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PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

  Laima Kaņepe,
Mālupes un Liepnas pagastu 
teritorijas attīstības speciāliste
 
  Liepnā noslēgusies Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) pasākuma „Pa-
matpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” projekta „Liepnas 
pagasta autoceļu rekonstrukcija” 
būvniecības pirmā kārta un 29. 
septembrī ekspluatācijā pieņemti 
četri pagasta autoceļi.

  Projekta ietvaros rekonstruēti auto-
ceļi Liepna – pagrieziens uz Liep-
nas vidusskolu, Liepna –luterāņu 
baznīca, dzīvojamā māja „Liepna 
105” - dzīvojamā māja „Liepna 
104”, kā arī Liepna – dzīvojamā 
māja „Seda”. Kopējais ceļu garums 
ir 0,98 km.
  Rekonstrukcijā ceļiem uzklāts 
asfalta segums, iebūvētas apma-
les, nobruģēti laukumiņi, ierīkoti 
stāvlaukumi, izbūvētas nobrauktu-
ves, uzstādītas ceļa zīmes, uzklāti 
horizontālie apzīmējumi, nomainīti 
aku vāki u.c.
  Darbus veica SIA „Abrasiv” no 
Ķekavas. Kopējais darbu apjoms 
bija LVL 106 328,05 ar PVN, 87 
874,42 LVL bez PVN jeb projekta 
attiecināmais finansējums, no kura 
10% jeb 8 787,44 LVL ir pašvaldī-
bas finansējums, bet 90% ELFLA 
un valsts budžeta līdzekļi - 79 
086,98 LVL.
  Iesniedzot projektu, valsts budžeta 
līdzekļi bija paredzēti tikai 75% 

Liepnā rekonstruēti četri ceļi

apmērā, bet šī gada jūlijā mainījās 
atbalsta intensitāte un valsts budžeta 
līdzekļu līdzfinansējums pieauga 
līdz 90%. Līdz ar to pašvaldības 
līdzfinansējums šajā projektā sama-
zinājās par 13 181,16 LVL.
  Oktobra sākumā maksājuma 
pieprasījums un projekta noslēguma 
atskaites tika iesniegtas Lauku at-
balsta dienestā (LAD). LAD speciā-
listi veica objekta apskati uz vietas 

un ar paveikto bija apmierināti.
  Ar paveikto apmierināti ir arī 
pagasta iedzīvotāji, jo iesniedzot 
projektu bija diezgan daudz tādu, 
kuri neticēja, ka slikti izbraucamie 
ceļi iegūs pašreizējo kvalitāti.
  Pašreiz, īstenojot ELFLA pro-

jektu, notiek iepirkums Liepnas 
pagasta autoceļu rekonstrukcijas 
2. kārtai. Tajā tiks rekonstruēti ceļi 
gar Liepnas internātpamatskolu līdz 
estrādei „Saidupe”, apkārt Liepnas 
vidusskolai un ceļš Liepna – Līvāni 
2, kuru kopējais garums ir 0,85 km.

Valsts svētku 
pasākumi 
Alūksnē
  11. novembrī
16.00 Piemiņas brīdis Garnizona 
kapos pie Baltā krusta
16.00 - 18.00 Militārās tehnikas 
apskate stāvlaukumā O. Vācieša 
ielā (pie “Altiņa”)
17.00 Dievkalpojums Alūksnes 
ev. lut. baznīcā
18.00 Lāpu gājiens no Alūksnes 
ev. lut. baznīcas uz Jauno pili
18.15 Lāčplēša dienai veltīts 
piemiņas brīdis pie Alūksnes 
Jaunās pils. Piedalās vīru un 
zēnu muzikālie kolektīvi (vad. I. 
Perevertailo)
19.15 Svētbrīdis pie 7. Siguldas 
kājnieku pulka pieminekļa

  17. novembrī pulksten 19.00 
Alūksnes pilsētas Tautas namā 
Latvijas Republikas proklamēša-
nas 92. gadadienai veltīts svinīgs 
pasākums „Latvijas plaukstās 
zeltainas zīles zied” un Alūksnes 
novada pašvaldības Atzinības 
rakstu pasniegšana.
Piedalās Alūksnes pilsētas Tautas 
nama amatiermākslas kolektīvi 
„Atzele”, „Sonus”, „Dzelme”, 
„Brūklenājs”, „Jukums” un koru 
kopkoris.
No 11. novembra Alūksnes 
pilsētas Tautas nama vestibilā 
Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Kalme” izstāde.

