dārza 
ielā 11, Alūksnē vai pie pagasta 
teritorijas attīstības speciālista.



Pašvaldībā
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www.aluksne.lv Pēdējā mācību
gada diena 
Strautiņu
pamatskolā
  Santa Masinga, 
Strautiņu pamatskolas skolotāja 

 21. maijs - Pēdējā zvana svētki 
īpaša diena 16 devītklasniekiem.

  Jau tradicionāli pasākumu plāno 
8. klases skolēni. Šogad ierastos 
apsveikumus devītie nesaņēma. 
Katras klases skolēni ceļamaizei 
deva sertifikātu, lai to nopelnītu, 
devītajiem vajadzēja apgūt noteik-
tas prasmes.
  Sākumā, tinot lielo dāvanu, 
kopīgi atkārtojām, kā sauc mūsu 
skolas pieaugušākos skolēnus. 
Tika atklāti arī noslēpumi: kurš 
kāpis kalnos, kurš nodarbojas ar 
kinoloģiju, dejo repu, skaisti runā 
u.t.t. Pirmklasnieki „lielajiem” 
mācīja spēli „Visi putni lido”, 
bet trešās klases audzinātāja 
Tija Āboliņa iestudēja skeču par 
izlaiduma balli, iesaistot devītos 
un viņu audzinātāju Intu Kozilāni. 
Vēl izlaiduma dienā varējām jauki 
pasmaidīt par princi Tomu. Sestie 
uz atvadām iemācīja pareizi locīt 
papīra lidmašīnas, bet piektie – 
pūst balonus. Ceturtklasnieces lika 
zīmēt kopīgu gleznu – ābolu. Vis-
skaļākos aplausus izpelnījās jautrā 
deja, uz to aicināja otrīši, bet 
septītie šo jampadraci noslēdza, 
izveidojot devītklasnieku orķestri.
  Pēc pasākuma svinīgi neno-
pietnās daļas astotie uzaicināja 
devītos uz sporta sacensībām, bet 
pēc svētku pusdienām draudzīgi 
atpūtāmies pie dīķa.

  Lai veicas, absolventi!

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Turpinot jau agrāk aizsāktās 
sarunas ar pagastu pārvalžu 
vadītājiem, šoreiz „Alūksnes 
Novada Vēstīs” par savu darbu 
stāsta Ziemera, Jaunlaicenes un 
Veclaicenes pagastu pārvalžu 
vadītāja Iveta Vārtukapteine 
(attēlā).

  - Iepriekš vadījāt vienu - Zie-
mera pagasta pārvaldi, tagad – 
trīs. Kāda ir jaunā pieredze?
 - Darba apjoms, protams, ir pieau-
dzis, daudz laika paiet pārbraucie-
nos no pagasta uz pagastu, bet man 
ir izveidojusies ļoti laba komanda. 
Izmantojot jaunās tehnoloģijas, 
viss notiek ātri – sazināmies gan pa 
elektronisko pastu, gan telefoniski. 
Ja ir nepieciešams, tad jābrauc uz 
vietas. Jaunlaicene ir ļoti tuvu – 
tikai astoņi kilometri, Veclaicene 
gan ir tālāk un ceļš sliktāks, bet 
pagastos visi darbinieki ir zinoši 
speciālisti. Laba komanda ir viens 
no svarīgākajiem rezultatīva darba 
faktoriem, ja viens vadītājs ir trim 
pagastu pārvaldēm.
 Vadot trīs pagastu pārvaldes, esmu 
pārliecinājusies, ka vadītājam būtu 
ērtāk, ja grāmatvedība ir uz vietas, 
jo tad var vieglāk sekot līdzi katras 
struktūrvienības finansiālajam 
stāvoklim un budžeta izpildei. 
  - Kā izdevies iepazīt Veclaicenes 
un Jaunlaicenes pagastu iedzīvo-
tājus un viņu vajadzības?
 - Šajā ziņā man lielu problēmu 
nav, jo Jaunlaicenē dzīvo mani 
vecāki, bet Veclaicenē esmu daudz 

laika pavadījusi bērnībā, tādēļ 
pazīstu cilvēkus. Protams, iedzī-
votāji nāk pie pārvaldes vadītāja, 
taču nevaru teikt, ka tādēļ es būtu 
ļoti noslogota. Cilvēki lielākoties 
nāk problēmu nomākti un drūmā 
noskaņā.
 Pagastos šomēnes notika iedzīvo-
tāju forumi un es sapratu, ka mums 
tādus vajag rīkot ik pa pusgadu, 
kad iedzīvotāji pasaka savu vie-
dokli, savukārt pārvaldes vadītājs 
atskaitās par šajā laikā padarīto.
 Priecājos, ka iedzīvotāji ir aktīvi. 
Protams, ideju īstenošanā viss 
atkarīgs no finansēm, bet ir arī 
lietas un darbi, kas neprasa daudz 
naudas.
  - Runājot par attīstību, nesen 
pagastu pārvaldēs sāka strādāt 
teritorijas attīstības speciālisti. 
Kādu saredzat šī speciālista dar-
ba nozīmi pagastos?
 - Jaunlaicenē, Veclaicenē un Zie-
meros strādā teritorijas attīstības 
speciāliste Iveta Veļķere. Patei-
coties tam, ka ir šis speciālists, 
atbrīvojas liela daļa slodzes no 
vadītāja pleciem, jo šobrīd ir daudz 
iesāktu projektu – Veclaicenē jau 
ir veikts iepirkums un sāksies divu 
ceļu rekonstrukcija. Arī Jaunlai-
cenē rekonstruēs divus ceļus, būs 
siltumtrases rekonstrukcija, tai 
jau izstrādāts darba uzdevums un 
šobrīd gatavo tehnisko projektu. 
Ziemeros šobrīd tiek gatavots 
tehniskais projekts divu ceļu re-
konstrukcijai, kas notiks nākamajā 
gadā. Jaunlaicenē uzsākts ūdens-
saimniecības sakārtošanas darbs, 
pašlaik gatavo tehnisko projektu 
iesniegšanai ūdensbūvju komisijā, 

Man ir ļoti laba komanda

Veclaicenei jau šāds projekts ir ak-
ceptēts, bet Ziemera un Māriņkalna 
ciemu projektos jāveic labojumi.
 Mūsu teritorijas attīstības speciā-
liste strādā ļoti čakli un sadarbojas 
ar visiem iestāžu un struktūrvienī-
bu vadītājiem. Esam iesnieguši arī 
projektu par jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju uzlabošanu. 
Ja to atbalstīs, tad visos trijos pa-
gastos tiks izveidoti skeitparki un 
izvietoti strītbola grozi.
 Ir daudz vēl citu sīku projektu un 
nepieciešamību. Joprojām meklē-
jam iespējas, kā izveidot amatnie-
cības centru, jo neesam atmetuši 
domu, ka Māriņkalna tautas nama 
pagraba velvēs varētu būt amatnie-
cības centrs, kur būtu mūžizglītības 
iespējas bērniem un pieaugušajiem. 
Jaunlaiceni un Veclaiceni saskatu 
kā spēcīgus tūrisma centrus.
  - Kā tiek izmantota Veclaicenes 
skola?
 - Veclaicenes skolu saredzam kā 

vietu, kur organizēt dažādas no-
metnes. Mums jau ir bijuši daudzi 
piedāvājumi, taču jāatrisina prob-
lēmas ar pietiekama dušu skaita 
pieejamību un tad šis skolai varētu 
būt piemērots izmantojums.
 Pašlaik skolu un tās teritoriju 
uzrauga. Skolotāju mājā pieteicās 
dzīvot cilvēki, tā, ka šī vieta nav 
pamesta, tur viss tiek uzraudzīts un 
apsaimniekots.
  - Kādi ir nākotnes plāni?
 - Mans mērķis nākošajam gadam 
būtu izvērtēt struktūru, vai kādas 
funkcijas nevar savienot visos 
pārvaldītajos pagastos, piemēram, 
viens ceļu meistars varētu rūpē-
ties par visiem pagastu ceļiem, 
jo to kopgarums nav liels. Tas 
arī atvieglotu darbu saimniekam 
pagastā. Noteikti ne tikai mūsu 
trīs pagastos, bet arī citur ir smaga 
situācija ar ūdenssaimniecību un 
kanalizāciju, gribētos, lai šo jomu 
sakārtošana notiktu straujāk.

  Turpinot iepazīstināt ar Alūksnes 
novada pašvaldības administrācijas 
nodaļām un to darbiniekiem, esam 
nonākuši pie vienas no skaitliski 
mazākajām – kultūras un sporta 
nodaļas. Sarunā ar tās vadītāju Sa-
nitu Eglīti par to, kā vienā nodaļā 
sadzīvo šīs divas nozares.

  - Šī ir viena no mazākajām noda-
ļām pašvaldības administrācijā. 
Pastāstiet, lūdzu, par darbiniekiem 
un viņu pienākumiem!
  - Jā, esam tikai trīs cilvēki, bet mūsu 
nodaļas pārraudzībā ir vislielākais 
iestāžu un cilvēku skaits. Ja novadā 
ir 42 kultūras iestādes, 15 sporta 
klubi un dažādas sporta būves, 73 
amatierkolektīvi, kuros darbojas 1044 
cilvēki, tad kopā skaitot, esam viena 
no lielākajām novada komandām.
  Šobrīd nodaļā ir trīs darbinieki 
– nodaļas vadītāja, kultūras darba 
speciālists un sporta darba speciā-
lists. Pusgadu nodaļā strādāja tikai 
divi speciālisti. Tas prasīja labu laika 
un darba plānošanu, lai iecerētais 
rezultāts cilvēkiem būtu pieņemams. 
Reizēm varbūt šķiet, ka kultūra un 
sports ir tikai pasākumi, izklaide un 
sacensības, tomēr gribu akcentēt, ka 
nodaļas galvenie uzdevumi būtu abu 
nozaru vadība un attīstības plānošana. 
Lielie pasākumi, skates, svētki un 
sacensības paņem ļoti daudz laika, 
kā reizēm pietrūkst tieši plānošanai, 
projektiem un stratēģisko jautājumu 

risināšanai. Šobrīd pasākumu organi-
zēšanā ar mums sadarbojas un lielu 
organizatorisko darbu veic gan sporta 
klubi, gan kultūras iestādes, par ko 
varam teikt lielu paldies.
  Novada sporta nozare ir Viļņa 
Veļķera pārraudzībā. Plānot, organizēt 
sporta dzīvi novadā - novada, valsts 
un starptautiska mēroga sacensības, 
čempionātus, tautas sacensības, rū-
pēties par novada izlašu un atsevišķu 
dalībnieku līdzdalību un startiem 
valsts un starptautiska mēroga 
sporta sacensībās, organizēt ziemas 
sporta centra „Mežinieki” un Pilssalas 
stadiona ekspluatāciju, sadarbība ar 
sporta klubiem un pagastu sporta 
dzīves organizatoriem ir tikai ieskicē-
jums viņa darbā.
  Vilnis dažkārt jokojot saka: „Sportu 
uz paplātes pienest nevar, ar to ir 
jānodarbojas”. Kopīgi plānojam un 
organizējam lielākos pasākumus, pie-
ņemam dažādus lēmumus, sniedzam 
atzinumus, bet organizatoriskā darbā 
un daudzos specifiskos jautājumos 
Vilnim kā savas jomas profesionālim 
varu uzticēties.
  Šobrīd mēs izjūtam sporta organiza-
toru trūkumu pārvaldēs. Ir pārvaldes, 
kur par sportu neatbild neviens. Tur 
var cerēt uz sporta skolotāja entuzi-
asmu vai kāda sporta kluba atsaucību 
vietēja rakstura sporta aktivitāšu 
organizēšanā. Bet, ja pagastā nav arī 
skolas… Sporta un kultūras lokālās 
tradīcijas, aktivitātes nevar aizvest 

