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Alūksnes Novada VēstisAlūksnes Novada Vēstis
Veselības centra projektam atteiktais 
atbalsts ir būtisks šķērslis novada attīstībai

  Alūksnes novada pašvaldība 
12. novembrī no Finanšu
ministrijas projektu
iesniegumu vērtēšanas
komisijas saņēma atbildi, ka
komisija atstāj negrozītu
Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras 2. septembra
lēmumu neuzņemties saistības
un neslēgt vienošanos ar
pašvaldību par projekta
“Veselības veicināšanas
pakalpojumu centra izveide”
īstenošanu. Tā kā šis komisijas
lēmums nav pārsūdzams,
pašvaldība nevarēs
īstenot plānoto projektu
konkrētajā Eiropas
Savienības struktūrfondu
atbalsta programmā.

 Šis ir pirmais gadījums valstī, kad 
ierobežotā projektu atlasē iesnieg-
tu un apstiprinātu 
projektu ar pašvaldībai valdības 
rīkojumā noteiktu plānotā 
finansējuma apjomu atbildīgās 
institūcijas atsakās atļaut 
īstenot un nepiešķir paredzētos 
līdzekļus.

 Zīmīgi, ka atbildi no Finanšu 
ministrijas komisijas pašvaldība 
saņēma 12. novembra vakarā, 
pāris stundu pēc tam, kad par 
savu demisiju paziņoja nu jau 
bijušais Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Juris 
Pūce, kura vadītā ministrija aktīvi 
iebilda projekta īstenošanai.

 Pašvaldība šo 
lēmumu 
uzskata par 
būtisku šķērsli 
novada kā pie-
robežas reģiona 
attīstībai. 
- Projektam,

kuru bijām
plānojuši sākt
īstenot šovasar,
bija jāveicina
Alūksnes nova-
da un
apkārtējā re-
ģiona
ekonomiskā
attīstība, radot 
jaunas darba 
vietas, veidojot 
jaunus 
pakalpojumus un 
piesaistot privātas investīcijas. 

Laikam ar šo projektu, ko rūpīgi 
lolojām un gatavojām piecus 
gadus, esam mērķējuši augstāk 
un tālāk nekā mums grib atļaut. 
Acīmredzot valsts netic 
investīcijām reģionos un pat ap-
šauba piesaistītā investora finanšu 
kapacitāti un biznesa projektu, 
ko starptautiski atzīti neatkarīgi 
eksperti ir atzinuši par atbilstošu 
šī brīža situācijai. Bet, neskatoties 
uz to, pašvaldībai ir citi augstas 
gatavības projekti, ko esam gatavi 
realizēt, - norāda Alūksnes nova-
da domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis.

 Īpaši mulsinošs 
šāds lēmums 
pašvaldībai 
šķiet vēl tā 
iemesla dēļ, ka 
Centrālā finan-
šu un līgumu 
aģentūra un 
Finanšu mi-
nistrija savu 
atteikumu 
balsta arī uz 
COVID-19 krī-
zi, paredzot ar to saistītas grūtības 
objekta nomniekam. Tai pašā 
laikā valdība šobrīd publiskajā 
telpā pauž vēlmi atveseļot valsts 
ekonomiku COVID-19 laikā, 
atbalstot būvniecības projektus. 
Šādas pretrunas pašvaldībai liek 
secināt, ka ekonomikas 
atveseļošana ir tikai sauklis.

- Uzskatu, ka
šis Centrālās
finanšu un līgu-
mu aģentūras
un Finanšu mi-
nistrijas projektu
iesniegumu
vērtēšanas ko-
misijas lēmums
ir rezultāts Vides
aizsardzības un
reģionālās
attīstības minis-
trijas ilgstošai
pretestībai pret
Alūksnes
projektu. Minis-
trijas nevēlēša-
nās risināt šo
jautājumu  norā-

da uz to, cik patiesībā maza ir 
interese un vēlme attīstīt 
reģionus, radīt tur jaunas darba 
vietas un celt ekonomisko 

labklājību. Atliek vien secināt, ka 
nākotnē Alūksnes novads kādas 
ministrijas atvilktnē ir iezīmēts 
kā resursu rezervāts, – uzsver 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks, 
Tautsaimniecības komitejas 
vadītājs Dzintars Adlers.

 Alūksnes novada pašvaldības 
sagatavotā veselības veicināšanas 
pakalpojumu centra projekta ideja 
atbilst atbalsta programmas mēr-
ķiem. Pašvaldība šo projektu ir ga-
tavojusi ciešā sadarbībā ar Eiropas 

Savienības fondu 
vadībā iesaistī-
tām institūcijām, 
tostarp Centrā-
lo finanšu un 
līgumu aģentūru. 
Projekta ideja 
apstiprināta 
Reģionālās 
attīstības koordi-
nācijas padomē, 
ar Ministru ka-
bineta rīkojumu 
apstiprināts 
Alūksnes novada 

pašvaldībai plānotais finansējuma 
apmērs un sasniedzamie 
iznākuma rādītāji.

 Projekts iesniegts ierobežotas 
projektu iesniegumu atlases ietva-
ros, un tiesību akti nosaka, ka šajā 
gadījumā apstiprina un finansē 
visus projektu iesniegumus, kuri 
atbilst vērtēšanas kritērijiem. 
Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra, ņemot vērā vērtēšanas 
komisijas atzinumu un atbilstoši 
Eiropas Savienības struktūrfon-
du un Kohēzijas fonda vadības 
likumam, apstiprināja pašvaldības 
projekta iesniegumu šī gada 
29. maijā.

 Jau sākotnēji Alūksnes novada 
pašvaldība pauda uzstādījumu, 
ka projektu īstenos, ja plānotā 
objekta nomas tiesību izsole būs 
sekmīga. Organizējot nomas 
tiesību izsoli plānotam objektam, 
pašvaldība vēlējās vēl pirms vie-
nošanās noslēgšanas gūt papildu 
apstiprinājumu par komersantu 
interesi projekta īstenošanai un tā 
iznākuma rādītāju 
sasniegšanai.

 Pašvaldības organizētās 
nomas tiesību izsoles process ir 

noslēdzies sekmīgi un pozitīvi, jo 
par nomas objektu ir izrādīta 
interese un tā nomnieks ir 
noskaidrots. Līdz ar to 
Centrālajai finanšu un līgumu 
aģentūrai būtu bijis jāslēdz vieno-
šanās ar pašvaldību par projekta 
īstenošanu, taču tā vietā aģentūra 
sāka potenciālā 
nomnieka analizēšanu, lai gan 
šādu analīzi pirms vienošanās par 
projekta īstenošanu noslēgšanas 
neparedz ne Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda vadības likums, ne Ministru 
kabineta noteikumi, kas regulē 
attiecīgo atbalsta programmu, 
ne Projektu iesniegumu atlases 
nolikums. Pašvaldības ieskatā 
šāda aģentūras rīcība attiecībā uz 
projekta papildu vērtēšanu ir bijusi 
nevienlīdzīga un diskriminējoša. 

 Aģentūras lēmums pieņemts, 
pārkāpjot Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
vadības likumā noteikto termiņu, 
jo papildu 3 mēnešus tā ir veltī-
jusi nereglamentētu procedūru 
veikšanai – aģentūras uzdevumā 
pašvaldības rīkoto nomas tiesību 
izsoli ir izvērtējis Korupcijas novēr-
šanas un apkarošanas birojs, bet 
nomnieku un tā patiesā labuma 
guvēju (investoru) – Valsts drošī-
bas dienests, kuri pārkāpumus vai 
apdraudējumu nav konstatējuši. 

 Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas aģentūrai 
dotais uzdevums pārliecinā-
ties par nomnieka pašreizējām 
finanšu spējām pēc diviem vai 
trim gadiem veikt ieguldījumus, 
lai sasniegtu projektā paredzētos 
iznākuma rādītājus, neatbilst ne 
Projektu iesniegumu atlases noli-
kumam, ne Ministru 
kabineta noteiku-
miem. Saskaņā ar 
normatīvo regu-
lējumu, projektā 
paredzētās darbības 
un plānotie iegul-
dījumi ir jāpamato 
ar komersantu 
apliecinājumiem par 
interesi un apņem-
šanos nodrošināt 
projekta iznākuma 
rādītājus. Lai gan 
Alūksnes novada 
pašvaldības projektā 
šādi apliecinājumi ir, 
Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra mūsu gadījumā 
ir izvirzījusi papildu prasības attie-
cībā uz vienu no ieinteresētajiem 
komersantiem – nākotnes objekta 
nomnieku.

 Objekta nomnieka esamība 
pašvaldības ieskatā ir projekta 
iznākuma rādītāju sasniegšanas 
risku mazinošs, nevis palielinošs 
faktors. Līdz ar to Alūksnes nova-
da pašvaldības projekts ir ar ievē-
rojami mazākiem riskiem nekā, 
piemēram, no Alūksnes projekta 
idejas aizgūtais Rēzeknes pašval-
dības līdzīga profila projekts, par 
kura īstenošanu vienošanos ar 
pašvaldību Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra ir noslēgusi, bet 
pašvaldībai nav izdevies atrast 
nomnieku jau divās izsolēs un šo-
brīd tā ir izsludinājusi trešo izsoli.

 Alūksnes novada pašvaldība ir 
vērsusies Eiropas Komisijas Re-
ģionālās politikas un pilsētplāno-
šanas ģenerāldirektorātā, lūdzot 
objektīvi izskatīt Finanšu ministri-
jas, kā ES fondu vadošās iestādes 
Latvijā, izdoto lēmumu.

 Pašvaldība uzskata, ka ar minēto 
lēmumu ir pārkāpts vienlīdzīgas 
attieksmes un tiesiskās paļāvības 
uz likuma virsvadību princips, 
administrējot ES struktūrfondu 
līdzekļu piešķiršanas kārtību 
Latvijā. Lēmuma pieņemšanā ir 
pielietota nacionālajā normatīvajā 
regulējumā neparedzēta un līdz 
šim nepiemērota procedūra, kas 
norāda uz pašvaldības diskrimi-
nēšanu, liedzot tai salīdzināmos 
apstākļos saņemt struktūrfondu 
līdzfinansējumu.  

 Pašvaldība atgādina, ka minētais 
projekts paredzēja izbūvēt vese-
lības veicināšanas pakalpojumu 
centru ar tā galveno sastāvdaļu -  
peldbaseinu, kā arī izveidot tam 
piebraucamo ceļu. Būtiski, ka 
visas rūpes par šī objekta 

uzturēšanu 
pašvaldība 
būtu nodevusi 
komersantam, 
kas to veiktu 
līdztekus savai 
komercdarbī-
bai. Lai gan 
Izglītības un 
zinātnes mi-
nistrijas 
2013. gadā 
izstrādātā 
“Valsts un 
pašvaldību 
nozīmes 
sporta 
infrastruktū-

ras attīstības koncepcija” paredz 
peldbaseinu katrā reģionālās 
nozīmes attīstības centrā, Alūksnē 
tāda arvien vēl nav.

 Alūksnes novada 
pašvaldība ir vērsusies 
Eiropas Komisijas 
Reģionālās politikas un 
pilsētplānošanas 
ģenerāldirektorātā, lūdzot 
objektīvi izskatīt Finanšu 
ministrijas, kā ES fondu 
vadošās iestādes Latvijā, 
izdoto lēmumu.

Šis ir pirmais 
gadījums valstī, kad 
ierobežotā projektu 
atlasē iesniegtu un 
apstiprinātu projektu ar 
pašvaldībai valdības 
rīkojumā noteiktu plānotā 
finansējuma apjomu 
atbildīgās institūcijas 
atsakās atļaut īstenot 
un nepiešķir paredzētos 
līdzekļus.

Laikam ar šo projektu, ko 
rūpīgi lolojām un 
gatavojām piecus gadus, 
esam mērķējuši augstāk 
un tālāk nekā mums grib 
atļaut. Acīmredzot valsts 
netic investīcijām 
reģionos.
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 26. novembra sēdē
Alūksnes novada domes 
26. novembra sēdē deputāti 
izskatīja 29 darba kārtības 
jautājumus, no kuriem trīs 
jautājumi to specifikas dēļ 
skatīti slēgtajā daļā.

Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot 
atsavināšanai nekustamā īpašuma 
“Dienvidlejas”, Jaunlaicenes 
pagastā, sastāvā esošu, Alūksnes 
novada pašvaldībai piekritīgu 
zemes vienību - starpgabalu. 
Piekrist, ka atsavināšanas 
izdevumus sedz atsavināšanas 
ierosinātājs. Pēc atsavināšanas 
procesa pabeigšanas tos 
ieskaitīt ierosinātāja zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā, bet, ja zemesgabals 
tiek atsavināts citām personām, 
atmaksāt izdevumus ierosinātā-
jam. Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, pārdodot to 
atklātā izsolē noteiktam personu 
lokam pievienošanai pierobežas 
īpašumam. Uzdot nosacītās cenas 
noteikšanu un atsavināšanu veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai nekus-
tamā īpašuma “Jaunbodnieki”, 
Ziemera pagastā, sastāvā esošu 
apbūvētu, pašvaldībai piekritī-
gu zemes vienību. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz 
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc at-
savināšanas procesa pabeigšanas 
tos ieskaitīt zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot par brīvu cenu 
uz zemesgabala esošu, zemesgrā-
matā ierakstītu būvju īpašniekam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai ne-
kustamā īpašuma “Jaunie Stari”, 
Pededzes pagastā, sastāvā esošas 
neapbūvētas, pašvaldībai piekri-
tīgas zemes vienības. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus sedz 
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc at-
savināšanas procesa pabeigšanas 
tos ieskaitīt zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot par brīvu cenu 
bijušajam zemes lietotājam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu atsavi-
nāšanas komisijai;

- sagatavot atsavināšanai ne-
kustamā īpašuma “Maliņas”, 
Malienas pagastā, sastāvā esošu, 
pašvaldībai piederošu zemes 
vienību - starpgabalu. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus sedz 
atsavināšanas ierosinātājs. Pēc 
atsavināšanas procesa pabeigša-
nas tos ieskaitīt ierosinātāja zemes 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā, bet, ja zemesgabals 
tiek atsavināts citām personām, 
atmaksāt tos ierosinātājam. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu, pārdodot atklātā izsolē 
noteiktam personu lokam pievie-
nošanai pierobežas īpašumam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un atsavināšanu veikt pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas komisijai;

 - nodot atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Ezerkrau-
jas”, Alsviķu pagastā, kas sastāv 
no zemesgabala 1,08 ha platībā. 
Noteikt atsavināšanas veidu – pār-
došana izsolē. Nosacītās cenas no-

teikšanu un izsoles organizēšanu 
uzdot veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašu-
mu - dzīvokli Centra ielā 3-14, 
Jaunannā, Jaunannas pagastā, ar 
kopējo platību 45,9 m² un ar to 
saistītām kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes. Piekrist, ka atsavināšanas 
izdevumus sedz dzīvokļa īrnieks. 
Pēc atsavināšanas procesa pabeig-
šanas tos iekļaut dzīvokļa pirkuma 
līgumā noteiktās cenas samak-
sā. Nodot atsavināšanai minēto 
pašvaldības īpašumu, pārdodot 
par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. 
Uzdot nosacītās cenas noteikšanu 
un dzīvokļa īpašuma atsavināša-
nu veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot divstāvu dzīvojamās 
mājas ar 12 dzīvokļu īpašumiem, 
šķūņa un zemes 1700 m² platībā 
Margaritas ielā 2, Alūksnē, pārval-
dīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašu-
mu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai – sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES 
NAMI”;

 - iznomāt 1 nedzīvojamo telpu 
14,3 m² platībā pašvaldības ne-
kustamajā īpašumā Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts valodas centram. 
Noteikt nomas maksu 4,50 EUR 
bez PVN par 1 m² mēnesī (neie-
tilpst maksa par siltumenerģijas 
piegādi, elektroenerģijas izman-
tošanu, ūdeni un kanalizāciju, 
atkritumu izvešanu, nekustamā 
īpašuma nodokli). Termiņš telpas 
nomai ir līdz 12 gadiem;

 - izvērtējot pašvaldības nekus-
tamā īpašuma Dārza ielā 11, 
Alūksnē, izmantošanu pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai, atzīt par 
spēku zaudējušiem 2014. gada 
26. jūnija domes lēmumu Nr. 234 
“Par Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā telpu 
nomu” un 2016. gada 19. septem-
bra domes lēmumu Nr.305 “Par 
maksas noteikšanu laukuma Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 
nomai”. Atceļot minētos lēmumus, 
pašvaldība turpmāk pasākumu 
organizēšanai neiznomās adminis-
tratīvās ēkas Lielo zāli un foajē, kā 
arī laukumu pie ēkas;

- izdarīt grozījumus pašvaldības 
nolikumā Nr. 4/2011 “Ilzenes 
bibliotēkas nolikums”. Sakarā ar 
Ilzenes bibliotēkas pārcelšanu uz 
ēku “Dailes”, nolikumā nepiecie-
šams mainīt bibliotēkas juridisko 
adresi;

 - apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 27/2020 “Grozījums Alūksnes 
novada domes 2013. gada 
28. novembra saistošajos notei-
kumos Nr. 47/2013 “Alūksnes 
novada pašvaldības naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā piešķiršanas kārtība un 
apmērs”. Noteikumi papildināti ar 
punktu, kas nosaka, ka pašval-
dības finansējums par izciliem 
sasniegumiem sportā un kultūrā 
ir katra budžeta gadā domes sais-
tošajos noteikumos apstiprinātajā 
pašvaldības budžetā paredzētie 
līdzekļi;

- izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 26.09.2019. lēmu-
mā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas 
skolas maksas pakalpojumiem”. 

Grozījumi paredz, ka ar 1. janvāri 
mainīsies vecāku līdzfinansējums 
valsts finansēto pamata un pilnas 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu apguvei – taustiņ-
instrumentu, stīgu instrumentu, 
pūšaminstrumentu, sitaminstru-
mentu spēle un vokālā mūzika. 
Vecāku līdzfinansējuma maksa 
minētajam programmām bijusi 
nemainīga kopš 2013. gada. No 
1. janvāra līdzfinansējuma apmērs 
būs 13 eiro mēnesī. Šobrīd to 
nepieciešams mainīt tādēļ, ka no 
valsts budžeta tiek piešķirts tikai 
daļējs finansējums šo programmu 
nodrošināšanai;

 - apstiprināt ēdināšanas pakalpo-
juma maksu Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Sprīdītis”. Izmai-
ņas attiecas uz produktu izmak-
sām, kas ir nedaudz pieaugušas 
– 1-2 gadus vecajiem audzēkņiem 
par 5 centiem dienā, 3-6 gadus 
vecajiem audzēkņiem un audzēk-
ņiem, kas saņem speciālo uzturu – 
par 12 centiem dienā (audzēkņiem 
dienā nodrošina 3 ēdienreizes). Kā 
zināms, izglītības iestādē pašval-
dība apmaksā ēdiena sagatavoša-
nas izmaksas, bet audzēkņu vecāki 
maksā tikai produktu izmaksu 
daļu. Lēmums būs spēkā no 
1. janvāra;

 - izdalīt Jaunannas pagasta 
pārvaldei no pašvaldības Ceļu un 
ielu uzkrājuma fonda finansējumu 
21 658 EUR pašvaldības autoceļa 
“Jaunanna-Eizentāle” (4. kārta), 
Jaunannas pagastā pārbūvei un 
būvuzraudzībai;

 - izdalīt finansējumu 6 000 EUR 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas internāta viena divistabu 
dzīvojamā bloka kosmētiskajam 
remontam un mēbeļu iegādei;

 - ņemot vērā provizoriskās 
2021. gada pašvaldības budže-
ta iespējas, vairāku pašvaldības 
iestāžu vadītāji ir izvērtējuši esošās 
amata vietas un, ņemot vērā to 
noslodzi, lūguši optimizācijas nolū-
kā veikt izmaiņas attiecīgo iestāžu 
amatu sarakstā:
1) ar 2020. gada 1. decembri 
Alūksnes novada Sociālo lietu pār-
valdei likvidēt kultūras pasākumu 
organizatora amata vietas sociālās 
aprūpes centros “Alūksne” un “Pī-
lādži”, ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārziņa amata vienībām 
sociālās aprūpes centros “Alūksne” 
un “Pīlādži” palielināt mēnešalgas 
un amatalgas likmi, likvidēt amata 
vienību – psihologs, likvidēt amatu 
saraksta sadaļu “Alūksnes novada 
Naktspatversme” un likvidēt tās 
amata vienības – dežurants,
2) ar 2021. gada 1. janvāri:
a) Ilzenes pagasta pārvaldei 
likvidēt amata vienības: palīg-
strādnieks (sezonas), kurinātājs 
(sezonas), ansambļa vadītājs, 
sporta pasākumu organizators, 
ambulatorā dienesta ārsta palīga 
amata vienībai samazināt darba 
un mēnešalgas likmi,
b) Alūksnes novada vidusskolai 
likvidēt amata vienības remont-
strādnieks un remontstrādnieks 
(sezonas),
c) Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijai dienas dežuranta ama-
ta vienībai samazināt darba slodzi 
un mēnešalgas likmi, apkopēja 
amata vienībai samazināt darba 
slodzi un mēnešalgas likmi;

- izdarīt grozījumus domes 
28.11.2013. noteikumos 
Nr.3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes 

novada pašvaldībā”, samazi-
not koeficientus, kas saskaņā ar 
normatīviem aktiem tiek izmantoti 
domes vadības, deputātu un pa-
stāvīgo komisiju atlīdzības aprēķi-
nā. Koeficienti samazināti, lai 
2021. gadā atlīdzības apmērs 
saglabātos 2020. gada līmenī. 
Vienlaikus noteikumi papildi-
nāti ar punktiem, kas nosaka, 
ka, ja komandējumu apmeklē 
darbinieks, kurš pārstāv vairākas 
pašvaldības iestādes, tad ar to 
saistītos izdevumus apmaksā pro-
porcionāli mēnešalgai no katras 
iestādes budžeta; darbinieks var 
būt nodarbināts vairākos amatos, 
katrā uz nepilnu laiku, bet kopumā 
pašvaldībā nepārsniedzot normālo 
darba laiku. Sakarā ar minimālās 
algas palielinājumu valstī noteiku-
mos atbilstīgi precizēta darbinieku 
mēnešalgu noteikšanas tabula. 
Lēmums stāsies spēkā 2021. gada 
1. janvārī;

 - ņemot vērā pašvaldības 2021. 
gada budžeta provizoriskās ie-
spējas, izdarīt grozījumus domes 
25.01.2018. lēmumā 
Nr. 33 “Par noteikumu Nr. 1/2018 
“Par Alūksnes novada pagastu 
teritoriālo vienību infrastruktūras 
un vides kvalitātes uzlabošanas 
mērķprogrammu 2018.-2021. ga-
dam” izdošanu”. Grozījumi paredz 
mērķprogrammas darbības termi-
ņu pagarināt par vienu gadu - no 
2021. gada līdz 2022. gadam, 
kā arī sakarā ar provizoriskajām 
nākamā gada pašvaldības budžeta 
iespējām – pārcelt mērķprogram-
mā 2021. gadam paredzētos 
220 000 EUR uz 2022. gadu;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada pašvaldības 2012. gada 
23. februāra noteikumos 
Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sada-
la Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļus”;

- saskaņā ar Ministru kabineta 
24. novembra rīkojumu sadalīt 
novada izglītības iestādēm 
piešķirto valsts budžeta 
finansējumu atbalsta sniegšanai 
attālinātā mācību procesa 
nodrošināšanai 7.-12. klašu 
pedagogiem 4 970 EUR atbilstoši 
rīkojumā noteiktajam sadalījumam 
un 1.-6. klašu pedagogiem 
1 511 EUR proporcionāli izglītoja-
mo skaitam šī gada 1. septembrī. 
Izglītības iestādēm uzdots izveidot 
komisiju, lai, saskaņojot ar iestā-
des padomi, izstrādātu kritērijus 
piemaksu izmaksai, ņemot vērā 
tiešsaistē novadīto stundu skaitu, 
atgriezeniskās saites nodrošināša-
nu, sadarbību ar vecākiem, skolo-
tāju sadarbību un citus aspektus. 
Finansējuma sadalījums: Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 
2 117 EUR, Alūksnes novada 
vidusskola 1 100 EUR, Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamatskola 
220 EUR, Bejas pamatskola 
255 EUR, Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskola 176 EUR, 
Malienas pamatskola 214 EUR, 
Pededzes pamatskola 232 EUR, 
Strautiņu pamatskola 363 EUR, 
Ziemeru pamatskola 293 EUR.

