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Pašvaldība izzina uzņēmēju izaugsmes 
vajadzības, lai plānotu atbalstu
 Lai apzinātu uzņēmēju 
attīstības plānus, to 
īstenošanu kavējošos 
faktorus un plānotu 
pašvaldības iespējas sniegt 
atbalstu uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
uzlabošanā vai radīšanā, 
Alūksnes novada domes 
priekšsēdētāja viet-
nieks Dzintars Adlers, 
pašvaldības Plānošanas 
un attīstības nodaļas 
vadītāja Arita Prižavoite un 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Māra Saldābola 
šopavasar organizē 
individuālas tikšanās ar no-
vada uzņēmējiem un lauk-
saimniekiem.

 Pašvaldības pārstāvji tiekas 
ar uzņēmējiem un lauksaim-
niekiem, kuri nodrošina piecas 
un vairāk darba vietas, ar tiem, 
kuri paši izrādījuši interesi tik-
ties, kā arī sabiedriski aktīviem 
uzņēmējiem. Šādas tikšanās 
notiek gan novada pagastos, 
gan pilsētā. Sarunās pašvaldības 
pārstāvji cenšas izzināt, kādi 
ir uzņēmēju attīstības plāni un 
vajadzības komercdarbības 
paplašināšanai un kā pašvaldība 
var palīdzēt tās risināt. Pēc 
viedokļu apzināšanas paredzēts 
rīkot tikšanos ar uzņēmējiem, 
kurā pašvaldība iepazīstinās 
ar vajadzību kopsavilkumu un 
kopīgi ar uzņēmējiem meklēs 
risinājumus ierosinājumus 
īstenošanai.

 - Uzņēmēji ir galvenais jebku-
ras teritorijas, arī mūsu novada 
attīstības spēks, tādēļ uzskatu, ka 
pašvaldībai ir jāmeklē dažādas 
iespējas, kā tiem palīdzēt. 

Uzņēmēji dod darba vietas 
novada iedzīvotājiem un ar 
saviem nodokļu maksājumiem 
rada naudu valsts un pašvaldības 
budžetā, lai būtu iespējams 
nodrošināt izglītību, kultūru, 
sociālo palīdzību un citas 
vajadzības. Diemžēl nereti cilvēki 
neizprot šo saikni un to, cik 
svarīgi ir pašvaldībai ar visiem 
tai pieejamiem instrumentiem 
atbalstīt uzņēmējus, - uzsver 
Dzintars Adlers.

 Tikšanās laikā pašvaldības 
pārstāvji iepazīstas ar katra 
apmeklētā uzņēmuma darbības 
nozarēm, uzklausa uzņēmēju 
attīstības plānus, problēmas, 
ierosinājumus, kā arī aicina 

uzņēmējus izteikt vērtējumu un 
priekšlikumus par pašvaldības 
darbu un atbild uz jautājumiem. 
Tiek veidota datu bāze, ap-
kopojot uzņēmēju sniegto 
informāciju par to, kādu to 
attīstībai nozīmīgu infrastruktūru 
nepieciešams uzlabot vai izvei-
dot.

 Dz. Adlers norāda, ka Alūksnes 
novada pašvaldībai ir svarīgi 
sniegt visu iespējamo atbal-
stu novadā strādājošajiem 
uzņēmējiem, tādēļ ir jāizvērtē tai 
piederošie aktīvi – kapitāldaļas 
kapitālsabiedrībās, dažādi 
nekustamie īpašumi – zeme, 
meži, un, uzklausot uzņēmēju 
priekšlikumus, jālemj par to 

iespējamu atsavināšanu, lai 
īstenotu atbalsta pasākumus. Par 
šāda veida iespējamu risinājumu, 
lai iegūtu līdzekļus lauku 
uzņēmēju atbalstam, pašvaldības 
pārstāvji tikšanās laikā diskutē 
ar uzņēmējiem un uzklausa to 
viedokļus.

 - Novada uzņēmēju izaugsmei 
nepieciešamos ieguldījumus es 
iedalītu divos grozos. Pirmais ir 
projektiem ar aptuveno summu 
līdz apmēram 50 tūkstošiem 
eiro – tās ir mazāka apjoma 
vajadzības, ko varētu palīdzēt 
īstenot pašvaldība ar saviem 
resursiem. Savukārt otrais 
grozs ir projekti, kuru īstenošanai 
vajadzīgs virs 100 tūkstošiem 

eiro – šai gadījumā pašvaldība 
var īstenot projektus, piesaistot 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējumu, bet arī uzņēmējiem 
jābūt gataviem dot pretī savu 
nodrošinājumu, lai izpildītu 
projektu sasniedzamos rādītājus 
– radīt darba vietas un veikt 
finanšu ieguldījumus. Tādēļ ir 
svarīgi tikties ar uzņēmējiem un 
saprast, kādi ir to attīstības plāni 
un vajadzības, kādas investīcijas 
tie plāno savos uzņēmumos 
veikt tuvākā laikā un kā varam 
no pašvaldības puses atbalstīt, - 
skaidro Dz. Adlers.

 Tiekoties ar uzņēmējiem, kā 
pašu primārāko infrastruktūru, 
kurā nepieciešami uzlabojumi, 
tie pašvaldības pārstāvjiem 
min konkrēto uzņēmumu 
darbībai nozīmīgus ceļus un to 
stāvokli – biežāku greiderēšanu, 
grāvju rakšanu, tāpat arī 
inženierkomunikāciju, sa-
karu nodrošinājumu, dažādas 
infrastruktūras būves, angārus, 
laukumus izejvielu vai produk-
cijas glabāšanai, uzlabojumus 
meliorācijas sistēmu darbībai, 
ceļazīmes un norādes, jauno 
elektrolīniju projektēšanu 
kabeļos, savukārt veco stabu 
līniju novirzīšanu tuvāk ceļu 
malām u.c.

 To, ka ceļi un to kvalitāte ir 
būtiskākais faktors, kas ietekmē 
uzņēmumu un lauksaimnieku 
darbu, apliecināja trīs dažādos 
novada pagastos – Mālupē, 
Pededzē un Ziemerī vienas 
dienas laikā apmeklētie uzņēmēji 
– Agris Rušķis, Armands Roze un 
Uldis Bērziņš.

Turpinājums 7. lappus ē

Attēlā no kreisās: pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola, uzņēmējs Uldis Bērziņš, 
domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers un Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite, 
iepazīstot vienu no U. Bērziņa uzņēmējdarbības nozarēm – gaļas lopu audzēšanu

Evitas Aplokas foto

Lokālplānojuma izstrāde ir komplicēts un ilgstošs process
 Alūksnes novada dome 
26. martā pieņēma lēmumu 
uzsākt lokālplānojuma 
izstrādi nekustamajam 
īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē. 
Lai veicinātu izpratni par 
lokālplānojumu izstrādes 
gaitu un sekmētu iedzīvotāju 
iesaisti lēmumu pieņemšanā, 
pašvaldība vēlas detalizētāk 
informēt par šobrīd aktuālā 
lokālplānojuma izstrādes 
posmiem.

 Gan Alūksne kā pilsēta, gan 
novads attīstās un viens no 
pamanāmākajiem attīstības 
rādītājiem ir lokālplānojumu 
uzsākšana un izstrāde. Pēdējos 
gados Alūksnes novada teritorijā 
jau ir realizēti divi lokālplānojumi 
diviem attīstības priekšlikumiem. 
Viens no tiem ir militārais 
poligons “Lāčusils” Alsviķu 
pagastā, otrs - sporta centra 
būvniecība Jāņkalna ielā 17, 
Alūksnē.

 - Lokālplānojums ir attīstības 
priekšlikums, kas tiek izstrādāts, 

lai risinātu kādu plānošanas 
uzdevumu, piemēram, 
infrastruktūras pārkārtošanu, 
kā arī, lai mainītu teritori-
jas plānojumā noteikto teri-
torijas izmantošanu un tās 
aprobežojumus. Šī dokumenta 
pamatā ir padziļināta konkrētās 
vietas izpēte, un priekšlikums 
teritorijas perspektīvajai attīstības 
vīzijai. Tā izstrāde notiek ciešā 
pašvaldības, sabiedrības, 
ierosinātāja, izstrādātāja un 
uzraugošo institūciju sadarbībā, 
un ņemot vērā, ka izstrāde 
ir komplicēts process, tā ilgst 
aptuveni vienu gadu, - uzsver 
Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijas plānotāja Ieva Sil-
bauma.

 Alūksnes novada dome 
šā gada 26. martā ir 
pieņēmusi lēmumu 
Nr. 85 “Par lokālplānojuma, 
kas groza Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu 2015.-
2027. gadam, izstrādes 
uzsākšanu nekustama-
jam īpašumam Pils iela 3, 

Alūksnē, Alūksnes novadā”. 
Šī lokālplānojuma izstrādes 
priekšlikums paredz konkrētajā 
teritorijā mainīt funkcionālo 
zonējumu no savrupmāju 
apbūves teritorijas uz 
publiskas apbūves teritoriju, 
lai nodrošinātu ierosinātāja 
saimnieciskās darbības attīstību. 
Lokālplānojuma teritorijā plānots 
veikt investīcijas un attīstīt apbūvi 
tirdzniecības un pakalpojumu 
sniegšanai. Pati lokālplānojuma 
prezentācija un publiskā 
apspriešana, kuras 
laikā tiks sniegtas atbildes uz 
visiem iedzīvotāju jautājumiem, 
notiks pēc lokālplānojuma 
1. redakcijas iesniegšanas 
pašvaldībā un domes lēmuma 
par publisko apspriešanu. Šobrīd 
notiek institūciju nosacījumu 
saņemšana un tiek uzsākta 
lokālplānojuma 1. redakcijas 
izstrāde.

 Rakstiski priekšlikumi un 
ieteikumi lokālplānojuma 
izstrādei iesniedzami Alūksnes 
novada pašvaldībai, sūtot uz 

e-pastu: dome@aluksne.lv vai 
pa pastu uz adresi Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV-4301, fiziskajām personām 
norādot savu vārdu, uzvārdu, 
adresi, juridiskām personām – 
nosaukumu, reģistrācijas datus, 
adresi.

 Jebkura lokālplānojuma izstrādi 
regulē Latvijas Republikas 
normatīvie akti. Lokālplānojuma 
izstrāde ir komplicēts un ilgstošs 
process, kas sastāv no 11 
posmiem. Galvenie no tiem 
secīgā kārtībā ir: nosacījumu 
pieprasīšana un saņemšana no 
institūcijām, lokālplānojuma 
1. redakcijas izstrāde, publiskā 
apspriešana, institūciju atzinu-
mu saņemšana, iedzīvotāju 
ierosinājumu apkopošana, 
precizētas lokālplānojuma redak-
cijas izstrāde, lokālplānojuma 
apstiprināšana un saistošo 
noteikumu izdošana. Institūcijas, 
no kurām ir jāsaņem atzinumi, 
ir vairākas: Valsts vides dienests, 
Veselības inspekcija, Vidzemes 
plānošanas reģions, Dabas 

aizsardzības pārvalde, Valsts 
aģentūra “Latvijas Ģeotelpiskās 
informācija aģentūra”, Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, SIA “Tet”, 
A/S“ Sadales tīkls”, SIA “Rūpe”, 
A/S “Simone”, Kultūras man-
tojuma pārvalde, kā arī ci-
tas pašvaldības, ja teritorija 
robežojas ar cita novada terito-
riju.

 Uzņēmumu vēlme attīstīt pilsētu 
un tās neizmantotās teritori-
jas pasaules praksē vērtējama 
pozitīvi, tāpēc Alūksnes novada 
pašvaldība aicina katru un 
ikvienu iesaistīties pilsētvides 
veidošanā. Jautājumu un 
priekšlikumu gadījumā lūdzam 
vērsties pie teritorijas plānotājas 
Ievas Silbaumas, rakstot 
uz e-pastu ieva.silbauma@
aluksne.lv vai zvanot pa tālruni 
+3712660681.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste



Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālrunis 64381496, fakss 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv, www.aluksne.lv.
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Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis” obligāta.
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Alūksnes novada domes 30. aprīļa sēdē
 Alūksnes novada dome 
30. aprīļa sēdē izskatīja 
25 darba kārtības 
jautājumus. Deputāti 
un lēmumu projektu 
sagatavotāji sēdē piedalījās 
attālināti, izmantojot 
platformu “Zoom”.

Dome nolēma:

 - nodot atsavināšanai 
Alūksnes novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu 
“Zvaigznītes”, Zeltiņu pagastā, 
Alūksnes novadā, kas sastāv 
no dzīvojamās ēkas un 
zemesgabala 0,5498 ha platībā. 
Noteikt atsavināšanas veidu 
– pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
Alūksnes novada pašvaldības 
Īpašumu atsavināšanas 
komisijai;

 - nodot atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Zeltkalni 1”, Zeltiņu pagastā, 
kas sastāv no zemesgabala 
4,29 ha platībā. Noteikt 
atsavināšanas veidu – 
pārdošana izsolē. Nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
organizēšanu uzdot veikt 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai;

 - atsavināt pašvaldībai 
piederošu kustamo mantu, 
cirsmu – galveno cirti kailcirti 
(platība 0,71 ha, 1. kvartāla 
nogabalā Nr. 2, pārdodamais 
koku apjoms cirsmā - 
107,09 m³) īpašumā 
“Ceļmala”, Ilzenes pagastā, 
pārdodot to izsolē. Uzdot 
pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai
 organizēt atsavināmās cirsmas 
novērtēšanu, izstrādāt izsoles 
noteikumus un rīkot izsoli;

 - nodot atsavināšanai
pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu – apaļos kokmateriālus 
191,38 m³ apjomāi. Noteikt 
atsavināšanas veidu – 
pārdošana mutiskā izsolē. 
Nosacītās cenas noteikšanu un 
izsoles organizēšanu uzdot 
veikt pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas komisijai. No 
kokmateriālu atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
izdalīt pašvaldības aģentūrai 
“SPODRA” finansējumu 
2 435 EUR apaļo 
kokmateriālu sagatavošanas 
izdevumu segšanai;

- apstiprināt Alūksnes 
novada pašvaldības mežu 
apsaimniekošanas plānu 
2020.-2024. gadam;

 - plānot ielu seguma 
atjaunošanas darbus šādām 
Alūksnes pilsētas ielām: 
Aldaru ielai; Ausekļa ielai; 
Kārļa ielai; Krišjāņa Barona 
ielai (no pašvaldības īpašuma 
Jāņkalna ielā 12A līdz Smilšu 
ielai, no Smilšu ielas līdz 
Gulbenes ielai, iekļaujot
 pašvaldības iebrauktuvi, no 
Gulbenes ielas līdz Tālavas 
ielai); Malienas ielai, iekļaujot 
pašvaldības autoceļa “Tālavas 

iela-Ķesteri” posmu no asfaltētā 
posma beigām līdz Malienas 
ielai; Melleņkalna ielai; Meži-
nieku ielai; Pilsētas bulvārim 
(no Jāņkalna ielas līdz Krišjāņa 
Barona ielai); Pūpolu ielai; 
Smilšu ielai (no Jāņkalna ielas 
līdz Dores ielai); Vītolu ielai. 
Uzdot pašvaldības aģentūrai 
“SPODRA” par pilsētas ielām vai 
to posmiem un Alsviķu pagasta 
pārvaldei par pašvaldības 
autoceļa “Tālavas iela-
Ķesteri” posmu, sagatavot 
tehnisko dokumentāciju, tajā 
skaitā indikatīvā finansējuma 
apmēru atjaunošanas darbu 
veikšanai. Minētie darbi tiks 
realizēti pašvaldības budžetā 
konkrētajā gadā šim mērķim 
paredzētajā apjomā;

 - precizēt domes 2020. gada 
26. marta saistošos noteikumus 
Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Alūksnes nova-
dā”: aizstāt 6. punktā vārdus 
“nepilngadīgu/pilngadīgu 
bērnu” ar vārdiem “likumīgo 
apgādnieku”, aizstāt 7. punktā 
skaitļus“4.1.” ar skaitļiem “4.2.”; 
aizstāt 14. punktā skaitļus “4.1.” 
ar skaitļiem “4.2.”. Precizējumi 
saistīti ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
ieteikumiem par lietoto 
terminoloģiju un redakcionāliem 
precizējumiem. Saistošie 
noteikumi publicēti 
10.-11. lappusē;

 - precizēt domes 
2020. gada 26. marta 
saistošos noteikumus Nr. 
6/2020 “Par pašvaldības 
līdzfinansējuma apmēru 
nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas sistēmai”, 
papildinot saistošos 
noteikumus ar 
30. punktu šādā redakcijā: 
“30. Atzīt par spēku 
zaudējušiem Alūksnes 
novada domes 2017. gada 
25. maija saistošos noteikumus 
Nr. 10/2017 “Par pašvaldības 
līdzfinansējuma apmēru 
nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai”. Saistošie noteikumi 
publicēti 9.-10. lappusē;

 - apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 11/2020 
“Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Alūksnes novadā”, 
saistošos noteikumus Nr. 
12/2020 “Par pašvaldības 
pabalstiem Alūksnes 
novadā”, saistošos 
noteikumus Nr.13/2020 
“Grozījums Alūksnes novada 
domes 2019. gada 
26. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 13/2019 
“Par materiālo atbalstu 
bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem 
un audžuģimenēm””, saistošos 
noteikumus Nr. 14/2020 “Par 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Alūksnes 
novadā” un saistošos 
noteikumus Nr. 15/2020 

“Par sociālajiem pakalpojumiem 
Alūksnes novada pašvaldībā”;