no Alūksnes kā iesaiņotu dāvanu, 
tām jārodas uz vietas. Un šodien ar 
entuziasmu arī tālu netiksi. Nākotnē 
noteikti būtu jādomā par sporta darba 
organizatoriem pārvaldēs. Lai arī šo-
brīd kopumā novadā nevarētu žēloties 
par sporta zāļu un vienkāršu sporta 
objektu trūkumu, tomēr ir pārvaldes, 
ar kurām kopā jau tuvākajā laikā cen-
tīsimies izveidot vienkāršas aktīvās 
atpūtas un sporta nodarbību vietas. 
  Aktualizējies novada centrālo sporta 
būvju jautājums. Tā ir jauna sporta 
zāle Alūksnē, stadiona otrās kārtas 
būvniecība, ziemas sporta centra 
„Mežinieki” modernizācija un citi 
objekti.
  Vienu mēnesi nodaļā strādā kultūras 
darba speciāliste Valda Zeltiņa.
Šobrīd viņa iepazīst nodaļas darbu un 
kultūras nozares specifiku, ir palīgs 
organizatorisku jautājumu kārtošanā, 
pasākumu organizēšanā. Tā kā viņas 
iepriekšējais darbs bija saistīts ar 
attīstību un plānošanu, tad galvenie 
uzdevumi šobrīd saistās ar iespēja-
miem projektiem kultūras jomā un 
partneru piesaisti.
  Manā pārziņā ir visu kultūras iestāžu 
pārraudzība un koordinācija. Esam 
rosinājuši domi mainīt novada pašval-
dības nolikumu, jo pašreizējā sistēma, 
ka tautas nami un bibliotēkas darbojas 
kā atsevišķas iestādes, manuprāt, ir 
nepareiza. Pārvaldēm jāuzticas vairāk 
un jāļauj pašām lemt par katra pagasta 
svarīgākajām lietām, prioritātēm un 

Karsts darba laiks
sadarbību. Novadam, pārzinot un to 
visu koordinējot, jāsaskata kopējās 
svarīgākās lietas, attīstības virzieni. 
Tā, domājot par tautas namu darbību, 
būtiski, lai tie noturētu dzīvas lokālās 
tradīcijas, iesaistītu vietējos iedzī-
votājus amatiermākslā, pasākumos. 
Kolektīvu vadītāju atalgojums novadā 
ir nevienmērīgs, tāpēc 2011. gadam 
rosināsim izveidot vienotu sistēmu 
vadītāju atalgojumam. Vislielākā sāpe 
šobrīd ir Alūksnes pilsētas Tautas 
nama tehniskais stāvoklis, bet šī 
problēma, tāpat kā Mākslas skolas, 
Mūzikas skolas ēkas ir visa novada 
pašvaldības kopēji risināmas lietas.
  Bibliotēku nozarē profesionālo 
pārraudzību veic Alūksnes bibliotē-
ka, kas ir Alūksnes un Apes reģiona 
galvenā bibliotēka. Nodaļa iesaistās 
semināru, kopīgu pasākumu plāno-
šanā un organizēšanā, sadarbības 
veidošanā ar citām kultūras iestādēm, 
nodrošina iespēju darbiniekiem 
apmeklēt konferences, seminārus 
un citas reģiona un Latvijas mēroga 
aktivitātes.
  Muzeju nozarē kopā ar Alūksnes 
muzeju šogad paveikts nozīmīgs 
darbs, apsekojot neakreditētos muze-
jus, vēstures liecību istabas novadā. 
Akreditētajiem muzejiem ir izstrādā-
tas stratēģijas, katram jāmeklē vai jā-
pilnveido sava unikalitāte, lai paralēli 
savam galvenajam uzdevumam - krāt 
un saglabāt, muzejs spētu piesaistīt 
apmeklētājus un būtu konkurētspējīgs 

lielajā tūrisma tirgū. Alūksnes muzeju 
saskatu kā metodisko centru visai 
nozarei ar pašvaldības piešķirtu finan-
sējumu šīs funkcijas veikšanai.
  - Vasara kultūras un sporta no-
daļai ir īpaši saspringts laiks. Kādi 
pašlaik ir aktuālākie notikumi, pie 
kā strādājat?
   - Šobrīd mums tiešām ir „karstais” 
laiks. Viss jūlijs būs viens liels 
pasākums un tas domāts jums, mūsu 
novada ļaudis, lai jūs varētu līdzdar-
boties vai vienkārši labi un interesanti 
pavadīt savu brīvo laiku. Tā no 1. līdz 
4. jūlijam organizējam starptautiskās 
orientēšanās sacensības „Kāpa”, kur 
dalību pieteikuši vairāk kā tūkstotis 
pieci simti sportistu no 17 valstīm. 
5. jūlijā kopā ar novada skolēniem 
un pedagogiem dosimies uz Skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. 
14. jūlijā Alūksnē konferencē tiksies 
vairāk kā 100 Vidzemes bibliotekāri, 
17. un 18. jūlijā kopā ar ūdensmo-
tosporta klubu „Nord Ost” rīkosim 
Latvijas un Eiropas čempionātu 
ūdensmotosportā, bet jau jūlija beigās 
vasaras lielākais notikums - Alūksnes 
pilsētas svētki.
  Lai arī esam tikai trīs, uzskatu, ka 
mums ir jābūt vienotai komandai. 
Mūsu nozares specifika ir tā, ka darba 
laiks reizēm nav mērāms parastajā 
darba laika režīmā un brīvdienas 
arī nav tad, kad visiem. Mēs radām 
brīvdienas, atpūtu, izklaidi un azartu 
citiem.
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Aicina uz 
nometni 
„Fantāziju 
varavīksne”
  Aicinām Alūksnes novada 
bērnus piedalīties diennakts 
vasaras nometnē „Fantāziju 
varavīksne”, ko organizē 
Liepnas internātpamatskolas 
un skolēnu ģimeņu atbalsta 
biedrība.

  Nometne notiks no 2. 
līdz 7. augustam Liepnas 
internātpamatskolā, tās vadītāja 
būs Liepnas internātpamatskolas 
skolotāja Inese Toka. Nometnē 
gaidām dalībniekus vecumā no 
10 līdz 12 gadiem. Dalības maksa 
- Ls 6,42.
  Nometnes programmā: mākslas 
aktivitātes, mūzikas aktivitātes, 
floristikas aktivitātes, sporta 
aktivitātes, nakts pārgājiens, 
ekskursija uz Lazdukalna 
pagasta „Saipetniekiem”, Bebru 
takas apmeklējums, noslēgumā 
karnevāls un disenīte.

  Kontaktinformācija pa 
tālruņiem 26490331, 26355221.
Vietu skaits ierobežots, lūgums 
pieteikties savlaicīgi!

Pededzes 
muzejā  
apskatāmas  
divas  izstādes
  Inese Volšteine, 
Pededzes muzeja vadītāja

  Pededzes muzejā joprojām 
aplūkojamas divas izstādes 
- rokdarbu izstāde ,,Balta 
mana māmuliņa, baltu darbu 
darītāja!” un otra ,,Dzimtais 
pagasts: vai atpazīsti?”.
 
  Šogad mūsu muzejā var 
aplūkot 1929. gadā dzimušās 
Viļakas novada iedzīvotājas 
Emīlijas Gabrānes - Lapiņas 
jaunības dienu rokdarbus, 
kā arī vismaz 20 gadu vecas 
fotogrāfijas ar pagasta vietu 
attēliem, arī tā laika albumus 
un daudz ko citu. Intere-
santi tas varētu būt tiem, kas 
tajā laikā nav dzīvojuši, bet 
vēl interesantāk tiem, kas 
fotogrāfijās var atpazīt sevi 
jaunu un skaistu un varbūt pat 
pastāstīt kādu notikumu no 
dzīves, saistītu ar šīm foto.

 Visi laipni  gaidīti  Pededzes  
muzejā!

  Daiga Vītola,
Pededzes un Mārkalnes pagastu 
teritorijas attīstības speciāliste

 Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas 2007.-
2013. gadam pasākuma 321 
”Pamatpakalpojumi ekonomi-
kai un iedzīvotājiem” ietvaros 
Pededzes pagasta pārvalde 
īsteno projektu „Pededzes pa-
gasta pašvaldības ceļu „Ķurši - 
kapsēta”, „Pededze – Naumova” 
rekonstrukcija”.

  Abiem ceļiem tiks veikta nomaļu 
apauguma noņemšana, grāvju rak-
šana un tīrīšana, caurteku iebūve, 
grants seguma atjaunošana.  
 Ceļu „Ķurši - kapsēta”, „Pede-
dze – Naumova” 2,76 km garumā 
rekonstrukcijas darbi tiks pa-
beigti jūlijā. Līdz rekonstrukcijai 

ceļi bija sliktā stāvoklī, segums 
nelīdzens un no greiderēšanas 
grants kārta nobīdīta, veidojās 
dziļas bedres, kurās krājās ūdens. 
Ceļa sega atradās vienā līmenī ar 
pļavām un tīrumiem. Šos ceļus iz-
manto pagasta iedzīvotāji, zemes 
īpašnieki saimnieciskās darbības 
veikšanai. Pa ceļu Ķurši - kapsēta 
tiek braukts uz Ķuršu pareizti-
cīgo baznīcu, ikdienā un svētku 
dievkalpojumiem. Blakus baznīcai 
atrodas kapsēta. 
  ELFLA fonda administrējošās 
iestādes – atbalsta Zemkopības 
ministrija un Lauku atbalsta die-
nests. Tehnisko projektu pagasta 
pārvaldes ceļiem „Ķurši - Kap-
sēta ” un „Pededze - Naumova” 
izstrādāja SIA „Projektēšanas 
birojs MG”. Iepirkuma rezultātā 
rekonstrukcijas darbus veic SIA 
„Sorma”.

Pededzē rekonstruē divus 
pagasta ceļus

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

Aktuālākie projekti Jaunlaicenē, 
Veclaicenē un Ziemeros
  Iveta Veļķere,
Ziemera, Jaunlaicenes un Veclaicenes 
pagastu teritorijas attīstības speciāliste

  Ziemera, Jaunlaicenes un Vec-
laicenes pagastu pārvaldes īsteno 
vairākus projektus, no kuriem lielā-
kā daļa ir saistīta ar pagastu ceļu 
rekonstrukciju. Šobrīd tiek strādāts 
pie visu projektu dokumentu saga-
tavošanas un līgumu slēgšanas. 