 Ar domes sēdes lēmumiem 
pilnībā var iepazīties 
www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/
Par Alūksnes novada domes darbu/
Domes lēmumi

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

2. Alūksnes Novada Vēstis 03.12.2020.

Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 
komitejas sēde  

9. decembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas 
sēde       14. decembrī 10.00

Finanšu komitejas 
sēde       21. decembrī 10.00

Domes sēde   
28. decembrī 10.00

Pašvaldība 
rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
15.12.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Zelmeņi”, Zeltiņu 
pagastā, Alūksnes novadā - mu-
tisku izsoli noteiktam personu lo-
kam. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26520677. 
Nosacītā cena – 4261 EUR. 
Nodrošinājums – 426 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 
11.12.2020. Pieteikumu reģistrā-
cija katru darba dienu Dārza ielā 
11, Alūksnē, Valsts un pašval-
dības vienotajā KAC no plkst. 
8.00 līdz 16.00, līdz 11.12.2020. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.12.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes vie-
nības Malienas ielā 12, Alūksnē, 
Alūksnes novadā - mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 
tālruni 28686707. Nosacītā cena 
– 25574 EUR. Nodrošinājums 
– 2557 EUR, kas ieskaitāms paš-
valdības kontā līdz 11.12.2020. 
Pieteikumu reģistrācija katru dar-
ba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
KAC no plkst. 8.00 līdz 16.00, 
līdz 11.12.2020. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
15.12.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības “Pūcītes”, Pededzes 
pagastā, Alūksnes novadā - 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26597354. 
Nosacītā cena – 3491 EUR. 
Nodrošinājums – 349 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 
11.12.2020. Pieteikumu reģistrā-
cija katru darba dienu Dārza ielā 
11, Alūksnē, Valsts un pašval-
dības vienotajā KAC no plkst. 
8.00 līdz 16.00, līdz 11.12.2020. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
12.01.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
vienības ar mežaudzi “Zeltkalni 
1”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 
novadā - mutisku otro izsoli ar 
augšupejošu soli. Otrās izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 26597354. Sākumce-
na – 10854 EUR. Nodrošinājums 
– 1085 EUR, kas ieskaitāms paš-
valdības kontā līdz 08.01.2021. 
Pieteikumu reģistrācija katru dar-
ba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Valsts un pašvaldības vienotajā 
KAC no plkst. 8.00 līdz 16.00, 
līdz 08.01.2021. plkst. 16.00.



Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku 
pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, 

pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 
15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas 

pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 7. un 21. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 7. un 21. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 7. un 21. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 7. un 21. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30  

un 11. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

Saziņai ar pašvaldības vadību lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Alūksnes novada Valsts un pašvaldības 
vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 66954904, 64381496 vai 

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 21.12.2020. 13.00-14.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Verners KALĒJS 18.12.2020. 15.00-16.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Viola Aija KAPARŠMITE  16.12.2020. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, 117. kabinetā

Maruta KAULIŅA 10.12.2020. 11.00-12.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā (Lielā zālē)

Līga LANGRATE 10.12.2020. 14.00-15.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldē

Modris LAZDEKALNS 14.12.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Ainars MELDERS 28.12.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Druvis MUCENIEKS 21.12.2020. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Laimonis SĪPOLS 10.12.2020. 14.00-15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Jānis SKULTE 08.12.2020. 16.00-17.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Jānis ZELTIŅŠ 22.12.2020.

9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā

Jana ZILKALNE 09.12.2020. 11.00-12.00 Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, 1. stāvā (tālrunis 26555517)

3.Alūksnes Novada Vēstis03.12.2020.

Pašvaldībā atlīdzība 2021. gadā 
paliks šī gada līmenī, izņemot mazāk
atalgotos amatus
 Ņemot vērā ievērojami 
samazināto pašvaldības 
budžetu 2021. gadam, 
Alūksnes novada pašvaldības 
vadībai, deputātiem, domes 
pastāvīgajām komisijām 
nākamgad atlīdzība 
nepieaugs, par to nolemts 
26. novembra Alūksnes 
novada domes sēdē.

 Alūksnes novada pašvaldības 
vadības, deputātu un komisiju 
atlīdzību aprēķina saskaņā ar 
Valsts un pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumu, bāzes 
mēnešalgas apmēru reizinot 
ar pašvaldības noteikumos 
“Par atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā” noteiktu koeficientu.

 Savukārt bāzes mēnešalgas 
apmēru saskaņā ar minēto 

likumu nosaka pēc speciālas 
formulas, aizpagājušā gada 
mēneša vidējās darba samaksas 
apmēra pieaugumu procentos 
pret iepriekšējo gadu saskaitot 
ar aizpagājušā gada inflāciju 
procentos pret iepriekšējo gadu 
un attiecīgo summu dalot ar divi.

 Atlīdzību nolemts saglabāt 
2020. gada līmenī, kaut gan, 
salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 
ir pieaugusi atlīdzības aprēķinā 
iekļautā aizpagājušā gada 
mēneša vidējā darba samaksa. 
Lai atlīdzību saglabātu šī gada 
līmenī, dome nolēma samazināt 
pašvaldības noteikumos “Par 
atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā” noteiktos koeficien-
tus, kas tiek pielietoti atlīdzības 
aprēķinā.

 Līdz ar šo lēmumu 

2021. gadā Alūksnes no-
vada domes priekšsēdētājam, 
priekšsēdētāja vietniekiem un 
pašvaldības izpilddirektoram, 
domes deputātiem, kā arī domes 
pastāvīgajām komisijām atlīdzība 
saglabāsies 2020. gada līmenī.

 Pašvaldības darbinieku 
mēnešalgas apmērs tiek no-
teikts, ņemot vērā amata saimi, 
amatam atbilstošo mēnešalgu 
grupu un konkrētā darbinieka 
novērtēšanā iegūto kategoriju. 
2021. gadā izmaiņas atlīdzībā 
būs tikai mazāk atalgotajiem 
darbiniekiem, ņemot vērā 
minimālās algas paaugstināšanu 
valstī.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes 9. novembra 
ārkārtas sēdē
Dome nolēma:

 - izdarīt grozījumu domes 
2017. gada 28. jūnija lēmumā 
Nr. 188 “Par deputātu ievēlēšanu 
pastāvīgajās komitejās”. Ar šo 
lēmumu domes Tautsaimniecības 
komitejā ievēlēts deputāts 
Jānis Skulte, kurš stājies bijušā 
deputāta Askolda Zelmeņa vietā;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt vidējā 
termiņa aizņēmumu Valsts kasē 
pašvaldības investīciju pro-
jekta “Bezkontakta, attālinātās 
pārvaldīšanas sistēmas 
ieviešana” īstenošanai līdz 
53 765 EUR. Šis Alūksnes 
novada pašvaldības projekts 
atbalstīts Ministru kabineta 2020. 
gada 20. oktobra rīkojumā 
Nr.387 “Par atbalstītajiem 
pašvaldību investīciju projektiem 
valsts aizdevumu piešķiršanai 
ārkārtējās situācijas ietekmes 

mazināšanai un novēršanai 
saistībā ar Covid-19 izplatību”. 
Pašvaldībām ir iespēja 
saņemt valsts budžeta aizde-
vumu attālināto pakalpojumu 
ieviešanai un konkrētā projekta 
mērķis ir ieviest jaunu bezkon-
takta pakalpojumu - energo-
monitoringa sistēmu pašvaldības 
enerģētiski ietilpīgākajās ēkās 
novadā. Šī sistēma ar attālinātu 
datu nolasīšanu mazinās 
nepieciešamību darbiniekiem 
doties uz objektiem veikt datu 
nolasīšanu, dos iespēju attālināti 
sekot enerģijas patēriņam 
un iekštelpu klimatam ēkās, 
nodrošinot racionālu enerģijas 
patēriņu pašvaldības ēkās;

 - pamatojoties uz Sociālo lietu 
pārvaldes veiktā iepirkuma 
rezultātu, piešķirt 58 559 EUR 
finansējumu vides pieejamībai 
pašvaldības nekustamajam 
īpašumam Uzvaras ielā 1, 
Alūksnē.

Pašvaldība saglabās tiešo līdzdalību 
kapitālsabiedrībās
 Alūksnes novada dome 
26. novembra sēdē 
pieņēma lēmumu saglabāt 
pašvaldības tiešo līdzdalību 
kapitālsabiedrībās, kurās 
pašvaldībai pieder kapitāla 
daļas: SIA “Alūksnes primārās 
veselības aprūpes centrs”, 
SIA “Alūksnes slimnīca”, 
SIA “Alūksnes enerģija” un 
SIA “Rūpe”.

 Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likums nosaka, ka publiskai per-
sonai, šajā gadījumā pašvaldībai, 
ir pienākums ne retāk kā reizi 
piecos gados pārvērtēt katru tās 

tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā. 
Novembra sēdē netika izskatīts 
jautājums par pašvaldības 
līdzdalību SIA “Alūksnes nami” 
tādēļ, ka nav apritējuši pieci 
gadi, taču pašvaldības līdzdalības 
izvērtēšanas process šajā 
kapitālsabiedrībā arī ir uzsākts.
 Pašvaldības līdzdalība izvērtēta 
saskaņā ar normatīvos aktos no-
teikto kārtību un, konsultējoties 
ar kompetentajām institūcijām 
konkurences aizsardzības jomā 
un komersantus pārstāvošām 
biedrībām vai nodibinājumiem, 
kā arī ievērojot komercdarbības 
atbalsta kontroles jomu 
regulējošo normatīvo aktu 

prasības.
 Lēmums par pašvaldības 
tiešās līdzdalības saglabāšanu 
kapitālsabiedrībā SIA “Rūpe”, 
pamatojoties uz konsultācijām 
ar Konkurences padomi, paredz 
veikt papildu izvērtējumu 
un atkārtotu konsultēšanos 
ar Konkurences padomi un 
komersantu nevalstiskajām 
organizācijām attiecībā uz SIA 
“Rūpe” papildu pakalpojumiem 
(BIO tualešu noma, ūdensvada 
un kanalizācijas pievadu izbūve, 
ūdensvada un kanalizācijas 
remonts, ūdens skaitītāju 
uzstādīšana un plombēšana).

Būs alternatīvas 
Naktspatversmes 
pakalpojumam
 Alūksnes novada domes 
26. novembra sēdē pieņemts 
lēmums likvidēt Alūksnes 
novada Naktspatversmi.

 Pēdējo divu gadu laikā 
šīs Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienības pakalpojumus 
nav saņēmusi neviena per-
sona. Ņemot vērā pieprasījumu 
pēc šī pakalpojuma un, lai 
optimizētu budžeta resursu 
izlietojumu, nolemts atteikties 
no struktūrvienības pastāvīgas 
uzturēšanas. 
 Lēmums par Alūksnes novada 
Naktspatversmes likvidāciju 
stāsies spēkā 2021. gada 
1. janvārī un struktūrvienības 
likvidācijas process Sociālo lietu 

pārvaldei būs jāpabeidz līdz 
2021. gada 31. janvārim.
 Ar šo pašu lēmumu Sociālo 
lietu pārvaldei uzdots organizēt 
līguma slēgšanu par 
naktspatversmes pakalpojuma 
sniegšanu ārpakalpojuma veidā. 
Plānots šādu līgumu noslēgt 
ar naktspatversmi Balvos, kur 
nepieciešamības gadījumā būs 
pieejams attiecīgais pakalpo-
jums.
 Situācijās, kad neatliekami būs 
nepieciešams nodrošināt pajumti 
kādam novada iedzīvotājam, 
to varēs nodrošināt Sociālo 
lietu pārvaldes krīzes telpās 
Mārkalnes pagastā.

No amata atsaukts 
SIA “Alūksnes nami” 
valdes loceklis
 Pieņemts lēmums ar 
2020. gada 24. novembri 
no SIA “Alūksnes nami” 
valdes locekļa amata atsaukt 
Armandu Mustu.

 SIA “Alūksnes nami” kapitāldaļu 
turētāja - Alūksnes no-
vada pašvaldības - pārstāvja 
lēmums pieņemts, pamatojo-
ties uz uzticības zaudēšanu 
valdes locekļa darbam, piln-
varojuma līguma, Dzīvojamā 
fonda pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas pilnvarojuma 

līguma nosacījumu, kapitāldaļu 
turētāja pārstāvja rīkojumu 
nepildīšanu, normatīvo aktu 
regulējuma neievērošanu.

 SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekļa pienākumu izpildītājs no 
25. novembra ir SIA “Alūksnes 
enerģija” valdes loceklis Mārtiņš 
Kaļva.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ja pastkastē nav 
„Alūksnes Novada Vēstu”

 Novada iedzīvotājus, kuri pastāvīgi dzīvo novada teritorijā, bet 
savā pastkastītē nesaņem pašvaldības informatīvo izdevumu 
„Alūksnes Novada Vēstis”, aicinām informēt par to pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku, zvanot pa tālruni 
26646749. 
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Nākamgad ievērojami 
samazināsies pašvaldības ieņēmumi
 Alūksnes novada 
pašvaldības budžets pēc 
vērtētajiem ieņēmumiem 
2021. gadā tiek prognozēts 
2017.-2018. gada līmenī, 
taču ļoti ievērojami pieaugs 
izdevumu apjoms, līdz ar to 
tas dos pamatīgu triecienu 
pašvaldības uzņemtajam 
attīstības tempam un pak-
alpojumu nodrošināšanai 
iedzīvotājiem.

 Pašvaldības vērtētie ieņēmumi 
kopā ar dotāciju no Pašvaldību 
finanšu un izlīdzināšanas fonda 
samazināsies par 6,4%, salīdzinot 
ar 2020. gadu. Taču pašvaldības 
2021. gada ieņēmumu prognoze 
samazināsies vēl par 3,89%, jo 
netiek prognozēta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumu 
pārpilde šī gada nogalē. Tātad 
kopā pašvaldības ieņēmumi 
samazināsies par 10,29% jeb 
1 135 806 EUR.

 Aprēķinot kopējo Alūksnes no-
vada pašvaldības 
2021. gada prognozēto 
ieņēmumu samazinājumu un 
izdevumu palielinājumu, tas 
sasniegs 1 671 138 EUR jeb 
12,71%, salīdzinot ar 
2020. gadu.

 Pašvaldību budžeta ieņēmumu 
kritums lielā mērā ir saistīts ar 
valdības lēmumu samazināt 
pašvaldību ieņēmumu daļu no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
par labu valsts budžetam - 
līdzšinējo 80% vietā pašvaldības 
turpmāk saņems 75%.  Tā vietā 
valdība sola, ka būs pieejams 
papildu Eiropas Savienības 
fondu līdzekļu finansējums 
pašvaldību ieguldījumiem. Taču 
kā pašvaldībām finansēt iestāžu 
ikdienas uzturēšanu un pakalpo-
jumu nodrošināšanu?

 Latvijas Pašvaldību savienība 
bija paudusi priekšlikumu 
paredzēt valsts budžeta dotāciju 
tām pašvaldībām, kurām 
nākamā gada ieņēmumu 
samazinājums ir lielāks par 4%, 
tajā skaitā arī Alūksnes no-
vadam. Diemžēl šis priekšlikums 
Saeimas budžeta komisijā 
noraidīts.

 Pašvaldības budžeta izdevumu 
pieaugums 2021. gadā saistīts 
ar vairākiem valdības lēmumiem 
(skat. tabulā). Lielākais 
nepieciešamo papildu līdzekļu 
pieaugums ir minimālās algas 
palielinājuma nodrošināšanai 
pašvaldības iestādēs 

strādājošajiem. 
 2021. gadā vairāk naudas būs 
nepieciešams arī tiem Alūksnes 
novada pašvaldības pabalstiem, 
kas ir piesaistīti minimālajai 
darba algai un pieaugs līdz ar 
minimālās algas pieaugumu, 
piemēram, bērna piedzimšanas 
pabalstam, vairākiem sociālās 
palīdzības pabalstiem.

 - Diemžēl valdības lēmumu 
un neieklausīšanās pašvaldību 
viedoklī dēļ esam nonākuši 
situācijā, kad nāksies atteik-
ties no daudzām svarīgām 
lietām, kas saistītas ar novada 
attīstību, vairākām pašvaldības 
iepriekš īstenotām brīvprātīgām 
iniciatīvām, kas līdz šim ir 
īstenotas, iestādēm būs jāveic 
iekšēja optimizācija. Novembrī ir 
pieņemts lēmums, ar kuru darba 
algas 2021. gadā saglabāsies 
šī gada līmenī, izņemot mazāk 
atalgotos amatus. Valdības 
lēmums par minimālās algas 
palielinājumu līdz 500 eiro, 
protams, ir apsveicams, taču 
ar to nonākam situācijā, kad 
izlīdzināsies algu līmenis tiem, 
kas saņem minimālo algu, un 
tiem, kam tā ir tikai nedaudz 
lielāka. Pašvaldība nevarēs 
palielināt atlīdzību tiem iestāžu 

darbiniekiem, kuriem atlīdzība 
būs mazliet lielāka par minimālo, 
bet atbildības un pienākumu 
apjoms lielāks. Tas var novest 
pie situācijas, ka šie cilvēki 
vairs negribēs strādāt par tādu 
atalgojumu, - saka Alūksnes no-
vada pašvaldības izpilddirektore 
Janīna Čugunova.

No kā nāksies atteikties 
2021. gadā Alūksnes novadā?
 Pašvaldības nākamā gada 
budžetā nebūs iespējams 
pagastu pārvaldēm piešķirt 
plānotos līdzekļus pagastu 
infrastruktūras un vides kvalitātes 
paaugstināšanai – par to, ka 
plānotos 220 tkst eiro pārceļ uz 
2022. gadu, dome jau pieņēma 
lēmumu novembra sēdē.

 Nākamgad netiks piešķirts 
finansiālais atbalsts sporta 
sasniegumu veicināšanai, 
nebūs naudas balvām par 
izciliem sasniegumiem sportā 
un kultūrā, pašvaldības kultūras 
un kultūrizglītības iestādēm 
netiks piešķirts finansējums 
projektu konkursam, novada 
amatierkolektīvi nevarēs saņemt 
pašvaldības atbalstu tērpu 
darināšanai un iegādei.

 Pašvaldības budžetā 2021. gadā 
nebūs līdzekļu, lai finansētu 
sabiedrisko organizāciju 
sabiedrībai nozīmīgu projektu 
īstenošanu.

 Varēs īstenot tikai Eiropas 
Savienības struktūrfondu projek-
tus un projektus, kas atbalstīti 
COVID-19 krīzes ietekmes 
samazināšanas programmās.

 Pašvaldības iestādēm nākamā 
gada budžets jāplāno par vismaz 
10% mazāks nekā 2020. gadā, 
līdz ar to daudzām no tām būs 
jāpārskata izdevumi un jāveic 

optimizācija. Jau novembrī 
vairākas pašvaldības iestādes, 
pārskatot savus amatu sarakstus 
un to noslodzes, optimizācijas un 
budžeta resursu taupības nolūkā 
lūdza likvidēt atsevišķus amatus 
vai mazināt to slodzes.

 Darbinieku prombūtnes laikā 
(atvaļinājums, slimība), izvērtējot 
situāciju, vai nu attiecīgais dar-
binieks netiks aizvietots vispār, 
līdz ar to var kavēties kādu 
pakalpojumu sniegšana, vai arī 
aizvietotājs nesaņems par to 
samaksu.

 Iestādes nevarēs iegādāties 
pamatlīdzekļus un inventāru, bet 
remontdarbus varēs veikt tikai 
saimnieciskā kārtā pašu spēkiem.

 Iespējams, ka būs jāpieņem 
arī citi lēmumi. Jau šobrīd 
budžeta resursu ekonomijas 
nolūkā atsevišķās vietās pilsētā 
nakts laikā nolemts izslēgt vai 
samazināt apgaismojumu un arī 
pagastu pārvaldes ir aicinātas 
izvērtēt iespēju samazināt tēriņus 
ielu apgaismojumam.

 - Diemžēl pašlaik nepiepildās 
solījumi, ka COVID-19 
izraisītās ekonomikas krīzes 
mazināšanai būs pieejams 
liels līdzekļu apjoms daudzās 
atbalsta programmās. Vietējie 
būvniecības uzņēmumi brīdina, 
ka pēc decembra tiem vairs 
nebūs darba. Pašvaldībai ir 
augstas gatavības pakāpes 
projekti, kas saistīti ar 
uzņēmējdarbības veicināšanu, 
izglītību, kurus varētu īstenot, 
taču valdība kavē naudas laišanu 
apgrozībā. Tā ir ekonomikas 
apzināta bremzēšana, - saka 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks, 
Tautsaimniecības komitejas 
vadītājs Dzintars Adlers.

Sakarā ar valdības pieņemtiem lēmumiem, pašvaldības 2021. gada budžetā papildu 
nepieciešami līdzekļi

Minimālās darba algas palielināšanai 337 692 EUR

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta palielināšanai 70 000 EUR

Pašvaldības domes vēlēšanu norises organizēšanai 57 813 EUR

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju atalgojumam (PII “Cālis”, PII “Mazputniņš”) * 32 895 EUR

Pedagogu darba algas palielināšanai** 31 025 EUR

Pie minimālās darba samaksas piesaistītās aktivitātes - bijušo pagastu 
priekšsēdētāju pensijas un divu minimālo darba algu starpība

8 907 EUR

* Abas iestādes no 01.09.2020. izslēgtas no speciālo izglītības iestāžu reģistra, līdz ar to valsts vairs nepiešķir 
finansējumu iestāžu vadītāju algai
** Pedagogiem, kam darba alga tiek maksāta no pašvaldības budžeta (bērnudārzu, profesionālās ievirzes, 
interešu izglītības), kā arī darba algas starpība to skolu direktoriem, kam ir nepietiekams finansējums no 
mērķdotācijas

Informācija par pašvaldības iestāžu darbu 
ārkārtējās situācijas laikā

 Alūksnes novada 
pašvaldības aģentūra “ALJA” 
turpina strādāt attālināti. 
Neatliekama pakalpojuma 

saņemšanai klienti lūgti sazināties 
ar iestādi, zvanot pa tālruņiem: 
26141741 (direktors),
28301207 (lietvede) vai 

rakstot uz e-pastu 
alja@aluksne.lv. 

 Būvvalde klientus 
pieņem pēc iepriekšēja 
pieraksta, aicina izvēlēties 
attālinātas konsultācijas saņemt, 
rakstot uz e-pasta adresi 
buvvalde@aluksne.lv, vienotajā 
valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv, Būvniecības 
informācijas sistēmā vai 
pa tālruņiem – 26667642 
(Būvvaldes vadītāja - arhitekte 
Sandra Smildziņa), 29158319 
(būvinspektore Aina Kaukala). 
Iesniedzamie dokumenti papīra 
formātā jāatstāj iesniegumu 
kastītē pie Klientu apkalpošanas 
centra.

 Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa 
pieņem apmeklētājus klātienē 
pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst.08.00 līdz 13.00 un 
no plkst.14.00 līdz 17.00. 
Konsultācijas var saņemt 
katru darba dienu pa tālruņiem 
64322809, 26360529 un e-pastā 
dzimtsaraksti@aluksne.lv. 
Pakalpojumam par atkārtotu 
dokumentu pieprasīšanu un 

saņemšanu iedzīvotāji aicināti 
izmantot portālu www.latvija.lv.

 Alūksnes novada bāriņtiesa 
apmeklētāju pieņemšanu 
Alūksnes pilsētā un pagastos 
organizē tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta. Sīkāka darbinieku 
kontaktinformācija pieejama 
pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv. Kontakttālrunis 
Bāriņtiesā – 64323129, 
26411168, e-pasts 
barintiesa@aluksne.lv.

Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes speciālisti 
klientus gan pilsētā, gan 
pagastos apkalpo pēc 
iepriekšēja pieraksta. Lai 
saņemtu kādu no Sociālo lietu 
pārvaldes pakalpojumiem vai 
dokumentiem, klienti lūgti vizīti 
pieteikt, sazinoties ar savu sociālo 
darbinieku, rakstot uz e-pastu 
slp@aluksne.lv vai zvanot pa 
tālruņiem: 64335008, 
25771189 (sociālās palīdzības 
nodaļa), 26357597; 64335010 
(sociālās palīdzības nodaļas 
vadītāja), 29459551; 
64322004 (sociālo pakalpojumu 
nodaļas vadītāja). 
 Iesniegumus pakalpojumu 

saņemšanai var iesniegt 
arī elektroniski, sūtot uz 
e-pasta adresi 
slp@aluksne.lv vai izmantojot 
e-pakalpojumu www.latvija.lv.
 Iesniegumus var iemest 
pastkastītē, kas izvietota ārpusē 
pie Sociālo lietu pārvaldes ēkas.

 Kultūras ministrija informējusi, 
ka ārkārtējās situācijas 
pagarinājuma laikā muzeji 
un bibliotēkas darbu varēs 
turpināt kā līdz šim, strikti 
ievērojot visus epidemioloģiskās 
prasības. Izstādes un 
ekspozīcijas muzejos drīkst 
apmeklēt individuāli vai vienas 
mājsaimniecības locekļi.

 Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt 
grāmatas līdzņemšanai.

 Citas kultūrvietas līdz nākamā 
gada 11. janvārim apmeklētājiem 
būs slēgtas.

 Aicinām sekot informācijai par 
pašvaldības iestāžu darbību 
ārkārtējās situācijas laikā 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv un pašvaldības 
sociālo tīklu kontos.

Alūksnes novada Valsts un 
pašvaldības vienotais Klientu 

apkalpošanas centrs
Sakarā ar ārkārtējo situāciju, kas pagarināta līdz 

11. janvārim, Alūksnes novada Valsts un pašvaldības 
vienotais Klientu apkalpošanas centrs sniegs pakalpojumus 
attālināti vai pieņemot klientus pēc iepriekšēja pieraksta.

Kase, kas atrodas Klientu apkalpošanas centra telpās, 
ārkārtējās situācijas laikā būs slēgta, aicinām maksājumus 

veikt, izmantojot kredītiestāžu internetbankas.

 Tālruņi saziņai Klientu apkalpošanas centrā 64381496 vai 
66954904, e-pasts: aluksne@pakalpojumucentri.lv.

 Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:

- elektroniski www.latvija.lv e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”,
- ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot 
uz Klientu apkalpošanas centra e-pastu, uz dome@aluksne.lv vai 
izmantojot personas e-adresi,
- nosūtot pa pastu uz adresi Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes 
novads, LV-4301,
- iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva 
foajē pie Klientu apkalpošanas centra.
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Skolēnu ērtībai 
uzlabo sabiedriskā 
transporta reisus
 Alūksnes novada 
pašvaldība saņēmusi 
informāciju no valsts 
SIA “Autotransporta 
direkcija”, ka, pamatojoties 
uz pašvaldības iesniegtajiem 
priekšlikumiem, 
no 1. decembra 
veiktas izmaiņas atsevišķos 
reģionālās nozīmes 
maršrutos, kas skolēniem 
uzlabos nokļūšanu 
izglītības iestādēs.

 Maršruta Nr.6448 “Alūksne-
Visikums-Beja-Alūksne” reiss 
plkst.7.10 no Alūksnes autoostas 
piebrauks pie Bejas 
pamatskolas, tādējādi skolēniem 
būs droša pārvietošanās uz skolu 
no rīta, kad ir lielāka satiksmes 
intensitāte.

 Maršruta Nr.6707 “Alūksne-
Korneti-Jaunlaicene-Korneti-
Alūksne” reisu plkst.6.30 un 
plkst.15.35 no Alūksnes au-
toostas kustības sarakstos tiks 
iekļautas pieturas “Alūksnes 
ģimnāzija”, “Mazā skola” un 
“Vidusskola”, līdz ar to skolēni 
laikus varēs nokļūt savās skolās.

 Direkcija pašvaldību informējusi 
arī par to, ka veikti grozījumi 
reģionālās nozīmes maršrutā 
Nr.6705 “Alūksne-Ziemeri-
Māriņkalns-Alūksne, mainot reisa 
plkst.7.00 no Alūksnes autoostas 
atiešanas laiku uz plkst.7.10.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Atjauno Priednieku tiltu Mālupē
 Septembra sākumā uzsākts 
realizēt pašvaldības 
investīciju projektu “Autoceļa 
“Mālupe-Priednieki” 
transporta infrastruktūras 
atjaunošana”, kurā paredzēts 
atjaunot Priednieku tiltu 
Mālupes pagastā.

 Septembrī veikta tilta konstruk-
ciju daļēja nojaukšana, daļēja 
akmens mūra demontāža, 
ķieģeļu mūra velves un akmens 
mūra balstu demontāža tilta ga-
los. No jauna izbūvēti dzelzbeto-
na pamati un apbetonēti esošie 
balsti. Līguma izpildes termiņš 
paredzēts 8 mēneši.

 Projekts tiek īstenots saskaņā 
ar Alūksnes novada attīstības 
programmu 2011.-2017. gadam 
un Investīciju plānu 2015.-2020. 
gadam. Šis ir viens no Alūksnes 
novada pašvaldības projektiem, 
kas atbalstīts ar Ministru kabine-
ta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu 
“Par atbalstītajiem pašvaldību 
investīciju projektiem valsts aiz-
devumu piešķiršanai ārkārtējās 
situācijas ietekmes mazināšanai 

un novēršanai saistībā ar CO-
VID-19 izplatību”. 
 Ar šo rīkojumu atbalstīto projek-
tu mērķis ir veicināt ekonomisko 
aktivitāti, lai mazinātu 
COVID-19 ietekmi, tādēļ 
atbalstīto projektu īstenošanai 
valdība atļauj pašvaldībām 
aizņemties nepieciešamos 
līdzekļus Valsts kasē.

 Saskaņā ar veikto iepirkumu, 
darbu veikšanai noslēgts līgums 
ar SIA “Ceļinieks 2010” par 
kopējo summu 96 762,33 

EUR, ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli. Būvdarbi 
objektā tiek veikti atbilstoši 
SIA “BT Projekts” 2018. gadā 
izstrādātajam būvprojektam. 
Būvuzraudzību objektā veic SIA 
“Sistēmeksperts”. Projektu vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Ārija Rone.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Mālupes pagasta pārvaldes foto

Ierīkota drenāžas sistēma 
ūdens novadīšanai

 Bērnu rotaļu laukuma 
teritorijā Ojāra Vācieša ielā 
9 (aiz Alūksnes Jaunās pils) 
šoruden izbūvēta drenāžas 
sistēma, kas bija būtiski 
nepieciešama, lai turpinātu šīs 
teritorijas attīstību.

 Šajā laukumā plānots iz-
veidot bērnu aktīvās atpūtas un 
rotaļu laukumu, taču bez dziļās 
drenāžas izbūves to īstenot 
nebūtu iespējams - mālainās un 
necaurlaidīgās zemes kārtas dēļ, 

kas pati nespēja novadīt ūdeni, 
laukumā pastāvīgi krājās mitrums. 
Ierīkojot ūdens novadīšanas 
sistēmu, tagad problēma būs 
atrisināta. Jau izbūvējot pirmos 
sistēmas atzarus, bija vērojama 
situācijas uzlabošanās.
 Drenāžas sistēmas tehniskās 
dokumentācijas izstrādes un 
drenāžas sistēmas izbūves 
līgumcena ir 14033,58 EUR, 
ieskaitot PVN.

Sanita Spudiņa

Samazinās ielas 
apgaismojumu atsevišķās vietās 
Alūksnē
 Budžeta resursu taupības 
nolūkā nolemts turpmāk 
no pulksten 23.00 līdz 6.00 
izslēgt ielu apgaismojumu 
vai samazināt tā intensitāti 
atsevišķās teritorijās Alūksnē. 

 No pulksten 23.00 līdz 6.00 
apgaismojums tiks izslēgts 
Alūksnes muižas parka celiņā, 
posmā no Pleskavas ielas līdz 
Pilssalas ielai, Pilssalas ielā, kā 
arī Pilssalas teritorijā. Apgaismoti 
netiks arī abi tilti. Tāpat 
šajā laika posmā netiks 
apgaismota Peldu ielas gājēju 
taka gar ezera krastu līdz 
Tempļakalna ielai, Tempļakalna 
iela, sākot no gājēju tilta līdz 
atpūtas vietai “Līkais bērzs”, un 
blakus esošā teritorija, kas ietver 
Lielos kapus un Rotondu.  
Apgaismojumu izslēgs arī 
Jāņkalna ielas 52 stāvlaukumā.
 Savukārt ielas 
apgaismojuma intensitāti 
samazinās Alsviķu, Merķeļa, Ples-
kavas un Rūpniecības ielās.

 - Izmaiņas plānots ieviest 
pamazām, sākot ar 
1. decembri. Apgaismojums 
tiks izslēgts zonās, kur nav 
dzīvojamo māju. Izņēmums būs 
Ziemassvētkos un Vecgadā - 24., 
25., 26. un 31. decembrī, kad tas 
darbosies. Pašvaldība centīsies 
ar šo jauno režīmu nepadarīt 

iedzīvotāju ikdienu neērtāku, 
- uzsver Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektore Janīna 
Čugunova. 

Sanita Spudiņa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pededzē noslēdzies “PuMPuRS” projekts
 Pededzes un Mārkalnes 
pagastu skolēni, kopumā 
50 jaunieši, bija iesaistīti 
Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS) 
ietvaros atbalstītā projekta 
“Kopīgi katrs uz savu 
mērķi” aktivitātēs.

 Projekta mērķis bija palielināt 
priekšlaicīgās mācību pamešanas 
riska grupas skolēnu iespējas 
sekmīgam mācību darbam 
un aktīvai iesaistei jauniešu 
iniciatīvās. Tā īstenošanu Alūksnes 
novada pašvaldībai nodrošināja 
biedrība “Pededzes nākotne”. Pro-
jekta dalībnieki tika iesaistīti 7 pa-
sākumos - neformālās mācīšanās 
aktivitātēs, pārgājienā, pieredzes 
gūšanas braucienā pie uzņēmē-
jiem, pašu organizēta pasākuma 
sarīkošanā. Dažādās projekta 
norises motivēja jauniešus 

turpināt iegūt jaunas zināšanas 
un iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, 
viņi guva papildu informāciju par 
karjeras iespējām, apguva 
prasmes strādāt komandā, 
uzņemties iniciatīvu un atbildību.
 Pēc puķu dobes izveides un 
ciemošanās viesnīcā "Bahnhofs 
Hotel" un dzīvnieku mājā "Astes 
un Ūsas" 2020. gadā projekta 
norises atsākās ar Dignas Cuns-
kas vadīto aktivitāti “Sportojam ar 
prieku”. Treneres vadībā jaunieši 
attīstīja komandas garu un salie-
dētību, ieguva jaunas sportiskas 
iemaņas, kas ļaus veiksmīgāk 
iekļauties dažādās ārpusklases 
aktivitātes, paaugstinot jauniešu 
pašvērtējumu.
 Lai veicinātu jauniešu motivāciju 
izglītoties un aktīvi līdzdarboties 
sabiedriskajā dzīvē caur 
veiksmīgu uzņēmēju iepazīšanu, 
projekta aktivitātes turpinājās ar 
sekmīgu vietējas uzņēmējdarbības 
piemēru iepazīšanu - projekta 
dalībnieki apmeklēja 

SIA “Mārkalnas bruģis” ražotni, 
kokapstrādes uzņēmumu 
SIA “4 Plus”, SIA “Very Berry”, kas 
audzē un pārstrādā ogas, novada 
lielāko dārzkopības uzņēmumu 
ZS “Sprogas” un viesnīcu 
“Benevilla”. Sirsnīgs paldies par 
aizraujošo dienu Ilonai Līcei no 
“Mārkalnas bruģa”, Ilzei 
Locānei no “Sprogām”, 
SIA “4 Plus” darbiniekiem, 
SIA “Very Berry” īpašniecei 
Gundegai Sauškinai un 
“Benevillas” saimniekam 
Aivaram Ezeriņam!
 Pienākot brīvdabas aktivitātēm 
piemērotam laikam, Pededzes 
skolēni Jaunsardzes instruktores 
Ineses Marķitānes vadībā devās 
uz Mārkalnes pagasta 
Meistara ezera apkārtni, 
kur gandrīz diennakts garumā 
mežu teritorijā mācījās uzcelt 
telti, dažādos veidos pareizi 
iekurt ugunskuru, orientēties, 
izmantojot kompasu un arī pēc 
dabas zīmēm, tai skaitā naktī, un 

pilnveidoja sadarbības prasmes. 
Aktivitātes noslēgumā ar projekta 
dalībniekiem pārrunātas arī mi-
litāras ievirzes karjeras iespējas, 
uzsverot vispārējās izglītības 
nepieciešamību.
 Projekta īstenošana beidzās 
ar noslēguma pasākumu "Paši 
rīkojam sev dārza svētkus", ko 
pedagoģes Ievas Rakovas vadībā 
projekta dalībnieki sarīkoja sev un 
saviem viesiem. Noteiktās tāmes 
robežās tika izvēlēti un iegādāti 
pasākuma sarīkošanai nepiecie-
šamie pārtikas produkti, kā arī 
saimniecības preces un noformē-
juma materiāli, tādejādi apgūstot 
finanšu plānošanu. Pasākumā 
dalībnieki izvērtēja ieguvumus 
projekta laikā, atklāja savas 
pārdomas par attieksmes maiņu 

saistībā ar mācību motivāciju. 
Pasākumu kuplināja Pededzes 
pamatskolas absolvente, Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskā institūta "BIOR" 
ķīmijas laboratorijas šķidruma 
hromatogrāfijas nodaļas vecākā 
eksperte Estefānija Bogdanova. 
Zinātniece iepazīstināja skolēnus 
ar savu darbības sfēru, pastāstīja 
par saviem skolas gadiem un ceļu 
līdz panākumiem. 
 Biedrības “Pededzes nākotne” 
darbs ar vietējiem jauniešiem 
nebeidzas - šobrīd jau ir uzsākta 
nākamā “PuMPuRS” projekta “Viss 
ir tavās rokās” īstenošana.