  18. novembrī
No 12.00 līdz 18.00 atvērts 
Bībeles muzejs (apmeklējums 
bez maksas)
17.00 Ekumenisks dievkalpojums 
Alūksnes Sv. Bonifācija Romas 
katoļu baznīcā
18.00 „Ritma un Mākslas studi-
jas” pedagogu un draugu koncerts 
„Meklējot gaismu” Alūksnes ev. 
lut. baznīcā

  20.novembrī pulksten 
21.00 Alūksnes pilsētas Tautas 
namā svētku balle kopā ar grupu 
„APVEDCEĻŠ”. Pulksten 21.00 
un pirmajā starpbrīdī skatītājus 
priecēs šova „Dejo ar zvaigzni 3” 
laureāti Ieva Kemlere un Ainārs 
Ančevskis, Santa Didžus un Mā-
ris Pūce. Biļetes cena: Ls 1,50, 
pasākuma dienā Ls 2. Pasākums 
pie galdiņiem, darbosies kafej-
nīca. Biļetes iepriekšpārdošanā 
Alūksnes pilsētas Tautas namā no 
8. novembra 
(k.t. 64322834; 29418718)

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnē, īstenojot Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda projektu 
„Alūksnes Jaunās pils kompleksa 
ēku un muižas parka objektu 
rekonstrukcija”, kalējs Laimonis 
Bāliņš kā SIA „Ceļinieks 01” 
apakšuzņēmējs restaurējis alūks-
niešu iemīļoto R. Sviles parka 
dīķa skulptūru „Nāra”.

  L. Bāliņš atzīst, ka skulptūras 
restaurēšana bijis diezgan sarežģīts, 
bet vienlaikus arī patīkams darbs. 
Skulptūra vairākās vietās bijusi de-
formēta. Lai varētu tām piekļūt un 
atjaunot, nācies izgriezt skulptūras 
fragmentu.
  - Kad deformētās skulptūras daļas 
bija atjaunotas, izgriezto fragmentu 
vajadzēja metināt atpakaļ. Bija vaja-
dzīga liela uzmanība un pacietība, 
lai abas daļas sametinātu. Skulptūrai 
vajadzēja noņemt veco vara oksīda 
pārklājumu un uzklāt jaunu. Ņemot 
vērā skulptūras izmēru, oksidēšana 
ir sarežģīts process, kas aizņem pat 
vairākas dienas. Oksidēt nelie-
lu priekšmetu ir vieglāk - to var 
iegremdēt oksidēšanas šķīdumā un 
priekšmets tiek pārklāts vienmērīgi, 
bet lielu darbu jāapstrādā pakā-

Atjauno skulptūru „Nāra”
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peniski un jāseko līdzi, lai nebūtu 
redzamas oksidēto fragmentu robe-
žas. Skulptūras apakšējo daļu, kas 
ilgstoši atradusies ūdenī, vajadzēja 
attīrīt no bieza kaļķa slāņa, - par 
skulptūras restaurēšanas procesu 
stāsta L. Bāliņš.
  Kalējs atzīst, ka pēc skulptūras 
restaurēšanas jādomā, kā to pasargāt 
no putniem, un tam jau ir dažas 
idejas.
  Minētā projekta ietvaros šobrīd 
tiek veikta Alūksnes muižas parka 
celiņu rekonstrukcija, Jaunās pils 
dīķa tīrīšana, kā arī notiek iepir-
kums Jaunās pils, Ledus pagraba 
un Apaļā torņa rekonstrukcijai. Pēc 
rekonstrukcijas un restaurācijas 
darbu pabeigšanas varēs sākt plāno-
to tūrisma materiālu par Alūksnes 
Jaunās pils kompleksu un muižas 
parku izveidi.
  Projekta „Alūksnes Jaunās pils 
kompleksa ēku un muižas parka 
objektu rekonstrukcija” kopējās 
izmaksas ir Ls 434 623,60, tai 
skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 
430 493,60. No Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda līdzekļiem tiks 
finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), 
valsts budžeta finansējums būs Ls 
12 914,8 (3%), bet pašvaldības fi-
nansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

Satiksimies
tviterī!
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Zeltiņos sāk ceļa 
rekonstrukciju
  Ārija Rone,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu 
teritorijas atīstības speciāliste

  Zeltiņu pagastā oktobra vidū 
sākas Eiropas Lauksaimniecības 
Fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklāta projektu iesniegumu kon-
kursa  Lauku attīstības program-
mas  2007. - 2013. gadam ietvaros, 
pasākuma „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekta Nr. 10-07-L32100-
000077 „Zeltiņu pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” pirmās kārtas 
realizācija. 

