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Alūksnes Novada Vēstis

Alūksnes novada domi vadīs Dzintars Adlers

Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja amatā 
1. jūlijā ar 8 balsīm “par” 
ievēlēts līdzšinējais domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers (attēlā).

 Pirmajā Alūksnes novada domes 
jaunā deputātu sasaukuma sēdē 
bija pulcējušies visi 15 ievēlētie 
deputāti: Arturs Dukulis, Modris 
Lazdekalns, Druvis Mucenieks 
un Artūrs Grīnbergs no Zaļo un 
Zemnieku savienības, Dzintars 
Adlers, Maruta Kauliņa un 
Jānis Skulte no partijas “Jaunā 
VIENOTĪBA”, Līga Langrate, 
Verners Kalējs un Modris Račiks 
no Jaunās konservatīvās 
partijas, Druvis Tomsons un Ilze 
Līviņa no Nacionālās apvienības 
“Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”, Aivars Fomins 
un Elita Laiva no “VIDZEMES 
PARTIJAS, politiskās partijas “Lat-
vijas Reģionu Apvienība” un Jānis 
Sadovņikovs no partijas “Latvijas 
attīstībai”.

  Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja amatam tika 
izvirzīti trīs kandidāti: Modris 
Lazdekalns izvirzīja Arturu 
Dukuli, Maruta Kauliņa izvirzīja 
Dzintaru Adleru, Verners Kalējs 
izvirzīja Līgu Langrati. Līga 
Langrate savu kandidatūru 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja amatam atsauca.
 Par Dzintaru Adleru domes 
priekšsēdētāja amatā balsoja 
8 deputāti - Dzintars Adlers, 
Maruta Kauliņa, Jānis Skulte,  
Līga Langrate, Modris Račiks, 
Druvis Tomsons, Ilze Līviņa un 
Jānis Sadovņikovs.
 Par Arturu Dukuli domes 
priekšsēdētāja amatā balsoja 6 
deputāti - Arturs Dukulis, Modris 
Lazdekalns, Druvis Mucenieks, 
Artūrs Grīnbergs, Aivars Fomins 
un Elita Laiva.
 Abus domes priekšsēdētāja 
amata kandidātus neatbalstīja 
Verners Kalējs.
  Pēc ievēlēšanas Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
amatā Dzintars Adlers pateicās 
deputātiem par atbalstu un 
iepriekšējo sadarbību.
 - Kļūt par Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāju ir liels 
gods un liela atbildīga pret 
ikvienu vēlētāju, pret savu no-
vadu un valsti. Es apņemos šo 
darbu veikt godprātīgi, strādājot 
katra iedzīvotāja labā, lai mēs 
nākotnē varētu izpildīt visus tos 
solījumus, ko esam devuši sav-
iem vēlētājiem. Neapšaubāmi, 
ka iepriekšējā 12 gadu pieredze 
pašvaldības darbā mani ir 
norūdījusi, ir izveidojušies labi 

kontakti valdībā un ceru, ka, 
izdosies, izmantojot visus šos 
sakarus un nākotnē strādātu 
ciešā sadarbībā ar mūsu valdību 
un īstenotu tos solījumus, ko 
solījām saviem vēlētājiem. Ceru 
izveidot novadā stipru valdību, 
mans sapnis ir bijis izveidot tādu 
valdību, kas ir spogulis Ministru 
kabinetam, lai arī šajā ziņā mēs 
saņemtu pēc iespējas maksimālu 
atbalstu, stiprinātu savu no-
vadu, mazinātu sociāli ekono-

misko nevienlīdzību starp citām 
teritorijām un veiksmīgi strādātu. 
Gods kalpot Alūksnes novadam, 
- pēc ievēlēšanas sacīja Dzintars 
Adlers, aicinot uz sadarbību gan 
domes deputātus, gan novada 
iedzīvotājus.
 Sēdes noslēgumā domes 
priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers informēja, ka sēde par 
domes priekšsēdētāja viet-
nieku ievēlēšanu tiks sasaukta 
atsevišķi.

 Ar sēdes audioierakstu var 
iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Domes sēžu audio 
ieraksti.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes jaunievēlētie deputāti pēc pirmās sēdes. Attēlā no labās: Jānis Skulte, Jānis 
Sadovņikovs, Verners Kalējs, Maruta Kauliņa, Modris Račiks, Līga Langrate, Dzintars Adlers, Ilze Līviņa, 
Elita Laiva, Aivars Fomins, Druvis Tomsons, Druvis Mucenieks, Arturs Dukulis, Modris Lazdekalns, 
Artūrs Grīnbergs                                                                                                               Evitas Aplokas foto

Domē turpmāk būs tikai viens algots priekšsēdētāja vietnieks
 Trešdien, 7. jūlijā, notika 
Alūksnes novada domes sēde, 
kurā deputāti ievēlēja domes 
priekšsēdētāja vietniekus. 
Jāuzsver, ka šajā sasaukumā 
tiek mainīts domes vadības 
modelis – būs tikai viens 
algots domes priekšsēdētāja 
vietnieka amats - vietnieks 
attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos. 
Savukārt domes 
priekšsēdētāja vietnieka 
tautsaimniecības jautājumos 
un domes priekšsēdētāja 
vietnieka teritoriālajos 
jautājumos amati nebūs 
algoti. Līdz ar to pašvaldības 
budžeta izdevumu 
samazinājums pilnā budžeta 
gadā prognozējams ap 
21875 EUR.

 Domes priekšsēdētājs Dzintars 
Adlers priekšsēdētāja viet-
nieka amatiem izvirzīja šādus 
deputātus: priekšsēdētāja 
vietnieka attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos amatam 
- Līgu Langrati, priekšsēdētāja 
vietnieka tautsaimniecības 
jautājumos amatam - Druvi Tom-
sonu, priekšsēdētāja vietnieka 
teritoriālajos jautājumos amatam 
- Jāni Sadovņikovu.
 Deputāte Elita Laiva domes 
priekšsēdētāja vietnieka 

attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos amatam izvirzīja 
Arturu Dukuli, kurš atsauca savu 
kandidatūru. E. Laiva šim ama-
tam izvirzīja arī Aivaru Fominu, 
kurš atsauca savu kandidatūru.

 Ar 9 balsīm “par” (Dzintars 
Adlers, Maruta Kauliņa, Jānis 
Skulte, Līga Langrate, Modris 
Račiks, Verners Kalējs, 
Druvis Tomsons, Ilze Līviņa, Jānis 
Sadovņikovs)  un 6 “pret” (Arturs 
Dukulis, Modris 
Lazdekalns, Druvis Mucenieks, 
Artūrs Grīnbergs, Aivars Fomins, 
Elita Laiva) par Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieci 
attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos ievēlēja deputāti
Līgu Langrati.
 Ar 8 balsīm “par” (Dzintars 
Adlers, Maruta Kauliņa, Jānis 
Skulte, Līga Langrate, Modris 
Račiks, Druvis Tomsons, Ilze 
Līviņa, Jānis Sadovņikovs) un 
7 “pret” (Arturs Dukulis, 
Modris Lazdekalns, Druvis 
Mucenieks, Artūrs Grīnbergs, 
Aivars Fomins, Elita Laiva, 
Verners Kalējs) par Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku tautsaimniecības 
jautājumos ievēlēja deputātu 
Druvi Tomsonu.

Turpinājums 3. lappusē

Attēlā no kreisās: Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks teritoriālajos jautājumos Jānis 
Sadovņikovs, domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos Līga Langrate, domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos 
Druvis Tomsons

Evitas Aplokas foto



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums: Jurijs Drozdovs. Izmantoti pašvaldības un tās iestāžu arhīva foto. 
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 7550 eksemplāri.

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Domes 18. jūnija sēdē
Alūksnes novada domes 
iepriekšējā deputātu 
sasaukuma pēdējā sēde 
notika 18. jūnijā un tajā 
piedalījās 10 deputāti.

Dome nolēma:

 - sagatavot atsavināšanai 
nekustamā īpašuma “Iras”, 
Alsviķu pagastā, sastāvā 
esošu apbūvētu, Alūksnes novada 
pašvaldībai piekritīgu zemes 
vienību. Piekrist, ka 
atsavināšanas izdevumus, 
saistītus ar zemes robežu 
plānu izstrādi, 
zemesgabala īpašuma tiesību 
nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, 
novērtēšanu un atsavināšanas 
procesa veikšanu, sedz 
atsavināšanas ierosinātājs, 
bet pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas minētos izdevumus 
ieskaitīt zemes pirkuma līgumā 
noteiktās cenas samaksā. Nodot 
atsavināšanai minēto pašvaldības 
īpašumu – apbūvētu zemes 
vienību, pārdodot to par brīvu 
cenu uz zemesgabala esošu, 
zemesgrāmatā ierakstītu būvju 
īpašniekam. Uzdot nosacītās 
cenas noteikšanu un 
atsavināšanu veikt Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu - 
cirsmas īpašumos “Upmalas” un 
“Brāļu kapi”, Jaunannas pagastā, 
atsavinot vienā izsoles paketē ar 
kopējo pārdodamo koku apjomu 
66,2 m³: cirsmu galveno cirti 
– kailcirti, īpašuma “Upmalas” 
zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 3658 002 0319 
(platība 0,22 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr.1), cirsmu - 
kopšanas cirti, īpašuma “Brāļu 
kapi” zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 3658 002 0358 
(platība 0,4 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr.1). Uzdot Īpašumu 
atsavināšanas komisijai organizēt 
atsavināmās kustamās mantas 
- cirsmu paketes - novērtēšanu, 
izstrādāt izsoles noteikumus un 
rīkot izsoli;

 - sagatavot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo 
īpašumu – dzīvokli “Smilgas” – 
11, Kornetos, Veclaicenes 
pagastā, ar kopējo platību 
79,5 m² un ar to saistītām 
kopīpašuma domājamām daļām 
no daudzdzīvokļu mājas. Piekrist, 
ka atsavināšanas izdevumus, 
saistītus ar dzīvokļa īpašuma 
tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, novērtēšanu un 
atsavināšanas procesa 
veikšanu, sedz dzīvokļa īrnieks. 
Pēc atsavināšanas procesa 
pabeigšanas atsavināšanas 
izdevumus iekļaut dzīvokļa 
pirkuma līgumā noteiktās cenas 
samaksā. Nodot atsavināšanai 
minēto pašvaldības īpašumu, 
pārdodot to par brīvu cenu 
dzīvokļa īrniekam. Uzdot 
nosacītās cenas noteikšanu un 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 
veikt Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

  
 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 15/2021 “Atpūtas 
un sporta mežaparka “Mežinieki” 
teritorijas apsaimniekošanas un 
aizsardzības saistošie noteikumi”;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 16/2021 “Par 
grozījumiem Alūksnes novada 
domes 2016. gada 
24. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 23/2016  “Par 
pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs””;

 - precizēt Alūksnes novada 
domes 2021. gada 
29. aprīļa saistošos 
noteikumus Nr. 11/2021 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā”;

 - izveidot Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes struktūr-
vienību “Specializētās darbnī-
cas”, nosakot tās atrašanās vietu 
Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes 
novadā. Izveidot Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienību “Dienas aprūpes 
centrs bērniem”, nosakot tās 
atrašanās vietu Uzvaras ielā 1, 
Alūksnē, Alūksnes novadā un 
apstiprināt Dienas aprūpes centra 
bērniem nosaukumu “Saules 
zaķi”. Izveidot Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes struktūr-
vienību “Sociālās rehabilitācijas 
centrs”, nosakot tās atrašanās 
vietu Uzvaras ielā 1, Alūksnē, 
Alūksnes novadā. Uzdot Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldei 
organizēt pasākumus, kas saistīti 
ar struktūrvienību izveidošanu 
un nepieciešamo normatīvo aktu 
izstrādi. Struktūrvienībām nepie-
ciešamo finansējumu nodrošināt, 
pārkārtojot 2021. gada apstip-
rināto Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldes budžetu. Struktūr-
vienībām nepieciešamās amatu 
vietas nodrošināt, pēc nepiecie-
šamības sadalot Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldei noteiktās 
esošās slodzes. Lēmums stājas 
spēkā ar 2021. gada 1. jūliju;

 - apstiprināt Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas lietošanas 
noteikumus;

 - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības 2020. gada publisko 
pārskatu;

 - papildināt Alūksnes novada 
pašvaldības 2018. gada 
28. jūnija noteikumus 
Nr.3/2018 “Par transportlīdzekļu 
iebraukšanu Alūksnes pilsētas 
teritorijās, kas apzīmētas ar 
aizlieguma zīmi Nr.301 “Iebraukt 
aizliegts” un papildzīmi 
Nr.849 “Pārējā papildinfor-
mācija”, kurā noteikts uzraksts 
“Izņemot ar Alūksnes novada 
pašvaldības atļauju””, ar 
8.¹ punktu šādā redakcijā: 
“8.¹ Teritorijās atļauts iebraukt 
ar specializēto tūristu 
transportlīdzekli, kurš reģistrēts 
Alūksnes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos noteiktajā 

kārtībā. Licencēšanas komisija 
specializētā tūristu transportlī-
dzekļa īpašniekam vai turētājam 
pēc viņa iesnieguma saņemšanas 
sagatavo un izsniedz 1 (vienu) 
šāda veida atļauju, ja 
maršrutā ir iekļautas un 
apstiprinātas Teritorijas”;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes 
novada domes 29.04.2021. 
lēmuma Nr. 108 “Par ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Cālis”” 1.1. un 1.2. apakšpunktā 
ailē “Pastāvīgā daļa (ēdiena 
sagatavošanas izmaksas)” 
kopsummu “2,37” aizstājot ar 
kopsummu “2,34”;

 - apstiprināt ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Alsviķu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Saulīte”. Speciālās izglītības 
klašu (grupu) izglītojamo 
ēdināšanas pakalpojuma 
izmaksas sedz Alūksnes novada 
pašvaldība. Ēdināšanas 
pakalpojuma maksai 
izglītojamajiem piemērojami 
Alūksnes novada domes saisto-
šajos noteikumos par ēdināšanas 
pakalpojuma maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 
noteiktie atvieglojumi. Lēmums 
stājās spēkā 2021. gada 
1. jūlijā;

 - apstiprināt ēdināšanas 
pakalpojuma maksu Malienas 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mazputniņš”. Speciālās izglītības 
klašu (grupu) izglītojamo 
ēdināšanas pakalpojuma 
izmaksas sedz Alūksnes novada 
pašvaldība. Ēdināšanas 
pakalpojuma maksai 
izglītojamajiem piemērojami 
Alūksnes novada domes 
saistošajos noteikumos par 
ēdināšanas pakalpojuma maksas 
atvieglojumiem Alūksnes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 
noteiktie atvieglojumi. Lēmums 
stājās spēkā 2021. gada 
1. jūliju;

- apstiprināt līdzfinansējuma 
maksu (maksa netiek aplikta ar 
PVN) par Alūksnes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas pakalpojumiem, 
organizējot vasaras nometnes: 
mācību treniņu nometnēm 
Alūksnē 2021. gada jūlijā - 
augustā (6 dienas) –  15,00 EUR 
vienam izglītojamajam, biatlona 
nodaļas mācību treniņu nometnei 
ārpus Alūksnes novada 
2021. gada jūlijā (10 dienas) – 
25,00 EUR vienam 
izglītojamajam, džudo nodaļas 
mācību treniņu nometnei ārpus 
Alūksnes novada 2021. gada 
augustā (5 dienas) – 30,00 EUR 
vienam izglītojamajam, nometnei 
“Pludmales volejbola skoliņa V” 
2021. gada augustā (5 dienas) – 
20,00 EUR vienam 
dalībniekam;

 - izskatot Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes 
iesniegumu par amatu vietām 
un darba slodzēm un Alūksnes 
Tūrisma un informācijas centra 

iesniegumu par amata vietām 
Dienvidu torņa ekspozīcijā 
“Marienburgas Astotais brālis””, 
ar 2021. gada 1. jūliju izdarīt 
grozījumus Alūksnes novada do-
mes 28.12.2020. lēmumā Nr.342 
“Par amata vietām un atlīdzību 
Alūksnes novada pašvaldībā”: 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldei amata vienībai sociā-
lais darbinieks Sociālās palīdzības 
nodaļā darba slodzi “7,7” aizstāt 
ar darba slodzi “7,3”, bet Sociālo 
pakalpojumu nodaļas amata 
vienībai sociālais mentors 
(ESF projekta 
Nr.9.2.1.1/15/I/001 
“Profesionālā sociālā darba 
attīstība pašvaldībās” ietvaros 
pilotprojekts “Ģimenes 
asistenta pakalpojuma 
aprobēšana”), darba slodzi “2” 
aizstāt ar darba slodzi “1,6”;
savukārt Alūksnes Tūrisma infor-
mācijas centram izveidot 2 jaunas 
amata vietas: tūrisma informāci-
jas speciālists un izglītojošā darba 
un darba ar apmeklētājiem 
speciālists;

 - apstiprināt Alūksnes novada at-
tīstības programmas 2011.-2017. 
Investīciju plāna 2015.-2021.
gadam aktuālo redakciju;

 - izskatot Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centra iesniegumu “Par 
papildus finansējuma pieprasī-
jumu”, izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
papildu finansējumu 1 899 EUR 
Alūksnes Bērnu un jauniešu cen-
tra fasādes vienkāršotai renovāci-
jai un jumta seguma nomaiņai;

 - izskatot Alūksnes novada So-
ciālo lietu pārvaldes iesniegumu 
“Par telpu remontdarbu veikšanu 
Sociālajā mājā Mārkalnes pagas-
ta “Pūcītēs””, izdalīt no atsavinā-
šanas procesā iegūtajiem līdzek-
ļiem finansējumu 15 954 EUR 
Sociālo lietu pārvaldei Sociālās 
mājas krīzes istabas kosmētiska-
jam remontam un mazgāšanās 
telpas atjaunošanai;

- apstiprināt Alūksnes Tūrisma 
informācijas centra maksas 
pakalpojumu cenrādi Alūksnes 
viduslaiku pils Dienvidu torņa 
ekspozīcijai “Marienburgas 
Astotais brālis”. Lēmums stāsies 
spēkā ar jaunās ekspozīcijas 
atvēršanas brīdi;

 - apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 17/2021 “Par grozīju-
miem Alūksnes novada domes 
2021. gada 4. februāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 3/2021 “Par 
Alūksnes novada pašvaldības 
budžetu 2021.gadam””.