Viesturs Zaķis, 
projekta vadītājs
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Jaunlaicenes muižas muzejā tapusi 
jauna pamatekspozīcija 
“Malēnieša pasaule”
 Jaunlaicenes muižas 
muzejā Alūksnes 
novadā tapusi jaunā 
pamatekspozīcija 
“Malēnieša pasaule”, kuru 
apmeklētāji, ievērojot 
attiecīgā brīža 
epidemioloģiskās 
drošības nosacījumus, var 
aplūkot no 14. novembra.  
Ekspozīcija tapusi ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda un 
Alūksnes novada 
pašvaldības finansējumu.

 - Ideju par šo pamatekspozīciju 
esam auklējuši piecus 
gadus. Jaunlaicenes muižas 
muzejs ilgstoši ir strādājis ar 
vietējiem iedzīvotājiem, 
vācot kultūrvēsturisko 
mantojumu, kas saglabāts 
ne tikai priekšmetos, bet arī 
nostāstos, ticējumos, atmiņās, 
pasaules uzskatā un 
valodā. Līdz šim Latvijas 
apceļotājiem piedāvājām 
lekciju “Radošie malēnieši un 
viņu valoda”, malēniešu vārdu 
spēli, pagalma izstādi 
“Malēnieša raksturs jeb ak 
prieks, ak lustes, ak borģele”, 
grāmatu “No Apukalna 
veroties. Alūksnes puses 
malēnieši senāk un tagad”. 
Tomēr iepriekš minētais 
piedāvājums pilnībā neatklāja 
malēniešu pasaules kārtības 
izpratni, īpatnējā rakstura 
veidošanās iemeslus un viņu 
smalko, radošo, jūsmīgo un 
optimistisko būtību. Jaunajā 

pamatekspozīcijā stāstām par 
malēniešu zemes rašanos, 
robežām, valodu. Īpaši 
akcentējam malēnieša 
pasaules kārtības sapratni, kas 
atšķiras no kristiešu viedokļa, 
stāstīsim par malēnieša 
pārsteidzošajām spējām un 
talantu, par rakstura īpašībām, 
kas malēnieti dara atšķirīgu 
no citiem latviešiem. Ar šo 
pamatekspozīciju ceram radīt 
labvēlīgus apstākļus vietējo 
iedzīvotāju pašapziņas celšanai 
un veicināt piederības sajūtu 
savai kopienai, - uzsver 
Jaunlaicenes muižas muzeja 
vadītāja Sandra Jankovska.

 Projektu “Jaunlaicenes muižas 
muzeja pamatekspozīcijas 

“Malēnieša pasaule” 
izveidošana” atbalstījis 
Valsts Kultūrkapitāla fonds 
mērķprogrammā “Muzeju 
nozares attīstības programma”, 
piešķirot 10 000 EUR.  
Kopējais projekta budžets ir 
15463,55 EUR un tas finansēts 
no Valsts Kultūrkapitāla fonda 
un Alūksnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.   

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunlaicenes muižas muzeja foto no ekspozīcijas “Malēnieša pasaule”

Pirmais rokdarbnieku saiets Mālupē
 Mālupes Saieta namā 
pulcējas ne tikai dejotājas 
un dziedātājas, bet 
arī rokdarbnieču pulciņš 
“Anneles”, tādēļ Alūksnes 
novada pašvaldības 
kultūras un kultūrizglītības 
iestāžu projektu 
konkursam iesniedzām 
projektu “Rokdarbnieku 
saiets Mālupē”, kas 
tika atbalstīts, piešķirot 
453 EUR finansējumu.

 Šoruden oktobrī organizējām 
projektā paredzēto pirmo 
rokdarbnieku saietu. Saieta 
namā pulcējās tie ļaudis, kam 
patīk radīt jaukas lietas – mūsu 
pagasta čaklās rokdarbnieku 
pulciņa “Anneles” dalībnieces. 
Ciemos bija atbraukuši arī citi 
Alūksnes novada un Gulbenes 
novada Staru pagasta 
rokdarbnieki. Diemžēl COVID-19 
dēļ ciemos nebija ieradušies 
visi, kuri vēlējās piedalīties šajā 
pasākumā. 
 Pasākuma dalībniekus ar 
dziesmām sveica Mālupes 
sieviešu vokālais ansamblis 
un rokdarbu pulciņa “Annele” 
jaunākās dalībnieces - Emīlija un 
Anna. Mālupes pagasta 
pārvaldes vadītāja Iveta 
Priede novēlēja visiem nezaudēt 
radošumu un turpināt radīt tikpat 
skaistus darbus. Alūksnes novada 
pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Sanita Eglīte 

novēlēja turpināt pulcēt 
rokdarbniekus šādos 
saietos, jo tā ir mūsu vērtība.
 Dienas pirmajā daļā tika 
rīkotas meistarklases - celu jostu 
aušanā, lupatu deķu aušanā, 
lina kaklarotu veidošanā, lakata 
aušanā uz rāmja un sava 
personalizētā raksta veidošanā. 
Ikviens varēja apgūt ko jaunu, 
vai atsvaidzināt jau esošās 
zināšanas. 
 Pēc radošā darba cēliena sekoja 
saviesīgā daļa ar muzikālo 
noformējumu, bet savu 
iedvesmas stāstu stāstīja 
Ozolkalna klēts saimniece 

Līga Kuba no Madonas 
novada Biksēres.
 Protams, katram rokdarbniekam 
uz šo saietu līdzi bija jāpaņem 
kāds savs darbiņš un visi kopā 
veidojām līdzpaņemto darbu 
izstādi, tādejādi aizguvām 
dažādas idejas, ko varēsim 
realizēt veidojot savus darbus.
 Paldies visiem, kas atsaucās un 
piedalījās šajā pasākumā! Uz 
tikšanos nākamajā gadā – otrajā 
rokdarbnieku saietā Mālupē!

 Iveta Zvejniece,
Mālupes Saieta nama vadītāja

Rokdarbnieku saietā bija skatāma rokdarbu pulciņa "Annele" izstāde 
"Caur mežģīnēm"

Foto no Mālupes Saieta nama arhīva

Četras Adventes – 
četras noskaņu
pastaigas!
 Nepacietīgi gaidot 
Ziemassvētku tuvošanos, 
Alūksnes Kultūras centrs 
piedāvā svētku aktivitāti 
ģimenēm svaigā gaisā. Tās 
ir četras noskaņu pastaigas 
Adventes laikā ar galamērķi 
– Alūksnes Kultūras centrs. 
Pirmo pastaigu alūksnieši 
baudīja jau pirmajā Adventē.

 Doties mierpilnās vakara 
pastaigās Alūksnes skaistajās 
ielās un parkos ir jau gluži 
kā tradīcija daudzām ģimenēm. 
Tuvojoties Ziemassvētkiem un 
pielāgojoties valstī noteikta-
jiem ierobežojumiem, Alūksnes 
Kultūras centra kolektīvs ir 
parūpējies par četrām Adventes 
svētdienām, kad šādu ģimenisku 
pastaigu laikā noteikti vērts 
iegriezties Brūža ielā un 

apciemot Alūksnes Kultūras 
centru.

  Sakarā ar stingrākiem 
pulcēšanās ierobežojumiem gan 
nenotiks Adventes svētdienās 
iepriekš plānotie tirdziņi, taču 
tuvojošos svētku noskaņu 
alūksnieši tāpat aicināti baudīt 
svaigā gaisā, apciemojot gan 
Alūksnes Kultūras centru, kur 
ēku un skvēru rotās romantis-
kas gaismu spēles un atmosfēru 
papildinās svētku mūzika, gan 
Alūksnes Lielo Ziemassvētku egli, 
kas iedegsies no 2. Adventes 
svētdienas, gan apskatot svētku 
rotas parkā un citviet pilsētā. 

Gints Skulte,
Alūksnes Kultūras centra

Mārketinga speciālists

 Kultūras ministrija savā 
mājas lapā informējusi, 
ka ārkārtējās situācijas 
pagarinājuma laikā līdz 
11. janvārim muzeji un 
bibliotēkas darbu var turpināt 
kā līdz šim, strikti ievērojot 
visas epidemioloģiskās 
prasības.

 Izstādes un ekspozīcijas muzejos 
drīkst apmeklēt individuāli vai 
vienas mājsaimniecības locekļi. 

Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt 
grāmatas līdzņemšanai.

 Citas kultūrvietas līdz nākamā 
gada 11. janvārim gan 
apmeklētājiem būs slēgtas.

Alūksnes muzejā
Mainīgās izstādes
Latvijas Floristu apvienības
un EESTI FLORIST ziemas darbu 
izstāde “Spārni” no 24. novem-
bra līdz 9. janvārim.
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”.
J. Medmana privātā 
mēbeļu kolekcijas izstāde 
“19. gs. muižkungu 
guļamistaba”.

Tematiskā izstāde 
“No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas 
Alūksnes vēsturiskā un 
arheoloģiskā ekspozīcija “Laik-
metu mielasts”. 
Digitāla izstāde “100 vēsturiski 
mirkļi Alūksnē”. 
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. 
“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka 
pēdām”. 
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. 

Bejas bibliotēkas vēstures 
krātuvē
Pastāvīgās ekspozīcijas: 
Jaunalūksnes pagasta 
vēsture līdz 1945. gadam, 
Jaunalūksnes pagasts pēckara 

periodā (1945.-1988.), 
Nacionālo partizānu kustība 
Jaunalūksnes pagastā no 
1945. līdz 1953. gadam, Bejas 
skolas vēsture 19.-21. gs., 
Dabas un vēstures 
objekti Jaunalūksnes pagastā. 
Apmeklējumus lūgums pieteikt 
pa tālruni 25664432.

Jaunlaicenes muižas 
muzejā
Pamatekspozīcijas:
“Jaunlaicenes muiža”,
JAUNUMS - pamatekspozīcija 
“Malēnieša pasaule” – par to, 
kas mēs esam, kādi mēs esam, 
par mūsu valodu un dzīves 
uztveri”;
Izstādes:
“Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.”,
“Ja ikviens tik zemē sētu” – 
par ražas novākšanas un 
pārstrādes rīkiem un 
metodēm no 19.gs. līdz 
20.gs. vidum, apmeklējot 
izstādi iespējams izspēlēt 
spēli “Kas meklē, tas atrod”, 
pārbaudīt sevi “Maņu un 
sajūtu pasaulē”, uzzināt, kā 
dažādus rīkus sauc malēnieši 
un izmēģināt spēkus citās 
izglītojošās spēlēs,
Izstāde ārpus muzeja: pastaiga 
Jaunlaicenes muižas parka 
teritorijā, kur izvietoti 
10 informatīvie stendi, 
kas stāsta par Jaunlaicenes 
muižas apbūvi.
Muzeja interneta mājas lapā 
www.jaunlaicenesmuzejs.lv var 
iepazīties ar informāciju par 
Opekalna draudzes teritoriju un 
muižām, kas ietilpa draudzē.

Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā
Līdz 9. janvārim izstādes 
“Stāv dzirnas zaļā ielejā” un 
“Kalncempji caur fotoobjektīvu”.

Zeltiņu vēstures krātuvē
Pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Ziemeļu zvaigzne” (veltīta 
Edgaram Liepiņam), “Nesenā 
pagātne”, “Novadnieku istaba”, 
“Mana skola Zeltiņos”, fotostāsts 
“Gadsimtu vējos šūpojoties”.