 - precizēt domes 2020. gada 
26. februāra saistošos 
noteikumus Nr. 8/2020 
“Grozījumi Alūksnes novada 
domes 2016. gada 
24. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 23/2016 “Par 
pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Alūksnes 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs””: saistošo noteikumu 
izdošanas tiesisko pamatojumu 
izteikt šādā redakcijā: “Izdoti 
saskaņā ar Vispārējās izglītības 
likuma 26. panta pirmo 
daļu”; papildināt saistošos 
noteikumus ar 1.23. apakš-
punktu šādā redakcijā: 
“1.23. svītrot saistošo 
noteikumu izdošanas 
tiesiskajā pamatojumā 
norādi uz likuma “Par pašval-
dībām” 43. panta trešo daļu”. 
Saistošie noteikumi publicēti 
12. lappusē;

 - izdarīt domes 2017. gada 
23. novembra noteikumos 
Nr. 8/2017 “Bejas 
pamatskolas nolikums” 
grozījumu un papildināt 
nolikumu ar 9.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā: “9.3. speciālās 
pamatizglītības programmu 
izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem (kods 
21015611)”;

 - apstiprināt Zeltiņu bibliotēkas 
nolikumu. Lēmums stājas spēkā 
2020. gada 1. maijā;

- atbalstīt biedrības 
“Pededzes Nākotne” 
piedalīšanos Vidzemes 
kultūras programmas 
2020. gada projektu konkursā 
ar projektu “Pededzes stāsti”. 
Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt līdzfinansējumu 
projekta realizācijai 
670 EUR no pašvaldības 
2020. gada budžeta līdzekļiem;

 - valsts budžeta 
finansējumu mācību literatūras 
un/vai mācību līdzekļu 
iegādei 2020. gadam sadalīt 
proporcionāli skolēnu skaitam 
pašvaldības izglītības 
iestādēs uz 2019. gada 
1. septembri. Apstiprināt valsts 
budžeta finansējuma sadali 
pašvaldības izglītības iestādēm, 
kas īsteno licencētas pirmsskolas 
izglītības programmas, 
vispārējās pamatizglītības 
programmas un vispārējās 
vidējās izglītības programmas;

 - izdarīt grozījumu domes 
07.04.2020. lēmumā 
Nr. 107 “Par valsts budžeta 
dotācijas brīvpusdienām un 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzmaksājuma izlietojumu 
izglītojamo ēdināšanai 
ārkārtējās situācijas laikā”: 
papildināt 1. un 2. punktu aiz 
vārda “aprīlī” ar vārdiem “un 
maijā”; 

 - ņemot vērā Ministru 
kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas uzsludināšanu” 
un, pamatojoties uz 
Epidemioloģiskās drošības 
likumu, likumu “Par 
pašvaldībām” un likumu “Par 
pašvaldību budžetiem”, 
lai nodrošinātu “COVID-19” 
izplatīšanas ierobežošanas 
pasākumu īstenošanu Alūksnes 
novadā, pārdalīt pašvaldības 
2020. gada pamatbudžeta 
finansējumu starp šādām 
aktivitātēm – 20 000 EUR 
piešķirt materiālu iegādei 
ārkārtējās situācijas novēršanai 
– dezinfekcijas līdzekļu iegādei 
pašvaldības iestādēm, 
masku un aizsargtērpu 
iegādei, degvielas iegādei 
produktu piegādei karantīnā 
(pašizolācijā) esošiem 
iedzīvotājiem (pēc 
pieprasījuma) un pārtikas 
produktu paku piegādei 
skolēniem novada teritorijā. 
Minēto naudas summu 
pašvaldības budžetā iepriekš 
bija paredzēta uzkrāt 
kompostēšanas laukuma 
izveidei nākotnē;

 - lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
pašvaldībai ņemt vidējā termiņa 
aizņēmumu Valsts kasē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
projekta “Infrastruktūras 
risinājumi deinstitucionalizācijas 
īstenošanai Alūksnes novadā” 
līdz 140 472 EUR, ar 
aizņēmuma pamatsummas 
atmaksas termiņu no 
2022. gada marta līdz 2031. 
gada decembrim, aizņēmumu 
garantējot ar pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem;

 - izdalīt Ziemera pagasta 
pārvaldei no pašvaldības Ceļu 
un ielu uzkrājuma fonda 
finansējumu 5 000 EUR 
pašvaldības autoceļu 
“Atvases-Ziemeļnieki” un 
“Stūrīši-Ziemeri” pārbūvei;

 - ņemot vērā pašvaldības 
27.02.2020. nolikumu “Par 
licencēto makšķerēšanu 
Alūksnes ezerā”, kas ir spēkā 
kopš 2020. gada 1. maija, 
piešķirt finansējumu 
3 328,00 EUR pašvaldības 
aģentūrai “ALJA” Alūksnes ezera 
makšķerēšanas licenču, 
informatīvo lapu
drukāšanai, licenču 
iepakojumiem un licenču 
maketēšanai, pārkārtojot to 
no pašvaldības budžeta vides 
sakārtošanas projektiem;

 - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu 12 089,00 EUR 
ventilācijas sistēmas izbūvei 
Alūksnes dzelzceļa stacijas ēkā. 

Pilnībā ar domes sēdē 
pieņemtajiem lēmumiem var 

iepazīties www.aluksne.lv 
sadaļā “Pašvaldība/Par Alūksnes 

novada domes darbu/Domes 
lēmumi”

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdes 
 

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 
komitejas sēde 

13. maijā 11.00

Tautsaimniecības 
komitejas sēde  

18. maijā 10.00

Finanšu komitejas 
sēde   21. maijā 10.00

Domes sēde   
28. maijā 10.00

Atjauno 
dzelzceļa 
stacijas ēku
 Alūksnes novada domes 
30. aprīļa sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu izdalīt no 
atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem 
12 089 EUR ventilācijas 
sistēmas izbūvei Alūksnes 
dzelzceļa stacijas ēkā.

 Ilgus gadus pašvaldībai 
piederošā ēka ir bijusi neizman-
tota un neapkurināta. Šobrīd, 
kad stacijas apkārtne arvien 
vairāk attīstās, arī šī ēka, kas 
kompleksi ar Gulbenes-Alūksnes 
šaursliežu dzelzceļa līniju ir daļa 
no industriālā mantojuma, pa-
lēnām tiek sakārtota. Pateicoties 
a/s “Latvijas dzelzceļš” atbals-
tam, Alūksnes novada pašvaldī-
ba jau ir veikusi vairākus darbus, 
lai uzlabotu ēkas stāvokli – ir no-
mainīts jumta segums, sausināti 
ēkas pamati, sienas atbrīvotas 
no neelpojošās un konstruk-
cijas nelabvēlīgi ietekmējošās 
saplākšņa apdares atsevišķās 
iekštelpās, logu un ārdurvju 
restaurācija-rekonstrukcija.
 Pašvaldība organizēja nomas 
tiesību izsoli, kuras rezultātā 
ēka ir nodota uzņēmējiem 
saimnieciskās darbības veikša-
nai, un plānots, ka šovasar tajā 
sāks darbu burgeru restorāns 
“Tvaiks un ogle”. Lai ēkas telpas 
varētu nodot nomā uzņēmējiem, 
pašvaldība veic remontdarbus 
iekštelpās.
 Ņemot vērā, ka ēka ir ilgu laiku 
bijusi tukša un neapkurināta, 
telpās esošā mitruma novērša-
nai nepieciešams ierīkot venti-
lācijas sistēmu ar rekuperatoru. 
Kā sēdē deputātiem skaidroja 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Dzintars Adlers, sākotnēji ēkas 
būvprojektā ventilācijas iekārta 
ir bijusi paredzēta, tomēr, tā 
kā kopējā darbu izmaksu tāme 
pārsniedza šim mērķim paredzē-
tos līdzekļus, pieņemts lēmums 
iekārtu ēkā izbūvēt vēlāk. Taču 
šobrīd, veicot darbus, secināts, 
ka iekštelpu mitruma līmeņa 
un darbu veikšanas pareizas 
secības dēļ lietderīgāk ir iekārtu 
iebūvēt tagad. Līdz ar to nepie-
ciešams piešķirt papildu līdzek-
ļus. Atšķirībā no sākotnēji tāmē 
paredzētās, šobrīd ēkā plānota 
ievērojami lētāka ventilācijas 
iekārta.
 Pašvaldības Juridiskās nodaļas 
vadītāja Aiva Egle sēdē skaid-
roja, ka nomas attiecību laikā 
objektā var rasties kapitāliegul-
dījumi, taču tas neizbeidz esošās 
nomas attiecības un, ja pašval-
dība kā ēkas īpašnieks atbalsta 
šos kapitālieguldījumus, jāsazi-
nās ar vērtētāju, lai noskaidrotu, 
vai tas ietekmē nomas cenu. 



Apmeklētāju pieņemšana maijā

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Alūksnes novada pašvaldības vadības un deputātu pieņemšanas 
KLĀTIENĒ NENOTIEK. Ja nav norādīts deputāta tālruņa numurs, lūdzam iedzīvotājus IEPRIEKŠ, pirms 
deputāta noteiktā pieņemšanas laika, zvanīt Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu 

apkalpošanas centram pa tālruņiem 64381496, 66954904 vai rakstīt uz
e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, lai pieteiktos saziņai ar izvēlēto deputātu.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS 
18. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 
18. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 
18. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA 
18. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 8. un 22. maijā plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00

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

vai e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv.

Deputāts Pieņemšanas
datums

Pieņemšanas 
laiks Pieņemšanas vieta

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 11.05.2020. 11.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Verners KALĒJS 29.05.2020. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Viola Aija KAPARŠMITE 26.05.2020. 10.00-11.00 Tālrunis 29166807

Maruta KAULIŅA 25.05.2020. 10.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Līga LANGRATE Darba dienās 9.00-17.00 Tālrunis 29343519

Modris LAZDEKALNS 18.05.2020. 9.00-10.00 Tālrunis 29285514 vai 
e-pasts: modris@almohardwood.com

Ainars MELDERS Pirmdienās Tālrunis 29339305

Druvis MUCENIEKS 13.05.2020. 9.00-10.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Laimonis SĪPOLS 14.05.2020. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Askolds ZELMENIS 11.05.2020. 15.00-16.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Jānis ZELTIŅŠ 26.05.2020. 9.00-12.00 Pieteikties saziņai, zvanot iepriekš 
Klientu apkalpošanas centram

Jana ZILKALNE Darba dienās 9.00-17.00 Tālrunis 29355400
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Izsoles
 Alūksnes novada pašvaldība 
12.05.2020. rīko “Veselības 
veicināšanas pakalpojumu 
centrs” kompleksa, nekustamajā 
īpašumā “Jaunsētas”, Zieme-
ra pagastā, Alūksnes novadā, 
nomas tiesību atklātu mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 28686707. Nomas 
izsoles sākuma cena – 7650 EUR 
tajā skaitā, ja pilnībā izbūvēta 
tikai 1. kārta 6325 EUR mēnesī 
bez PVN. Izsoles solis 100,00 
EUR. Pieteikumu reģistrācija 
katru darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā no plkst. 9.00 līdz 11.00 
un no plkst. 14.00 līdz 16.00, 
līdz 08.05.2020. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
02.06.2020. plkst. 14.00, Dārza 
ielā 11, Alūksnē, Alūksnes no-
vadā rīko tai piederošo SIA “AP 
Kaudzītes” 7144 kapitāla daļu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli, īpatsvars pamatkapitālā 
28,226%, vienas kapitāla daļas 
nominālvērtība 28 EUR. Mak-
sāšanas līdzeklis 100% EUR, 
izsoles sākuma cena – 346893 
EUR, nodrošinājums – 34689 
EUR, kas ieskaitāms pašvaldības 
kontā līdz 29.05.2020. Izsoles 
noteikumi publicēti www.aluksne.
lv. Objekta apskate piesakāma 
pa tālruni 64474145. Pieteikumu 
reģistrācija klātienē, pa pastu vai 
elektroniski katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā no plkst. 9.00 
līdz 12.00 un no plkst. 14.00 līdz 
16.00 līdz 29.05.2020. plkst. 
16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
02.06.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
un būvju (nedzīvojamā ēka) 
“Noliktava”, Pededzes pagastā, 
Alūksnes novadā - mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles no-
teikumi publicēti www.aluksne.lv. 
Objekta apskate piesakāma pa 

tālruni 26597354. Nosacītā cena 
– 1841 EUR. Nodrošinājums – 
184 EUR, kas ieskaitāms paš-
valdības kontā līdz 29.05.2020. 
Pieteikumu reģistrācija katru 
darba dienu Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā no plkst. 9.00 līdz 12.00 
un no plkst. 14.00 līdz 16.00 līdz 
29.05.2020. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
12.05.2020. rīko “Ar inventāru 
aprīkotas inženierbūves – gaisa 
trošu ceļš Tempļakalna parkā 
un Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes 
novadā” nomas tiesību atklātu 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 28686707. 
Nomas izsoles sākuma cena – 
240 EUR (divi simti četrdesmit 
euro) bez PVN mēnesī. Izsoles 
solis 10,00 EUR. Pieteikumu 
reģistrācija katru darba dienu 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā no 
plkst. 9.00 līdz 11.00 un no 
plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 
08.05.2020. plkst. 16.00.

 Alūksnes novada pašvaldība 
02.06.2020. rīko pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes 
starpgabala “Mežmalas”, Alsviķu 
pagastā, Alūksnes novadā - 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli noteiktam personu lokam. 
Izsoles noteikumi publicēti 
www.aluksne.lv. Objekta apskate 
piesakāma pa tālruni 26468713. 
Nosacītā cena – 751 EUR. 
Nodrošinājums – 75 EUR, kas 
ieskaitāms pašvaldības kontā 
līdz 29.05.2020. Pieteikumus var 
iesniegt elektroniski uz 
dome@aluksne.lv vai portālā 
https://www.latvija.lv/lv/
Epakalpojumi/EP155/Apraksts 
vai sūtot pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldībai, Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes nov., 
LV-4301, līdz 29.05.2020. 
plkst. 16.00.

Aprīlī izsludināta 
nomas tiesību izsole 
pakalpojumu sniegšanai 
plānotajā Veselības veicināšanas 
pakalpojumu centrā
 Alūksnes novada 
pašvaldība aprīlī ir 
izsludinājusi Veselības 
veicināšanas pakalpojumu 
centra kompleksa nomas 
tiesību izsoli.

 Nomas tiesību izsole 
izsludināta ar mērķi atrast 
nomnieku plānotajam Veselības 
veicināšanas pakalpojumu 
centram saimnieciskās darbības 
veikšanai, sniedzot publiski 
pieejamus veselības veicināšanas 
un ar tiem saistītus 
pakalpojumus atbilstoši pro-
jekta mērķim un ēkas telpu 
funkcionālajam plānojumam.

 - Izsludinātā nomas tiesību 
izsole pakalpojumu sniegšanai 
plānotajā Veselības veicināšanas 
pakalpojumu centrā ir ārkārtīgi 
svarīgs brīdis šī projekta 
uzsākšanas procesā – vai izdosies 
atrast nomnieku saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai, - 
uzsver Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

 Kā zināms, Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centru 
pašvaldība plāno izbūvēt 5.6.2. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” projekta 
Nr. 5.6.2.0/19/I/007 “Veselības 
veicināšanas pakalpojumu centra 
izveide” ietvaros.

 Interesenti pieteikumus 
izsolei var iesniegt līdz 8. 
maijam. Sīkāka informācija 
par nomas tiesību izsoles 
nosacījumiem www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Izsoles.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

“SIMONE” turpinās 
darbību kā sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību
 2020. gada 26. martā 
AS “SIMONE akcionāru 
sapulcē tika pieņemts 
lēmums par reorganizāciju. 
Reorganizācijas veids ir 
pārveidošana par sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību.

 Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma Pārejas 
noteikumu 25. punkts noteic, 

ka līdz 2020. gada 1. janvārim 
nodibinātas publiskas personas 
akciju sabiedrībā, kurā nav 
izveidota padome, ievērojot šā 
likuma 106. pantā noteikto, 
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
1. jūnijam izveido padomi vai 
līdz 2020. gada 1. decembrim 
pārveido akciju sabiedrību 
par sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību.
 Minētā likuma 78. pants 

nosaka, kādos gadījumos 
sabiedrība izveido padomi, bet 
uzņēmums neatbilst punktā 
minētajiem rādītājiem, tādēļ, 
ievērojot likuma prasības,  ir 
uzsākta reorganizācija AS, 
pārveidojot par SIA.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Nojauc tukšās 
daudzdzīvokļu mājas Mārkalnē
 Mārkalnē aprīlī sākta 
tukšo daudzdzīvokļu māju 
“Saulstari” un “Irbenāji” 
nojaukšana.

 Lēmumu par abu jau ilgstoši 

neapdzīvoto trīsstāvu ēku 
nojaukšanu Alūksnes novada 
dome pieņēma 2018. gada 
decembrī, izvērtējot māju 
tehnisko stāvokli. Abas ēkas ir 
bijušas iekļautas arī pašvaldības 

atsavināmo īpašumu sarakstā, 
taču neviens nav izrādījis 
interesi tās iegādāties. Abu māju 
nojaukšanas izmaksas ir 
46 222 EUR ar PVN.
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ALŪKSNES NOVADA VALSTS 
UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU 

APKALPOŠANAS CENTRS

sniegs Jums informāciju par Alūksnes novada pašvaldības iestāžu, kā arī 
valsts iestāžu darbu un citiem pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem ārkārtējās 

situācijas laikā

tālruņi 64381496, 66954904, 
e-pasts aluksne@pakalpojumucentri.lv

Iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt:

-  Elektroniski www.latvija.lv e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”; izmantojot personas e-adresi; 
nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu

-  Nosūtot pa pastu Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

-  Iemetot slēgtā pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva foajē, Dārza ielā 11, Alūksnē

Pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, ir nodrošināts brīvpieejas dators.