Pilnībā ar domes sēdē pieņem-
tajiem lēmumiem var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
Pašvaldība/Par Alūksnes novada 
domes darbu/Domes lēmumi.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdes 
 

Sociālā, izglītības un 
kultūras komiteja 
 15. jūlijā 10.00

Tautsaimniecības 
komiteja   
 19. jūlijā 10.00

Finanšu komiteja  
 22. jūlijā 10.00

Domes sēde   
29. jūlijā 10.00

Sēdes notiek 
1. stāva zālē 

Dārza ielā 11, Alūksnē.

Dome atļauj 
savienot 
amatus
 Alūksnes novada 
domes ārkārtas sēdē 
7. jūlijā deputāti 
pieņēma lēmumu 
atļaut Ilzei Līviņai 
savienot Alūksnes novada 
vidusskolas direktores un 
Alūksnes novada domes 
deputātes amatus.

 Lēmuma projekts par 
I. Līviņas amatu savienošanu 
tika izskatīts arī 18. jūnija 
domes sēdē, taču pieciem 
deputātiem balsojot par, 
bet pieciem atturoties (sēdē 
piedalījās 10 deputāti), 
lēmuma projekts tika 
noraidīts.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Apstiprināts 
Alūksnes 
novada 
pašvaldības 
2020. gada 
publiskais 
pārskats
 Alūksnes novada pašvaldība 
paziņo, ka ar Alūksnes 
novada domes 18.06.2021. 
sēdes lēmumu Nr. 169 (sēdes 
protokols Nr. 10, 11. punkts) 
apstiprināts Alūksnes novada 
pašvaldības 2020. gada 
publiskais pārskats.
 Ar Alūksnes novada 
pašvaldības publisko 
pārskatu var iepazīties 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv 
un Alūksnes novada 
Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.



Apmeklētāju pieņemšana jūlijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki jūlijā

 Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms deputāta noteiktā pieņemšanas 
laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruņiem 
64381496, 66954904 vai rakstīt uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto 

deputātu.

Alūksnes novada pašvaldības vadības pieņemšanas laiki saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir noteikti katra mēneša pirmā 
un trešā pirmdiena no pulksten 15.30 līdz 17.30, izpilddirektoram arī katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena no 

pulksten 8.00 līdz 11.00.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars ADLERS
5. un 19. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga LANGRATE 
19. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis TOMSONS
19. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis SADOVŅIKOVS
19. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
5. un 19. jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 9. un 23. jūlijā 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 64381496, 66954904 vai rakstīt uz 

e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Datums Laiks Vieta

Arturs DUKULIS 20.07.2021. 9.00-10.00
Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 

centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Aivars FOMINS 22.07.2021. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Artūrs GRĪNBERGS 26.07.2021. 12.00-13.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Verners KALĒJS Darba dienās 11.00-15.00 Tālrunis 29406242

Maruta KAULIŅA 15.07.2021. 11.00-12.00 Tālrunis 29710918

Elita LAIVA 21.07.2021. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Modris LAZDEKALNS 13.07.2021. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai e-pasts: 
modris@almohardwood.com

Ilze LĪVIŅA 12.07.2021. 9.00-10.00 Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē, vai pa tālruni 29275267

Druvis MUCENIEKS 30.07.2021. 9.00-10.00 Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē

Modris RAČIKS 20.07.2021. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš Klientu 
apkalpošanas centram

Jānis SKULTE 15.07.2021. 8.00-17.00 Tālrunis 29276883

3.Alūksnes Novada Vēstis08.07.2021.

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 9000001862

izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJA amatu

Galvenie darba pienākumi: 
- plānot, vadīt un organizēt Plānošanas un attīstības nodaļas darbu;
- plānot investīcijas un novada teritorijas attīstību;
- koordinēt un vadīt investīciju projektu  sagatavošanu  un īstenošanu;
- koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajām un nacionālajām finanšu institūcijām, Eiropas 
Savienības programmām un fondiem.

Galvenās prasības pretendentam:
- augstākā (II līmeņa) vai akadēmiskā izglītība vides, dabas, sociālo vai inženierzinātņu jomā;
- zināšanas, prasmes un praktiskā darba pieredze plānošanas dokumentu izstrādē;
- izpratne par vispārējiem attīstības plānošanas principiem un ilgtspējīgu attīstību, teritorijas plānošanu;
- spēja orientēties ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, t.sk. uzņēmējdarbības vides attīstības, iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes un vides kvalitātes uzlabošanas jautājumos;
- zināšanas un izpratne par pašvaldības darbu, atbildības jomām un pašvaldības pakalpojumiem;
- pieredze un zināšanas investīciju projektu izstrādē vai īstenošanā;
- pieredze dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un lietvedībā, spēja pielietot praktiskajā darbā saistošos 
normatīvos aktus;
- augsta precizitāte, atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un analītiskas spējas;
- spēja prezentēt un aizstāvēt viedokli, pastāvīgi pieņemt lēmumus;
- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, labas angļu valodas zināšanas.

Amatam noteiktā mēnešalga no 1200,00 EUR.
Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka amata pretendenta 
pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases 
norisi.

Pieteikuma (motivācijas) vēstule, izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV) jāiesniedz Alūksnes 
novada pašvaldībai līdz 2021. gada 15. jūlijam plkst.15.00 Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, vai jānosūta uz e-pastu dome@aluksne.lv.

Kontaktpersona: izpilddirektore Janīna Čugunova, tālr. 26118815.

Turpinājums no 1. lappuses

  Ar 8 balsīm “par” (Dzintars 
Adlers, Maruta Kauliņa, Jānis 
Skulte, Līga Langrate, Modris 
Račiks, Druvis Tomsons, 
Ilze Līviņa, Jānis Sadovņikovs) 
un 7 “pret” (Arturs Dukulis,
Modris Lazdekalns, 
Druvis Mucenieks, Artūrs 
Grīnbergs, Aivars Fomins, 
Elita Laiva, Verners Kalējs) 
par Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku 
teritoriālajos jautājumos 
ievēlēja deputātu 
Jāni Sadovņikovu.

 - Visi ievēlētie domes 
priekšsēdētāja vietnieki ir 
ieinteresēti rūpēties par 
Alūksnes novada labklājību, 
attīstību, sociāli ekonomiskās 
nevienlīdzības mazināšanu. 
Katrs no viņiem būs 
atbildīgs par konkrētām 
nozarēm un tās ir saistītas 
ar viņu pārstāvēto partiju 
politiskās atbildības sfērām, - 
uzsver Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs 
Dzintars Adlers.

 Domes sēdē arī apstiprināti 
grozījumi Alūksnes novada 
pašvaldības nolikumā, precizējot 
domes priekšsēdētāja 
vietnieku kompetenci. Tā 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos pilda priekšsēdētāja 
pienākumus un realizē tiesības 
viņa prombūtnes laikā vai viņa 
uzdevumā, atbild par sociālo, 
kultūras, izglītības, sporta, 
jaunatnes lietu sfēru, pašvaldības 
sadarbības attīstību, veselības 
aprūpes pieejamības, veselīga 
dzīvesveida un sporta attīstību, 
koordinē pašvaldības pienākumu 
izpildi civilās aizsardzības 
jomā, sadarbību ar citu 
valstu partneriem, organizē 
viesu delegāciju uzņemšanu, 
pašvaldības dalību dažādās 
starppašvaldību, valsts un 
nevalstiskajās programmās, 
sadarbību ar nevalstiskajām 
organizācijām u.c. Šī 
vietnieka amata atbildības 
sfēra papildināta ar sabiedriskā 
transporta un satiksmes 
infrastruktūras attīstības un 
investīciju piesaistes, kā arī 
pašvaldības pretkorupcijas 
pasākumu un pašvaldības 
darba atklātības uzlabošanas 
jomām.

 Domes priekšsēdētāja 
vietnieka tautsaimniecības 
jautājumos amata kompetence 
papildināta ar tūrisma 
nozari. Vietnieks pilda 
priekšsēdētāja pienākumus 
un realizē tiesības priekšsēdētāja 
un vietnieka attīstības un 
investīciju piesaistes 
jautājumos prombūtnes laikā, 
koordinē un politiski 
atbild par pašvaldības 
darbību tautsaimniecības un 
tūrisma attīstības un 
investīciju piesaistes sfērā, 
koordinē pašvaldības pienākumu 
izpildi komercdarbības 
veicināšanas un bezdarba 
mazināšanas jomā.

 Domes priekšsēdētāja 
vietniekam teritoriālajos 

jautājumos pašvaldības 
nolikumā noteikta kompetence 
pašvaldības teritoriālo vienību 
attīstības jautājumos, pašvaldības 
pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšanā un 
sabiedrības iesaistē pašvaldības 
darbā.

Ņemot vērā minēto, ka 
turpmāk tikai viens Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieka amats būs algots, 
domes 7. jūlija ārkārtas sēdē 
deputāti arī izdarīja attiecīgus 
grozījumus Alūksnes novada 
domes 28.11.2013. 
noteikumos Nr. 3/2013 “Par 
atlīdzību Alūksnes novada 
pašvaldībā”.

 Grozījumi noteikumos paredz:
1) izteikt 2.1. punktu šādā 
redakcijā: “2.1. Domes 
priekšsēdētāja un domes 
priekšsēdētāja vietnieka – 
attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos amati ir algoti”. 
Iepriekš šis punkts noteica, ka 
algoti ir priekšsēdētāja un 
vietnieka (-u) amati,
2) aizstāt 2.4. punktā vārdu 
“vietnieks (-i)” ar vārdiem 
“vietnieks – attīstības un 
investīciju piesaistes jautājumos”. 
Šis punkts iepriekš paredzēja, 
ka priekšsēdētājs un vietnieks (-i) 
nesaņem papildu samaksu par 
deputāta pienākumu pildīšanu, 
tādēļ ar grozījumiem tiek 
konkretizēts noteiktais vietnieka 
amats, kas nesaņem minēto 
papildu samaksu,
3) aizstāt 2.5. punktā vārdu 
“vietniekam (-iem)” ar vārdiem 
“vietniekam – attīstības un 
investīciju piesaistes jautājumos”. 
Līdz šim noteikumos bija 
noteikts, ka priekšsēdētājam 
un vietniekam (-iem) netiek 
piešķirtas tajos paredzētās 
piemaksas un prēmijas, 
tagad ar  veiktajiem 
grozījumiem konkretizēts 
noteiktais vietnieka amats,
4) aizstāt 2.6. punktā vārdu 
“vietniekam (-iem)” ar vārdiem 
“vietniekam – attīstības un 
investīciju piesaistes jautājumos”. 
Šis noteikumu punkts attiecas uz 
atvaļinājumu, pabalstu un citu 
sociālo garantiju piešķiršanas 
kārtību un tas 
būs turpmāk attiecināms uz 
domes priekšsēdētāja un 
konkrēto vietnieka amatu,
5) aizstāt 8.4. punktā vārdu 
“vietniekam (-iem)” ar vārdiem 
“vietniekam – attīstības 
un investīciju piesaistes 
jautājumos”. Punkts attiecas uz 
papildatvaļinājuma piešķiršanas 
kārtību un tas būs turpmāk 
attiecināms uz priekšsēdētāja un 
konkrēto vietnieka amatu,
6) aizstāt 9.5. punktā vārdu 
“vietniekam (-iem)” ar vārdiem 
“vietniekam – attīstības 
un investīciju piesaistes 
jautājumos”. Šis punkts 
attiecas uz atvaļinājuma 
pabalsta izmaksu un tas 
turpmāk attieksies uz 
domes priekšsēdētāja un 
konkrēto priekšsēdētāja 
vietnieka amatu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada 
domē turpmāk 
būs viens algots 
priekšsēdētāja vietnieks
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Dzintars Adlers, Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs.  Ievēlēts no 
Jaunās VIENOTĪBAS.

Līga Langrate, Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietniece – attīstības un 
investīciju piesaistes jautājumos.
Ievēlēta no Jaunās konservatīvās partijas. 

Jānis Sadovņikovs, Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks – teritoriālajos 
jautājumos. Ievēlēts no “Latvijas attīstībai”.

Druvis Tomsons, Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks – tautsaimniecības 
jautājumos. Ievēlēts no Nacionālās 
apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK". 

Arturs Dukulis, Alūksnes novada 
domes deputāts. Ievēlēts no 
Zaļo un Zemnieku savienības.

Aivars Fomins, Alūksnes novada 
domes deputāts. Ievēlēts no 
VIDZEMES PARTIJAS, politiskās 
partijas "Latvijas Reģionu 
Apvienība".

Artūrs Grīnbergs, Alūksnes 
novada domes deputāts. 
Ievēlēts no Zaļo un Zemnieku 
savienības.

Verners Kalējs, Alūksnes novada 
domes deputāts. Ievēlēts no 
Jaunās konservatīvās partijas.

Maruta Kauliņa, Alūksnes novada 
domes deputāte. Ievēlēta no 
Jaunās VIENOTĪBAS.

Elita Laiva, Alūksnes novada 
domes deputāte. Ievēlēta no 
VIDZEMES PARTIJAS, politiskās 
partijas "Latvijas Reģionu 
Apvienība".

Modris Lazdekalns, Alūksnes 
novada domes deputāts. 
Ievēlēts no Zaļo un Zemnieku 
savienības.

Ilze Līviņa, Alūksnes novada 
domes deputāte. Ievēlēta no 
Nacionālās apvienības "Visu 
Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK".

Druvis Mucenieks, Alūksnes 
novada domes deputāts. 
Ievēlēts no Zaļo un Zemnieku 
savienības.

Modris Račiks, Alūksnes novada 
domes deputāts. 
Ievēlēts no Jaunās konservatīvās 
partijas.

Jānis Skulte, Alūksnes novada 
domes deputāts. 
Ievēlēts no Jaunās VIENOTĪBAS.

Alūksnes novada domes sastāvs

 Alūksnes novada 
domes 7. jūlija ārkārtas 
sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu par deputātu 
ievēlēšanu domes 
pastāvīgajās komitejās.

 Finanšu komitejā ievēlēti 
septiņi deputāti:
Aivars Fomins;
Arturs Dukulis;

Druvis Tomsons; 
Dzintars Adlers; 
Jānis Sadovņikovs; 
Jānis Skulte; 
Līga Langrate.

 Tautsaimniecības komitejā 
ievēlēti septiņi deputāti:
Druvis Mucenieks;
Druvis Tomsons; 
Ilze Līviņa; 

Jānis Sadovņikovs;
Jānis Skulte;
Modris Lazdekalns;
Modris Račiks.