  Šobrīd Veclaicenes pagastā aktuāli 
divi lieli projekti, kas saistīti ar 
autoceļu sakārtošanu. 2009. gadā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Pamatpakal-
pojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
ietvaros atbalstīts projekts „Veclai-
cenes pašvaldības autoceļu „Krustiņi 
- Palpierkalns”, „Korneti - Slokas” re-
konstrukcija”. Projekta kopējā summa 
ir 116688,74 lati bez PVN. Projektu 
īstenos šajā vasarā un tā realizācijas 
rezultātā vietējā pagasta iedzīvotāji 
kādreizējo bedraino un zemes ceļu 
vietā turpmāk varēs pārvietoties pa 
asfalta segumu.
  Savukārt šogad atbalstīts projekts 
„Veclaicenes pašvaldības autoceļa 
„Papardes 1” rekonstrukcija” Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Šī 
projekta kopējās izmaksas ir 19265,29 
lati bez PVN. Projekts tiks realizēts 
2011. gadā un mērķis līdzīgs kā 
iepriekšējam projektam.
  Jaunlaicenē jau realizācijas procesā 
ir divi aktuāli projekti - „Jaunlaicenes 
ciema siltumapgādes infrastruktūras 

modernizācija” un „Jaunlaicenes 
pagasta autoceļu rekonstrukcija”. Abi 
projekti atbalstīti šogad Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas pasāku-
ma „Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” ietvaros. Siltumap-
gādes infrastruktūras rekonstrukcijas 
projekta kopējās izmaksas ir 63177,12 
lati bez PVN. Šis projekts paredz abas 
esošas lokālās katlu mājas apvienot, 
izveidojot vienu, aprīkotu ar moder-
niem apkures katliem, kas ļaus būtiski 
samazināt siltumenerģijas ražošanas 
izmaksas. Vienlaikus tiks rekonstruēta 
esošā siltumtrase. Katlu mājai tiks 
pieslēgtas 4 ēkas, bet katlu jaudas 
tiek plānotas ar mērķi, lai turpmāk, 
attīstot ciema infrastruktūru, pieslēgtu 
centralizētai siltumapgādes sistēmai 
arī tautas namu, muzeju, pagasta 
pārvaldes ēku un sporta centru.     
  Autoceļu rekonstrukcijas projekts 
paredz autoceļa „Lucka - Šļukums” 
un „Jaunlaicene - Jānīši” rekons-
trukciju. Tā kopējās izmaksas ir 
104788,10 lati bez PVN. Projekta 
realizācija nodrošinās infrastruktūras 
uzlabošanu uzņēmējdarbības veikša-
nai un iedzīvotāju labklājībai.
  2010. gadā atbalstīts arī Ziemera 
pagasta pārvaldes projekts „Alūksnes 
novada pašvaldības Ziemera pagasta 
ceļu „Parka iela” un „Šļukums - 
Māriņkalns” rekonstrukcija” Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 63234,50 
lati bez PVN un tā realizācija plānota 
2011. gadā.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
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  Ilze Briediņa,
Liepnas tautas nama vadītāja

 Jūnijs tautā tiek saukts arī par 
ziedu mēnesi, kad viss dabā 
saplaukst un sazied viskrāšņāk. 
Ne tikai dabā, bet arī cilvēku 
dzīvē šis ir laiks, kad tiek svinēti 
izlaidumi, kur katrs bērns ir jau 
izziedējis kādu noteiktu savas 
dzīves posmu.

 Liepnā ir divas skolas, tādēļ ir 
daudz šo ziedu – internātskolas 9. 
klases izlaidums, vidusskolas 9. 
klases izlaidums un jau pavisam 
krāšņi ziedi - 12. klases izlaidums.
 Arī Liepnas tautas namā jūnijs aiz-
sākās ar Starptautiskajai bērnu aiz-
sardzības dienai veltītu pasākumu 
„Es uzzīmēju, izdziedāju, izspēlēju 
pasauli”, kur katrs bērns varēja 
sevi parādīt, mācoties trīs dažādas 
mākslas. Paldies visiem bērniem 
un skolotājām, kas darbojās šajos 
mākslas veidos!
 Viskrāšņāk daba zied 21. jūnijā, 
ko sauc arī par Zāļu jeb ziedu die-
nu. Tad saule pēc uzlēkšanas stāv 
visaugstāk pie debesīm un jācenšas 
to nosargāt ar katru žestu, kustību 
un dziesmu. Saules saukšanas 
pamatā ir tumsas spēku atvairīša-
na, jo tieši 21. jūnijs ir enerģētiski 

visspēcīgākā diena. Tas attiecas arī 
uz zāļu lasīšanu, vainagu pīšanu un 
aizsardzības zīmju veidošanu kat-
ram pašam. 21. jūnijā plkst. 4.15 
Liepnas pagasta ļaudis piedalījās 
pasākumā Alūksnes ezera krastā, 
kur jau ceturto gadu Alūksnes 
muzeja darbinieki organizē Saules 
saukšanu. 
 Pašu pagastā nozīmīgs pasākums 
bija 23. jūnijā, kad vakarā sākās 
Jāņu ielīgošana pie Liepnas tautas 
nama, ar dziesmām, rotaļām un 
citām jautrām izdarībām cenšoties 
ieskandināt mūsu ne pārāk garās 
vasaras kulminācijas vakaru, kur 
īstais svētku laiks ir gada visīsākā 
nakts, kas jāpavada nomodā. Vēlāk 
visi varēja doties uz brīvdabas 
estrādi, kur bija skatāma izrāde 
„Īsa pamācība mīlēšanā Līgo naktī 
Saidupītē”. Līgo vakars, protams, 
turpinājās ar balli grupas „Rakari” 
pavadībā.
 Liels paldies Liepnas pagasta 
bērniem un citiem iedzīvotājiem, 
Jaunannas Mākslas skolas Liepnas 
filiāles skolotājām, visiem amatier-
mākslas kolektīvu dalībniekiem 
un vadītājiem, Stabingu ģimenei, 
Liepnas pagasta pārvaldes vadītājai 
un darbiniekiem par atbalstu tautas 
nama rīkotajos pasākumos!

Jūnijs Liepnas kultūras dzīvē
  Santa Masinga,
Strautiņu pamatskolas 8. klases 
audzinātāja

  Jau ceturto gadu jauniešu 
organizācija AVANTIS kopā ar 
„Zelta zivtiņu” organizē jaut-
ras, sportiskas klašu kolektīvu 
sacensības, kurās piedalījās arī 
Strautiņu pamatskolas 8. klase.

 Šajās sacensībās piedalījāmies jau 
otro gadu. Šogad bija pieteikušās 
1829 klases, bet pusfinālos iekļuva 
tikai 400 klašu kolektīvi. Lai 7. 
maijā startētu Valmierā, bija jāiz-
pilda divi interesanti mājas darbi 
– jāizveido darbs par tēmu „Rādi 
klasi” un piramīda vai kāds cits 
veidojums no skolēniem, kas rekla-
mētu tieši mūsu skolu vai pagastu. 
Mēs izveidojām skolas simbolu 
– pūcīti, kas lasa Ginesa rekor-
du grāmatu, bet mūsu plaukstas, 
noziestas ar melnu guašu, uzrakstu 
- RĀDI KLASI, ar to arī pievērsām 
žūrijas uzmanību.
 Priecājāmies uzzinot, ka pusfinā-
listos ir arī mūsu skolas septītie, 
bet Valmierā satikām Alūksnes 
vidusskolas, ģimnāzijas, Gaujienas 
internātskolas un Liepnas koman-
das.
  Mēs bijām „Strautiņu Ziemas-

svētku vecīši” - 11 jaunieši, kas 
gatavi smieties un priecāties. Gan 
noformējums, gan mājas darbs – 
radio pārraide - atbilda komandas 
nosaukumam. 12 uzdevumi sekoja 
viens otram – sākām ar neveiksmi 
telts celšanā, bet tālāk jau gāja 
raiti un jautri - gan paklājs, kuru 
Roberts Pranckuns apgrieza tik 
ātri, ka citi nemanīja, gan prāta 
pārbaude, gan Ufo rullis, gan varo-
ņu siena, makšķerēšana un Actimel 
basketbols, puzle, bet Edgara Drīļa 
vadītā radio pārraide sagādāja pār-
steigumu pat sacensību vadītājiem, 
grūti gāja futbolā, bet patiesākais 
komandas gars tika pārbaudīts ar 
lecamauklu – astoņi reizē pār vienu 
auklu – 17 reizes, nav slikti, bet...
 Šogad sacensības beidzām ļoti ātri 
un gaidījām lielo stafeti, startu tai 
deva pats Ufo, iepriekš draudzīgi 
aprunājies ar komandas kapteini 
Jevgēņiju Ternovu.
 Ieguvām īpašo „Ilustrētās Zināt-
nes” balvu – abonementu 6 mēne-
šiem, bet vislielākais gandarījums 
par labi pavadīto laiku, kad sajutu 
savējos kā komandu. Nenoliegšu, 
ka bijām ļoti priecīgi, ieraugot 
sacensību protokolu – 10. vieta no 
21 komandas un visi no Alūksnes 
un Apes novada aiz mums. Finālā 
netikām, bet centāmies!

„ZZ čempionāta” pusfinālā

Malienas un Jaunalūksnes 
pagastu teritorijas attīstības spe-
ciāliste Violeta Kļaviņa apmeklē-
tājus pieņem šādos laikos:

  Malienā - pirmdien, otrdien, 
trešdien 9.00 – 14.00
  Jaunalūksnē – ceturtdien,
piektdien 9.00 – 14.00
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Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā

Saistošie noteikumi Nr.20/2010 
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 27.05.2010. lēmumu Nr.292
(protokols Nr.11, 50.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7., 8., 9.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu

I SAISTOŠAJOS NOTEIKU-
MOS MINĒTIE TERMINI 

  1. Saistošajos noteikumos minētie 
termini:
  1.1. Alūksnes novada Sociālais 
dienests (turpmāk tekstā – Sociā-
lais dienests) – Alūksnes novada 
pašvaldības iestāde, kas pilda nor-
matīvajos aktos noteiktās sociālā 
dienesta funkcijas;
  1.2. Sociālās palīdzības pabalsts 
- no Alūksnes novada pašvaldī-
bas budžeta izmaksājami pabalsti 
naudas vai mantas formā, kas tiek 
piešķirti personas (ģimenes) ienā-
kumu stabilizācijai līdz noteiktam 
līmenim, ja persona objektīvu 
iemeslu dēļ negūst pietiekamus 
ienākumus. Tiesības saņemt pabal-
stu tiek noteiktas, veicot ienākumu 
un materiālā stāvokļa izvērtēšanu 
un personas (ģimenes) atbilstību 
konkrēto pabalstu veidu saņēmēju 
lokam.
  1.3. Sociālais darbs – sociālā dar-
ba speciālista profesionāla darbība, 
lai palīdzētu personām, ģimenēm, 
personu grupām un sabiedrībai 
kopumā veicināt vai atjaunot savu 
spēju sociāli funkcionēt, kā arī 
radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus 
apstākļus;
  1.4. Sociālā darba speciālists – 
persona, kurai ir likumā noteiktā 
izglītība un kura veic sociālā 
darbinieka, sociālā aprūpētāja, 
sociālā rehabilitētāja vai sociālās 
palīdzības organizatora profesionā-
los pienākumus;
  1.5. Pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
(turpmāk – GMI) - naudas un 
mantiskais pabalsts vai naudas 
vai mantiskais pabalsts, ko piešķir 
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām 
personām, kuras objektīvu apstākļu 
dēļ negūst pietiekamus ienākumus 
un kuras atzītas par trūcīgām. Šis 
pabalsts nodrošina katram ģimenes 
loceklim garantēto minimālo ienā-
kumu līmeni;
  1.6. Pamatvajadzības – ēdiens, 
apģērbs, mājoklis, veselības aprū-
pe, obligātā izglītība;
  1.7. Klients – persona, kas saņem 
sociālos pakalpojumus vai sociālo 
palīdzību;
  1.8. Ģimene – sastāv no laulāta-
jiem, citām personām vai personu 
grupām, kuras saista radniecība vai 
citas personiskas attiecības, kurām 
ir kopēji izdevumi par uzturu un 
kuras mitinās vienā mājoklī un tā 
uzturēšanu veic kopīgi;
  1.9. Krīze – emocionālā, psihis-
kā 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 pie-
šķirts trūcīgas ģimenes (personas) 
statuss;
  1.11. Maznodrošināta persona 
(ģimene) – persona (ģimene), kurai 
piešķirts maznodrošinātas personas 
statuss Alūksnes novada pašvaldī-

bas noteiktajā kārtībā;
  1.12. Mazaizsargāta persona 
(ģimene) – persona (ģimene), kura 
Ministru kabineta noteiktajā kār-
tībā atbilst sociāli mazaizsargāto 
personu grupas statusam.

II VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

  2. Saistošie noteikumi nosaka 
sociālas palīdzības pabalstu veidus, 
to apmēru, saņemšanas kārtību, 
kārtību kādā piešķirams, aprēķi-
nāms un izmaksājams pabalsts, kā 
arī pabalstu piešķiršanas jautā-
jumos pieņemto lēmumu apstrī-
dēšanas, pārsūdzēšanas kārtību 
Alūksnes novadā.
  3. Saistošo noteikumu mērķis 
ir noteikt pašvaldības sociālās 
palīdzības sistēmu, kas nodroši-
nātu finansiālu atbalstu trūcīgām, 
maznodrošinātām un mazaizsar-
gātām personām (ģimenēm), lai 
apmierinātu to pamatvajadzības un 
veicinātu viņu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā.
  
III SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
PABALSTU VEIDI

  4. Latvijas Republikas likumos 
un normatīvajos aktos noteiktie 
pašvaldību obligāti izmaksājamie 
sociālās palīdzības pabalsti:
  4.1. pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
(GMI);
  4.2. dzīvokļa pabalsts;
  4.3. pabalsts bāreņiem un bez ve-
cāku gādības palikušiem bērniem;
  4.4. pabalsts audžuģimenēm;
  4.5. vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā.
  5. Atbilstoši sociālās palīdzības 
gada budžeta iespējām, ja ir apmie-
rināts pamatots Alūksnes novada 
trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums 
pēc likumos noteiktajiem pašval-
dību izmaksājamajiem sociālās 
palīdzības pabalstiem, Sociālais 
dienests trūcīgām, maznodrošinā-
tām un mazaizsargātām personām 
(ģimenēm) var piešķirt citus soci-
ālās palīdzības pabalstus: 
  5.1. pabalstu ģimenēm ar bēr-
niem; 
  5.2. pabalstu medicīnas pakalpo-
jumu apmaksai;
  5.3. pabalstu sodu izcietušai 
personai;
  5.4. pabalstu pārtikai uzturzīmes 
veidā; 
  5.5. pabalstu mazgāšanās pakal-
pojumam, izsniedzot talonu.

IV PABALSTS GARANTĒTĀ 
MINIMĀLĀ IENĀKUMU LĪ-
MEŅA NODROŠINĀŠANAI

  6. Alūksnes novada pašvaldībā 
garantētais minimālā ienākuma 
līmenis personai ir atbilstošs Mi-
nistru kabineta noteiktajam.
  7. Trūcīgas personas (ģimenes) 
statusu piešķir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem.
  8. Garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa pabalstu personai (ģime-

nei) piešķir saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem un citiem 
normatīvajiem aktiem.

V DZĪVOKĻA PABALSTS

  9. Pabalstu piešķir pamatojoties 
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.pantu un 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta pirmo 
daļu.
  10. Dzīvokļa pabalsts tiek 
piešķirts dzīvojamās telpas īres 
(apsaimniekošanas) maksas, apku-
res un maksas par citiem pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, segšanai.
  11. Dzīvokļa pabalstu piešķir 
vienreiz apkures sezonas laikā 
no 1.oktobra līdz 1.maijam. Ja 
vidējie ienākumi personai (ģime-
nei) iepriekšējos trīs mēnešos pēc 
komunālo pakalpojumu samaksas 
nepārsniedz 50% no valstī noteik-
tās minimālās darba algas uz katru 
ģimenes locekli, dzīvokļa (mājok-
ļa) pabalstu vienu reizi apkures 
sezonā piešķir šādām iedzīvotāju 
grupām:
  11.1. personai (ģimenei), kura 
atbilst trūcīgas personas (ģimenes) 
statusam;
  11.2. personai (ģimenei), kura 
atbilst maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusam;
  11.3. ģimenei, kuras audzina trīs 
un vairāk bērnus;
  11.4. atsevišķi dzīvojošam pen-
sionāram vai invalīdam.
  12. Dzīvokļa pabalsta aprēķinā-
šanas formula: dzīvokļa pabalsts = 
(5% no minimālās mēneša darba 
algas + Ls1,00 x (nepilngadīgo 
personu skaits ģimenē/vientuļie 
pensionāri) x 7 mēneši, kur 5% no 
minimālās mēneša darba algas ir 
piešķiramā pabalsta pamatsumma 
uz dzīvokli, piemaksājot par katru 
dzīvoklī pierakstītu nepilngadīgu 
personu Ls1,00 vai piemaksājot 
Ls1,00 vientuļam pensionāram, 
un iegūto summu reizinot ar 7 
mēnešiem, par kuriem ir paredzēts 
pabalsts.
  13. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, 
saņemto GMI pabalstu ieskaita 
personas (ģimenes) rīcībā esošajos 
ienākumos.
  14. Normatīvajos izdevumos par 
dzīvokli tiek ieskaitīti:
  14.1. par dzīvojamo telpu īri vai 
uzturēšanu, apkuri, ūdeni, kana-
lizāciju, atkritumiem – atbilstoši 
maksājumu dokumentam norādīta-
jai summai;
  14.2. par gāzi – 1m³ mēnesī 
personai (atbilstoši attiecīgajā 
laikā spēkā esošiem pakalpojumu 
tarifiem);
  14.3. par elektroenerģiju – 100 
kw ģimenei;
  14.4. izdevumi par telefonu 
Ls6,00 apmērā (ja summa par 
telefonsarunām mēnesī pārsniedz 
Ls6,00, dzīvokļa pabalsta apmērs 
var tikt samazināts).
  15. Normatīvajos izdevumos par 
dzīvokli nav ieskaitāma maksa par 
kabeļtelevīziju.

  16. Pabalstu var pārskaitīt pakal-
pojuma sniedzējam.
  17. Lai saņemtu dzīvokļa pabal-
stu, pabalsta pieprasītājs uzrāda 
pasi un iesniedz šādus dokumen-
tus:
  17.1. visas komunālo maksājumu 
kvītis par pēdējā mēneša apmaksas 
summām;
  17.2. dokumentu, kurš apliecina 
dzīvokļa lietošanas, īpašuma vai 
īres tiesības;
  17.3. telefona apmaksas rēķinus 
par pēdējiem trīs mēnešiem;
  17.4. strādājošie – izziņu par ie-
nākumiem no algota darba pēdējo 
trīs mēnešu laikā (pēc iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksu 
nomaksas);
  17.5. aizbildņi – lēmumu par 
aizbildniecību;
  17.6. studenti – izziņu no mācību 
iestādes;
  17.7. uzturlīdzekļu garantijas 
fonda lēmumu par uzturlīdzekļu 
izmaksāšanu.
  18. Pēc nepieciešamības, sociālā 
darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt 
arī citus dokumentus.
  19. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir 
dzīvokļu īpašniekiem vai īrnie-
kiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši 
nedzīvo vai nodevuši dzīvokli 
apakšīrē vai citas personas lieto-
šanā. 
  20. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
malkas iegādei piešķir trūcīgām un 
maznodrošinātām personām vienu 
reizi kalendārā gadā ne lielākā 
apmērā kā 35% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas.
  21. Pilngadību sasniegušam bā-
renim – invalīdam kopš bērnības, 
kurš nepārtraukti turpina mācības, 
saņem invalīda kopš bērnības 
valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu, kuram nav citu papildus 
ienākumu un kurš dzīvo Alūksnes 
novada pašvaldības piešķirtā un tās 
īpašumā esošā dzīvoklī, pašvaldība 
sedz ar dzīvojamās telpas īri un 
siltumenerģijas piegādi saistītos ik-
mēneša izdevumus 100% apmērā, 
pabalstu pārskaitot pakalpojuma 
sniedzējam.

VI  PABALSTS BĀREŅIEM 
UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS 
PALIKUŠIEM BĒRNIEM
 
  22. 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 aprū-
pē, kā arī pēc ārpusģimenes aprū-
pes beigšanās” noteiktajā kārtībā.
  23. Pēc pilngadības sasniegšanas 
bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, par kura 
ārpusģimenes aprūpi lēmumu 
ir pieņēmusi Alūksnes novada 
bāriņtiesa, ir tiesības saņemt šādus 
pabalstus:
  23.1. vienreizēju pabalstu pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai, kurš 

ir divu sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā;
  23.2. vienreizēju pabalstu sadzī-
ves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei, kura apmērs ir Ls175.00;
  23.3. pabalstu ikmēneša izde-
vumiem, kurš ir valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmērā, 
ja sekmīgi tiek turpinātas mācības 
vispārējās vidējās, profesionālās 
izglītības iestādē, augstskolā vai 
koledžā.

VII PABALSTS AUDŽUĢIME-
NĒM
 
  24. Pabalstu piešķir Bāriņtie-
su likuma 25.panta trešajā daļā 
un Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumos Nr.1036 
“Audžuģimenes noteikumi” no-
teiktajā kārtībā.
  25. Personai, kuras ģimene Mi-
nistru kabineta noteiktajā kārtībā 
ieguvusi audžuģimenes statusu, ja 
tajā saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu 
bērns ievietots uz laiku, kas ilgāks 
par vienu mēnesi, pamatojoties uz 
Sociālā dienesta un audžuģimenes 
noslēgto līgumu, izmaksā pabalstu 
bērna uzturam un pabalstu apģēr-
ba, mīkstā inventāra iegādei”.
  26. Pabalsta apmērs bērna uztu-
ram vienam audžuģimenē ievieto-
tam bērnam ir 80 lati mēnesī.
  27. 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.
  28. Personai, kas noslēgusi 
līgumu ar pašvaldību, ir tiesības 
saņemt  audžuģimenes pabalstu no 
dienas, kad bērns nodots aprūpē 
audžuģimenē.
  29. Ja bērns ievietots audžuģime-
nē uz laiku, kas ir īsāks par vienu 
mēnesi, Sociālais dienests piešķir:
 29.1. atlīdzību par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu proporcionāli 
dienu skaitam, par pamatu ņemot 
apmēru, kādu no valsts pamatbu-
džeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts 
sociālo pabalstu likumu noteicis 
Ministru kabinets;
  29.2. pabalstu bērna uzturam 
proporcionāli dienu skaitam, par 
pamatu ņemot šo saistošo notei-
kumu 26.punktā noteiktā pabalsta 
apmēru bērna uzturam vienam 
audžuģimenē ievietotam bērnam 
mēnesī;
  29.3. atbilstoši bērna vajadzī-
bām var izsniegt apģērbu, apavus 
un citas bērnam nepieciešamās 
lietas vai nepieciešamības gadī-
jumā vienreizējo pabalstu Ls7,50 
apmērā.
  30. Pabalsta izmaksu pārtrauc, 
kad izbeidzas līgumā noteiktais 
termiņš, kā arī tad, ja bērna uztu-
rēšanās audžuģimenē tiek izbeigta 
pirms termiņa.