Kultūras norises muzejos
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  Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2019. gada 
26. septembra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 13/2019 “Par materiālo 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem un 
audžuģimenēm” šādus 
grozījumus: 

1. 6.3. apakšpunktā svītrot 
teikumu “Par nepilnu mēnesi 
pabalsta ikmēneša izdevumiem 
apmērs tiek aprēķināts 
proporcionāli dienu skaitam”;
2. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“9.1. mājoklim ar centrālo 
siltumapgādi vai apkuri ar 

elektroenerģiju 15% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas, bet 
apkures periodā (no 
oktobra līdz aprīlim) – 20% 
apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba 
algas.”
3. Aizstāt 10.1. apakšpunktā 

skaitli “0,50 ” ar skaitli “1,20”.
4. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“10.3. par elektroenerģiju – 
izmaksas atbilstoši skaitītāja 
rādījumam, bet ne vairāk kā:
 10.3.1. 100 kWh izmaksas 
mēnesī;
 10.3.2. 300 kWh izmaksas 

mēnesī apkures periodā, ja 
mājoklis tiek apkurināts 
izmantojot elektroenerģiju un 
nav iespējams cits apkures 
veids.” 
5. Izteikt pielikumu šādā 
redakcijā:

Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1, 32. 
punktu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.1., 78.2. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra 
noteikumu Nr. 1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” 2. punktu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
29.10.2020. lēmumu Nr.273 (protokols Nr. 16, 14. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 23/2020

 “Pielikums
Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra

saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde
IZDEVUMI PAR MĀJOKLI

(iesniedz, ja dzīvokļa pabalstu pieprasa bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns)

Iesniedzēja vārds, uzvārds _____________________________________________
Deklarētā adrese______________________________________________________
Ziņas par dzīvokli:  platība___________ m2

        □ īres dzīvoklis __________________________________________________
                                                          (īpašnieks)                                                          
        □ privātdzīvoklis, privātmāja
        □ cits: __________________________________________________
Apkures veids:   □ centrālā apkure  □ malkas apkure             □ apkure ar elektroenerģiju
Maksājumi par dzīvokli (mājokli) iepriekšējos trīs mēnešos:
1. Īre, apsaimniekošana   1,20 EUR par 1m2 mēnesī
Pirmais mēnesis EUR............................ Normatīvs EUR....................
Otrais mēnesis EUR.............................. Normatīvs EUR....................
Trešais mēnesis EUR............................ Normatīvs EUR....................
2. Ūdens, kanalizācija   2m3 mēnesī  (________EUR)
Pirmais mēnesis EUR............................. Normatīvs EUR……………
Otrais mēnesis EUR............................... Normatīvs EUR…………....
Trešais mēnesis EUR............................. Normatīvs EUR…………....
3. Apkure (centrālā apkure)
Pirmais mēnesis EUR............................. Normatīvs EUR ...................
Otrais mēnesis EUR............................... Normatīvs EUR....................
Trešais mēnesis EUR............................. Normatīvs EUR...................
4. Apkure (malkas apkure)  40% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas
Izmaksas gadā EUR............................. Normatīvs EUR...................
5. Sadzīves atkritumi                           Vienai personai
Pirmais mēnesis EUR .......................... Normatīvs EUR……………
Otrais mēnesis EUR............................. Normatīvs EUR……………
Trešais mēnesis EUR............................ Normatīvs EUR……………
6. Gāze  1m3 mēnesī/gāzes balona iegādes izmaksas dalītas uz 3 

mēnešiem
Pirmais mēnesis EUR .......................... Normatīvs  EUR..................
Otrais mēnesis EUR............................. Normatīvs  EUR..................
Trešais mēnesis EUR........................... Normatīvs  EUR...................
7. Elektrība     100 kWh mēnesī         300 kWh mēnesī (apkurei)
Pirmais mēnesis EUR........................... Normatīvs EUR ..................   Normatīvs EUR……………..
Otrais mēnesis EUR............................. Normatīvs  EUR..................   Normatīvs EUR……………..
Trešais mēnesis EUR........................... Normatīvs  EUR..................   Normatīvs EUR……………..
 

               Kopā :____________ EUR            Kopā:_________ EUR
Izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu - vidēji mēnesī ____________EUR
Izdevumi pēc normatīva par dzīvojamās telpas lietošanu - vidēji mēnesī ______________EUR
Dzīvokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ________EUR, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) _______ EUR.
Dzīvokļa pabalstu piešķir ne vairāk kā par trīs iepriekšējiem kalendāra mēnešiem nepārsniedzot noteiktos normatīvos 
izdevumus. 

Datums_________________________  Iesniedzēja paraksts_______________________
Aizpilda sociālais darbinieks

•	 Piešķirt dzīvokļa pabalstu mēnesī ___________EUR uz laika posmu no 20___. gada_________________ līdz 
20____. gada ________________________.

•	 Dzīvokļa  pabalstu malkas iegādei ________________EUR.

Datums_________________________  Sociālā darbinieka paraksts_________________”

 Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2016. gada 
28. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2/2016 “Par 
Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas 
vietu” grozījumu, aizstājot 2. 
punktā vārdus “Alūksnes no-
vada pašvaldības laikraksts” ar 
vārdiem 
“Alūksnes novada pašvaldības 
informatīvais izdevums”.
 

  Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu

“Grozījums Alūksnes 
novada domes 2016. gada 

28. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2/2016 
“Par Alūksnes novada 

domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts 

“Grozījums Alūksnes novada 
domes 2016. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 2/2016 “Par Alūksnes no-
vada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu””, turpmāk 
– saistošie noteikumi, ir sagat-
avots, lai precizētu pašvaldības 
domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāsts 
Plānots, ka turpmāk Alūksnes no-
vada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta būs Alūksnes 

novada pašvaldības informatīvais 
izdevums “Alūksnes Novada 
Vēstis”.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu grozījumi 
nepiedāvā izmaiņas attiecībā 
uz pašvaldības budžetu. 
Saistošo noteikumu izpilde tiks 
nodrošināta esošo institūciju 
ietvaros.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Nav.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. 
7. Cita informācija 
Nav.

Grozījums Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”45. panta piekto daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes
29.10.2020. lēmumu Nr.276 (protokols Nr. 16, 17. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 25/2020

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Alūksnes novada domes 
2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm” paskaidrojuma raksts

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Šobrīd Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošie 
noteikumi Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” (turpmāk – Noteikumi) 
paredz, ka bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvalde piešķir Dzīvokļa pabalstu, un, izmantojot šo 
pabalstu, jaunietim ir iespēja patstāvīgi atrast savām vajadzībām atbilstošu 
dzīvojamo telpu īrēšanai jebkurā administratīvajā teritorijā Latvijā. Pašlaik 
spēkā esošajos Noteikumos noteikta 1 m2  īres maksa 0,50 euro apmērā. 
Vērtējot īres tirgus cenas, secināms, ka noteiktā 1 m2 īres maksa šobrīd 
neatbilst reālajai tirgus situācijai, tādēļ nepieciešams to pārskatīt un 
palielināt līdz 1,20 euro par 1 m2 . 
Kā viens no Dzīvokļa pabalsta kritērijiem ir mājokļa apsildīšanas izdevumu 
daļēja apmaksa. Bez Noteikumos noteiktajiem apkures veidiem - centrālā 
siltumapgāde un individuālā malkas apkure - ir iespējami arī citi mājokļa 
apsildīšanas veidi, piemēram, mājokļa apsildīšana ar elektroenerģiju, līdz 
ar to, nepieciešams veikt grozījumus Noteikumos, paredzot arī šo mājokļa 
apsildīšanas veidu. 

2. Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts

Noteikumi tiek papildināti, paredzot arī mājokļa apkuri ar elektroenerģiju, 
papildus jau noteiktajai centrālajai siltumapgādei un individuālajai malkas 
apkurei. Līdz ar to izsakot noteikumu 9.1. un 10.3. apakšpunktus jaunā 
redakcijā. Tiek noteikti lielāki normatīvie izdevumi par dzīvojamās telpas 
uzturēšanu, tajā skaitā īri un nepieciešams izdarīt grozījumus pielikumā 
“Izdevumi par mājokli”.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Noteikumu grozījumi šo jomu neskar, jo 2020. gada budžetu plānojot ir 
pieņemts, ka katrs dzīvokļa pabalsta pieprasītājs var saņemt maksimālo 
dzīvokļa pabalsta apmēru. 

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

Noteikumu grozījumi šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties 
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
Ja Noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, privātpersonas, pēc 
attiecīgā lēmuma saņemšanas no Alūksnes novada pašvaldības, šo lēmumu 
var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmiera, LV-4201.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas. 

SPĒKĀ NO 04.12.2020.

SPĒKĀ NO 04.12.2020.



8. Alūksnes Novada Vēstis 03.12.2020.

Pagasti aicina pieteikt pirmsskolas vecuma bērnus
Alsviķu pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā deklarētos 
pirmsskolas vecuma bērnus un 
mazuļus, kas dzimuši laika posmā 
no 2019. gada 1. novembra 
līdz 2020. gada 30. novembrim, 
Ziemassvētku saldumu paciņu un 
jaundzimušā dāvaniņas saņemša-
nai līdz 10. decembrim pa tālruni 
28330421.

Annas pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā deklarētos 
pirmsskolas vecuma bērnus līdz 
6 gadiem Ziemassvētku paciņas 
saņemšanai Annas bibliotēkā vai 
pa tālruni 26252091 līdz 
11. decembrim.

Ilzenes pagasta pārvalde aici-
na pieteikt pagastā 
deklarētos pirmsskolas 
vecuma bērnus Ziemassvētku 
paciņas saņemšanai līdz 

9. decembrim pa tālruni 
29140752.

Jaunalūksnes pagasta pār-
valde aicina pieteikt pagastā 
deklarētos bērnus vecumā līdz 
6 gadiem Ziemassvētku paciņu 
saņemšanai līdz 14. decembrim 
pa telefonu 25775584 Kolberģa 
tautas namā vai 25447781 pa-
gasta pārvaldē.

Jaunannas pagasta
pārvalde aicina pieteikt pagastā 
deklarētos pirmsskolas vecuma 
bērnus vecumā līdz 6 gadiem 
Ziemassvētku paciņu saņemšanai 
pie Jaunannas tautas nama 
vadītājas (tālrunis 28366016) līdz 
14. decembrim.

Jaunlaicenes pagasta 
pārvalde aicina pieteikt Zie-
massvētku dāvaniņu saņemšanai 

Jaunlaicenes pagastā deklarētos 
bērnus līdz 6 (ieskaitot) gadu 
vecumam līdz 11. decembrim 
pagasta pārvaldē vai 
bibliotēkā katru darba dienu no 
8.00 līdz 16.00 vai pa tālruni 
29489910. 

Kalncempju pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā 
deklarētos pirmsskolas vecuma 
bērnus Ziemassvētku saldumu 
paku saņemšanai līdz 10. decem-
brim pa tālruni 26447102.

Liepnas pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā 
deklarētos bērnus Ziemassvētku 
saldumu paciņu saņemšanai pie 
Liepnas tautas nama vadītājas pa 
tālruni 29438300 līdz 
16. decembrim (ieskaitot) 
vai uz e-pastu: 
tn.liepna@aluksne.lv.

Malienas pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā deklarē-
tos bērnus vecumā līdz 6 gadiem 
Ziemassvētku saldumu paciņu sa-
ņemšanai līdz 14. decembrim pa 
tālruni 25660081 vai uz e-pastu 
bibl.maliena@aluksne.lv.

Mālupes pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā deklarē-
tos bērnus vecumā līdz 6 gadiem 
Ziemassvētku paciņu saņemšanai 
pie Mālupes Saieta nama vadītā-
jas pa tālruni 26585594 līdz 14. 
decembrim.

Mārkalnes pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā deklarē-
tos pirmsskolas vecuma bērnus 
Ziemassvētku paciņu saņemšanai 
pie kultūras darba organizatores 
pa tālruni 25662273 līdz 
14. decembrim.

Veclaicenes pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā deklarē-
tos pirmsskolas vecuma bērnus 
Ziemassvētku paciņas saņemša-
nai pie tautas nama vadītājas pa 
tālruni 26468307 līdz 
13. decembrim.

Ziemera pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā dekla-
rētos bērnus līdz 6 gadu vecu-
mam (ieskaitot) Ziemassvētku 
paciņu saņemšanai pa e-pastu 
tn.marinkalns@aluksne.lv vai 
darba dienās pa tālruni 26413370 
līdz 15. decembrim.

Zeltiņu pagasta pārvalde 
aicina pieteikt pagastā deklarē-
tos pirmsskolas vecuma bērnus 
Ziemassvētku paciņu saņemšanai 
līdz 16. decembrim pa tālruni 
29492284.

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 11. janvārim, 
ieviesti stingrāki drošības pasākumi un ierobežojumi
Mērķtiecīgākai Covid-19 
ierobežošanai un cīņai pret 
vīrusa radīto apdraudējumu 
Latvijas iedzīvotāju veselībai 
un dzīvībai, Ministru kabinets 
ieviesis stingrākus drošības 
pasākumi līdz 11. janvārim. 
To mērķis ir visai sabiedrībai 
kopīgi radīt apstākļus, kuros 
vīruss nevar izplatīties.