Informācija par pašvaldības iestāžu darbu arī pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

Pašvaldība atbalsta skolēnu 
ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā
 Alūksnes novada dome 
7. aprīlī pieņēma lēmumu 
par atbalstu skolēnu 
ēdināšanas nodrošināšanai 
pārtikas pakas veidā 
ārkārtējās situācijas laikā 
aprīlī un maijā. Aprīļa pakas 
jau ir izsniegtas, informāciju 
par maija pakām skolēni 
saņems no savām izglītības 
iestādēm. Paredzams, ka 
vispārizglītojošo skolu 
audzēkņiem to piegāde 
varētu sākties maija vidū, 
bet 5-6 gadīgajiem obligātās 
pirmsskolas izglītības 
programmas audzēkņiem – 
jūnija pirmajā nedēļā.

 Saskaņā ar domes lēmumu 
ēdināšanas izdevumiem 
izglītojamajam tiek nodrošināts 
1 EUR mācību dienā. Bērniem 
no maznodrošinātām, trūcīgām 
un daudzbērnu ģimenēm 1.-9. 
klasē šo summu veido līdzekļi 
no valsts budžeta dotācijas un 
pašvaldības līdzmaksājums, 
savukārt 5-6 gadīgajiem 
obligātās pirmsskolas izglītības 

programmas audzēkņiem un 
1.-12. klašu skolēniem, kas 
mācās novada skolās un nav 
no trūcīgām, maznodrošinātam 
vai daudzbērnu ģimenēm – 
pārtikas pakas tiek komplektētas 
pilnībā par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

 Vēršam uzmanību, ka pārtikas 
paka ir paredzēta skolēniem, tas 
ir atbalsts skolēna ēdināšanai 
attālināto mācību laikā, kad 
ārkārtējās situācijas dēļ skolēni 
nevar apmeklēt izglītības iestādi 
un saņemt ēdināšanas pakalpo-
jumu tur.

 Pakas vērtība ir atkarīga no 
mācību dienu skaita - aprīlī bija 
20 mācību dienas, līdz ar to 
pilnas pakas vērtība bija 20 eiro, 
maijā būs 19 mācību dienas 
– atbilstoša arī pakas vērtība. 
Obligātās sagatavošanas pirms-
skolas izglītības programmas 
audzēkņu vecākiem jāņem vērā, 
ka, ja bērns apmeklē izglītības 
iestādi un ēdināšanu saņem tur, 
pārtikas paka netiek piešķirta. Ja 

bērns izglītības iestādi attiecīgajā 
mēnesī ir apmeklējis daļēji un 
saņēmis ēdināšanas pakalpo-
jumu tajā, pārtikas paku piešķir 
proporcionāli izglītības iestādi 
neapmeklēto mācību dienu 
skaitam.

 Lai paku saņemtu Alūksnes 
novada administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušie izglītojamie no 
trūcīgām, maznodrošinātām 
vai daudzbērnu ģimenēm, kuri 
mācās citu novadu izglītības 
iestādēs, vecākus aicinām 
vērsties Izglītības pārvaldē, 
zvanot pa tālruni 27790488 
vai rakstot uz e-pastu inga.
meirane@aluksne.lv. Vēršam 
uzmanību, ka ģimenei, kuras 
deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes 
novadā, bet, kuras bērns mācās 
cita novada izglītības iestādē, lai 
saņemtu pārtikas paku, ir jābūt 
Sociālo lietu pārvaldes piešķirtam 
maznodrošinātas vai trūcīgas 
personas (ģimenes) statusam, 
ja ģimenes finansiālā situācija 
atbilst šī statusa piešķiršanai.

 

- Atbalstu skolēnu ēdināšanai 
Alūksnes novadā nodrošinām ne 
tikai maznodrošinātām, trūcīgām 
un daudzbērnu ģimenēm, 
kurām valsts ir piešķīrusi 
budžeta dotāciju, bet arī 
pārējiem skolēniem, nešķirojot 
pēc mantiskā stāvokļa. Paldies 

deputātiem, kas, neskatoties uz 
viedokļu dažādību un garām 
debatēm lēmuma izskatīšanas 
laikā, atbalstīja lēmumu par 
skolēnu ēdināšanu ārkārtējās 
situācijas laikā. 

 Turpinājums 7. lappusē

Pārtikas paku nogādāšanā uz pagastiem klāt bija arī Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un priekšsēdētāja vietnieks Aivars 
Fomins                               

Sanitas Pāsas foto

Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības 
iestādes pakalpojumus nodrošina attālināti
 Sakarā ar valstī 
izsludināto ārkārtējo situāciju 
koronvīrusa izraisītās 
saslimšanas COVID-19 dēļ, 
Alūksnes novada pašvaldības 
iestādes iedzīvotājiem 
pakalpojumu sniegšanu 
nodrošina attālināti – 
sazinoties ar attiecīgo 
iestādi pa tālruni vai 
e-pastu. Tā kā pašlaik 
ārkārtējā situācija valstī ir 
noteikta līdz 12. maijam, 
aicinām iedzīvotājus sekot 
līdzi valdības lēmumiem 
attiecībā uz ārkārtējo 
situāciju un pulcēšanās 
ierobežojumiem! Par 
iespējamām turpmākām 
izmaiņām pašvaldības 
iestāžu darbā iedzīvotājus 
informēsim.

 Maksājumus par nekustamā 
īpašuma nodokli un citiem 
pašvaldības pakalpojumiem 
lūdzam veikt, izmantojot 

kredītiestāžu internetbankas, 
Latvijas Pastu u.c.
 Arī pagastu pārvaldes 
iedzīvotājus apkalpo 
attālināti. Ar attiecīgo pagasta 
pārvaldi lūdzam sazināties pa 
tālruni vai e-pastu. Iesniegumus 
un korespondenci var nodot, 
iemetot pastkastē pie pagastu 
pārvalžu ēkām.

 Lai saņemtu informāciju 
par pašvaldības iestāžu, 
kā arī valsts iestāžu darbu, 
aicinām iedzīvotājus 
sazināties ar Alūksnes 
novada Valsts un pašvaldības 
vienoto klientu apkalpošanas 
centru pa tālruni vai 
e-pastu un izmantojot 
e-pakalpojumus 
www.latvija.lv.

 Alūksnes novada pašvaldības 
iestāžu kontaktinformācija 
atrodama www.aluksne.lv 
sadaļā Pašvaldība/Kontakti.

Sociālo lietu pārvalde aicina 
pieteikties, ja nepieciešama 
palīdzība
 
 Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde aicina informēt, ja 
veciem un vientuļiem vai smagi slimiem iedzīvotājiem, kā arī 
citām iedzīvotāju kategorijām (vientuļām māmiņām, pašizolācijā 
vai karantīnā esošām personām u.c.) nepieciešams palīdzēt ar 
pirmās nepieciešamības preču un pārtikas produktu vai medika-
mentu piegādi dzīvesvietā, un uz vietas nav neviena tuvinieka vai 
citas atbalsta personas (draugi, attālāki radi, kaimiņi), kas varētu 
palīdzēt.

Nepieciešamības gadījumā Sociālo lietu pārvalde 
sadarbosies ar nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem 
palīdzības sniegšanā.

Sociālo lietu pārvaldes kontakttālruņi:
Arturs Upīts - 26323749 (pārvaldes vadītājs)
Ina Raipule - 27865635 (pārvaldes vadītāja vietniece)
Ludmila Logina - 29459551 (pakalpojumu nodaļas vadītāja)
Evita Bondare - 26357597 (palīdzības nodaļas vadītāja)
Zanda Poruka - 29419468 (aprūpes nodaļas vadītāja)

 Brīvprātīgo kustība 
“Paliec mājās” ir 
pašorganizēta grupa, 
kura, izmantojot mūsdienu 
interneta tehnoloģijas, 
palīdz tiem, kuriem tas 
ārkārtējās situācijas 
laikā ir visvairāk 
vajadzīgs.

 COVID-19 ierobežojumi 
var skart ikvienu, bet īpaši 
bīstama to neievērošana ir 
augsta riska grupas cilvēkiem, 
piemēram, senioriem. 
Tikai viņu palikšana mājās var 
glābt dzīvību. Mēs, aktīvie, 
varam palīdzēt savas pilsētas 
un apkaimes cilvēkiem – 
nopirkt produktus, izvest 

pastaigāties suni vai 
vienkārši piezvanīt 
parunāt.
 Brīvprātīgie kustības 
dalībnieki arī Alūksnes novadā 
ir gatavi nepieciešamības 
gadījumā doties palīgā riska 
grupu iedzīvotājiem, kam 
ir nepieciešams palīdzēt 
uz mājām nogādāt pirmās 
nepieciešamības preces, 
pārtiku, bezrecepšu zāles, 
nogādāt pasta sūtījumus, 
iznest atkritumus, 
izvest pastaigā suni vai 
vienkārši piezvanīt, lai 
parunātos.

Vairāk informācijas: 
www.paliec-majas.lv

Palikt mājās palīdzēs brīvprātīgie!
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Ja vajadzīga palīdzība, aicinām 
vērsties Sociālo lietu pārvaldē
 Ņemot vērā COVID-19 
izraisītās sekas ekonomikā 
un nodarbinātībā, 
iedzīvotājiem var 
rasties nepieciešamība 
vērsties pašvaldībā pēc 
palīdzības pamatvajadzību 
nodrošināšanai. Esam 
apkopojuši informāciju 
par būtiskākajām sociālās 
palīdzības iespējām, kuru 
saņemšanai aicinām vērsties 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldē.

Pabalsts krīzes 
situācijā

 Ja ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona ārkārtējās situācijas 
dēļ nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības, pašvaldība 
ārkārtējās situācijas laikā un 
1 kalendāra mēnesi pēc tās 
beigām var piešķirt pabalstu 
krīzes situācijā. Šo pabalstu 
personai vai ģimenei piešķir tādā 
apmērā, lai tā varētu nodrošināt 
savas pamatvajadzības, bet 
ne vairāk kā valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
apmērā.

 Pašvaldība piešķir ģimenei 
vai personai pabalstu krīzes 
situācijā, ja ārkārtējās situācijas 
dēļ tai nav ienākumu vai arī tie 
ir būtiski samazinājušies. Lai 
pieprasītu pabalstu, Sociālo lietu 
pārvaldē jāiesniedz iesniegums, 
kurā jāapraksta krīzes situācija, 
un dokumenti, kas apliecina tās 
rašanos COVID-19 dēļ.

 Ja personai ir piešķirts dīkstāves 
pabalsts, tad pabalstu krīzes 
situācijā pašvaldība neizmaksā 
vai samazina attiecīgi par 
periodu, kurā piešķirts dīkstāves 
pabalsts. Personai vai ģimenei, 
kas savas pamatvajadzības 
nespēj nodrošināt ārkārtējās 
situācijas dēļ un tādēļ tai 
piešķirts pabalsts krīzes situācijā, 
saskaņā ar grozījumiem Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā, ārkārtējās 
situācijas laikā un 1 mēnesi 
pēc tās beigām pašvaldība 
izmaksā papildus 50 EUR par 
katru aprūpē esošu bērnu līdz 
18 gadu vecumam. Šo summu 
pašvaldībām apmaksās valsts. 
Minētā piemaksa gan netiek 
piemērota periodā, kad 
persona saņem dīkstāves 
pabalstu un tai ir piešķirta 
piemaksa par apgādībā esošu 
bērnu.

Pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma 
(GMI) līmeņa 
nodrošināšanai

 Šo pabalstu Alūksnes novadā 
piešķir Ministru kabineta 
noteiktajā apmērā - 64,00 EUR. 

To piešķir ģimenei vai personai, 
kura ir atzīta par trūcīgu. GMI 
pabalsta apmēru aprēķina kā 
starpību starp Ministru kabineta 
noteikto garantēto minimālo 
ienākumu līmeni katram ģimenes 
loceklim un ģimenes (personas) 
kopējiem ienākumiem. Pabalstu 
piešķir no tā mēneša, kurā 
piešķirts trūcīgas ģimenes 
(personas) statuss, un par 
laikposmu, kurā attiecīgais 
statuss noteikts.

Kad ģimeni vai 
personu atzīst par 
trūcīgu 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem, ģimeni vai personu 
atzīst par trūcīgu, ja tās vidējie 
ienākumi katram ģimenes 
loceklim mēnesī pēdējo 
3 mēnešu laikā nepārsniedz 
128,06 EUR, kā arī, ja tā atbilst 
vairākiem citiem kritērijiem - 
nav noslēgusi uztura līgumu, 
ir reģistrējusies kā bezdarb-
nieks, nesaņem ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas 
sniegtos pakalpojumus, tai 
nepieder naudas līdzekļu 
uzkrājumi vai īpašums 
(izņēmums ir īpašums, kur 
persona deklarēta un dzīvo, 
zemes īpašums līdz 5 ha un tam 
piederīgas saimniecības ēkas, 
bērna nekustamais īpašums 
un naudas uzkrājums bankā, 
piederošā manta, 1  mehāniskais 
transportlīdzeklis, kapitāla 
daļas, no kurām nav ienākumu,  
skaidras naudas uzkrājums, 
kas pārskata perioda beigās 
nepārsniedz 128,06 EUR ģimenei 
vai personai).

 Ja ģimenei vai personai piešķirts 
trūcīgas ģimenes (personas) 
statuss, Sociālo lietu pārvalde 
izsniedz rakstisku izziņu.

Kad ģimeni vai 
personu atzīst par 
maznodrošinātu

 Maznodrošinātā statusu piešķir 
ģimenei vai personai, kura 
deklarējusi savu dzīvesvietu un 
dzīvo Alūksnes novada teritorijā, 
ja tās vidējie ienākumi mēnesī 
uz katru ģimenes 
locekli pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz 60% no 
attiecīgā gada 1. janvārī spēkā 
esošās minimālās darba algas 
apmēra valstī, šobrīd 258,00 
EUR. Saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem, 
lai ģimenei vai personai 
piešķirtu maznodrošinātā 
statusu, tai jāatbilst arī iepriekš 
uzskaitītajiem kritērijiem, kas 
noteikti, lai ģimeni vai personu 
atzītu par trūcīgu.

 Piešķirot maznodrošinātas 

personas (ģimenes) statusu, 
Sociālo lietu pārvalde izsniedz 
izziņu par atbilstību statusam.

Palīdzība no Eiropas 
Atbalsta fonda

 Uzrādot Sociālo lietu pārvaldes 
izsniegtu izziņu, Eiropas Atbalsta 
fonda palīdzību - pārtikas 
preču un pirmās nepieciešamības 
preču komplektus, var saņemt:
 1) trūcīga ģimene vai persona 
- ja ir piešķirts trūcīgā statuss 
un vidējie ienākumi katram 
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 
128,06 EUR,
2) maznodrošināta ģimene 
vai persona – ja ir piešķirts 
maznodrošinātā statuss un 
vidējie ienākumi katram ģimenes 
loceklim mēnesī nepārsniedz 
242,00 EUR,
 3) ģimene vai persona, kas 
nonākusi krīzes situācijā – 
ja ģimene vai persona 
katastrofas vai citu no tās 
neatkarīgu apstākļu dēļ pati 
saviem spēkiem nespēj 
nodrošināt savas 
pamatvajadzības un tai ir 
nepieciešama psihosociāla vai 
materiāla palīdzība.

 Izziņu par atbilstību 
kādam no iepriekšminētajiem 
statusiem izsniedz Sociālo 
lietu pārvalde. Tās ir derīgas 
noteiktu laiku. Informāciju 
par to, cik bieži un kur palīdzības 
pakas iespējams saņemt 
Alūksnes novada iedzīvotāji, 
katra persona saņems Sociālo 
lietu pārvaldē.

Ja palīdzība 
nepieciešama pirmo 
reizi

 Ja ģimene vai persona ir 
nonākusi krīzes situācijā vai 
tai no jauna nepieciešams 
noteikt atbilstību trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam, aicinām 
vērsties Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvaldē.

 Šobrīd, ārkārtējās situācijas 
laikā, pārvaldes darbinieki 
klientus apkalpo attālināti, tādēļ 
lūdzam sazināties pa tālruni 
vai e-pastu vai ievietojot 
iesniegumu tam speciāli 
paredzētā kastītē pie Sociālo 
lietu pārvaldes Alūksnē, 
Lielā Ezera ielā 11, bet 
pagastu iedzīvotāji – pie pagastu 
pārvaldēm. Iesniegumu Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldei 
var iesniegt arī elektroniski valsts 
pārvaldes pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv – “IESNIEGUMS 
IESTĀDEI”.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldības 
kapitālsabiedrības 
sniedz atbalstu ārkārtējā 
situācijā
 Ņemot vērā valstī 
izsludināto ārkārtējo 
situāciju, Alūksnes 
novada pašvaldības 
kapitālsabiedrības, kas 
nodrošina komunālos 
pakalpojumus, ir gatavas 
nepieciešamības gadījumā 
sniegt atbalstu tiem 
iedzīvotājiem, kuriem krīzes 
dēļ ir radušās grūtības veikt 
ikmēneša maksājumus.

 AS “Simone”, SIA “Rūpe” un 
SIA “Alūksnes nami” šādā 
gadījumā aicina klientus 
sazināties ar uzņēmumu, lai 
vienotos par turpmāko rīcību.
 AS “Simone” klientiem, kam ir 
radušās pamatotas problēmas 
veikt rēķina apmaksu laikus, 
ir jāgriežas uzņēmumā ar 
rakstisku iesniegumu. Katrs 
no gadījumiem ir individuāli 
izvērtējams, un iespēju robežās 
var tikt rasts kompromiss. Ar 
uzņēmumu sazināties var, zvanot 
pa tālruņa numuru 28665428.