(Turpinājums 6. lappusē)
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  31. 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

  32. Pabalstu ārkārtas situācijā 
(stihiska nelaime, krīzes situāci-
ja vai iepriekš neparedzami citi 
apstākļi, t.sk. ģimenes locekļa nāve) 
piešķir līdz vienai valstī noteiktajai 
minimālajai mēneša darba algai 
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.
  33. Pabalstu piešķir, ja pieprasītāja 
iesniegums saņemts ne vēlāk kā 
piecu darba dienu laikā no ārkārtas 
situācijas rašanās.
  34. Pabalstu ārkārtas situācijā per-
sonas nāves gadījumā piešķir mirušā 
ģimenes locekļiem (apgādniekiem) 
vai personai, kura uzņemas apbedī-
šanu. Piešķiršanas pamats ir dzimt-
sarakstu nodaļas izsniegta noteikta 
parauga izziņa par miršanas fakta 
reģistrāciju (uzrādāms oriģināls).
  35. Ja mirusi persona, kuras dzīves-
vieta ir deklarēta Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā un tai nav 
apgādnieku, Sociālais dienests slēdz 
vienošanos ar fizisku (juridisku) per-
sonu par šī pakalpojuma organizē-
šanu un sedz ar apbedīšanu saistītos 
izdevumus. 
  36. Pabalstu izmaksā divu darba 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 
brīža. 

IX  PABALSTS ĢIMENĒM AR 
BĒRNIEM
 
  37. Pabalstu piešķir bērna izglītī-
bai, audzināšanai, ēdināšanai skolās 
vai pirmskolas izglītības iestādēs 
un transportizdevumu apmaksai uz 
skolu un no tās. 
  38. Tiesības saņemt pabalstu ir 
pirmsskolas, arodizglītības un 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
audzēkņiem no ģimenēm, kuras 
atbilst trūcīgas ģimenes statusam: 
  38.1. mācību grāmatu un skolas 
piederumu iegādei, ņemot vērā sko-
lēnu skaitu ģimenē, pabalsta apmērs 
personai nepārsniedz 10 % no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba 
algas un kuru izmaksā vienu reizi 
gadā;
  38.2. ģimenēs, kurās ir skolēni, kuri 
absolvē pamata, vidējo un profesio-
nālās izglītības iestādi, izlaiduma 
apģērba iegādei pabalsta apmērs 
personai nepārsniedz 25 % no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba 
algas;
  38.3. pirmsskolas izglītības iestāžu 
pakalpojumu apmaksai pabalsta 
apmērs ir vienreizējs un personai 
nepārsniedz 25 % no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas;
  38.4. pabalstu audzēkņa ēdināšanas 
izdevumu segšanai izglītības iestādēs 
un pirmsskolas izglītības iestādēs, ja 
bērnam nav neattaisnotu kavējumu, 
piešķir izglītības iestādēs apstip-
rināto pusdienu vērtības apmērā, 
ņemot vērā  mācību dienas, divas 

reizes mācību gadā, laika periodā no 
septembra līdz decembrim un no jan-
vāra līdz jūnijam, līdzekļus pārskai-
tot pakalpojuma sniedzējam; 
  38.5. pabalstu transporta izdevumu 
kompensācijai audzēkņiem, kuri 
apgūst izglītības programmu, kuru 
nav iespējams apgūt savā pašvaldī-
bas izglītības iestādē, izmaksā reizi 
mēnesī 50 % apmērā,  kas radušies 
izmantojot sabiedrisko transportu, 
iesniedzot sociālā darba speciālistam 
iesniegumu, izziņu no izglītības 
iestādes, kas apliecina, ka izglītoja-
mais ir tās audzēknis, un sabiedriskā 
transporta braukšanas biļetes.

X  PABALSTS MEDICĪNAS 
PAKALPOJUMU APMAKSAI 

  39. Pabalstu piešķir trūcīgai vai 
maznodrošinātai personai, kura nav 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa mak-
sātāja un uz viņu neattiecas Ministru 
kabineta noteikumi par attaisnota-
jiem izdevumiem par izglītību un 
ārstnieciskajiem pakalpojumiem, 
kā arī pensijas vecuma personām 
un personām ar invaliditāti, kurām 
ienākums mēnesī nepārsniedz valstī 
noteikto minimālo mēneša darba 
algu: 
  39.1. veselības apdrošināšanas 
polises iegādei – pabalsta apmērs ne 
lielāks kā 50% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas;  
  39.2. slimnīcas izdevumu apmaksai 
- čekā uzrādīto summu pārskaita pa-
kalpojuma sniedzējam, jeb izmaksā 
naudas pabalsta veidā, bet ne lielākā 
apmērā kā 45 % no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas;
  39.3. recepšu medikamentu iegādei, 
kuri nav iekļauti valsts kompensēja-
mo medikamentu sarakstā - pabalsta 
lielums ģimenei – ne vairāk kā 50% 
apmērā no čekos un citos attaisno-
jošos dokumentos uzrādītās kopējās 
summas par pēdējos sešos mēnešos 
iegādātajiem medikamentiem, bet 
ne vairāk kā 60 % apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba 
algas, atsevišķi dzīvojošai personai 
gadā - 50 % apmērā no valstī noteik-
tās minimālās mēneša darba algas;
  39.4. optisko briļļu vai kontaktlē-
cu iegādei - pabalsta lielums 50% 
apmērā no briļļu vai kontaktlēcu vēr-
tības, bet ne vairāk kā 35 % apmērā 
no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas personai (ģimenei);
  39.5. zobu protezēšanas izdevumu 
apmaksai - pabalsta lielums personai 
(ģimenei) ne vairāk kā 50% apmērā 
no čekā uzrādītās summas un ne 
vairāk kā 60 % apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba 
algas, atsevišķi dzīvojošai personai 
ne vairāk kā 50 % apmērā no valstī 
noteiktās minimālās algas;
  39.6. citu ar veselības aprūpi saistī-
tu pakalpojumu apmaksai (komplicē-
tas operācijas, sarežģīti izmeklējumi, 
protezēšana, onkoloģiska saslimša-
na, rehabilitācija, atkarību ārstēšanai 
u.t.t.), personai (ģimenei), katru 
gadījumu izskata individuāli, pēc 
sociālā darba speciālistam iesnieg-
tās deklarācijas un pievienotajiem 
dokumentiem, to tālāk iesniedzot iz-
skatīšanai Alūksnes novada Sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komitejā. Galīgo lēmumu 
par pabalsta apmēru, pamatojoties 
uz Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu komitejas ieteiku-
mu vai atzinumu, pieņem Sociālais 
dienests.

XI  PABALSTS SODU IZCIETU-
ŠAI PERSONAI

  40. Trūcīgai personai, kura atbrī-
vota no ieslodzījuma vietas pēc soda 
izciešanas un kuras deklarētā dzī-
vesvieta pirms ieslodzījuma ir bijusi 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā, piešķir vienreizēju pabalstu 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošinājuma apmērā.
  41. Pabalstu piešķir, ja personas ie-
sniegums saņemts ne vēlāk kā piecu 
darba dienu laikā pēc atbrīvošanas 
no ieslodzījuma vietas, ko aplieci-
na attiecīgās iestādes izdota izziņa 
(oriģināls).
  42. Pabalstu izmaksā divu darba 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 
brīža.

XII  PABALSTS PĀRTIKAI 
UZTURZĪMES VEIDĀ

  43. Pabalstu kā neatliekamu palī-
dzību piešķir:
  43.1. ja trūcīga, mazaizsargāta 
persona (ģimene) nonākusi krīzes 
apstākļos, dzīvību apdraudošā 
situācijā;
  43.2. ja persona ir bez mājokļa un 
atrodas Alūksnes novada teritorijā.
  44. Pabalstu pārtikai uzturzīmes 
veidā piešķir Ls5,00 vai Ls 1,00 
vērtībā, pamatojoties uz personas 
iesniegumu un sociālā darba speciā-
lista lēmumu.

XIII  PABALSTS MAZGĀŠA-
NĀS PAKALPOJUMA
APMAKSAI, IZSNIEDZOT 
TALONU

  45. 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: 
  45.1. trūcīgai vai maznodrošinātai 
personai (ģimenei);
  45.2. pirmās grupas invalīdam; 
  45.3. personai, kura saņem sociālās 
aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā;
  45.4. pensionāram, 2.un 3.grupas 
invalīdam, kura ienākumi nepār-
sniedz 70% no valstī noteiktās 
minimālās darba algas.

