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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

Pagarināts 
autobusa izpildes 
laiks
 Autotransporta direkcija 
informē, ka maršrutā Nr.7770 
Alūksne – Cēsis viena reisa 
izpildes laiks tiks nedaudz 
pagarināts. 

 Ņemot vērā autoceļu 
remontdarbus un to, ka Apes 
novadā maršruta maršrutā 
Nr.7770 Alūksne–Cēsis rīta 
reisā brauc daudz skolēnu, kā 
dēļ ir nepieciešams ilgāks laiks 
pasažieru apmaiņai, autobuss no 
Cēsu autoostas izbrauks 
10 minūtes agrāk – plkst. 5.55, 
bet galapunktā, Alūksnes 
autoostā, tas būs ierastajā laikā.

Invalīdu 
biedrības 
pasākums
 Aicinām uz Ziemassvētku 
pasākumu šā gada 
19. decembrī pl. 10.00  
Alūksnes Kultūras centra 
mazajā zālē. Iepriekšējā 
pieteikšanās pa telefonu 
26760283

Alūksnes invalīdu 
biedrības valde

Pabeigta Industriālās ēkas būvniecība

Druvis Mucenieks,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

 Noslēgušies būvniecības darbi 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) projekta 
“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 
apbūves teritorijas attīstība 
1. kārta” ietvaros, kuru laikā 

Rūpniecības ielā 1A tika 
izbūvēta industriālā teritorija ar 
uzņēmējdarbībai piemērotu ēku, 
kā arī veikta Rūpniecības 
un Ganību ielu pārbūve. 

 Ekspluatācijā nodota 
jaunuzceltā industriālā teritorija 
ar uzņēmējdarbībai piemērotu ēku 
Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, kuru 
turpmākai izmantošanai 

uzņēmējiem plānots nodot 
rīkojot izsoli. Ēkas kopējā platība 
ir 991,6 m2. 
Ēka sastāv no ražošanas 

un noliktavas telpas 876,5 m2 
platībā, kā arī biroja un 
tehniskajām telpām 
115,1 m2 platībā.  

Projekta kopējās izmaksas ir 2,37 miljoni eiro, tajā skaitā ERAF fi nansējums - 1,83 miljoni eiro
Druvja Mucenieka foto

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
var maksāt internetbankā
 Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums 
SIA “Pilsētvides serviss” 
Alūksnes novada iedzīvotājiem 
ir nodrošinājis iespēju 
norēķināties par pakalpojumu 
internetbankā, pārskaitījumu 
veicot uz SIA “Pilsētvides 
serviss” kontu, kādā no 
ērtākajām bankām. 
Maksājot internetbankā, 
jāatceras norādīt rēķina 
numuru un uzņēmuma rekvizītus 
(SIA “Pilsētvides serviss”, reģ. Nr. 
40003244831).

 Maksājumiem pieejamie bankas 
konti: 

•  A/S “Luminor Bank” 
LV70NDEA0000083605338
•  A/S “Swedbank” 
LV02HABA0001408031721
•  A/S “DNB banka” 
LV96RIKO0002013078565
•  A/S “SEB banka” 
LV92UNLA0050022547912
•  AS “Citadele”    
LV07PARX0012757830001.

 Tāpat norēķinus var veikt 

klātienē norēķinu centrā Alūksnē, 
Rūpniecības ielā 8F, ar karti vai 
skaidrā naudā, kā arī lielveikalos 
“Maxima”. 
 Atgādinām, ka rēķina 
apmaksa jāveic līdz katra 
mēneša 20. datumam un tikai pēc 
rēķina saņemšanas.

 Sekojiet informācijai 
www.pilsetvide.lv sadaļā “Alūksne” 
un pašvaldības mājaslapā 
www.aluksne.lv.

 SIA “Pilsētvides serviss” ir 

sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas uzņēmums, viens no vado-
šajiem reģionālajiem pakalpojumu 
sniedzējiem Latvijā. Pamatojoties 
uz atklāta konkursa „Atkritumu 
apsaimniekošana Alūksnes novada 
teritorijā” rezultātiem, uzņēmums 
kopš 2017. gada 12. novembra 
nodrošina sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus 
Alūksnes novadā. 

SIA “Pilsētvides serviss”
Tālruņi uzziņām: 64382838; 
26622989; 67461592; 28658000

Alūksnē, laukumā pie 
administratīvās ēkas 

Dārza ielā 11

Mājražotāju un amatnieku

23. decembrī
no plkst. 9.00 

līdz plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 18.12. 
pa tālruni 29207776 vai 

e-pastu 
gundegaand@gmail.com

TIRDZIŅŠ

Sēdes 

Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēde 

13. decembrī 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde 
 18. decembrī 10.00

Finanšu komitejas sēde  
 21. decembrī 10.00

Domes sēde   
 28. decembrī 10.00

Sēdes notiek Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvās ēkas

Mazajā zālē, Dārza ielā 11, 
Alūksnē.

Var iegādāties Alūksnes kalendāru 2018. gadam
 Alūksnes tūrisma informācijas 
centrā ir iespējams iegādāties 
jauno sienas kalendāru 
“Alūksne” 2018. gadam, kurā uz 
pilsētu visa gada garumā varēs 
lūkoties ainaviskās fotogrāfi jās, 
kas uzņemtas no putna lidojuma. 

 - Kalendārs ir A3 formātā. 
Gandrīz visu tajā izmantoto 
fotogrāfi ju autors ir Alvits 
Grīvnieks, taču kalendārā iekļauti 
arī Intara Zitāna un Anrija Jargana 
uzņemtie Alūksnes skati. 
Kalendārā ievietota informācija arī 
par lielākajiem kultūras un sporta 
pasākumiem novadā nākamajā 
gadā, - stāsta Alūksnes novada 

pašvaldības tūrisma mārketinga un 
reklāmas speciālists Aigars Ribušs.
 Kalendāra pārdošanas cena ir 
2,60 eiro. Svētku gaidās tūrisma 
informācijas centrā Alūksnē var 
iegādāties arī citas dāvanas ar 
Alūksnes simboliku - šokolādes 
tāfelīti, kas iepakota īpaši 
veidotā kastītē ar Alūksnes 
fotoattēliem, krūzīti ar krāsainiem 
pilsētas skatiem, kladi ar Alūksnes 
logo un citus kvalitatīvus suvenīrus.
 Tūrisma informācijas centrs 
atrodas Pils ielā 25A, tā darba 
laiks ziemā ir no pirmdienas līdz 
piektdienai no pulksten 9.00 līdz 
17.00, sestdienās - no pulksten 
10.00 līdz 15.00.



2.  Alūksnes Novada Vēstis 29.11.2017.

Pašvaldībā www.aluksne.lv

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
Reģistrācijas apliecības Nr.M 001229. Atbildīgā par izdevumu Evita Aploka, tālrunis 64381502. Salikums Jurijs Drozdovs.
Iespiests SIA “Latgales druka” Rēzeknē. Tirāža 8050 eksemplāri

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

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
09.01.2018. rīko nekustamā 
īpašuma “Krūmiņi”, 
Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli noteiktam 
personu lokam. Izsoles 
noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
29219720. Nosacītā cena – 
1241 EUR. Nodrošinājums 
– 124 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
05.01.2018. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba 
dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 
un no 14.00 - 16.00, līdz 
05.01.2018. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
09.01.2018. rīko kustamās 
mantas – cirsmas 
“Mežmalītēs”, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
25667781 . Nosacītā cena – 
18741 EUR. Nodrošinājums 
– 1874 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
05.01.2018. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 
306.telpā no 9.00 - 11.00 
un no 14.00 - 16.00, līdz 
05.01.2018. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 09.01.2018. rīko 
nekustamā īpašuma - 
dzīvokļa “Dārziņi”- 16, 
Jaunlaicenē, Jaunlaicenes 
pagastā, Alūksnes novadā 
otro mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. Izsoles notei-
kumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
29379590. Nosacītā cena – 
1913 EUR. Nodrošinājums– 
191 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
05.01.2018. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 05.01.2018. 
plkst. 16.00.

 Alūksnes novada 
pašvaldība 09.01.2018. rīko 
nekustamā īpašuma - dzīvokļa 
“Bērzulejas”- 1, Mārkalnē, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes 
novadā trešo mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta 
apskate piesakāma pa tālruni 
64321456. Nosacītā cena – 
1011 EUR. Nodrošinājums –
101 EUR, kas ieskaitāms 
pašvaldības kontā līdz 
05.01.2018. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.
telpā no 9.00 - 11.00 un no 
14.00 - 16.00, līdz 05.01.2018. 
plkst. 16.00.

Alūksnes novada domes 23. novembra sēdē
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 23. novembra sēdē deputāti izskatīja 24 darba 
kārtības jautājumus.

 Dome nolēma:

 - reģistrēt īpašumā un sagatavot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Pūzupi 
5”, Kalncempju pagastā, sastāvā esošu, apbūvētu, Alūksnes novada pašval-
dībai piekritīgu zemes vienību, uz kuras atrodas fiziskai personai piederošas 
būves. Piekrist, ka atsavināšanas izdevumus sedz atsavināšanas procesa iero-
sinātājs. Pēc atsavināšanas procesa pabeigšanas minētos izdevumus ieskaitīt 
zemes pirkuma līgumā noteiktās cenas samaksā. Nodot atsavināšanai minēto 
īpašumu, pārdodot par brīvu cenu  personai, kam pieder uz zemes gabala 
esošās būves;
  
 - precizēt Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošos 
noteikumus Nr. 20/2017 „Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”;

 - izdarīt grozījumu Ilzenes bibliotēkas nolikumā, mainot bibliotēkas juridisko 
adresi uz: “Zinīši”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344 
sakarā ar bibliotēkas atrašanos jaunās telpās;

 - apstiprināt Bejas pamatskolas nolikumu;

 - ņemot vērā nepieciešamību pēc jauniem speciālistiem Alūksnes novadā, no-
teikt pašvaldības dzīvoklim Pils ielā 34 - 54, Alūksnē, speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu un piešķirt 4 668 EUR minētā dzīvokļa remontam;

 - izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.311 
“Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Saulīte””. Grozījumi paredz precizēt audzēkņu vecuma grupu sadalījumu 
atbilstoši iestādē pastāvošajam sadalījumam – no viena līdz trim gadiem un 
no četriem līdz sešiem gadiem;

 - apstiprināt maksu par Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pār-
valdes sniegtajiem maksas pakalpojumiem Kūdupes kapos. Lēmums stāsies 
spēkā šī gada 1. decembrī:

 - nodot Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” lietošanā nedzīvo-
jamo telpu (kabinetu) Brūža ielā 1, Alūksnē. Šāds lēmums  pieņemts tādēļ, 
ka telpa ēkas pagrabstāvā, kas ar domes 2013. gada lēmumu bija nodota 
biedrības lietošanā, pēc šīs vasaras lietavām kļuva nelietojama. Jaunā telpa 
biedrības rīcībā būs līdz brīdim, kad būs atjaunotas lietošanai nodotās telpas 
ēkas pagrabstāvā;

 - piešķirt 4455 EUR Liepnas pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu autobu-
sa “FORD TRANSIT” remontam, tajā skaitā no pašvaldības pamatbudžeta lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem izdalot 2042 EUR un no novada skolēnu 
pārvadājumu rezerves fonda izdalot 2413 EUR;

 - izdalīt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem priekšfinansējumu 
20600 EUR apmērā, lai nodrošinātu Igaunijas – Latvijas pārrobežas sadarbī-
bas programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” (Smart Energy 
Community/SEC) īstenošanu. Priekšfinansējumam piešķirtos līdzekļus paš-
valdība atgūs pēc projekta līdzekļu saņemšanas;

 - piešķirt papildu finansējumu 47500 EUR apmērā projektu aktualizācijai, 
izstrādei un ekspertīzei;

 - apstiprināt Alūksnes novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisiju 
šādā sastāvā: Alūksnes novada domes priekšsēdētājs, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta amatpersona, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos, Alūksnes novada paš-
valdības izpilddirektors, Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieks, 
Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājs, Sociālās aprūpes centra “Alūksne” 
direktors, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis, SIA 
“ALŪKSNES SLIMNĪCA” pārstāvis, Veselības inspekcijas pārstāvis, Pār-
tikas un veterinārā dienesta pārstāvis, Valsts policijas pārstāvis, Nacionālo 
bruņoto spēku Kājnieku skolas pārstāvis, Latvijas Republikas Zemessardzes 
pārstāvis, Valsts meža dienesta pārstāvis, Valsts vides dienesta pārstāvis, akci-
ju sabiedrības “Sadales tīkls” pārstāvis, VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis. 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldī-
bu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”, komisijas darbības 
mērķis ir koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, 
kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas 
pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu;

 - apstiprināt maksu par īslaicīgu nomu Alsviķu pagasta pārvaldes telpās adre-
sē “Pagastnams”, Alsviķi, Alūksnes novads, VAS “Latvijas Pasts” vajadzībām 
– 0,04 EUR/m2 stundā (bez pievienotās vērtības nodokļa). Lēmums stāsies 
spēkā ar šī gada 1. decembri;

 - kā sadarbības partnerim piedalīties Eiropas Savienības fondu atbalstītā 
projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, ko īsteno biedrība “Latvijas Darba 
devēju konfederācija”;

 - atbalstīt SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA” investīciju 297733 EUR apmērā 
veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšanai, modernizējot 
SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA” radioloģijas nodaļu, iegādājoties jaunu 16/32 
rindu CT datortomogrāfa iekārtu. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomei atļauju Alūksnes novada pašvaldībai 
galvot par SIA „ALŪKSNES SLIMNĪCA” ilgtermiņa aizņēmumu Valsts 
kasē proporcionāli Alūksnes novada pašvaldībai piederošām kapitāla daļām - 
81,92%, garantējot aizņēmumu ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem;

 - apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. 
gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. 
Grozījumi paredz 2018. gadā šo finansējumu nepiešķirt;

 - izdarīt grozījumu Alūksnes novada domes 26.02.2015. nolikumā Nr.1/2015 
„Alūksnes novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu 
konkurss”, papildinot nolikumu ar noslēguma jautājumu, kas nosaka, ka, lai 
nodrošinātu pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumu samazinājumu, nā-
kamgad finansējums pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu 
konkursam netiks paredzēts;

 - lai uzlabotu zaļo un dārza atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu 
Alūksnes novadā, atbalstīt projekta iesnieguma “Zaļo un dārza atkritumu 
kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā” sagatavošanu un ie-
sniegšanu Eiropas Savienības fondu projektu konkursā. Apstiprināt projekta 
kopējās indikatīvās izmaksas 267798,23 EUR, ko sastāda pieejamais Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējums 35% no projekta izmaksām (93729,38 
EUR) un pašvaldības līdzfinansējums 65% no projekta izmaksām (indikatīvi 
174068,85 EUR). Paredzēt finansējumu būvprojekta izstrādei 8500 EUR.

Pilnībā ar domes pieņemtajiem lēmumiem iepazīties iespējams 
www.aluksne.lv sadaļā “Ziņas par pašvaldību”.

N.p.
k.

Pakalpojuma 
veids Daudzums

Cena 
EUR,

bez PVN

Cena 
EUR,

ar PVN
1. Apbedījuma vietas 

ierādīšana
1 6,37 7,71 

2. Jaunas kapa vietas 
ierādīšana:

2.1. Vienvietīgas kapa 
vietas ierādīšana 

1 7,53 9,11

2.2. Divvietīgas kapa 
vietas ierādīšana 

1 8,02 9,70

2.3. Trīsvietīgas kapa 
vietas ierādīšana 

1 8,52 10,31

2.4. Četrvietīgas kapa 
vietas ierādīšana 

1 9,01 10,90

 

“Spodras” ēku tomēr nepārbūvēs
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada dome 
8. novembra ārkārtas sēdē 
nolēma pārtraukt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta 
“Energoefektivitātes uzlabošana 
P/A “Spodra” administratīvajā 
ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanu.

 Pašvaldība bija jau uzsākusi ēkas 
siltināšanas un pārbūves darbus, 
tomēr tos nācās apturēt, jo, sākot 
demontāžu, atklājās neparedzēti bo-
jājumi ēkas konstrukcijās, kurus sā-
kotnēji konstatēt nebija iespējams. 
Pašvaldība projektētājam uzdeva 
izstrādāt papildu risinājumus ēkas 
2. stāva un jumta būvkonstrukciju 
pastiprināšanai. Pēc projektētāja 
iesniegtajiem aprēķiniem, papildu 
nepieciešamais finansējuma apjoms 
bija nepilni 38 tūkstoši eiro. Par šo 

jautājumu domes deputāti debatēja 
jau 26. oktobra domes sēdē, taču 
nekādu lēmumu nepieņēma, bet vie-
nojās izvērtēt radušos situāciju, vai 
ir lietderīgi papildu ieguldījumi šīs 
ēkas atjaunošanai, ņemot vērā, ka 
tā nenodrošina visas PA “Spodra” 
telpu vajadzības.
 8. novembra sēdē deputāti nolēma, 
ka šāds finanšu ieguldījums šajā ēkā 
nav lietderīgs, jo tā nenodrošinās 
pašvaldības aģentūras “Spodra” 
ilgtermiņa vajadzības. Līdz ar to 

dome nolēma izbeigt šī projekta 
īstenošanu.
 Tā kā pašvaldība bija saņēmusi 
avansa maksājumu šim projek-
tam, dome sēdē nolēma izdalīt no 
atsavināšanas procesā iegūtajiem 
līdzekļiem 8014 EUR, lai nodroši-
nātu avansa atmaksu.
 Par šīs ēkas tālāko likteni Alūksnes 
novada domes deputātiem vēl būs 
jāpieņem lēmums.
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Apmeklētāju pieņemšana decembrī

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki decembrī

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

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

pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
4. un 18. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
4. un 18. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
4. un 18. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 
4. un 18. decembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un

8. un 22. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš 
AUGSTKALNIETIS

08.12.2017.
28.12.2017.

13.00-14.00
9.00-10.00

Mālupes pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Verners KALĒJS 08.12.2017. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Viola Aija KAPARŠMITE 19.12.2017. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā

Maruta KAULIŅA 18.12.2017. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Līga LANGRATE 21.12.2017. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Modris LAZDEKALNS 18.12.2017. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Ainars MELDERS 28.12.2017. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis MUCENIEKS 14.12.2017.
15.12.2017.

16.00-17.00
15.30-16.30

Jaunalūksnes pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Laimonis SĪPOLS 13.12.2017.
18.12.2017.

14.00-15.00
13.00-14.00

Liepnas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Druvis TOMSONS 13.12.2017. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā

Askolds ZELMENIS 18.12.2017. 16.00-17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Jānis ZELTIŅŠ 12.12.2017.
27.12.2017.

9.00-10.00
9.00-10.00

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Malienas pagasta pārvaldē

Arheoloģiskie izrakumi Tempļa kalnā Alūksnē
Uldis Kalējs, Antonija Vilcāne

 Noslēgušies arheoloģiskās izpētes 
darbi Tempļa kalna pilskalnā, kas 
tur notika pirmo reizi.

 Kultūras slānis 30 m2 lielajā lauku-
mā bija 1,4-2,25 m biezs. Izrakuma 
laukuma ietvaros atsegto kultūras 
slāni veido divi horizonti. Augšējā 
daļā kultūrslānis bija samērā vien-
dabīgs intensīvi melns, piesātināts 
ar oglītēm, izklaidus izvietotiem 
dūres lieluma un nedaudz lielākiem 
laukakmeņiem. Celtņu vietas skaidri 
neiezīmējās. Vienā laukuma stūrī 
tika atsegta no laukakmeņiem celtas 
krāsns vieta.
 Augšējam horizontam piederīga 
caurmērā ap divi metri liela bedre, 
kuras dziļums pārsniedza 1 metru.  
Bedres pildījumā bija vairāki 
melnas un brūnas zemes slāņi ar 
gaišiem (smilšu) starpslāņiem un 
pelēcīgu (pelnu?) slāni bedres apak-
šējā daļā. Šī objekta, kas, iespējams, 
bijusi saimniecības bedre, augšējos 
slāņos konstatēja visai daudz dzīv-
nieku kaulu, agrās ripas keramikas 
lauskas, kā arī senlietas, tostarp arī 
13. gadsimta monētu un sarkana 
māla pusķieģeli, kas varētu būt 
nācis no blakus ezera salā uzbūvētās 

mūra pils. 
 Augšējā horizontā iegūts ievēro-
jams skaits senlietu, keramikas 
lausku un dzīvnieku kaulu. Senlietu 
vidū pārsvarā ir rotas. Atrasti arī 
daži darbarīki. Keramikas lauskas 
vairumā ir no agrās ripas traukiem, 
nedaudz pārstāvēta arī bezripas ap-
mestā un ar nagiespiedumiem rotātā 
keramika. Senlietu formas atbilst 
13. un 14.gs. lietotajām.
 Apakšējā horizontā konstatēja ar 
oranžu smilts uzbērumu pārklātas 
akmeņu krāsns un nodegušas koka 
celtnes paliekas. Krāsns loks bijis 
veidots no lieliem laukakmeņiem, 
starpas starp tiem aizpildot ar mazā-
kiem akmeņiem. Krāsns velve bija 
sabrukusi. Krāsns celtni iezīmēja 
stipri sadegušu apaļkoku un, iespē-
jams, plēstu koku paliekas.
 Kultūrslāņa pašā apakšējā daļā gar 
laukuma dienvidaustrumu malu 
virs pamatzemes gaiši brūnu smilšu 
slānī 1-1,5 metru platā joslā atsegtas 
stipri sadegušu, viens otram blakus 
guļošu apaļkoku paliekas. Kons-
trukcija turpinājās ārpus laukuma 
un netika atsegta pilnībā, tāpēc tās 
nozīme neskaidra. Domājams, ka 
atsegtie degušie koki ir aizsargsē-
tas, kas ietvērusi pilskalna senāko 
apbūvi, paliekas.

 Arheoloģiskās izpētes darbu pro-
cesā no kultūrslāņa un atsegtajiem 
objektiem ir ievākti vairāk nekā 
30 ogļu un zemju paraugi turpmā-
kai zinātniskai izpētei. Paraugu 
izpētes rezultātā varēs precizēt gan 
kultūrslāņa horizontu un objektu 
datējumus, gan arī iespēju robe-
žās noskaidrot, kāda senāk bijusi 
apkārtējā vide un ko no augu valsts 
produktiem Tempļa kalna iemītnieki 
lietojuši uzturā.
 Arheoloģiskie izrakumi Alūksnes 
Tempļa kalnā rāda, ka pilskalna 
apdzīvotība visai intensīvi turpinā-
jusies arī pēc Atzeles zemju sadalī-
šanas un arī kādu laiku vienlaicīgi 
ar Alūksnes ezera Pilssalā 1342. 
gadā ordeņa celto Marienburgas 
mūra pili. 
 Tipiskās apmestās keramikas 
atradumi, atsevišķas dzelzs laikmeta 
senlietu formas, tostarp arī 11. gad-
simta monēta, augšējā slānī norāda 
uz pilskalna apdzīvotību dzelzs 
laikmetā.
 Iepirkuma procedūras rezultātā 
arheoloģisko izpēti veica SIA 
“ARCHEO”. Izpētes darbiem no 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas tika saņemta 
mērķdotācija 17 500 eiro apmērā.

Lielāka maksa par atkritumiem 
nodokļa pieauguma dēļ
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Lai veicinātu iedzīvotāju 
vidū atkritumu šķirošanas 
paradumu, valsts Dabas 
resursu nodokļa likumā ir 
noteikusi, ka turpmākajos gados 
pieaugs dabas resursu nodokļa 
likme, kas tiek piemērota par 
atkritumu poligonos noglabāto 
nešķiroto sadzīves atkritumu 
apjomu. Līdz ar to periodiski 
pašvaldībām būs jāpārskata 
maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu apmērs.

 Alūksnes novada dome vienu 
šādu lēmumu pieņēma jau šī gada 
27. jūlijā, jo no 1. augusta līdz 
31. decembrim likme pieauga līdz 
25 eiro par tonnu. Nākamajā 
gadā likme saskaņā ar likumu 
būs jau 35 eiro par tonnu, 
tādēļ arī 23. novembra sēdē 
Alūksnes novada domei 
bija jāpieņem lēmums 
par jaunas sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
apstiprināšanu. Savukārt 
2019. gadā dabas resursu 
nodokļa likme pieaugs līdz 
43 eiro par tonnu, bet no 2020. gada 
tā būs jau 50 eiro par tonnu. Līdz 
ar to maksas par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu pieaugums 
gaidāms arī turpmākajos gados.