 Sociālajā, izglītības un 
kultūras komitejā ievēlēti 
septiņi deputāti:
Artūrs Grīnbergs;
Elita Laiva;
Ilze Līviņa;

Līga Langrate;
Maruta Kauliņa;
Modris Račiks;
Verners Kalējs.

 Domes lēmumā arī noteikts, 
ka darbu komitejā turpina 
deputāts, kas stājas tā deputāta 
vietā, kura pilnvaras izbeigtas 
pirms termiņa vai kurš nolicis 
pilnvaras uz laiku.

Ievēlēti deputāti 
domes pastāvīgajās komitejās
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Mālupes sporta zālei pabeigta 
piebūve
 Mālupes pagastā  
pabeigts projekts 
“Sporta infrastruktūras 
uzlabošana Mālupes 
sporta zāles ēkā”, kura 
rezultātā pie sporta angāra 
uzbūvēta vienstāva 
piebūve.

 Piebūvē ierīkots vējtveris, 
viens sanitārais mezgls (WC), 
priekštelpa, divas garderobes, 
divas dušas telpas un sporta 
inventāra noliktava, kā arī ēkai 
nodrošināta vides pieejamība 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
- apmeklētājiem ar ierobežotām 
funkcionālajām spējām ir 
iespēja viegli pārvietoties ēkas 
telpās. Veikta arī teritorijas 
labiekārtošana. Ēkas apkures, 
ūdens un kanalizācijas sistēmas 
pieslēgtas pie Mālupes pagasta 
inženiertehniskajiem tīkliem.

 Lai nodrošinātu pilnvērtīgu 
telpu darbību, pagasta pārvalde 
vēl iegādāsies mēbeles un 
aprīkojumu. Izbūvētā piebūve 
ir savienota ar sporta zāli, 
kā rezultātā sporta aktivitāšu 
dalībnieki tiks nodrošināti ar 
higiēnas prasībām atbilstošām 
sanitārajām telpām.

 Būvdarbu izmaksas - 
51 282,32 EUR bez PVN. Kopējās 
projekta izmaksas ir 
68 175,56 EUR, ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, 
tajā skaitā projektēšanas, 
autoruzraudzības un 
būvuzraudzības izmaksas. 
Finansējuma avots – pašvaldības 
budžeta pagastu teritoriālo 
vienību infrastruktūras un 
vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas līdzekļi 
27 586 EUR,  ELFLA projekta 
finansējums - 13 500 EUR 
apmērā, kā arī Mālupes pagasta 
pārvaldes finansējums. 

 Projekts Nr.19-07-AL26-
A019.2202-000005 
“Sporta infrastruktūras 
uzlabošana Mālupes sporta 
zāles ēkā” īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atklāta projektu 
ie-sniegumu konkursa 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. 

gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2. “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ietvaros saskaņā ar biedrības 
“Alūksnes lauku partnerība” 
izstrādāto “Alūksnes lauku 
partnerības teritorijas attīstības 
stratēģiju 2015.-2020. 
gadam”. Projektu vadīja Alūksnes 
novada pašvaldības projektu 
vadītāja Ārija Rone.

Sanitas Spudiņas foto

Pastaigu takas pirmā posma 
remonts gar ezeru pabeigts
 Maijā tika uzsākts un 
nu ir noslēdzies 1. kārtas 
remonts pastaigu takai, 
kas ved gar Alūksnes ezera 
krastu Kolberģa virzienā.

 Taka ved no Ozolu ielas virzienā 
uz Kolberģi līdz Aldaru ielai pa 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā 
esošu ezera piekrastes zemi. 
Šogad tika remontēta takas 
pirmā kārta - no Ozolu ielas 
līdz Ezermalas ielai. Tālāko 
posmu no Ezermalas ielas uz 

priekšu Kolberģa virzienā plānots 
remontēt vēlāk. Līdz ar takas 
remontu būs  izveidota drošu 
pārvietošanās Kolberģa, 
Ezermalas un Robežu ielu 
iedzīvotājiem.

Takas remontu veica 
IK “Ceļavējš V.I.” par summu 
17 327 EUR ar PVN.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sāks Izglītības un sporta 
centra būvniecību Alūksnē
 17. jūnijā notika Alūksnes 
novada pašvaldības un 
būvuzņēmuma SIA “MONUM” 
pārstāvju tikšanās pirms 
Izglītības un sporta centra 
būvniecības uzsākšanas.

 Izglītības un sporta centra 
būvniecības darbi var sākties 
- ir sakārtota to uzsākšanai 
nepieciešamā dokumentācija un 
izdota būvatļauja. Pirmie darbi 
varēs sākties ar būvlaukuma 
robežu nospraušanu un 
tā sagatavošanu darbu 
veikšanai, grunts ievešanu, 
pagaidu ceļu ierīkošanu, pāļu 
dzīšanu, ūdens novadīšanu 
un inženierkomunikāciju tīklu 
pārbūvi.
 Alūksnes novada pašvaldībai 
Izglītības un sporta centra 
būvniecības mērķim ir piešķirts 
valsts budžeta finansējums 
3 000 000,00 EUR, no kā šogad 
50%  un nākamgad – 50%, 
savukārt pārējais būs pašvaldības 
aizņēmums Valsts kasē. Projekta 
kopējā summa ir 
10 131 938 EUR.
 Valsts budžeta finansējums 
tika piešķirts ar Ministru Kabi-
neta rīkojumu par atbalstītajiem 

augstas gatavības pašvaldību 
investīciju projektiem 
valsts budžeta finansējuma 
piešķiršanai, kas saistīti ar 
Covid-19 krīzes pārvarēšanu 
un ekonomikas atlabšanu. 

Savukārt Izglītības un zinātnes 
ministrija atbalstījusi Valsts 
kases aizdevuma ņemšanu, lai 
pilnībā finansētu centra izveidi. 
18. jūnija sēdē dome pieņēma 
lēmumu nodrošināt pašvaldības 

šī gada līdzfinansējumu 370 
222 EUR projekta īstenošanai. 
Šim mērķim no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
izdalīts 85 000 EUR finansējums, 
savukārt 285 222 EUR pārdalīts 

no citām aktivitātēm pašvaldības 
2021. gada pamatbudžetā.
 Tāpat 18. jūnija domes sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju pašvaldībai 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē šī 
projekta īstenošanai līdz 5 925 
176 EUR apmērā, to garantējot 
ar pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem. 
 Izglītības un sporta centra un 
ar to saistītās infrastruktūras 
būvniecība notiks Jāņkalna ielā 
17A, Alūksnē, un tā 
ietvers multifunkcionālas 
ēkas un ar tās funkcionēšanu 
saistītās infrastruktūras – 
inženierkomunikāciju pievadu, 
piebraucamo ceļu (Darba iela), 
laukumu un auto stāvvietu 
pie ēkas un pie sākumskolas 
pašreizējā sporta angāra 
teritorijā – izbūvi. Ēkā paredzētas 
speciāli aprīkotas zāles sporta 
spēlēm, džudo, spēka treniņiem, 
vingrošanai un vieglatlētikas 
treniņiem. Projektā iekļauta arī 
esošā sporta angāra nojaukšana.
 Projekta īstenošanas termiņš: 
2021. gada jūlijs - 2022. gada 
decembris.

Alūksnes novada pašvaldības, būvfirmas SIA “MONUM” un būvuzraudzības uzņēmuma 
SIA “BŪVUZRAUGI LV” pārstāvji pirmajā projekta uzsākšanas sanāksmē  Evitas Aplokas foto

Aicinām iedzīvotājus 
piedalīties attīstības 

programmas izstrādes darba 
grupās

 Sakarā ar Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi, 
Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties 
tematiskajās darba grupās, kas notiks tiešsaistē ZOOM platformā.
 Pieteikšanās dalībai kādā no darba grupām pie uzņēmējdarbības 
atbalsta speciālistes Māras Saldābolas, rakstot uz e-pastu mara.
saldabola@aluksne.lv vai, aizpildot tiešsaistes anketu pašvaldības 
mājaslapā www.aluksne.lv. 

• Kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma attīstības 
jautājumu darba grupa - 22. jūlijā
• Lauku attīstības tematiskā darba grupa - 21. jūlijā
• Sporta, jaunatnes un atbalsta ģimenēm ar bērniem 
jautājumu darba grupa - 20. jūlijā
• Sociālās palīdzības un veselības aprūpes jautājumu darba 
grupa - 28. jūlijā
• Infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu attīstības 
jautājumu darba grupa - 27. jūlijā
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Saistošie noteikumi Nr.18/2021 “Grozījumi Alūksnes 
novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums””  
 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

 Izdarīt Alūksnes novada domes 
2013. gada 25. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2013 
“Alūksnes novada pašvaldības 
nolikums” šādus grozījumus:
1. Izteikt 8. punktu šādā 
redakcijā: 
“8. Domes algotie amati ir 
Domes priekšsēdētājs un Domes 
priekšsēdētāja vietnieks – 
attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos.”
2. Izteikt 10. punktu šādā 
redakcijā:
“10. Domes priekšsēdētājam 
ir trīs vietnieki: vietnieks – 
attīstības un investīciju pie-
saistes jautājumos, vietnieks 
– tautsaimniecības jautājumos 
un vietnieks – teritoriālajos 
jautājumos.”
3. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“11.1. pilda priekšsēdētāja 
pienākumus un realizē tiesības 
priekšsēdētāja un vietnieka – 
attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos prombūtnes laikā;”
4. Izteikt 11.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“11.3. koordinē un politiski 
atbild par pašvaldības darbību 
tautsaimniecības un tūrisma 
attīstības un investīciju piesaistes 
sfērā;”
5. Svītrot 11.5. apakšpunktu.
6. Izteikt 12. punktu šādā 
redakcijā: 
“12. Domes priekšsēdētāja 

vietnieks – attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos:”
7. Izteikt 12.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
“12.1. pilda priekšsēdētāja 
pienākumus un realizē tiesības 
viņa prombūtnes laikā vai viņa 
uzdevumā;”
8. 12.3. apakšpunktā:
svītrot vārdus “tūrisma un”;
papildināt aiz vārda “lietu” ar 
vārdiem “sabiedriskā transporta 
un satiksmes infrastruktūras 
attīstības un investīciju piesaistes”
9. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 12.13. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“12.13. darbojas pašvaldības 
pretkorupcijas pasākumu un 
pašvaldības darba atklātības 
uzlabošanas jomā.”
10. Papildināt saistošos notei-
kumus ar 12.1  punktu šādā 
redakcijā:
“12.1 Domes priekšsēdētāja viet-
nieks – teritoriālajos jautājumos: 
12.11. koordinē un politiski atbild 
par pašvaldības darbību pakal-
pojumu sniegšanas teritoriālajās 
vienībās, teritoriālo vienību 
pārvaldi, sabiedrības iesaisti 
pašvaldības darbā, sfērā;
12.12. koordinē jautājumus 
par teritoriālo vienību attīstības 
jautājumiem;
12.13. pilda citus Domes 
un priekšsēdētāja uzdotos 
pienākumus;
12.14. ir tiesīgs dot darba 

uzdevumus pašvaldības 
administrācijas darbiniekiem un 
iestāžu vadītājiem;
12.15. ir tiesīgs savas kompe-
tences jautājumu risināšanai 
atsevišķos gadījumos ar rīkojumu 
izveidot darba grupas un komisi-
jas, iesaistot tajās deputātus, 
pašvaldības administrācijas, 
iestāžu un pieaicinātos 
speciālistus un pašvaldības terito-
rijas iedzīvotājus.”
11. Aizstāt 29. punktā vārdus 
“tautsaimniecības jautājumos” ar 
vārdiem “attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos”.
12.  Papildināt 46.1. apakšpunktu 
aiz vārda “tautsaimniecības” ar 
vārdu “tūrisma”.
13. 47.1. apakšpunktā:
 svītrot vārdu “tūrismu”;
papildināt aiz vārda “pakalpo-
jumiem” ar vārdiem “sabiedrisko 
pārvadājumu un transporta 
infrastruktūras jautājumiem”.
14. Aizstāt 47.4. apakšpunktā 
vārdu “tūrismu” ar vārdiem 
“sabiedriskā transporta un 
satiksmes infrastruktūras 
jautājumiem”.
15. Aizstāt 135. punktā vārdus 
“tautsaimniecības jautājumos” ar 
vārdiem “attīstības un investīciju 
piesaistes jautājumos”.
16. Aizstāt 165. punktā frāzi 
“(-i)” ar vārdiem “attīstības un 
investīciju piesaistes jautājumos”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 

Nr. 18/2021 “Grozījumi 
Alūksnes novada domes 

2013. gada 25. jūlija 
saistošajos noteikumos 

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada 
pašvaldības nolikums”” 
paskaidrojuma raksts

 1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
 Saistošo noteikumu projekts 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2013. gada 
25. jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr.18/2013 “Alūksnes 
novada pašvaldības nolikums””, 
turpmāk – saistošie noteikumi, ir 
sagatavots, lai atbilstoši likuma 
“Par pašvaldībām” 24. pantam 
tajā iekļautu pašvaldības domes 
organizatorisko struktūru un 
kompetenci.
 2. Īss projekta satura izklāsts 
 Alūksnes novada pašvaldības 
domes darba organizācijai tiek 
izveidoti trīs domes priekšsēdētāja 
vietnieku amati: vietnieks 
– attīstības un investīciju pie-
saistes jautājumos, vietnieks 
– tautsaimniecības jautājumos 
un vietnieks – teritoriālajos 
jautājumos, no kuriem viena 
vietnieka amats – attīstības un 
investīciju piesaistes jautājumos, 
ir algots.
 Tiek precizēta domes 
priekšsēdētāja vietnieku 

kompetence: vietnieka – 
tautsaimniecības jautājumos 
ar tūrisma nozari, vietnieka - 
attīstības un investīciju piesaistes 
jautājumos ar sabiedriskā trans-
porta un satiksmes infrastruktūras 
attīstības un investīciju piesaistes 
jomu. Domes priekšsēdētāja viet-
niekam - teritoriālajos jautājumos 
tiek noteikta kompetence 
pašvaldības teritoriālo vienību 
attīstības jautājumos, pašvaldības 
pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšanā un sabiedrības 
iesaistē pašvaldības darbā.
 3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
 Saistošo noteikumu grozījumu 
ietekmē paredzēts samazināt 
pašvaldības budžeta izdevumus 
par 21875 EUR (pilnā budžeta 
gadā).
 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.

Ceturtdiena, 29. jūlijs
IZGAISMO

Pie administratīvās ēkas
*21.00 Goda apļa brauciens 
cauri Alūksnei ar izgaismotiem 
velosipēdiem “Izgaismo Alūksni!”