XIV SOCIĀLAS PALĪDZĪBAS
PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS 
KĀRTĪBA

  46. 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 43.2.punktā minētām 
personām.
  47. Ģimenei kalendārā gada laikā 
saņemto pabalstu summa, izņemot 
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 38.4. 
punktos noteiktos pabalstus, nepār-
sniedz valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmēru, atse-
višķi dzīvojošai personai – 50% no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas. Atsevišķu gadījumus, 
par sociālās palīdzības pabalsta 
piešķiršanu lielākā apmērā, var 
izskatīt Alūksnes novada Sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komiteja. Galīgo lēmumu 
par pabalsta apmēru, pamatojoties 
uz Sociālo pakalpojumu un veselības 
aprūpes jautājumu komitejas atzinu-

mu, pieņem Sociālais dienests.
  48. Nepieciešamā sociālā palīdzī-
ba personai (ģimenei) tiek sniegta 
pēc iespējas tuvāk tās deklarētajai 
dzīvesvietai. 
  49. Piešķirto sociālās palīdzības 
pabalstu izmaksā:
  49.1. Alūksnes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļā;
  49.2. Alūksnes novada pagastu 
pārvaldēs;
  49.3. vienojoties ar pabalsta piepra-
sītāju, ieskaitot personas norādītajā 
bankas kontā.
  50. 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:
  50.1. rakstisks iesniegums, norādot 
problēmu un vēlamo sociālās palī-
dzības pabalsta veidu;
  50.2. iztikas līdzekļu deklarācija, 
kurā persona sniedz informāciju par 
saviem un ģimenes locekļu ienāku-
miem un materiālo stāvokli. Iztikas 
līdzekļu deklarācija un citi dokumen-
ti nav jāiesniedz, ja lūdz piešķirt 4.5. 
un 5.4.punktos minētos pabalstus;
  50.3. strādājošiem - izziņa no darba 
vietas par darba algu pēdējo 3 mēne-
šu laikā (pēc nodokļu atskaitīšanas);
  50.4. izziņa par bezdarbnieka statu-
su, izziņu par bezdarbnieka pabalsta 
lielumu un/vai darba meklētāja (bez-
darbnieka) apmeklējumu uzskaites 
karte;
  50.5. dokuments par uzturlīdzekļu 
maksājumu apmēru;
  50.6. izziņa par apgādnieka zau-
dējuma pensijas apmēru, ja kāds 
no likumiskajiem apgādniekiem ir 
miris.
  51. Pēc nepieciešamības sociālā 
darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt 
arī citus dokumentus.
  52. Sociālā dienesta sociālā darba 
speciālisti, veicot personas sniegto 
datu apstrādi pašvaldības Sociālās 
palīdzības administrēšanas informā-
cijas sistēmā (SOPA) un izman-
tojot valsts vienotās informācijas 
sistēmas, pārbauda personas sniegtās 
ziņas un novērtē personas dzīves 
apstākļus, apsekojot dzīvesvietā, ja 
tas nepieciešams lēmuma pieņem-
šanai.
  53. Personas (ģimenes) izdevumus 
apliecina:
  53.1. dzīvokļa uzturēšanas (īres un 
citu komunālo maksājumu kvītis);
  53.2. rēķini, samaksas čeki par 
pakalpojumu (par pēdējiem sešiem 
mēnešiem), kas pierāda izdevumu 
apmēru ar čekā iedrukātu personas 
kodu, vārdu, uzvārdu, ģimenes ārsta 
izziņa ar ieteikumiem par nepiecie-
šamajiem pakalpojumiem (veidlapa 
Nr.027/u);
  53.3. telefona apmaksas rēķini (par 
pēdējiem trim mēnešiem).
  54. Iztikas līdzekļu deklarācijā no-
rādītās ziņas Sociālā dienesta sociālā 
darba speciālists ir tiesīgs pārbaudīt 
un apsekot pabalsta pieprasītāju 
dzīvesvietā.
  55. Sociālā dienesta vadītājs desmit 
dienu laikā no iesnieguma vai dek-
larācijas un visu nepieciešamo do-
kumentu saņemšanas brīža pieņem 
lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
vai par atteikumu piešķirt pabalstu, 
izņemot 5.4.punktā minēto pabalstu 
pārtikai uzturzīmes veidā, kuru pie-
šķir, pamatojoties uz sociālā darba 
speciālista lēmumu.
  56. Pabalsta pieprasītājam ir pienā-

kums, slēdzot vienošanos, iesaistīties 
līdzdarbības pasākumos: 
  56.1. sniegt patiesas ziņas par 
saviem un ģimenes locekļu ienāku-
miem, īpašumiem, uztura līgumiem;
  56.2. atļaut Sociālā dienesta sociālā 
darba speciālistam pārbaudīt sniegto 
ziņu patiesumu;
  56.3. ja persona ir bezdarbnieks 
darbaspējas vecumā, tai obligāti 
jāreģistrējas Nodarbinātības valsts 
dienestā un jāizmanto visas šī die-
nesta piedāvātās iespējas;
  56.4. pieņemt piedāvāto darbu, ja 
persona ir bezdarbnieks darbaspējas 
vecumā;
  56.5. pildīt uzliktos līdzdarbības 
pienākumus.
  57. Sociālās palīdzības pabalstu 
izmaksā viena mēneša laikā no 
lēmuma par pabalsta piešķiršanu 
pieņemšanas datuma, izņemot 4.3., 
4.4., 4.5., 5.4., 5.5. punktos minētos 
pabalstus.
  58. Ja ir ierobežoti līdzekļi pabalstu 
piešķiršanai šī nolikuma 5.punktā 
noteiktajiem sociālās palīdzības 
pabalstiem, prioritāte, piešķirot 
pabalstus, ir personām, kuru ģimenēs 
ir nepilngadīgi bērni.

XV  IEROBEŽOJUMI PABAL-
STA SAŅEMŠANAI

  59. Ja persona nepilda Latvijas 
Republikas 07.09.1995. likuma “Par 
sociālo drošību” 5.nodaļā noteiktos 
personas līdzdarbības pienākumus,  
Sociālais dienests var atteikt pabalstu 
pilnībā vai daļēji līdz šo pienākumu 
izpildīšanas brīdim.
  60. Galvenie atteikuma iemesli 
pabalsta piešķiršanai:
  60.1. darbspējīga persona atsakās 
piedalīties aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos un nepilda noteiktos 
līdzdarbības pienākumus;
  60.2. darbspējīga persona kā darba 
meklētājs nav reģistrējusies Nodarbi-
nātības Valsts aģentūrā;
  60.3. persona vai tās ģimenes 
locekļi atsakās iesniegt ienākumus 
apliecinošus dokumentus.
  61. Pabalstu Sociālais dienests var 
atteikt, pārtraukt vai arī samazināt tā 
apmēru, ja persona, aizpildot dekla-
rāciju, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
  
XVI   LĒMUMA PĀRSŪDZĪBAS 
KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU 
IZPILDES KONTROLE

  62. Sociālais dienests likumā 
noteiktajā kārtībā paziņo palīdzības 
pieprasītājam lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums 
atteikt piešķirt pabalstu, Sociālais 
dienests informē palīdzības pieprasī-
tāju rakstveidā, pamatojot atteikumu, 
kā arī norādot apstrīdēšanas kārtību.
  63. Lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu vai atteikumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē.
  64. Alūksnes novada domes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.
  65. Šo saistošo noteikumu izpildi 
kontrolē Alūksnes novada Sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komiteja.

XVII  PĀREJAS NOTEIKUMI

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās die-
nu spēku zaudē Alūksnes novada do-
mes 17.09.2009. saistošie noteikumi 
Nr. 7/2009 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā”.
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Alūksnes Novada Vēstis  7.29.06.2010.

Cienījamie Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas
(bij. Alūksnes 1. vidusskola)
absolventi, skolotāji un darbinieki!
2010. gada 31. jūlijā
aicinām uz simtgades svinībām 

„AR SAKNĒM ALŪKSNĒ”

Svinību norise:
no 10.00…(visu dienu)
Svinību dalībnieku REĢISTRĀ-
CIJA pie skolas
11.00
DIEVKALPOJUMS Alūksnes 
ev.lut. baznīcā
(piedalās koris „Atzele”)
11.00 – 12.30
Ģimnāzijas JAUNIEŠU AKCIJA
„Ieskaties, ieklausies manas skolas 
vēsturē!” 
12.30
Jauno OZOLU STĀDĪŠANA pie 
Glika ozoliem
13.00
ZIEDU NOLIKŠANA Alūksnes 
pilsētas kapos
(bijušajiem skolotājiem, tehniska-
jiem darbiniekiem), izbraukšana 
no skolas
13.00  
Grāmatas „ERNSTA GLIKA 
ĢIMNĀZIJAI 100” atvēršana
13.30 – 15.00
Labo darbu PALDIES VĀRDI 
(koncerts, apbalvošana)

15.00
Goda sienas „ĢIMNĀZIJAS 
LEPNUMS” atklāšana 
15.30 -17.00
Skolas MUZEJA LAIKS un 
ATVĒRTĀS DURVIS
18.00 – 19.30
Lielais svinību KONCERTS „Ar 
saknēm Alūksnē” 
no 19.30
Fotografēšanās un absolventu 
tikšanās klasēs (ar savu cienastu)
21.00 -...
Simtgades svinību BALLE 
24.00
Svētku salūts

Dalības maksa Ls 3 (reģistrējoties 
katrs svinību dalībnieks saņem 
skolas nozīmīti)
  E. Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas 100 gadu pasākumam var 
ziedot, pārskaitot uz ziedojumu 
kontu -
Saņēmējs: Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija, reģ.Nr. 
90000018406
Bankas kods: UNLA2X
Konts: LV 17 UNLA 0025 1041 
42632
Maksājuma mērķis: AVĢ 100 gadu 
jubilejas pasākumam

Zvanot uz tālruni 90006784, Jūs 
ziedosiet 1 latu Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas 100 
gadu jubilejas pasākumiem!

Saistošie noteikumi Nr.21/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 27.05.2010. lēmumu    
Nr.293 (protokols Nr.11, 51.p.)

Grozījumi Alūksnes no-
vada domes 17.09.2009. 
saistošajos noteikumos 
Nr. 8/2009 „Par maz-
nodrošinātas personas 
(ģimenes) statusa noteik-
šanu Alūksnes novadā”

Izdarīt Alūksnes novada domes 
17.09.2009. saistošajos noteikumos 
Nr. 8/2009 „Par maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusa noteik-
šanu Alūksnes novadā”, turpmāk 
tekstā – saistošie noteikumi, šādus 
grozījumus:
  1. 2.punktā:
  1.1. izteikt 2.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„2.2. personai un tās ģimenes locek-
ļiem nepieder nekustamais īpašums 
– dzīvojamās ēkas vai dzīvokļi un 
tā atbilst citiem normatīvajos aktos 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu un 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
noteiktajiem kritērijiem.”
  1.2. izslēgt 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 
2.7. apakšpunktu.
  2. Izteikt saistošo noteikumu 
4.punktu šādā redakcijā:
„4. Sociālais dienests maznodro-
šinātas personas (ģimenes) statusa 
noteikšanā piemēro normatīvajos 
aktos noteikto kārtību par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu.”
  3. Izteikt saistošo noteikumu 
7.punktu šādā redakcijā: 
„7. Maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statuss tiek piešķirts par 
laika posmu, par kādu atbilstoši nor-
matīvajos aktos noteiktajai kārtībai 
nosaka trūcīgas ģimenes (personas) 
statusu.”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija aicina uz svinībām

Pasākumu cikls Alūksnes novadā

„Ādolfa Liepaskalna mūža soļi”

2. jūlijā
no pulksten 18.00 Alsviķu pagasta Karvā piemiņas pasākums „Atce-
ramies, godinām un tālāk ejam ...”
  • Tikšanās ar Ā. Liepaskalna laikabiedriem,
  • Grāmatas „Ādolfa Liepaskalna mūža soļi” atvēršana,
  • Simbolisks soļojums „Goda aplis”,
  • Koncerts „Jubilāra vaļasprieki – dziesmas un dejas”,
  • „Stiprā paika” – cienasts Ā. Liepaskalna gaumē.

17. jūlijā
pulksten 14.00 Jaunlaicenes pagasta Opekalna baznīcā atceres pasā-
kums „Liepaskalns, kuru nepazinām”
  • Izstāde „Liepaskalns, kuru nepazinām”
  • Grāmatas „Ādolfa Liepaskalna mūža soļi” fragmenti autora Jāņa Poļa 
lasījumā, dziedās Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes koris, diriģente 
Inta Jūrmale.
  • Ziedu nolikšana Ā. Liepaskalna atdusas vietā.
  • Ā. Liepaskalna sacensību ēdienkarte.