 Pirmajā kārtā notiks autoceļa 
Rožukalns - Ziemeļi un Pāvulu tilta 
rekonstrukcija. Kopējās projekta 
izmaksas būs 58541,54 lati. Šajā  
projektā paredzēts izbūvēt tiltu pār 
Melnupi un rekonstruēt grants ceļa 
segumu 2,4 km garumā. Darbus šajā 
objektā veiks SIA „MERKS”.
  Pašreiz norit darbs pie tehniskā 
projekta izstrādes projektam „Auto-
ceļa Zeltiņi - Zemītes rekonstrukci-
ja”. Ceļa Zeltiņi - Zemītes seguma 
rekonstrukcija 1,72 km garumā 
paredzēta 2011. gada vasarā.

Tikās ar 
vecākiem
    Trešdien, 20. oktobrī Alūksnes 
novada pašvaldība bija aicinājusi 
uz tikšanos Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestāžu „Pienenīte” un 
„Sprīdītis” audzēkņu vecākus, lai 
runātu par uzturēšanas maksas 
izlietojumu.

  Alūksnes novada dome ir atcēlusi 
pērn 20. augustā pieņemto lēmumu 
par uzturēšanās maksas iekasēšanu 
minētajās iestādēs. Lēmumu par 
uzturēšanās maksu dome pieņēma 
pēc straujā pašvaldības budžeta 
samazinājuma 2009. gada vidū, kad 
arī iestādēm bija jāsamazina savs 
budžets. Lai nepasliktinātos pirms-
skolas izglītības iestāžu sniegtais 
pakalpojums, kā risinājums tika 
pieņemts lēmums par uzturēšanās 
maksas iekasēšanu, pamatojoties 
uz likumu „Par pašvaldībām”, kas 
nosaka, ka pašvaldības var noteikt 
maksu par savu iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem.
  Tikšanās laikā abu pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītājas informēja 
par iestāžu budžeta situāciju pēdējos 
gados, kas radīja šīs maksas nepie-
ciešamību, raksturoja, kā iekasētā 
maksa izlietota, kā arī iepazīsti-
nāja ar situāciju, kādā var nonākt 
bērnudārzi, ja vecāki vēlētos saņemt 
atpakaļ iemaksāto uzturēšanās 
maksu. Tāpat vecāki tika iepazīsti-
nāti ar skaidrojumu par pašvaldības 
budžeta veidošanos. Vecāki uzdeva 
jautājumus pašvaldības vadībai un 
abu iestāžu vadītājām un tikšanās 
noslēgumā vecāki vienojās, ka, 
ņemot vērā sniegtos skaidrojumus, 
viņi izprot uzturēšanās maksas 
nepieciešamības pamatojumu un 
tās izlietojumu un nepieprasa to 
atmaksāt.
  Ar plašāku šīs tikšanās atreferē-
jumu varēs iepazīties Alūksnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.aluksne.lv.

  Daiga Vītola,
Mārkalnes un Pededzes pagastu 
teritorijas attīstības speciāliste 

  Pededzē pabeigts 1976. gada 
uzceltās pagasta pārvaldes katlu 
mājas jumta remonts.

  Ēka nav tikusi remontēta, nomainī-
ti tikai katli, lai samazinātu apkures 
izmaksas. Katlu mājas jumta kons-
trukcija un segums bija nolietojies, 
caurs, telpās pilēja ūdens. Tas sa-
mazināja konstrukcijas izturību un 
drošību. Jumta segums periodiski 

bija jāattīra no sniega, neļaujot snie-
ga slānim sakrāties biezam. Jumta 
konstrukcijas bojājumu dēļ salūza 
lietusūdens notekcaurules un ziemā 
pie ēkas jumta veidojās lāstekas. 
Lai katlu mājas ēku saglabātu un 
palielinātu ekspluatācijas ilgumu, 
bija nepieciešams jumta seguma un 
konstrukcijas remonts. Būvdarbus 
veica SIA „Ozolmājas”. Ēkai tika 
nomainīta jumta konstrukcija. Pēc 
būvdarbiem ēkai uzlikts slīpais 
metāla jumta klājums, kā arī jaunas 
lietusūdens notekcaurules.

  Daiga Vītola

  Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007. - 2013. gadam 
pasākuma 321 „Pamatpakalpoju-
mi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
ietvaros Mārkalnes pagasta pār-
valde īsteno projektu „Mārkalnes 
pagasta pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija”.