 SIA “Rūpe” klientiem, kas 
ārkārtējās situācijas laikā 
nonākuši rēķinu apmaksas 
grūtībās, individuāli jāsazinās ar 
uzņēmumu, lai izvērtētu tālāko 
rīcības plānu, zvanot pa tālruņa 
numuru 64381087.
 SIA “Alūksnes nami” klienti, 
kam ārkārtējās situācijas 
laikā radušās grūtības ar 
norēķiniem par saņemtajiem 
pakalpojumiem, lūgti vērsties 
ar iesniegumu par maksājuma 
termiņa pagarinājumu, 
izmantojot e-pastu: 
aluksnes.nami@aluksnesnami.lv 
vai rakstot iesniegumu interneta 
vietnē www.bill.me. Jāpiebilst, ka 
šis atbalsts neattieksies uz 
klientiem, kuriem parāds ir 
uzkrājies līdz 2020. gada 
12. martam. Konsultācijas var 
saņemt, zvanot pa tālruņiem:  
64321694; 64321456.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ūdens skaitītāji 
ārkārtējās situācijas 
laikā nav jāmaina
 Atsevišķajos īpašumos esošos 
ūdens patēriņa skaitītājus, 
kam verificēšanas termiņš 
ir beidzies pirms ārkārtējās 
situācijas izsludināšanas vai 
beidzas tās laikā, jāverificē 
vai jānomaina triju mēnešu 
laikā pēc ārkārtējās situācijas 
beigām.

 Savukārt, ja verificēšanas 
termiņš beidzas nepilnu triju 
mēnešu laikā pēc ārkārtējās 
situācijas beigām, tad skaitītāju 
atkārtotās verificēšanas 
veikšanas termiņš attiecīgi tiek 
pagarināts, lai verificēšanu 
varētu nodrošināt triju mēnešu 
laikā. Aprēķinot apmaksājamo 
daļu par pakalpojumu, kas 
saņemts līdz verificēšanai, ņem 
vērā arī šo ūdens patēriņa 
skaitītāju rādījumus.
 Šādas izmaiņas sakarā ar 
ārkārtējo situāciju valstī no-
saka Ministru kabineta notei-
kumos Nr. 1013 “Kārtība, kādā 
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvokļa īpašuma lietošanu” 
izdarītie grozījumi.
 SIA “Rūpe” klienti neskaidrību 
gadījumā aicināti zvanīt uz 

uzņēmuma klientu apkalpošanas 
tālruņiem – 64381089, 
64381086, 28391302, 
26384360.
 SIA “Alūksnes nami” informē, 
ka skaitītāju verificēšanu 
ārkārtējās situācijas laikā neveic, 
izņemot avārijas situācijas un 
īpašus gadījumus, ja klients un 
apsaimniekotājs par pakalpo-
jumu ir vienojušies un nepastāv 
īpaši riski. Tālrunis uzziņām: 
64321456, e-pasts: aluksnes.
nami@aluksnesnami.lv.
 Tāpat arī noteikumos iestrādāta 
norma, ka, ja dzīvokļa īpašnieks 
ārkārtējās situācijas laikā nav 
iesniedzis informāciju par ūdens 
patēriņa skaitītāja rādījumu 
pārvaldnieka noteiktajā kārtībā 
un termiņā, vai šo informāciju 
nevar iesniegt skaitītāja darbības 
traucējumu dēļ, kā arī šo pašu 
Ministru kabineta noteikumu 
28. punktā noteiktajā kārtībā 
nav informējis par prombūtni, 
tad ūdens patēriņu dzīvokļa 
īpašniekam aprēķina, ņemot 
vērā konkrētā atsevišķā īpašuma 
vidējo ūdens patēriņu par 
pēdējiem trim mēnešiem, kuros 
nav piemērots šo noteikumu 
19.1 punkts.

 Aicinām sazināties ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi 
par palīdzības saņemšanu:
pārvaldes vadītājs Arturs Upīts 64381347, 26323749,
pārvaldes vadītāja vietniece Ina Raipule 64335009, 27865635, 
sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Evita Bondare 64335010, 26357597. 

Sociālo lietu pārvaldes darbinieku kontaktinformācija vienkopus atrodama šeit: 
https://aluksne.lv/iestades/spc/SLP.pdf.

Slimību profilakses un kontroles centra 
INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS:

67387661
(darba dienās no 8.30-19.00, brīvdienās no 9.00-17.00)

VISA AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR COVID-19 
ATRODAMA:

www.covid19.gov.lv
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Četros meliorācijas 
objektos darbi noslēgušies
 Janvārī Alūksnes novada 
pašvaldība uzsāka realizēt 
10 projektus pašvaldības 
nozīmes koplietošanas 
meliorācijas novadgrāvju 
atjaunošanai pagastu 
administratīvajās teritorijās.

 - Kopumā Alūksnes 
novada teritorijā tiks 
atjaunoti koplietošanas 
meliorācijas novadgrāvji 
12,74 km garumā, kā rezultātā 
uzlabosies lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā izmantojamās 
zemes kvalitāte, - uzsver 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Ārija Rone.
 Tāmēs paredzētie darbi ir 
pabeigti Malienas, Ilzenes 
pagastā un abos objektos Alsviķu 
pagastā. Par minētajiem 
objektiem ir uzsākta 
dokumentācijas sagatavošana 
nodošanai ekspluatācijā, pārējos 
objektus uzņēmējs plāno nodot 
līdz vasaras vidum.
 Projekti 2018. gadā tika 
iesniegti ELFLA Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-
2020. gadam pasākuma 
“Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos” apakšpasākuma 

“Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” ietvaros. Visu projektu 
kopējās izmaksas ir 
329 156,55 EUR ar pievienotās 
vērtības nodokli, tajā skaitā 
attiecināmās izmaksas - 
294 852,02 EUR, no kurām 
publiskais finansējums ir 
265 366,82 EUR.
 2019. gadā tika izstrādāti 
būvprojekti koplietošanas 
meliorācijas novadgrāvju 

atjaunošanai un šī gada sākumā 
uzsākti darbi 
objektos. Darbus veic 
SIA “AMBERGOLD”. Projektu 
ietvaros tiek nomainītas 
caurtekas uz pašvaldības 
autoceļiem, izrakti 
sedimentācijas baseini, 
atjaunotas drenu iztekas un 
izveidotas virszemes noteces. 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēc tehnoloģiskā 
pārtraukuma atsākti 
būvdarbi Pleskavas ielā

 Pēc tehnoloģiskā 
pārtraukuma šopavasar 
atsākušies Pleskavas ielas 
1. kārtas pārbūves darbi. 
1. kārtas teritorija ir no Pils 
ielas līdz 7. Siguldas kājnieku 
pulka piemineklim. Darbus 
plānots pabeigt līdz 
12. jūnijam.

 Būvdarbiem noslēdzoties, 
būs pārbūvēts stāvlaukums 
pie Nacionālo bruņoto spēku 
Kājnieku skolas, izbūvēts un 
apgaismots gājēju-velosipēdistu 

ceļš gar Pleskavas un Pils ielu, 
gar Alūksnes ezeru no Pleska-
vas ielas līdz Alūksnes muižas 
parkam, kā arī pārbūvēta 
tranzīta ielas braucamā daļa.
 Darbus Pleskavas ielas 1. kārtā 
veic SIA “8 CBR” pēc SIA 
“Projekts EAE” izstrādātā 
projekta, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Taps daudzfunkcionāls 
sociālo pakalpojumu centrs

 Maijā Alūksnē sāksies 
būvdarbi ēkā Uzvaras 
ielā 1, kas taps par 
daudzfunkcionālu sociālo 
pakalpojumu centru.

 Ēkas izveide par sociālo 
pakalpojumu centru notiek 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektā “Infrastruktūras 
risinājumi deinstitucionalizācijas 
īstenošanai Alūksnes novadā”.
 Aprīļa beigās visas projekta 
īstenošanā iesaistītās puses 
tikās pirmajā būvsapulcē, lai 
pārrunātu aktuālos jautājumus 
pirms darbu sākšanas. Plānots, 
ka darbi sāksies ar objekta 
iežogošanu, demontāžu, 
lifta šahtas izbūvi u.c.
 Būvdarbus pēc SIA “SCO 
CENTRS” izstrādātā būvprojekta 
veiks SIA “SANART”, 
būvuzraudzību nodrošinās 
IK “ĀRE PILDS”. Saskaņā ar 
iepirkuma procedūras 
rezultātiem darbu izmaksas ir 
422 785,59 EUR bez PVN. 
Darbu veikšanas termiņš 
ir līdz 2021. gada februāra 
vidum. Projektu vada Alūksnes 
novada Sociālo lietu pārvaldes 
projektu vadītāja Kristīne Lāce.
 Pēc būvdarbu veikšanas 
ēkā atradīsies dienas aprūpes 

centrs un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
dienas aprūpes centrs un 
specializētās darbnīcas personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, 
kā arī Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvalde.
 Ēkā pārbūvēs telpas, 
inženiertīklus, izbūvēs liftu un 
mainīs ēkas jumta segumu. 
Plānots, ka 1. stāvā atradīsies 
dienas aprūpes centri, kas dienas 
laikā nodrošinās sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, sociālo prasmju 
attīstību, izglītošanu un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. Tāpat 
1. stāvā atradīsies specializētās 
darbnīcas, kurās klientiem 
nodrošinās prasmes veicinošas 
aktivitātes un speciālistu atbalstu. 
Pagrabstāvā un vairākās telpās 
1. un 2. stāvā būs izvietotas 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma centra tel-
pas – kabineti individuālajām 
nodarbībām un grupu 
nodarbību telpas, bet 2. stāvā 
atradīsies Alūksnes novada 
Sociālo lietu pārvaldes telpas.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinās plānotie darbi 
pārrobežu projektā
 Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam projekta 
“630 verstis pilnas sajūtām/ 
Sajūtu verstis”/ “630 Versts 
Full of Feelings/Versts of 
Feelings” ietvaros Alūksnē 
noslēgumam tuvojas gaisa 
trošu nobrauciena izbūve, 
savukārt Ugāles ērģeļbūves 
darbnīcā turpinās 19. gad-
simta flīģeļa restaurācija.

 Gaisa trošu nobrauciens jeb 
zip line solās būt īpaši asām 
izjūtām un adrenalīna bagāts 
– tas sāksies Tempļakalnā un 
noslēgsies Pilssalā, traucoties 
lejup ar aptuveni 50 km/h 
ātrumu, un radot efektu, ka 
braucējs krīt ezerā. Nobraucienu 
ar projekta ietvaros iegādāto 
piemērotu ekipējumu varēs 
baudīt gan pieaugušie, gan 
bērni. Tempļakalnā ir izbūvēts 
tornis, no kura nobrauciens 
sāksies. Objekta būvnieki ir 
veikuši testa braucienus, lai 
pārbaudītu troses, ātrumu, 
bremzēšanu, lai Pilssalā izbūvētu 
piezemēšanās platformu. Sekot 
līdzi kārtībai objektā palīdzēs 
videonovērošanas kameras.
 Darbus šajā objektā plānots 
pabeigt maijā. Jaunā tūrisma un 
izklaides objekta atpazīstamības 
veicināšanai top arī tā vizuālā 
identitāte. 12. maijā notiks šī 
objekta - ar inventāru aprīkotas 
inženierbūves – gaisa trošu ceļa 
nomas tiesību izsole, pamatojo-
ties uz 2020. gada 27. februārī 
domes sēdē pieņemto lēmumu.
 Gaisa trošu nobrauciena 
projekta izstrādātājs un autor-

uzraugs ir SIA “Firma L4”, darbus 
veic SIA “REKTA”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “BBVP”. No-
brauciena izbūves darbus vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Sanita Adlere. 
Darbu līgumcena ir 
165 526,78 EUR bez PVN.

 Savukārt Ugālē, SIA “Ugāles 
ērģeļbūves darbnīca”, pie Latvijā 
pazīstamā ērģeļbūves meistara 
Jāņa Kalniņa turpinās vēsturiskā 
19. gadsimta flīģeļa restaurācija 
un atjaunošana, kas pēc 
atdzimšanas nonāks Alūksnes 
Jaunajā pilī Fortepiano telpā. 
Koncertflīģeļa restaurācijas un 
atjaunošanas izmaksas ir 
15 971,02 EUR bez PVN.
 Alūksnes muzeja krājumos 
uzglabātais Leipcigas fir-
mas “J.Blüthner” izgatavotais 
koncertflīģelis ir uzbūvēts ap 
1853.-1854. gadu. Šī laikmeta 

mūzikas instruments būtiski 
atšķiras no mūsdienu instrumen-
tiem: tam ir tembrāli bagātāks 
skanējums, bet tā kopskaņa ir 
klusāka par moderno flīģeļu 
skanējumu, līdz ar to tas ļauj 
mūziķiem autentiskāk interpretēt 
romantisko klaviermūziku. 
Flīģelis ir savam vecumam 
pietiekami labi saglabājies, un 
tā restaurācija uz sākotnējo 
tehnisko stāvokli ir iespējama. 
Bojājumu galvenais cēlonis ir 
nolietošanās un mitrums. Pēc 
restaurācijas un atjaunošanas 
darbu veikšanas, flīģelis atgūs 
savu sākotnējo muzikālo un 
estētisko kvalitāti.
 Projektu “Sajūtu verstis” vada 
Alūksnes novada pašvaldības 
projektu vadītāja Santa Supe.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, 

Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Tempļakalnā, pa ceļam uz skatu torni, atrodas gaisa trošu nobrauciena 
sākumpunkts                                                           Evitas Aplokas foto
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Veikta novada uzņēmēju 
aptauja par ietekmi uz 
uzņēmējdarbību ārkārtējas 
situācijas laikā
 Lai iespējami labāk 
izprastu un efektīvāk 
izstrādātu atbalsta 
mehānismu, Alūksnes novada 
pašvaldība veica novada 
uzņēmēju aptauju, lai 
noskaidrotu to viedokli par 
krīzes radītajām sekām.

 Aptaujā piedalījās 
43 respondenti, no kuriem 50% 
uzņēmumos darbojas viens 
darbinieks, 32% - ir divi līdz 
deviņi darbinieki, savukārt 18% 
uzņēmumos nodarbināti vairāk 
nekā 20 darbinieki. Uzņēmumu 
darbības nozares galvenokārt 
ir lauksaimniecība, tūrisms un 
transports, un loģistika. Gandrīz 
70% respondentu atzinuši, ka 
neplāno samazināt darbinieku 
skaitu, taču 25% to darīs, ja 
ārkārtējā situācija ieilgs. 95% 
uzņēmumu paredz apgrozījuma 
samazinājumu, no tiem 
lielākoties par 80-100%.
 Uzņēmumi pārsvarā 
izmanto dīkstāves pabalstu 
un plāno izmantot nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu 
pagarinājumu. Citi uzņēmumi 
valsts un pašvaldības sniegtos 
atbalstus tuvākajā laikā plāno 
izmantot gadījumā, ja ārkārtējā 
situācija valstī ieilgs. Daļa no 

uzņēmējiem atzina, ka atbalstu 
neizmanto, jo pašreiz tas nav 
nepieciešams, tie neatbilst 
noteiktajiem kritērijiem vai arī 
nav zināšanu par pieejamo 
atbalstu.
 - No aptaujas datiem var 
secināt, ka uzņēmējiem 
ir nepieciešama papildu 
informācija par valsts un 
pašvaldību sniegto atbalstu, 
kam  var pieteikties.  Uzņēmumi, 
kuriem ir nepieciešama 
palīdzība šajā jautājumā, var 
sazināties ar uzņēmējdarbības 
atbalsta speciālistu, zvanot uz 
25425222 vai rakstot uz mara.
saldabola@aluksne.lv. Papil-
dus tiks veidotas iniciatīvas, lai 
atbalstītu vietējos ražotājus un 
reklamētu to produkciju iegādes 
iespējas, publicējot informāciju 
pašvaldības mājaslapā un 
sociālo tīklu kontos. Uzņēmēju 
ieteikumi papildus atbalstam 
tiks ņemti vērā un vērtēti kopā 
ar citiem speciālistiem, - stāsta 
Alūksnes novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta 
speciāliste Māra Saldābola.

Sanita Pāsa,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 Turpinājums no 1. lappuses

 Kā sarunā uzsvēra A. Rušķis, 
Malienas, Mālupes, Liepnas 
pagastu lauksaimnieku un 
uzņēmēju būtiskākā problēma 
ir valsts nozīmes autoceļš 
Alūksne-Liepna. Jāteic, ka 
pašvaldība regulāri klauvē pie 
atbildīgo institūciju durvīm, lai 
panāktu šī ceļa sakārtošanu, 
taču aizņemties līdzekļus valsts 
ceļa sakārtošanai pašvaldība 
nevar. Pagastu lauksaimniekiem 
un uzņēmējiem svarīgi ir arī 
mazākas nozīmes valsts autoceļi 
un pašvaldībai piederošie 
autoceļi pagastos, grāvju 
rakšana ceļu seguma kvalitātes 
uzturēšanai. Te spilgts piemērs ir 
U. Bērziņa pieredze, kurš vienu 
no uzņēmējdarbības iecerēm 
bijis spiests pārcelt uz citu 
pagastu tieši tādēļ, ka sākotnēji 
plānotajā teritorijā nav piekļuves 
pa kvalitatīvu, asfaltētu ceļu. 
Savukārt A. Roze apliecināja, ka 
līdz ar autoceļa Alūksne-Zaiceva 
asfaltēšanu un “Latvijas Valsts 
mežu” labi uzturētajiem meža 
ceļiem viņam kā uzņēmējam 
novada centrs ir kļuvis daudz 
sasniedzamāks.