 Nodokļa likmes pieaugums 
ietekmē nešķiroto sadzīves 
atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma izmaksas atkritumu 
poligonā “AP KAUDZĪTES” 
Litenē. Ņemot vērā nodokļa 
likmes pieaugumu, 
SIA “AP KAUDZĪTES” 
aprēķinātais maksājums par 
vienas tonnas sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonā (ieskaitot 
dabas resursu nodokli, bet 
neieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli) ir: 50,52 EUR līdz šī gada 
31. decembrim, 55,52 EUR no 
2018. gada 1. janvāra līdz 
31. decembrim, 59,52 EUR no 
2019. gada 1. janvāra līdz 
31. decembrim un 63,02 EUR 
no 2020. gada 1. janvāra.
  Tā kā no nākamā gada 1. jan-
vāra tarifs par nešķiroto sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonā 
“AP KAUDZĪTES” palielināsies 
par 5 EUR kubikmetrā, atkritumu 
apsaimniekotājs SIA “Pilsētvides 
serviss” lūdza pašvaldību pieņemt 
tās kompetencē esošu lēmumu par 
atkritumu apsaimniekošanas maksas 
noteikšanu.
 Līdz ar to dome pieņēma lēmumu 
noteikt jaunu maksu par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
Alūksnes novadā - 13,83 EUR (bez 
PVN) par 1m3. Lēmums stāsies 
spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Atkritumu apsaimniekošana 
daudzdzīvokļu mājās
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 SIA “Alūksnes nami” un 
SIA “Pilsētvides serviss” 
novembrī tikās ar daudzdzīvokļu 
māju pārstāvjiem, lai informētu 
par turpmāko kārtību atkritumu 
apsaimniekošanā daudzdzīvokļu 
mājās.
 - Izvērtējot iepirkuma par 
atkritumu apsaimniekošanu novadā 
dokumentus, esam secinājuši, ka 
līgums, kas tiek slēgts starp atkri-
tumu apsaimniekošanas uzņēmumu 
SIA “Pilsētvides serviss” un klientu, 
ir vērsts uz atkritumu radītāju. 
SIA “Alūksnes nami” nav atkritumu 
radītājs, bet starpnieks. Līgumos, 
kas mums ir noslēgti ar mājām, 
noteikts, ka mums ir tiesības slēgt 
šādus līgumus, bet ir tiesības arī 
neslēgt. Līdz ar to, izvērtējot 
situāciju, turpmāk līgumi par 
atkritumu apsaimniekošanu 
daudzdzīvokļu mājās būs jāslēdz 
individuāli katram un katrs būs 
atbildīgs par atkritumu apsaimnie-
košanu atbilstoši pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem. Taču 
daudzdzīvokļu māju īpašniekiem 
šobrīd nevajag satraukties – pašlaik 
būs pārejas periods, kas var ilgt līdz 
pat sešiem mēnešiem. Šai laikā ar 
katru māju vienosimies par to, vai 
tiks organizēta informatīva mājas 
sapulce vai ar aptaujas palīdzību 
mājas dzīvokļu īpašnieki izlems, 
kā slēgs līgumus – darīs to katrs 
individuāli, elektroniski vai ar 
mūsu palīdzību. Šobrīd atkritumu 
izvešanā nekas nemainās – esam 
nodevuši visus līdzšinējos atkri-

tumu izvešanas grafikus jaunajam 
apsaimniekotājam, - skaidro SIA 
“Alūksnes nami” valdes loceklis 
Armands Musts.
 Viņš norāda, ka SIA “Alūksnes 
nami” plāno slēgt līgumu ar 
SIA “Pilsētvides serviss” par 
atkritumu apsaimniekošanas 
procesa administrēšanu – uzskaiti, 
norēķiniem un rēķina izrakstīšanu 
katram klientam, ko iedzīvotāji 
saņems kopā ar “Alūksnes namu” 
rēķinu. Tas būs papildu rēķins un 
samaksa būs jāveic “Pilsētvides 
servisam”.
 - Abiem uzņēmumiem šis ir 
racionāls process, savukārt 
iedzīvotājs kā atkritumu radītājs 
uzņemas atbildību rīkoties atbilstoši 
noteikumiem un arī norēķināties, 
citādi šobrīd “Alūksnes nami” ir 
gala stacija, kur uzkrājas visi 
iedzīvotāju parādi par 
komunālajiem pakalpojumiem, - 
norāda A. Musts.
 Atgādinām, ka šķiroto atkritumu 
konteineri, kas atrodas vairākās 
vietās dzīvojamo māju rajonos 
Alūksnē, ir paredzēti visu pilsētas 
iedzīvotāju lietošanai, ne tikai tiem 
tuvumā esošajām dzīvojamajām 
mājām. Īstenojot atkritumu saim-
niecības modernizācijas projektu, 
savulaik pašvaldība izvietoja 
šķiroto atkritumu konteinerus katrā 
pagastā un vairākās vietās pilsētā, 
lai ikviens iedzīvotājs varētu no-
gādāt savus šķirotos atkritumus uz 
kādu no sev tuvākajām konteineru 
atrašanās vietām. Lūdzam iedzī-
votājus šķirot atkritumus atbilstoši 
šķirošanas prasībām, kas norādītas 
uz konteineriem.



4.  Alūksnes Novada Vēstis 29.11.2017.

Projekti www.aluksne.lv

Novada skolēniem palīdz iepazīt profesiju pasauli
Baiba Lietapure,
Alūksnes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes izglītības 
metodiķe

 Alūksnes novadā īsteno 
Eiropas Sociālā fonda fi nansēto 
projektu “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”. Projekts ir 
pasākumu kopums, kas ietver 
informācijas, karjeras izglītības, 
individuālo konsultāciju 
pieejamību izglītojamiem 
karjeras mērķu noteikšanai 
un plānošanai, izdarot izvēli 
saistībā ar izglītību un darbu.

 5. oktobrī Izglītības pārvalde 
saņēma Valsts izglītības attīstības 
aģentūras apstiprinājumu karje-
ras izglītības aktivitāšu plānam 
2017./2018.mācību gadam, līdz ar 
to skolas varēja uzsākt otro projekta 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
realizācijas gadu.
 Līdz nākamā gada maijam novada 
skolēniem ieplānots 21 pasākums. 
Kopumā visu pasākumu realizēša-
nai piešķirti 9412 eiro. Pasākumi 
notiek četrās tēmās – darba pasaules 
iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, 
pašnovērtējuma veikšana, karjeras 
lēmuma pieņemšana. 
 Šajā mācību gadā jau esošajām 
projektā iesaistītajām skolām (Ern-
sta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 
Alūksnes novada vidusskola, Bejas 
pamatskola, Jaunannas Mūzikas 
un mākslas pamatskola, Liepnas 

vidusskola, Malienas pamatskola, 
Pededzes pamatskola, Strautiņu 
pamatskola, Ziemeru pamatskola) 
pievienojās arī Alūksnes pilsētas 
sākumskola.  Šīs ir tās skolas, kurās 
pedagogs karjeras konsultants 
strādās pastiprināti un pasākumos 
iesaistīti visi skolēni. Pasākumos 
iesaistīti arī Ilzenes pamatskolas un 
Liepnas internātpamatskolas 7. - 
9. klašu skolēni. 
 Šogad 10 projekta skolās strādā 
četri pedagogi karjeras konsultanti, 
kuri ne tikai organizē Valsts izglī-
tības attīstības aģentūras fi nansētos 
pasākumus, bet arī nodrošina dažā-
du citu pasākumu norisi, informē 
par karjeras izglītību skolēnus, 
vecākus, skolotājus. Piemēram, 
pateicoties Vācijas-Baltijas 
tirdzniecības kameras īstenotajam 
projektam „Atrodi sevi! Karjeras 

atbalsta projekts Rēzeknē” Alūksnes 
novada 29 skolēni no Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, 
Alūksnes novada vidusskolas un 
Pededzes pamatskolas piedalījās  
pasākumā “Karjeras diena Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā un Valsts ro-
bežsardzes koledžā”, kas palīdzēja 
izzināt turpmākās izglītības iespējas 
šajās mācību iestādēs. 
 Pedagogi karjeras konsultanti, 
ciešā sadarbībā ar skolas vadības 
komandu, skolotājiem un atbalsta 
personālu, koordinē un īsteno skolu 
karjeras izglītības plānu, nodrošina 
karjeras informācijas pieejamību, 
veic skolēnu izpētes un metodisko 
darbu šajā jomā. Šie speciālisti arī 
nodrošina iespēju tikties ar karjeras 
konsultantu, organizē tikšanos ar 
uzņēmumu vadītājiem un uzņē-
mumu apmeklējumus, tikšanos ar 

skolu absolventiem, interesantām 
personībām.
 Oktobrī 344 skolēniem trīs dienu 
laikā Alūksnē un Liepnā bija iespēja 
iepazīt un apjaust  savas intereses 
par inženierzinātnēm, mašīnbūves 
un metālapstrādes, elektronikas 
jomas specialitātēm. Pasākums 
notika speciāli aprīkotā autobusā, 
mobilo demonstrāciju laboratorijā 
“TehnoBuss”.

Tāpat oktobrī Alūksnes novada vi-
dusskolas un Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas vecāko klašu sko-
lēni tikās ar karjeras konsultanti A. 
Šmitiņu, lai caur radošu un izzinošu 
nodarbību rosinātu katru jaunieti 
padomāt par sev svarīgiem karjeras 
jautājumiem.
 Pasākumā „Ko es zinu par sevi” 
Alūksnes novada vidusskolas un 
Strautiņu pamatskolas 2. - 6. klašu 
skolēni noskaidroja, kādas prasmes 
un zināšanas būs nepieciešamas 
nākotnes profesijas izvēlē, kā tās at-
tīstīt un pilnveidot ikdienas mācību 
un ārpusstundu nodarbībās. Šādas 
nodarbības decembrī notiks arī 
Ziemeru pamatskolas 2. - 6. klašu 
skolēniem. 
 Darba pasauli iepazīt pirmie ok-
tobrī devās Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskolas 1. - 5. klašu 
skolēni, kas centās izprast, kā tiek 
dibināti uzņēmumi, kādas darba-
vietas nodrošina, kādas zināšanas 

nepieciešamas ieceru īstenošanai un 
kvalitatīvam rezultātam. Māra un 
Gintas Loginu ģimenes 
uzņēmumā “Snigol” Ķekavā no 
Latvijā iegūtām augļu un ogu 
sulām ražo konfelādes, eliksīrus un 
sīrupus, kuros netiek lietotas nekāda 
veida krāsvielas un konservanti. 
 Savukārt Alūksnes pilsētas sā-
kumskolas 6. un 2. klašu skolēni 
izmantoja iespēju doties mācību 
ekskursijās uz maizes ceptuvēm, 
lai iepazītos ar ražotnes darbu un 
maizes cepšanas procesā 
iesaistītajām profesijām. 
Praktiskās darbnīcas maizes 
cepšanā, lai pārbaudītu savu 
interesi par karjeras iespējām.
 Novembrī Liepnas vidusskolas, 
Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskolas, Pededzes, 
Malienas un Bejas pamatskolu 
raitākie lasītāji tikās ar bērnu 
grāmatu autori Luīzi Pastori. 
Skolēni iepazinās ar grāmatas 
tapšanas procesā iesaistīto 
profesiju daudzveidību. Viņi 
uzzināja, ka, lai taptu viena grā-
mata, kopā jādarbojas vairākiem 
cilvēkiem – autoram, ilustratoram, 
maketētājam, redaktoram, sponso-
ram, ja grāmata jāizdod citā valodā, 
tad jāiesaistās arī tulkotājam.
 Decembrī Alūksnes pilsētas sā-
kumskolas 4. klašu skolēni dosies 
iepazīt ēdināšanas nozari.

“ALJA” īstenojusi 
vēl divus projektus
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
veiksmīgi realizējusi pēdējos šai 
gadā plānotos projektus zivju 
resursu pavairošanai.

 Aģentūras direktors Māris 
Lietuvietis informē, ka 11. oktobrī 
zivjaudzētava “Tome” piegādāja 
10 584 vienvasaras sīgu mazuļus 
ielaišanai Alūksnes ezerā. Sīgu 
skaita palielināšana notiek Zivju 
fonda atbalstītā projektā. Zivju 
fonds tam piešķīra 7000 EUR, bet 
Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfi nansējums bija 1167,50 EUR. 
Par šiem līdzekļiem  Alūksnes 
ezerā ielaisti 15 000 sīgu mazuļu.
 Savukārt 30. oktobrī no 
zivjaudzētavas “Kalatalu 
Harjanurmes” atvestie vienvasaras 
zandartu mazuļi ielaisti Indzera un 
Sudala ezeros. 
13 000 zandartu mazuļu 
ielaisti Indzera ezerā. Arī šo 
projektu atbalstījis Zivju fonds, 
piešķirot 2349,20 EUR, bet 
pašvaldības līdzfi nansējums bija 
700 EUR. Savukārt Sudala ezerā 
ielaisti 14 000 zandartu. Zivju fonds 
šim mērķim piešķīris 2583,34 EUR, 
pašvaldības līdzfi nansējums - 
700 EUR.

Pārtrauc darbus sakarā ar 
nepiemērotiem laika apstākļiem
Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 
pārvalžu vadītāja

 Zeltiņu pagasta pārvalde 
informē, ka nelabvēlīgu laika 
apstākļu dēļ sakarā ar 
pašvaldības autoceļa “Ieviņas – 
Laimiņas” pārmitrināto 
ceļa braucamās daļas klātni nav 
iespējams veikt profi lēšanu, 
klātnes blīvēšanu pirms nesošā 
ceļa seguma izbūves.

 Pašvaldības autoceļa “Ieviņas 
– Laimiņas” pārbūves darbiem, 
kurus veic SIA “Rubate”, noteikts 
tehnoloģiskais pārtraukums līdz 

atbilstošu laika apstākļu 
iestāšanās brīdim. Ir svarīgi, lai 
autoceļa “Ieviņas – Laimiņas” 
klātne tiktu izbūvēta būvdarbiem 
atbilstošos laika apstākļos labā 
kvalitātē, jo autoceļš tiek pārbūvēts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas fi nansētā 
projekta ietvaros. Pagasta pārvalde 
sekos, lai tehnoloģiskā pārtraukuma 
laikā autoceļš tiktu uzturēts 
atbilstoši pašvaldības noteiktajai 
autoceļa uzturēšanas klasei.
 

Ceru uz Zeltiņu pagasta iedzīvotāju 
sapratni un iecietību, jo iespējams, 
ka autoceļa būvdarbi tiks atjaunoti 
tikai pavasarī, kad būs atcelti visi 
pārvietošanās ierobežojumi uz 
valsts un pašvaldības autoceļiem.
  Zeltiņu pagasta pārvalde par 
autoceļa “Ieviņas – Laimiņas” 
neskaidriem uzturēšanas jautāju-
miem lūdz iedzīvotājus griezties 
pie pagasta pārvaldes vadītājas 
telefoniski, zvanot pa tālruni 
26468713, vai pagasta pārvaldē, ie-
priekš vienojoties par tikšanās laiku.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Par  autoceļu pārbūvi Malienas pagastā
Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas 
pagastu pārvalžu teritorijas 
attīstības speciāliste

 Lauku atbalsta dienests 16. 
oktobrī apstiprināja projektu 
“Pašvaldības autoceļu “Tomsona 
pagrieziens-Sebežnieki”, “Bren-
ci-Sakvārne” un “P41-Cūku 
komplekss” pārbūve Malienas 
pagastā, Alūksnes novadā”.

 Veicot ceļu pārbūvi, tiks sakārtoti 
pašvaldības autoceļi 3,669 km 
garumā – izrakti un iztīrīti 

sāngrāvji, noņemts nomaļu 
uzaugums, izbūvētas nobrauktuves 
un caurtekas, pastiprināts ceļa 
segums atsevišķos ceļu posmos - 
“Tomsona pagrieziens-Sebežnieki” 
2.10 km-3.90 km posmā,  “Brenci-
Sakvārne” 0.00 km-1.50 km posmā, 
“P41-Cūku komplekss” 0.00 km-
0.369 km posmā.
 Atklāta iepirkumu konkursa 
rezultātā darbu veikšanai,  līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas AS 

“TREV – 2 GRUPP”. Objekta 
būvuzraudzību veiks SIA “Ceļu 
komforts”, projekta autoruzraudzību 
nodrošinās SIA “Vertex projekti”.
 Projekta kopējās izmaksas pare-
dzētas 193527,01 EUR (ar PVN) 
apmērā, no tām publiskais fi nansē-
jums ir 103411 EUR.
 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
ir 2018. gada 17. augusts.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Noslēgušies darbi
 Šoruden ir noslēgusies 
atsevišķu objektu būvniecība 
Alūksnē.

 Pabeigta ietves seguma 
maiņa Ojāra Vācieša ielā 
gar parka daļu pie vecā 
rotaļu laukuma.
 Noslēgusies arī kāpņu pārbūve un 
dekoratīvā apgaismojuma ierīkoša-
na pie 7. Siguldas kājnieku 
pulka pieminekļa. Pirmo 
reizi jauno labiekārtojumu 
varēja novērtēt Lāčplēša dienas 
pasākumu dalībnieki.
 Savukārt tuvākā laikā plānots 

uzsākt bijušās kurtuves 
ēkas nojaukšanu Apes ielā 9, 
Alūksnē. Darbus izpildīs 
IK “Ceļavējš”. Ēku nojauks pil-
nībā un darbus, atkarībā no laika 
apstākļiem, paredzēts paveikt līdz 
pavasarim.
 Daļēji pabeigti Alūksnes pilsētas 
zīmes atjaunošanas darbi, iebraucot 
pilsētā no Annas puses. Ceļma-
lā esošais A burts papildināts ar 
Alūksnes jauno logo  un veikta 
objekta pirmreizēja krāsošana. 
Kvalitatīva rezultāta iegūšanai 
pavasarī to pārkrāsos vēlreiz.
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Saistošie noteikumi par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu

Nr.20/2017 APSTIPRINĀTI ar Alūksnes 
novada domes  28.09.2017.  lēmumu Nr.346 

(protokols Nr.14, 14.punkts)

PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes
23.11.2017.  lēmumu Nr. 427 
(protokols Nr. 17,   4.punkts)

SPĒKĀ NO 01.01.2018.
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā piešķir nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus atsevišķām 
nodokļu maksātāju kategorijām par 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā esošu nekustamo īpašumu 
– zemi un ēkām.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju atbilstību šo noteikumu 
nosacījumiem izvērtē un lēmumu 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu pieņem 
Alūksnes novada pašvaldības no-
dokļu administratori.
3. Lēmumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
vai motivētu atteikumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijas, kuras 
var saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus

4. Personām, kurām ar Alūksnes 
novada Sociālā dienesta lēmumu 
piešķirts maznodrošinātas 
personas statuss –  70% par periodu, 
kurā nodokļa maksātājs atbilst šim 
statusam.
5. Nestrādājošiem, vientuļiem 
pensionāriem – 50%.
6. Nestrādājošām, vientuļām 
personām ar pirmās un otrās grupas 
invaliditāti - 50%.
7. Personām, kurām ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta ar 
nepilngadīgām personām ar pirmās 
vai otrās grupas invaliditāti, kura ir 
šīs personas vai tās laulātā bērns, 
mazbērns, brālis vai māsa - 50%. 
8.  Personām, kurām taksācijas 
gada 1.janvārī aprūpē ir bērns, kurš 
saņem apgādnieka zaudējuma 
pensiju, un kurām deklarētā 
dzīvesvieta ir kopā ar apgādnieku 
zaudējušo bērnu, arī pēc bērna 
pilngadības sasniegšanas, ja bērns 
taksācijas gadā turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iegūšanu dienas 
nodaļā (pilna laika klātienes 
studijas) un arī, ja nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs ir kāds no minētajiem 
bērniem  - 50%.  
9. Personām, kurām pieder zemes 
īpašums un kuras ir noslēgušas 
līgumu ar Alūksnes novada 
pašvaldību par visa īpašuma vai 
tā daļas pastāvīgu publisku 
pieejamību un izmantošanu 
sabiedriskām vajadzībām - 50%.
10. Personām, kurām pieder ēkas 
vai būves un kuras ir veikušas 
pilnu ēkas fasādes restaurācijas, 
vai atjaunošanas, vai pārbūves 
darbus – 90%. 

III. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumi

11. Personām, kuras minētas 
šo saistošo noteikumu 4. – 
8. punktos, piešķir atvieglojumus 
par  dzīvojamām mājām neatkarīgi 
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju 
daļām, telpu grupām nedzīvojamās 

ēkās, kuru funkcionālā izmantoša-
na ir dzīvošana, un tām piekritīgo 
zemi:
11.1.  Alūksnes novada pagasta 
teritorijā šādai ēkai (būvei) piekri-
tīgā zeme šo saistošo noteikumu 
izpratnē, ir zeme, ko aizņem ēkas 
(būves) un pagalms, kā arī šo ēku 
(būvju) uzturēšanai nepieciešamā 
zeme – līdz 1,0 ha platībā;
11.2. Alūksnes pilsētas teritorijā 
šādai ēkai (būvei) piekritīgā zeme 
šo saistošo noteikumu izpratnē, ir 
zeme, ko aizņem ēka (būve), kā arī 
šo ēku (būvju) uzturēšanai 
nepieciešamā zeme – līdz 1200 m2 
platībā.
12. Vientuļš pensionārs un vientuļa 
persona ar pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti šo saistošo noteikumu 
izpratnē ir persona, kurai nav 
laulātā, nav bērnu un nav 
pilngadīgu personu, ar kurām ir 
kopīga deklarētā dzīvesvieta. Tas 
jāapliecina iesniegumā. 
13. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4. – 8.punktos, 
atvieglojumus  piešķir par nekus-
tamo īpašumu, ja tas ir vienīgais 
šīs personas īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā esošais īpašums Alūksnes 
novadā.
14. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4. – 8.punktos 
atvieglojumus piešķir, ja personas 
deklarētā dzīvesvieta taksācijas 
gada 1.janvārī ir nekustamā īpašu-
ma objektā, par kuru tiek piešķirti 
atvieglojumi. 
15. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4. – 8.punktos, 
atvieglojumus piešķir par 
nekustamo īpašumu, kas netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā, 

izīrēts vai iznomāts. Tas jāapliecina 
iesniegumā.
16. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 9.punktā, 
atvieglojumus piešķir par īpašumā 
esoša zemes īpašuma vai tā daļas 
izmantošanu šādiem izmantošanas 
mērķiem:
16.1. publisku sporta nodarbību, 
pasākumu, sacensību organizēšanai 
un norisei;
16.2. rekreācijai;
16.3. pašvaldības funkciju un uzde-
vumu nodrošināšanai.
17. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 9. punktā, 
atvieglojumus piešķir konkrētai 
zemes vienībai, kas tiek izmantota 
16. punktā minētajiem mērķiem. At-
vieglojuma saņemšana tiek noteikta 
līgumā.
18. Personām, kuras minētas šo 
noteikumu 10. punktā, atvieglojumu 
piešķir, pamatojoties uz aktu par 
būves pieņemšanu ekspluatācijā, 
kas izdots ne agrāk, kā  2017. gada 
1. janvārī, vai Būvvaldes atzīmi par 
būvdarbu pabeigšanu ēkas fasādes 
apliecinājuma kartē, kas izdarīta ne 
agrāk, kā  2017. gada 1. janvārī.
19. Ja personai ir tiesības saņemt 
atvieglojumus uz likuma un šo 
saistošo noteikumu pamata, vai uz 
vairāku šo saistošo noteikumu 4.-
10. punktos paredzēto nosacījumu 
pamata, atvieglojumus piešķir atbil-
stoši vienam, personai vislabvēlīgā-
kajam nosacījumam. 
20. Personai, kurai ir tiesības uz 
atvieglojumu saņemšanu saskaņā 
ar šo noteikumu 4.-10. punktiem, 
atvieglojumus nepiešķir, ja:
20.1. uz atvieglojumu piešķirša-
nas brīdi ir pieņemts lēmums par 

personai piederošas būves atzīšanu 
par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvi, 
kas aplikta ar nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 3% apmērā;
20.2. personai uz atvieglojumu pie-
šķiršanas brīdi ir Alūksnes novada 
pašvaldības budžetā ieskaitāmie 
nekustamā īpašuma nodokļa parādi;
20.3. Lauku atbalsta dienests 
atvieglojumu piešķiršanas periodā 
ir sniedzis informāciju par nodokļa 
maksātāja zemes vienību, ka tā uz-
skatāma par neapstrādātu lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi atbilstoši 
likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3.panta astotajai daļai;
20.4. persona atvieglojumu 
piešķiršanas periodā ir pasludināta 
par maksātnespējīgu.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas periods

21. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 5.-8. punktos, 
atvieglojumus piešķir sākot ar 
taksācijas gadu, kurā iesniegts 
personas pieteikums par 
atvieglojumu piešķiršanu.
22. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.-8. punk-
tos, atvieglojumus piešķir par to 
laika periodu, par kuru personai ir 
attiecīgajā punktā noteiktais statuss 
un pastāv atbilstība atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumiem.
23. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 9. punktā, 
atvieglojums tiek piemērots ar 
Alūksnes novada pašvaldību no-
slēgtā līguma darbības laikā.
24. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 10. punktā, 
atvieglojumus piemēro, sākot ar 
taksācijas gadu, kurā izdoti šo sais-
tošo noteikumu 18. punktā minētie 
dokumenti, par turpmākajiem 5 
taksācijas gadiem.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtība

25. Personām, kurām ir tiesības uz 
šo saistošo noteikumu 5.-8. punktos 
noteiktajiem atvieglojumiem, līdz 
taksācijas gada 1.februārim jāie-
sniedz Alūksnes novada pašvaldībā 
vai attiecīgā pagasta pārvaldē pie-
teikumu (pielikumā) par atviegloju-
mu piešķiršanu.
26. Pieteikumā par atviegloju-
mu piešķiršanu persona norāda 
atvieglojumu piešķiršanas pamatu, 
apliecina, ka ir sniegusi precīzas un 
patiesas pieprasītās ziņas par sevi 
un citām personām, kā arī apliecina, 
ka dod amatpersonām tiesības 
iepazīties ar pieteikumā minēto 
personu personas datiem, kas 
nepieciešami lēmuma par atvieglo-
jumu piešķiršanu, pieņemšanai. 
27. Personām, kuras minētas šo 
saistošo noteikumu 4.punktā, at-
vieglojumus piešķir pamatojoties uz 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
datiem par personas atbilstību šajā 
punktā minētajiem nosacījumiem.
28. Persona, kurai ir tiesības uz 
šo saistošo noteikumu 8.punktā 
noteiktajiem atvieglojumiem, līdz 
taksācijas gada 1.februārim iesniedz 

Alūksnes novada pašvaldībā izglī-
tības iestādes apliecinājumu par 
bērniem pēc pilngadības sasnieg-
šanas, kas taksācijas gadā turpina 
vispārējās, profesionālās, augstākās 
vai speciālās izglītības iegūšanu 
dienas nodaļā (pilna laika klātienes 
studijas).
29. Ja personas, kuras minētas šo 
noteikumu 9. -10. punktos, veic 
saimniecisko darbību, tām jāie-
sniedz aizpildīta de minimis atbalsta 
uzskaites veidlapa saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par de minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtību un de minimis atbalsta 
uzskaites veidlapu paraugiem.
30. Personai ir pienākums paziņot 
Alūksnes novada pašvaldībai par 
atvieglojumu piešķiršanas pamata 
vai atbilstības atvieglojumu pie-
šķiršanas nosacījumiem zaudēšanu, 
mēneša laikā no minēto apstākļu 
iestāšanās brīža.
31. Ja persona savā pieteikumā vai 
rakstiskā apliecinājumā ir sniegusi 
nepatiesas ziņas par sevi vai saviem 
ģimenes locekļiem vai ir pārkāpusi 
šo saistošo noteikumu 20.punktu, 
nekustamā īpašuma nodokli 
aprēķina nepamatoti piešķirto 
atvieglojumu apmērā, papildus 
aprēķināto summu sadalot par 
likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajiem maksāšanas 
termiņiem, kā arī aprēķinot 
nokavējuma naudu.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2016. gada 
25. augusta saistošos noteikumus 
Nr.17/2016 „Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Alūksnes novadā”.
33. Noteikumi stājas spēkā 
2018. gada 1. janvārī.