  Projekta īstenošana uzsākta 2009. 
gada oktobrī. Tehnisko projektu 
pagasta autoceļiem „Ezīšava – Mār-
kalne”, „Mežamuiža – Pakalni - Ve-
cāgas” posma „Ezīšava - Vecāgas” 
un „Vecāgas – Cirakalns - Šūpalas” 
izstrādāja SIA „Projektēšanas birojs 
KTA”.  
  Rekonstrukciju 11,04 km garumā 
veic SIA „Sorma”. Ceļā „Ezīšava - 
Mārkalne” ir veikta esošo caurteku 

demontāža un jaunu caurteku ierīko-
šana, kā arī drenējošā slāņa izbūve.
  Ceļā „Ezīšava - Vecāgas” veikta 
esošo caurteku demontāža un jaunu 
caurteku uzstādīšana, drenējošā 
slāņa un grants seguma izbūve. Ceļu 
rekonstrukcija tiks turpināta līdz 30. 
novembrim.
  Šo ceļu sakārtošana ir nozīmīga 
Mārkalnes pagasta iedzīvotājiem, 
lai nokļūtu uz mājām, darbu, 
skolu, kultūras un sabiedriskajām 
iestādēm, saimnieciskās darbības 
veikšanai. 
  ELFLA fonda administrējošās 
iestādes – atbalsta Zemkopības mi-
nistrija un Lauku atbalsta dienests.

Malienā 
rekonstruēs 
ceļus
  Violeta Kļaviņa

  Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) pasākumā 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” uzsākta pro-
jekta Nr. 10-07-L32100-000146 
„Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu rekonstrukcija Malienas 
pagastā” īstenošana.

  Šajā projektā paredzēta ceļa Kop-
maņi – Pūriņi tilta rekonstrukcija 
32,5 m2 un ceļa Tomsona pagrie-
ziens – Sebežnieki 2,1 km posma 
rekonstrukcija. Projekts jārealizē 
līdz 2012. gada 6. maijam. Projekta 
īstenošanai tiks izstrādāts tehnis-
kais projekts, noslēgti līgumi par 
autoruzraudzību, būvuzraudzību un 
darbu veikšanu. Tehnisko projek-
tu izstrādās SIA „Ceļu komforts” 
šogad, bet iepirkums un būvniecība 
tiks veikta nākamgad.

Uzlabosies ceļi 
Jaunalūksnē
  Violeta Kļaviņa

  Jaunalūksnē Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pasāku-
mā „Pamatpakalpojumi ekonomi-
kai un iedzīvotājiem” tiek īstenots 
projekts Nr. 10-07-L32100-000238 
„Jaunalūksnes pagasta autoceļu 
rekonstrukcija”.

  Projektā tiek rekonstruēts Jauna-
lūksnes pagasta autoceļš Bundzene 
- Matisene un Kolberģa iekšējie 
autoceļi. Projekta īstenošana sākās 4. 
jūnijā un tas jāpabeidz līdz nākamā 
gada 31. maijam. Tehniskā projekta 
izstrādi veica SIA „Ceļu komforts”. 
Rekonstrukcijas darbu veikšanai 
pēc iepirkuma procedūras noslēgts 
līgums ar būvuzņēmēju SIA „8CBR”. 
Kolberģa iekšējo ceļu rekonstrukcijā 
veikti visi nepieciešamie sagatavoša-
nas darbi pirms asfaltbetona seguma 
izbūves. Ceļam Bundzene – Matisene 
uzsākta grants seguma izbūve un dar-
bus plānots pabeigt līdz 31. oktobrim.

  Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas pagastu 
teritorijas attīstības speciāliste

  Malienas pagastā programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 
ietvaros tiek īstenots projekts 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Malienas pagasta Brencu ciemā” 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/
CFLA/120/083.

   Šajā projektā ir pabeigta iepirku-
ma procedūra un noslēgts līgums 
par tehniskā projekta izstrādi, auto-
ruzraudzību un būvniecību ar firmu 
SIA „Abora”. Līguma izpildes 
termiņš ir 10. decembris. Ir noslēgts 
līgums arī par būvuzraudzību.   
Šobrīd izstrādāts tehniskais projekts 
un notiek tā saskaņošana ar visām 
atbildīgajām institūcijām un zemes 
īpašniekiem. Pēc saskaņošanas tiks 
uzsākta būvniecība.

Noslēgsies
Malienas tautas 
nama
rekonstrukcija
  Violeta Kļaviņa

  Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) pasākumā 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” Malienā turpinās 
projekta Nr. 08-07-L32100-000162 
„Malienas pagasta tautas nama 
rekonstrukcija un piebūves celtnie-
cība” īstenošana.

  Projekta realizācijas termiņš ir 31. 
decembris. Celtniecības un rekons-
trukcijas darbi, ko veica SIA „Ozol-
mājas”, ir pabeigti. Ēkai tiek veikta 
inventarizācija un tad tā tiks nodota 
ekspluatācijā.
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  Inese Pušpure,
centra “Dailes” metodiķe

  Jau vairākus gadus, kopš izveidota 
piemiņas vieta Ilzenē dzīvojušajiem 
līviem, oktobra otrajā svētdienā – 
veļu laikā - pulcējamies uz pārdomu 
un atmiņu brīdi senkapos.