 Būtisks uzņēmumu attīstībai ir 
arī inženierkomunikāciju, tostarp 
ūdensapgādes, energoapgādes, 
kā arī sakaru infrastruktūras 
un pārklājuma nodrošinājums 
pagastos, īpaši no centra 
attālākajās vietās. Piemēram, 
A. Roze pastāstīja, ka tikai nesen 
izdevies atrast sakaru kompāniju, 
kas saimniecībai nodrošina 
interneta pieslēgumu, bet atceras 
vēl laiku, kad, lai sagaidītu 
ārzemju partnera zvanu pa 
mobilo tālruni, ziemas salā bija 
jāpakāpjas ozolā - vienīgajā 
vietā mājas tuvumā, kur ir 
pārklājums.

 Starp uzņēmēju un lauksaim-
nieku nosauktajām vajadzībām 
ir arī valsts atbalsts dažādās 
nozarēs, kas palīdzētu attīstīties, 
piemēram, granti vai valsts 
galvoti aizdevumi, birokrātijas 
mazināšana valsts iestādēs, 
kas nodarbojas ar projektu 
finansējuma administrēšanu.

 Tiekoties ar uzņēmējiem, 
pašvaldības pārstāvji tos ro-
sina izteikt arī savu vērtējumu 
un kritiku par pašvaldības 
darbu. Piemēram, A. Roze 
kā akvakultūras nozares 
profesionālis atzinīgi vērtēja 
pašvaldības paveikto Alūksnes 
ezera sakārtošanā, izpētē un 
ezera attīstībā ieguldīto līdzekļu 
plānošanā, uzsverot, ka šai 
nozarē veiksmīgā pieredze 
daudzējādā ziņā balstīta uz to, 
ka viedokļu apmaiņā plānošanas 
procesā iesaistīti zinoši cilvēki. 
Pie darāmajiem darbiem viņš 
minēja sporta centra būves 
nepieciešamību Alūksnē. 

 - Runājot ar lauku uzņēmējiem, 
esam pārliecinājušies, ka 
dažreiz nemaz nav vajadzīga 
liela palīdzība. Piemēram, 
no lauksaimniekiem Ilzenē 
saņēmām signālu, ka ceļam 
abās pusēs augošo koku zari 
traucē lielajai lauksaimniecības 
tehnikai. Informējām par šo 
problēmu atbildīgās institūcijas 
un šobrīd zari ir apgriezti, lai 
lauksaimniecības tehnika varētu 
pārvietoties bez zaru nodarītiem 
kaitējumiem, - piemēru vie-
nai no atrisinājumu guvušām 
problēmām min Dz. Adlers.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība izzina uzņēmēju 
izaugsmes vajadzības, lai 
plānotu atbalstu

Vislabāk priekšstatu uzņēmēju un lauksaimnieku plānos un problēmās 
var gūt, tos apmeklējot klātienē. Uz vietas pašvaldības pārstāvji 
aplūkoja arī Agra Rušķa zemnieku saimniecības kaltes

Lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma 
nodošanas pakalpojumi 
SIA “Pilsētvides serviss” 
klientiem 
 Iespējams nodot atbilstošas 
kvalitātes, bez piejaukumiem 
izmantoto iepakojumu 
SIA “Pilsētvides serviss” EKO 
laukumos, piesakoties pa 
norādīto tālruni vai 
e-pastu: 25666837; 
aluksne@pilsetvide.lv.

HDPE kannām jābūt 
noskrūvētiem korķiem, tām jābūt 
izskalotām. 

Nepieņem remontu darbos 
izmantotas kannas vai kannas 
ar krāsu piejaukumiem (par 
neatbilstošas kvalitātes iepako-
jumu tiek piemērota nodošanas 
maksa, kā sadzīves atkritumu 
tarifs attiecīgajā novadā).

Iepakojuma savākšana maksa 
pie klienta ir 7,00 EUR /m3 + 
PVN (21%).

Dzintars Adlers (no kreisās) sarunā ar Armandu Rozi

Turpinājums no 4. lappuses

 Esam izvēlējušies atbalstu 
ēdināšanai nodrošināt 
pārtikas paku veidā tādēļ, 
lai drīkstētu izlietot no 
valsts budžeta piešķirto 
dotāciju, jo izsniegt pārtikas 
kartes vai veikt naudas 
pārskaitījumu vecāku kontā 
pašvaldībām nav atļauts. 
Ceru, ka ģimenēm šis ir labs 
atbalsts pašreizējā grūtajā 
laikā, - uzsver Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs Arturs 
Dukulis.

 Ministru kabineta 
rīkojums Nr.103 “Par 
ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” nosaka, 
ka, lai nodrošinātu valsts 
budžeta dotācijas izglītojamo 
brīvpusdienām izlietojumu, 
pašvaldības aprīlī saņemto 
valsts budžeta dotāciju 
brīvpusdienu nodrošināšanai 
1.-4. klases izglītojamiem 
par laikposmu, kad valstī ir 
noteikta ārkārtējā situācija, 
atbilstoši domes lēmumam 
var izlietot tās administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 
1.-4. klases izglītojamo 

ēdināšanai, kas nāk no 
trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu ģimenēm 
(neatkarīgi no minēto 
izglītojamo izglītības ieguves 
formas vai vietas). Ja 
pašvaldībai paliek neizmantoti 
brīvpusdienu nodrošināšanai 
piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, 
atbilstoši domes lēmumam 
pašvaldība ir tiesīga izlietot tos 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 
5.-9. klašu izglītojamo 
ēdināšanai, kas nāk no 
trūcīgām, maznodrošinātām 
vai daudzbērnu ģimenēm 

(neatkarīgi no minēto izglītojamo 
izglītības ieguves formas vai 
vietas).

 Kopā atbalstam ēdināšanas 
nodrošināšanai aprīlī un 
maijā nepieciešams 
69030,00 EUR. Dotācija 
no valsts budžeta noteiktajai 
izglītojamo kategorijai abiem 
mēnešiem kopā ir 14564,94 
EUR, pārējie 54465,06 EUR - no 
pašvaldības budžeta. Šo summu 
daļēji sedz no pašvaldības 
budžetā jau paredzētajiem 
līdzekļiem skolēnu ēdināšanas 
izmaksu atvieglojumiem, kā arī 

papildu piešķirtajiem 
līdzekļiem. Lai nodrošinātu 
nepieciešamo summu, dome 
piešķīra papildu finansējumu 
6202 EUR pašvaldības 
līdzmaksājuma nodrošināšanai 
novada izglītības iestādēm 
aprīlī un maijā. Minētā summa 
piešķirta no Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku 
nodrošināšanai paredzētajiem 
līdzekļiem.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldība atbalsta skolēnu 
ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā
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Sāks ieviest jauno mācību saturu 
pamatizglītībā un vidusskolā
 No 2020. gada 1. septembra 
pamatizglītībā un vidusskolā 
pakāpeniski sāks ieviest 
pilnveidoto mācību saturu 
un pieeju. Pirmie, kas sāks 
mācīties pēc jaunā mācību 
satura, būs 1., 4., 7. un 
10. klašu audzēkņi.

 No 2020. gada 1. septembra 
skolēniem, kas uzsāks mācības 
10. klasē, mainīsies veids, kā 
mācības tiks organizētas. Ikvi-
enam būs iespējams nozīmīgi 
vairāk mācīties to, kas atbilst 
nākotnes mērķiem. Aptuveni 
30 % mācību laika, visvairāk 
12. klasē, jaunieši varēs veltīt 
tiem mācību priekšmetiem, 

kuri īpaši interesē, – mācīties 
tos padziļināti un apgūt brīvas 
izvēles specializētos kursus. 
Vienlaikus vispusīgi zināšanu un 
prasmju pamati katrā mācību 
jomā dos plašu redzesloku un 
neierobežos izvēles iespējas 
nākotnē.

 Lai iegūtu vispārējo vidējo 
izglītību:
 - mācību stundās vidusskolēns 
pavadīs tikpat daudz laika 
kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
 - apgūs visas mācību jomas, 
taču atšķirīgā dziļumā atkarībā 
no savām interesēm;
 - izvēlēsies un apgūs 
3 padziļinātos kursus;

 - veiks un aizstāvēs projekta 
darbu, kas var būt pētniecības 
vai jaunrades vai 
sabiedriskais darbs saistībā 
ar vienu vai vairākiem 
padziļinātajiem kursiem.

 Vidusskolas izglītības iegūšanai 
būs jānokārto arī valsts 
pārbaudes darbi jeb eksāmeni:
 - latviešu valodā (vismaz 
optimālajā līmenī);
 - svešvalodā – angļu, vācu 
vai franču (vismaz optimālajā 
līmenī);
 - matemātikā (vismaz optimālajā 
līmenī);
 - divos no padziļinātajiem 
kursiem (augstākajā līmenī).

 Jaunais mācību saturs 
vidusskolas posmā ir izveidots trīs 
līmeņos – vispārīgajā, optimālajā 
un augstākajā, lai skolēniem 
būtu iespēja izvēlēties, kurus 
priekšmetus mācīties vairāk, 
kurus mazāk, atbilstoši katra 
skolēna interesēm un nākotnes 
plāniem, lai lielāku uzmanību 
varētu veltīt tiem priekšmetiem, 
kas būtiski vajadzīgi skolēna 
iecerētajai nākotnes profesijai. 
 Vispārīgā līmeņa pamatkursi 
sniegs vispusīgu izglītību ikdienā. 
Optimālā līmeņa pamatkursu 
apguve būs svarīga tajās jomās, 
kas būs vajadzīgas studijām 
augstskolā, savukārt augstākā 
līmeņa padziļinātie kursi 

nepieciešami tajās jomās, ar 
kurām jaunietis visciešāk saistīs 
savas nākotnes ieceres.
 Savu izvēli, ko mācīties, katrs 
skolēns varēs izdarīt, izvērtējot 
skolu piedāvājumu. Tāpēc ļoti 
svarīgi jau šobrīd sākt apzināties 
savas intereses un sekot līdzi 
skolu piedāvājumam. 
 Aicinām topošos 10. klases 
audzēkņus un vecākus iepazīties 
ar jauno mācību modeli 
www.skola2030.lv sadaļā 
“Vecākiem un skolēniem”.

Gunta Kupča,
Izglītības pārvaldes vadītāja

Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija
Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija jaunajā 
2020./2021. mācību gadā 
uzņems audzēkņus 7. un 
10. klasē.

Uzņemšana 
7. klasē

7. klašu izglītojamos vispārējās 
pamatizglītības otrā posma 
(7.-9. klase) programmā (kods 
23011111) uzņem:
 konkursa kārtībā pēc 
iestājpārbaudījuma 
matemātikā un latviešu valodā 
(iestājpārbaudījuma program-
ma) iegūtajiem rezultātiem, ja 
iepriekšējās klases liecībā:
• mācību priekšmetos gada 
vidējais vērtējums nav zemāks 
par 6 (sešām) ballēm, vērtējums 
gadā matemātikā un latviešu 
valodā nav zemāks par 5 
(piecām) ballēm;
•  nav ieraksta par iekšējās 
kārtības noteikumu 
neievērošanu;
 ārpus konkursa vispārējās 
pamatizglītības programmās tiek 
uzņemti audzēkņi, kuriem:
• iepriekšējā mācību gada 
vērtējumi visos mācību 
priekšmetos ir 6 (sešas) balles un 
augstāk; 
• vidējais vērtējums gadā 
7 (septiņas) balles un augstāk.

Iestājpārbaudījums 7. klasē 
notiks, ievērojot valdības 

noteiktos tā brīža drošības 
pasākumus, vienojoties ar pre-
tendentu. Līdzi jābūt liecībai par 
6. klases beigšanu un personu 
apliecinošam dokumentam 
(pase, skolēna apliecība).
Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 
5. jūnijam. Klašu komplekti tiks 
veidoti dokumentu iesniegšanas 
secībā. 7. klašu vecāku sanāksme 
plānota augustā.

Uzņemšana 
10. klasē

10. klasē izglītojamos uzņem 
šādos kursu komplektos:
Dabaszinātņu:
•  padziļinātie mācību 
priekšmetu kursi: ķīmija, 
bioloģija, angļu valoda;
•  specializētie kursi: vide 
un veselība, psiholoģija, 
uzņēmējdarbības pamati.

Matemātikas un inženierzinātņu:
•  padziļinātie mācību 
priekšmetu kursi: fizika, 
matemātika, angļu valoda;
•  specializētie kursi: tehniskā 
grafika, astronomija, 
uzņēmējdarbības pamati.
         
Valodu un kultūras izpratnes:
• padziļinātie mācību priekšmetu 
kursi: latviešu valoda un 
literatūra, angļu valoda, vēsture; 
• specializētie kursi: publiskā 
uzstāšanās, psiholoģija, teātris 
un drāma.   

Izglītojamos uzņem:
konkursa kārtībā pēc 
iestājpārbaudījuma testa, kurā 
ietverti jautājumi matemātikā, 
latviešu valodā, angļu valodā, 
iegūtajiem rezultātiem, ja:
•  iepriekšējās klases liecībā 
vai apliecībā par vispārējo 
pamatizglītību neviens vērtējums 
nav zemāks par 5 (piecām) 
ballēm; 
•  vidējais vērtējums gadā un 
valsts pārbaudījumos kopā ir 
6,5 (seši komats piecas) balles.
ārpus konkursa - izglītojamos, 
kuriem:
•  iepriekšējā mācību gada 
vērtējumi visos mācību 
priekšmetos ir 6 (sešas) balles un 
augstāk;
•  iepriekšējos divos mācību ga-
dos iegūtas godalgotas vietas no-
vada, reģiona mācību priekšmetu 
olimpiādēs un iepriekšējā mācību 
gada liecībā nav neviena nepi-
etiekama vērtējuma.

Iestājpārbaudījums 10. klasē no-
tiks, ievērojot valdības noteiktos 
tā brīža drošības pasākumus, 
vienojoties ar pretendentu.

Skola audzēkņiem piedāvā arī 
mājīgu internātu. 

Sīkāka informācija par 
uzņemšanu pa tālruņiem 
26450958, 26669126 un skolas 
mājas lapā www.aluksne.edu.lv.

Alūksnes novada 
vidusskola
Alūksnes novada vidusskola 
aicina iegūt izglītību jaunajā 
2020./2021. mācību gadā 
skolēnus no 1. līdz 12. klasei 
un 5-6 gadus vecus pirmsskolas 
bērnus.

Iesniegt iesniegumu aicinām 
elektroniski: anv@aluksne.
lv vai skolā katru darba dienu 
no plkst.8.00 līdz plkst.14.00, 
iepriekš sazinoties pa tālruņiem 
64381670, 26133347, 
29275267.

Iesniegumā jānorāda: bērna 
vārds, uzvārds, personas kods, 
klase, kurā mācīsies, iepriekšējā 
mācību iestāde, faktiskās dzīves 
vietas adrese, iesniedzēja vārds, 
uzvārds, kontaktinformācija.
Iesniegumus gaidām līdz 
5. jūnijam.

10. klasē skolēni varēs izvēlēties: 
Padziļinātos kursus: sociālās 

zinātnes, dizains un tehnoloģijas, 
ģeogrāfija, matemātika.

Specializētos kursus: 
uzņēmējdarbības pamati, 
digitālais dizains, publiskā 
uzstāšanās.

Mācību priekšmeti, kurus apgūs 
visi izglītojamie: latviešu valoda, 
angļu valoda, krievu valoda, 
vēsture un sociālās zinātnes, 
kultūras pamati, fizika, bioloģija, 
ķīmija, ģeogrāfija, matemātika, 
dizains un tehnoloģijas, sports 
un veselība, valsts aizsardzības 
mācība.

Iesniegumus no topošajiem 
10. klases skolēniem gaidām 
pēc pamatizglītības dokumenta 
saņemšanas.

Sīkāka informācija pa tālruņiem 
64381670, 26133347, 
29275267.

Alūksnes pilsētas 
sākumskola
Alūksnes pilsētas sākumskola 
uzņem skolēnus 1. klasē.

Lai savlaicīgi varētu komplektēt 
klases, aicinām pieteikties līdz 
2020. gada 5. jūnijam! Pie-
sakoties nepieciešama bērna 
dzimšanas apliecība.

No 25.-27. augustam topošos 
pirmklasniekus aicinām apmeklēt 
Vasaras skoliņu, ko organizējam 

kā iepazīšanos ar skolu, 
skolotājiem un klasesbiedriem! 
(Sīkāka informācija sekos.)

Pieteikumus pieņem Alūksnes 
pilsētas sākumskolā katru darba 
dienu no pulksten 9.00-13.00.

Informācija pa tālruni 26356444, 
29282231 vai mājas lapā 
www.aluksnesskola.lv

Atbalstīts Alūksnes 
Mākslas skolas projekts
 Alūksnes Mākslas skolas 
projekts Valsts Kultūrkapitāla 
fonda  mērķprogrammas 
“Vizuālās mākslas izglītības 
iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana” 2020. 
gada  projektu konkursā 
guvis atbalstu, saņemot 
atbalstu 487 eiro apmērā.

 Alūksnes Mākslas skolas projekts 
paredz atjaunot skolas materiāli 
tehnisko bāzi ar 2 šujmašīnām 

un gludināšanas ierīci un 
gludināmo dēli, lai pilnveidotu 
un uzlabotu profesionālās 
ievirzes izglītības 
programmas “Vizuāli plastiskās 
māksla”  “Darbs materiālā - 
Tekstildizains” apguvi,  
paplašinātu audzēkņu radošo 
darbu realizācijas iespējas.
 Par projekta līdzekļiem skola 
iegādājusies šujmašīnas Singer 
Brilliance6180 un Singer Heavy 
Duty 4432, tvaika gludināšanas 

sistēmu Jata. Par līdzfinansējumu 
no skolas budžeta līdzekļiem 
iegādāts gludināmais dēlis.
 Šogad iegūtais papildinājums un  
2018. gadā ar VKKF un Alūksnes 
pašvaldības atbalstu  iegādātās 
izšūšanas mašīnas BERNINA 
770QE ar programmatūru un 
moduļiem  ļauj audzēkņiem 
apgūt laikmetīgas tehnoloģijas  
un tās realizēt materiālā.