Paskaidrojuma raksts 
par saistošo noteikumu
“Saistošie noteikumi par 
atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Alūksnes novadā” projektu

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5. panta trešo 
daļu pašvaldība var izdot saistošos 
noteikumus, kuros paredzēti 
nodokļa atvieglojumi atsevišķām 
nekustamā īpašuma maksātāju 
kategorijām.  Turklāt likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
grozījumi, kas Saeimā pieņemti 
2012. gada 15. novembrī un spēkā 
no 2013. gada 1. janvāra, nosaka, 
ka, lemjot par nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu, pašvaldībai jāpiemēro 
likumā noteiktie obligātie 
principi - objektīvā grupējuma 
princips – nodokļa maksātāji ir 
sagrupēti atbilstoši objektīviem 
kritērijiem, atkarībā no personu 
statusa, deklarētās dzīvesvietas, 
nekustamā īpašuma statusa, izman-
tošanas veida; 

Turpinājums 6. lappusē
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efektivitātes princips – 
atvieglojumu piemērošana neprasa 
papildu administratīvos resursus; 
atbildīgas budžeta plānošanas prin-
cips – noteiktie nodokļa atvieglo-
jumi neradīs šķēršļus pašvaldības 
funkciju un nekustamā īpašuma 
nodokļa prognozes izpildei; 
prognozējamības un stabilitātes 
princips – noteiktos atvieglojumus 
nav paredzēts samazināt nākamajos 
taksācijas gados;  sociālās atbil-
dības princips – apzinātas sociāli 
mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotā-
ju grupas; uzņēmējdarbības atbalsta 
princips – savas teritorijas uzņē-

mēju vai noteiktu uzņēmējdarbības 
veidu konkurētspējas paaugstināša-
nai; teritorijas attīstības un terito-
rijas sakārtošanas princips – savas 
teritorijas attīstības veicināšanai un 
sakārtošanai. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
Ņemot vērā ekonomisko situāciju 
valstī un no tās izrietošās objektīvās 
grūtības atsevišķām iedzīvotāju un 
organizāciju kategorijām savlaicīgi 
un pilnā apmērā nomaksāt 
aprēķināto nekustamā īpašuma 
nodokļa summu, ir nepieciešams 
sniegt atbalstu un papildināt tās 
nodokļa maksātāju kategorijas, 

kurām šādi atvieglojumi piešķirami. 
Saistošo noteikumu projektā 
precizēta atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība salīdzinājumā 
ar līdz šim spēkā esošajiem 
saistošajiem noteikumiem.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Ņemot vērā likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta piektajā daļā noteikto, ka 
tie nodokļa atvieglojumi, kurus 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem piešķīrusi pašvaldība, 
netiek ņemti vērā, nosakot nekus-
tamā īpašuma nodokļa prognozi, 

papildu nodokļa atvieglojumi būtu 
piešķirami tādā apjomā, kas netrau-
cētu nekustamā īpašuma nodokļa 
prognozes izpildi. Kopējā noteikto 
nodokļa atvieglojumu ietekme uz 
pašvaldības budžetu tiek prognozēta 
7000  EUR apmērā.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi motivē uzņē-
mējdarbību pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodro-
šina Alūksnes novada pašvaldības 

Grāmatvedības nodokļu administra-
tori, kuru lēmumus par NĪN atvieg-
lojumu piemērošanu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē. Saistošajos 
noteikumos norādītie dokumenti at-
vieglojumu saņemšanai iesniedzami 
gadījumos, ja pamatojošās infor-
mācijas nav pašvaldības un iestāžu 
institūciju rīcībā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Sabiedrības līdzdalība projekta 
izstrādē netika nodrošināta.

7. Cita informācija 
Nav.

I. Vispārīgie jautājumi
 
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā kopjama Alūksnes novada 
teritorija, tajā skaitā arī apstādīju-
mi, un uzturamas tajā esošās ēkas/
būves.

II. Nekustamo īpašumu uzturēša-
na un kopšana

2. Ēkas/būves īpašniekam vai tiesis-
kajam valdītājam ir pienākums:
2.1. ziemā, kā arī atkušņa laikā, 
veikt periodisku sniega un ledus 
notīrīšanu no ēku/būvju jumtiem, 
balkoniem, notekrenēm, lai nepie-
ļautu lāsteku veidošanos, sniega un 
ledus krišanu no jumtiem, dzegām, 
ūdens notekrenēm un balkoniem, 
bet situācijās, kad tiek apdraudēta 
gājēju un transportlīdzekļu drošība, 
bīstamās vietas norobežošanu 
(nodrošinot gājējiem bīstamās 
teritorijas apiešanu), nekavējoties 
veicot pasākumus sniega, ledus un 
lāsteku novākšanai; 
2.2. neapdzīvotās vai saimniecis-
kajai darbībai neizmantotās ēkās/
būvēs (tajā skaitā daļēji apdzīvotās 
ēkās/būvēs) nodrošināt logu un 
durvju noslēgšanu tā, lai nebojātu 
ainavu un novērstu nepiederošu per-
sonu iekļūšanu un uzturēšanos tur.
3. Zemesgabala īpašniekam vai tie-
siskajam valdītājam ir pienākums:
3.1. veikt zāles nopļaušanu un 
savākšanu:
3.1.1. piegulošajās teritorijās (līdz 
ietves tuvākajai malai (uz ceļiem, 
kur ir īpaši atzīmēta gājēju zona) 
vai līdz brauktuves tuvākajai malai 
(uz ceļiem, kur nav īpaši atzīmēta 
gājēju zona), bet ne tālāk kā 7m no 
zemesgabala robežas) vidējais zālie-
na garums nedrīkst pārsniegt 20 cm; 
3.1.2. priekšdārzos (vidējais zāliena 
garums nedrīkst pārsniegt 20 cm);
3.1.3. citās Alūksnes pilsētas un 
Alūksnes novada ciemu teritorijās 
(paredzot zāliena pļaušanu un sa-
vākšanu divas reizes gadā ne vēlāk, 
kā līdz 22. jūnijam un 30. jūlijam);
3.1.4. citās pagastu teritorijās (pare-
dzot zālāju pļaušanu un savākšanu 
vismaz vienu reizi gadā, ne vēlāk kā 
līdz 15. septembrim);
3.1.5. nodrošināt, lai koku un krūmu 
zari netraucētu gājēju pārvietoša-
nos pa ietvēm (apzāģēt traucējošos 
zarus līdz 2,5 m augstumam) un 
netraucētu autotransporta pārvie-

tošanos pa brauktuvēm (apzāģēt 
traucējošos zarus līdz 4,5 m augstu-
mam);
3.1.6. publiskajā ārtelpā pēc apstā-
dījumu kopšanas darbiem sakopt 
teritoriju (aizvākt zarus, likvidēt 
(nofrēzēt) celmu, uzbērt auglīgu 
augsni un iesēt zāli vai atjaunot 
stādījumus).
4. Publisko apstādījumu teritorijā 
aizliegts:
4.1. bojāt zālienus, krūmus un puķu 
stādījumus;
4.2. novietot transportlīdzekli zālie-
nā vai ielu zaļajā zonā;
4.3. kurināt ugunskurus, grilēt, rīkot 
piknikus, būvēt teltis publiskajos 
apstādījumos izņemot speciāli tam 
paredzētās vietās;
4.4. ganīt lopus apstādījumu platī-
bās;
4.5. izrakt augus, plūkt ziedus, 
ievākt augļus, ogas, riekstus, izņe-
mot šim nolūkam īpaši paredzētās 

teritorijās.
5. Alūksnes novada teritorijā aiz-
liegts:
5.1. glabāt taru, malku, metāllūžņus 
un citus priekšmetus uz ietvēm, 
brauktuvēm un priekšpagalmos, 
sarkano līniju zonās, kā arī citās 
koplietošanas vietās; 
5.2. uzglabāt būvmateriālus un 
iepakojumu priekšdārzos (priekšpa-
galmos), neatbilstoši ugunsdrošības 
prasībām vai radot neērtības citām 
personām;
5.3. glabāt un uzkrāt nolietotus 
transportlīdzekļus, to vrakus un 
daļas, tam neparedzētās vietās, tajā 
skaitā priekšdārzos un pagalmos, 
kas vērsti uz publisko ārtelpu (iz-
ņemot komercsabiedrību teritorijās, 
kuras nodarbojas ar transportlī-
dzekļu remontu un utilizāciju, ja 
tās ir nožogotas atbilstoši Alūksnes 
novada teritorijas plānojuma Te-
ritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem).

III. Ēkas/būves krāsu pases sa-
skaņošanas kārtība

6. Ēkas/būves fasādes krāsošanu 
pilsētas un ciema teritorijā nevar 
uzsākt, pirms nav izstrādāta ēkas 
krāsu pase un saskaņota Būvvaldē. 
Krāsu pases veidlapa pielikumā.
7. Vispārējās prasības ēkas/būves 
fasādes krāsojumam:
7.1. izstrādājot ēkas/būves krā-
sojuma priekšlikumu, jāsaglabā 
konkrētās pilsētas daļas kā vienota 
pilsētbūvnieciskā ansambļa kultūr-
vēsturiskā vērtība; 
7.2. nav atļauts tāds krāsojums un 
apdares veids, kas kompozicionāli 
vai krāsu izvēles ziņā kontrastē ar 
apkārtējo apbūvi; 
7.3. ēka/būve krāsojama atbilstoši 

arhitektūras stila īpatnībām un 
vēsturiskajām tradīcijām; 
7.4. fasāžu pamatplaknēm nav pie-
ļaujams tīru toņu pielietojums.
7.5. perimetrālās apbūves teritorijā 
ēku/būvju fasādēm jāveido harmo-
nisks, tonāli sabalansēts krāsojums 
(blakus esošu ēku/būvju fasādēm 
nav pieļaujams krasi atšķirīgs, 
kontrastējošs, no konteksta izrauts, 
kā arī vienā tonī risināts krāsojums);
7.6. iedibinātas apbūves situācijā 
fasādi krāso atbilstoši vēsturiskajai 
būvniecības tradīcijai un apkārtējās 
apbūves raksturam;
7.7. aizliegts krāsot ēkas/būves 
fasādes fragmentu, jākrāso ēkas/
fasādes daļa arhitektoniskā dalījuma 
robežās (cokols, cokolstāvs, pre-
tugunsmūris u.c.);

Turpinājums 11. lappusē

Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu
kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 
2. septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.7. apakšpunktu
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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi nosaka 
pabalstu veidus, to apmēru, 
saņemšanas kārtību Alūksnes 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā pamata dzīvesvietu 
deklarējušām personām vai 
personām, kuras ir bez mājokļa 
un atrodas Alūksnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, kā arī pieņemto lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību.

II.  SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
PABALSTU VEIDI

2. Latvijas Republikas likumos un 
normatīvajos aktos noteiktie 
pašvaldību obligāti izmaksājamie 
sociālās palīdzības pabalsti:
2.1. pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
(GMI);
2.2. dzīvokļa pabalsts;
2.3. pabalsti bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem;
2.4. pabalsts audžuģimenēm;
2.5. pabalsts krīzes situācijā.
3. Pašvaldība piešķir citus 
pabalstus:
3.1. pabalsts mazgāšanās 
pakalpojuma apmaksai;
3.2. pabalsts veļas mazgāšanas 
pakalpojuma apmaksai; 
3.3. pabalsts ēdināšanai 
pirmsskolas, vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs;
3.4. pabalsts veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai;
3.5. pabalsts sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma mērķu sasniegšanai;
3.6. apbedīšanas pabalsts.

III.  PABALSTS GARANTĒTĀ 
MINIMĀLĀ IENĀKUMU 
LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI

4. Alūksnes novada pašvaldībā 
garantētais minimālā ienākuma 
līmenis personai ir atbilstošs 
Ministru kabineta noteiktajam.
5. Pabalstu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
personai (ģimenei) piešķir saskaņā 
ar Ministru kabineta noteikumiem 
un citiem normatīvajiem aktiem.
6. Pabalsta garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var 
aizstāt ar pabalstu natūrā (ar 
uzskaiti naudā), samaksājot 
pakalpojuma sniedzējam par sniegto 
pakalpojumu pamatvajadzību 
nodrošināšanai. 

IV. DZĪVOKĻA PABALSTS

7. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts 
dzīvojamās telpas īres/apsaimnie-
košanas maksas, apkures un maksas 
par citiem pakalpojumiem, kas sais-
tīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, 
samaksai personai (ģimenei), kura 
deklarējusi savu pamata dzīvesvie-
tu Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un dzīvo 
atbilstoši deklarētajai adresei.
8. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu 
reizi kalendārā gada laikā uz trīs 
mēnešiem laikposmā, uz kuru 

noteikta atbilstība statusam šādai 
personai (ģimenei):
8.1. personai (ģimenei), kura 
atbilst trūcīgas personas (ģimenes) 
statusam;
8.2. personai (ģimenei), kura atbilst 
maznodrošinātas personas (ģime-
nes) statusam.
9. Dzīvokļa pabalsta apmērs vienam 
mēnesim šo noteikumu 8. punktā 
minētajām personām (ģimenēm) 
tiek aprēķināts kā starpība starp 
palīdzības pieprasītāju kopējo GMI 
un normatīvo izdevumu summu un 
palīdzības pieprasītāju kopējiem 
ienākumiem, izmantojot formulu:
P = GMI + K - I, kur 
P – dzīvokļa pabalsta apmērs vie-
nam mēnesim;
GMI – noteiktais garantētais mini-
mālais ienākumu līmenis mēnesī 
palīdzības pieprasītāja ģimenes 
locekļiem;
K – vidējie faktiskie mēneša izde-
vumi par īres/apsaimniekošanas 
maksu un maksu par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, nepārsniedzot 
noteiktos normatīvos izdevumus;
I – vidējie mēneša ienākumi palī-
dzības pieprasītāja un kopā ar viņu 
vienā mājoklī dzīvojošiem ģimenes 
locekļiem. Aprēķinot dzīvokļa 
pabalstu, personas (ģimenes) rīcībā 
esošajos ienākumos ieskaita sa-
ņemto pabalstu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai.
10. Piešķirtā dzīvokļa pabalsta 
apmērs nevar pārsniegt vidējos 
faktiskos mēneša vai   normatīvos 
izdevumus, kas saistīti ar dzīvoja-
mās telpas lietošanu.
11. Normatīvajos izdevumos par 
dzīvokli tiek ieskaitīti izdevumi: 
11.1. par dzīvojamo telpu īri vai 
uzturēšanu, ūdeni, kanalizāciju, 
atkritumiem – atbilstoši maksājumu 
dokumentā norādītajai summai; 
11.2. par apkuri:
11.2.1. visas dzīvojamās telpas pla-
tības izmaksas, ja tas ir vienistabas 
dzīvoklis vai atsevišķas dzīvojamās 
telpas platības izmaksas, ja tā ir 
istaba kopējā dzīvoklī;
11.2.2. 36 m² no kopējās platības 
izmaksas vienai personai un katram 
nākamajam ģimenes loceklim 18 m² 
no kopējās platības izmaksas;
11.2.3. individuālās apkures nodro-
šināšanai dzīvoklī (mājoklī): malka 
– 5 m³ izmaksas gadā vienai krāsnij, 
katrai nākamajai krāsnij 2 m³ 
izmaksas gadā. Ja dzīvoklī ēdiena 
pagatavošanai izmanto tikai malkas 
plīti, papildus var piešķirt 3 m³ 
malkas izmaksas gadā, aprēķinā ie-
kļaujot kopējo sadalījumu par gada 
divpadsmit mēnešiem. Aprēķinā ie-
kļauj viena kubikmetra vidējo cenu 
gatavai sazāģētai malkai attiecīgajā 
gadā, ieskaitot pievienotās vērtī-
bas nodokli, ko nosaka ar sociālā 
dienesta vadītāja rīkojumu, apzinot 
malkas tirgus cenu. 
11.3. par gāzi - 1m³ mēnesī katram 
ģimenes loceklim (atbilstoši attiecī-
gajā laikā spēkā esošiem pakalpoju-
mu tarifiem); 
11.4. par viena gāzes balona ie-
gādi – viena gāzes balona iegādes 
izmaksas personai (ģimenei) uz trīs 
mēnešiem, ja gāzes balons iegādāts 

pēdējo trīs mēnešu laikā; 
11.5. par elektroenerģiju – izmaksas 
atbilstoši skaitītāju rādījumam, bet 
ne vairāk 50 kWh izmaksas vienai 
personai un 30 kWh katrai nākama-
jai personai, bet nepārsniedzot 150 
kWh izmaksas ģimenei.
12. Normatīvajos izdevumos par 
dzīvokli nav ieskaitāma maksa par 
kabeļtelevīziju.
13. Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt 
pakalpojuma sniedzējam vai nama 
apsaimniekotājam.
14. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, 
pabalsta pieprasītājs iesniedz šādus 
dokumentus:
14.1. iesniegumu, kurā norāda prob-
lēmu un tās vēlamo risinājumu;
14.2. dzīvokļa īres līgumu, ja dzī-
voklis tiek īrēts; 
14.3. izdevumus par telpu īres/ap-
saimniekošanas maksas un maksas 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu, aplieci-
nošus dokumentus par pēdējiem trīs 
pilniem kalendāriem mēnešiem; 
14.4. citus nepieciešamos doku-
mentus pēc sociālā darba speciālista 
pieprasījuma.
15. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir 
dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam, 
kurš savā dzīvoklī ilgstoši nedzīvo 
vai nodevis dzīvokli apakšīrē vai 
citas personas lietošanā, un personai 
(ģimenei), kura dzīvo sociālajā mājā 
vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā 
dzīvokļa statuss.
16. Ja dzīvokļa pabalstu pieprasa 
persona (ģimene), kuras dzīvojamai 
telpai ir individuālā malkas apkure, 
tad dzīvokļa pabalsta aprēķina for-
mulā ņem vērā noteiktos izdevumu 
normatīvus par malku un dzīvo-
jamās telpas platību un apkures 
izdevumu apmaksai piešķir pabalstu 
malkas iegādei vienu reizi kalendā-
rā gada laikā 40% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba 
algas. Pārējo dzīvokļa pabalsta daļu 
citu ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistīto izdevumu segšanai izmaksā 
šajos saistošajos noteikumos noteik-
tajā kārtībā. Dzīvokļa pabalstu mal-
kas iegādei nepiešķir, ja personas 
(ģimenes) īpašumā ir mežs.
17. Gadījumā, ja  dzīvokļa pabalstu 
pieprasa persona (ģimene), kuras 
sastāvā ir tikai vecuma pensionāri, 
personas ar 1.un 2.grupas invali-
ditāti, kā arī personas līdz 22 gadu 
vecumam, kuras iegūst izglītību 
vispārējās vai profesionālās izglītī-
bas iestādēs, personai (ģimenei) ir 
piešķirts trūcīgas personas (ģime-
nes) statuss, piešķirt šai personai 
(ģimenei) dzīvokļa pabalstu nor-
matīvo centrālās apkures izdevumu 
segšanai atbilstoši šo noteikumu 
11.2. punktam par trīs mēnešiem 
vai dzīvokļa pabalstu individuālās 
apkures nodrošināšanai vienu reizi 
kalendārā gada laikā nepārsniedzot 
40% apmēru no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas.  

V.  PABALSTI BĀREŅIEM 
UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS 
PALIKUŠIEM BĒRNIEM

18. Pabalstus piešķir Ministru 
kabineta 2005.gada 15.novembra 
noteikumos Nr.857 „Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprū-
pē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” noteiktajā kārtībā.
19. Pēc pilngadības sasniegšanas 
bārenim vai bez vecāku gādības pa-
likušajam bērnam, par kura ārpusģi-
menes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi 
Alūksnes novada bāriņtiesa, ir tiesī-
bas saņemt visus normatīvajos aktos 
noteiktos pabalstus, tajā skaitā: 
19.1. vienreizēju pabalstu patstā-
vīgas dzīves uzsākšanai, kurš ir 
divu valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā, bet personai ar 
invaliditāti no bērnības – divu tai 
noteikto valsts sociālā nodrošināju-
ma pabalstu apmērā;
19.2. vienreizēju pabalstu sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra ie-
gādei, kura apmērs ir 250,00 EUR; 
19.3. pabalstu ikmēneša izde-
vumiem, kurš ir valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmērā, bet 
personai ar invaliditāti no bērnības 
– tai noteiktā valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta apmērā, ja sekmīgi 
tiek turpinātas mācības vispārējās 
vidējās, profesionālās izglītības 
iestādē, augstskolā vai koledžā;
19.4. dzīvokļa pabalstu.
20. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, 
bērns bārenis vai bērns, kurš palicis 
bez vecāku gādības un ir sasniedzis 
pilngadību, iesniedz Alūksnes 
novada Sociālajā dienestā iesnie-
gumu par pabalsta piešķiršanu, 
īpašumu apliecinošos dokumentus 
vai dzīvokļa (dzīvojamās telpas) 
īres līgumu un pievieno ar dzīvok-
ļa lietošanu saistīto maksājumu 
dokumentu (rēķini, kvītis, maksāju-
mu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot 
oriģinālus. 
21. Dzīvokļa pabalsta apmēru aprē-
ķina, ņemot vērā dzīvokļa pabalsta 
aprēķināšanas normatīvos izdevu-
mus, bet nepārsniedzot faktiskos 
izdevumus atbilstoši 22. punktā 
noteiktajā kārtībā iesniegtajiem 
ar dzīvokļa lietošanu saistītajiem 
maksājuma dokumentiem.
22. Dzīvokļa pabalsta maksimālais 
apmērs mēnesī ir 15% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas, bet apkures periodā (no 
oktobra līdz aprīlim) – 20% apmērā 
no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas.
23. Aprēķinot piešķirtā dzīvokļa 
pabalstu, tiek noteikti sekojoši 
normatīvie  izdevumi:
23.1. par dzīvojamo telpu 
uzturēšanu, tajā skaitā īri (ietverot 
obligāti veicamās pārvaldīšanas 
darbības) – 0,50 EUR par 
1 m2 mēnesī:
23.1.1. īrētai dzīvojamai telpai 
dzīvoklī /mājā nosakot platību ne 
lielāku kā 20m2;
23.1.2. īrētai dzīvojamai telpai 
dzīvoklī/mājā personai ar I vai II 
grupas invaliditāti - ne lielāku kā 
36 m2; 
23.1.3. dzīvoklim nosakot platību 
ne lielāku kā 36 m2;
23.2. par gāzi – 1 m3 mēnesī;
23.3. par elektroenerģiju – 100 kWh 
mēnesī;
23.4. par auksto ūdeni un kanalizā-
ciju – 2m3 mēnesī.

24. Dzīvokļa pabalstu piešķir ne 
vairāk kā par trīs iepriekšējiem 
kalendāra mēnešiem, nepārsniedzot 
23. punktā noteiktos normatīvos 
izdevumus. Pabalstu pārskaita 
personas kredītiestādes kontā vai 
pēc personas lūguma iesniegumā – 
pakalpojumu sniedzējam.
25. Alūksnes novada Sociālais 
dienests 10 darba dienu laikā no 
iesnieguma un visu nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas pieņem 
lēmumu par dzīvokļa pabalsta pie-
šķiršanu un izmaksas kārtību.

VI. PABALSTS 
AUDŽUĢIMENĒM
 
26. Pabalstu piešķir Ministru 
kabineta 2006. gada 19. decembra 
noteikumos Nr.1036 “Audžuģime-
nes noteikumi” noteiktajā kārtībā.
27. Pamatojoties uz Sociālā dienesta 
un audžuģimenes noslēgto līgumu, 
izmaksā pabalstu bērna uzturam un 
pabalstu apģērba, mīkstā inventāra 
iegādei.
28. Pabalsta apmērs bērna uzturam 
vienam audžuģimenē ievietotam 
bērnam mēnesī ir 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas. 
29. Pabalsta apmērs apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei mēnesī 
vienam audžuģimenē ievietotam 
bērnam ir 10% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba 
algas.  
30. Personai, kas noslēgusi 
līgumu ar pašvaldību, ir tiesības 
saņemt  audžuģimenes pabalstu no 
dienas, kad bērns nodots aprūpē 
audžuģimenē. 
31. Ja bērns ievietots audžuģimenē 
uz laiku, kas ir īsāks par vienu mē-
nesi, Sociālais dienests piešķir: 
31.1. atlīdzību par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu proporcionāli 
dienu skaitam, par pamatu ņemot 
apmēru, kādu no valsts pamatbu-
džeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts 
sociālo pabalstu likumu noteicis 
Ministru kabinets, ja nav piešķirta 
valsts atlīdzība par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu;
31.2. pabalstu bērna uzturam 
proporcionāli dienu skaitam, par 
pamatu ņemot šo saistošo 
noteikumu 28. punktā noteiktā 
pabalsta apmēru bērna uzturam 
vienam audžuģimenē ievietotam 
bērnam mēnesī; 
31.3. vienreizējo pabalstu 
apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei 10% apmērā no valstī no-
teiktās minimālās mēneša 
darba algas.   
32. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad 
izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, 
kā arī tad, ja bērna uzturēšanās 
audžuģimenē tiek izbeigta pirms 
termiņa.
33. Audžuģimene divas reizes 
gadā (līdz 1.janvārim un līdz 
1.jūlijam par iepriekšējo pusgadu) 
iesniedz Sociālajā dienestā pārskatu 
par piešķirto pabalstu bērna 
uzturam, apģērbam un mīkstā 
inventāra iegādei izlietojumu.

Turpinājums 8. lappusē

Par pabalstiem Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 
ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15. punktu, 
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu,likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”25.2 panta pirmo un piekto daļu
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VII.  PABALSTS KRĪZES 
SITUĀCIJĀ

34. Pabalstu krīzes situācijā piešķir 
personai (ģimenei) tādā apmērā, lai 
tā varētu nodrošināt savas pamat-
vajadzības krīzes situācijā faktisko 
izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmērā, neizvērtējot 
personas (ģimenes) ienākumus. 
Atsevišķos gadījumos par pabalsta 
piešķiršanu lielākā apmērā pēc 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
iesniegtajiem dokumentiem var 
izskatīt Alūksnes novada domes at-
bildīgajā komitejā. Galīgo lēmumu 
par pabalsta apmēru, pamatojoties 
uz Alūksnes novada domes atbil-
dīgās komitejas atzinumu, pieņem 
Alūksnes novada Sociālais dienests.
35. Pabalstu krīzes situācijā perso-
nai (ģimenei) piešķir, pamatojoties 
uz personas iesniegumu, dokumen-
tiem, kas apliecina krīzes situāci-
jas rašanos un sociālā darbinieka 
atzinumu.
36. Pabalstu piešķir, ja pieprasītāja 
iesniegums saņemts ne vēlāk kā 
mēneša laikā no krīzes situācijas 
rašanās. Lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu pieņem piecu darba 
dienu laikā.
37. Pabalstu izmaksā divu darba 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 
brīža. 
38. Ja persona, kura ir bez mājokļa, 
atrodas Alūksnes novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā, 
Alūksnes novada Sociālais dienests 
šādai personai var piešķirt vien-
reizēju materiālu palīdzību, ja tas 
nepieciešams situācijas risināšanai.