  Šogad atnākušos dažādu paaudžu 
ilzeniešus uz to vedināja muzikāli - li-
terāra kompozīcija „Laika un gaismas 
ceļš” - par laika nebeidzamo plūdumu, 
par cilvēka gaitu un pēdām tajā. Pama-
zām krēslojot, kā dvēselītes iemirdzē-
jās svecīšu liesmiņas trauciņos koku 
zaros, gar ceļa malām un pašā uzkal-
niņā. Pēc pārdomu brīža visi devās pie 

Brīdis līvu senkapos

Mārkalne remontē ceļusSakārto ūdenssaimniecību 
Malienā

ugunskura, kur jau smaržoja līvu putra 
un čurkstinājās cauraudzīša skrim-
bulīši. Pamielojušies un padalījušies 
savās atmiņās un pārdomās, visi kopīgi 
padziedājām. Mājup dodoties, katrs 
mazu dzirkstelīti no sveču liesmiņām 
sirdī līdzi paņēma un atziņu, ka visam, 
kas plūst un mainās laiku nosaka mūsu 
mīlestība.

Pededzes katlu 
mājai jauns jumts

Rekonstruēs 
Pils ielu 
Alūksnē
  Alūksnes novada pašvaldība 
piedalījās Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda konkursa 3.2.1.2. 
aktivitātē „Tranzītielu sakārtoša-
na pilsētu teritorijās” ar projektu 
„Tranzīta maršruta „Pils iela” 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
un 28. septembrī tika parakstīta 
vienošanās par projekta īsteno-
šanu.

  Minētais projekts tiks īstenots līdz 
2012. gada 30. jūnijam. Projekta 
kopējās izmaksas ir Ls 1 484 078, 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējums projekta realizācijā 
ir Ls 222611,70, ko sastāda 15 % no 
projekta attiecināmajām izmaksām.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA
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Par sniega
tīrīšanu ziemā
    
  Veclaicenes pagasta pārvalde 
informē, ka 2010./2011.gada 
ziemas periodā no sniega tiks 
attīrīti tikai pašvaldībai piederošie 
autoceļi un stāvlaukumi: Krustiņi 
– Palpierkalns; Vidzemes šoseja 
– Romeškalns; Korneti – Slokas; 
Strautiņi – Renci; Dzintari – 
Cīņas; Ieviņas – Raudiņas; Mišas 
– Dzintari; Bārdaskrogs – Paiķi; 
Avoti – Vidzemes šoseja; Paiķa 
stāvvieta – Dzintari; Intukalns – 
Cīruļi; Ilgupes – Laursons;
Vidzemes šoseja – Liepas; Cīņas 
– Maskaļi; Akmentiņi – Vēzes; 
Meduskalns – Jaunvāveres; 
Sauleskalns – Lauciņi; Akmeņ-
kalns – Vizlas; Druskas – Bajāri; 
Ezerkrasti – Papardes; Temperi 
– Zaļumi; Dukāni – Dimanti; 
Druskas – Kalnalielpurāni; 
Mazais Baltiņš – Airītes; Krustiņi 
– Rūpnieki; autostāvlaukumi pie 
pagasta pārvaldes, skolas. 
  Ja kāds gribēs, lai ceļš tiktu tīrīts 
uz privāto māju, tad par samaksu 
varēs personiski griezties pie ceļu 
tīrītāja. Var vērsties arī pagasta 
pārvaldē, kura palīdzēs noorgani-
zēt ceļa tīrīšanu (tel. nr. 28381507 
un 64329028).

Informācija 
vecākiem
  Pamatojoties uz 18.03.2010. 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.11/2010, apstiprināti ar 
Alūksnes novada domes 
18.03.2010. lēmumu Nr.153 (pro-
tokols Nr.6, 52.p.), Jaunalūksnes 
pagasta pārvalde lūdz bērnu 
vecākiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Jaunalūksnes 
pagasts un kuru bērni apmeklē 
izglītības iestādes, kas atrodas 
novada administratīvajā teritorijā, 
pagasta pārvaldē iesniegt 
iesniegumus bērnu braukšanas 
izdevumu kompensēšanai. Sīkāka 
informācija pa tālruni 64354064 
un 29219720.