Piektdiena, 30. jūlijs
SAKLAUSI

Alūksnes Jaunajā pilī - 
Mūzikas salonu atklāšana
17.00-18.00 Restaurēto 
Klavieru un Ērģeļu istabas 
atklāšana (ar ielūgumiem)
19.00-23.00 Multimediālā 
ekspozīcija “Helēnas dziedājums” 
restaurētajā Klavieru istabā un 
interaktivitāte “Leģendas stāsts” 
Ērģeļu istabā (bezmaksas)

Alūksnes Muižas parkā
No 14.00 Sajūtu ceļojums “Daba 
runā uz cilvēku”
22.00-01.00 Maģiska gaismas 
taka, sākot no Pētera Bukas ielas, 
metot loku pa Fītinghofa ielu
23.00-23.50  Ebru māksla 
mākslinieces Andas Koloso-
vas vadībā Sirds dīķī pie Putnu 
paviljona 
Lūdzam sekot informācijai par 
programmu!
Sajūtu ceļojums “Daba runā uz 
cilvēku” tiek realizēts Alūksnes 
novada pašvaldības īstenotā 
Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
2014.-2020 .gadam Eiropas 
Kaimiņattiecību instrumenta 
ietvaros projekts Nr. LV-RU-008 

“630 verstis pilnas sajūtām”/ 
“630 Versts Full of Feelings/Versts 
of Feelings”

20.00 Sonoras Vaices mono-
opera – “Cilvēka balss. Telefons”. 
(Pulenks/ Menotti) koncerts ezera 
krastā ar skatītājiem laivās, 
peldēšanas vieta “Vējiņš”. Bez 
maksas

ATBALSTI
Alūksnes Kultūras centrā
18.00 Erudīcijas spēle “Prāta 
laboratorija”
Spēles laikā tiks vākti ziedojumi 
Alūksnes un Apes novada fonda 
17. projektu konkursam.
Iepriekšēja pieteikšanās! Kom-
andas 2-5 dalībnieku sastāvā 
aicinām sūtīt pieteikumus uz e-
pastu prata.laboratorija@gmail.
com līdz 28. jūlijam. Pieteikuma 
e-pastā jānorāda komandas 
nosaukums, pārstāvētā pilsēta 
vai pagasts, kā arī viena no 
dalībniekiem kontaktinformācija 
(tel. nr., e-pasta adrese).
Ierodoties uz pasākumu, jāuzrāda 
derīgs digitālais COVID-19 
sertifikāts, kas apliecina veikto 
vakcināciju vai  COVID-19 
izslimošanu, personu apliecinošs 
dokuments

IZBAUDI
* Vakars kopā ar grupu “Roja” 
Ierodoties uz pasākumu, jāuzrāda 
derīgs digitālais 
COVID-19 sertifikāts, kas 
apliecina veikto vakcināciju vai  
COVID-19 izslimošanu, personu 

apliecinošs dokuments

Sestdiena, 31. jūlijs
IZGARŠO
Pie Alūksnes Jaunās pils
9.00-15.00 Amatnieku un 
mājražotāju tirgus Alūksnes 
pilsētas svētkos

Alūksnes Kultūras centrā
15.00 Roberto Meloni melodisko 
dziesmu koncerts
Ierodoties uz pasākumu, jāuzrāda 
derīgs digitālais COVID-19 
sertifikāts, kas apliecina veikto 
vakcināciju vai  COVID-19 
izslimošanu, personu apliecinošs 
dokuments

* Vakars kopā ar grupu “Laika 
upe”
Ierodoties uz pasākumu, 
jāuzrāda derīgs digitālais 
COVID-19 sertifikāts, kas 
apliecina veikto vakcināciju vai  
COVID-19 izslimošanu, personu 
apliecinošs dokuments

SVINI
Alūksnes Kultūras centrā
* No 11.00-13.00 
Jaundzimušo alūksniešu 
sveikšana

Alūksnes Kultūras centra 
Kamerzālē
14.00 Muzikāli literārs veltījums 
Kornēlijai Apškrūmai “Dzirdēt ar 
sirdi”
Valkas folkloras dziesmu draugu 
kopa “Nāburgi” (vadītāja
Mārīte Magone). 

Vietu skaits ierobežots.
Ierodoties uz pasākumu, jāuzrāda 
derīgs digitālais COVID-19 
sertifikāts, kas apliecina veikto 
vakcināciju vai  COVID-19 
izslimošanu, personu apliecinošs 
dokuments

Pilssalas estrādē
19.00 Grupa “MUSIQQ”
Intars Busulis un 
ABONEMENTA ORĶESTRIS un 
īpašie viesi Dināra Rudāne, 
Reinis Sējāns un Andis Grīva
Ieejas biļetes 20,00 EUR. 
Biļešu iepriekšpārdošana 
Alūksnes Kultūras centra 
kasē un SIA “Biļešu paradīze” 
tirdzniecības vietās.
Ierodoties uz pasākumu:
A un B sektoros jāuzrāda 
derīgs digitālais COVID-19 
sertifikāts, kas apliecina veikto 
vakcināciju vai COVID-19 
izslimošanu, personu apliecinošs 
dokuments un personalizēta 
biļete
C sektorā jāuzrāda derīgs 
digitālais COVID-19 sertifikāts, 
kas apliecina veikto vakcināciju, 
COVID-19 izslimošanu, vai 
laboratorisko analīžu 
rezultāts, personu apliecinošs 
dokuments un personalizēta 
biļete. Pasākumu C sektorā 
kopā ar vecākiem var apmeklēt 
bērni līdz 12 gadu vecumam, 
kas nav vakcinēti, pārslimojuši, 
viņiem nav jāveic COVID-19 tests. 
Ieeja uz pasākumu C sektorā no 
Pilssalas stadiona puses.
Lūdzam uz pasākumu 

ierasties savlaicīgi.

IESAISTIES
Alūksnes Kultūras centra 
stāvlaukumā
11.00 GHETTO GAMES 
sacensības ielu basketbolā

Svētdiena, 1. augusts
ATCERIES
11.00 Kapusvētki Alūksnes 
Lielajos kapos, ekumēniskais 
aizlūgums
12.00 Kapusvētki Alūksnes 
Mazajos kapos

Tempļakalnā  
13.00 Grupas BET BET 30 gadu 
jubilejas koncerts ezera krastā ar 
skatītājiem laivās. Bez maksas

* - šī pasākuma norises vieta vai 
sākuma laiks tiks precizēti nedēļu 
pirms Pilsētas svētkiem

Pilsētā
Visu dienu garumā - Alūksnes 
viesmīlības un ēdināšanas 
uzņēmumi piedāvā - “Izbaudi 
Alūksnes garšu!”

Atkarībā no 
epidemioloģiskās situācijas 
un drošības nosacījumiem 
Alūksnes pilsētas svētku 

programmā ir iespējamas 
izmaiņas!

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA 
PAR SVĒTKU NORISĒM 

www.aluksne.lv.

ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKI
ALŪKSNE - MANU SAJŪTU PILSĒTA

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes 
novada domes

07.07.2021. lēmumu Nr. 185 
(protokols Nr. 12, 2. punkts)
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Vakcinācija pret COVID-19 
Alūksnes vakcinācijas centrā
 Jūlijā jau vairākas 
dienas ir notikusi iedzīvotāju 
vakcinācija pret COVID-19 
Alūksnes vakcinācijas centrā. 
Šāda iespēja ir vēl vairākās 
tuvākajās dienās.

9., 20., 22. jūlijā:
• JANSSEN vakcīna (vajadzīga 
tikai viena deva)
• tikai dzīvā rinda dienas 
garumā.
Līdztekus notiks arī Pfizer/
BioNTech otrās devas saņemšana 
tiem, kuri iepriekš saņēmuši 
pirmo devu un kam ir pienācis 
laiks saņemt otro devu.

13. jūlijā:
• Pfizer/BioNTech vakcīna (var 
vakcinēt arī pusaudžus un 
jauniešus no 12 gadu vecuma)
• JANSSEN vakcīna (vajadzīga 
tikai viena deva)
• Pēc iepriekšēja pieraksta
• Dzīvā rinda dienas garumā.

 Alūksnes vakcinācijas centrs 
atrodas Brūža ielā 7, Alūksnē 
(Alūksnes Kultūras centrā). Tas 

strādā un nodrošina vakcināciju 
tikai noteiktos datumos, tādēļ 
aicinām sekot līdzi informācijai!
 Vakcinācijas centra darba 
laiks: 9.00-13.00 13.30-17.00.

 SVARĪGI! Gaidot DZĪVAJĀ 
RINDĀ, jārēķinās, ka līdztekus 
notiek to personu vakcinācija, 
kuras ir pierakstījušās iepriekš. 
Līdz ar to gaidītājiem dzīvajā 
rindā var nākties uzgaidīt, 
kad būs brīva vieta vakcīnas 
saņemšanai.

 Visās minētajās vakcinācijas 
dienās no pulksten 9.00 līdz 
10.00 būs SENIORU STUN-
DA, kad seniori var doties 
uz vakcinācijas centru un 
gaidīt vakcīnas saņemšanu 
dzīvā rindā. Vietu skaits se-
nioru stundā ir ierobežots un 
vakcīnas saņemšana jāuzgaida, 
jo līdztekus notiek to personu 
vakcinācija, kas ir pierakstījušās 
iepriekš.

 Iepriekš pierakstīties vakcinācijai 
Alūksnes vakcinācijas centrā var:

 1) vietnē www.manavakcina.lv, 
autorizējoties ar internetbankas 
autentifikācijas līdzekļiem vai 
e-parakstu;
 2) zvanot pa tālruni 8989.

 Atgādinām, ka Alūksnes 
vakcinācijas centrā vakcinēties 
pret COVID-19 ir iespējams 
ikvienam Alūksnes un apkārtējo 
novadu iedzīvotājam. Aicinām 
par iespēju vakcinēties informēt 
arī savus ģimenes locekļus, tu-
viniekus un kaimiņus!

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai 
informācijai par vakcinācijas pro-
cesu Alūksnes vakcinācijas centrā 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv un pašvaldības 
sociālo tīklu kontos!
 Aicinām sekot līdzi atvērtajiem 
pieraksta datumiem un laikiem 
interneta vietnē 
www.manavakcina.lv kalendārā!

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Par SIA “Alūksnes nami” 
valdes locekli uz 5 gadiem 
ievēlēts Mārtiņš Kaļva
 Ar Alūksnes 
novada pašvaldības 
izpilddirektores Janīnas 
Čugunovas kā sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību 
“Alūksnes nami” kapitāla 
daļu turētāja pārstāvja šī 
gada 2. jūlija lēmumu par 
SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekli uz pieciem gadiem 
ievēlēts Mārtiņš Kaļva.

 Viņa pilnvaras SIA “Alūksnes 
nami” valdes locekļa amatā 
sākas šī gada 5. jūlijā. Ar 
kapitāldaļu turētāja pārstāvja 
lēmumu M. Kaļvam atļauts 
savienot SIA “Alūksnes enerģija” 
valdes locekļa amatu un 
SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekļa amatu.
  Mārtiņš Kaļva no 2020. gada 
25. novembra bija ievēlēts 
SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekļa amatā līdz brīdim, kad 
normatīvajos aktos noteiktajā 
nominēšanas kārtībā tiek iecelts 
SIA “Alūksnes nami” valdes 
loceklis.
  Alūksnes novada pašvaldība 
kā SIA “Alūksnes nami” 100% 
kapitāla daļu turētāja šī gada 
2. jūnijā atkārtoti izsludināja 
atklātu konkursu uz 
SIA “Alūksnes nami” 
valdes locekļa amatu. Tam bija 
pieteikušies divi kandidāti.
  Konkursu organizēja ar 
SIA “Alūksnes nami” kapitāla 
daļu turētāja pārstāvja rīkojumu 
izveidota Nominācijas komisija, 

kas, atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 20 “Valdes un 
padomes locekļu nominēšanas 
kārtība kapitālsabiedrībās, kurās 
kapitāla daļas pieder valstij vai 
atvasinātai publiskai personai” 
un SIA “Alūksnes nami” 
valdes locekļa amata kandidāta 
nominācijas procesa nolikuma 
prasībām, kandidātus vērtēja 
divās kārtās.
  Pirmajā kārtā komisija vērtēja 
kandidātu iesniegto dokumentu 
atbilstību nolikuma prasībām un 
kandidātu atbilstību izvirzītajām 
prasībām. Abi kandidāti tika 
virzīti uz nominācijas 
procesa otro kārtu – interviju, 
kur kandidāti prezentēja savu 
redzējumu par SIA “Alūksnes 
nami”.
  Pamatojoties uz iepriekšminēto 
Ministru kabineta noteikumu 
36. punktu un ņemot vērā 
Nominācijas komisijas locekļu 
sniegtos kandidātu izvērtējuma 
rezultātus, atbilstoši nominācijas 
procesa nolikumā noteiktajām 
kandidātu atlases prasībām un 
kritērijiem, komisija 
SIA “Alūksnes nami” valdes 
locekļa amatam izvirzīja Mārtiņu 
Kaļvu, kurš ieguva lielāko 
punktu skaitu un viņa pieredze 
un zināšanas tika atzītas par 
atbilstošām valdes locekļa amata 
pienākumu veikšanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Veikta atputekļošana
  Alūksnes pilsētas un 
vairāku novada pagastu 
teritorijās šīs vasaras sākumā 
veikta grants seguma 
ielu un ceļu atputekļošana 
atbilstoši autoceļu 
uzturēšanai plānotajam 
finansējumam.

  Alūksnē pašvaldības aģentūra 
“Spodra” pēc 2021. gada darba 
plāna veikusi atputekļošanu 
grants seguma ielām 
aptuveni 10 km garumā: 
Cerību iela 0,446 km, 
Ievu iela 0,840 km, 
Jaundārzu iela 0,638 km, 
Ezermalas iela 0,990 km, 
Malienas iela 0,825 km, 
Melleņkalna iela 0,240 km, 
Noliktavas iela 0,145 km, 
Kārļa iela 0,250 km, 
Krišjāņa Barona iela (gar 
elevatoru) 0,300 km, 
Krišjāņa Barona iela (posmā 
no Nr. 11A līdz 17) 0,260 km, 
Krišjāņa Barona iela (no Rīgas 
līdz Apes ielai) 0,165 km, 
Krišjāņa Barona iela (no 
Pilsētas bulvāra līdz 
asfaltam) 0,180 km, 
Medņu iela 0,428 km, 
Mežinieku iela 0,380 km, 
Miera iela 0,290 km, 
Ošu iela 0,490 km, 
Skārņu iela 0,300 km, 
Siguldas iela 0,240 km, 
Sīļu iela 0,283 km, 
Pilsētas bulvāris 0,150 km, 
Purva iela 0,240 km, 
Pūpolu iela 0,115 km, Robežu 
iela 0,630 km, Smilšu iela 
0,460 km, Vītolu iela 0,140 km, 
Ziedu iela 0,110 km, Ziemeru 
iela 0,315 km, Latgales ielas 

atzars 0,18 km.

 Atputekļošana veikta arī Alsviķu 
pagastā autoceļiem Aizupītēs, 
Apes ceļš-Celenski-Buliņš- 
Nēķene,  Alsviķi-Līvkalni,  Apes 
ceļš-Karva-Lintene-Apes ceļš, 
Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes 
ceļš atsevišķos posmos un 
Pullana teritorijā. 

 Jaunalūksnes pagastā 
atputekļošana veikta vairākiem 
ceļa Kanaviņas-Lejasšķiņki 
posmiem, kas ved gar 
dzīvojamām mājām, kā arī 
atsevišķos ceļu Karitāni-Paideri, 
Ausēji-Garjuri un Garjuri-Lašķi 
posmos. 

 Mālupes pagastā veikta 
atputekļošana ceļam Priedulāji-
Kadiķi, atsevišķiem posmiem ceļā 
Mālupe-Jasmīnes un Mālupe-
Purmala.

 Pededzes pagastā atputekļošana 
veikta autoceļam Snopova-
Brūklenāji.

  Zeltiņu pagastā atputekļošana 
veikta šādiem autoceļiem: 
Zeltiņi-Zemītes (grantētā ceļa 
daļa), Ieviņas-Laimiņas (500 m 
posms).

  Ziemera pagastā veikta 
atputekļošana autoceļiem 
Ziemeri- Murati, Atvases-
Ziemeļnieki un Indrāni-
Blūmji- Gailīši.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība rīko izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
20.07.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Mētras”, Jaun-
laicenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
20239937. Nosacītā cena – 
17 877 EUR. Nodrošinājums 
– 1788 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
16.07.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
16.07.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
20.07.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Jaunmežvidi”, 
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes 
novadā – mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles noteikumi 
publicēti www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
20239937. Nosacītā cena – 
18 377 EUR. Nodrošinājums 
– 1838 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
16.07.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
16.07.2021. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
20.07.2021. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
“Lejas”-1, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā – mutisku trešo 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 29219720. 
Nosacītā cena – 316 EUR. 
Nodrošinājums – 
32 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
16.07.2021. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts 
un pašvaldības vienotajā KAC 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 
16.07.2021. plkst. 16.00.

Pārdod kustamu mantu
 Alūksnes novada 
pašvaldības iestāde Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvalde 
pārdod par brīvu cenu (arī 
nosacītā cena) 425,00 EUR 
bez PVN, Alūksnes novada 
pašvaldības kustamu mantu 
– automašīnu VW PASSAT 
VARIANT, valsts reģistrācijas 
numurs MU3412, izlaiduma 
gads – 1996., atrodas Ošu 
ielā 5, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.