VIII. PABALSTS 
MAZGĀŠANĀS 
PAKALPOJUMA APMAKSAI

39. Pabalstu mazgāšanās pakalpoju-
ma apmaksai (turpmāk šajā nodaļā 
– Pabalsts) piešķir, nepārsniedzot 
5,00 EUR vienai personai par vienu 
mazgāšanās reizi, un to piešķir ne 
vairāk kā par četrām mazgāšanās 
reizēm mēnesī, ja par personīgo 
higiēnu savā dzīvesvietā nav iespēju 
rūpēties šādām personām (ģime-
nēm): 
39.1. personai ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti;  
39.2. personai bez pastāvīgas dzī-
vesvietas;
39.3. pensijas vecuma personai, 
kurai nav likumisko apgādnieku un 
kuras ienākumi nepārsniedz 60% 
no valstī noteiktās minimālās darba 
algas;
39.4. trūcīgai ģimenei ar bērniem;
39.5. personai, kura nonākusi krīzes 
situācijā un tai ilgstoši nav bijis 
iespēju ievērot personīgo higiēnu.
40. Pabalstu piešķir laika perio-
dam līdz trīs mēnešiem, ja ģimenē 
ir darbspējīgas personas, laika 
periodam līdz sešiem mēnešiem – ja 
ģimenē nav darbspējīgu personu. 
41. Pabalstu pārskaita pakalpojumu 
sniedzējam pēc rēķina saņemšanas, 
ņemot vērā pakalpojuma sniedzēja 
noteikto pakalpojuma maksu un 
klientam faktiski sniegtā pakalpoju-
ma reižu skaitu.

IX.   PABALSTS VEĻAS 
MAZGĀŠANAS 
PAKALPOJUMA APMAKSAI

42. Pabalstu veļas mazgāšanas 
pakalpojuma apmaksai piešķir, 
ņemot vērā pakalpojuma sniedzēja 
noteikto pakalpojuma maksu, bet 

nepārsniedzot 8,25 EUR par vienu 
mazgāšanas ciklu 5 kg veļai un ne 
vairāk kā četriem veļas mazgāšanas 
cikliem mēnesī personai (ģime-
nei), ja nav iespēju mazgāt veļu 
savā dzīvesvietā, šādām ģimenēm 
(personām): 
42.1. personai ar pirmās vai otrās 
grupas invaliditāti; 
42.2. personai bez pastāvīgas dzī-
vesvietas;
42.3. pensijas vecuma personai, 
kurai nav likumisko apgādnieku un 
kuras ienākumi nepārsniedz 60% 
no valstī noteiktās minimālās darba 
algas; 
42.4. trūcīgai ģimenei ar bērniem;
42.5. personai, kura nonākusi krīzes 
situācijā un tai ilgstoši nav bijis 
iespēju ievērot personīgo higiēnu.
43. Pabalstu piešķir laika perio-
dam līdz trīs mēnešiem, ja ģimenē 
ir darbspējīgas personas, laika 
periodam līdz sešiem mēnešiem – ja 
ģimenē nav darbspējīgu personu. 
44. Pabalstu pārskaita pakalpojuma 
sniedzējam pēc rēķina saņemšanas 
par faktiski sniegtajiem pakalpoju-
miem.

X.  PABALSTS ĒDINĀŠANAI 
PIRMSSKOLAS, VISPĀRĒJĀS 
UN PROFESIONĀLAJĀS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

45. Tiesības saņemt pabalstu ēdi-
nāšanai ir pirmsskolas, vispārējās 
un profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņiem (personas līdz 22 gada 
vecumam)  no ģimenēm:
45.1. kuras atbilst trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam, pabalstu pie-
šķirot uz trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusa piešķiršanas laiku;
45.2. kuras ienākumi iepriekšējos 
trīs mēnešos nepārsniedz trūcīgas 
personas (ģimenes) ienākumu 
līmeni, bet kuras neatbilst trūcīgas 
personas (ģimenes) statusam – uz 
trīs mēnešiem.
46. Vispārējās un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
pabalstu bērna ēdināšanas izdevu-
mu segšanai piešķir, ņemot vērā 
izglītības iestādē noteikto vienas 
dienas pusdienu izmaksas/maksas 
apmēru, kas pēc Alūksnes nova-
da domes 2017. gada 24. augusta 
saistošajos noteikumos Nr.18/2017 
„Saistošie noteikumi par ēdināšanas 
pakalpojuma maksas atviegloju-
miem Alūksnes novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēs” noteikto 
ēdināšanas maksas atvieglojumu 
piemērošanas, nepārsniedz 0,5% no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
algas dienā.
47. Izglītības iestāžu un pirmssko-
las izglītības iestāžu audzēkņiem 
pabalstu bērna ēdināšanas izdevu-
mu segšanai piešķir, ņemot vērā 
izglītības iestādē noteikto vienas 
dienas ēdināšanas izmaksas/maksas 
apmēru, kas pēc Alūksnes nova-
da domes 2017.gada 24.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.18/2017 
„Saistošie noteikumi par ēdināšanas 
pakalpojuma maksas atviegloju-
miem Alūksnes novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēs” noteikto 
ēdināšanas maksas atvieglojumu 
piemērošanas, nepārsniedz 0,5% no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
algas dienā.  
48. Pabalstu pārskaita pakalpojuma 
sniedzējam pēc rēķina saņemša-
nas par faktiskajiem ēdināšanas 
izdevumiem, ņemot vērā audzēkņa 
izglītības iestādes apmeklējumu.

XI.  PABALSTS VESELĪBAS 

APRŪPES PAKALPOJUMU 
APMAKSAI

49. Pabalstu veselības aprūpes pa-
kalpojumu apmaksai (turpmāk šajā 
nodaļā – Pabalsts) piešķir personai, 
kurai nepienākas normatīvajos aktos 
par veselības aprūpes organizēšanu 
un finansēšanu noteiktie veselī-
bas aprūpes pakalpojumu maksas 
atvieglojumi un, ja:
49.1. persona atbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģime-
nes) statusam; 
49.2. personas (ģimenes) ienākumi 
iepriekšējos trīs mēnešos nepār-
sniedz trūcīgas personas (ģimenes) 
ienākumu līmeni, bet persona 
(ģimene) neatbilst trūcīgas perso-
nas (ģimenes) statusam – uz trīs 
mēnešiem;
49.3. persona, kura saņem vecuma, 
invaliditātes pensiju vai sociālā no-
drošinājuma pabalstu, un kuras ie-
nākumu apmērs mēnesī nepārsniedz 
60% no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas.
50.  Pabalstu piešķir šādu veselības 
aprūpes pakalpojumu apmaksai 
šādā apmērā: 
50.1. ārstniecības iestāžu sniegto 
veselības aprūpes pakalpojumu, kas 
saņemti saskaņā ar ģimenes ārsta 
vai ārsta speciālista nosūtījumu, ap-
maksai - faktisko izdevumu apmērā;
50.2. recepšu medikamentu iegādei, 
kuri nav iekļauti valsts 
kompensējamo medikamentu 
sarakstā – 50% no čekos un/vai 
citos attaisnojošos dokumentos 
uzrādītās kopējās summas par 
pēdējos sešos mēnešos iegādātajiem 
medikamentiem;
50.3. optisko briļļu vai kontaktlēcu 
iegādei – 50% apmērā no briļļu vai 
kontaktlēcu vērtības;
50.4. zobu terapeitiskās un ķirur-
ģiskās ārstēšanas pakalpojumu 
izdevumu apmaksai - 50% no čekā 
uzrādītās summas;
50.5. zobu protezēšanas 
pakalpojumu izdevumu apmaksai - 
50% no čekā uzrādītās summas.
51. Kopējais piešķirtais Pabalsta 
apmērs vienai personai kalendāra 
gada laikā 51. punktā minēto 
pakalpojumu apmaksai nevar 
pārsniegt 50% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas.
52. Pabalsta piešķiršanai personai 
jāiesniedz medikamentu 
recepšu kopijas, ģimenes ārsta 
vai ārsta speciālista nosūtījuma 
veselības aprūpes pakalpojuma 
saņemšanai kopijas, izdevumus 
attaisnojošo dokumentu par 
veselības aprūpes pakalpojumu 
izmaksām. Izdevumus 
attaisnojošie dokumenti derīgi 
iesniegšanai 6 mēnešu periodā 
no to izdošanas dienas. Pabalstu 
var pārskaitīt arī attiecīgajam 
pakalpojuma sniedzējam.

XII.  PABALSTS SOCIĀLĀS 
REHABILITĀCIJAS 
PAKALPOJUMA MĒRĶU 
SASNIEGŠANAI

53. Pabalsts sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma mērķu sasniegšanai 
(turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) 
ir Pabalsts, kuru piešķir personai 
individuālās sociālās rehabilitācijas 
procesā, lai nodrošinātu pasākumu 
kopumu, kas vērsts uz sociālās 
funkcionēšanas spēju atjaunošanu 
vai uzlabošanu, lai nodrošinātu 
sociālā statusa atgūšanu un iekļau-
šanos sabiedrībā, vai nepilngadīga-
jiem, kuriem ir  sastādīta uzvedības 

sociālās korekcijas programma.
54. Pabalstu ir tiesīgas saņemt 
personas, ja personas (ģimenes) 
ienākumi nepārsniedz 60% no valstī 
noteiktās minimālās darba algas uz 
vienu ģimenes locekli.
55. Sociālā darba speciālists pēc 
personas individuālo vajadzību un 
resursu izvērtēšanas izstrādā indivi-
duālo sociālās rehabilitācijas plānu 
vai uzvedības sociālās korekcijas 
plānu.
56. Lēmumu par Pabalsta piešķirša-
nu pieņem, pamatojoties uz indivi-
duālo sociālās rehabilitācijas plānu, 
izvērtējot klienta sociālo situāciju 
un paredzamos rehabilitācijas rezul-
tātus, klienta iesniegumu, izdevu-
mus apliecinošus dokumentus vai 
nepieciešamo izdevumu aprēķinu, 
par ko pēc pabalsta saņemšanas tiek 
iesniegti apliecinoši dokumenti, kā 
arī pamatojoties uz sociālā darbinie-
ka atzinumu.
57. Pabalstu piešķir Alūksnes 
novada Sociālā dienesta apstipri-
nātā budžeta ietvaros, paredzot, ka 
vienai personai piešķiramā Pabalsta 
kopējais apmērs kalendāra gadā 
laikā ir ne vairāk kā valstī noteik-
tās minimālās mēneša darba algas 
apjomā.
58. Pabalstu izmaksā personai vai 
pārskaita pakalpojumu sniedzējam.

XIII. APBEDĪŠANAS 
PABALSTS

59. Apbedīšanas pabalstu personas 
nāves gadījumā, kuras dzīvesvieta 
ir deklarēta Alūksnes novada admi-
nistratīvajā teritorijā, piešķir mirušā 
ģimenes locekļiem vai personai, 
kura uzņemas apbedīšanu. 
60. Ja mirusi persona un tai nav 
personu, kuras uzņemas apbedīšanu, 
Alūksnes novada Sociālais dienests 
slēdz vienošanos ar juridisku perso-
nu par šī pakalpojuma organizēšanu 
un sedz ar apbedīšanu saistītos 
izdevumus.
61. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir 
vienas valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmērā.
62. Apbedīšanas pabalsta apmē-
ru samazina par Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras vai citas 
institūcijas izmaksātā apbedīšanas 
pabalsta apmēru.
63. Pabalstu piešķir, ja pieprasītāja 
iesniegums saņemts ne vēlāk kā 
mēneša laikā no personas nāves 
gadījuma, lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu pieņem divu darba 
dienu laikā.
64. Pabalstu izmaksā divu darba 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 
brīža. 

XIV. PABALSTU 
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

65. Pabalstu piešķir šajos saistoša-
jos noteikumos minētajai personai 
(ģimenei) un viņas likumiskajam 
pārstāvim, kura savu dzīvesvietu 
deklarējusi Alūksnes novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā, 
izņemot pabalstus V. un VI. nodaļā, 
39. un 60. punktā minētajām per-
sonām.
66. Nepieciešamā sociālā palīdzība 
personai (ģimenei) tiek sniegta 
pēc iespējas tuvāk tās deklarētajai 
dzīvesvietai. 
67. Piešķirto sociālās palīdzības 
pabalstu izmaksā:
67.1. ieskaitot pabalsta pieprasītāja 
norādītajā kontā;
67.2. pārskaitot pakalpojuma snie-
dzējam;

67.3. Alūksnes novada pašvaldības 
Grāmatvedībā. 
68. Sociālās palīdzības saņemšanai 
personai sociālās palīdzības snieg-
šanas vietā jāiesniedz:
68.1. iesniegums, norādot problē-
mu un vēlamo sociālās palīdzības 
pabalsta veidu;
68.2. iztikas līdzekļu deklarācija, 
kurā persona (ģimene) sniedz in-
formāciju par saviem ienākumiem, 
līdzekļu uzkrājumiem un materiālo 
stāvokli. Iztikas līdzekļu deklarācija 
nav jāiesniedz, ja tiek pieprasīti 
2.3., 2.4., 2.5., 3.6. apakšpunktos 
minētie pabalsti.
69. Pēc nepieciešamības sociālā 
darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt 
arī citus dokumentus.
70. Sociālā dienesta sociālā darba 
speciālisti, veicot personas sniegto 
datu apstrādi pašvaldības Soci-
ālās palīdzības administrēšanas 
informācijas sistēmā (SOPA) un 
izmantojot valsts vienotās informā-
cijas sistēmas, pārbauda personas 
sniegtās ziņas un novērtē personas 
dzīves apstākļus, apsekojot dzīves-
vietā, ja tas nepieciešams lēmuma 
pieņemšanai.
71. Sociālais dienests desmit darba 
dienu laikā no iesnieguma, iztikas 
līdzekļu deklarācijas un visu nepie-
ciešamo dokumentu saņemšanas 
brīža pieņem lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu vai par atteikumu pie-
šķirt pabalstu, ja šajos noteikumos 
nav noteikts cits lēmuma pieņemša-
nas termiņš. 
72. Sociālās palīdzības pabalstu 
izmaksā viena mēneša laikā no 
lēmuma par pabalsta piešķiršanu 
pieņemšanas datuma, ja šajos no-
teikumos nav noteikts cits izmaksas 
termiņš.

XV. IEROBEŽOJUMI 
PABALSTA SAŅEMŠANAI

73. Ja persona atteikusies pil-
dīt līdzdarbības pienākumus vai 
nepilda tai noteiktos līdzdarbības 
pienākumus,  Sociālais dienests var 
atteikt pabalstu pilnībā, pārtraukt  
pabalsta izmaksu vai samazināt 
pabalstu par personai piešķirto daļu.
74. Pabalsta atteikuma, pārtraukša-
nas vai samazināšanas iemesli:
74.1. darbspējīga persona atsakās 
piedalīties aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos un nepilda noteiktos 
līdzdarbības pienākumus;
74.2. darbspējīga persona nav 
reģistrējusies Nodarbinātības Valsts 
aģentūrā kā bezdarbnieks;
74.3. persona vai tās ģimenes 
locekļi atsakās iesniegt ienākumus 
apliecinošus dokumentus;
74.4. persona, aizpildot deklarāciju, 
ir sniegusi nepatiesas ziņas, kas va-
rētu ietekmēt pabalsta saņemšanu;
74.5. citi iemesli, kas paredzēti 
normatīvajos aktos.

XVI.  LĒMUMA 
PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA 
UN NOTEIKUMU IZPILDES 
KONTROLE

75. Sociālais dienests normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā paziņo pa-
līdzības pieprasītājam lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. 
76. Sociālā dienesta lēmumu var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē.
77. Alūksnes novada domes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

Turpinājums 9. lappusē
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XVII.  NOSLĒGUMA 
JAUTĀJUMI

78. Šie saistošie noteikumi 
stājas spēkā 2018. gada 
1. janvārī.
79. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu spēku 
zaudē Alūksnes novada domes 
28.04.2011. saistošie noteikumi 
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā”.

Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Par 
pabalstiem Alūksnes novadā” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  
Šobrīd Alūksnes novada pašvaldī-
bā ir spēkā 2011. gada 28. aprīļa 
saistošie noteikumi Nr.14/2011 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Alūksnes novadā”.
Saistošie noteikumi “Par pabalstiem 

Alūksnes novadā” nepieciešami, 
lai noteiktu sociālo pabalstu, citu 
pabalstu (pašvaldības brīvprātīgā 
iniciatīva) apmēru un saņemšanas 
kārtību, kā arī noteiktu sociālās 
garantijas audžuģimenēm un bāre-
ņiem, tos aktualizējot un pilnveido-
jot. Saistošo noteikumu grozījumus 
sagatavot nav lietderīgi, jo esošajos 
saistošajos noteikumos ir būtiski 
liels grozījumu normu apjoms.
2017. gada 9. februārī stājās spēkā 
grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā. Šī liku-
ma pārejas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ka līdzšinējā vienreizējā 
pabalsta ārkārtas situācijā vietā 
pašvaldībām ir jānosaka pabalsta 
krīzes situācijā apmērs un piešķirša-
nas kārtība.
2. Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts 
Saistošo noteikumu projektā: 
- ietverts saistošo noteikumu 
izdošanas mērķis un vispārīgie 
jautājumi;
- noteikts pabalsta garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodrošinā-

šanai (GMI) apmērs un piešķiršanas 
kārtība – III. nodaļa;
- noteikts dzīvokļa pabalsta apmērs 
un piešķiršanas kārtība – IV. nodaļa;
- noteikts pabalsta bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem 
apmērs un piešķiršanas kārtība – V.  
nodaļa;
- noteikts pabalsta audžuģimenēm 
apmērs un piešķiršanas kārtība – 
VI. nodaļa;
- noteikts pabalsta krīzes situācijā 
apmērs un piešķiršanas kārtība – 
VII.  nodaļa;
- noteikts pabalsta mazgāšanās 
pakalpojuma apmaksai apmērs un 
piešķiršanas kārtība – VIII. nodaļa;
- noteikts pabalsta veļas mazgāša-
nas pakalpojuma apmaksai apmērs 
un piešķiršanas kārtība – IX.   
nodaļa;
- noteikts pabalsta ēdināšanai 
pirmsskolas, vispārējās un profesio-
nālajās izglītības iestādēs apmērs un 
piešķiršanas kārtība -  X. nodaļa:
- noteikts pabalsta veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai apmērs un 
piešķiršanas kārtība – XI. nodaļa;

- noteikts pabalsta sociālās reha-
bilitācijas pakalpojuma mērķu 
sasniegšanai apmērs un piešķiršanas 
kārtība – XII. nodaļa;
- noteikts apbedīšanas pabalsta ap-
mērs un piešķiršanas kārtība – XIII. 
nodaļa;
- reglamentēta pabalstu piešķiršanas 
kārtība - XIV. nodaļa;
- noteikti ierobežojumi pabalstu 
saņemšanai – XV. nodaļa;
- noteikta lēmuma pārsūdzēšanas 
kārtība un noteikumu izpildes kon-
trole – XVI. nodaļa;
- noteikta saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās diena – XVI. nodaļa.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu  
Saistošo noteikumu projektā pa-
redzētajiem pabalstiem 2018.gadā  
papildus nepieciešams 41000,00 
EUR
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 
1) Visas personas, kuras skar šo 
noteikumu piemērošana, var griez-
ties Alūksnes novada Sociālajā die-
nestā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 
Alūksnes novadā, vai Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā.
2) Ja saistošo noteikumu projekts 
skar administratīvās procedū-
ras, privātpersonas, pēc attiecīgā 
lēmuma saņemšanas no Alūksnes 
novada pašvaldības, šo lēmumu var 
pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās datuma Administratīvajā 
rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 
13A, Valmierā, LV-4201. 
3) Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības laik-
rakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un ievietoti Alūksnes novada 
pašvaldības interneta mājas lapā 
www.aluksne.lv.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas. 

Izmaiņas sociālo pabalstu piešķiršanā
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 No jaunā gada stāsies spēkā jauni 
Alūksnes novada pašvaldības saisto-
šie noteikumi par sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu. Ar tiem varat 
iepazīties jau šajā “Alūksnes Novada 
Vēstu” numurā. Kā tie atšķirsies no 
līdzšinējiem un citas būtiskas, ar 
sociālās palīdzības piešķiršanu sais-
tītas, lietas skaidro Alūksnes novada 
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības 
nodaļas vadītāja Evija Švalbe.

Sociālo pabalstu veidi

 Šobrīd ir divas sociālās palīdzības 
pabalstu kategorijas – valsts likumos 
un normatīvajos aktos noteiktie 
obligāti izmaksājamie pabalsti, 
kurus nodrošina visas pašvaldības 
Latvijā, tie ir pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodroši-
nāšanai, dzīvokļa pabalsts, pabalsts 
krīzes situācijā un sociālās garan-
tijas audžuģimenēm un bāreņiem. 
Savukārt otrā kategorijā ir pabalsti, 
kurus pašvaldība var piešķirt pēc 
savas iniciatīvas, lai atbalstītu savus 
iedzīvotājus. Šos pabalstus gan var 
piešķirt tikai gadījumā, ja pašvaldī-
ba nodrošina obligāti izmaksājamo 
pabalstu piešķiršanu.
 Pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai 
un dzīvokļa pabalsts tiek piešķir-
ti, izvērtējot atsevišķi dzīvojošas 
personas vai ģimenes ienākumus un 
materiālo stāvokli. 
 Trūcīgas personas vai trūcīgas ģi-
menes statuss tiek noteikts atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem, kuri 
paredz kārtību, kādā tiek aizpildīta 
iztikas līdzekļu deklarācija, kā arī 
nosaka kārtību, kādā deklarējami 
personas vai ģimenes ienākumi un 
materiālais stāvoklis. Tomēr jebkurā 
gadījumā aicinu katru mūsu novada 
iedzīvotāju, kuram ir vajadzīga 
palīdzība, vērsties sava dzīvesvie-
tā – pilsētā vai attiecīgajā pagastā 
- pie sociālā darbinieka un jautāt 
par iespējām saņemt palīdzību katrā 
konkrētā situācijā.
 Būtiski, ka no nākošā gada pabal-
stiem, kuriem līdz šim saistošajos 
noteikumos bija noteikts konkrēts 

pabalsta apmērs, norādot summu, 
jaunajos noteikumos būs noteikts pa-
balsta apmērs attiecībā pret minimā-
lo algu, lai turpmāk novērstu to, ka, 
mainoties minimālās algas apmēram, 
ir jāgroza pašvaldības noteikumi 
par pabalstu piešķiršanu. Dažiem 
pabalstu veidiem līdz ar jaunajiem 
noteikumiem pieaugs pabalsta kopē-
jais apmērs, ko klients var saņemt.

GMI un dzīvokļa pabalsts

 Alūksnes novada teritorijā pabalstu 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai pašvaldība piešķir 
atbilstoši Ministru kabineta noteik-
tajam apmēram – šobrīd tas ir 48,90 
EUR. Brīdī, kad mainīsies Ministru 
kabineta noteiktais pabalsta apmērs, 
tas mainīsies arī pie Alūksnes 
novadā.
 Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kri-
tērijus, apmēru un izmaksas kārtību 
ir tiesīgas noteikt pašvaldības ar 
saistošajiem noteikumiem. Dzīvokļa 
pabalstu piešķir dzīvojamās telpas 
īres vai apsaimniekošanas maksas, 
apkures un citu ar mājokļa lietošanu 
saistītu pakalpojumu maksas segša-
nai. Šī pabalsta piešķiršanā sagla-
bāsies esošā kārtība, kas nosaka, ka 
pabalsta apmēru aprēķina, ņemot 
vērā konkrētā cilvēka vai ģimenes 
ienākumus, faktiskos izdevumus par 
dzīvokli un piemērojot saistošajos 
noteikumos paredzētos komunālo 
pakalpojumu normatīvus. No jauna 
saistošajos noteikumos iekļauts 
punkts, kas paredz, ka tajos gadīju-
mos, kad ģimenē nav darbspējīgu 
personu un ģimene vai atsevišķi 
dzīvojoša persona ir trūcīga, tai 
vienu reizi kalendārā gada laikā tiek 
piešķirts dzīvokļa pabalsts apkures 
nodrošināšanai, nepārsniedzot 40% 
no valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas. Līdz ar to tas paplašinās 
to iedzīvotāju loku, kas var saņemt 
dzīvokļa pabalstu.

Sociālās garantijas bāreņiem un 
audžuģimenēm

 Piešķirot pabalstus bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem, 
kuri sasnieguši pilngadību, turpmāk 
būs noteikts, ka personām ar inva-
liditāti no bērnības vienreizējā pa-

balsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai 
vai ikmēneša izdevumiem apmērs 
būs saistīts ar šai personai noteikto 
sociālā nodrošinājuma pabalstu.
 Dzīvokļa pabalsta apmērs bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem, kuri sasnieguši pilngadību, 
pieaugs salīdzinājumā ar pašreizējo 
noteikto pabalsta apmēru un no jaunā 
gada pabalsts būs 15% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās algas, bet 
apkures periodā - 20% apmērā.
 Valsts normatīvie akti nosaka, ka, ja 
bērns bārenis, sasniedzot pilngadību, 
atgriežas no ārpus ģimenes aprū-
pes vai audžuģimenes, pašvaldībai 
ir pienākums nodrošināt viņu ar 
apdzīvojamo platību. Tas nozīmē, ka 
jaunietis var pieprasīt apdzīvojamo 
platību, taču, ja pašvaldībai nav dzī-
vokļa, ko piešķirt, bārenim ir tiesības 
dzīvokli īrēt un pašvaldība viņam 
piešķir dzīvokļa pabalstu, neizvērtē-
jot viņa materiālo stāvokli. Jāpiebilst, 
ka dzīvokļa pabalstu šai iedzīvotāju 
grupai piešķir, ņemot vērā saistoša-
jos noteikumos noteiktos komunālo 
pakalpojumu normatīvos izdevumus. 
Iedzīvotājiem gan jāņem vērā, ka 
reizē nevar saņemt divus labumus – 
ja pašvaldība dzīvokli ir piešķīrusi, 
tad dzīvokļa pabalstu šādā gadījumā 
rēķinām tikai parastā kārtībā. 
 Arī pabalsts audžuģimenēm no nā-
kamā gada pieaugs. Pabalsta apmērs 
bērna uzturam turpmāk būs 50% 
apmērā no minimālās algas mēnesī, 
savukārt apģērbam, apaviem un mīk-
stajam inventāram – 10% apmērā no 
minimālās darba algas mēnesī.

Pabalsts krīzes 
situācijā un apbedīšanai

 Ņemot vērā izmaiņas valsts norma-
tīvajos aktos, turpmāk līdzšinējais 
pabalsts ārkārtas situācijā sauksies 
“Pabalsts krīzes situācijā”, savu-
kārt kā atsevišķs pabalsta veids būs 
izdalīts apbedīšanas pabalsts. Krīzes 
situācija sociālā darba izpratnē ir ie-
priekš neparedzami ārkārtas apstākļi, 
kuru dēļ ģimene vai persona nevar 
sev nodrošināt pamatvajadzības. Tās 
Sociālo pakalpojumu un palīdzības 
likuma kontekstā ir mājoklis, ēdiens, 
obligātā izglītība, veselības aprūpe, 
apģērbs. Krīzes situācijas visbiežāk 
izraisa ārējie faktori un ir nepie-

ciešama tūlītēja palīdzība, tādēļ šis 
pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot 
ģimenes ienākumus un materiālo 
stāvokli.
 Apbedīšanas pabalsts turpmāk būs 
izdalīts kā atsevišķs pabalsta veids. 
To piešķir par personām, kuras ir 
bijušas deklarētas novadā, un tas ir 
minimālās algas apmērā. Šo pabalstu 
pašvaldība piešķir tad, ja mirusī per-
sona nav bijusi sociāli apdrošināta un 
tādēļ tās apbedīšanai pabalstu neiz-
maksā Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra, vai arī tajos gadījumos, ja 
VSAA izmaksātā pabalsta apmērs ir 
mazāks par minimālās darba algas 
apmēru – tad pašvaldība piemaksā 
trūkstošo starpību.