31.jūlijā
Pulksten 12.00 Alūksnes Pilssalas stadionā soļošanas sacensības, veltī-
tas Ādolfa Liepaskalna piemiņai
(distances 5km, 3km un 1km; sacensības risināsies bērnu, jauniešu, vīrie-
šu, sieviešu un veterānu grupās) 
pulksten 13.30 uzvarētāju apbalvošana

Pulksten 14.00 Alūksnes muzejā cikla noslēguma pasākums „Atmi-
ņas paliek...”
  • Piemiņas izstādes „Ādolfa Liepaskalna mūža kilometri” atklāšana, 
  • Grāmatas „Ādolfa Liepaskalna mūža soļi” atvēršana,
  • Tikšanās ar Ā. Liepaskalna laikabiedriem.

Novadniekam, izcilajam
soļotājam Ādolfam
Liepaskalnam - 100

Aiva Vilciņa,
deju kopas „Jaunanna” vadītāja 

 20 gados deju kopa „Jaunanna” 
jostas rakstos izdejojusi daudzus 
desmitus deju. Jaunannā ir dejo-
juši arī pirms tam, taču mēs, deju 
kopa „Jaunanna”, par savu dzim-
šanas gadu uzskatām 1990. gada 
pavasari. Tad bijām jauniešu deju 
kolektīvs, tagad - vidējās paaudzes 
deju kopa. Paldies dejotājiem, kas 
kopā ar mani ir visus šos 20 gadus!

 Deja ir neikdienišķa kustība, kas 
notiek pēc dejotājiem zināmiem 
likumiem un tās rezultāts ir atkarīgs 
gan no pašiem dejotājiem, viņu pras-
mēm un iemaņām dejas valodā, gan 
viņu savstarpējām attiecībām. Deja ir 
prieks kustībā. Mēs varam saskaitīt 
dejas, ko esam nodejojuši, cilvē-
kus, kas ir dejojuši mūsu kolektīvā, 
bet mēs nevaram izmērīt ieguldīto 

sirdsdegsmi un entuziasmu, kopā 
izdzīvotos priekus un arī skumjas.
 Deju kolektīvs kopš savas dibinā-
šanas ir piedalījies visos republikas 
Dziesmu un Deju svētkos, Vidzemes 
novada Deju svētkos, rajona Deju 
svētkos. Ar savu dejotprasmi esam 
priecējuši skatītājus tuvākās un 
tālākās vietās tepat Latvijā, kā arī 
Slovākijā un Igaunijā.
 Šīs sezonas nozīmīgākais notikums 
bija piedalīšanās Jaunrades deju 
konkursā Valmierā. Paldies Daigai 
Ozoliņai par mums uzticēto deju!
 Lai arī mēs esam vidējās paaudzes 
deju kolektīvs, mēs sevi dēvējam par 
jauniem un dulliem vidējiem, kuriem 
sirdij tuvākas ir atraktīvas un jestras 
dejas. Tāpēc 17. jūlijā pulksten 20.00 
mēs gaidīsim Zaķusalas estrādē 
savus deju draugus no Malienas, 
Alūksnes, Alsviķiem, Grundzāles, 
Madonas un savus skatītājus, lai 
kopā priecātos koncertā „Dullie 20”.

Vilksim košu zelta jostu
Apkārt savu tēvu zemi

SVĒTKU GALVENAIS ATBALSTĪTĀJSSVĒTKUS RĪKO INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI



8.  Alūksnes Novada Vēstis 29.06.2010.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 02.07.2010. 
02.07.2010.

13.00 – 14.00
15.00 – 16.00

Ziemera pagasta pārvaldē 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpa

Andis KRĒSLIŅŠ 15.07.2010. 
26.07.2010.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Elita LAIVA 26.07.2010. 9.00 – 10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē

Ēriks MEDISS 29.07.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 02.07.2010. 9.00 – 10.00 Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē

Jānis NĪKRENCIS 07.07.2010. 
14.07.2010.

14.00 – 15.00 
13.00 – 15.00

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

Marina RAMANE
27.07.2010.
27.07.2010.
27.07.2010.

9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30 
12.00 – 13.00

Alsviķu pagasta pārvaldē 
Malienas pagasta pārvaldē 

Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Zinaida SILIRAVA 07.07.2010.
08.07.2010.

9.00 – 10.00
14.00 - 16.00

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

Laimonis SĪPOLS 22.07.2010.
29.07.2010.

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

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

Andis ZARIŅŠ 19.07.2010. 10.00 – 11.00 SIA „OZOLI AZ” Jaunlaicenes pagastā

Askolds ZELMENIS 07.07.2010. 15.00 – 17.00 SIA “4Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 13.07.2010.
14.07.2010.

9.30 – 11.00
12.00 – 13.30

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

Valda ZELTIŅA 07.07.2010.
27.07.2010.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā

Apmeklētāju pieņemšana jūlijā

Pasākumi jūlijā Alūksnes novadā
Sporta aktivitātes Alūksnes 
novadā

  1. - 4. jūlijā Starptautiskās orien-
tēšanās sacensības „KĀPA – 2010” 
(Rezaka, Strautiņi, Alūksne).
  10. jūlijā 10.00 novada čempionāts 
basketbolā 3:3 Pilssalas stadionā.
  17., 18. jūlijā 12.00 Eiropas un 
Latvijas čempionāts ūdens moto 
sportā  Alūksnes ezerā.
  18. jūlijā 11.00 novada čempionāta 
pludmales volejbolā I kārta Pilssalas 
stadionā.
  24., 25. jūlijā 10.00 novada čem-
pionāta pludmales volejbolā II kārta 
Pilssalas stadionā.
  31. jūlijā 12.00 Ā. Liepaskalna 
100 gadu piemiņas sacensības soļo-
šanā  Pilssalas stadionā.
  31. jūlijā no 14.00 līdz 17.00 
sporta aktivitātes pilsētas svētku 
ietvaros (basketbolā, futbolā, spēka 
vingrinājumos, pludmales volejbolā) 
Pilssalas stadionā.

Alūksnē

  10. jūlijā 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā romantiska drāma 
„Krēsla. Jauns mēness” sadarbībā ar 
Kinopunkts un Amigo.
  17. jūlijā 19.00 Vecmeistaru 
koncerts – Ž. Siksna, U. Roze, A. 
Kukuvass, J. Skanis Alūksnes Pils-
salas estrādē. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā no 1. jūlija, cena Ls 3, koncerta 
dienā Ls 4. 22.00 balle, spēle grupa 
„R.P.M.” (Gulbene). Ieeja Ls 2.
  24. jūlijā 19.00 „O Kartes aka-
dēmijas” ballīte Alūksnes Pilssalas 
estrādē. Biļetes iepriekšpārdošanā 
no 1. jūlija, cena Ls 3, koncerta 
dienā Ls 4.
  30. jūlijs – 1. augusts – Alūksnes 
pilsētas svētki „Ar saknēm Alūksnē, 
ar zariem pasaulē” (skatīt program-
mu 7. lappusē).
  1. augustā 11.00 kapusvētki 
Alūksnes Lielajos kapos, 11.40 
ekumenisks aizlūgums par miruša-
jiem Alūksnes Lielajos kapos, 12.00 
kapusvētki Mazajos kapos.

Alūksnes muzejā

Izstādes:

  31. jūlijā 14.00 izstādes „Ādolfa 
Liepaskalna mūža kilometri” 
atklāšana. Izstāde veltīta ievērojamā 
novadnieka 100 gadu jubilejai.
  Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”.
  Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” darbu izstāde „Atveram 
pūralādi”.
  Vēsturiska izstāde „Paskatieties 
spogulī”.
  Vēsturiska izstāde par Alūksnes 
pilsētu „Krustpunktā”.
  Pētera Zālīša kolekcijas izstāde 
„Mehāniskie mūzikas instrumen-
ti”.

Pastāvīgās ekspozīcijas:

  „Marienburgas cietoksnis 1342. – 
1702.”.
  „Stāsts par Leo Kokli”.
  „Skulptūras un citi nesenās pagāt-
nes liecinieki”.
  „Totalitārā režīmā cietušo piemiņas 
istaba”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes:

  01.- 31.07. „Cerībā uz labo” (rakst-
niecei Annai Skaidrītei Gailītei - 70) 
abonementā 
  01.- 31.07. „Starp savējiem būt 
savējam” (jubilārs - Jānis Mauliņš) 
abonementā
  01.- 31.07. „Pašvaldība informē” 
lasītavā
  01.- 31.07. „Apceļosim!” (tūrisma 
maršruti Alūksnes un Apes novados) 
lasītavā
  01. – 31.07. „Nāc, lasi un piedalies 
Bērnu žūrijā - 2010!” bērnu literatū-
ras nodaļā
  01. – 31.07. „Beļģijas prezidentūra 
ES” ESIP
  01. – 31.07. „Bioloģiskā lauksaim-
niecība Latvijā” ESIP

Pasākumi:

  1. jūlijā 19.00 – 20.00 „Bezvadu 
zemene” jeb Wi-Fi lietotāju sacensī-
bas pie bibliotēkas
  10.- 31.07. Gunāra Ozoliņa gleznu 
izstāde
  14.07. Latvijas Bibliotekāru bied-
rības Vidzemes nodaļas 13. saiets 
- konference („Jaunsētas”)
  26.07. Jauno grāmatu diena  
  
Alsviķu pagastā

  1. – 3. jūlijs - III Alsviķu pagasta 
svētki „Tradīcijas un godi laiku 
lokos”
  1. jūlijā 17.00 svētku atklāšana 
pie pagastnama, izstādes materiālu 
aplūkošana, pagasta amatiermākslas 
kolektīvu koncerti: 18.00 – Strauti-
ņos, 19.30 – Nēķenā
  2. jūlijā 18.00 Karvā Ā. Liepaskal-
na piemiņai un 100 gadu jubilejai 
veltīts pasākums „Atceramies, 
godinām un tālāk ejam...”
  3. jūlijā no 12.00 līdz 16.00 
Alsviķos sporta laukumā un kultūras 
nama apkārtnē dažādas tradicio-
nālās aktivitātes visām paaudzēm: 
rotaļāšanās, sportošana, tirgošanās, 
ceļošana;
  19.00 svinīgs gājiens no kultūras 
nama uz vasaras brīvdabas estrādi, 
pagasta amatiermākslas kolektīvu 
koncertuzvedums „Ļaujies gais-
mai!”, vasaras brīvdabas estrādes 
svinīga atklāšana;
  20.30 E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestra koncerts;
  22.00 zaļumballe līdz rīta gaismai 
ar grupu „Kantoris 04”, DJ Juri un 
Salvi.

  23. jūlijā 22.30 Alsviķu brīvdabas 
estrādē DISKONAKTS ar DJ Lisu 
Poļanu, DJ Gagadance u.c. 
  Alsviķu bibliotēkā izstādes: „Oper-
dziedātājam Kārlim Zariņam – 80”, 
„Rakstniecei Dzidrai Rinkulei – 
Zemzarei – 90”, „Aktierim Ģirtam 
Jakovļevam – 70”, „Žurnālistei un 
rakstniecei Skaidrītei Gailītei – 70”, 
„Franču rakstniekam Andrē Moruā – 
125”, tematiskās izstādes: „Novad-
nieka, soļotāja Ādolfa Liepaskalna 
mūža soļi” (1. – 31. jūlijs), „Alsviķu 
pagasta svētki vakar un šodien...” 
(1.- 20. jūlijs).
 Strautiņu bibliotēkā literatūras iz-
stādes: „Rakstniecei Dzidrai Rinku-
lei – Zemzarei – 90”, „Rakstniecei 
Skaidrītei Gailītei – 70”, „Rakstnie-
kam Andrē Moruā – 125”, tema-
tiskās izstādes: „Iepazīsim Latviju 
ceļojot”, „Kur mācīties tālāk”.