 Sabiedriskajā transportā un ārpus 
mājām telpās, kur ir vairāk par 
vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas 
maska. Sejas maskas var nenēsāt 
bērni līdz 7 gadu vecumam 
un cilvēki, kuri acīmredzamu 
funkcionālu traucējumu dēļ tās 
nevar lietot.

 Pulcēšanās
 No 3. decembra visā Latvijā 
ikvienam ikdienas gaitās jāievēro 
2+2 princips – 2 metri, 2 cilvēki. 
Tātad jāievēro divu metru distance 
un tikšanās jāierobežo līdz diviem 
cilvēkiem.
 Līdz 11. janvārim muzeji un 
bibliotēkas darbu var turpināt 
kā līdz šim, strikti ievērojot 
visas epidemioloģiskās prasības. 
Izstādes un ekspozīcijas muzejos 
drīkst apmeklēt individuāli vai 
vienas mājsaimniecības locekļi. 
 Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt 
grāmatas līdzņemšanai.
 Citas kultūrvietas līdz nākamā 
gada 11. janvārim gan 
apmeklētājiem slēgtas.
Pārtraukta gadatirgu, tai skaitā 
Ziemassvētku tirdziņu darbība. 
 Nedrīkst notikt privāti pasākumi, 

izņemot vienas mājsaimniecības 
ietvaros. Drīkst apciemot cilvēkus, 
kuri dzīvo vieni un ir nepieciešama 
aprūpe, ievērojot 2+2 principu.
 Bērēs un kristībās neatliekamos 
gadījumos drīkst pulcēties ārpus 
telpām ne vairāk kā 10 cilvēki 
(neskaitot ar to norisi tieši saistītos 
cilvēkus), ne vairāk kā no 2 
mājsaimniecībām, lietojot mutes 
un deguna aizsegus.
 Reliģiskās darbības vietās vien-
laikus drīkst atrasties ne vairāk 
kā 20% no maksimāli pieļaujamā 
cilvēku skaita.
 Joprojām drīkst notikt organizētās 
sapulces, piketi un gājieni, bet uz 
tiem var pulcēties ne vairāk kā 25 
cilvēki, ievērojot epidemioloģiskās 
drošības prasības – 2 metru fizisku 
distanci un ievērojot organizatora 
noteiktās prasības.

 Izglītība
 Klātienē mācību process drīkst 
notikt tikai bērnudārzos un 
1.-4. klasēs. Skolās jānodrošina 
3 kvadrātmetru platība vienam 
skolēnam.
 No 3. decembra bērnudārzos 
strādājošajiem visu laiku jānēsā 
maskas.
 No 4. janvāra skolās maskas 
jānēsā gan stundu laikā, gan 
ārpus mācību procesa gan 
skolēniem, gan skolotājiem.
 Augstākās izglītības, 
profesionālās izglītības un 
pieaugušo profesionālās 
tālākizglītības un neformālās 
izglītības process drīkst notikt tikai 
attālināti. Savukārt praktiskās 

iemaņas, kuras nav iespējams 
apgūt attālināti, drīkst klātienē 
apgūt tikai individuāli – viens 
pasniedzējs ar vienu audzēkni.
 Interešu izglītības praktiskās daļas 
var notikt klātienē tikai individuāli. 
Klātienē nav atļauti koru un 
pūšaminstrumentu kolektīvu 
mēģinājumi.

 Sports
 No 3. decembra klātienē 
telpās sporta treniņi drīkst 
notikt tikai Latvijas pieaugušo 
izlases, Olimpiskās vienības un 
Paraolimpiskās vienības spor-
tistu un komandu sporta spēļu 
starptautisko un augstāko līgu 
komandu pilngadīgu profesionālo 
sportistu treniņi.
 Pārējie sporta treniņi telpās drīkst 
notikt tikai individuāli vai divatā 
ar treneri, savukārt grupu treniņi 
līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt tikai 
ārpus telpām.

 Veikali un pakalpojumi
 No 3. decembra veikalos un 
pakalpojumu sniegšanas vietās 
1 apmeklētājam jānodrošina 15 
kvadrātmetru platība. Informācijai 
par pieļaujamo cilvēku skaitu 
jābūt skaidri redzamai pie ieejas. 
Mazās telpās apmeklētāji drīkst iet 
pa vienam.
 Saimniecisko pakalpojumu 
sniedzējiem, veikaliem un 
pasākumu organizatoriem 
jānodrošina, ka cilvēki, kuri 
nelieto sejas masku, vai to dara 
nepareizi (neaizsedzot gan muti, 
gan degunu), netiek ielaisti telpās 

un nesniedz pakalpojumu tiem, 
kuri neievēro epidemioloģiskās 
drošības prasības.
 Visi veikali un tirdzniecības centri 
neatkarīgi no kopējās tirdzniecības 
platības drīkst strādāt darbdienās 
no plkst. 6.00 līdz 20.00. 
 Darbdienās visi strādā 
ar vienādiem kvadratūras 
ierobežojumiem.
 Sestdienās, svētdienās un svētku 
dienās tirdzniecības vietas nedrīkst 
strādāt, izņemot – aptiekas (arī 
veterinārās) un veikalus, ku-
ros tirgo pārtiku (nedrīkst tirgot 
alkoholu un cigaretes), higiēnas 
preces, degvielu.
 Ievērojot epidemioloģiskās 
drošības pasākumus, drīkst 
darboties skaistumkopšanas pa-
kalpojumu sniedzēji – friziera un 
manikīra pakalpojumu sniedzēji.

 Sabiedriskais transports
 No 7. decembra sabiedriskajā 
transportā pasažieru skaits 
nedrīkst pārsniegt 50% no 
transportlīdzekļa ietilpības. Ja nav 
iespējams kontrolēt pasažieru 
iekāpšanu un izkāpšanu, tad 
transportlīdzeklī jābūt norādēm 
par sēdvietu izmantošanu, 
nodrošinot fizisko distancēšanos.
 No 7. decembra sāksies stingrāka 
Latvijā ieceļojušo cilvēku kontrole, 
lai pārliecinātos par Covidpass.lv 
aizpildīšanu, tā atvieglojot 
infekcijas izplatības kontroli.

Informācija no Ministru kabineta 
mājas lapas

 Prognozējot Covid-19 
stacionēto pacientu skaita 
pieaugumu un uzsverot 
nepieciešamību vienlaikus 
nodrošināt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību 
pacientiem ar citām 
saslimšanām, valdība 
1. decembrī, pieņēma lēmumu 
uz laiku visās slimnīcās 
ierobežot plānveida 
pakalpojumus stacionārā un 
dienas stacionārā. Tajā pašā 
laikā netiks ierobežoti 
ambulatorie veselības 
aprūpes pakalpojumi. 

 Valdība 1. decembrī pieņēma 
lēmumu noteikt, ka slimnīcām 
no 3. decembra ir pienākums 
ierobežot plānveida veselības 
aprūpes pakalpojumus, kas tiek 
sniegti stacionārā un dienas 
stacionārā.
 Būtiski uzsvērt, ka daudzi 

veselības aprūpes pakalpojumi 
netiks pārtraukti. Arī turpmāk 
tiks nodrošināta neatliekamā 
medicīniskā un akūtā palīdzība, 
tai skaitā izmeklējumi un 
konsultācijas, kas nepieciešamas. 
Tāpat iepriekšējā apjomā tiks 
sniegti ambulatorie veselības 
aprūpes pakalpojumi, tai skaitā 
speciālistu konsultācijas. Netiks 
atceltas arī onkoloģiskās, dzīvību 
glābjošas, kā arī tādas operācijas, 
kuru atcelšanas rezultātā var 
iestāties invaliditāte.

 Arī pēc 3. decembra slimnīcām 
jānodrošina šādi pakalpojumi 
dienas stacionārā:
• pakalpojumi, lai nodrošinātu 
terapijas nepārtrauktību – 
ķīmijterapiju, bioloģiskos 
medikamentus, orgānu 
aizstājējterapiju;
• staru terapija;
• dienas stacionāra pakalpojumi 

hematoloģijā;
• metadona un buprenorfīna 
aizvietojošā terapija;
• pacientu veselības aprūpe, 
kuriem jāturpina vai jāpabeidz 
stacionārā neatliekamā kārtā 
uzsākta ārstēšana;
• invazīvā kardioloģija;
• invazīvā radioloģija. 

Stacionāros obligāti būs 
jānodrošina:
• akūtā un neatliekamā 
medicīniskā palīdzība;
• onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, 
kā arī tādas operācijas, kuru 
atcelšanas rezultātā var iestāties 
invaliditāte;
• veselības aprūpes 
pakalpojumi saistībā ar šādu 
slimību grupu ārstēšanu – 
onkoloģija, HIV/AIDS, 
tuberkuloze, psihiatrija, 
lipīgās ādas slimības un 
seksuāli transmisīvās slimības; 

traumatoloģija;
• akūtās un subakūtās 
rehabilitācijas pakalpojumi 
personām, kurām šī pakalpojumu 
atlikšana var radīt invalidizācijas 
risku vai darbaspēju zaudēšanu, 
tai skaitā bērniem, kuriem 
rehabilitācijas pakalpojumu 
atlikšana saistīta ar ievērojamu 
funkcionēšanas traucējumu 
pasliktināšanos.

 Katra ārstniecības iestāde 
individuāli sazināsies ar pacientu, 
lai informētu, ja kāds 
pakalpojums tiks atlikts. 
Vienlaikus šie pacienti nezaudēs 
savu rindu, un, atjaunojot 
konkrēto pakalpojumu 
sniegšanu, tos saņems 
prioritāri.

Informācija no Veselības ministrijas 
mājas lapas

Uz laiku slimnīcās ierobežos 
plānveida stacionāros pakalpojumus

Krīzes situācijā 
aicinām vērsties 
pēc palīdzības 
Sociālo lietu 
pārvaldē
 Ņemot vērā COVID-19 
izraisītās sekas ekonomikā un 
nodarbinātībā, iedzīvotājiem 
var rasties nepieciešamība 
vērsties Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldē pēc 
palīdzības pamatvajadzību 
nodrošināšanai.

Pabalsts 
krīzes situācijā
 Ja ģimene vai atsevišķi 
dzīvojoša persona ārkārtējās 
situācijas dēļ nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības, iestā-
jušies apstākļi, kuros vairs nav 
iespējams izmantot ierastos 
problēmu risināšanas veidus un 
saviem spēkiem nespēj 
pārvarēt ārkārtējās situācijas 
radītās sekas, pašvaldība 
ārkārtējās situācijas laikā un 
1 kalendāra mēnesi pēc tās 
beigām var piešķirt pabalstu 
krīzes situācijā. Šo pabalstu 
personai vai ģimenei piešķir 
tādā apmērā, lai tā varētu 
nodrošināt savas pamatvaja-
dzības, bet ne vairāk kā valstī 
noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmērā.
 Pašvaldība piešķir ģimenei 
vai personai pabalstu krīzes 
situācijā, ja ārkārtējās situācijas 
dēļ tai nav ienākumu vai arī 
tie ir būtiski samazinājušies. 
Lai pieprasītu pabalstu, Sociālo 
lietu pārvaldē jāiesniedz 
iesniegums, kurā jāapraksta 
krīzes situācija, un dokumenti, 
kas apliecina tās rašanos 
COVID-19 dēļ.
 Pabalstu krīzes situācijā 
nepiešķir atsevišķi dzīvojošai 
personai vai par personu 
ģimenē, kurai atbilstoši 
normatīvajiem aktiem ir 
piešķirts dīkstāves pabalsts vai 
dīkstāves palīdzības pabalsts. 
Personai vai ģimenei, kas savas 
pamatvajadzības nespēj nodro-
šināt ārkārtējās situācijas dēļ 
un tādēļ tai piešķirts pabalsts 
krīzes situācijā, saskaņā ar 
grozījumiem Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības 
likumā, ārkārtējās situācijas 
laikā un 1 mēnesi pēc tās 
beigām pašvaldība izmaksā 
papildu 50 EUR par katru 
aprūpē esošu bērnu līdz 18 
gadu vecumam. Šo summu 
pašvaldībām apmaksās valsts. 
Minētā piemaksa gan netiek 
piemērota periodā, kad perso-
na saņem dīkstāves pabalstu 
un tai ir piešķirta piemaksa par 
apgādībā esošu bērnu.