Mazgāšanās un veļas mazgāšana

 Ņemot vērā reālo dzīves situāciju, 
ka gan pagastos, gan pilsētā ir daudz 
māju bez akām, sanitārajiem mez-
gliem, pašvaldība piešķir pabalstus 
mazgāšanās un veļas mazgāšanas 
pakalpojuma apmaksai. Valsts 
kontrole ir norādījusi, ka pašvaldībai 
nevajag sniegt pakalpojumus, kurus 
attiecīgajā teritorijā var nodrošināt 
uzņēmējs, tādēļ pabalstam veļas 
mazgāšanas izdevumu apmaksai 
pieaugs apmērs – nepārsniedzot 8,25 
EUR par vienu mazgāšanas ciklu, 
jo tieši tik maksā viens mazgāšanas 
cikls uzņēmējam, kas Alūksnē šādu 
pakalpojumu sniedz.
 Jaunajos noteikumos būs pare-
dzēta iespēja biežāk izmantot gan 
mazgāšanās, gan veļas mazgāšanas 
pakalpojumus. Iekļauts arī jauns 
nosacījums, ka abi minētie pabalstu 
veidi attiecināmi arī uz II grupas 
invalīdiem.
 Šobrīd mazgāšanās pakalpojumu ir 
iespējams saņemt Alūksnē, Jāņkalna 
ielā 18, kā arī Mārkalnes pagasta 
“Pūcītē”, kas ir Sociālā dienes-
ta struktūrvienības. Sadarbībā ar 
biedrību “Sociālās palīdzības atbalsts 
Alūksnei” Jāņkalna ielā 18, Alūksnē, 
ir pieejams arī veļas mazgāšanas 
pakalpojums, kurš turpināsies vēl 
līdz nākamajam gadam. Veļas 
mazgāšanas pakalpojums ir pieejams 
arī atsevišķos pagastos – Pededzē, 
Mārkalnē, Jaunannā. Dažos pagastos 
(Alsviķos, Jaunalūksnē, Zeltiņos) 
vienu, otru vai arī abus minētos 

pakalpojumus nodrošina nevalstiskās 
organizācijas.

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, 
vispārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs un pabalsts veselības 
aprūpes pakalpojumu apmaksai, 
pabalsts sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma mērķu sasniegšanai

 Pabalsts ēdināšanai bērnudārzos, 
skolās un profesionālās izglītības 
iestādēs turpmāk būs saņemams 
vienu gadu ilgāk – līdz 22 gadu ve-
cumam, ņemot vērā to, ka atsevišķās 
profesionālajās izglītības iestādēs 
pēc vidusskolas mācību process ilgst 
četrus gadus.
 Būtiskas izmaiņas būs pabalsta 
veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksai apmērā. Ņemot vērā, ka 
būtiski pieaug veselības aprūpes 
pakalpojumu un medikamentu cenas, 
lielāks būs arī pabalsta apmērs. Pa-
balsta kopējais apjoms no 1. janvāra 
iedzīvotājam būs līdz 50% no valstī 
noteiktās minimālās mēneša algas, 
ievērojot ienākumu un materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas kritērijus.
 Savukārt pabalstu sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumiem turpmāk varēs 
saņemt arī klienti, kuri ir nepilngadī-
gie, kam sastādīta uzvedības sociālas 
korekcijas programma. 

Vai pabalsts jāatstrādā?

 Atsevišķu pabalstu saņēmējiem ar 
valstī spēkā esošiem likumiem un 
normatīvajiem aktiem ir noteikti vei-
camie līdzdarbības pienākumi. Tas 
attiecas uz personām vai ģimenēm, 
kam piešķirts trūcīgās personas vai 
ģimenes statuss, un kuri saņem pa-
balstu garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai.
 Ja šīs personas ir darbspējas vecumā 
un nesaņem invaliditātes pensiju, 
skatāmies, vai tās ir reģistrējušās No-
darbinātības valsts aģentūrā, un, kā 
izmanto tās piedāvātos pakalpojumus 
– kursus, apmācības, iespēju pār-
kvalificēties u.c. Ar cilvēkiem, kuri 
saņem pabalstu garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai, arī 
Sociālais dienests slēdz vienošanos 
par līdzdarbību, kas ir noteikti un 
obligāti, ja cilvēks ir darbspējīgs. 

Turpinājums 10. lappusē
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Ceļu tīrīšana pagastos
Informāciju apkopoja Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pagastu pārvaldes sniedz 
informāciju par to, kas ziemā no 
sniega attīrīs pagastu teritorijās 
esošos pašvaldības autoceļus. Ceļus 
tīrīs prioritārā kārtībā, sākot ar 
tiem, pa kuriem tiek veikti skolēnu 
pārvadājumi un kursē piena savāk-
šanas transports. Ceļu uzturēšana 
tiks veikta saskaņā ar katram ceļam 
noteikto uzturēšanas klasi. Ar tām 
var iepazīties pašvaldības mājas lapā 
http://aluksne.lv/09_04a.php.
 Atgādinām, ka pašvaldība nedrīkst 
apmaksāt privāto un servitūta ceļu 
tīrīšanu, tādēļ šajos gadījumos 
lūgums iedzīvotājiem vērsties tieši 
pie pakalpojumu sniedzējiem, lai 
vienotos par ceļu tīrīšanu vai 
pagastu pārvaldēs, kas palīdzēs 
sazināties ar uzņēmējiem. Lūgums 
arī par privāto ceļu tīrīšanu domāt 
jau laikus, kamēr tie nav kļuvuši 
neizejami un neizbraucami.

Alsviķu pagasts. Ceļus tīrīs 
zemnieku saimniecība “Rīti”, 
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons (kontakttālru-
nis - „Ziemas dienests” - 29199980), 
saimnieciskās darbības veicēji: 
Aigars Ludvigs (29278637) un SIA 
“ERGO LUKS” (t.28350487).
 Ar jautājumiem par ceļu tīrīšanu 
ziemā var griezties pie komunālās 
saimniecības vadītāja Aivara Logina, 
zvanot pa tālruni 26611353 vai pa-
gasta pārvaldē, zvanot pa tālruņiem 
64354142, 29143271 informācijas 
nodošanai.

Annas pagasts. Ziemā tīrīs šādus 
pašvaldības autoceļus: Veršas-Veršu 
izgāztuve, Anna-Teikas, Anna-Varžu-
puriņš, Anna-Kantorkrogs, Kalnā-
ji-Kantorkrogs, Tarlapi- Kazradzi, 
Grēveles-Lejas, Atte-Lejas, Atte-
Muzejs, Teikas-Vējiņi, Kalnciems-
Polsas-Ūsiņi, Azandas-Āmaņi, 
Jaunsmiķi-Grēveles, Kalēji-Kadilas, 
Kociņi-Dacvari, Grantskalni-Lu-
patas, Mūrnieki-Endzeliņi-Ērcene, 
Karjera-Ezeriņi, Upītes-Prēdeļi, 
Dimanti-Dālderi, Silmaču 2-Nākot-
nes 21, Lazdas-Sprekstes, Bērzi-Nā-
kotnes,  Kamenes-Daugavas, Annas 
skola-Halle-Liedes, Silmaču iela, 
Nākotnes iela. Pašvaldības autoceļu 
tīrīšanu veiks SIA “Jaungrēveles”. 
Iedzīvotājiem par privāto ceļu 
tīrīšanu un samaksu par to jāvienojas 
individuāli ar uzņēmēju, kontakttāl-
ruņi: 20260006, 29470664.
 
Ilzenes pagasts. Tīrīs šādus ceļus: 

Čonkas-Paiķeni, Paiķeni-Jaunzemi, 
Jaunzemi-Darbnīcas-Līvāni, Darb-
nīcas-Siveci, Muiža-Kalnadruvas-
Ezerslokas, Onti-Mežvidi-Paiķeni, 
Paiķeni-Liepiņi, Mežslokas-Rogas, 
Āres-Tālā Dūre, Darbnīcas-
Zvirgzdiņi, Stūrīši-Grīvas, 
Onti-Gravas. Atbildīgais par 
pašvaldības autoceļu tīrīšanu 
komunālās saimniecības vadī-
tājs Gints Rozenbergs, tālrunis 
25779981. Pašvaldības autoceļu 
sniega tīrīšanas pakalpojumus 
veiks z/s “Mērupe”.
 Piebraucamos ceļus uz 
individuālajām mājām tīrīs pēc pie-
teikuma par atsevišķu samaksu. Par 
pakalpojumu un cenu iedzīvotāji var 
interesēties: z/s “Mērupe” 28358152 
(Māris Kazāks), z/s “Sapnīši” 
29493596 (Gatis Vērsis).

Jaunalūksnes pagasts. Ziemā 
tīrīs šādus pašvaldībai piederošos 
ceļus: Upeskakts-Līgotņi, 
Auseji-Garjuri, Kolberģis-Karitāni, 
Kolberģa iekšējie ceļi, Garjuri-
Nikolska, Ozoli-Zirnītis, Garjuri-
Lašķi, Bundzene-Matisene, 
Strunķene-Laines, Mārtiņi-Dai-
nas, Bundzene-Birzmaļi, Jaun-
zemi-Karitāni, Zariņi-Lenkava, 
Saļņi-Izgāztuve, Beja-Cukurkalni, 
Kanaviņas-Lejasšķiņķi, Dudas-
Paideri, Karitāni-Paideri. To veiks 
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Alūksnes ceļu rajons.
 Par privāto ceļu tīrīšanu un maksu 
par to iedzīvotājiem jāvienojas ar 
uzņēmējiem. Pagasta pārvaldes 
darbinieki palīdzēs sazināties ar 
pakalpojuma sniedzējiem (tālrunis 
64354064 un 25447781).

Jaunannas pagasts. Tiks tīrīti šādi 
pašvaldības autoceļi: Liepu iela, 
Upes iela, Dzirnavu iela, Centra iela, 
Krasta iela, Ievednes iela, Upleju 
iela, Jaunanna-Eizentāle, Jaunanna-
Semani, Jaunanna-Guldupji, Vecais 
ceļš, Arāji-Alksnīši, Centrs-Jaunze-
mi, Dziļlejas-Kaijas, Rūķīši-Svari, 
Rūķīši-Gribažas, Gundegas-Augstā-
sala, Ievedne-Aizpure, Briedīši-Di-
manti. Pašvaldības autoceļu tīrīšanu 
veiks SIA “Viļņi un I.S.A”. Iedzīvo-
tājiem par privāto ceļu tīrīšanu un 
samaksu par to jāvienojas indivi-
duāli ar uzņēmēju, kontakttālrunis 
29122005.

Jaunlaicenes pagasts. SIA “Ozoli 
AZ” tīrīs šādus pašvaldībai piede-
rošos autoceļus: Jaunlaicene-Jānīši-
Balti, Lucka-Šļukums-Stiliņi-Rēveļi, 
Igrēni-Pilskalni, Auguļi-Apes robe-
ža, Auguļi-Jenši, Šļukums-Auguļi, 
Klincu ceļš, VAS “Latvijas autoceļu 

uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons 
šādus maršrutus: Jaunlaicene-Dau-
guļi-Vidzemes šoseja, Vēciņi-Brieži, 
Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja, 
Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns, Karvas 
ceļš-Vecrullīši, Jaunlaicene-Kamba-
ri-Grūbe, Vidzemes šoseja-Apukalns, 
Majorskola-Vārņi, Jaundauguļi-
Luguži, Lucka-Noras, Dienvidu 
iela-Attīrīšanas iekārtas, Auziņas-
Ausmas, Centrs-Līgotņi, Centrs-
Dravnieki, Dienvidu iela, Darbnīcu 
pievadceļš.
 Iedzīvotājiem par privāto ceļu tīrī-
šanu un samaksu jāgriežas pie uzņē-
mēja vai jāvēršas pagasta pārvaldē, 
kas palīdzēs noorganizēt ceļu tīrīšanu 
(tālruņi 29489910 vai 64381146). 

Kalncempju pagasts. Tiks tīrīti 
šādi pašvaldības autoceļi: Parka iela, 
Ozolu iela, Ermiķi-Letes, Lūkuži-
Gotlupi-Nāzupi, Cempji-Malaci, 
Ate-Augstiekalni-Niedras-4.ceļš, 
Žagatas-Cempji, Lauķi-Jāņkalni, 
Vāverkalns-Egles. Pašvaldības ceļus 
tīrīs SIA “Jaungrēveles”. Iedzīvo-
tājiem par privāto ceļu tīrīšanu un 
samaksu par to jāvienojas indivi-
duāli ar uzņēmēju, kontakttālruņi: 
20260006, 29470664.

Liepnas pagasts. Ziemā tīrīs šādus 
pašvaldības autoceļus: Muiža-
Aizupe, Doktas-Viķerova, Muiža-
Adamova, Adamova-Liepusala, 
Liepna-Līvāni 1, Liepna-Līvāni 2, 
Liepna-pagr. uz vidusskolu, Liepna-
dzīv. māja „Seda”, Liepna-Dainas, 
Liepna-dzīv. māja „Liepna 104”, 
Liepna-Lut.baznīca, Liepna-Pirts, 
Dzīv. māja „Liepna 105”-dzīv. 
māja „Liepna 104”, Liepna-Saides, 
Strauti-Upmala, Polsas- Surikava,  
Franciskopole-Kavaci.
 Par privāto ceļu tīrīšanu un maksu 
par to jāvienojas ar uzņēmējiem, ZS 
„Plešulauzi” (tālrunis 26431206), 
ZS „Avoti” (tālrunis 28302973), ZS 
„Klajalkšņi” (tālrunis 29173540).

Malienas pagasts. Tiks tīrīti šādi 
pašvaldības autoceļi: V396-Jau-
nās mājas, Pamatskolas ceļš Nr.1, 
Pagasts-P41, Tomsona pagrie-
ziens-Sebežnieki, Miezīša ceļa 
gals-Baltaissils, Ērmaņi-Kraukļi, 
Ponkulene-Sviestiņi, Kopmaņi-Pūri-
ņi, Brenci-Sakvārne, Vējiņi-Šķeleci, 
Jaunstrički-Jaunšķiņķi, Kaķi-Lenka-
va, P41-Cūku komplekss, P41-Aiz-
vēji, Ķūderi-Lauziņi, Ūbuļi-Aiz-
kalnieši, Vecais kantoris-Mērnieki, 
Lekmaņi-Mērnieki, Gundegas-Pārs-
las, Pamatskolas ceļš Nr. 2. Šo darbu 
veiks ZS „Cinglerīši”.
 Par privātmāju ceļu tīrīšanu un mak-
su par to jāvienojas ar uzņēmēju: SIA 

“RaviaS” (tālrunis: 29418242), Z/S 
“Cinglerīši” (tālrunis: 26487833).

Mālupes pagasts. Tīrīs šādus paš-
valdības autoceļus: Mālupe-Skola, 
Mālupe-Jasmīnes, Liepusalas-Strau-
mes, Mālupe-Pienotava, Māras-Dok-
torāts, Mālupe-Priednieki, Mālu-
pe-Priedulāji, Priedulāji-Kromuļi, 
Priedulāji-Kadiķi, Uplejas-Kalnāji, 
Mālupe-Purmala, Stradiņš-Mišķi, 
Mišķi-Ozolnieki, Stradiņš-Grundas, 
Sofikalns-Upeskrasti, Upeskrasti-
Alodzene, Sofikalns-Mellupe, Darb-
nīcas-Rogas, Žērveļi-Driķukalns, 
Egļukalns-Salenieki, Katrīnburga-
Bāterava, Sofikalns-Saulīši. Ceļus 
tīrīs zemnieku saimniecība “Dzirna-
vu 8”, tālrunis 29459612. Atbildīgais 
par pašvaldības autoceļu tīrīšanu 
- komunālās saimniecības pārzinis 
Dainis Ertmanis tālrunis 26348427.
 Lai iztīrītu ceļus uz privātmājām, 
pagasta iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmējiem, kas sniedz 
šādu pakalpojumu.

Mārkalnes pagasts. No sniega tīrīs 
šādus pašvaldības ceļus: Vecāgas-Ci-
rakalns-Šūpalas, Ezīšava-Mārkalne, 
Ezīšava-Vecāgas, Mežumuiža-Pakal-
ni-Ezīšava, Blekteskalns-Ceļmalas, 
Ezīšava-Dekšņi, Vuķi-Ezerkalns, Siļ-
ķene-Zīles, Zemesbanka-Lielāsgār-
šas, Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene, 
Lielliepas-Mikalītes, Cirakalns-Sila-
malu krustojums, Silamalu krusto-
jums-Silamalas, Sviestagārša-Augu-
purvs. Tīrīšanu veiks VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” (diennakts 
tālrunis 29199980). Par privāto ceļu 
tīrīšanu iedzīvotājiem jāinteresējas 
pa tālruni: 26540552.

Pededzes pagasts. Pašvaldībai 
piederošos ceļus uzturēs kooperatīvā 
sabiedrība „Stars” šādos maršrutos: 
Kūdupe-Kapsēta, Čistigi-Zagorje, 
Čistigi-Skaliņš, Pededze-Naumo-
va, Ķurši-Kapsēta, Orlīši-Boiņica, 
Zabolova-Bīberi-Bairīši, Zabolo-
va-Rudzīši, Stuborova-Šeļehova, 
Pļevna-Stuborova, Ponkuļi-Puncene, 
Kūdupe-Vokica, Kūdupe-Pļitka, 
Ķurši Gundegas, Vjazina-Muratovs, 
Vjazina-Sterženova, Rūķi-Krustce-
les, Snopova Brūklenāji.
 Iedzīvotājiem par savu ceļu tīrīšanu 
jāgriežas pie uzņēmēja, KS „Stars” 
(tālrunis 26341094).

Zeltiņu pagasts. Autoceļu tīrīšana 
Zeltiņu pagastā tiks veikta ar pagasta 
pārvaldes traktoru mašīnu-iekrāvēju 
B-MI. Autoceļus tīrīs šādā secībā: 
Zeltiņi-Zemītes, Krastiņi-Krūmiņi, 
Aptieka-Ieviņas, Lejnieki-Lielpaldi, 
Grēveles-Ciemgaļi, Rožukalns-Zie-

meļi, Pumpuri-Skola. Pārējie autoce-
ļi netiks tīrīti katru dienu. Tīrīšanas 
nepieciešamību izvērtēs pagasta 
ceļu meistars Didzis Zaķis. Par ceļu 
tīrīšanu iedzīvotāji var zvanīt ceļu 
meistaram pa tālruni 26335750. 
Gadījumā, ja sniega daudzums būs 
tāds, ka ar pagasta pārvaldes traktoru 
nebūs iespējams nodrošināt tīrīšanu, 
sniegu tīrīs AS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs”.

Ziemera pagasts. Sniegu tīrīs šādos 
pašvaldībai piederošos autoceļos: 
Māriņkalns-Karva, Māriņkalns, Tau-
tas nama ceļš, Māriņkalna apvedceļš, 
Vistaskalns-Svārupi, Pagastmājas 
ceļš, 1.pamatskolas ceļš, 2.pamatsko-
las ceļš, Parka iela, Nākotnes iela, 
Nākotnes 1 iela, Jakumi-Pušpuri, 
Ratenieki-Tāleši, Jaunzemi-Odiņi, 
Sauleskalns-Anti, Šļukums-Māriņ-
kalns, Stūrīši-Elisi, Stāmeri-Liepkāji, 
Rijukalns-Vengerski, Pamatskola-
Priedulejas, Pamatskola-Metumi, 
Šļukums-Māriņkalns, Šļukums-Jāņ-
kalni-Ignašas, Priedulejas-Maltavnie-
ki, Indrāni-Šķersti, Ziemeri-Murati, 
Ziemeri-Šļukums, Birži-Bleteskalns, 
Atvases-Ziemeļnieki, Stūrīši-Zieme-
ri, Veclaicenes robeža-Ērņi. Ceļus 
tīrīs ZS „Melnacene”, tālrunis: 
28600338. Nepieciešamības gadī-
jumā aicinām iedzīvotājus griezties 
Ziemera pagasta pārvaldē, kuras 
darbinieki palīdzēs organizēt privāto 
ceļu tīrīšanu (tālrunis: 26426880 vai 
6481119). 

Veclaicenes pagasts. Saimnieciskās 
darbības veicējs Andris Bēters tīrīs 
šādus pašvaldības autoceļus: Vidze-
mes šoseja-Romeškalns, Saules-
kalns-Lauciņi, Krustiņi-Palpierkalns, 
Druskas-Bajāri, Ieviņas-Raudiņas, 
Korneti-Slokas, Ezerkrasti-Papar-
des, Papardes iela, Strautiņi-Renci, 
Meduskalns-Jaunvāveres, Mazais 
Baltiņš-Airītes, Reitnieki – Vosvas. 
Savukārt SIA “ERGO LUKS” 
tīrīs šādus ceļus: Cīņas-Maskaļi, 
Dzintari-Cīņas, Akmentiņi-Vēzes 
(Gāzes mērīš. Stac.), Intukalns-Cīru-
ļi, Vidzemes šoseja-Liepas, Dzinta-
ri-Mišas, Paiķa stāvvieta-Dzintari, 
Bārdaskrogs-Paiķi, Avoti-Vidzemes 
šoseja, Ilgupes-Laursons, Krustiņi-
Rūpnieki, Krustiņi-Akmentiņi.
 Iedzīvotājiem par privāto ceļu tīrī-
šanu un samaksu par to jāvēršas pie 
uzņēmējiem: SIA “ERGO LUKS” 
(tālrunis 28350487) un saimniecis-
kās darbības veicēja Andra Bētera 
(tālrunis 26141345) vai arī pagasta 
pārvaldē, kura palīdzēs noorganizēt 
ceļa tīrīšanu (tālruņi 28381507 vai 
64329018).

Turpinājums no 9. lappuses

Līdzdarbības pienākumus sociālais 
darbinieks izvērtē atbilstoši katra 
cilvēka sociālajai situācijai, jo ir 
klienti, kurus primāri ir būtiski nevis 
censties atgriezt nodarbinātībā, bet 
motivēt elementārām lietām – aiziet 
pie ārsta, sakopt savu māju un tās 
apkārtni. Ar šo cilvēku palīdzību gan 
pilsētā, gan pagastos tiek veikti da-
žādi uzkopšanas un labiekārtošanas 
darbi. Jā, dažkārt saņemam iedzīvo-
tāju pārmetumus, ka GMI pabalsts 
izmaksāts kādam, kurš to izlieto 
nevis pārtikas, bet grādīgo iegādei, 
taču, ja cilvēks savu līdzdarbības 
pienākumus ir veicis, Sociālā dienes-
ta darbinieks nav tiesīgs neizmaksāt 
piešķirto pabalstu.   
 Iedzīvotājus aicinu ņemt vērā, ka 

Sociālais dienests pēc būtības nav 
represīva iestāde – mēs varam klien-
tam sniegt informāciju, motivēt viņu, 
bet lēmums par savu dzīvi ir jāpie-
ņem cilvēkam pašam. Tāpat jāsaprot, 
ka pabalsts nav alga. Algu maksā 
cilvēkam, kurš ir noteiktās darba 
attiecībās un par to saņem konkrētu 
samaksu. Savukārt pabalsta un līdz-
darbības mērķis ir nodarbināt klientu 
tādā apmērā, lai viņš nezaudētu 
savas prasmes un iemaņas vispār iet 
uz darbu un spētu atgriezties darba 
tirgū, ja tāda iespēja rodas.

Atbildība par līdzcilvēku 
nedrīkst pārsniegt 
konfidencialitātes robežas

 Dažkārt  iedzīvotāji Sociālajam die-
nestam prasa informāciju par kādām 

personām vai ģimenēm, 
kam, iespējams, ir vajadzīga pa-
līdzība. Mūsdienās, kā zināms, ir 
stingra kārtība, kādu informāciju 
par cilvēku nedrīkst nodot citām 
personām. Šie noteikumi attiecas arī 
uz Sociālo dienestu – nedrīkstam 
sniegt citiem cilvēkiem personiska 
rakstura informāciju par klientu. 
Esam pateicīgi visiem, kuri die-
nestam ziņo par situācijām, kurām 
sociālajiem darbiniekiem jāpievērš 
uzmanība, taču arī šādos gadījumos 
dienests neatskaitās ziņotājam par 
to, vai konkrētajā situācijā tiešām ir 
bijusi vajadzīga palīdzība un kāda 
palīdzība ir sniegta, jo šī informācija 
ir konfidenciāla.
 Esam saņēmuši iedzīvotāju 
ierosinājumus, lai sociālie darbinieki 
vairāk apsekotu atsevišķas 

iedzīvotāju grupas, tai skaitā 
ģimenes ar bērniem, vecos cilvēkus. 
Jāteic, ka visas sociālā riska ģimenes 
ar bērniem pēc pirmā signāla tiek 
reģistrētas kā dienesta klienti un 
ar viņām regulāri strādājam, gan 
konsultējot, gan apsekojot. Savu-
kārt attiecībā uz citiem gadījumiem 
sociālajam darbiniekam no likuma 
viedokļa ir ierobežojumi atrasties 
privātīpašumā, jāsaka gan, ka pie 
gados veciem cilvēkiem sociālie 
darbinieki dodas pat atkārtoti gada 
laikā, jo sadarbībā ar Alūksnes un 
Apes novada fondu nogādā viņiem 
paciņas svētkos.
 Daudzkārt savā praksē esam pārlie-
cinājušies, ka vecie ļaudis patiešām 
ir nespēcīgi, taču no piedāvātās 
palīdzības kategoriski atsakās. Ja 
cilvēks ir atteicies no palīdzības, 

nedrīkstam piespiedu kārtā viņam to 
uzspiest. Mēs varam piedāvāt sociālo 
palīdzību vai pakalpojumu, bet tikai 
cilvēks pats izdara izvēli, vai tam 
piekrist. Cilvēka gribu neņem vērā 
tikai situācijā, kad viņš reāli var no-
darīt kaitējumu savai vai kādas citas 
personas veselībai.
 Kopumā gribu pateikties ikvie-
nam iedzīvotājam, kurš nepaliek 
vienaldzīgs – ir ziņojis Sociālajam 
dienestam par kādu personu, kurai 
vajadzīga palīdzība, ir ziedojis prak-
tiskas lietas mūsu klientiem, kuriem 
to trūkst, paldies mūsu sadarbības 
partneriem iestādēs un institūcijās, 
ar kuriem strādājam plecu pie pleca, 
risinot klientu situācijas, un arī turp-
māk aicinu ikvienu būt atvērtu un 
vērstu uz dialogu, noteikti uzklausī-
sim, kā arī mēģināsim palīdzēt.
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7.8. Prasības vēsturiskās apbūves 
fasāžu krāsojumam:
7.8.1. lietojams oriģinālajam krā-
sojumam atbilstošs vai līdzvērtīgs 
krāsu sastāvs; 
7.8.2. jāizmanto konkrētā vidē iede-
rīgi tradicionālie materiāli; 
7.8.3. aizliegts krāsot dabisko ak-
meni, dekoratīvo keramiku, apdares 
ķieģeļus un cēlapmetumu fasāžu 
apdarē; 
8. Ēkas/būves fasādes un (vai) 
jumta ieseguma krāsošanai persona 
Būvvaldē iesniedz saskaņošanai 
krāsu pasi 2 eksemplāros. Būvvalde 
10 darbadienu laikā izskata un pie-
ņem lēmumu par krāsu pases saska-
ņošanu vai par atteikumu saskaņot 
krāsu pasi. Lēmumu par atteikumu 
saskaņot krāsu pasi nosūta ierakstītā 
vēstulē krāsu pases iesniedzējam. 
Būvvalde patur vienu krāsu pases 
eksemplāru glabāšanai. 
9. Krāsu pase sastāv no:
9.1. īpašuma, valdījuma vai lietoju-
ma tiesību apliecinošu dokumentu 
kopijām;
9.2. situācijas plāna ar norādi uz 
ēku, kurai tiek izstrādāta krāsu pase;
9.3. ēkas/būves fasādes krāsu 
risinājuma:
9.3.1. esošās situācijas ēkas/būves 
fasādes fotofiksācijas;
9.3.2. apkārtējās vides visaptverošas 
krāsainas fotofiksācijas;
9.3.3. krāsainas ēkas/būves fasādes 
krāsojuma vizualizācijas (datorsali-
kuma, fotomontāžas vai zīmējuma) 
ar krāsu izvilcēm;
9.3.4. krāsainiem krāsojuma 
paraugiem (izmērs 1.5 x 3cm) ar 
numuriem pēc izvēlētā krāsu un 
apdares materiālu kataloga. Krā-
sojums norādāms jumta segumam, 
sienu apdarei, dekoratīvajiem 
elementiem, logu rāmjiem, durvīm, 
slēģiem, vārtiem, žogiem, margām, 
cokolam, cokolstāvam, metāla 
konstrukcijām un elementiem (RAL 
krāsu katalogs).
9.4. citiem dokumentiem, atļaujām 
vai saskaņojumiem, ja to nosaka 
normatīvie akti.