Lielajā Talkā aicina 
talkot individuāli
 Lielās Talkas dienā, 
16. maijā, iedzīvotāji aicināti 
kopt apkārtni individuālās 
talkās, ievērojot tobrīd 
aktuālos pulcēšanās 
ierobežojumus.

 Lielās Talkas organizatori 
aicina cilvēkus talkas dienā 
strādāt SOLO talkās vienatnē, 
DUO talkās – divatā (ja esat 
draugi vai paziņas, ievērojiet 2 
m distanci), ĢIMENES talkās - 
ievērojot, ka jums jābūt vienas 
mājsaimniecības pārstāvjiem.

 Visus talkotājus pasākuma 
organizatori aicina atzīmēt savas 
talkas vietas interaktīvajā kartē 
Lielās Talkas mājas lapā 
https://talkas.lv/pieteikt-talku/.
 Aicinām Alūksnes novada 
iedzīvotājus pieteikt savas 
talku vietas Lielās Talkas mājas 
lapā un par bezmaksas maisu 
saņemšanu sazināties ar Lielās 
Talkas koordinatori Alūksnes 
novadā pašvaldības ainavu 
arhitekti Andu Klints, e-pasts: 
anda.klints@aluksne.lv, tālrunis 
22028275.
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Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Alūksnes novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) 
līdzfinansējuma apmēru 
nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai, 
un līdzfinansējuma piešķiršanas 
nosacījumus.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt 
dzīvojamo māju pieslēgumu 
centralizētajai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai izbūvi.

3. Noteikumos lietotie 
termini:    
3.1. Nekustamais īpašums – 
Alūksnes novada teritorijā esoša 
dzīvojamā māja vai zemes 
gabals, kura apbūvei ir spēkā 
esoša būvatļauja dzīvojamās 
mājas būvniecībai; 
3.2. Pieslēgums - ārējo 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu un būvju kopums no 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja 
centralizētās ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas līdz 
pakalpojumu lietotāja īpašumā 
vai valdījumā esošai sistēmas 
daļai, kas nodrošinās lietotājam 
ūdenssaimniecības pakalpojuma 
saņemšanu; 
3.3. Pretendents - Nekustamā 
īpašuma īpašnieks t.sk. 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopība.

4. Līdzfinansējumu Nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai ir 
tiesīgi saņemt to īpašnieki 
(t.sk. dzīvokļu īpašnieku kopība). 

5. Ja viena zemes īpašuma 
sastāvā ir vairākas dzīvojamās 
mājas, Pašvaldība līdzfinansē 
Pieslēgumu līdz katrai 
dzīvojamajai mājai (Nekustamā 
īpašuma objektam), izņemot, 
ja dzīvojamās mājas pieder 
vienam īpašniekam.

6. Līdzfinansējums tiek piešķirts 
projektēšanas un būvdarbu 
izmaksu segšanai Nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai 
gadskārtējā budžeta paredzēto 
līdzekļu apjomā.

II. Pašvaldības 
līdzfinansējuma apmērs

7. Pašvaldības līdzfinansējums 
tiek piešķirts 50% apmērā no 
6. punktā minēto izmaksu 
apmēra, bet ne vairāk kā 
750,00 EUR (septiņi simti 
piecdesmit euro) viena 
Nekustamā īpašuma objekta 
pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas sistēmai.

8. Netiek atbalstītas šādas 
izmaksas: 
8.1. lietus notekūdeņu 
kanalizācijas izbūve vai pārbūve;
8.2. esošās ūdensapgādes 
un komunālo notekūdeņu 

kanalizācijas sistēmas vai tās 
daļas pārbūve vai nojaukšana 
(izņemot septiķus, ja tos ir 
iespējams pārbūvēt kanalizācijas 
sistēmas nepieciešamajā 
sastāvdaļā, piemēram, skatakā);
8.3. jaunas ūdensapgādes 
sistēmas izbūve, ja Nekustamajā 
īpašumā jau ir Pieslēgums 
centralizētajai ūdensapgādes 
sistēmai; 
8.4. jaunas kanalizācijas 
sistēmas izbūve, ja Nekustamajā 
īpašumā jau ir Pieslēgums 
centralizētajai kanalizācijai 
sistēmai;
8.5. pieslēgšanās pie 
centralizētās ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmas, 
5 (piecus) gadus pēc pašvaldības 
ielas vai ceļa pārbūves vai 
atjaunošanas, izņemot 
gadījumus, ja pieslēgšanās 
notiek ar caurdures 
metodi. Šajos gadījumos pirms 
projektēšanas darbu uzsākšanas 
saņemama Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektora 
atļauja Alūksnes pilsētā, pagasta 
pārvaldes vadītāja atļauja – 
attiecīgajā pagastā.

III. Līdzfinansējuma 
saņemšanas noteikumi

9. Pašvaldība, ar Alūksnes 
novada domes priekšsēdētāja 
rīkojumu, vienu reizi gadā 
izsludina pieteikšanos 
līdzfinansējuma saņemšanai 
Nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas sistēmai. 
Pieteikšanās laiks tiek noteikts ne 
īsāks kā viens mēnesis.

10. Pretendents līdzfinansējuma 
saņemšanai iesniedz Pašvaldībā:
10.1. iesniegumu (pielikums);
10.2. nekustamā īpašuma 
piederību apliecinošu 
dokumentu;
10.3. dzīvokļu īpašnieku 
kopība Pašvaldībā iesniedz 
dokumentu (kopīpašnieku 
lēmumu/protokolu), no kura 
izriet, ka atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām pieņemts 
lēmums par Pieslēguma izbūves 
nepieciešamību un noteiktas 
personas pilnvarojumu iesniegt 
iesniegumu līdzfinansējuma 
saņemšanai, kā arī slēgt līgumus 
par Pieslēguma izbūvi, to 
saistīto izdevumu segšanu un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu;
10.4. Būvniecības likumā 
noteikto dokumentāciju, 
dokumentus, kas apliecina 
projektēšanas darbu apmaksu, 
un sertificēta būvinženiera 
apstiprinātu būvdarbu tāmi;
10.5. apliecinājumu par finanšu 
līdzekļu pietiekamību Pieslēguma 
priekšfinansēšanai. Avansa 
nepieciešamības gadījumā, 
norādot tā lielumu procentuāli. 
Avanss nevar būt lielāks par 
50% no pašvaldības piešķirtā 
līdzfinansējuma apmēra;
10.6. de minimis atbalsta 
uzskaites sistēmā sagatavotās 
veidlapas izdruku vai
 iesniegumā norāda sistēmā 
izveidotās un apstiprinātās 
pretendenta veidlapas 

identifikācijas numuru 
(jāiesniedz Pretendentiem, kuri 
pretendē uz de minimis atbalsta 
saņemšanu);

11. Pēc iesniegumu saņemšanas 
viena mēneša laikā, Pašvaldība 
pārbauda iesniegtos 
dokumentus, nepieciešamības 
gadījumā pieprasa pretendentam 
precizējumus vai papildinājumus. 
Iesniegumi tiek skatīti to 
reģistrēšanas secībā. Lēmuma 
par līdzfinansējuma piešķiršanu 
pieņemšanai tiek virzīti 
pieteikumi to reģistrēšanas 
secībā. 

12. Lēmumu par pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
vai atteikumu pieņem Alūksnes 
novada dome.

13. Pašvaldība veic šādu 
fizisko personas datu apstrādi: 
vārds, uzvārds, personas kods, 
dzimšanas dati, deklarētā 
dzīvesvieta, ziņas par nekustamo 
īpašumu piederību.

14. Pamatojoties uz Alūksnes 
novada domes lēmumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu, ar 
Pretendentu tiek slēgts līgums.

15. Līdzfinansējums tiek piešķirts 
gadskārtējā budžeta šim mērķim 
paredzēto līdzekļu apjomā. 

16. Ja gadskārtējā budžeta 
šim mērķim paredzētais 
līdzekļu apjoms netiek apgūts, 
Pašvaldība ar Alūksnes novada 
domes priekšsēdētāja rīkojumu 
var izsludināt nākamo kārtu 
līdzfinansējuma saņemšanai.

17. Ja gadskārtējā budžeta šim 
mērķim paredzētais līdzekļu 
apjoms nav pietiekams, lai 
līdzfinansētu visus iesniegtos 
pieteikumus, tie tiek finansēti 
no nākamā gadā šim mērķim 
paredzētā budžeta (ja tāds tiek 
paredzēts), vai piešķirot papildus 
finansējumu konkrētajā budžeta 
gadā ar atsevišķu Alūksnes 
novada domes lēmumu.

IV. Līdzfinansējuma kā de 
minimis atbalsta piešķiršanas 
noteikumi

18. Ja pieslēgumu centralizētajai 
ūdensapgādei un/vai 
kanalizācijas sistēmai plānots 
veikt Nekustamajā īpašumā, 
kas tiek izmantots saimnieciskās 
darbības veikšanai, Nekustamā 
īpašuma īpašnieki (turpmāk – de 
minimis atbalsta saņēmēji) var 
pretendēt uz  līdzfinansējuma 
saņemšanu, piemērojot Eiropas 
Komisijas 2013.gada 
18.decembra Regulas (ES) 
Nr. 14017/2013 par Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 107. 
un 108.panta piemērošanu de 
minimis atbalstam (turpmāk – 
Komisijas regula Nr. 1407/2013) 
nosacījumus.

19. De minimis atbalsta 
piešķiršanu un atbalsta 
pretendenta izvērtēšanu atbilstoši 
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 
nosacījumiem veic Alūksnes 

novada dome.

20. Atbalsts netiek piešķirts 
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 
1.panta 1.punktā noteiktajās 
nozarēs un darbībām. Ja de mi-
nimis atbalsta saņēmējs darbojas 
šajās nozarēs vai veic attiecīgās 
darbības, atbalstu drīkst piešķirt 
tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas 
atbalstāmās darbības un finanšu 
plūsmas, nodrošinot, ka darbības 
minētajās nozarēs vai attiecīgās 
darbības negūst labumu no 
piešķirtā atbalsta.

21. Vienam de minimis atbalsta 
saņēmējam de minimis atbal-
sta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos gados piešķirto de minimis 
atbalstu nepārsniedz Komisijas 
regulas Nr. 1407/2013 3.panta 
2.punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru viena 
vienota uzņēmuma līmenī. 

22. Viens vienots uzņēmums ir 
uzņēmums, kas atbilst Komisijas 
regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā noteiktajai “viena vi-
enota uzņēmuma” definīcijai.

23. Šo noteikumu ietvaros 
piešķirto de minimis atbalstu 
drīkst kumulēt ar citu de minimis 
atbalstu līdz Komisijas regulas 
Nr.1407/2013 3.panta 
2.punktā noteiktajam 

attiecīgajam robežlielumam. 
Šo noteikumu ietvaros 
piešķirto de minimis atbalstu 
nekumulē ar citu 
valsts atbalstu par vienām un 
tām pašām attiecināmajām 
izmaksām.

24. De minimis atbalstu 
uzskata par piešķirtu ar 
dienu, kad pieņemts Alūksnes 
novada domes lēmums par 
līdzfinansējuma kā de minimis 
atbalsta piešķiršanu.

25. Lēmumu par de 
minimis atbalsta piešķiršanu 
pieņem, ievērojot Komisijas 
regulas 1407/2013 7.panta 
4.punktā un 8.pantā noteikto 
termiņu.

26. Pašvaldība un de minimis 
atbalsta saņēmējs uzglabā
visus ar de minimis 
atbalsta piešķiršanu saistītos 
datus atbilstoši Komisijas 
regulas Nr. 1407/2013 
6.panta 4.punktam.

27. De minimis atbalsta 
uzskaite tiek veikta saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par de 
minimis uzskaites un piešķiršanas 
kārtību un de minimis atbalsta 
uzskaites veidlapu paraugiem.

Turpinājums 10. lappusē
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 6/2020

Pielikums
Alūksnes novada domes 26.03.2020. 
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2020

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu
 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Pretendents/-i:
___________________________

vārds, uzvārds
___________________________

personas kods
___________________________

deklarētā dzīvesvieta
___________________________

tālrunis
IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu _____________EUR (summa 
vārdiem) apmērā nekustamā īpašuma __________________________________________________________
___________________ 

adrese
pieslēgumam pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas (vajadzīgo pasvītrot).

Apliecinu, ka pretendēju/nepretendēju  (vajadzīgo pasvītrot) uz de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 
Nr. 1407/2013.

De minimis atbalsta uzskaites sistēmas iesniegtās veidlapas ID numurs______________________ (aizpilda 
Pretendents, kurš pretendē uz de minimis atbalstu un izvēlas neiesniegt atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās 
veidlapas izdruku).

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visus līguma noslēgšanai nepieciešamos 
dokumentus (pielikumā). 

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība. Tiesiskais pamats personas 
datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un līguma, kura 
līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms 
līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 
par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, līguma noslēgšana 
un izpildes kontrole. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Augšminētajam 
mērķim personas dati var tikt saņemti arī no Iedzīvotāju reģistra, Valsts vienotās datorizētās  zemesgrāmatas datu 
bāzes. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst 
pret savu personas datu prettiesisku apstrādi, vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskata, ka notiek 
nelikumīga personas datu apstrāde.

Piekrītu, ka iesniegumā minētos personas datus un ziņas par nekustamo īpašumu apstrādās Alūksnes novada 
pašvaldība iesniegumā minēto mērķu sasniegšanai.

Pielikumā:
1.  nekustamā īpašuma piederību apliecinošs/i dokuments/i uz ……lapām;
2.  dzīvokļu īpašnieku kopības dokuments (kopīpašnieku lēmums/protokols), no kura izriet, ka 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību un 
noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt 
līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu uz …..lapām;

3.  Būvniecības likumā noteiktā dokumentācija uz ….lapām, dokuments, kas apliecina projektēšanas 
darbu apmaksu uz….lapām, un sertificēta būvinženiera apstiprināta būvdarbu tāme uz …. lapām;

4. apliecinājums par finanšu līdzekļu pietiekamību Pieslēguma priekšfinansēšanai, un avansa 
nepieciešamību uz ….lapām;

5. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruka uz ….lapām (jāiesniedz 
Pretendentam, kurš izvēlēsies iesniegumā nenorādīt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā 
iesniegtās veidlapas ID numuru);

Pretendenta paraksts:______________________                                                                 Datums:_____________________
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10. Alūksnes Novada Vēstis 07.05.2020.

Turpinājums no 9. lappuses

28. Ja atbalsta saņēmējs ir 
pārkāpis Komisijas regulas 
Nr.1407/2013 prasības, atbal-
sta saņēmējam ir pienākums 
atmaksāt Pašvaldībai visu 
projekta ietvaros saņemto 
komercdarbības atbalstu kopā 
ar procentiem, ko publicē 
Eiropas Komisija saskaņā ar 
Komisijas 2004.gada 21.aprīļa 
regulas  (EK) Nr. 794/2004, ar 
ko īsteno Padomes Regulu (ES) 
2015/1589, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
108.panta piemērošanai, 
10.pantu, tiem pieskaitot 100 
bāzes punktus, no dienas, kad 
valsts atbalsts tika izmaksāts 
finansējuma saņēmējam līdz 
tā atgūšanas dienai, ievērojot 
Komisijas 2004.gada 21.aprīļa 

regulas (EK) Nr. 794/2004, ar 
ko īsteno Padomes Regulu (ES) 
2015/1589, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
108.panta piemērošanai, 
11.pantā noteikto procentu lik-
mes piemērošanas metodi. 

V. Noslēguma jautājumi

29. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Alūksnes novada 
pašvaldības laikrakstā “Alūksnes 
Novada Vēstis”.

30. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 2017. 
gada 25. maija saistošos 
noteikumus Nr. 10/2017 “Par 
pašvaldības līdzfinansējuma 
apmēru nekustamo īpašumu 
pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Alūksnes novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem 
Nr.6/2020 “Par pašvaldības 

līdzfinansējuma apmēru 
nekustamo īpašumu 

pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas sistēmai”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošo noteikumu saskaņošana 
ar Komercdarbības atbalsta 
kontroles likumu un Ministru 
kabineta 21.11.2018. notei-
kumiem Nr. 715 “Noteikumi par 
de minimis atbalsta uzskaites 
un piešķiršanas kārtību un de mi-
nimis atbalsta uzskaites veidlapu 
paraugiem”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
Saistošo noteikumu projektā 
iekļauta nodaļa par pašvaldības 
līdzfinansējuma kā de minimis 
atbalsta piešķiršanas noteikumi, 
saskaņota terminoloģija.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Pašvaldības budžetā kārtējam 
gadam tiek iekļauti finanšu 
līdzekļi līdzfinansējumam 
atbilstoši pašvaldības budžeta 
iespējām.

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

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
5.1.Jaunas institūcijas netiks 
radītas un esošo institūciju funk-
cijas netiks paplašinātas.
5.2. Institūcija, kurā persona 
var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Alūksnes novada 
pašvaldības Īpašumu nodaļa. 
5.3.Normatīvais akts tiks 
publicēts laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis” un Alūksnes 
novada pašvaldības mājaslapā 
internetā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav notikušas. 

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 6/2020

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļa (turpmāk – 
nodokļa) atvieglojumus 
atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām par Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā esošu 
nekustamo īpašumu – zemi un 
ēkām.
2.  Nodokļa maksātāju 
atbilstību šo noteikumu 
nosacījumiem izvērtē un 
lēmumu par nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu pieņem 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodokļu administratori.
3. Lēmumu par nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu vai 
motivētu atteikumu var apstrīdēt 
Alūksnes novada domē.

II. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
apjoms un nodokļa 
maksātāju kategorijas, kuras 
var saņemt nodokļa 
atvieglojumus

4. Atvieglojumu var saņemt 
šādas nodokļu maksātāju 
kategorijas:
4.1. personas, kurām ar 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes lēmumu piešķirts 
maznodrošinātas personas 
statuss –  70% par periodu, kurā 
nodokļa maksātājs atbilst šim 
statusam;
4.2. nestrādājoši, vientuļi 
pensionāri – 50%;
4.3. nestrādājošas, vientuļas 
personas ar pirmās un otrās 
grupas invaliditāti - 50%;
4.4. personas, 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%;
4.5. personas, 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%;
4.6. personas, 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%;
4.7. personas, kurām pieder 
ēkas un kuras ir veikušas pilnu 
ēkas fasādes restaurācijas, vai 
atjaunošanas, vai pārbūves 
darbus – 90%. 

III. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumi

5. Personām, kuras 
minētas noteikumu 4.1. – 
4.5.apakšpunktos, 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 izmantošana ir 
dzīvošana, un tām piekritīgo 
zemi:
5.1. Alūksnes novada pagasta
teritorijā šādai ēkai (būvei) 
piekritīgā zeme šo noteikumu 
izpratnē, ir zeme, ko aizņem 
ēkas (būves) un pagalms, kā arī 
šo ēku (būvju) uzturēšanai 
nepieciešamā zeme – līdz 
1,0 ha platībā;

5.2. Alūksnes pilsētas teritorijā 
šādai ēkai (būvei) piekritīgā zeme 
šo noteikumu izpratnē, ir zeme, 
ko aizņem ēka (būve), kā arī šo 
ēku (būvju) uzturēšanai 
nepieciešamā zeme – līdz 
1200 m2 platībā.
6. Vientuļš pensionārs un 
vientuļa persona ar pirmās vai 
otrās grupas invaliditāti šo 
noteikumu izpratnē ir persona, 
kurai pastāv visi tālāk minētie 
nosacījumi - nav pilngadīgu 
personu, ar kurām ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta, nav laulātā 
un nav likumīgo apgādnieku. 
Persona pieteikumā apliecina, ka 
atbilst šī punkta nosacījumiem.
7. Personām, kuras minētas 
šo noteikumu 4.2.– 
4.5.apakšpunktos, atvieglojumus  
piešķir par nekustamo īpašumu, 
ja tas ir vienīgais šīs personas 
īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā esošais īpašums 
Alūksnes novadā.
8. Personām, kuras 
minētas šo noteikumu 4.1. – 
4.5.apakšpunktos atvieglojumus 
piešķir, ja personas deklarētā 
dzīvesvieta taksācijas gada 
1. janvārī ir nekustamajā 
īpašumā, par kuru tiek piešķirti 
atvieglojumi.
9. Personām, kuras minētas 
šo noteikumu 4.1. – 
4.5.apakšpunktos, atvieglojumus 
piešķir par nekustamo īpašumu, 
kas netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā, izīrēts 
vai iznomāts, ko persona 
apliecina pieteikumā. 
10. Personām, kuras minētas 
šo noteikumu 4.6. apakšpunk-
tā, atvieglojumus piešķir par 
īpašumā esoša zemes īpašuma 
vai tā daļas izmantošanu šādiem 
izmantošanas mērķiem:
10.1.  publisku sporta nodarbību, 
pasākumu, sacensību 
organizēšanai un norisei;
10.2.  rekreācijai;
10.3.  pašvaldības funkciju un 

uzdevumu nodrošināšanai.
11. Personām, kuras 
minētas šo noteikumu  
4.6. apakšpunktā, 
atvieglojumus piešķir konkrētai 
zemes vienībai, kas tiek 
izmantota 10. punktā minētajiem 
mērķiem. Atvieglojuma 
saņemšana tiek noteikta līgumā.
12. Personām, kuras minētas šo 
noteikumu 4.7. apakšpunktā, 
atvieglojumu piešķir par to ēku, 
kurai ir veikta pilna fasādes 
restaurācija, atjaunošana vai 
pārbūve, pamatojoties uz aktu 
par ēkas 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.
13.  Ja personai ir tiesības 
saņemt atvieglojumus uz likuma 
“Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5.pantu un šo 
noteikumu pamata, vai uz 
vairāku šo noteikumu 4.1.-4.7. 
apakšpunktos paredzēto nosacī-
jumu pamata, atvieglojumus 
piešķir atbilstoši vienam, 
personai vislabvēlīgākajam 
nosacījumam. 
14.  Personai, kurai ir tiesības uz 
atvieglojumu saņemšanu 
saskaņā ar šo noteikumu 4.2.-
4.7. apakšpunktiem, 
atvieglojumus nepiešķir, ja:
14.1. uz atvieglojumu 
piešķiršanas brīdi ir pieņemts 
lēmums par personai piederošas 
būves atzīšanu par vidi 
degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvi, 
kas aplikta ar nekustamā īpašu-
ma nodokļa likmi 3% apmērā;
14.2. personai uz atvieglojumu 
piešķiršanas brīdi ir Alūksnes 
novada pašvaldības budžetā 
ieskaitāms nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds;
14.3. Lauku atbalsta dienests 

atvieglojumu piešķiršanas 
periodā ir sniedzis informāciju 
par nodokļa maksātāja 
zemes vienību, ka tā 
uzskatāma par neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantoja-
mo zemi atbilstoši likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
3.panta astotajai daļai;
14.4. persona atrodas 
maksātnespējas procesā;
14.5. ir nokavēts noteikumu 
19. punktā noteiktais pieteikuma 
iesniegšanas termiņš.

IV. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas periods

15. Personām, kuras 
minētas šo noteikumu 
4.2.-4.5. apakšpunktos, 
atvieglojumus piešķir sākot ar 
taksācijas gadu, kurā iesniegts 
personas pieteikums par 
atvieglojumu piešķiršanu.
16. Personām, kuras minētas šo 
noteikumu 
4.1.-4.5. apakšpunktos, 
atvieglojumus piešķir par to 
laika periodu, par kuru personai 
ir attiecīgajā punktā noteiktais 
statuss un pastāv  atbilstība 
atvieglojumu piešķiršanas 
nosacījumiem.
17. Personām, kuras 
minētas šo noteikumu 
4.6. apakšpunktā, atvieglojums 
tiek piemērots ar dienu, kad 
noslēgts līgums ar Alūksnes 
novada pašvaldību un ir 
spēkā visu līguma darbības 
laiku. 
18. Personām, kuras minētas 
šo noteikumu 4.7. apakšpunktā, 
atvieglojumus piemēro, 
sākot ar taksācijas gadu, 
kurā izdoti šo noteikumu
12. punktā minētie dokumenti, 
par turpmākajiem 
5 taksācijas gadiem.

Turpinājums 11. lappusē

Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr.89 (protokols Nr. 4, 10. punkts)
PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumu Nr.114 (protokols Nr.6, 8.punkts)
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Turpinājums no 10. lappuses

V. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība

19. Personām, kurām ir 
tiesības uz šo noteikumu 
4.2.-4.5. apakšpunktos 
noteiktajiem atvieglojumiem, 
līdz taksācijas gada 1.februārim 
jāiesniedz Alūksnes novada 
pašvaldībā vai attiecīgā pagasta 
pārvaldē pieteikums (pielikumā) 
par atvieglojumu piešķiršanu.
20. Pieteikumā persona 
norāda atvieglojumu 
piešķiršanas pamatu, apliecina, 
ka ir sniegusi precīzas un 
patiesas ziņas, kā arī dod 
piekrišanu amatpersonām 
apstrādāt pieteikumā minētos 
personu datus, kas 
nepieciešami lēmuma par 
atvieglojumu piešķiršanu 
pieņemšanai un kontrolei.
21. Personām, kurām ir 
tiesības uz šo noteikumu 
4.3.-4.5.apakšpunktos 
noteiktajiem atvieglojumiem, 
pieteikumam jāpievieno faktus 
apliecinoši dokumenti. 
22. Personām, kuras 
minētas šo noteikumu 
4.1.apakšpunktā, atvieglojumus 
piešķir pamatojoties uz 
Alūksnes novada Sociālo lietu 
pārvaldes datiem par personas 
atbilstību šajā punktā minētajiem 
nosacījumiem.
23. Personām, kurām ir 
tiesības uz šo noteikumu 
4.5.apakšpunktā noteiktajiem 
atvieglojumiem, līdz 
taksācijas gada 1.februārim 
iesniedz Alūksnes novada 
pašvaldībā izglītības iestādes 
apliecinājumu par bērniem pēc 
pilngadības sasniegšanas, kas 
taksācijas gadā turpina 
vispārējās, profesionālās, 
augstākās vai speciālās izglītības 
iegūšanu dienas nodaļā 
(pilna laika klātienes 
studijas).
24. Personai ir pienākums 
paziņot Alūksnes novada 
pašvaldībai par atvieglojumu 
piešķiršanas pamata vai 
atbilstības atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumiem 
zaudēšanu, mēneša laikā 
no minēto apstākļu iestāšanās 
dienas.
25. Ja persona savā pieteikumā 
ir sniegusi nepilnīgas vai 
nepatiesas ziņas piešķirto 
nodokļa atvieglojumu atceļ un 
personai nodokli aprēķina ne-
pamatoti piešķirto atvieglojumu 
apmērā, papildus aprēķināto 
summu sadalot par likumā 
„Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajiem 
maksāšanas termiņiem, 
kā arī aprēķinot nokavējuma 
naudu.

VI. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma kā de 
minimis atbalsta piešķiršanas 
noteikumi

26. Personām, kuras 
minētas šo noteikumu 
4.6.-4.7.apakšpunktos un, kuras 
minētos nekustamos īpašumus 
izmanto saimnieciskās darbības 
veikšanai (turpmāk – de minimis 
atbalsta saņēmējs),  pašvaldība 
var piešķirt nodokļa atvieglo-
jumus kā de minimis atbalstu,  
ievērojot Eiropas Komisijas
2013.gada 18.decembra 
Regulas (ES) Nr. 14017/2013 par 
Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 
107. un 108.panta piemērošanu 
de minimis atbalstam (turpmāk – 

Komisijas regula Nr. 1407/2013) 
nosacījumus. 
27. De minimis atbalsta 
piešķiršanu un atbalsta pre-
tendenta izvērtēšanu atbilstoši 
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 
nosacījumiem veic Alūksnes 
novada pašvaldības nodokļu 
administratori. 
28. Atbalsts netiek piešķirts 
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 
1.panta 1.punktā noteiktajās 
nozarēs un darbībām. Ja de mi-
nimis atbalsta saņēmējs darbojas 
šajās nozarēs vai veic attiecīgās 
darbības, atbalstu drīkst piešķirt 
tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas 
atbalstāmās darbības un finanšu 
plūsmas, nodrošinot, ka darbības 
minētajās nozarēs vai attiecīgās 
darbības negūst labumu no pie-
šķirtā atbalsta.
29. Vienam de minimis atbalsta 
saņēmējam de minimis atbal-
sta apmērs kopā ar attiecīgajā 
fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos gados piešķirto de minimis 
atbalstu nepārsniedz Komisijas 
regulas Nr. 1407/2013 3.panta 
2.punktā noteikto maksimālo de 
minimis atbalsta apmēru viena 
vienota uzņēmuma līmenī.
30. Viens vienots uzņēmums ir 
uzņēmums, kas atbilst Komisijas 
regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā noteiktajai “viena vie-
nota uzņēmuma” definīcijai.
31. Šo noteikumu piešķirto de 
minimis atbalstu drīkst kumu-
lēt, ievērojot Komisijas regulas 
Nr.1407/2013 5.panta 1 un 
2.punkta nosacījumus.
32. De minimis atbalstu uzska-
ta par piešķirtu ar dienu, kad 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodokļu administratori pieņēmu-
ši lēmumu par nodokļa atvieg-
lojuma kā de minimis atbalsta 
piešķiršanu. 
33. Lēmumu par de minimis 
atbalsta piešķiršanu pieņem 
atbilstoši Komisijas regulas 
1407/2013 7.panta 4.punktam 
un 8.pantam.
34. Pašvaldība un de minimis at-
balsta saņēmējs uzglabā visus ar 
de minimis atbalsta piešķiršanu 
saistītos datus atbilstoši Komisijas 
regulas Nr. 1407/2013 6.panta 
4.punktam.
35. De minimis atbalsta uzskaite 
tiek veikta saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem par de minimis 
uzskaites un piešķiršanas kārtību 
un de minimis atbalsta uzskaites 
veidlapu paraugiem.
36. Ja atbalsta saņēmējs ir 
pārkāpis Komisijas regulas 
Nr.1407/2013 prasības, atbalsta 
saņēmējam ir pienākums atmak-
sāt Pašvaldībai visu saņemto de 
minimis atbalstu kopā ar procen-
tiem, ko publicē Eiropas 
Komisija saskaņā ar Komisijas 
2004.gada 21.aprīļa 
regulas  (EK) Nr. 794/2004, ar 
ko īsteno Padomes Regulu (ES) 
2015/1589, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus Līguma 
par Eiropas Savienības 
darbību 108.panta piemēroša-
nai, 10.pantu, tiem pieskaitot 
100 bāzes punktus, no dienas, 
kad atbalsts tika izmaksāts 
de minimis saņēmējam 
līdz tā atgūšanas dienai, 
ievērojot Komisijas 
2004.gada 21.aprīļa regulas 
(EK) Nr. 794/2004, ar 
ko īsteno Padomes Regulu (ES) 
2015/1589, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus Līguma 
par Eiropas Savienības 
darbību 108.panta 
piemērošanai, 
11.pantā noteikto procentu 
likmes piemērošanas 
metodi. 

VII. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Alūksnes novada domes 
2017. gada 28. septembra 
saistošos noteikumus Nr.20/2017 
“Saistošie noteikumi par 
atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Alūksnes novadā”.
36. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Alūksnes novada 
pašvaldības laikrakstā “Alūksnes 
Novada Vēstis”.

Paskaidrojuma raksts par 
saistošo noteikumu

“Par atvieglojumiem 
nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Alūksnes 
novadā” projektu

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saskaņā ar likuma „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 5.panta 
trešo daļu pašvaldība var izdot 
saistošos noteikumus, kuros 
paredzēti nodokļa atvieglojumi 
atsevišķām nekustamā īpašuma 
maksātāju kategorijām. Nodokļu 
maksātāju kategorijām, kuras 
sev piederošos nekustamos īpa-
šumos veic saimniecisko darbību, 
pašvaldība var piešķirt nodokļa 
atvieglojumus kā de minimis 
atbalstu, ievērojot Eiropas Ko-
misijas 2013.gada 18.decembra 
Regulas (ES) Nr. 14017/2013 par 
Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 107. un 108.panta pie-
mērošanu de minimis atbalstam 
nosacījumus.

2. Īss projekta satura izklāsts
Ņemot vērā ekonomisko situāciju 
valstī un no tās izrietošās objektī-
vās grūtības atsevišķām iedzīvo-
tāju un organizāciju kategorijām 
savlaicīgi un pilnā apmērā 
nomaksāt aprēķināto nekusta-
mā īpašuma nodokļa summu, ir 
nepieciešams sniegt atbalstu un 
papildināt tās nodokļa maksātāju 
kategorijas, kurām šādi atvieglo-
jumi piešķirami. Saistošo notei-
kumu projektā iekļauta nodaļa 

par nodokļa atvieglojumu kā de 
minimis atbalsta piešķiršanas 
kārtību, precizēta terminoloģija.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījumu 
projektā netiek mainīts nekusta-
mā īpašuma nodokļa atviegloju-
ma apjoms un nodokļa maksā-
tāju kategorijas, kas pašvaldības 
budžetu neietekmēs. 
  
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Ar nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu 
uzņēmējdarbības vide tiek 
uzlabota un stimulēta tās attīstī-
ba. Saistošo noteikumu projektā 
paredzēts palielināt atvieglojumu 
apmēru saimnieciskās darbības 
veicējiem, tādējādi atvieglojot un 
pozitīvi ietekmējot uzņēmējdar-
bību.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodro-
šina Alūksnes novada pašval-
dības Grāmatvedības nodokļu 
administratori, kuru lēmumus par 
NĪN atvieglojumu piemērošanu 
var apstrīdēt Alūksnes novada 
domē. Saistošajos noteikumos 
norādītie dokumenti atvieglo-
jumu saņemšanai iesniedzami 
gadījumos, ja pamatojošās 
informācijas nav pašvaldības 
un iestāžu institūciju rīcībā. De 
minimis atbalsta piešķiršanu un 
atbalsta pretendenta izvērtēšanu 
atbilstoši Komisijas regulas Nr. 
1407/2013 nosacījumiem veic 
Alūksnes novada pašvaldības 
nodokļu administratori.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

7. Cita informācija
Nav.

Pielikums
Alūksnes novada domes 26.03.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020 

“Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Alūksnes novadā”

Alūksnes novada pašvaldībai

Vārds, uzvārds ________________________________

Personas kods________________________________

Adrese________________________________

PIETEIKUMS
________________________________________, __________________________________

 (nosaukums/vārds, uzvārds)                                     (reģ.Nr./personas kods)
ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par nekustamo īpašumu,_______________________
___________________________________________________________________________

(īpašuma adrese)
_______________________________________________________________________________

(kadastra Nr.)

Ņemot vērā minēto, lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Alūksnes novada domes 2020.gada 
…. saistošo noteikumu Nr. … „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā” 
____ punktā minētajā apmērā.

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums netiek/tiek (vajadzīgo pasvītrot) izmantots 
saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

Apliecinu, ka pretendēju/nepretendēju  (vajadzīgo pasvītrot) uz de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu 
Nr. 1407/2013.