 Ar atsavināšanas noteikumiem 
var iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv, Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldē, Uzvaras 
ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā 
un Sociālās aprūpes centrā 
“Alūksne”, Ošu ielā 5, Alūksnē, 
Alūksnes novadā.
 Pieteikšanās uz atsavināmās 

mantas pirkšanu Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldē 
līdz 2021. gada 21. jūlija 
plkst. 16.00. Pieteikumu noformē 
brīvā formā. Pirms pieteikuma 
iesniegšanas Alūksnes novada 
pašvaldības bankas kontā 
LV58UNLA0025004130335, 
AS SEB banka, UNLALV2X, 
reģistrācijas numurs 
90000018622, jāiemaksā 
nodrošinājums 42,50 EUR 
apmērā ar maksājuma mērķi - 
“kustamas mantas VW 
PASSAT VARIANT atsavināšanas 
nodrošinājuma summa”. 
Maksājuma uzdevumu par 
nodrošinājuma summas 
apmaksu pievieno pieteikumam.
 Ja atsavināmās mantas 
pirkšanai par brīvu cenu 
noteiktajā termiņā būs reģistrēts 
viens pretendents, atsavināšanas 
komisija 3 (trīs) darba 

dienu laikā pieņems lēmumu 
par pretendenta atzīšanu par 
automašīnas VW PASSAT 
VARIANT pircēju un uzaicinās 
pretendentu vienas nedēļas laikā 
veikt samaksu un noslēgt 
pirkuma līgumu par nosacīto 
cenu, kas paaugstināta 
par vienu soli. Maksājumi 
veicami 100% euro. Ja noteiktajā 
termiņā reģistrēti vairāki pircēji, 
tad Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā 
kārtībā tiks rīkota izsole.
 Par sīkāku informāciju par 
atsavināmo mantu, kā arī tās 
apskates vietu un laiku, 
sazināties ar Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās 
aprūpes centra “Alūksne” 
vadītāju Baibu Meisteri, 
tālrunis 28671840.
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Notiks skriešanas 
seriāls Zeltiņos
 Zeltiņu pagasta atklātā 
krosa skriešanas seriāla 
pasākumu ikvienam 
“Mizojam, ka prieks” šogad 
atklājām ar “Alpu pļavām”.

 1. posma skrējienā “Alpu 
pļavas”, kas notika 19. jūnijā 
Cauku ģimenes nekustamajā 
īpašumā “Alpi” un Kaupužu 
ģimenes nekustamajā īpašumā 
“Noras”, piedalījās 58 dalībnieki. 
Skrējiens šogad noritēja 
savādāk, jo dalībniekiem 
bija jāievēro visi ar Covid-19 
saistītie ierobežojumi. Paldies 
dalībniekiem un tiesnešiem par 
organizētību un disciplinētību. 
Ievērojot tradīcijas, “Alpu 
pļavu” skrējiens notika vakarā, 
kad vasaras saulgriežu laika 
burvība un vakara rasa sniedz 
dalībniekiem veldzi vasaras 
karstumā. Dalībnieki bija 
priecīgi par tikšanos un iespēju 
pārbaudīt savus spēkus distancē. 
Pirms skrējiena notika “Starta 
vingrošana”, kurā iesildīšanās 
vingrojumus dalībnieki veica 
Ingūnas Dovgānes vadībā. 

 Skriešanas pasākums notiek 6 
vecuma grupās. “Mizojam, ka 
prieks” 1. posma rezultāti: SB1 
grupā 1. vietā Elza Laiva, 
2. vietā Karīna Slaidiņa, 3. vietā 
Kate Otte Šteinere; VB1 grupā 
1. vietā Sandris Pakalnietis, 
2. vietā Miķelis Mūrnieks, 
3. vietā Lauris Jānis Galviņš; SB2 
grupā 1. vietā Merisa Akmentiņa, 
2. vietā Sofi ja Roze Vītola, 
3. vietā Mišela Tīna Berkolde; 
VB2 grupā 1. vietā Raivo 
Berkolds, 2. vietā Miķelis 
Salmiņš, 3. vietā Armands Pa-
kalnietis; S12 grupā 1. vietā 

Anna Nikola Berkolde, 2. vietā 
Gerda Asnāte Berkolde, 
3. vietā Džeina Pavāre, V12 
grupā 1. vietā Jānis Žagars, 
2. vietā Renārs Žīgurs, 3. vietā 
Matīss Salmiņš; S16 grupā 
1. vietā Elizabete Galvane, 
2. vietā Alise Kazaine, 3. vietā 
Eleonora Puseva; V16 grupā 
1. vietā Rihards Berkolds, 
2. vietā Jānis Melecis, 3. vietā 
Arvis Šuksts; S25 grupā 1. vietā 
Līga Berkolde, 2. vietā Inga 
Grizāne, 3. vietā Aļona Jakob-
sone; V25 grupā 1. vietā Bruno 
Zaķis, 2 .vietā Mairis Pētersons, 
3. vietā Ivo Cauka; S40+ 
1. vietā Ilze Ludviga; V40+ 
1. vietā Gatis Salmiņš, 2. vietā 
Viesturs Kazainis.
 Katrs sava skrējiena 1.- 3. 
vietas ieguvējs tika apbalvots ar 
medaļu, diplomu un biedrības 
sarūpētu balvu. Neiztrūkstošs 
cienasts “Alpu pļavās” ir 
saldējums visiem dalībniekiem.
 Šogad pasākums tiek organizēts 
savādāk nekā citus gadus. 
Līdz šim trases, izņemot “Alpu 
pļavas”, kur trasi vienmēr 
ierīkojusi Cauku ģimene, ierīkoja 
biedrības dalībnieki Rolanda Lai-
vas vadībā. Šogad trases ierīkos 
zemes īpašnieki, kuru teritorijā 
notiek skrējiens. 
 Nākamie skrējiena posmi: 
 2. posms “Zūdam Ieviņās” – 
24. jūlijā, reģistrēšanās no 
pulksten 10.00 līdz 10.45, no 
plkst. 10.45 līdz 11.00 sacensību 

atklāšana un starta vingrošana 
dalībniekiem un līdzjutējiem, 
starts pulksten 11.00, Oļega 
Ivanova nekustamajā īpašumā 
“Ieviņas”. Posmu organizē Oļegs 
Ivanovs un Mūrnieku ģimene 
“Auziņās”.
 3. posms “Kaimiņu būšana” – 
28. augustā, reģistrēšanās no 
pulksten 10.00 līdz 10.45, no 
plkst. 10.45 līdz 11.00 sacensību 
atklāšana un starta vingrošana 
dalībniekiem un līdzjutējiem, 
starts pulksten 11.00 Ilgvara 
Laivas nekustamajā īpašumā 
“Lejnieki”. Posmu organizē 
Samu, Laivu un Āboliņu ģimenes.
 4. posms “Krogsalas apļi” – 
18. septembrī, reģistrēšanās no 
pulksten 10.00 līdz 10.45, no 
plkst. 10.45 līdz 11.00 sacensību 
atklāšana un starta vingrošana 
dalībniekiem un līdzjutējiem, 
starts pulksten 11.00 Zeltiņu pa-
gasta sporta un atpūtas parkā.
 Saskaņā ar nolikumu, 
kopvērtējumā tiek ņemti vērā 3 
posmu labākie rezultāti, tāpēc 
aicinām sporta entuziastus 
atbraukt uz Zeltiņiem un izbaudīt 
pagasta burvību nākamajos 
skrējiena posmos.

 Pasākums tiek īstenots ESF 
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 
ietvaros.

Elita Laiva,
biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi”” 

pārstāve

10. un 11. jūlijā ātrumlaivu sacensību laikā 
būs slēgts Alūksnes ezera iekšezers

 Sakarā ar Alūksnes 
ezerā 10. un 11. jūlijā 
notiekošajām ātrumlaivu 
sacensībām citiem ūdens 
transportlīdzekļiem sacensību 
dienās būs ierobežota 
pārvietošanās Alūksnes 
ezera iekšezera daļā.

 Iekšezers sacensību laikā 
laivu satiksmei un ūdens 
pakalpojumu sniedzējiem būs 
slēgts:
• sestdien, 10. jūlijā, no 
pulksten 8.00 līdz 19.30,
• svētdien, 11. jūlijā, no 

pulksten 8.00 līdz 15.00.

 Šīs nedēļas nogalē Alūksnes 
ezerā notiks Pasaules 
čempionāts GT30 laivu klasē 
un starptautiskas sacensības 
pārējās laivu klasēs. Plānots, ka 
sacensības sestdien sāksies 
pulksten 12.00, bet svētdien – 
10.00.

 Atšķirībā no citiem gadiem, 
šoreiz sakarā ar sacensību 
rīkošanas nosacījumiem 
Covid-19 pandēmijas dēļ 
skatītājiem nebūs iespējams 

iekļūt sacensību centrālajā 
teritorijā Pilssalā, kur atrodas 
sacensību centrs, sportistu 
komandas, ātrumlaivas. Šajā 
salas daļā uzturēsies tikai 
akreditētās personas – sportistu 
komandas, sacensību organiza-
tori un citas ar sacensību norisi 
saistītas akreditētas personas. 
Šī salas daļa būs slēgta jau no 
piektdienas vakara, kad sāks 
ierasties sportisti un organizatori, 
līdz svētdienas vakaram, kad 
sacensības būs noslēgušās.

Skatītājiem slēgts būs arī 
pašvaldības aģentūras “ALJA” 
ēkas skatu laukums. Daļēji 
norobežota sacensību norises 
laikā drošības apsvērumu 
dēļ būs pludmales daļa līdz 
gaisa trošu nobraucienam. Bez 
ierobežojumiem pārvietošanās 
un sacensību vērošana būs 
iespējama pārējā Pilssalas daļā, 
kā arī citviet gar iekšezera krastu.

 Sacensības organizē Latvijas 
Ūdens motosporta federācija, 
ūdens motosporta klubs “Nord 
Ost” un Alūksnes novada 
pašvaldība.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Attēlā ar līniju iezīmēta teritorija, kas sacensību laikā skatītājiem piee-
jama nebūs

101. dzimšanas dienā 
sumina jaunannieti 
Alfrēdu Škepastu
 3. jūnijā Alūksnes 
novada Jaunannas 
pagastā savu 101. dzimšanas 
dienu svinēja 
Alfrēds Škepasts.

 Svētku dienā jubilārs saņēma 
sveicienus no Alūksnes novada 
pašvaldības, Jaunannas pagasta 
pārvaldes un Alūksnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas.
 Škepasta kungs savu dižo 
jubileju kopā ar dzīvesbiedri 
Olgu sagaidīja pozitīvā noskaņā, 
būdams stiprs, dzīvespriecīgs 
un apņēmības pilns. Šogad 
sirsnīgais un optimistiskais 

jaunanniešu pāris svinēs arī 
skaistu, apaļu laulības jubileju.
 Saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem, Alūksnes no-
vada pašvaldība 100 un vairāk 
gadus sasniegušajiem novada 
iedzīvotājiem pasniedz svētku 
pabalstu 150 eiro apmērā.
 Cienījamajam jubilāram 
Alūksnes novada pašvaldība vēl 
stipru veselību, izturību un tikpat 
dzirkstošu optimismu!

Sagatavoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jubilārs Alfrēds Škepasts savā svētku dienā kopā ar dzīvesbiedri Olgu

Evitas Aplokas foto
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Atskatoties uz paveikto Alekseja 
Grāvīša Liepnas pamatskolā
 Grūts, sarežģīts, aktīvs, 
darbīgs un izaicinājumu 
pilns - ar šādiem vārdiem 
varētu raksturot aizvadīto 
mācību gadu. Kādam brīžiem 
nolaidās rokas, jo šķita, ka 
visa ir par daudz un ir ļoti 
grūti, kāds jutās kā zivs ūdenī, 
jo prata plānot savu laiku un 
tika ar visiem darbiem galā. 
Bet vasaras brīvlaiku gaidījām 
ļoti, un tas godam ir 
nopelnīts: visi skolēni sekmīgi 
pabeidza mācību gadu. 

 Neskatoties uz to, ka attālinātās 
mācības prasīja daudz enerģijas, 
skolēni aktīvi piedalījās arī 
dažādos konkursos gan skolā, 
gan ārpus tās, gūstot jaunas 
zināšanas, prasmes un pieredzi 
vairāk kā 20 konkursos. Aktīvākās 
konkursu dalībnieces bija Alise 
Terentjeva, Evelīna Grāve, Enija 
Bordāne, Tīna Rudbārža, Nika 
Gorkija, Rasa Stabinge. Meitenes 
ieguva arī godalgotās vietas. 
 Tuvojoties mācību gada 
noslēgumam, lai noskaidrotu 
pašu skolēnu redzējumu, kas 
attālinātās mācīšanās laikā 
ir grūts un kas patīkams, tika 
izsludināts skolēnu atziņu 
konkurss “Mācos pats!”. No mūsu 
skolas tajā piedalījās 2. klases 
skolēni Alise Terentjeva un Jānis 
Rakstiņš. Par dalību konkursā viņi 
saņēma IZM goda rakstu. 
 Jau vairākus gadus skolā notiek 
arī skaļās lasīšanas sacensības, 
šogad attālināti tajās piedalījās 
astoņi 5. klases skolēni. Novada 
mērogā startēja Sintija Krauja, 
Esmeralda Jakovļeva un Marta 
Bordāne. 
 Latviešu valodas aģentūras 
konkursos turpināja piedalīties 2., 
3. klases skolēni: aprīlī konkursā 
“Saulītes spēle”, maijā - “Mam-
ma+ maijpuķītes”.  Arī šoreiz 
balva – galda spēles – 3. klasei 
un 2. klases skolniecei Anastasijai 
Bērziņai. 
  Vizuālās mākslas konkursā 
“J. Vītola mūzika / tēma “Pļava” 
piedalījās 3. klases skolniece 
Sofija Fedotova, bet zīmējumu 
konkursā “Apsveikums Latvijas 
sportistiem Tokijas Olimpiskajās 
spēlēs!” - 3. klases skolnieks 
Raivis Borisans. 
 Tā kā nevarēja tikties klātienē 
un veltīt viens otram sirsnīgu acu 
skatienu un sirds mīļumu, tapa 
īpašs video sveiciens māmiņām, 
vecmāmiņām, vecvecmāmiņām 
Mātes dienā no Alekseja Grāvīša 
Liepnas pamatskolas skolēniem 
un skolotājiem. Bez šaubām, arī 
attālināti varēja sajust sirsnību un 
mīlestību, ko bērni veltīja saviem 
vistuvākajiem cilvēkiem. 
 Skolēni labprāt piedalījās āra 
sporta nodarbībās ar skolotāju 
Andri Spirku. 21. maijā attālināti 
un individuāli tika atbalstītas 
Olimpiskās dienas aktivitātes. 
 Lepojamies ar Nikas Gorkijas 
un Tīnas Rudbāržas panākumiem 
projekta “Esi līderis” konkursā “Es 
savai skolai”, kurā par projektu 
“Vingrinājumu komplekts, kur 
smelties iedvesmu vingrošanai 
mājas apstākļos” meitenes ieguva 
2. vietu valsts mērogā. 
 Pielāgojoties valstī noteik-
tajiem ierobežojumiem, daudzi 
kultūras norišu veidotāji pro-
grammai “Latvijas skolas soma” 
savu piedāvāto saturu veidoja 
tā, lai to būtu iespējams iepazīt 
attālināti. Piedāvājums ir plašs 
un daudzveidīgs. No tā šoreiz 

mūsu skolā populārākas bija 
teātra izrādes. Daudzi skolēni 
piedāvātās izrādes noskatījās 
kopā ar savu ģimeni. Leļļu teātra 
izrādi “Un atkal Pifs” noskatījās 
1. un 3. klases skolēni. Vērojot 
labsirdīgo stāstu par draudzību 
šajā izrādē, skolēni kārtējo 
reizi pārliecinājās, cik svarīgi ir 
“nedarīt otram to, ko pats sev 
negribētu”. Interesanti bija vērot 
leļļu izskatu, dekorācijas, sekot 
leļļu kustībai un iepazīt aktieru 
darbu. Pēc izrādes noskatīšanās 
3. klases skolēni latviešu valo-
das stundā, izmantojot īpašības 
vārdus, raksturoja izrādes tēlus. 
1. klases skolēni pirms izrādes 
skatīšanās prognozēja, kas tajā 
varētu notikt, bet pēc izrādes 
dizaina un tehnoloģiju stundā 
no plastilīna veidoja savu mīļāko 
tēlu. 
 Iluzionistu Daces un Enriko 
Pecolli radīto cirka izrādi “Alise 
brīnumzemē” vēroja 2. klases 
skolēni. Krāšņajā un aizraujošajā 
izrādē skolēni uzzināja, kas 
ir mūsdienīgs cirks, priecājās 
par burvju trikiem. No datoru 
ekrāniem skolēni vēroja skatuves 
dekorācijas, kas veidotas no video 
materiāliem, dažādus spece-
fektus, piena dūmu paklājus, 
krāsainos ziepju burbuļus. 
Iespaidu bija daudz, skolēniem 
bija jāizvēlas, kurš no tēliem viņš 
gribētu būt. 
 Latvijas Nacionālā teātra izrādē 
“Latvieši” dramaturģe Justīne 
Kļava un režisors Toms Treinis 
8., 9. klases skolēnus rosināja 
domāt par to, kādi bijām, kādi 
esam šobrīd, ko nozīmē cieņa, 
brīvība, kādas ir īstās un patiesās 
vērtības. Vizuālajā mākslā skolēni 
zīmēja un digitāli veidoja plakātus 
izrādei, bet literatūras stundā 
uzdeva jautājumus par izrādi. 
Šiem jautājumiem bija jāsākas ar 
noteiktiem vārdiem: Kas? Kur? 
Kad? Kāpēc? Tika noskaidrotas 
arī atbildes. Skolēnu uzdotie 
jautājumi liecināja, ka viņi izrādē 
ir bijuši klātesoši un izrāde ir 
mudinājusi domāt un vērtēt. 
 Komponista un producenta Jāņa 
Ķirša koncertlekciju “Ceļojums 
apkārt pasaulei. Pasaka par 
Sprīdīti” klausījās 4., 5. klases 
skolēni. Ceļojuma laikā varēja 
iepazīt ne tikai dažādu zemju 
kultūru un valodu, bet arī 
unikālas Latvijas kultūras vērtības 
un cilvēkus, piemēram, Pēteri 
Šņori, kurš ar Latvijā būvēto 
burinieku kuģi “Rota” kā pirmais 
latviešu kapteinis šķērsoja ekva-
toru, nonākot Argentīnas ostā Ro-
sario. Pieminot Latvijas Simtgades 
projekta “Karoga ceļš” stāstu, 
muzikāli “piestājām” un satikām 
pasaulē dzīvojošos latviešus. 
Pēc muzikālā ceļojuma klases 
stundas laikā skolēni atbildēja uz 
jautājumiem darba lapā, kā arī 
dalījās iespaidos par redzēto un 
dzirdēto.
 Skatīties izrādes tiešsaistē – tā 
ir jauna un neparasta pieredze, 