Annas pagastā

  3. jūlijā 20.00 Annas kultūras 
namā muzikāls uzvedums, kas 
veidots pēc R. Blaumaņa komēdijas 
„Īsa pamācība mīlēšanā” Jaunannas 
dramatiskā kolektīva un deju kopas 
„Jaunanna” sniegumā. Ieeja Ls 1.
  
Ilzenes pagastā

  17. jūlijā 11.00 Ilzenes pagasta 
sporta diena centrā „Dailes”. 22.00 
estrādē balle.

Jaunalūksnes pagastā

  10. jūlijā 22.00 Bejas brīvdabas 
estrādē „Dainas” zaļumballe kopā ar 
grupu „Ceļavējš”.
 Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Ģirts Jakovļevs – liels 
aktieris un nozīmīga personība lat-
viešu teātrī”, „Visapkārt romantika 
smaržo”.
  Bejas bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Saule zeltainus matus 
sedz pasaulei pāri” (K. Apškrūma), 
„Vasaras plaukumā”, „Rakstniecei 
Dzidrai Rinkulei - Zemzarei – 90”.
  28. jūlijā Bejas bibliotēkas intere-
šu klubiņā „Pipariņš” pasākums par 
veselīgu dzīvesveidu.

Jaunannas pagastā

  17. jūlijā 20.00 Jaunannas Zaķu-
salas estrādē deju kopas „Jaunanna” 
20. dzimšanas dienas pasākums 
„Dullie 20”. Ciemiņi: „Jukums”, 
„Maliena”, „Labākie gadi”, „Rieda”, 
„Enku – drenku”. 22.00 balle, spēlē 
Inga un Normunds (Rēzekne).
  24. jūlijā 22.00 Jaunannas Zaķusa-
las estrādē Style Audio diskotēka.

Jaunlaicenes pagastā

  17. jūlijā 14.00 Opekalna baznīcā 
pasākumu cikla „Ādolfa Liepaskalna 
mūža soļi” atceres pasākums „Lie-
paskalns, kuru nepazinām”: izstāde 
„Liepaskalns, kuru nepazinām”, 

grāmatas „Ādolfa Liepaskalna mūža 
soļi” fragmenti autora Jāņa Poļa 
lasījumā, dziedās Rīgas Āgenskalna 
baptistu draudzes koris (diriģente 
Inta Jūrmale), ziedu nolikšana Ā. 
Liepaskalna atdusas vietā, Ā. Lie-
pas-kalna sacensību ēdienkarte.
  24. jūlijā 13.00 Jaunlaicenes 
muižas teritorijā svētki „Folkloras 
draugu tikšanās Jaunlaicenes muižas 
svētkos” („dzīvās bildes”, muižas 
dzīves teatralizācija, interaktīvas 
nodarbes, aktivitātes, atraktivitātes, 
„zaļo produktu” tirdzniecība u.c.).
  No 24. līdz 30. jūlijam izstā-
de „Desmit vasaras Jaunlaicenes 
muižā”.
  24. jūlijā 18.00 Jaunlaicenes estrā-
dē koncerts „Dziedāja labi ļaudis...” 
ar Vītolu ģimenes piedalīšanos. Ieeja 
Ls 1.
  24. jūlijā 22.00 Jaunlaicenes estrā-
dē zaļumballē spēlē „Kantoris 04”. 
Ieeja Ls 2.
  Jaunlaicenes bibliotēkā izstādes 
„Dz. Rinkulei - Zemzarei 90”, 
„Ādolfam Liepaskalnam - 100”.
  25. jūlijā 13.00 Opekalna kapos 
kapusvētki.
 Jaunlaicenes muižas muzejā no 6. 
jūnija līdz 3. oktobrim Latvijas piļu 
un muižu asociācijas rīkotā jubilejas 
akcija „Apceļosim Latvijas pilis!”.
  Jaunlaicenes muižas muzejā izstā-
des „Ar dzērvju zābakiem kājās”, 
„Jaunlaicenes muiža”, interaktīvas 
nodarbības muižas parkā „Dārgumu 
meklēšana Jaunlaicenes muižas 
parkā”, „Tautas dziesmu labirints”, 
„vāveru” veidošana un pastalu dari-
nāšana muzejā, pastaigas stāstnieka 
pavadībā, atklātais krājums.

Kalncempju pagastā

  Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes „Jubilāre Dzidra Rinkule – 
Zemzare 90”, „Jubilārs aktieris Ģirts 
Jakovļevs – 70”.

Liepnas pagastā

  24. jūlijā Liepnas pagasta sporta 
diena.
  24. jūlijā 21.00 Liepnas pagasta 
brīvdabas estrādē „Saidupe” kon-
certs un balle kopā ar grupu „Baltie 
lāči”.

Malienas pagastā

  Malienas bibliotēkā izstādes „Zie-
di, mana vasara”,  „Maliena - vakar 
un šodien”.

Mālupes pagastā

  3. jūlijā Mālupes salā dziedošo 
Valmieras teātra aktieru grupas „Že-
rāri” koncerts „Lietussargs mums 
visiem viens...”.
  31. jūlijā 20.00 Mālupes salā 
koncerts ar Mālupes, Liepnas un 
Malienas amatierkolektīvu pieda-
līšanos. 22.00 zaļumballe kopā ar 
grupu „Otto”.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

5. un 19. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. un 19. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
9. un 23. jūlijā 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.

  Ir paskrējuši trīs gadi un šīs 
vasaras galvenais notikums ne-
apšaubāmi saistās ar kārtējiem, 
nu jau trešajiem Alsviķu pagasta 
svētkiem, kuri tiek organizēti no 1. 
līdz 3. jūlijam.

 Šoreiz pagasta svētku moto ir: 
„Alsviķu pagasta tradīcijas un godi 
laiku lokos”. Esam ieplānojuši 
neatteikties no tradicionālām un 
tikai mūsu svētkiem raksturīgām 
iezīmēm – amatiermākslas kolektīvu 
koncertiem pagasta mazākapdzīvotās 
vietās – Strautiņos un Nēķenā, kuri 
notiks 1. jūlijā pulksten 18 un 19.30 
pēc svētku svinīgās atklāšanas pie 
pagastnama un iepazīšanās ar izstā-
des materiāliem. 
 Piektdienas, 2. jūlija, novakare 
kļūs par vienu no nozīmīgākajiem 
sarīkojumiem „Atceramies, godinām 
un tālāk ejam ...” Karvā, kur akcents 
tiks likts uz mūsu izcilā novadnieka 
soļotāja Ādolfa Liepaskalna piemiņu 
un godināšanu, jo 2010. gada 15. 
jūlijā viņam apritētu 100 gadi. Ap-
meklēsim vietas, kur Karvas jaunek-
lis savulaik uzsāka soļotāja gaitas, 
un kur pēc sportista nāves uzstādīts 
piemiņas akmens. Ar pagasta ama-
tiermākslas kolektīvu piedalīšanos 
atcerēsimies jubilāra vaļaspriekus 
– dziesmas un dejas, tiksimies ar Ā. 
Liepaskalna laikabiedriem, ielūko-

simies topošās grāmatas „Ādolfa 
Liepaskalna mūža soļi” lappusēs, 
piedāvāsim izdarības „Goda aplis”, 
„Stiprā paika” u.c.
 3. jūlijs no pulksten 12 līdz pulksten 
16 tiek plānota kā diena ar gal-
venajiem notikumiem Alsviķos, 
caur kuriem runāsim par pagasta 
tradīcijām un godiem: rotaļāšanos, 
sportošanu, tirgošanos, ceļošanu u.c. 
Šīs aktivitātes tiks piedāvātas visām 
paaudzēm.
 Pagasta svētku kulminācija būs 
sestdien pulksten 19, kad ar pagasta 
amatiermākslas kolektīvu līdzdalību 
koncertuzvedumā „Ļaujies gaismai!” 
tiks atklāta jaunuzbūvētā vasaras 
brīvdabas estrāde – sens Alsviķu 
pagasta iedzīvotāju sapnis. Pulksten 
20.30 jauno estrādi ieskandinās E. 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris Sandora un Ilzes 
Līviņu vadībā. Ar orķestra pēdējiem 
akordiem atklāsim pirmo šīs sezonas 
zaļumballi, kurā līdz rīta gaismai 
spēlēs un dziedās grupa „Kantoris 
04” un DJ Juris un Salvis.
 Aicinām Alūksnes novada iedzīvo-
tājus un viesus apmeklēt piedāvātos 
pasākumus!

Cerot uz atsaucību un atbalstu,
Alsviķu kultūras nama vadītāja
Marina Ramane

Klāt III Alsviķu pagasta svētki!

Sēdes jūlijā

Mārkalnes pagastā

  10. jūlijā 13.00 Mārkalnes pagasta 
brīvdabas estrādē „Lakstīgalas” 
novada senioru kultūras – atpūtas 
pēcpusdiena.
  24. jūlijā 22.00 Mārkalnes pagasta 
brīvdabas estrādē „Lakstīgalas” 
balle kopā ar Ēriku Gruzniņu.

Pededzes pagastā

  3. jūlijā Pededzes brīvdabas 
estrādē ballēšana par godu krievu 
Jāņiem, Pēteriem un Pāviliem „Sau-
les zaķi priecīgi skraida visapkārt“.
  21. jūlijā Pededzes bibliotēkā 
Jauno grāmatu diena „...viss, ko 
iegūstu, manī tik iekšēji zied...“.
  24. jūlijā 10.30 Kūdupes kapos 
kapusvētki.
  26. jūlijā Pededzes bibliotēkā 
Annas diena „Ar reibinošu liliju 
smaržu”.

Veclaicenes pagastā

  10. jūlijā 22.00 Veclaicenes estrā-
dē DISKOBALLE kopā ar DJ Juri 
un DJ Salvi.

Zeltiņu pagastā

  Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des „Skaidrītei Gailītei – 70”, „Ar 
grāmatu apkārt pasaulei”.
  Zeltiņu muzejā mini izstādes 
„Sveika, Alūksne”, „Zeltiņi 2009.”, 
„Glika mantojums”.

Ziemera pagastā

  7. jūlijā 19.00 piemiņas brīdis 
Prinduļu kaujas vietā Ziemera 
pagastā.
  21. jūlijā Māriņkalna bibliotēkā 
pasākums bērniem „No kā sākas 
saldējums?”.
  Māriņkalna bibliotēkā izstāde „Pie 
jūras sāniem šalkas klausīties...”.

Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja                2. jūlijā 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja                7. jūlijā 10.00

Teritoriālā komiteja 
  12. jūlijā 10.00

Tautsaimniecības komiteja
                  15. jūlijā 10.00

Finanšu komiteja
              22. jūlijā 10.00

Domes sēde         29. jūlijā 10.00