Tīrīs tikai 
pašvaldības ceļus
  Jaunalūksnes pagasta pārvalde 
informē, ka 2010./2011.gada 
ziemas periodā no sniega tiks 
attīrīti tikai pašvaldībai piederošie 
ceļi: Upeskakts - Līgotņi, Līgotņi 
– Leiškalns, Auseji – Garjuri, 
Bundzene – Matisene, Karitāni – 
Paideri, Kanaviņas – Lejasšķiņķi, 
Kolberģis – Karitāni, Mārtiņi 
– Dainas, Dudas – Paideri, 
Bundzene –Birzmaļi, Struņķene 
– Laines, Jaunzemi – Karitāni, 
Garjuri – Lašķi, Kolberģa iekšējie 
ceļi, Zariņi – Lenkava, Garjuri – 
Nikolska, Ozoli – Zirnītis, Saļņi 
– Izgāztuve, Pārslas – Bērzi.
  Lai iztīrītu ceļus uz 
privātmājām, pagasta 
iedzīvotājiem individuāli 
jāvienojas ar uzņēmēju par ceļu 
attīrīšanu no sniega un samaksu 
par to. Varēs interesēties arī 
pagasta pārvaldē, kuras dar-
binieki palīdzēs noorganizēt ceļa 
tīrīšanu (tālrunis 64354064 un 
291219720).

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  29. septembrī spēkā stājās 
Alūksnes novada domes saistošie 
noteikumi „Par reklāmas mate-
riālu, izkārtņu, sludinājumu un 
citu informatīvo materiālu saska-
ņošanu un izvietošanu publiskās 
vietās Alūksnes novadā”. Kas 
Alūksnes novada iedzīvotājiem 
jāņem vērā, skaidro Alūksnes 
novada pašvaldības galvenā ar-
hitekte - Būvvaldes vadītāja Līga 
Šķepaste:

  - Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka šie 
noteikumi attiecas uz visu Alūksnes 
novada teritoriju, tādēļ ikvienam 
uzņēmējam un ēkas īpašniekam ie-
saku iepazīties ar tiem un pārdomāt, 
vai viss noteikumos paredzētais ir 
ievērots. Jāteic gan, ka Alūksnē šādi 
noteikumi nav jaunums, diemžēl 
daudzi iepriekš tos neievēroja.
  Šie noteikumi paredz kārtību, kādā 
notiek reklāmu, izkārtņu, sludinā-
jumu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanas saskaņošana un kādi 

dokumenti iesniedzami. Būtisks 
jauninājums ir tas, ka ir stingri reg-
lamentēts, kādā kārtībā izvietojama 
brīvstāvoša reklāma un slietņi.
  Aicinu ēku īpašniekus ņemt vērā, 
ka reklāmu drīkst izvietot tikai 
pie sakārtotas ēkas fasādes. Vides 
dizaina padomē esam domājuši par 
to, ka šim formulējumam – sakār-
tota fasāde - iespējams vajadzīgs 
precīzāks skaidrojums. Uzņēmējus 
lūdzu pievērst uzmanību arī tam, 
ka reklāmas saskaņojums ir derīgs 
vienu gadu un reklāmas devējam ir 
pienākums saskaņojumu pagarināt.
  Balstoties uz šiem noteikumiem, 
būvvalde stingri sekos līdzi, lai arī 
izkārtnes un skatlogi tiktu sakārto-
ti. Kopā ar Vides dizaina padomi 
rūpīgi apsekosim visas esošās 
reklāmas un par tām, kas neatbildīs 
noteikumiem, īpašnieki tiks brīdi-
nāti. Aicinu uzņēmējus sadarboties, 
lai vienotos, kā situāciju pilsētā 
sakārtot. Būvvaldē gaidīsim arī 
uzņēmēju priekšlikumus pilsētas un 
novada vizuālā tēla uzlabošanai, ko 
ar laiku varēt iestrādāt saistošajos 
noteikumos.

  Vēl gribu piebilst, ka spēkā stā-
jušies arī saistošie noteikumi „Par 
pašvaldības nodevām Alūksnes no-
vadā”, kas paredz nodevas apmēru 
par reklāmas, afišu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās.