De minimis atbalsta uzskaites sistēmas iesniegtās veidlapas ID numurs______________________ (aizpilda 
Pretendents, kurš pretendē uz de minimis atbalstu un izvēlas neiesniegt atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās 
veidlapas izdruku).

Esmu informēts, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība. Tiesiskais pamats personas 
datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvos aktos noteikto pienākumu veikšanai un lēmuma 
par atvieglojumu piešķiršanu, pieņemšanai un kontrolei. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
arhīvu jomā. Augšminētajam mērķim personas dati var tikt saņemti arī no Iedzīvotāju reģistra, Valsts vienotās 
datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes, Maksātnespējas reģistra. (Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa 
piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu prettiesisku apstrādi, vērsties 
Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskata, ka notiek nelikumīga personas datu apstrāde.) 

Piekrītu, ka pieteikumā minētos personas datus un ziņas par nekustamo īpašumu apstrādās Alūksnes novada 
pašvaldība pieteikumā minēto mērķu sasniegšanai.

Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir patiesas un vienlaicīgi apņemos mēneša laikā informēt Alūksnes novada 
pašvaldību par jebkurām izmaiņām, kuru rezultātā ir zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

Apliecinu, ka pieteikumā vai tā pielikumā minēto personu datus esmu ieguvis tieši no šīm personām un iesniedzu 
tos ar viņu piekrišanu. 

Pielikumā (pievienoto dokumentu uzskaitījums):

________________     _________________
             (datums)     (paraksts)

Par Alūksnes 
pilsētas svētku 
norisi vēl 
informēsim
 Sakarā ar ārkārtējās 
situācijas laikā noteiktajiem 
pulcēšanās ierobežojumiem 
daļa šovasar Alūksnes 
novadā plānoto lielo 
pasākumu nenotiks, bet 
par to, kā šī situācija 
ietekmēs Alūksnes 
simtgades pilsētas 
svētkus, pašvaldība vēl 
informēs.

 - Šopavasar nenotiek koru 
skate, pašvaldības apbalvoju-
ma “Pagodinājums” pasniegša-
nas ceremonija, Muzeju nakts 
pasākumi maijā, nenotiks arī 
Retro automobiļu festivāls un 
Senioru veselības diena jūnijā, 
Sajūtu pikniks jūlijā. Apdrau-
dētas ir ūdens motosporta 
sacensības jūlijā, jo to dalībnie-
ki ir no daudzām valstīm. Ru-
nājot par pilsētas svētkiem, ir 
skaidrs, ka pat, ja svētki varēs 
notikt, tajos diemžēl nevarēsim 
noorganizēt visu programmā 
ieplānoto. Jau šobrīd sapro-
tam, ka nepaspēsim iestudēt 
Malienas puses deju uzvedumu 
“Maisam gals vaļā” un tas būs 
jāpārceļ uz, iespējams, valsts 
svētkiem veltīto pasākumu 
novembrī. Tāpat šogad Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzi-
jas pūtēju orķestra skanējumā 
nevarēs izskanēt franču mūziķa 
un sadarbības partnera Sacha 
Duchaine (Sašas Dišeina) 
īpašais muzikālais veltījums 
Alūksnes simtgadei. Šobrīd 
pilsētas svētku norisei ir trīs 
varianti: svētki notiek visas trīs 
dienas ar samazinātu program-
mu, svētki notiek tikai sestdien 
un svētdien vai arī - svētki tiek 
atcelti. Vai un kā svētki varēs 
notikt, būs atkarīgs no vispā-
rējās situācijas valstī sakarā 
ar vīrusa izraisītās slimības 
izplatību. Par svētku atcelšanu 
informēsim laikus, pēc šī brīža 
ārkārtas situācijas noteiktā 
datuma - 12. maija, - skaidro 
Alūksnes novada pašvaldības 
Kultūras un sporta nodaļas 
vadītāja Sanita Eglīte.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Alūksnes novada 
Jaunlaicenes pagasta 
kokzāģētavā “Ozoli AZ” bija 
pieklīdis suņuks. Lūdzam 
atsaukties jebkuru, kurš var 
sniegt kādu informāciju par to, 
no kurienes nāk suņuks.

Mālupē neapdzīvotā šķūnī 
atrasta kucīte ar kucēniem. 
Sunīte ir čipēta, bet mikročips 
nav reģistrēts. Aicinām atsauk-
ties, ja ziniet, kam sunīte pie-
der. Kucēniem jaunie saimnieki 
jau pieteikušies.

Dzīvnieku mājā 
„Astes un Ūsas”
Alūksnē, Ošu ielā 5

Kontakttālrunis:
Elīna Dambe 29477535.



12. Alūksnes Novada Vēstis 07.05.2020.

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

1.1. Izteikt 3.punktu šādā 
redakcijā: 
“3. Bērnu reģistrāciju veic 
izglītības iestāde, kura īsteno 
pirmsskolas izglītības 
programmas.”

1.2.Izteikt 5.punktu šādā 
redakcijā:
“5. Izglītības iestādē ir tiesības 
tikt reģistrētam Latvijas Republikā 
deklarētam bērnam.”

1.3.Izteikt 6.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“6.1. uzrāda savu personu 
apliecinošu dokumentu. 
Likumiskais pārstāvis papildus 
uzrāda dokumentu, kas dod 
viņam tiesības rīkoties bērna 
interesēs (piemēram, bāriņtiesas 
lēmumu, pilnvaru, u.c.).”

1.4. Izteikt 6.2.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“6.2. uzrāda dokumentu, kas 
apliecina bērna dzimšanas fakta 
reģistrāciju;”

1.5. Papildināt 6.punktu ar 
6.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“6.4. iesniedz dokumentus, kas 
apliecina statusa “izglītības 
iestādes lēmums” piešķiršanu.”

1.6. Izteikt 9.punktu šādā 
redakcijā: 
“9. Bērnu vietu rindā izglītības 
iestāde, ievērojot iesniegumu 
reģistrēšanas secību, aktualizē 
uz 1.janvāri, 1.aprīli, 1. jūliju un 
1.oktobri. Bērnu rindu reģistrs 
ir pieejams Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv Izglītības sadaļā, 
izvēloties atbilstošo izglītības 
iestādi.”

1.7. Papildināt 12.punktu ar 
teikumu “Statusu “brālis/māsa” 
zaudē gadījumā, ja bērns maina 
izglītības iestādi līdz 
pamatizglītības uzsākšanai.”

1.8. Aizstāt 13.6. apakšpunktā 
vārdu “viedoklis” ar vārdu 
“dokuments”.

1.9. Svītrot 13.7. apakšpunktā 
vārdu “pedagoģiskais”.

1.10. Aizstāt 13.9. apakšpunktā 
vārdus “Sociālā dienesta” ar 
vārdiem “Sociālo lietu 
pārvaldes”.

1.11. Papildināt 14. punktu aiz 
vārda “statusa” ar vārdu 
“izglītības”.

1.12. Izteikt 16.punktu 
šādā redakcijā:
“16. Izglītības iestādes 
vadītājs elektroniski vai 
telefoniski informē bērna vecākus 
par vietas piešķiršanu izglītības 
iestādē, norādot pieteikšanās 
termiņu ne īsāku par 15 darba 
dienām no izglītības iestādes 
vadītāja lēmuma pieņemšanas 
dienas, un izglītības iestādē 
iesniedzamajiem dokumentiem.”

1.13. Izteikt 18.punktu šādā 

redakcijā: 
“18. Vecāki var noraidīt izglītības 
iestādes piedāvājumu un atteik-
ties no piešķirtās vietas uz vienu 
mācību gadu, saglabājot pirmrei-
zējo reģistrācijas datumu.”

1.14. Svītrot 
19.1.2. apakšpunktu.

1.15. Izteikt 23.punktu šādā 
redakcijā:
“23. Izglītības iestādes vadītājs, 
komplektējot grupas, ievēro 
Vispārējās izglītības likumu, šos 
noteikumus, Izglītības iestādes 
nolikumu un citus spēkā esošos 
normatīvos aktus.”

1.16. Svītrot 24.punktu.

1.17. Aizstāt 32.punktā vārdu 
“rakstiski” ar vārdiem “rakstis-
ki vai elektroniski” un vārdus 
“Izglītības iestādē” ar vārdiem  
“pašvaldības grāmatvedībā”.

1.18. Svītrot 33.2.apakšpunktā 
vārdus “un pirmsskolas izglītības 
satura apguves vērtējumu (pieli-
kums Nr.5) un līdz 15.augustam 
pieņem lēmumu par bērna at-
skaitīšanu no izglītības iestādes.”

1.19. Izteikt pielikumu Nr.1 jau-
nā redakcijā.

1.20. Izteikt pielikumu Nr. 3 
jaunā redakcijā.

1.21. Svītrot pielikumā Nr. 4 
vārdus “Pielikumā: bērna pirms-
skolas izglītības satura apguves 
vērtējums uz 1 lapas.”

1.22. Svītrot pielikumu Nr. 5.

1.23. svītrot saistošo noteikumu 
izdošanas tiesiskajā pamatojumā 
norādi uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 43. panta trešo daļu.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Alūksnes novada 
pašvaldības laikrakstā “Alūksnes 
Novada Vēstis”.

Alūksnes novada domes 
saistošo noteikumu 

Nr. 8/2020
“Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2016. gada 
24.novembra saistošajos 

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

Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs” 

paskaidrojuma raksts

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums
Saistošie noteikumi 
nepieciešami, lai:
1) precizētu un papildinātu 
iesniegumu reģistrācijas kārtību;
2) precizētu un papildinātu bērnu 
uzņemšanas izglītības iestādē 
kārtību;
3) precizētu un papildinātu bērna 
atskaitīšanas no izglītības iestā-
des kārtību.

2.Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu grozījumi:
1) precizē iesniedzamos un 
uzrādāmos dokumentus, 
reģistrējot bērnu rindā vai 
uzņemot izglītības iestādē, 
nosaka iegūto datu 
apstrādāšanu atbilstoši 
piemērojamajiem
normatīvajiem aktiem (grozījumu 
1.3.,1.4.,1.5.,1.8. apakšpunkti, 
pielikums Nr.1, pielikums Nr.3);
2) nosaka, ka izglītības iestādes 
aktualizēs bērnu rindu reģistru 
četras reizes gadā un šī infor-
mācija būs pieejama Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv (grozījumu 
1.6. apakšpunkts);

3) paredz, ka izglītības 
iestādes pie izziņas par pirmssko-
las izglītības programmas apguvi 
nepievienos bērna pirmsskolas 
izglītības satura apguves 
vērtējumu. Bērnu mācību 
sasniegumu vērtējumu vecāki 
saņem saskaņā ar katras 
iestādes bērnu mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtību 
(grozījumu 1.22. apakšpunkts);
4) paredz, ka ārpuskārtas statusu 
“izglītības iestādes lēmums” 
attiecina uz visiem pirmsskolas 
izglītības iestādes darbiniekiem 
(grozījumi 1.8.apakšpunkts);
5) nosaka, ka ārpuskārtas 
“statusu brālis/māsa” zaudē 
rindā reģistrētais bērns, ja 
iestādē uzņemtais brālis/māsa 
maina izglītības iestādi līdz 
pamatizglītības uzsākšanai 
(grozījumi 1.6.apakšpunkts);
6) nosaka, ka izglītības iestā-
dē ir tiesības tikt reģistrētam 
Latvijas Republikā deklarētam 
bērnam(1.2.apakšpunkts)

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpilde 
finansiāli neietekmēs pašvaldības 
budžetu.

4.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā
Neietekmē.

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā “Alūksnes Novada 
Vēstis” un ievietoti Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas notikušas ar 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītājiem, Alūksnes novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāju.

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

APSTIPRINĀTI ar Alūksnes novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr.90 (protokols Nr. 4, 11. punkts)
PRECIZĒTI ar Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumu Nr.121 (protokols Nr.6, 15.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 8/2020

Alūksnes novada domes  26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.8/2020
 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas

 un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības
 izglītības iestādēs”

pielikums Nr.3
     __________ _________________________________

(iestādes nosaukums)
                            ______________________________________________ 
     (iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods)
   _______________________________________________

                                                                                 (deklarētā dzīvesvieta)
_______________________________________________

     (faktiskā dzīvesvieta)
 Tālrunis:  __________________ 
 E-pasts:   __________________     
 

I E S N I E G U M S
U Z Ņ E M Š A N A I  I Z G L Ī T Ī B A S  I E S T Ā D Ē

 Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu          
(vārds, uzvārds)

personas kods ׀_׀_׀_׀_׀_׀ – ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀ 
dzimšanas dati

   __________. ____________________.___________
   (datums)                 (mēneis)                          (gads ) 
deklarētā dzīvesvieta       

faktiskā dzīvesvieta      __________

pirmsskolas izglītības iestādē ______________________________________________________________
                                                                                 (izglītības iestādes nosaukums 
                                                   ______________________________________________________________
                          (izglītības programmas nosaukums, kods)
Iesniegumam pievienoju:
  1.Bērna medicīnisko karti 026/u                                                                        ׀_׀                
2.Dokumentu, kas apliecina statusa ,,Izglītības iestādes lēmums piešķiršanu” ׀_׀
3.Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu                                               ׀_׀

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Izglītības iestādes nolikumu, izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, iekšējās 
kārtības noteikumiem, pirmsskolas izglītības programmu un licenci.

Piekrītu, ka šajā iesniegumā un pievienotajos dokumentos norādītos personas datus Alūksnes novada pašvaldība 
apstrādā kā pārzinis atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. Esmu informēts, ka apstrādes nolūki un tiesiskais 
pamats ir iesnieguma izvērtēšana. Apliecinu, ka personu dati, ko iesniedzu Izglītības iestādei, ir iegūti likumīgi 
un tiem ir tiesības šos personas datus izpaust minētajā nolūkā, kā arī apstiprinu, ka šīs personas ir informētas par 
personas datu apstrādi un tās ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi, kā arī ir informētas par savām 
kā datu subjektu tiesībām.
Papildus informācija par Alūksnes novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi atrodama www.aluksne.lv.

___.gada___________ Iesniedzēja paraksts:  /  /
Atzīme par iesnieguma saņemšanu:
__.gada__________ Saņēmēja paraksts:   /   /

Iesnieguma reģistrācijas Nr. _______________                                                         Domes priekšsēdētājs 
                     A.DUKULIS

Alūksnes novada domes  26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.8/2020
 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas

 un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības
 izglītības iestādēs”

pielikums Nr.3
     _______________________________________________

(iestādes nosaukums)
_______________________________________________

             (iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods)
_______________________________________________

                                                                                 (deklarētā dzīvesvieta)
_______________________________________________

             (faktiskā 
dzīvesvieta)

Tālrunis:  __________________
E-pasts: ___________________     
 

I E S N I E G U M S
U Z Ņ E M Š A N A I  I Z G L Ī T Ī B A S  I E S T Ā D Ē

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu           
(vārds, uzvārds)

personas kods ׀_׀_׀_׀_׀_׀ – ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀

dzimšanas dati
   __________. ____________________.___________
   (datums)                   (mēneis)                       (gads ) 

 deklarētā dzīvesvieta       
 faktiskā dzīvesvieta       
 pirmsskolas izglītības iestādē     _________________________________________________
                                                             (izglītības iestādes nosaukums
                                                      ______________________________________
             (izglītības programmas nosaukums, kods)
 Iesniegumam pievienoju:
 1.Bērna medicīnisko karti 026/u                                                                        ׀_׀                
 2.Dokumentu, kas apliecina statusa ,,Izglītības iestādes lēmums piešķiršanu” ׀_׀
 3.Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu                                               ׀_׀

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Izglītības iestādes nolikumu, izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, iekšējās 
kārtības noteikumiem, pirmsskolas izglītības programmu un licenci.

Piekrītu, ka šajā iesniegumā un pievienotajos dokumentos norādītos personas datus Alūksnes novada pašvaldība 
apstrādā kā pārzinis atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. Esmu informēts, ka apstrādes nolūki un tiesiskais 
pamats ir iesnieguma izvērtēšana. Apliecinu, ka personu dati, ko iesniedzu Izglītības iestādei, ir iegūti likumīgi 
un tiem ir tiesības šos personas datus izpaust minētajā nolūkā, kā arī apstiprinu, ka šīs personas ir informētas par 
personas datu apstrādi un tās ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi, kā arī ir informētas par savām 
kā datu subjektu tiesībām.
Papildus informācija par Alūksnes novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi atrodama www.aluksne.lv.

___.gada___________ Iesniedzēja paraksts:  /   /
Atzīme par iesnieguma saņemšanu:
__.gada__________ Saņēmēja paraksts:   /   /
Iesnieguma reģistrācijas Nr. _______________                                                                    Domes priekšsēdētājs 

                     A.DUKULIS

Alūksnes novada domes  26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.8/2020
 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas

 un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības
 izglītības iestādēs”

pielikums Nr.4
Pašvaldības izglītības iestādes veidlapas rekvizīti

IZZIŅA
_____________________________

(vieta)
__.__.__________.       
Nr.____

Par pirmsskolas izglītības programmas apguvi
_______________________________________________________________________apliecina, ka  
(pašvaldības izglītības iestādes nosaukums) 
________________________________________________, personas kods ____________________
                                (bērna vārds, uzvārds), 
__________________________________________________________________________________  
                              (deklarētās dzīvesvietas adrese)    
 
No ___.___.______.  līdz ___.___.______. ir apmeklējis(usi)

________________________________________________________ īstenoto izglītības programmu
    (pašvaldības izglītības iestādes nosaukums lokatīvā)
_______________________________________________________________________________                                 
(izglītības programmas nosaukums, kods)

 Vadītājs        
 (vārds, uzvārds)

SPĒKĀ NO 08.05.2020