taču ceram, ka nākamajā mācību 
gadā Latvijas skolas somas 
piedāvājumu varēsim vērot 
klātienē, ne tikai datora ekrānā.
 Augustā ir paredzētas sportiskas 
aktivitātes, jo Alūksnes novada 
bērnu un jauniešu vasaras 
brīvā laika aktivitāšu projektu 
konkursam iesniegtais projekts 
“Vingrojam pareizi” tika atbalstīts. 
Trīs dienu aktivitāšu ciklā (ka-
tru dienu 3 stundu garumā) 
1.-4. klašu un 5.-8. klašu skolēnu 
grupas apgūs teorētiskās un 
praktiskās zināšanas par pa-
reizu vingrojumu izvēli un 
regulāras izpildīšanas nozīmi 
savas veselības uzlabošanai un 
nostiprināšanai. Sadarbojoties ar 
fizioterapeitu, katrs skolēns izvei-
dos savam veselības stāvoklim 
piemērotu vingrojumu kompleksu. 
Skolēni iesaistīsies arī motivējošās 
jauniešu grupas Street Wariorrs 
piedāvātajās aktivitātēs. Viens no 
projekta uzdevumiem ir turpināt 
iedzīvināt skolēnu ikdienā skolu 
uzņēmējdarbības projekta “Esi 
līderis” konkursa “Es savai skolai” 
2. vietas ieguvēju, mūsu skolas 
skolnieču izstrādāto projektu 
“Vingrinājumu komplekts, kur 
smelties iedvesmu vingrošanai 
mājas apstākļos”.
  Mācību gada nobeigumā jau 
vairākus gadus pēc kārtas skolēni 
saņem bijušā liepnenieša Vin-
centa Dindzāna stipendiju “Gada 
sasniegumi”. Tās saņemšanu 
atbalsta arī biedrība Liepna - 
manas mājas. Šogad stipendiju 
par sasniegumiem mācību darbā 
saņēma Katrīna Brice, Marta 
Bordāne, Sintija Krauja, Evelīna 
Grāve,  Enija Bordāne, 
Rasa Stabinge, Tīna Rudbārža, 
Nika Gorkija. Par godalgoto vietu 
iegūšanu mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos: Alise 
Terentjeva, Karīna Tarvāne, 
Evelīna Grāve, Enija Bordāne, 
Rasa Stabinge, Tīna Rudbārža, 
Nika Gorkija. Par godalgoto 
vietu iegūšanu sporta sacensībās: 
Renāte Siliņa, Evelīna Bondare- 
Bērziņa, Jurģis Šmats, Pēteris 
Baldiņš. 
 31. maijā e-klases pastā 
tika saņemts video sveiciens. 
Tajā skolotāja Jana Kalēja jeb 
skolotāja Sudraba, Tīna Rudbārža 
jeb Līga Didrihsone, 
Rasa Stabinge jeb Rasma Miegs, 
Nika Gorkija jeb Eina Šteina 
un Enija Bordāne jeb Skaidrīte 
Kociņa ar humoru atskatījās uz šo 
mācību gadu. Atveidotajos tēlos 
varējām saskatīt arī kaut ko no 
sevis. 
 Šis mācību gads lika saprast un 
iedvesmot vienam otru, jo neviens 
ceļš nav viegls. Bet ir labi pa to iet 
kopā. Mums visiem… Novēlam  
ienirt vasarā, izbaudīt un piedzīvot 
to, ko varam tikai vasarā! 

Skolotāju Ivetas Boroduškas, 
Zitas Rudbāržas un Janas 

Kalējas stāstījumu pierakstīja un 
papildināja Sanita Bordāne

Videosveiciens mācību gada pēdējā dienā 31. maijā

Mārkalnes pagastā 
atklāja Saules 
pulksteni

19. jūlijā notika ilgi gaidītā 
Saules pulksteņa atklāšana 
Mārkalnē. Tā bija saulaina 
svētku diena pagastā, jo 
ieguvām skaistu, sakoptu, 
īpašu vietu. Saules pulksteņa 
pamatakmens īpašs ar to, ka 
apmēram pirms 
12 tūkstošiem gadu šo 
granītu uz Mārkalni 
atnesis pēdējais 
leduslaikmeta ledājs. 
Tagad tas rādīs vietējo - 
Mārkalnes laiku. Atkarībā no 
gadalaika Mārkalnes vietējā 
laika nobīde no Latvijas 
joslas laika var būt pat par 
stundu atpakaļ, to rāda ēna 
no baltmetāla gnomona. 
Sadarbībā ar Alūksnes 
Tūrisma informācijas centru 
top informatīvā plāksne 
3 valodās.

 Akmeņkalis Ainārs Zelčs pat 
sākumā neticējis, ka 20 tonnu 
smags, vienu miljardu gadu 
vecs ragmāņa – biotīta rapakivi 
granīts Vīborgīts tiks atvests no 
ceļa malas uz Mārkalnes centru, 
lai kļūtu par unikālu Saules 
pulksteni. Naktī saules formas 
veidola spīdumu rada Mārkalnē 
ražotais bruģakmens. Šis dabas 

objekts ir pierādījums tam, 
ka komandas darbā svarīgs ir 
ikviens. 
 “Par īstiem talismaniem 
uzskata tieši dāvinātus akmeņus, 
kas mudina uz lieliem darbiem, 
atjauno zaudētos spēkus un 
pasargā no ļaunā. Šī dāvana, 
kā gaismas simbols no sirds, 
lai jums, mārkalnieši, ir kā 
saules enerģija: jo vairāk 
siltuma izstarosim, jo 
spožāk mirdzēsim savā 
pagastā, novadā un Latvijā,” 
novēl Mārkalnes 
pagasta pārvaldes vadītāja 
Iveta Driņina.
 Paldies vides zinātniekam 
Aldim Verneram par precīzu 
informāciju Saules pulksteņa 
laika uzstādīšanā, akmeņkalim 
Aināram Zelčam par gravēšanu 
akmenī, Jānim Sokam par 
organizatoriskajiem jautājumiem, 
„Mārkalnas Bruģim” par 
sadarbību, bijušajai pagasta 
pārvaldes vadītājai Daigai Vītolai 
un Alūksnes Tūrisma informācijas 
centram par idejas realizēšanu, 
Edgaram Sinātam par video 
„Saules akmens atklāšana”. 
Paldies visiem iesaistītajiem, kas 
palīdzēja radīt šo pagasta īpašo 
objektu, kur katrs varēs ievēlēties 
savu laimīgo saules stundu. 
 Mūsu mazais pagasts piedāvā 
Akmeņu tūri, kurā var apskatīt 
arī diženo Ķēniņkalna akmeni 
un Draudzības akmeni, Saules 
pulksteni un šī laukakmens 
otru pusi, uz kuras brīvdabas 
estrādē „Lakstīgalas” novietota 
kalēja Laimoņa Bāliņa metāla 
lakstīgalas instalācija. 
Interesentiem pieteikties 
uz izglītojošu nodarbību 
pie kultūras darba 
organizatores 
(mob.t. 25662273). 
Dosimies dabā!

Sanita Silirova,
kultūras darba organizatore 

Mārkalnes pagastā

Māra Šļivkas foto

“Saulesvija” 
21. jūlijā ievīsies 
Alūksnes novadā
 XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu 
un deju svētki šogad 
notiks, tomēr pavisam 
neierasti. Viens no svētku 
elementiem būs dziesmu un 
deju ceļš “Saulesvija”, kas 
jūlijā apciemos pašvaldības, 
kas izvēlējušās piedalīties 
šī gada svētkos. Alūksnes 
novadā “Saulesvija”, kas 
simbolizē tradicionālo, krāšņo 
dziesmu un deju svētku 
gājienu, ievīsies 21. jūlijā 
pulksten 16.00.

 Novada skolēnu kolektīvi 
šopavasar gatavoja savus 
videosveicienus, kas kopā 
ar kolektīvu fotoattēliem tiks 
izmantoti, gatavojot kopīgo 
videosveicienu.

 21. jūlijā dziesmu un deju 
svētku auto un svētku rīkotāju 

pārstāvji Alūksnē viesosies 
vienu stundu.
 - Esam plānojuši, ka pie 
Alūksnes Bānīša stacijas to 
sagaidīs Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestris. Tālāk ar vilcieniņu 
“Severīns” viesi dosies braucienā 
pa svētku stacijām, kur viņus 
sagaidīs jomu pārstāvji. Pie 
pašvaldības administratīvās 
ēkas deju kolektīvu pārstāvji 
un vadītāji, pie Jaunās pils būs 
stacija ar teātru dalībniekiem un 
folkloras kopa, pie tilta sagaidīs 
mūsdienu deju dejotāji, Pilssalā 
uz laipām savus tērpu modeļus 
demonstrēs vizuāli lietišķās 
mākslas joma (šuvējas), bet uz 
multifunkcionālās ēkas jumta – 
koru pārstāvji, - skaidro svētku 
koordinatore Alūksnes novadā, 
Izglītības pārvaldes metodiķe 
Inga Meirāne.



10. Alūksnes Novada Vēstis 08.07.2021.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
– Noteikumi) nosaka sociālās 
palīdzības pabalstu veidus, to 
apmēru, saņemšanas kārtību 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušai personai 
vai personai, kura ir bez mājokļa 
un atrodas Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, kā arī pieņemto 
lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību. 
2. Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā pieņem lēmumus par 
sociālās palīdzības piešķiršanu 
vai atteikumu un paziņo 
palīdzības pieprasītājam lēmumu 
par pabalsta piešķiršanu vai at-
teikumu.

II.  PABALSTU VEIDI

3. Alūksnes novada pašvaldība 
piešķir šādus sociālās palīdzības 
pabalstus:
3.1. pamata sociālās palīdzības 
pabalstus:
3.1.1. pabalstu garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai;
3.1.2. mājokļa pabalstu;
3.2. papildu sociālās palīdzības 
pabalstus:
3.2.1. pabalstu krīzes situācijā; 
3.2.2. pabalstu ēdināšanai 
pirmsskolas, vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs;
3.2.3. pabalstu veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai.

III.  PABALSTS GARANTĒTĀ 
MINIMĀLĀ 
IENĀKUMU LĪMEŅA 
NODROŠINĀŠANAI

4. Alūksnes novada pašvaldībā 
garantētais minimālais ienākumu 
slieksnis ir atbilstošs Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 33. panta pirmajā daļā 
noteiktajam.
5. Pabalstu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
aprēķina un piešķir atbilstoši 
2020. gada 17. decembra 
Ministru kabineta noteiku-
miem Nr. 809 “Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu” uz 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteikto laik-
posmu.
6. Piešķirto garantētā minimālā 
ienākuma pabalstu pārskaita 
uz iesniedzēja kredītiestādes 
maksājumu vai pasta norēķinu 
sistēmas kontu vai izmaksā 
skaidrā naudā. 
7. Pārvalde pabalstu garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai izmaksā vienu 
reizi mēnesī.

IV. MĀJOKĻA PABALSTS

8. Mājokļa pabalstu piešķir 
personām, kuras dzīvo un 
deklarējušas savu dzīvesvietu 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 
9. Mājokļa pabalstu piešķir un 
izmaksā Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likumā 
un 2020. gada 17. decembra 
Ministru kabineta noteiku-
mos Nr. 809 “Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu” noteiktajā 
kārtībā un apmērā un ņemot 
vērā 3. pielikumā noteiktās 
mājokļa pabalsta aprēķināšanai 
izmantojamās izdevumu pozīciju 
minimālās normas.
10. Piešķirto mājokļa 
pabalstu pārskaita nama 
apsaimniekotājam vai komunālo 
pakalpojumu sniedzējiem. 
Kurināmā iegādes izdevumus 
var segt, veicot pārskaitījumu 
piegādātājam, vai pārskaitot uz 
pabalsta pieprasītāja norādīto 
kredītiestādes maksājumu vai 
pasta norēķinu sistēmas kontu.
11. Lai saņemtu mājokļa pabals-
tu, pabalsta pieprasītājs iesniedz 
šādus dokumentus:
11.1. iesniegums;
11.2. dzīvokļa īres līgumu, ja 
dzīvoklis/mājoklis tiek īrēts 
(izņemot gadījumus, ja dzīvokļa/
mājokļa īpašnieks ir pirmās 
pakāpes radinieks); 
11.3.  izdevumus par 
dzīvojamās telpas lietošanu, 
telekomunikāciju pakalpojumiem 
un internetu, par pakalpojumi-
em, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, apliecinošus 
dokumentus par pēdējiem trīs 
kalendāriem mēnešiem; 
12. Mājokļa pabalstu piešķir 
uz laika posmu, kas noteikts 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā, un izmaksā 
vienu reizi mēnesi vai atsevišķos 
izņēmuma gadījumos vienu reizi 
trijos mēnešos. Mājokļa pabalstu 
cietā kurināmā iegādei izmaksā 
vienā reizē kalendārā gada laikā.
13. Mājokļa pabalstu nepiešķir 
dzīvokļa īpašniekam vai 
īrniekam, kurš dzīvoklī nedzīvo 
vai nodevis dzīvokli apakšīrē, vai 
citas personas lietošanā. 