  29. septembrī spēkā stājušies 
arī „Alūksnes novada teritorijas 
kopšanas un būvju uzturēšanas 
noteikumi”. Svarīgāko šajos 
noteikumos komentē Alūksnes 
novada pašvaldības galvenā ar-
hitekte - Būvvaldes vadītāja Līga 
Šķepaste:

  - Minētie saistošie noteikumi 
nosaka gan kārtību, kādā kopjama 
Alūksnes novada teritorija, gan kā 
uzturamas būves. Cita starpā tie 
paredz, ka objektu īpašnieki ir atbil-
dīgi par ēku fasāžu, tajā skaitā logu, 
durvju, balkonu, reklāmas, izkārtņu, 
kā arī žogu, vārtu un vārtiņu sakop-
tu izskatu, tīrību un remontu.
  Daudzi ir pārsteigti, ka arī ēkas 
krāsošana jāsaskaņo ar Būvvaldi 
un, ka tas jādara atbilstoši ēkas fasā-
des krāsošanas pasei. Joprojām ir 

Jauni saistošie noteikumi
īpašnieki, kas nav sakārtojuši žogus. 
Domāju, ka nebūs lētāk, ja šos ga-
diem nesakoptos, izgāzušos žogus 
nojauks pašvaldība un pēc tam 
piestādīs rēķinu, tādēļ aicinu īpaš-
niekus tomēr tos sakārtot. Atgādinu 
arī, ka „Vispārīgie būvnoteikumi” 
nosaka, ka sagruvušas un bīstamas 
ēkas ir jānojauc un nevar vairāku 
gadu garumā atrunāties ar līdzekļu 
trūkumu. Tāpat iedzīvotāji bieži 
grēko, žāvējot veļu virs balkona vai 
lodžijas atklātās daļas.
  Es aicinu iedzīvotājus iepazīties 
ar saistošajiem noteikumiem un arī 
ievērot to prasības, jo visi taču vē-
lamies, lai mūsu pilsēta un novads 
izskatītos sakopts.

  Ar saistošajiem noteikumiem 
ikviens var iepazīties pašvaldī-
bā, Dārza ielā 11, pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā 
„Normatīvie akti un dokumenti”, 
bet pagastu iedzīvotāji – pagastu 
pārvaldēs.

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldības, 
tās iestāžu un kapitālsabiedrī-
bu pārstāvji 4. oktobrī tikās ar 
Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, 
lai informētu par aktualitātēm, 
un atbildētu uz iedzīvotāju 
jautājumiem. Šodien sniedzam 
skaidrojumu jautājumiem, kas 
sanāksmē netika atbildēti.

  Iedzīvotāji ierosināja, ka katra 
māja varētu noteikt, kādu tempe-
ratūru dzīvokļos apkures sezonā 
vēlas saņemt.
  Atbild SIA „Alūksnes nami” 
valdes loceklis M. Kosinovs: Mūsu 
ikdiena liecina, ka vienā un tajā 
pašā mājā dzīvojošu cilvēku domas 
atšķiras – vienam ir par karstu, ot-
ram – par aukstu. Jāņem vērā, ka ir 
noteikumi, kas nosaka, kāda tempe-
ratūra jānodrošina, un tā nevar būt 
mazāka par 18 +/- 2 grādiem. Tādēļ 
ir mājas automātiskais siltummez-
gls, kas ļauj noregulēt temperatūras 
režīmu un mājas vecākais var sekot 
līdzi sistēmas darbībai.
  SIA „Alūksnes nami” un a/s „Si-
mone” noslēgtajā līgumā ir noteikta 
maksimālā slodze katrai mājai. Ja 
viena katlu māja apsilda vairākas 
mājas, pirmā māja nevar paņemt 
visu jaudu, jo tālākajām vairs 
neatliks. Tāpat jāievēro arī iekšējais 
temperatūras grafiks turpgaitai un 
atpakaļgaitai. Šie visi apsvērumi 
jāņem vērā, lai sniegtu kvalitatīvu 
siltumapgādes pakalpojumu.

  Iedzīvotāja no Torņa ielas inte-
resējās, kāpēc šīs ielas daudzdzī-
vokļu mājās ir atšķirīga maksa 
par apkuri.
  M. Kosinovs: Salīdzināt drīkst 
tikai vienādās mājas, piemēram, 
Torņa ielas 1. un 3. māju, bet pat tad 
maksa par apkuri nevar būt vienāda, 
ja atšķiras temperatūra, kādu saņem 
katra māja.
  Runājot par Torņa ielas 1. māju, 
jāsaka, ka tai ir neveiksmīgs pro-

jekts – siltumcaurules atrodas bēni-
ņos un ir lieli siltuma zudumi. Gan 
1., gan 3. mājai ir veikts energoau-
dits, tagad iedzīvotājiem būs iespēja 
lemt, vai viņi ko vēlas mainīt savu 
māju energoefektivitātē.