IV. Prasības ēku /būvju fasādēm 
un citām ārējām konstrukcijām 

10. Pilsētvides ainavas vai ainaviski 
vērtīgās teritorijas uzturēšanas pra-
sības ēku/būvju fasādēm un citām 
ārējām konstrukcijām (tai skaitā 
logu, durvju, balkonu, lodžiju, 
izkārtņu u.c. ārējo konstrukciju) 
paredz to uzturēšanu tādā tehniskā 
un vizuālā kārtībā, kas atbilst ēkas/
būves arhitektoniskajam veidolam, 
nedegradē vidi un nebojā apkārte-
sošo pilsētvides ainavu, netraucē 
uztvert kultūrvēsturiskos pieminek-
ļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides 
tēlu, kā arī kultūrvēsturisko vērtību 
kopuma radīto noskaņu, tāpēc to 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
10.1. demontē funkcionalitāti 
zaudējušus ēku/būvju elementus, 
kas nav nesošās konstrukcijas un 
potenciāli neietekmē ēkas/būves 
konstruktīvo noturību;
10.2. nepieļauj būtiskus bojājumus 
ēku/būvju lietusūdens novadīšanas 
sistēmu elementos, caurrūsējumu, 
detaļu neesamību, detaļu deformāci-
ju vai līdzīgus bojājumus;
10.3. novērš plaisas ēku/būvju 
sienās;
10.4. nodrošina ēku/būvju logu un 
durvju ailu noslēgšanu, logu stiklo-
jumu, atjauno atlocījušās palodzes, 
novērš citus līdzīgus bojājumus;
10.5. likvidē ēku/būvju konstruk-

cijās vai uz arhitektoniskajiem 
elementiem augošus krūmus, kokus 
vai sūnas;
10.6. nepieļauj ēku/būvju apdares 
materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, 
koroziju, satrupēšanu, eroziju;
10.7. nodrošina ēku/būvju fasāžu un 
citu ārējo konstrukciju savlaicīgu 
atjaunošanu un krāsošanu atbilstoši 
būves arhitektoniskajam stilam un 
apkārt esošajai pilsētvides ainavai, 
nepieļaujot nesakoptas fasādes 
stāvokli – fasādi, kurai ir bojāts 
krāsojums (samelnējis, plankumains 
vai pilnīgi zudis), ir atsegts ārējo 
konstrukciju pamatmateriāls, plai-
sas, izdrupumi vai apdares materiā-
lu atslāņojumi;
10.8. neizvieto uz ēkām/būvēm 
dekoratīvos pārsegus, izņemot sais-
tošo noteikumu 11. punktā paredzē-
to gadījumu.
11. Uz ēkas/būves, kura ir vidi 
degradējoša vai ainavu bojājoša, 
ar Būvvaldes atļauju var izvietot 
dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka 
tajā ir respektēts būves arhitekto-
niskais risinājums, kas attēlots ar 
grafiskiem līdzekļiem labā dizaina 
kvalitātē, krāsu risinājums atbilst ar-
hitektoniskajam stilam un iekļaujas 
apkārtesošajā pilsētvides ainavā:
11.1. ne ilgāk kā līdz 2 gadiem maz-
stāvu ēkām/būvēm – ja virszemes 
stāvu skaits ir līdz 3 stāviem;
11.2. ne ilgāk kā līdz 3 gadiem 
daudzstāvu ēkām/būvēm – ja 
virszemes stāvu skaits ir vairāk par 
3 stāviem.
12. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā 
pārsega izvietošanai, persona ie-
sniedz Būvvaldē rakstisku iesniegu-
mu, kuram pievieno:
12.1. ēkas/būves tehniskās apseko-
šanas atzinumu, kas sagatavots ne 
agrāk kā vienu gadu no tā 
iesniegšanas brīža;
12.2. dekoratīvā pārseguma skici.

V. Saistošo noteikumu izpildes 
kontrole, administratīvā atbildība 
un piespiedu izpilde

13. Kontrolēt saistošo noteikumu 
izpildi, veikt lietvedību adminis-
tratīvā pārkāpuma lietā, sastādīt 
administratīvā pārkāpuma proto-
kolus atbilstoši savai kompetencei 
ir tiesīgas Būvvaldes un Alūksnes 
novada pašvaldības policijas amat-
personas.
14. Saistošo noteikumu 13.punktā 
un Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksā minēto amatpersonu 
sastādītos administratīvā pārkāpu-
ma protokolus izskata un lēmumu 
administratīvā pārkāpuma lietā 
pieņem Alūksnes novada pašvaldī-
bas Administratīvā komisija.
15. Par saistošo noteikumu prasību 
neievērošanu: 
15.1. izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu: fiziskām personām – 
no 5 līdz 200 euro, bet juridiskām 
personām – no 30 līdz 1000 euro;
15.2. ja pārkāpums ir izdarīts atkār-
toti gada laikā, uzliek naudas sodu: 
fiziskām personām – no 15 līdz 350 
euro, bet juridiskām personām – no 
100 līdz 1400 euro. 
16. Administratīvu aktu, kas uzliek 
adresātam pienākumu izpildīt 
noteiktu darbību (arī izdot noteiktu 
lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu 
darbību, savas kompetences ietva-
ros izdod un administratīvā akta 
nepildīšanas gadījumā piespiedu 
naudu uzliek Alūksnes novada 
pašvaldības policija, Būvvalde vai 
Apstādījumu aizsardzības komisija. 
17. Šo noteikumu 16.punktā mi-
nēto iestāžu un institūciju izdotos 
administratīvos aktus var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē Adminis-
tratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2013. gada 
28. novembra saistošos noteikumus 
Nr.44/2013 „Alūksnes novada teri-
torijas kopšanas un būvju uzturēša-
nas noteikumi”.

Turpinājums 12. lappusē
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Alūksnes novada domes saistošo 
noteikumu projekta „Alūksnes 
novada teritorijas, ēku/būvju 
un apstādījumu kopšanas un 
uzturēšanas saistošie noteikumi” 
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 43. pan-
ta pirmās daļas 5., 6. un 9.punktā 
noteiktas pašvaldības tiesības izdot 
saistošos noteikumus par pārkā-
pumiem, kas nav noteikti likumos 
un Ministru kabineta noteikumos. 
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpuma kodeksa 5. pantu pašval-
dībai ir tiesības paredzēt adminis-
tratīvo atbildību par to pārkāpšanu 
likumā “Par pašvaldībām” noteikta-
jos gadījumos.
Krāsu pases saskaņošanas kārtība 
izstrādāta pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2014. gada 2. septembra 
noteikumu Nr.529 “Ēku 
būvnoteikumi” 7.7.apakšpunktu, 
prasības būvju fasādēm 
pilsētvides ainavas uzturēšanai 
izstrādātas saskaņā ar Ministru 
kabineta 2014. gada 19. augusta 
noteikumu Nr.500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” 158.2.apakšpunktu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā kopjama Alūksnes novada 
administratīvā teritorija un 
uzturamas tajā esošās ēkas/būves, 
apstādījumi, nodrošinot sanitāro 
tīrību un teritorijas sakoptību, 
paredzot administratīvo atbildību 
par šo saistošo noteikumu 
neievērošanu.
Atšķirībā no spēkā esošajiem 
Alūksnes novada domes 2013. gada 
28. novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.44/2013 „Alūksnes 
novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumi”, kuri 
regulē ēku/būvju un apstādījumu 
uzturēšanu un kopšanu šobrīd, 
saistošajiem noteikumiem par 
pamatu ņemts spēkā esošais 
regulējums, svītrojot tiesību 
normas, kas dublē augstāka 
juridiskā spēka normatīvos tiesību 
aktus.  Papildus noteikta krāsu 
pases saskaņošanas kārtība, prasības 
būvju fasādēm pilsētvides ainavas 
uzturēšanai.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms 
saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir novada 
administratīvās teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu īpašnieki un to 
tiesiskie valdītāji.
Saistošo noteikumu regulējums 
labvēlīgi ietekmēs estētikas, 

higiēniskas, ekoloģiski tīras, drošas 
un ainaviski pievilcīgas vides 
veidošanu un uzturēšanu novada 
administratīvajā teritorijā.
Ar jauno saistošo noteikumu 
spēkā stāšanos spēku zaudēs 
Alūksnes novada domes 2013. gada 
28. novembra saistošie noteikumi 
Nr.44/2013 „Alūksnes novada 
teritorijas kopšanas un būvju 
uzturēšanas noteikumi”.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
Tiešas ietekmes nav.

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

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Saistošo noteikumi izpildi 
nodrošinās Alūksnes novada 
pašvaldības policija, Būvvalde un 
Apstādījumu aizsardzības komisija.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Projektā jaunas 
iespējas novada skolām
Gunta Kupča,
Izglītības pārvaldes vadītāja

 Alūksnes novada pašvaldības 
četras izglītības iestādes no 
šī mācību gada uzsākušas 
īstenot Eiropas Sociālā fonda 
projektu „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai”. 
 
 Projekta mērķis ir paplašināt 
izglītības pakalpojuma 
daudzveidību, uzlabojot 
skolēnu kompetences un mācību 
sasniegumus. Šajā projektā 
prioritāri tie ir 1. - 6. klašu skolēni. 
Tiek paredzēts, ka projekta 
īstenošanas gaitā visā Latvijā 
izglītības iestādes spēs attīstīt un 
ieviest to darbībā ilgtspējīgu 
individuālās pieejas mācību procesu 
un nodrošinās uz izglītojamā 
vajadzībām vērstu mācību 
organizāciju formu pieejamību.
 Prioritārā satura joma ir saistīta 
ar tādiem mācību priekšmetiem, 
kā matemātika, fi zika, ķīmija, 
bioloģija, informātika, kā arī vidi, 
tajā paredzot ne mazāk kā 40% 
projekta aktivitāšu, kultūrizglītībai 
un radošajām industrijām paredzot 
ne vairāk par 25 % aktivitāšu. Citas 
jomas bez ierobežojuma noteik-
šanas - valodas, multidisciplinārā, 
sports un veselīgs dzīvesveids.
 Projekta ietvaros ir apstiprināts 
Atbalsta pasākumu plāns šim un 
nākamajam mācību gadam ar 64 
dažādām aktivitātēm. Tā nodroši-
nājumam kopējais fi nansējums ir 
106 553,49 EUR. Lai papildinātu 
mācību satura apguvi, skolās tiek 
nodrošinātas nodarbības 
individuālam mācību atbalstam, 
organizētas praktiskās nodarbības 

un mācību vizītes uz dabas 
objektiem, iestādēm un 
uzņēmumiem, lai gūtu 
apliecinājumu stundās apgūtajām 
zināšanām neformālā mācību vidē. 
Ārpusstundu pasākumu daļā skolām 
ir iespēja papildināt savu 
piedāvājumu interešu izglītībā. 
 Projekta īstenošanā iesaistījušās 
Alūksnes pilsētas sākumskola, 
Alūksnes novada vidusskola, 
Strautiņu pamatskola un Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. 
Pārējām novada skolām atsevišķās 
aktivitātes tiks piedāvātas daudz-
veidīgas, interaktīvas un inovatī-
vas aktivitātes, lai veicinātu gan 
padziļinātu mācību saturas apguvi, 
pilnveidotu zināšanas, prasmes un 
iemaņas. Strautiņu pamatskola or-
ganizēs Tehniskās jaunrades dienu 
5. - 9. klašu skolēniem sadarbībā ar 

Tehniskās universitātes Robotikas 
klubu un Alūksnes Bērnu un jaunie-
šu centru. Alūksnes pilsētas sākum-
skola sadarbībā ar Zinātnes centru 
ZINOO organizēs radošās darbnīcas 
1. - 4. klašu skolēniem. Alūksnes 
novada vidusskola organizēs sporta 
spēles, lai stiprinātu skolēnu pat-
riotismu un fi zisko dotību attīstī-
bu. Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija piedāvās nodarbību ciklu 
skolēniem ar vidējiem un augstiem 
sasniegumiem, dodot iespēju 
pilnveidot matemātikas, 
dabaszinātņu un tehnoloģiju 
kompetenci, kā arī organizēs 
lasītprasmes konkursu 5. un 
7. klašu skolēniem.
 Projekta ietvaros tiks piedāvāti 
pasākumi pedagogu un atbalsta 
personāla profesionālajai 
pilnveidei.

Alūksnes novada pagastu 
tautas/kultūras/saieta namu 

telpu nomas maksas 
pakalpojumu cenrādis

Pakalpojums - noma Vienība Cena bez PVN 
(EUR)

Annas kultūras nams
Lielā zāle 1 stunda 5,26
Mazā zāle 1 stunda 2,49
Alsviķu pagasta kultūras nams
Lielā zāle 1 stunda 5,38
Mazā zāle 1 stunda 2,44
Aktiertelpa 1 stunda 0,56
Jaunannas tautas nams
Lielā zāle 1 stunda 4,95
Mazā zāle 1 stunda 2,50
Jaunlaicenes tautas nams
Lielā zāle 1 stunda 4,77
Kolberģa tautas nams
Zāle 1 stunda 6,44
Liepnas tautas nams
Zāle 1 stunda 4,21
Malienas tautas nams
Zāle 1 stunda 4,69
Foajē - mēģinājumu zāle 1 stunda 1,07
Mālupes saieta nams
Zāle 1 stunda 5,61
Mārkalnes pagasta tautas nams
Zāle 1 stunda 4,07
Māriņkalna tautas nams
Lielā un mazā zāle 1 stunda 4,59
Lielā zāle 1 stunda 3,02
Mazā zāle 1 stunda 1,82
Pededzes tautas nams
Lielā zāle 1 stunda 5,07
Mazā zāle 1 stunda 3,11
Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs “Dailes”
Zāle 1 stunda 10,85
Pulciņu telpa 1 stunda 3,85
Veclaicenes tautas nams
Zāle 1 stunda 7,38
Zeltiņu tautas nams
Zāle 1 stunda 6,36

Apstiprina maksas 
pakalpojumu cenrādi
Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada domes 
23. novembra sēdē apstiprināja 
Alūksnes novada pagastu tautas/
kultūras/saieta namu telpu nomas 
maksas pakalpojumu cenrādi. 
Lēmums stāsies spēkā šī gada 
1. decembrī un no šīs dienas 
spēku zaudēs domes 2013. gada 

26. septembra lēmums, kas līdz 
šim noteica nomas maksas.
 Aprēķinot nomas maksas, ņemts 
vērā Alūksnes novada pašvaldības 
iekšējais normatīvais akts “Maksas 
pakalpojumu izcenojumu noteik-
šanas metodika un izcenojumu 
aprēķināšanas kārtība”.
 Visām cenām, kas norādītas tabulā 
zemāk, tiek piemērota pievienotās 
vērtības nodokļa likme, kas šobrīd 
ir 21%.

Amatierteātru skates rezultāti
 25. novembrī notikušajā 
skatē piedalījās četri novada 
amatierteātri. To sniegumu 
vērtēja teātra režisore Edīte 
Siļķēna un aktrise, režisore, 
aktiermeistarības lektore Lat-
vijas Kultūras akadēmijā Anita 
Sproģe.

 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas 
teātris “Slieksnis” skatē novērtēts 
ar augstāko – A pakāpi un izvirzīts 
reģiona skatei. Alsviķu kultūras 
nama teātra studija novērtēta ar 
I pakāpi, bet II pakāpe Liepnas 
pagasta dramatiskajam kolektīvam 

„Troksnis” un Jaunannas amatier-
teātrim “Šūpoles”.
 Skates dalībnieki saņēmuši šādas 
nominācijas: “Debija skatē” - 
Rihards Lācis (Alsviķu kultūras 
nama teātra studija), “Scenogrāfi ja” 
– “Slieksnis”, “Otrā plāna aktieris” 
- Juris Ruciņš-Vējiņš  (Jaunannas 
amatierteātris “Šūpoles”), “Otrā 
plāna aktrise” - Dace Jansone 
(Alsviķu kultūras nama teātra stu-
dija), “Pirmā plāna aktrise” - Vera 
Sedleniece (“Slieksnis”), “Režisors” 
- Daiga Bētere (“Slieksnis”), “Gada 
izrāde” - “Augstākais bauslis”  
(“Slieksnis”).
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Restaurēs sienas fragmentu pilī
Elīna Birzniece,
Alūksnes muzeja
direktores vietniece

 Valsts Kultūrkapitāla fonds 
atbalstījis Alūksnes Jaunās 
pils “Fortepiano” istabas 
restaurācijas projektu. 

 “Fortepiāno” istaba ir kādreizējā 
kinoteātra “Liesma” foajē (uzgai-
dāmā) telpa, kurā pēc 2014. gada 
veiktās polihromijas zondāžas 
atklājās vieni no interesantākajiem 
un kompozīcijas ziņā apjomīgāka-
jiem sienu gleznojumiem. 1898. 
gada kustamā īpašuma sarakstā, 
kas piederējis mirušajam baronam 
Konstantīnam Pavlovičam Fīting-
hofam, šī telpa dēvēta par “For-
tepiano” istabu. Istabas interjerā 
uzskaitīti četrpadsmit melni krēsli 
ar dzeltenu damastu, viens liels 
riekstkoka galds, divi mazi melni 
krēsli, viens liels spogulis ar melnu 
galdu un marmora virsmu, viens 
nošu skapītis, viens nošu turētājs, 
divi mazi nošu galdiņi, viens melns 
grāmatplaukts ar spoguli, piano jeb 
harmonijs ar krēslu, klavieres, sar-
kana marmora kaste vēstuļu uzgla-
bāšanai, divas marmora statujas uz 
koka postamentiem, viena lampa uz 
melnas koka pamatnes, sešas mazas 

sienas lampiņas, piekārts bronzas 
kandelabrs ar lampu, divas vilnas 
logu portrejas, astoņpadsmit eļļas 
gleznas zeltītos rāmjos, bronzas 
pulkstenis ar diviem bronzas kande-
labriem un divi balti logu aizkari. 
 Valsts Kultūrkapitāla fonds III 
projektu konkursa kārtā piešķīris 
radošo stipendiju 2560 EUR apmērā 
monumentālās glezniecības restau-
ratorei – meistarei Lolitai Hermsai 
Alūksnes Jaunās pils “Fortepiano” 
istabas sienu polihromijas restaurā-
cijai 10m2 platībā. 
 Projekta ietvaros paredzēts atsegt 

sienas gleznojumus virs abām telpas 
durvīm un abpus tām, kur 2014. 
gadā veiktas polihromijas zondāžas 
nelielos laukumos, lai noskaidrotu 
pilnu gleznojuma kompozīciju, un 
varētu novērtēt, cik daudz ir sagla-
bājies, un cik lielā apjomā mainīts 
apmetums.
 Atsegtie apjomi ļaus vieglāk sa-
prast telpas kopējo koncepciju, kas 
nepieciešama turpmākā restaurāci-
jas un rekonstrukcijas projekta rea-
lizācijā, kā arī kļūs par nozīmīgiem 
muzeja eksponātiem. 

Jaunums pie 
“Laikmetu mielasta” 
galda
Ieva Bogdanova,
Alūksnes muzeja
krājuma glabātāja 

 Alūksnes muzeja pastāvīgajā 
ekspozīcijā “Laikmetu mielasts” 
apskatāms jaunums - vāze, 
kas ir zīmīgs un vēsturisks 
dāvinājums 7. Siguldas Kājnieku 
pulka instruktoriem.

 Vāze izgatavota Alūksnē 
20. gs. 1. pusē. To Kolberģa alus 
brūža īpašnieks Jēkabs Kreilis 
1939. gada 20. aprīlī dāvinājis 
7. Siguldas Kājnieku pulkam 
divdesmitajā gadadienā. Stikla 
vāzē iegravēti ornamenti - uz 
viena sāna pulka krūšu 
nozīmītes simbolika, apkārt tai 
ozollapas, gadskaitļi 20.IV.1919 
un 20.IV.1939., uz otra sāna - 
Alūksnes kazarmu ēkas attēls, koki, 
mākoņi un saules stari. Uz pamat-
nes visas malas garumā iegravēts 
teksts “20.IV.1939. 7.SKP 
instruktoriem no Jēkaba Kreiļa”.

 

Padomju Savienības pastāvēšanas 
laikā viens no instruktoriem, Adolfs 
Dubris, to glabājis savās mājās. 
2017. gadā šo vēsturiski nozīmīgo 
vāzi muzejam uzdāvināja viņa 
mazmeita.
Laipni aicināti muzejā!

“Saulītes” vecākajā grupā
Inita Gailīte, Aija Bondare,
PII „ Saulīte” vecākās grupas 
skolotājas

  Mācību gads iesākās ar 
Zinību dienu, kur ciemos bija 
ieradusies Burtu meitiņa, kura 
ieveda bērnus burtu un ciparu 
pasaulē. Kopā gājām rotaļās un 
zīmējām vasaras piedzīvojumus.

  Lai iepriecinātu savu tēti, bērni 
gatavoja krūzīti no sāls mīklas, to 
pasniedzot kopā ar smaržīgu pipar-
mētras zariņu.
  Olimpiskajā dienā vingrojām kopā 
ar visu kolektīvu un piedalījāmies 
arī Eiropas sporta nedēļas aktivi-
tātēs.
  Gaidot Miķeļdienu, gājām ciemos 
uz sakņu dārzu pie Silvas Niedres. 
Viņa mūs laipni uzņēma un parādīja 
sava skaistā dārza daudzveidību, par 
to viņai liels paldies! Arī vecākus 
iesaistījām svētku sagatavošanā, 
sarūpējot izstādi „ Rudentiņš bagāts 
vīrs”. Svētkus svinējām kopā ar 
jaunākās grupas bērniem latviskā 
noskaņā un bija ļoti mīļi, sirsnīgi. 
  Gājām pārgājienā uz zemnieku 
saimniecību „Palejas”, lai tuvāk 
iepazītu zirgus. Cienastam salasījām 
ābolus skolotājas dārzā, kā arī bērni 
atnesa dārzeņus no saviem dārziem. 
Paldies jaukajai saimniecei Julianai 
Bulargai par iepazīstināšanu ar 
saimniecību un bērnu izvizināšanu 
ar poniju!
  Ārpus nodarbību laikā bērniem pa-
tīk spēlēt teātrus, iejūtoties dažādās 
lomās. Bērniem prieks, ka ar savu 
veikumu var iepriecināt citus grupas 
bērnus, kā arī bija iespēja ierakstīt 
video un pašiem sevi paskatīties. 
Tas bērniem sagādāja lielu prieku. 
  Daudzus gadus mums ir laba 
sadarbība ar feldšeri Ligitu Podziņu 

un bibliotekāri Sarmīti Meļķi. 
Ciemojoties pie viņām, bērni 
vienmēr uzzina kaut ko jaunu. 
Par to liels paldies! Arī šogad bērni 
piedalīsies „Bērnu žūrijā”, lasot 
kopā ar skolotājām grāmatas.
  Īpašu uzmanību pievēršam 
norisēm dabā, ejot tuvākās un 
tālākās pastaigās. Pastaigā uz 
“Sauso kalnu” salasījām dažādus 
dabas materiālus savos spainīšos, 
tur satikām „lāci”, kurš gatavojās 
doties ziemas miegā. Viņš bērniem 
uzdeva dažādus interesantus jautā-
jumus par dabu un iesaistīja rotaļās.  
Paldies skolotāja palīgam Ievai 
Skulmei par aktīvu iesaistīšanos 
grupas pasākumos. No savāktajiem 
materiāliem tapa izstāde „Iedomu 
mežs”. Lācis uzdāvināja burciņu 
ar meža svaigo gaisu, bērni ar lielu 
prieku iestādē to izsmaržoja un 
atzina, ka tiešām smaržo.
  Šogad cenšamies svētkus svinēt, 
ievērojot latviešu tradīcijas, tāpēc 
lielu uzmanību pievēršam folklorai. 
Gaidot Mārtiņus, daudz minējām 
mīklas, mācījāmies tautasdziesmas, 

rotaļas. Ar Mārtiņiem sākas ķekatu 
laiks, tāpēc lūdzam vecākus 
izgatavot īpašu cepuri Mārtiņu 
ķekatu gājienam. Svinot svētkus, 
izstaigājam visas iestādes telpas, 
spēlējot dažādus instrumentus un 
dziedot, lai viss sliktais aiziet un 
telpās ienāk svētība. Cienājāmies 
ar pupām un zirņiem. 
  Arī Latvijas dzimšanas dienā 
skandējām latviešu tautasdziesmas, 
gājām latviešu tautas rotaļās, kā arī 
iepazīstinājām bērnus ar Latvijas 
vērtībām. Ģimenes un bērni kopā ar 
skolotājām izgatavoja  apsveikumus 
Latvijai dzimšanas dienā. Svētku 
noslēgumā klājām svinīgu galdu ar 
bērnu gatavotu cienastu.
  Tradicionāli pie mums ciemojās 
bijušie audzēkņi, kuri iepazīstina 
bērnus ar saviem hobijiem un 
kopīgi parotaļājas. 
 Paldies visiem, kuri atbalsta mūsu 
darbu, padarot savu bērnu dzīvi 
interesantāku. Gaidīsim kopā 
Ziemassvētkus, lai piepildītu ar 
labām domām un darbiem šo 
pirmssvētku laiku!