V.  PABALSTS KRĪZES 
SITUĀCIJĀ

14. Pabalstu krīzes situācijā 
piešķir mājsaimniecībai 
vai atsevišķai personai 
mājsaimniecībā kurai katastrofas 
vai citu ārēju notikumu dēļ vairs 
nav iespēju izmantot ierastos 
problēmu risināšanas veidus, 
pati saviem spēkiem tā nespēj 
pārvarēt šo notikumu radītās 
sekas un tai ir nepieciešama 
materiāla palīdzība.
15. Pabalstu krīzes situācijā 
piešķir līdz valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba 
algas apmēram, neizvērtējot 
ienākumus. Atsevišķos gadījumos 
par pabalsta piešķiršanu 
lielākā apmērā, pēc Pārvaldes 
iesniegtajiem dokumentiem, 
izskata Alūksnes novada 
domes atbildīgajā komitejā, ja 
mājsaimniecība vai atsevišķa 
persona mājsaimniecībā 
ir sniegusi pamatojumu 
par nepieciešamību pēc 
lielāka vienreizējā pabalsta 
krīzes situācijā sakarā ar 
pamatvajadzību nodrošināšanu. 
Galīgo lēmumu par pabalsta 
apmēru, pamatojoties uz 
Alūksnes novada domes 

atbildīgās komitejas atzinumu, 
pieņem Pārvalde.
16. Pabalstu krīzes situācijā 
piešķir, pamatojoties uz ie-
sniegumu, valsts un pašvaldību 
informācijas sistēmās pieejamo 
informāciju un dokumentiem, kas 
apliecina krīzes situācijas rašanos 
un sociālā darbinieka atzinumu.
17. Pabalstu piešķir, ja 
pieprasītāja iesniegums saņemts 
ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā 
no mēneša, kad radusies krīzes 
situācija.
18. Pabalstu krīzes situācijā valstī 
noteiktās ārkārtējās situācijas 
dēļ piešķir laikposmā, kad 
valstī ir izsludināta ārkārtējā 
situācija sakarā ar Covid-19 
izplatību un normatīvajos 
aktos noteiktajā laikā pēc 
ārkārtējās situācijas beigām, ja 
mājsaimniecībai vai atsevišķai 
personai mājsaimniecībā 
saistībā ar ārkārtējo situāciju 
ir iestājušies apstākļi, kuru dēļ 
tai nav ienākumu vai arī tie ir 
ievērojami samazinājušies un 
tai ir nepieciešama materiāla 
palīdzība, lai nodrošinātu savas 
pamatvajadzības.
19. Pabalstu krīzes situācijā 
valstī noteiktās ārkārtējās 
situācijas dēļ piešķir 80 euro 
(astoņdesmit euro) mēnesī katrai 
mājsaimniecības personai.
20. Mājsaimniecībai 
vai atsevišķai personai 
mājsaimniecībā, tai skaitā 
audžuģimenei un aizbildnim, 
kam ir tiesības uz šo noteikumu 
19. punktā noteikto pabalstu 
krīzes situācijā valstī noteiktās 
ārkārtējās situācijas dēļ, kas 
aprūpē bērnu līdz 18 gadu 
vecumam, piešķirto pabalstu 
palielina Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 
pārejas noteikumos noteiktajā 
apmērā un kārtībā.
21. Pieprasot pabalstu krīzes 
situācijā valstī noteiktās 
ārkārtējās situācijas dēļ, 
mājsaimniecība vai atsevišķa 
persona mājsaimniecībā 
iesniedz iesniegumu, kurā 
detalizēti sniegta informācija 
par izveidojušos krīzes situāciju. 
Ja valsts un pašvaldību sistēmās 
nav iespējams pārbaudīt 
sniegtās informācijas patiesumu,  
mājsaimniecība vai atsevišķa 
persona mājsaimniecībā ie-
sniedz dokumentus, kas apliecina 
sniegto ziņu patiesumu.
22. Lēmumu par pabalsta krīzes 
situācijā piešķiršanu pieņem 
piecu darba dienu laikā un 
izmaksā divu darba dienu laikā 
no lēmuma pieņemšanas dienas. 

VI.  PABALSTS ĒDINĀŠANAI 
PIRMSSKOLAS, VISPĀRĒJĀS 
UN PROFESIONĀLAJĀS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

23. Tiesības saņemt pabalstu 
ēdināšanai ir pirmsskolas, 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādes audzēknim 
(līdz 22 gadu vecumam), ja tas ir 
no mājsaimniecības:
23.1. kura atbilst trūcīgas 
mājsaimniecības statusam, 
pabalstu piešķir uz trūcīgas 
mājsaimniecības statusa 
piešķiršanas laiku;

23.2. kura at-
bilst maznodrošinātas 
mājsaimniecības sta-
tusam, pabalstu piešķir 
uz maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusa 
piešķiršanas laiku;
24. Vispārējās izglītības iestādes 
audzēknim, pabalstu bērna 
ēdināšanas izdevumu segšanai 
piešķir, ņemot vērā izglītības 
iestādē noteikto vienas dienas 
pusdienu izmaksas/maksas 
apmēru, kas pēc Alūksnes no-
vada domes 2017. gada 
24. augusta saistošajos notei-
kumos Nr. 18/2017 “Saistošie 
noteikumi par ēdināšanas pakal-
pojuma maksas atvieglojumiem 
Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs” noteikto 
ēdināšanas maksas atvieglojumu 
piemērošanas, nepārsniedz 0,5% 
no valstī noteiktās minimālās 
mēneša algas dienā.
25. Profesionālās izglītības 
iestādes audzēknim, pabalstu 
bērna ēdināšanas izdevumu 
segšanai piešķir, ņemot vērā 
izglītības iestādē noteikto vienas 
dienas pusdienu izmaksas/mak-
sas apmēru, bet nepārsniedz 
0,5% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša algas dienā.
26. Pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēknim pabalstu bērna 
ēdināšanas izdevumu segšanai 
piešķir, ņemot vērā izglītības 
iestādē noteikto vienas dienas 
ēdināšanas izmaksas/maksas 
apmēru, kas pēc Alūksnes no-
vada domes 2017. gada 
24. augusta saistošajos notei-
kumos Nr. 18/2017 “Saistošie 
noteikumi par ēdināšanas pakal-
pojuma maksas atvieglojumiem 
Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs” noteikto 
ēdināšanas maksas atvieglojumu 
piemērošanas, nepārsniedz 0,5% 
no valstī noteiktās minimālās 
mēneša algas dienā. 
27. Pabalstu pārskaita pakal-
pojuma sniedzējam pēc rēķina 
saņemšanas par faktiskajiem 
ēdināšanas izdevumiem, ņemot 
vērā audzēkņa izglītības iestādes 
apmeklējumu.

VII.  PABALSTS VESELĪBAS 
APRŪPES PAKALPOJUMU 
APMAKSAI

28. Pabalstu veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai (turpmāk 
šajā nodaļā – Pabalsts) piešķir 
mājsaimniecības personai, 
kurai nepienākas normatīvajos 
aktos par veselības aprūpes 
organizēšanu un finansēšanu 
noteiktie veselības aprūpes pak-
alpojumu maksas atvieglojumi 
un, kura:
28.1. atbilst trūcīgas 
mājsaimniecības statusam; 
28.2. atbilst maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam.
29. Pabalstu piešķir šādā apmērā 
par: 
29.1. ārstniecības iestādes 
sniegto veselības aprūpes pak-
alpojumu, kas saņemts saskaņā 
ar ģimenes ārsta vai ārsta 
speciālista, vai Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta 
nosūtījumu – faktisko izdevumu 
apmērā;
29.2. recepšu medikamentu 

iegādi, kuri nav iekļauti valsts 
kompensējamo medikamentu 
sarakstā 50% no čekā un/vai 
cita attaisnojošā dokumentā 
uzrādītās kopējās summas 
par pēdējos sešos mēnešos 
iegādātajiem medikamentiem;
29.3. optisko briļļu vai 
kontaktlēcu iegādi – 50% apmērā 
no čekā uzrādītās summa par 
briļļu vai kontaktlēcu iegādi; 
29.4. zobu terapeitiskās un 
ķirurģiskās ārstēšanas pakalpo-
jumu - 50% no čekā uzrādītās 
summas;
29.5.  zobu protezēšanas pakal-
pojumu - 50% no čekā uzrādītās 
summas.
30. Kopējais piešķirtais Pabals-
ta apmērs vienai personai 
kalendāra gada laikā noteikumu 
29.  punktā minēto pakalpojumu 
apmaksai nevar pārsniegt 
200 euro (divi simti euro).
31. Pabalstu piešķir, ja 
mājsaimniecības persona 
iesniedz medikamentu recepšu 
kopijas vai e-recepšu izdru-
kas, ģimenes ārsta vai ārsta 
speciālista nosūtījuma kopi-
jas, izdevumus attaisnojošo 
dokumentu kopijas (uzrādot 
oriģinālus) par veselības aprūpes 
pakalpojumu izmaksām. Izdevu-
mu dokumentu var iesniegt sešu 
mēnešu laikā no tā izdošanas 
dienas. Pabalstu var pārskaitīt 
arī attiecīgajam pakalpojuma 
sniedzējam.

VIII. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS 
UN ATTEIKŠANAS KĀRTĪBA

32. Pabalstu piešķir Noteiku-
mos minētajai mājsaimniecībai 
vai atsevišķai personai 
mājsaimniecībā, vai tās li-
kumiskajam pārstāvim, kura 
savu dzīvesvietu deklarējusi 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, ja 
šajos Noteikumos nav noteikti citi 
pabalsta saņemšanas nosacījumi.
33. Nepieciešamā sociālā 
palīdzība mājsaimniecībai 
vai atsevišķai personai 
mājsaimniecībā tiek sniegta pēc 
iespējas tuvāk tās deklarētajai 
dzīvesvietai. 
34. Piešķirto pabalstu izmaksā:
34.1. ieskaitot pabalsta 
pieprasītāja norādītajā kontā;
34.2. pārskaitot pakalpojuma 
sniedzējam;
34.3. Alūksnes novada 
pašvaldības Grāmatvedībā 
(izņēmuma gadījumā). 
35. Pabalsta saņemšanai 
jāiesniedz:
35.1. iesniegums, norādot 
problēmu un vēlamo sociālās 
palīdzības pabalsta veidu;
35.2. iztikas līdzekļu 
deklarācija, kurā 
mājsaimniecība vai atsevišķa 
persona mājsaimniecībā 
sniedz informāciju par sa-
viem ienākumiem, līdzekļu 
uzkrājumiem un materiālo 
stāvokli. Iztikas līdzekļu 
deklarācija nav jāiesniedz, ja tiek 
pieprasīts 3.2.1. apakšpunktā 
minētais pabalsts. Iztikas 
līdzekļu deklarācija atkārtoti 
nav jāiesniedz, ja pabalsts tiek 
pieprasīts laika posmā, kad 
mājsaimniecībai ir noteikta 
atbilstība trūcīgas 

Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā
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Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 15. punktu
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vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam. 
36. Pārvaldes sociālā darba 
speciālisti, veicot perso-
nas sniegto datu apstrādi 
pašvaldības Sociālās palīdzības 
administrēšanas informācijas 
sistēmā (SOPA) un izmantojot 
valsts vienotās informācijas 
sistēmas, pārbauda perso-
nas sniegtās ziņas, novērtē 
mājsaimniecības ienākumu 
un materiālā stāvokļa līmeni 
un sadarbībā ar iesniedzēju 
elektroniski sagatavo izti-
kas līdzekļu deklarāciju. Ja 
nepieciešams, Pārvaldes sociālā 
darba speciālists pirms lēmuma 
pieņemšanas, pārbauda 
sniegto ziņu patiesumu, 
apsekojot mājsaimniecību 
dzīvesvietā un sastāda aktu par 
mājsaimniecības apsekošanu 
dzīvesvietā.
37. Ja mājsaimniecība 
vai atsevišķa persona 
mājsaimniecībā neatbilst No-
teikumos noteiktajiem pabalsta 
saņemšanas nosacījumiem, 
Pārvalde pieņem lēmumu par 
pabalsta atteikšanu.
38. Pārvalde desmit darba 
dienu laikā no iesnieguma, 
iztikas līdzekļu deklarācijas un 
visu nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas dienas pieņem 
lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
vai par atteikumu piešķirt pabals-
tu, ja šajos Noteikumos nav no-
teikts cits lēmuma pieņemšanas 

termiņš.
39. Pabalstu izmaksā 
viena mēneša laikā no lēmuma 
par pabalsta piešķiršanu 
pieņemšanas dienas, ja šajos 
Noteikumos nav noteikts cits 
izmaksas termiņš.

IX.  LĒMUMU 
APSTRĪDĒŠANAS UN 
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

40. Pārvaldes lēmumu var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē.
41. Alūksnes novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

X.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
42. Noteikumi stājas spēkā 
2021. gada 1. jūlijā.
43. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu spēku zaudē 
Alūksnes novada domes 
2020. gada 30. aprīļa saistošie 
noteikumi Nr. 11/2020 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā”.

 Alūksnes novada 
domes saistošo noteikumu 
projekta “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
Ņemot vērā grozījumus Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā un 2020. gada 
17. decembra Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 809 “Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu”, ir 
nepieciešams veikt grozījumus 
Alūksnes novada pašvaldības 
2020. gada 30. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 11/2020 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā”, kuri nosaka 
sociālās palīdzības pabalstu 
veidus, apmērus un saņemšanas 
kārtību. Saistošo noteikumu 
grozījumus sagatavot nav 
lietderīgi, jo esošajos saistošajos 
noteikumos ir būtiski liels 
grozījumu normu apjoms, tādēļ 
nepieciešams pieņemt jaunus 
saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts 
Saistošo noteikumu projektā: 
- ietverts saistošo noteikumu 
vispārīgie jautājumi;
- noteikts pabalsta garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai apmērs un 
piešķiršanas kārtība – III nodaļa;
- noteikts mājokļa pabalsta 
apmērs un piešķiršanas kārtība – 
IV nodaļa;
- noteikts pabalsta krīzes 
situācijā apmērs un piešķiršanas 
kārtība - V  nodaļa;
- noteikts pabalsta ēdināšanai 
pirmsskolas, vispārējās un 
profesionālajās izglītības iestādēs 
apmērs un piešķiršanas kārtība 
-  VI nodaļa:
- noteikts pabalsta veselības 
aprūpes pakalpojumu apmaksai 

apmērs un piešķiršanas kārtība - 
VII nodaļa;
- reglamentēta pabalstu 
piešķiršanas/atteikšanas 
kārtība- VIII nodaļa;
- noteikta lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība – 
IX nodaļa;
-  noslēguma jautājumi – 
X nodaļa.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu  
2021. gada pašvaldības budžetā 
būs nepieciešams 
papildus finansējums ap 
100000 euro -  no 
01.01.2021. garantētā minimālā 
ienākuma slieksnis no 
64,03 euro palielināts uz 
109 euro mājsaimniecības 
pirmajai personai un 76 euro 
pārējām mājsaimniecības 
personām. Mājokļa pabalsts no 
01.07.2021. būs pamata 
sociālās palīdzības pabalsts, 
kuru varēs saņemt katru 
mēnesi. Ja ģimenei 
(personai) līdz 30.06.2021. 
atbilstoši pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem būs 
piešķirts dzīvokļa pabalsts, 
Pārvaldei būs jānodrošina 
mājokļa pabalsta pārrēķins 
atbilstoši šā Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 
35. panta ceturtajai daļai un 
36. panta piektajai daļai par 
laika periodu no 01.01.2021. 
līdz 30.06.2021.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Projekts šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
5.1. Visas personas, kuras skar 
šo noteikumu piemērošana, 
var griezties Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldē, Uzvaras 
ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā 
vai Alūksnes novada pašvaldībā, 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 
novadā.
5.2. Ja saistošo noteikumu 
projekts skar administratīvās 
procedūras, privātpersonas, 
pēc attiecīgā lēmuma 
saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu 
var pārsūdzēt mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās dienas 
Administratīvajā rajona tiesā, 
Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4201. 
5.3. Saistošie noteikumi tiks 
publicēti Alūksnes novada 
pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes 
novada pašvaldības interneta 
mājaslapā www.aluksne.lv.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas. 

Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā

Izdarīt Alūksnes novada domes 
2017. gada 24. augusta 
saistošajos noteikumos 
Nr. 13/2017 “Saistošie noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža” 
šādu grozījumu:

Izteikt saistošo noteikumu 
2. punktu šādā redakcijā:
“2. Iesniegumu par koku ciršanu/
saglabāšanu persona iesniedz 
Alūksnes novada pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrā, 
pagasta pārvaldē vai izmantojot 
portālu www.latvija.lv.”

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu projektu

“Par grozījumu Alūksnes 
novada domes 2017.gada 

24.augusta saistošajos notei-
kumos Nr. 13/2017 “Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu 

ārpus meža””

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Alūksnes novada pašvaldības 
iesaistīšanās ERAF projektā 
“Pašvaldības klientu informācijas 
pārvaldības risinājums”. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Iedzīvotājiem tiks dota iespēja 

iesniegt pieteikumu par koku 
ciršanu ārpus meža, izmantojot  
portālu www.latvija.lv.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu īstenošanai 
nav finansiālas ietekmes uz 
pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Saistošajiem noteikumiem 
nav tiešas ietekmes uz 
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Saistošie noteikumi neparedz 
administratīvās procedūras 
un veicamās darbības 
privātpersonai. Privātpersonas 
par saistošo noteikumu 
piemērošanu var vērsties 
Alūksnes novada pašvaldībā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Nav attiecināms.