Rudens sezonas 
pasākumi Liepnas pagastā
Lienīte Trivole,
Liepnas tautas nama vadītāja

 Liepnas tautas namā rudens 
ienāca ar ražas novākšanas 
laiku, kas sakrita ar Miķeldienas 
sadanci “Pīlādžu liesmās”, 
krāsainām lapām un lāpu 
uguntiņām, senioru pēcpusdienas 
“Tikšanos krāsainajā rudenī”, 
pirmssvētku koncertiem.

 Krāsaināku rudens noskaņu 
kuplinājām ar krāsainām rudens 
veltēm, ticējumiem, dejām, 
sārtajiem pīlādžiem Miķeldienas 
sadancī, kur tikās deju kopas no 
Tukuma pilsētas Kultūras centra, 
Apes pilsētas, Žīguru, Pededzes 
pagastiem un pašmāju dāmu deju 
kopa “Veldze” (vadītāja Brigita 
Bijone). 
 Oktobrī, kad lauku darbi apdarīti 
un raža sagūlusi pagrabos, var 
mazliet atpūsties. Vecāka gadagā-
juma cilvēki atpūtu rod, satiekoties 
ar apkārtējo pagastu ļaudīm, tepat, 
mazajā, bet mājīgajā Liepnas tautas 
namā. Jau lielāka draudzība ir 
izveidojusies starp Mālupes, 
Pededzes pagastu un Alūksnes 
pensionāru biedrības “Sudrabs” 
ļaudīm. Liepnas seniori ir draugos 
ar Malienas pagasta senioriem, kuri 
šogad pievienojās mūsu pulciņam.
 Novembrī izgaismojām ceļus ar 
lāpu gājieniem uz Lāčplēša Kara 
ordeņa kavaliera Teodora Mendes 
atdusas vietu, lai atcerētos, lai 
izgaismotu, lai izjustu tik svarīgu 
brīdi, kad esam kopā. Tikāmies 
pie iekurtā ugunskura ar siltu tēju 
un ābolmaizītēm, kas ceptas pašu 
rokām saieta telpā tautas namā. 
 “Latvija sākas manī” - ar šādiem 
vārdiem ieskanējās pirmssvētku 
koncerts Liepnas tautas namā, kad 

pateicāmies cilvēkiem par 
brīvprātīgiem labiem darbiem, 
kad pateicāmies par atbalstu, 
palīdzību, labu padomu. Liepnas un 
Mālupes pagastu pārvalžu vadītāja 
Iveta Priede pateicās arī visiem 
tiem, kuru darbus varbūt ikdienā 
nepamanām. Par labiem darbiem, 
atbildību, sirdssiltumu, vēstures 
materiālu vākšanu un apkopošanu, 
teātra mākslas un skatuves runas 
popularizēšanu ārpus pagasta 
paldies vārdus pagasta pārvalde 
teica šādiem Liepnas pagasta 
iedzīvotājiem - Ilzei Paiai, Viktoram 
Boroduškam, Initai un Leonam 
Ķeselēm, Inesei Paiai, Inesei Tokai.
 Arī Liepnas Jauniešu saimes 
pārstāvji pateicās saviem 
atbalstītājiem, lai tādi pasākumi 
kā “Lieldienu nakts rogainings”, 
“Nakts volejbols” un citi izdotos 
kvalitatīvāki, kuplāki, labāki. 
2018. gadā Liepnas jauniešu 
izauklētie pasākumi notiks jau 
piekto reizi. Paldies 
z/s “Plešulauži”, z/s “Garaiskalns”, 
z/s “Klajalkšņi”, SIA “LARISEL”, 
VAS “Latvijas valsts meži”, 
kafejnīcai “Pajumte”, kafejnīcai – 
spēļu zālei “Klondaika”, Sindijai 
Ozolai, Solvitai Nikolajevai, 
SIA “Spēka pasaule”, biedrībai 
“Province”, SIA “VERY BERRY”, 
Unai Teterei-Teterovskai, 
“Woodstudio”, “Stickershop”, 
“Moworks”, Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centram, Alūksnes novada 
pašvaldībai, Liepnas pagasta 
pārvaldei, Liepnas tautas namam, 
Andrim Spirkam, Ilmāram 
Samsonam.
 Labs darbs iepriecina citus darīt 
labu, tāpēc sāksim ar sevi, ar vien-
kāršu “Labrīt!”, ar dāvātu smaidu 
citiem, jo tikai no katra paša ir 
atkarīgs – Latvija sākas manī, 
jo es esmu Latvija!
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Latvija sākas ar mums

Agnese Veigere,
Strautiņu pamatskolas
7. klases skolniece 

    Skanot himnai “Dievs, svētī 
Latviju”, 1918. gada 18. novembrī 
Latvijas Nacionālajā teātrī tika 
pasludināta neatkarīga Latvijas 
valsts. 2017. gads - pēdējais pirms 
nozīmīgās jubilejas, apaļajiem 
100 gadiem. Valsts svētkus 
svinējām arī mēs - Strautiņu 
pamatskolas skolēni un skolotāji.

    Pasākumu katru gadu uzdots or-
ganizēt 7. klasei, tāpēc ar skolotājas 
Ilzes Ludvigas atbalstu sākām to 
plānot laikus. Informātikas stundās 
izveidojām krustvārdu mīklas par 
savas skolas un Latvijas vēsturi. 
Lai arī bija ieviesušās dažas kļūdas, 
visas klases veiksmīgi atrisināja 
mūsu mīklas.
  Svinīgā līnija sākās, skanot Latvi-
jas valsts himnai. Runājot patriotis-

kus, iedvesmojošus vārdus Latvijai, 
iegrimām domās par to, kas mums 
katram ir Latvija. Dziedot Reika 
dziesmu “Par Latviju”, lepojāmies, 
ka esam stipra tauta. Tajā atskan 
aicinājums atgriezties aizbraukušos 
latviešus un būt vienotiem savā 
zemē - Latvijā. Valta Pūces “Dzim-
tenē” izpildīja visi, bet sākumsko-
lēni radoši priecēja ar D. Robules 
dziesmu “Sudraba kalējs”. Paldies 
skolotājai Antrai Līdaciņai, latvieši 
tiešām ir dziedoša tauta. Svētkos 
mūs sveica skolas direktore Ingrīda 
Pedece, vēlot neaizmirst to, ka 
Latviju veidojam mēs paši, ar savu 
uzvedību un attieksmi. Pasākuma 
noslēgumā izdalījām pateicības 
par krustvārdu mīklu minēšanu un 
klausījāmies 6. - 8. klašu ansam-
bļa izpildīto dziesmu “Zemei un 
dziesmai”. 
  Atklāsim jaunas lietas un cilvēkus, 
kas spēj mūs iedvesmot un būt lep-
niem par savu dzimteni Latviju!

Sandras Buliņas foto

Darbīgs mācību gada sākums “Cālī”
Gunita Vaivare,
pirmsskolas izglītības skolotāja

 2017./2018. mācību gadu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Cālis” uzsākām ar Zinību dienas 
pasākumu bērniem kopā ar 
vecākiem. Šajā dienā vecākajā 
bērnudārza grupā “Gaismiņas” 
atcerējāmies bērnus, kuri šajā 
mācību gadā uzsāka savas gaitas 
1. klasē un iepazināmies ar 
jaunajiem bērniem, kuri savas 
mācību gaitas uzsāk “Cālī”. Lai 
bērniem būtu nozīmīgāka šī 
diena, skolotājas sveica viņus ar 
pašu gatavotām pūcītēm – 
gudrības simbolu un mazu 
kārumiņu – enerģijai. 

 Septembrī atzīmējot Tēvu dienu, 
piedalījāmies www.mammamun-
tetiem.lv rīkotajā konkursā - idejas 
Tēvu dienas dāvanai, vārot cukura 
“Dzintariņus” tētiem. 
 Lai veicinātu bērnu interesi par 
grāmatu un lasītprasmi, piedalāmies 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļas “Bērnu žūri-
jā” un lasām jau septīto grāmatu! 
Bērniem bibliotēkā interesanti bija 
klausīties saistošo stāsta “Peļu pils” 
lasījumu 8. klases meiteņu izpil-
dījumā. Interesants bija arī Diānas 
Lozko lasījums bērniem “Mazais 
ganiņš” , jo Diāna palīgā bija aici-
nājusi savu sunīti Džazu.
 Šajā mācību gadā, domājot par 
kompetencēs balstītu mācību pro-
cesu, vienu reizi mēnesī dodamies 
“digitālajā” mācību pastaigā - garās 
pastaigas maršrutu vispirms “iz-
ejam” datorā – pārrunājot visus ceļā 
redzamos objektus un vietas, kam 

dosimies garām, tad šo garo pastai-
gu veicam praktiski, tā veicinot bēr-
nu prasmes orientēties apkārtnē un 
sasaistīt redzēto virtuālajā pasaulē 
(datora ekrānā) ar reālo dzīvi.
 Patīkama ir sadarbība ar apkārtē-
jām pirmsskolas izglītības iestādēm. 
PII “Pienenīte” apmeklējam leļļu 
teātra izrādes, koncertus. Labprāt 
atsaucāmies uz PII “Sprīdītis” 
aicinājumu apmeklēt sporta svētku 
pasākumu un turpinājām sadarbību 
ar pasākumu par veselīgas ēšanas 
paradumu veidošanu bērnos novem-
brī. Uzņēmām ciemos PII “Pūcīte”, 
kuri gaidot savas iestādes 50 gadu 
jubileju, apciemo visas novada 
pirmsskolas izglītības iestādes – pa-
stāstot par sevi, kopā svinot dažādus 
svētkus. Mēs kopā svinējām Latvi-
jas 99. dzimšanas dienu.
 Piedalāmies dažādajās ārpus 
iestādes aktivitātēs, piemēram, 
“Olimpiskā diena 2017” ar akciju 
“Vingro svaigā gaisā!”, “Labo 
darbu nedēļā” aizgādājām bērnu un 
iestādes savāktos ziedojumus un 

bērnu zīmētos zīmējumus Alūksnes 
dzīvnieku patversmei “Astes un 
ūsas”. Paldies bērnu vecākiem par 
atbalstu! Palīdzot nelaimē nonā-
kušajiem dzīvniekiem, rosinot 
bērniem domāt par cilvēku atbildību 
pret dzīvniekiem, ar savu Miķeļdie-
nas dārzeņu izstādes eksponātiem 
cienājam stirniņu Feju, kura dzīvo 
veterinārās klīnikas “Labākie drau-
gi” voljērā. 
 “Cālī” neizpaliek gadskārtu svētku 
svinēšana, rudens pārgājieni, 
Alūksnes muzejpedagoģisko nodar-
bību apmeklējums un citas dažāda 
veida aktivitātes.
 Latvijas 99. dzimšanas dienas gai-
dās aicinājām vecākus izšūt latvju 
rakstus linā, lai veidotu tautisko 
rakstu segu, ar kuru rotāt iestādes 
zāli svētkiem.
 Aicinām ielūkoties arī “Cāļa” Face-
book lapā, kur var rast 1000 idejas, 
kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērnu, 
tas ir Labklājības ministrijas iniciē-
tais projekts “Maziem mirkļiem ir 
liela nozīme”.

“Pūcītei” svinēs  50
 Rudens jau nometis pēdējo lapu 
no šī gada krāšņās rotās rotātiem 
koku zariem, aizvadīta Mār-
tiņdiena, kas vēl zemei pelnītu 
atpūtu, bet pie mums, „Pūcītē”, 
jūtama kņada, zinātkāre un inte-
rese par notiekošo apkārt. 

 Šogad svinam savu 50. jubileju, 
esam apņēmības pilni iepazīt vairāk 
draugu, savu tuvāko apkārtni, tajā 
dzīvojošos cilvēkus un dāvāt savai 
„Pūcītei”, bērniem un strādājo-
šiem  svētku un labi padarīta darba  
sajūtu.
 Rudens pagājis darbīgi. 2. grupas 
bērni kopā ar pedagogiem bijuši 
aktīvi ceļotāji, viesojoties pie drau-
giem citās pirmsskolas izglītības 
iestādēs - Strautiņu pamatskolas 
pirmsskolas grupā, Alūksnes 
„Sprīdītī”, Malienas „Mazputniņā”, 
Alūksnes pirmsskolas izglītības 
iestādi  „Cālis”.
 Jubilejas gada ietvaros plānojam 
ciemoties arī pie pārējām Alūksnes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādēm un pavasarī tikties kopā  
skaistā draudzības pasākumā.  
 Rudens krāšņums veicinājis dažādu 
radošo procesu norisi pie mums - 
darinātas rudens lapu virtenes un 
svētku rotas Latvijas dzimšanas 
dienai, norisinājusies mošķu modes 
skate - tumšā gadalaika izkrāšņoša-
nai. Mārtiņos devāmies gājienā, lai 
aizbaidītu tumšos garus un ienestu 
rudens svētību un mieru savās un 
citu mājās. Viesojāmies Kolberģa 

veikalos, pasta nodaļā, maiznīcā 
„Airīši” un pagastmājā, kur kopā 
gājām rotaļās un priecējām viens 
otru ar dziesmām, rotaļām un 
gardumiem. Pirms iestādes jubilejas 
svinībām ciemosimies pie iedzī-
votājiem Kolberģī, kuru dzīve un 
darbs saistās ar mūsu iestādi, lai uz-
zinātu ko jaunu un atcerētos bijušo.
 Rudenī notikuši sadarbības 
pasākumi ar Jaunalūksnes biblio-
tēku, mazākie bērni ciemojušies 
pie krustmātes Ievas Zakarītes, lai 
iepazītu grāmatas, lielākie bērni 
kļuvuši par regulāriem bibliotē-
kas apmeklētājiem un lasītājiem. 
Oktobrī piedalījāmies labo darbu 
nedēļā, gādājot barību un siltumu 
ķepaiņiem no „Astēm un Ūsām”. 
Pateicoties audzēkņu vecākiem, ta-
pušas Miķeļdienas izstādes grupās, 
organizēti braucieni uz dažādām 
aktivitātēm ārpus iestādes, esam ie-
guvuši saimes galdu, ko izmantosim 
ikdienas darbu veikšanai un svētku 
svinēšanai, aktīvi piedalāmies ma-
kulatūras vākšanas konkursā, atjau-
nojuši esošo materiālo bāzi košākās 
krāsās. Paldies bērnu vecākiem par 
aktīvo sadarbību, ieinteresētību un 
atsaucību dažādu projektu īsteno-
šanā, lielām un mazām lietām, ko 
katrs iegulda „Pūcītes” attīstībā.
 Iestādes jubilejai tuvojoties, gribam 
pateikt paldies Alūksnes novada 
pašvaldībai par iespēju „Pūcītei” 
darboties un pastāvēt, Jaunalūksnes 
pagasta pārvaldei par atbalstu 
saimnieciskajā dzīvē un pedagoģis-

kā procesa organizēšanā. Paldies 
ilgstoši strādājošiem un šobrīd 
strādājošiem kolēģiem: pirmsskolas 
izglītības skolotājām - Velgai Ži-
žijanai, Inetai Čerbikovai, Esēnijai 
Lielbārdei, Agnesei Račikai, Zigmā-
ram Krūmiņam, Allai Vasakovai, 
Ilzei Kolai, skolotāja palīgiem - 
Dacītei Strapcānei un Aļai Rimšai, 
saimnieciskajiem darbiniekiem 
- Ilonai Pakalnei, Anitai Pāsai, 
Lilitai Berkulei par entuziasmu, 
nebeidzamo mīlestību pret bēr-
niem un  vietu, kur pavadām daudz 
laika no savas dzīves un strādājam. 
Paldies arī visiem bijušajiem „Pū-
cītes” darbiniekiem! Paldies visiem 
bērnu vecākiem par atbalstu dažādu 
ikdienišķu lietu organizēšanā un 
norisē, ikdienas darbiem bērnu 
rotaļu laukumu  un materiālās bāzes 
atjaunošanā un pilnveidošanā.
 Paldies mūsu atbalstītājai krust-
mātei Ievai par to, ka spēj saskatīt 
to, kas nepieciešamas „Pūcītei” un 
atbalstīt dažādās vajadzībās. Paldies 
visiem atbalstītājiem par lielām 
un mazām lietām, kas palīdzējuši 
„Pūcītei” būt krāsainākai - Modrim 
Briedim par dāvinājumu - mik-
roskopu dabas izpētei, maiznīcai 
„Airīši” par iespēju savādāk svinēt 
bērnu jubilejas.
 Lai atskatītos „Pūcītes” laika ritēju-
mā un atcerētos bijušo un ieskatī-
tos esošajā, aicinām uz „Pūcītes” 
atvērto durvju dienu, iestādes 50. 
jubilejas svinību ietvaros, šī  gada 
10. decembrī pulksten 12.00.

Ekskursija novada 
jauniešiem

Anda Biezā

 Oktobris visiem zināms 
kā skaists rudens mēnesis, 
ekskursanti dodas baudīt rudeni 
visā tā krāšņumā. Arī Alūksnes 
novada jauniešiem bija šī iespēja 
jau trešo gadu braukt ekskursijā, 
kuru organizēja Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centrs. Kopā ar 
mums devās saprotošās, gādīgās 
un vienmēr smaidīgās jauniešu 
lietu koordinatores pagastos 
Maija Rozīte, Elita Jansone un 
Sanita Silirova. 

 Sestdienas rīta agrumā 
autobusā kāpa jaunieši no Alūksnes, 
Ilzenes, Veclaicenes, Jaunlaicenes, 
Pededzes, Liepnas, Mārkalnes, 
Ziemera, Annas un Jaunannas. 
Ādažos apmeklējām Ūdens apgādes 
muzeju, Ādažu čipsu fabriku, kurā 
ar jauno tehnoloģiju palīdzību 
redzējām īpašu šķirņu kartupeļu 
ceļu līdz pat čipsim pakā. Ļoti 
patika pašiem izvēlēties garšvielas 

pievienošanai kartupeļu čipsiem, 
lai radītu savu garšu, un 
degustācija. 
 Staigājām gar jūru, bijām 
gaidīti ciemiņi Pērkonu ceplī. 
Saimniece pie mājas bija izlikusi 
savu gleznu izstādi, cienāja ar 
pašceptu maizi, medu un tēju. 
Varbūt kāds no jauniešiem 
iespaidosies un kļūs par amatnieku.
 Toties Sigulda sagaidīja ar milzum 
daudz ekskursantiem. Kas 
var būt labāks par pastaigu dabā, 
pakāpienu skaitīšanu, bobsleja 
trases apskati, zirgu izjādēm un 
citām atrakcijām!
 Visas dienas garumā 
ieraudzījām ko jaunu, mācījāmies 
jaunas prasmes, izklaidējāmies, 
pastaigājāmies, iepazinām vietas, 
kur daudzi nebijām bijuši, un 
ieguvām jaunus draugus. Lai arī 
turpmāk būtu šādi braucieni, jo 
kā teica viens puisis: tā bija 
labākā ekskursija manā mūžā. 
Paldies Alūksnes novada 
pašvaldībai un ABJC!
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Noderīgi www.aluksne.lv

Alūksnes novada Visikumā 
pieklīdis suns. Nogādāts “Astēs 
un Ūsās”. Lūdzam atsaukties, ja 
zināms, kam suņuks pieder.

Mālupes pagastā, lauku mājās 
pieklīdis kucēns ar kakla siksnu 
un pavadiņu! 

Pie dzīvnieku patversmes durvīm 
kādā vakarā sastapta ņaudoša, 
skaisti balta kaķenīte. Varbūt 
kādam pazudusi?

Dzīvnieku mājā 

“Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā decembrī
Sporta pasākumi
10. decembrī 10.00 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta 
zālē Atzeles volejbola līgas spēles 
vīriešu komandām.
16. - 17. decembrī 10.00 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
sporta zālē XXVII Starptautiskais 
Ziemassvētku džudo turnīrs.

Alūksnē
1. decembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centrā grupas “THE SOUND 
POETS” akustiskais koncerts “Jop-
rojām”. Ieeja: 12; 15 un 18 EUR.
2. decembrī 16.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Kamerzālē Alūksnes 
Kultūras centra Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” 
komēdija II daļās “Pidžama sešiem”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
3. decembrī 17.00 laukumā pie 
Bībeles muzeja Pilsētas galvenās 
svētku egles iedegšanas pasākums 
“Meklēsim brīnumus kopā!” Zie-
massvētku koncertuzvedumā “Rūķu 
ciems”. Ieeja: bez maksas.
3. decembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Kamerzālē Alūksnes 
Kultūras centra Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” 
komēdija II daļās “Pidžama sešiem”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
6. decembrī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Kalme” (Alūksne) 
izstādes “No Abrenes līdz Kurzemes 
jūrmalai” atklāšana. Izstāde skatāma 
līdz 28. decembrim.
7. decembrī 13.00 Alūksnes Kultū-
ras centrā biedrības “Teātris un Es” 
viesizrāde bērniem “Baltais Lācis – 
Superzvaigzne”. Ieeja: 3 EUR.
7. decembrī 18.30 Alūksnes Kultū-
ras centrā spēlfilma “Ar putām uz 
lūpām”. Režisors Jānis Nords. Pirms 
filmas sākuma paredzēta tikšanās ar 

vienu no galveno lomu atveidotā-
jiem, alūksnieti, Latvijas Nacionālā 
teātra aktieri Raimondu Celmu. 
Ieeja: 2,50 EUR.
8. decembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centrā grupas “Klaidonis” 
koncerts “Ar smaidu saulrietā”. 
Ieeja: 7 – 15 EUR.
9. decembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centra Kamerzālē Alūksnes 
Kultūras centra Ulda Sedlenieka 
Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” 
iestudējums “Augstākais bauslis”. 
Ieeja: 2,50 EUR.
10. decembrī 19.00 Alūksnes Kul-
tūras centrā koncertprogrammā “4 
gadalaiki” Raimonds Pauls, Latvijas 
Radio Bigbends un solisti Intars 
Busulis, Ralfs Eilands, Kristīne 
Prauliņa, Dināra Rudāne. Ieeja: 15; 
20; 25 un 30 EUR.
12. decembrī 16.15 Alūksnes 
Mākslas skolas izstāžu zālē 
izstādes “Latvijas zemes skaņas. 
Alūksne” atvēršana. Izstāde atvērta 
līdz 2018. gada 2. februārim darba 
dienās no 10.00 līdz 18.00. Ieejas 
maksa: pieaugušajiem 1 EUR, skolē-
niem, studentiem un pensionāriem 
0,50 EUR.
17. decembrī 13.00 Alūksnes 
Kultūras centrā labdarības koncerts 
- Alsviķu kultūras nama amatierko-
lektīvu koncertuzvedums “Saule bri-
da rudzu lauku”. Ieeja: bez maksas.
17. decembrī 16.00 Alūksnes 
Kultūras centra Kamerzālē Ulda 
Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra 
“Slieksnis” iestudējums “Augstākais 
bauslis”. Ieeja: 2,50 EUR.
19. decembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā akustiskā ziemas 
koncertprogramma “Es piederu 
tev – tu man” - Normunds Zušs, 
Ingars Punculs, Ingrīda Balode, Ieva 
Grēvele, Vadims Miļeščenkovs un 
Vitolds Gorņevs. Ieeja: 6; 8 un 10 

EUR.
21. decembrī 19.00 Alūksnes 
Kultūras centrā klaviermūzikas 
koncertprogramma – pianists Johans 
Randvere (Igaunija). Ieeja: 5 EUR.
22. decembrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes Mūzi-
kas skolas audzēkņu Ziemassvētku 
koncerts. Ieeja: bez maksas.
23. decembrī 17.00 Alūksnes 
Kultūras centrā Alūksnes Kultū-
ras centra skolotāju kora “Atzele” 
Ziemassvētku koncerts. Ieeja: bez 
maksas.
26. decembrī 16.00 Alūksnes Kul-
tūras centrā Ziemassvētku sajūtu 
koncerts “Debess dārzos” - Sergejs 
Jēgers, Ieva Kerēvica. Ieeja: 10;12 
un 15 EUR.
31. decembrī 23.00 Alūksnes Kul-
tūras centrā Jaungada sagaidīšanas 
balle kopā ar grupu “Vēja runa”.
31. decembrī 24.00 Jaungada nakts 
uguņošana.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
“Ziemassvētku pūra lāde”.
Izstāde būs apskatāmi seno Ziemas-
svētku eglīšu rotājumu un apsveiku-
ma kartiņu kolekcijas laika periodā 
no 1900.-1960. gadam, Salaveču 
un Sniegbaltīšu ekspozīcija, Leļļu 
mākslas muzeja Ziemassvētku eks-
ponāti un mākslinieces Ināras Liepas 
skulptūrlelles.
Mākslinieka Māra Salmiņa jubilejas 
izstāde “Dabas ritmi”.
J. Medmana privātā mēbeļu kolek-
cija izstādē “19. gs. muižkungu 
guļamistaba”. Muižkungu guļamis-
taba veidota no 19. – 20. gs. eklek-
tikas un bīdermeijera stila interjera 
mēbelēm.

Pastāvīgās ekspozīcijas:
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā 

ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
 “Asaru senkapi”.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas 
istaba”.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”.