 Izdarīt Alūksnes novada 
domes 2016.gada 
24.novembra saistošajos n
oteikumos Nr. 23/2016 “Par 
pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas
un atskaitīšanas kārtību 
Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā 
redakcijā:
“4. Vecāks vai cits bērna 
likumiskais pārstāvis (turpmāk 
- vecāks) var reģistrēt bērnu 
izvēlētajā izglītības iestādē 
klātienē vai izmantojot portālu 
www.latvija.lv.”
2. Papildināt ar 6.1 un 
6.2 punktiem šādā redakcijā:
“6.1 Reģistrējot bērnu ar portāla 
www.latvija.lv starpniecību, 
vecāks aizpilda pieteikuma 
veidlapu.
6.2 Portālā www.latvija.lv iesn-
iegtais pieteikums tiek nosūtīts 
uz Alūksnes novada Izglītības 
pārvaldes elektronisko 
adresi. Alūksnes novada 
Izglītības pārvalde reģistrē 
iesniegumu un, norādot 
iesnieguma saņemšanas 
datumu un precīzu laiku, 
nosūta to attiecīgajai 
pirmsskolas iestādei/iestādēm 

tālākai apstrādei.”

3. Izteikt 8. punktu šādā 
redakcijā:
“8. Vecākam ir tiesības mainīt 
iesniegumā norādīto vēlamo 
izglītības iestādes apmeklēšanas 
sākuma laiku, kā arī atsaukt savu 
iesniegumu, iesniedzot izglītības 
iestādē  vai  caur portālu 
www.latvija.lv attiecīgu 
iesniegumu vai elektroniski 
informējot izglītības iestādi.”

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu projektu 
“Par grozījumiem Alūksnes 
novada domes 2016. gada 
24. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 23/2016 “Par 
pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas 
un atskaitīšanas kārtību 

Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs””

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Alūksnes novada pašvaldības 
iesaistīšanās ERAF projektā 
“Pašvaldības klientu informācijas 
pārvaldības risinājums”. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Iedzīvotājiem tiks dota iespēja 
pieteikt bērnu rindā pirmsskolas 

izglītības iestādē, izmantojot  
portālu www.latvija.lv.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu īstenošanai 
nav finansiālas ietekmes uz 
pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 
Saistošajiem noteikumiem 
nav tiešas ietekmes uz 
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Saistošo noteikumu projekta 
ideja apspriesta Alūksnes novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītāju sanāksmē 2021. gada 
25. maijā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
Nav attiecināms.

7. Cita informācija 
Nav.

Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 
24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2016 “Par 
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas 
un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes 
novada domes

18.06.2021. lēmumu Nr. 165 
(protokols Nr. 10, 7. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 16/2021

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes 
novada domes 

27.05.2021. lēmumu Nr. 144 
(protokols Nr. 9, 10. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 14/2021

Par grozījumu Alūksnes novada domes 
2017. gada 24. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 13/2017 “Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
Izdoti pamatojoties uz Meža likuma 8. panta otro daļu, 
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 
Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

SPĒKĀ NO 09.07.2021.

SPĒKĀ NO 09.07.2021.



12. Alūksnes Novada Vēstis 08.07.2021.

Alūksnē
29. jūlijs - 1. augusts Alūksnes 
pilsētas svētki.

Alūksnes muzejā
Pasākumi un citas aktivitātes
10. un 24. jūlijā 11.00 
ekskursija pa Alūksnes Muižas 
parku. Sākums no Alūksnes 
Jaunās pils. Dalības maksa: 
pieaugušajiem 2,50 EUR, 
skolēniem, studentiem, 
pensionāriem 1,00 EUR. Lūdzam 
ekskursijai pieteikties iepriekš pa 
tālruni 25665538.
30. jūlijā pārrobežu sadarbības 
projekta “630 verstis 
pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis” 
pasākumi Alūksnes Jaunajā 
pilī un Alūksnes Muižas parkā. 
Aicinām sekot informācijai. 
Svētku reizēm un vaļasbrīdim 
Alūksnes muzejs piedāvā 
izbraucienus pa Alūksnes muižas 
parku ar velorikšu 1-2 personām! 
Funktierēšanas spēles 
“Mazatklātā Alūksne” un 
“Mazatklātā Alūksne 2. Alūksnes 
muižas robežās” piedāvā 
pastaigu pilsētvidē, veicot 
uzdevumus viedtālruņa aplikācijā 
Actionbound un iepazīstot 
Alūksnes ēku stāstus. Dalības 
maksa: pieaugušajiem 
2,50 EUR, skolēniem, 
studentiem, pensionāriem 
1,00 EUR.

Ekspozīcijas un izstādes:
Alūksnes pastāvīgā vēstures 
ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. 
Keramikas amata meistara Uģa 
Puzuļa jubilejas izstāde vasaras 
izstāžu zālē “Ledus pagrabs”.
Ilonas Jahimovičas gludekļu un 
mazgāšanas priekšmetu privātā 
kolekcija. Izstāde skatāma līdz 
28. augustam. 
“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”.
J. Medmana privātā mēbeļu 
kolekcijas izstāde “19. gs. 
muižkungu guļamistaba”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. 
Izstāde “No trimdas Latvijā – 
Austras Lindes 120 tautu meitu 
miniatūras”. 
“Totalitārajā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”. 
“Skulptūras un citi nesenās 
pagātnes liecinieki”. 
V. Blūma foto izstāde “Alūksne 
toreiz un tagad”. 

Virtuālās izstādes muzeja 
mājas lapā www.aluksnespils.lv:
“100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
“No miesta līdz pilsētai”. 
“Alūksnes ēku foto albums”. 
“Kad emocijām nav robežu”. 
“Aiz Tēvzemes robežas”. 

Sporta aktivitātes
8. jūlijā 18.00 Alūksnes 
muižas parkā skriešanas seriāla 
“Izskrien vasaru” 2. posms.
9.-11. jūlijā Alūksnes ezerā 
Pasaules čempionāta sacensības 
ūdens motosportā. Informācija 
sekos.
15. jūlijā 18.00 Alūksnes 
muižas parkā skriešanas seriāla 
“Izskrien vasaru” 3. posms.
22. jūlijā 18.00 Alūksnes 
muižas parkā skriešanas seriāla 
“Izskrien vasaru” 4. posms.
25. jūlijā 11.00 sporta centrā 
“Mežinieki” Latvijas kalnu 
velosipēdu maratons.
22. jūlijā 18.00 Alūksnes 
muižas parkā skriešanas seriāla 
“Izskrien vasaru” 5. posms.
31. jūlijā 12.00 “Ghetto basket” 
sacensību sākums pie Alūksnes 
Kultūras centra.
Piezīme. Sporta sacensību norise 
notiks saskaņā ar MK notei-
kumiem „Par sporta sacensību 
organizēšanu “Covid” epidēmijas 
laikā.

Alsviķu pagastā
19., 26. jūlijā 10.00 
datorapmācības senioriem 
Alsviķu bibliotēkā Strautiņos.
21., 28. jūlijā 10.00 senioru 
grupas “Par prieku sev un citiem” 
tikšanās Alsviķu bibliotēkā.
Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Kopš tu neskaties vairs 
ar acīm, bet skaties ar sirdi, kopš 
tu neklausies vairs ar ausīm, bet 
klausies ar sirdi, tava sirds, kas 
ieguvusi redzi un dzirdi, vairs 
nepārstās sāpēt, – tu esi glābts” 
- literātam, skolotājam, muzeju 
darbiniekam Jānim Grestem 
- 145, rakstniecei, žurnālistei 
Monikai Zīlei - 80.

Annas pagastā
31. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos 
kapusvētki.

Jaunannas pagastā
Līdz 11. jūlijam 

Jaunannas tautas namā
pērļu kroņu izstāde “Nāc, 
māsiņa, rotāties!” (lai apskatītu 
izstādi, lūgums zvanīt pa tālruni 
29495371).
23. un 26. jūlijā 
Jaunannas Zaķusalā un 
parkā pie Jaunannas 
tautas nama foto mākslas 
meistardarbnīcas ar fotogrāfi  
Kristiānu Zelču projekta 
“Piedzīvojums ar pievienoto 
vērtību un pašizaugsmi” ietvaros.

Jaunlaicenes pagastā
24. jūlijā Jaunlaicenes muižas 
svētki:
15.00 koncertizrāde bērniem 
“Sīki, mazi kukainīši”. Ieeja bez 
maksas
17.00 Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas deju kopas 
“Bramaņi” un folkloras kopas 
“Putnis” koncerts. Ieeja bez 
maksas
20.00 kapusvētku balle kopā 
grupu “Galaktika”. Ieejas maksa 
4,00 EUR.
Sakarā ar valstī noteik-
tajiem Covid-19 izplatības 
ierobežojumiem, pasākumu 
programmā var notikt izmaiņas. 
Lūdzu sekojiet informācijai!
25. jūlijā 13.00 Opekalna 
kapos kapusvētki.

Jaunlaicenes muižas muzejā:
Pamatekspozīcijas “Jaunlaicenes 
muiža” un “Malēnieša pasaule”
Izstādes:
“Ja ikviens tik zemē sētu” 
 “Noklusētā varonība. Latvijas 
Neatkarības karš 1918.-1920.”
Pagalma izstāde ar aktivitātēm: 
“Malēnieša raksturs jeb ak, 
prieks, ak, lustes, ak borģele!” 
(pēc iepriekšēja pieteikuma un 
piemērotos laika apstākļos)
Izstāde ārpus muzeja: pastaiga 
bez pavadoņa pa Jaunlaicenes 
muižas parka teritoriju, izlasot 
10 informatīvos stendus par 
Jaunlaicenes muižas apbūvi. 
Pirmais stends atrodas pie 
muzeja ēkas. Ja nepieciešams, 
muzejā var saņemt muižas plānu
Virtuāla izstāde “Opekalna 
draudzes muižas” pieejama: 
www. jaunlaicenesmuzejs.lv
Izglītojošās nodarbības dažāda 
vecuma apmeklētājiem
Nodarbības brīvā dabā 

“Dārgumu meklēšana” un 
orientēšanās spēle “Ar varonību 
kabatā”. Pieteikties un sīkāku 
informāciju par epidemioloģiskās 
drošības pasākumiem 
nodarbībās un nodarbību 
norisi var iegūt, zvanot pa tālruni 
29356277.

Kalncempju pagastā
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā:
Līdz 18. septembrim Tautas 
lietišķās mākslas studijas “Kalme” 
un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas 8. klašu skolēnu 
darbu izstāde “Pretstati”.
Līdz 31. jūlijam muzeja krājuma 
izstāde “Mazs pulks - dižs darbs”, 
izstāde veltīta Kalncempju 
23. mazpulkam.

Liepnas pagastā
24. jūlijā no 10.00 līdz 13.00 
foto orientēšanās “Apskati 
Liepnu!”, sākums no Liepnas 
tautas nama, aicinām piedalīties 
gan ģimenes, gan individuāli bez 
vecuma ierobežojuma
17.00 brīvdabas estrādē 
“Saidupīte” muzikāls pasākums 
“Sveiciens vasarai” ar Liepnas 
pagasta vokālistu piedalīšanos 
un Liepnas tautas nama 
dramatiskā kolektīva 
“Troksnis” pirmizrāde “Viņa ir 
īstā, muterīt!”. komēdijas autors 
A. Niedzviedzis
20.00 Liepnas pagasta centrā 
ekstremāls velo šovs “Greentrials 
Bike Tour!”
22.00 brīvdabas estrādē 
“Saidupīte” balle.
Ņemot vērā esošo situāciju, 
ievērosim drošības pasākumus, 
tāpēc lūgums sekot informācijai!
25. jūlijā kapusvētki: 14.00 
Sprinduļkalna kapos, 15.00 
Saidu kapos, 16.00 Liepnas 
kapos.

Mālupes pagastā
31. jūlijā 12.00 kapusvētki 
Mālupes kapos.

Pededzes pagastā
24. jūlijā 14.00 kapusvētki 
Kūdupes kapos.
Pededzes tautas namā, 
piesakot pa tālruni 29176039 
un ievērojot epidemioloģiskās 
drošības prasības, apskatāma 

pamatekspozīcija “Pededzes senā 
sadzīve”.
- Tematiska pasākuma 
apmeklējums “Lellīšu tīšana”
- Īpašais piedāvājums kāzām pēc 
Pededzes pagasta pareizticīgo 
iedzīvotāju kāzu rituāla 
tradīcijām, kuras iereģistrētas 
Latvijas Nacionālajā nemateriālā 
kultūras mantojumā sarakstā
- Speciālais piedāvājums: kāzām, 
vecpuišu/ vecmeitu ballītēm
Vēl piedāvājumā: apmeklēt 
latviešu pasaku taku, vizināties 
zirga pajūgos, nogaršot Pededzes 
pankūkas, apmeklēt pareizticīgo 
baznīcu.

Veclaicenes pagastā
Jūlijā Veclaicenes tautas 
namā Māra Salmiņa ziedu un 
dabas gleznu izstāde. 
Pieteikties pa tālruni 26468307. 
Ievērosim visus valstī noteiktos 
ierobežojumus.

Zeltiņu pagastā
24. jūlijā skrējiena 
“Mizojam, ka prieks” 2. posms 
“Zūdam Ieviņās” Oļega Ivanova 
nekustamajā īpašumā “Ieviņas”. 
Reģistrēšanās 10.00-10.45, 
sacensību atklāšana un starta 
vingrošana dalībniekiem un 
līdzjutējiem 10.45-11.00, starts 
11.00.
Zeltiņu vēstures krātuvē: 
pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu 
zvaigzne” (veltījums Edgaram 
Liepiņam), “Nesenā pagātne”, 
“Novadnieku istaba”, “Mana 
skola Zeltiņos”. Ārtelpu izstāde 
“Pēteris Logins - sporta tradīciju 
veidotājs Zeltiņos”.

Ziemera pagastā
Māriņkalna bibliotēkā 
izstādes: “Visi notikumi nāk no 
dzīves…” (rakstniecei 
M. Zīlei – 80), “Ārstniecības 
augi – tavai veselībai”, “Daudzas 
balsis, doma viena – Tautu tuvu 
dara man” (kordiriģentam 
Edgaram Račevskim – 85), 
“Bērnu, jauniešu un Vecāku 
žūrija – 2021” - jaunā grāmatu 
kolekcija.

Apkopoja: Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras, sporta, atpūtas norises jūlijā Alūksnes novadā

24. jūlijā 14.00 Kūdupes kapos.
25. jūlijā 13.00 Opekalna 
kapos.
25. jūlijā 14.00 Sprinduļkalna 
kapos.
25. jūlijā 15.00 Saidu kapos.
25. jūlijā 16.00 Liepnas kapos.

31. jūlijā 12.00 Mālupes kapos.
31. jūlijā 16.00 Ezeriņu kapos.
1. augustā 11.00 Alūksnes 
Lielajos kapos, 12.00 Alūksnes 
Mazajos kapos.
8. augustā 13.00 Zeltiņu kapos.

Kapusvētki Alūksnes 
novada kapsētās

Plānā iekļautās norises notiks atbilstoši tā brīža epidemioloģiskās drošības noteikumiem.
Atkarībā no situācijas plānā var notikt izmaiņas, lūdzam sekot informācijai!

Alūksnes novada pašvaldības organizētais "Amatnieku 
un mājražotāju tirgus Alūksnes pilsētas svētkos"
  Norises datums: 31.07.2021.
Vieta: Alūksnes pilsētas centrā
Laiks: 9.00-15.00

  Tirdziņā var piedalīties juridiskas 
un fi ziskas personas, kuras veic:
* augstvērtīgu pašizgatavotu 
amatniecības izstrādājumu 
tirdzniecību;
* Alūksni reprezentējošu suvenīru 
tirdzniecību;
* pašizgatavotas, pašaudzētas 
pārtikas izstrādājumu tirdzniecību, 
produktu degustāciju;
* pašizgatavotu alus, vīna un 
stipro alkoholisko dzērienu 
tirdzniecību, produktu degustāciju;
* radošās darbnīcas un 
amatniecības meistarklases.
  Pretendenta atbilstību dalībai 
tirdziņā izvērtē organizators.
Organizators patur tiesības 
samazināt dalībnieku skaitu 
atbilstoši COVID-19 izplatības 
ierobežošanas pasākumiem.
Pieteikšanās līdz 20.07.21.
  PIETEIKUMA ANKETA ŠEIT: 
https://ej.uz/qm5r 
Līdz 23.07. uz e-pastu tiks 
nosūtīts apstiprinājuma e-pasts un 

priekšapmaksas rēķins par dalību 
tirgū.
Tirdziņa dalībnieki veic rēķina 
apmaksu ar bankas pārskaitījumu 
norādītajā termiņā.
Neierašanās gadījumā dalības 
maksa netiek atmaksāta.

Dalības maksa tirdziņā tiek no-
teikta, pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes 2018.gada 
27. septembra saistošajiem 
noteikumiem “Par Alūksnes 
novada pašvaldības nodevām”.