Pasākumi:
1. decembrī no pulksten 15.00 līdz 
18.00 radošā darbnīca – Adventes 
vainagu gatavošanā. Meistare, floris-
te - Ieva Pamils-Pamiljena. Adventes 
vainagu izgatavošanai materiāli būs 
pieejami uz vietas, bet aicinām ņemt 
līdzi arī savu materiālus.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: “Būt par tautas 
vienotāju” (V. Vīķei – Freibergai – 
80; 01.-30.12. abonementā), “Krīt 
pārslas, balti pūkainas un mīk-
stas…” /K. Apškrūma/ (Ziemassvēt-
kus gaidot; 01.–30.12. abonementā), 
“Latvju raksti un zīmes” (01.-30.12. 
lasītavā), “Ziemassvētki ir vienkāršs 
stāsts” (01.-27.12. bērnu literatūras 
nod.), “Sūnu ciema zēni: patiesīgs 
stāsts jaunatnei” A. Upītim – 140 
(04. – 10.12. bērnu literatūras noda-
ļā), “Bērnu žūrija 2017. Piedalies, 
lasi un vērtē!” (01. – 30.12. bērnu 
literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes: 
04.-30.12. Zintas Purenas /Balvi/ 
gleznu izstāde (bērnu literatūras 
nodaļā)
01.12.– 30.12. Izstāde “Alūksnes 
Mobilo strēlnieku bataljona izveido-
šana” (lasītavā)
06.12. plkst. 14.00 Erudīcijas spēle 
“Iepazīsti Alūksnes novadu!” kopā 
ar Alūksnes pilsētas sākumskolas 4. 
un 5. klašu erudīcijas klubiņu (bērnu 
literatūras nodaļā)
13.12. plkst. 14.00-15.00 Minamā 

trešdiena “Domā un prāto” - risinām 
āķīgus jautājumus par Ziemassvēt-
kiem (bērnu literatūras nodaļā), 
14.12. plkst. 17.00 tematiskais 
pasākums  ciklā “Ar šodienas acīm” 
– “Mākslas zāģēšana Bejā” lasītavā
15.12. plkst. 14.00-15.00 Radošā 
darbnīca “Sagaidīsim Ziemassvēt-
kus!” (bērnu literatūras nodaļā) 
27.12.2017. Jauno grāmatu diena, 
plkst. 12.00 jauno grāmatu apskats 
(abonementā).

Alsviķu pagastā
6., 13., 20. decembrī 9.00 Alsviķu 
bibliotēkā senioru grupas “Par prie-
ku sev un citiem” tikšanās.
7. decembrī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā radošo prasmju klubiņa no-
darbība “Sveču gatavošana” ar Unu 
Teteri-Teterovsku. Pieteikšanās līdz 
6. decembrim pa tālruni 28330421. 
Dalības maksa: 2 EUR. 
12. decembrī 18.00 Alsviķu kultū-
ras namā radošo prasmju klubiņa 
nodarbība “Ziepju gatavošana” ar 
Maritu Fominu. Pieteikšanās līdz 
11. decembrim pa tālruni 28330421. 
Dalības maksa: 2 EUR.
16. decembrī 16.00 Alsviķu 
kultūras namā meklēsim brīnumu 
kopā ar Ievu un Ilvu! Ziemassvētku 
koncertuzvedums “Rūķu ciems” 
- sarīkojums pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem.
21. decembrī 10.00 pirmsskolas 
izglītības iestādē “Saulīte” 
Ziemassvētku ieskaņu sarīkojums 
senioru kopas “Noskaņa” 
dalībniekiem un PII “Saulīte” ko-
lektīvam.
25. decembrī 22.00 Alsviķu kul-
tūras namā Ziemassvētku balle ar 
grupu “Putukvass”. Ieeja: 2,50 EUR.

Turpinājums 16. lappusē

Draudzēs novadā
Alūksnes evaņģēliski 
luteriskajā draudzē

Baznīcā
3. decembrī 11.00 1. Adventa 
Dievkalpojums
10. decembrī 11.00 2. Adventa 
Dievkalpojums
17. decembrī 11.00 3. Adventa 
Dievkalpojums
24. decembrī 19.00 Svētvakara 
Dievkalpojums
25. decembrī 11.00 
Kristus Dzimšanas svētku 
Dievkalpojums

Mācītājmuižā
Darba dienās 9.00 Laudes 
(rīta lūgšana), 18.00 Vespere 
(vakara lūgšana)
Trešdienās 16.00 “Īsta brīvība”, 
18.00 Bībeles stunda
Piektdienās 17.00-18.00 
Mācītāja pieņemšanas laiks, 
18.00  Iesvētes kurss, 
19.00 Mazā grupa
Svētdienās 10.00 Svētdienas 
skola
2. decembrī 17.00 Māsu vakars
9. decembrī 9.00 Rekolekcijas 
16. decembrī 10.00 Dāmu 
sanāksme
26. decembrī 11.00 
Sv. Stefana dienas Dievkalpojums
31. decembrī 11.00 Vecgada vakara 

Dievkalpojums

Alūksnes Romas 
katoļu draudzē

Dievkalpojumi: 
otrdienās 18.00, trešdienās 9.00, 
no 10.00-14.00 baznīca atvērta 
(adorācija), ceturtdienās 9.00, 
piektdienās 18.00, sestdienās 9.00, 
svētdienās 11.00.
Informācija pa tālruni: 29479873.

Alūksnes Svētās 
Trijādības pareizticīgo draudzē

3. decembrī 17.00 Mūsu 
Vissvētās Valdnieces 
Dievadzemdētājas un 
Mūžamjaunavas Marijas Ievešana 
dievnamā Lielais vakars 
dievkalpojums, grēksūdze.
4. decembrī 9.00 Mūsu 
Vissvētās Valdnieces 
Dievadzemdētājas un 
Mūžamjaunavas Marijas Ievešana 
dievnamā grēksūdze, 
dievkalpojums, liturģija. Pēc 
dievkalpojuma aizlūgums par 
veselību.
9., 16., 23., 30. decembrī 16.00 
Panihīdа (aizlūgums par 
mirušajiem)
9., 16., 23., 30. decembrī 17.00 
Lielais vakara dievkalpojums, 

grēksūdze
10., 17., 24., 31. decembrī 8.00 
Grēksūdze, 8.30 Dievkalpojums, 
liturģija. Pēc dievkalpojuma 
aizlūgums par veselību.
18. decembrī 17.00 Svētā 
Nikolaja, Likijas Miru arhibīskapa, 
brīnumdarītāja Lielais vakara 
dievkalpojums, grēksūdze.
19. decembrī 9.00 Nikolaja, 
Likijas Miru arhibīskapa, 
brīnumdarītāja grēksūdze.  
Dievkalpojums, liturģija.  Pēc 
dievkalpojuma aizlūgums par 
veselību.
6. decembrī 9.00 Dievkalpojums 
“Akafists Svētai Trijādībai”.
13. decembrī 9.00 Dievkalpojums 
“Akafists Dievmātes ikonai 
“Viscariene”.
20. decembrī 9.00 Dievkalpojums 
“Akafists Rīgas Sv.moc. Jānim”.
27. decembrī 9.00 Dievkalpojumu 
“Akafists Dievmātes ikonai 
“Neiztukšojamais Kauss”.
Informācija pa tālruni 68601888.

Aicinām arī citas novada 
draudzes sniegt informāciju 
par saviem aktuālajiem 
pasākumiem, līdz mēneša 
20. datumam nosūtot to uz 
e-pasta adresi 
evita.aploka@aluksne.lv!



16.  Alūksnes Novada Vēstis 29.11.2017.

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā decembrī
Turpinājums no 15. lappuses

Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „….par laikmeta 
atainojumu latviešu tautas dzīvē” 
- literatūrzinātniecei, folkloristei, 
politiķei, Latvijas Valsts prezidentei 
(1999–2007) Vairai Vīķei-Freibergai 
- 80, rakstniekam, literatūrzināt-
niekam, kritiķim Andrejam Upītim 
- 140, rakstniecei, esejistei Zentai 
Mauriņai - 120, aktierim Harijam 
Liepiņam - 90, dzejniekam Jānim 
Ziemeļniekam - 120; tematiskā 
izstāde: Ziemas Saulgrieži 
“Zvani un sveces, un pīrāgu 
smarža, galdauti balti un eglīte 
mirdz”; PII “Saulīte” audzēkņiem 
bērnu žūrijas noslēguma pasākums - 
(laiks tiks precizēts).
Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniekam Andrejam 
Upītim - 140, rakstniecei Zen-
tai Mauriņai - 120, rakstniekam 
Aivaram Kalvem - 80, rakstniekam 
Zeiboltu Jēkabam -150; tematiskā 
izstāde: “Durvis vērs Jaunais gads”, 
“Ziemassvētku noformējumu gata-
vošana” – radošā darbnīca.

Annas pagastā
1. decembrī 18.00 pie Annas pa-
gasta pārvaldes ēkas Ziemassvētku 
eglītes iedegšana.
1. decembrī 18.30 Annas kultūras 
namā pasākums „Idejas Ziemas-
svētkiem”: izstāde „Iepazīsti pagasta 
ļaužu roku darbu darinājumus un 
daudzveidīgās dabas veltes”, Mālu-
pes rokdarbnieču pulciņa „Annele” 
darbu izstāde.
1. decembrī 19.00 Annas kultūras 
namā dāmu deju kopas „Anniņas” 
un Mālupes līnijdeju kopas „Nāc 
līdz!” koncerts. Ieeja bez maksas.
16. decembrī 14.00 Annas kultūras 
namā Ziemassvētku pasākums pa-
gasta pirmsskolas vecuma bērniem 
- biedrības „Balvu Teātris” Ziemas-
svētku uzvedums „Zaķis Fiksis, 
zaķene Fiksa un lielais kalendārs”.
23. decembrī 12.00 Annas kultūras 
namā pasākums pagasta senioriem 
„Mazu brīdi pirms...”, jubilāru go-
dināšana. Koncertu sniegs Kalnie-
nas tautas nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Vēja meitenes”. 
Annas bibliotēkā izstādes: „Katrs 
labu darīdams, var arī labu sagaidīt 
no citiem” (literatūrzinātniecei, 
folkloristei, politiķei, Valsts 
eksprezidentei Vairai Vīķei-Freiber-
gai – 80), „Uzdrīkstēties ir skaisti” 
(rakstniecei, esejistei Zentai 
Mauriņai – 120); „Ziemassvētku 
burvība pašu rokām”.

Ilzenes pagastā 
10. decembrī 12.00 SKIIM centrā 
‘’Dailes’’ Ziemassvētku rūķi aicina 
darboties radošajās darbnīcas.
21. decembrī 18.00 SKIIM centrā 
“Dailes” Ziemassvētku pasākums 
pagasta pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem “Ziemassvētki 
rūķu bodē” kopā ar Dāvanu rūķi un 
Bonbongu rūķi. 
23. decembrī 13.00 Ziemassvētku 
pasākums pagasta senioriem.
23. decembrī 15.00 SKIIM centrā 
“Dailes” Mārtiņa  Ruska koncerts. 
Ieeja: 4 EUR. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā var iegādāties Ilzenes pagasta 
pārvaldē, SKIIM centrā “Dailes”, 
kā arī pirms koncerta. Informācija 
par biļešu rezervēšanu pa tālruni 
26523025.
Ilzenes bibliotēkā literatūras 
izstādes “Manas saknes ir debesīs” 
(Z. Mauriņai - 120), “Izcilais 
romantiķis J. Ziemeļnieks” 
(J. Ziemeļniekam - 120), 
“Latviešu dzīves ainu vērojumi 
Zeiboltu Jēkaba darbos” (Zeiboltu 
Jēkabam - 150).

Jaunannas pagastā
2. decembrī 20.00 Jaunannas 
tautas namā atpūtas vakars pie 
galdiņiem „Tikšanās vietu mainīt 
nedrīkst jeb 17 vasaras mirkšķi” 
(ar mums kopā būs „Latgales dāmu 
pops”, grupa „Rolise”, gaidāmi 
pārsteiguma viesi). Ieeja: 5 EUR 
(galdiņi tikai ar iepriekšēju rezervā-
ciju līdz 28. novembrim pa tālruni 
28366016).
9. decembrī 18.00 Jaunannas 
tautas namā Ziemassvētku ieskaņu 
koncerts „Pēc piparkūku mīklas 
zemeslode smaržo” (piedalās Jau-
nannas amatiermākslas kolektīvi). 
Ieeja: brīva.
15. decembrī 14.00 Jaunannas tau-
tas namā Ziemassvētku pasākums 
Jaunannas senioriem „Iededz gaismu 
savā sirdī” (par dziesmām gādās Jau-
nannas tautas nama bērnu ansamblis 
„Pipariņi”, Alūksnes Kultūras centra 
mazie dziedātāji un Zintis Krakops). 
Pasākumam pieteikties līdz 12. 
decembrim „Pie Andas”.
16. decembrī 11.00 Jaunannas tau-
tas namā Ziemassvētku pasākums 
Jaunannas, Kalncempju pirmsskolas 
vecuma bērniem „Circenīša Ziemas-
svētku pasaka”.
22. decembrī Jaunannas tautas 
namā Jaunannas Mūzikas un māks-
las pamatskolas audzēkņu koncerts „ 
Notikums pirms Ziemassvētkiem”.
23. decembrī 13.00 Jaunannas tau-
tas namā Alūksnes Kultūras centra 
skolotāju kora “Atzele” Ziemassvēt-
ku koncerts.
26. decembrī 14.00 Jaunannas 
tautas namā Ziemassvētku trīscīņa 
(galda teniss, novuss, dambrete).
Naktī no 31. decembra uz 1. 
janvāri no 0.30 līdz 6.00 Jaunan-
nas tautas namā Jaungada nakts 
BALLE ar Kasparu Maku (galdiņus 
rezervēt līdz 28. decembrim). Ieeja: 
3,50 EUR.
Jaunannas bibliotēkā  izstādes: 
„Pa varavīksnes tiltu” - rakstniekam, 
literatūras zinātniekam Andrejam 
Upītim 140, „Pasaule gaišākos svēt-
kus gaida…” Ziemassvētkiem veltīta 
izstāde, „Mīlētā dzīve” – rakstniecei 
Zentai Mauriņai 120.

Jaunalūksnes pagastā
8. decembrī 10.00 Kolberģa tautas 
namā senioriem un PII “Pūcīte” 
bērniem organizēta radošā darbnīca 
sadarbībā ar Bejas novadpētniecī-
bas centra vadītāju Jolantu Baldiņu 
“Ziemassvētku sajūtu rotas”.
17. decembrī 11.00 Kolberģa 
tautas namā Jaunalūksnes pagasta 
pirmsskolas bērnu eglīte kopā ar 
“Rūķu ciemu” un mūsdienu bērnu 
deju grupu “Drupačiņas”.
29. decembrī 22.00 Kolberģa 
tautas namā Vecgada balle kopā ar 
grupu “Rolise”. Ieeja: 3 EUR. Galdi-
ņu rezervācija līdz 27. decembrim.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes: “Mēs esam vareni, mēs 
esam skaisti!” (V.Vīķei-Freibergai 
– 80), “Vai līs sidraba lietiņš, vai uz 
zariem snigs sniegs,- tas būs Saul-
griežu vakars, tas būs Ziemsvētku 
prieks ”; pasākumi: bērniem “Rūķi 
rūķojas Kolberģi”, “Lasīt ir stilīgi” 
lasīšanas akcija bēriem, “Mans 
draugs dators” cikla nodarbība 
bērniem.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: 
“Literatūrzinātniecei, Latvijas Valsts 
prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai 
– 80”, “Rakstniekam, literatūrzināt-
niekam, kritiķim Andrejam Upītim 
– 140”, “Rakstniecei, esejistei Zentai 
Mauriņai – 120”, “Kristus gaismas 
apmirdzēts ir Ziemassvētku gaidī-
šanas laiks…”, “Man vajag aizdegt 
kaut vienu svecīti sevī – jau ir pē-
dējais laiks drīz Jaunais gads sveces 
lies” /M. Laukmane/; 27. decembrī 

Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa 
Ziemassvētku pasākums “Svētvakara 
gaidās, tumsu projām raidām”. 

Jaunlaicenes pagastā
8. decembrī 19.00 Jaunlaicenes 
centrā pie pagasta pārvaldes ēkas 
Svētku egles iedegšana.
15. decembrī 15.00 Jaunlaicenes 
tautas namā četru pagastu pensio-
nāru gada nogales svētku pēcpusdie-
na “Šai baltā ikdienā, brīdi stāt”.
16. decembrī 13.00 Jaunlaicenes 
tautas namā “Prāta spēle gudrajiem 
un atjautīgajiem”. Aicināti bērni 
un jaunieši no 8 līdz 16 gadiem. 
Pieteikšanās līdz 14. decembrim 
pa tālruni 29123994 vai e-pastu 
tn.jaunlaicene@aluksne.lv 
Jaunlaicenes muižas muzejā:
pamatekspozīcijas “Jaunlaicenes 
muiža”, “Malēnieši Opekalna drau-
dzē”, izstāde „Baltā smilšu kalniņā”, 
Ziemassvētku nodarbība skolēnu 
grupām, darba kolektīviem un senio-
riem „Eglītes plūkšana” (nodarbība 
siltās telpās ar rotaļām, ķīlu izpirkša-
nu u.c.); nodarbība ziemas mēnešiem 
„Nu ir gaiša istabiņa” - saruna  par 
telpu apgaismošanu, muzeja krājumā 
esošo apgaismošanas priekšmetu 
apskate, skala dedzināšanas demons-
trācija, praktiskā nodarbība:  sveču  
taisīšana,  mērcējot. Katrs savu 
izgatavoto sveci ņem uz mājām. 
Nodarbības ilgums 40 minūtes.
Vairāk informācijas: http://www.
aluksne.lv/03_01_04.php

Kalncempju pagastā
Kalncempju sabiedriskais centrs 
1. decembrī 11.00 organizē iz-
braukuma tikšanos ar stilisti Antru 
Reismani Alūksnē Latvijas Sarkanā 
krusta telpās.
Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstāde jubilāram, rakstniekam Aiva-
ram Kalvem – 80.
Kalncempju pagasta Viktora 
Ķirpa Ates muzejā ekskursijas 
un izglītojošā programma “Ottes 
rūķu gaismas taka” 07.12.2017. 
- 22.12.2017. gan pirmsskolas un 
skolas vecuma bērniem, gan pieau-
gušajiem. Programma papildināta 
ar Elitas Janikas, Olgas Ivanovas un 
Gulbenes invalīdu biedrības rūķu un 
mājas gariņu izstādi. Dalības maksa: 
3 EUR no personas. 

Liepnas pagastā
2. decembrī 12.00 Liepnas tautas 
namā radošas darbnīcas - Adventes 
vainaga un apsveikumu izgatavo-
šana. Vēlams līdzi ņemt čiekurus, 
Ziemassvētku mantiņas, var sausos 
ziedus u.c.
22. decembrī 15.00 Liepnas tautas 
namā Ziemassvētku eglīte bērniem.
29. decembrī 20.00 Liepnas tautas 
namā “Starp sniegpārslām...” pasā-
kums - balle ar iepriekšēju pieteik-
šanos līdz 22. decembrim un dalības 
maksu.
Liepnas pagasta bibliotēkā litera-
tūras izstāde: „Pār pasauli nolaižas 
baltais Ziemassvētku brīnums” 
(11.12.- 27.12.); tematisks pasākums 
pirmsskolas grupiņai “Mana mīļākā 
grāmatiņa” (5.12.); radošā darbnīca 
„Ziemassvētku dekoru darināšana” 
(6.12.).

Malienas pagastā
12. decembrī 14.30 Malienas 
tautas namā apvienības “Pārstei-
guma tēli” lielo leļļu teātra izrāde 
“Lāstekas jociņi” un pagasta lielās 
Ziemassvētku egles iedegšana.
17. decembrī 11.00 Malienas 
tautas namā jautrs Ziemassvētku 
sarīkojums pirmsskolas vecuma 
bērniem “Zaķis Fiksis, zaķene Fiksa  
un lielais kalendārs”.
21. decembrī 15.30 Malienas 

tautas namā Malienas pamatskolas 
skolēnu Ziemassvētku koncerts.
26. decembrī 13.00 Malienas tau-
tas namā Ziemassvētku sarīkojums 
pagasta senioriem “Sidrabsapņi 
Ziemassvētkos”.
30. decembrī 21.00 Malienas tau-
tas namā Vecgada balle ar mūziku, 
dejām un pārsteigumiem kopā ar 
grupu “Bruģis”. Vakara vadītājs 
un īpašais viesis - Mārtiņš Ruskis. 
Galdiņu iepriekšēja rezervācija pa 
tālruni 25458550.
Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes: rakstniecei, esejistei Zentai 
Mauriņai - 120, literatūrzinātniecei, 
Latvijas Valsts prezidentei (1999-
2007) Vairai Vīķei-Freibergai - 80, 
rakstniekam Aivaram Kalvem – 80; 
tematiskās izstādes: “Klusais gai-
dīšanas laiks”, “Sīki, mazi vizulīši 
Ziemassvētkos mirdz”; radošās darb-
nīcas “Sagaidīsim Ziemassvētkus”.

Mālupes pagastā
6. decembrī 15.30 Mālupes Saieta 
namā radošā nodarbība - Ziemas-
svētku dekori tamborējumos.
13. decembrī 15.30 Mālupes Saieta 
namā cimdu izstādes „Es adīju 
raibus cimdus” atklāšana.
15. decembrī 18.00 Mālupes pagas-
ta Svētku eglītes iedegšana
16. decembrī 11.00 Mālupes Saieta 
namā pasākums pagasta mazajiem 
bērniem “Ziemassvētki rūķu bodē”.
17. decembrī 14.00 Mālupes Saieta 
namā Inetas Rudzītes Ziemassvētku 
koncerts „Lai nepietrūkst gaismas”.
Mālupes bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Katrs cilvēks ir vērtība…” 
– literatūrzinātniecei, Latvijas Valsts 
prezidentei Vairai Vīķei-Freiber-
gai - 80, “Atziņa ir smags āmurs 
uz likteņa laktas…” – rakstniekam, 
literatūrzinātniekam, kritiķim – 
A. Upītim - 140, “Tik tici, un tu 
dzīvosi” - rakstniecei Z. Mauriņai 
- 120, „Ar svecēm Ziemassvētki 
atnāk” – Ziemassvētku un gadumijas 
tradīcijas.

Mārkalnes pagastā
9. decembrī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā kaimiņpagastu senioru 
pēcpusdiena. Koncertā piedalās 
Santa Sāre-Gerža.
16. decembrī 13.00 Mārkalnes 
tautas namā Mārkalnes pagasta 
mazo bērnu eglīte. Izrāde „Ziemas-
svētki Rūķu bodē”.
30. decembrī 22.00 Mārkalnes 
tautas namā Vecgada vakara ballīte. 
Spēlē grupa „Otto”
Mārkalnes pagasta bibliotēkā litera-
tūras izstāde „Sveicam Vairu Vīķi-
Freibergu” (02.-10.12.), „Rakstniecei 
Zentai Mauriņai - 120” (no 14.12.); 
tematiskā izstāde „Ziemassvētki”.

Pededzes pagastā
4. decembrī 8.30 Pededzes tautas 
namā “Ar svecēm Ziemassvētki 
atnāk”.
11. decembrī 10.00 Pededzes 
tautas namā veidosim savus 
eņģeļus - rokdarbu pamatu apgūšana 
„Darbnīca dvēselei”.
18. decembrī 10.00 Pededzes tau-
tas namā veidosim 
Ziemassvētku rotājumus. Rokdar-
bu pamatu apgūšana “Darbnīca 
dvēselei”.
22. decembrī 11.00 Pededzes 
tautas namā „Eglīte bērniem”.
29. decembrī 20.00 Pededzes 
tautas namā Jaungada balle ar Z. 
Krakopu.
Pededzes bibliotēkā literatūras 
izstādes “Tā pati zeme un tās pašas 
debesis” - 1999.-2007. gadu Latvijas 
Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Frei-
bergai 80 (01.12. 10.00), “Es esmu 
daļa no tā lēnā spēka…” - Zentai 
Mauriņai 120 (15.12. 10.00); Ad-

ventes sveču aizdegšana “Kā sniegi 
egļu galotnēs tik balti tīri gribam 
būt” (katru pirmdienu); radošās 
nodarbības senioriem “Sava veida 
darbošanās pēc agras pamošanās” 
(katru ceturtdienu (var mainīties)), 
Vecgada loterija “Dāvanu drudzis” 
aktīvākajiem bibliotēkas lietotājiem  
(28. un 29.12. 11.30).

Veclaicenes pagastā
9. decembrī 13.00 Veclaicenes 
tautas namā Adventes laikā būsim 
kopā ar dziesminiekiem brāļiem Zie-
meļiem un vakara vadītāju Dzintaru 
Tilaku senioru pasākumā „Uzsniga 
sniedziņš balts…”.
9. decembrī 19.00 Veclaicenes tau-
tas namā deju kolektīva „Korneti” 
jubilejas pasākums “Mums patīk 
dejot”.
16. decembrī 11.00 Veclaicenes 
bibliotēkā Rūķīšu darbnīcas - ap-
sveikumu, eglīšu un citu Ziemas-
svētku rotājumu izgatavošana.

Zeltiņu pagastā
17. decembrī 11.00 Zeltiņu tautas 
namā Ziemassvētku pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem “Circe-
nīša Ziemassvētku pasaka”. 
25. decembrī 18.00 Zeltiņu tautas 
namā komponista, starptautisku 
konkursu un festivālu laureāta 
elektroniskā akordeona spēlē Māra 
Balaško koncertprogramma. Ieeja: 
2 EUR.
25. decembrī 20.00 Zeltiņu tautas 
namā Ziemassvētku pasākums 
pagasta zemniekiem, uzņēmējiem, 
sporta un kultūras dzīves aktī-
vistiem. Pieteikšanās un papildu 
informācija pa tālruni 29492284 līdz 
20. decembrim.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstā-
des: “Lai balts zied Ziemassvētku 
laiks”, “Ziemassvētku tradīcijas” 
(skolēniem); Zeltiņu vēstures krātu-
ves foto stāsts “Zeltiņi 2016”.
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvī-
gās ekspozīcijas: „Nesenā pagāt-
ne”, „Novadnieku istaba”, „Mana 
skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” 
(veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes 
“Vēdera vai prieka pēc...”, “Pa ķēķa 
durvju šķirbu veroties”, “Desmit 
apļu gaismā”; foto ekskursijas, eks-
kursijas uz padomju armijas raķešu 
bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
8. decembrī 18.00 Māriņkalna 
tautas namā pasākums “Pie tējas 
tases”.
20. decembrī 17.00 Māriņkalna 
tautas namā Ziemassvētku eglīte 
senioriem “Pirms iededz sveci egles 
zarā”. Ziemassvētku noskaņu radīs 
sieviešu koris “Elisa”.
23. decembrī 11.00 Māriņkalna 
tautas namā Ziemassvētku eglīte 
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem 
“Zaķis Fiksis, zaķene Fiksa un lielais 
kalendārs”.
30. decembrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā Vecgada groziņballe 
kopā ar grupu “Liepavots”.  Ieeja: 
4 EUR. Galdiņus pieteikt pa tālruni 
26413370.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstādes: eksprezidentei V. Vīķei-
Freibergai – 80, rakstniecei, esejistei 
Z. Mauriņai – 120, “Atver sirdi, 
atver durvis Ziemassvētkiem, Lai 
ienākt var mīlestība un līdzcietība”, 
Advente – Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks; pasākumi: “Bērnu žūrijas 
2017” ekspertu anketu aizpildīšana, 
darbošanās kopā ar Ziemassvētku 
Rūķi (skolēniem), ,,7 stāsti par Ozo-
lu dzimtas vēsturi” (pēc D. Judinas 
grāmatas “7 vakari“ (senioriem).

Sagatavoja: Evita Aploka