  Sapulcē izskanēja iedzīvotāju 
bažas par māju vecāko trūkumu 
vairākās mājās.
  M. Kosinovs: Šobrīd vairākās 
mājās nav mājas vecākā vai pār-
valdnieka. Taču ne pašvaldība, ne 
SIA „Alūksnes nami” neiecels kādā 
mājā vecāko, ja paši iedzīvotāji par 
to nespēj vienoties. Mūsu rīcībā nav 
tik daudz darbinieku, lai ikdienā 
varētu sekot līdzi katras no 117 
mūsu apsaimniekošanā esošo māju 
stāvoklim, tādēļ mājas vecākais 
vai pārvaldnieks ir nepieciešams. 
Šī persona apseko māju un var 
operatīvi ziņot apsaimniekotājam 
par problēmām, bet, protams, jārunā 
arī par to, ka par šo darbu jāsaņem 
adekvāts atalgojums.
  Vienlaikus aicinu tos daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotājus, kas mājas 
nav pārņēmuši savā valdījumā, 
apsvērt šādu iespēju. Mājās, kas 
nav pārņemtas iedzīvotāju valdīju-
mā, dzīvokļi ir privātīpašums, bet 
pati māja pieder pašvaldībai. Tas 
var apgrūtināt dažādu jautājumu 
risināšanu. Kad iedzīvotāji ir pār-
ņēmuši māju savā valdījumā, viņi 
kopsapulcē pilnvaro personu, kura 
pārstāv dzīvokļu īpašniekus. Iedzī-
votāju valdījumā pārņemtas mājas 
dzīvokļu īpašnieki var izvēlēties sev 
vēlamo apsaimniekošanas modeli.

  Iedzīvotāji jautāja, kāpēc SIA 
„Alūksnes nami” pārstāvji nepie-
dalās iedzīvotāju sapulcēs.
  M. Kosinovs: Es aicinu sapulces 
organizēt plānveidīgi un savlaicīgi 
par to mūs informēt, nevis atnākt 
piektdienas vakarā un pieprasīt, 
lai nākamā dienā mūsu pārstāvis 
būtu sapulcē. Tāpat aicinu izsvērt, 
cik būtiski ir, lai sapulcē piedalītos 
mūsu pārstāvis. Ja iedzīvotāji grib 
runāt par jautājumiem, kas saistīti 

tikai ar mājas iekšējās kārtības ievē-
rošanu, šaubos vai tajā nepiecieša-
ma mūsu klātbūtne.

  Iedzīvotāji jautāja, kāpēc 
„Alūksnes nami” nesamazina 
pakalpojumu izmaksas.
  M. Kosinovs: Sabiedrībā vēl ar-
vien ir nepareizs priekšstats, ka ad-
ministrācijas izdevumi ir tikai dar-
binieku atalgojums. Jau vairākkārt 
esam skaidrojuši, ka administrācijas 
izdevumos ietilpst arī tādas izmak-
sas kā biroja telpu noma, degviela, 
elektrība, komunālie pakalpojumi, 
papīrs un drukāšana, lai ik mēnesi 
sagatavotu rēķinus un informācijas 
lapas katram dzīvoklim. Visi zinām, 
ka ne elektrības, ne degvielas cenas 
nav samazinājušās, tieši otrādi – 
tām ir tendence pieaugt, arī telpu 
nomas maksa mums nav samazinā-
ta. Lai gan ir samazināts atalgojums 
SIA valdes loceklim un arī darbinie-
kiem, nevaram pazemināt izmaksas, 
ja visi pārējie izdevumi nesarūk, bet 
dažs pat pieaug.

  Iedzīvotāji interesējās, kāpēc 
SIA „Alūksnes nami” it kā par 
māju naudu iegādājas transport-
līdzekļus un instrumentus.
  Pirmkārt, es gribu uzsvērt, ka SIA 
„Alūksnes nami” rīcībā ir tikai daži 
transportlīdzekļi – „VW Sharan”, 
„Peugeot”, „VW Caddy”, kā arī 
„Bobcat” un pacēlājs.
  Otrkārt, ne transports, ne ins-
trumenti netiek iegādāti par māju 
naudu, bet par kapitālsabiedrības 
nopelnītajiem līdzekļiem. Ja veicot 
kādus darbus mājās, ir nepieciešams 
izmantot kādu instrumentu vai 
tehnisko transportlīdzekli, tad tas ir 
maksas pakalpojums pēc cenrāža.
  No mājas apsaimniekošanas 
maksām tiek iegādāti tikai līdzekļi 
sētnieka darba nodrošināšanai.

  Iedzīvotāji interesējās, kam 
jāuztur iekšpagalmi daudzdzī-
vokļu mājās.
  Atbild pašvaldības jurists Arturs 
Upīts: Par daudzdzīvokļu māju 

iekšpagalmu uzturēšanu jāvēršas pie 
zemes gabala apsaimniekotāja. Ja 
māju un tam funkcionāli nepiecie-
šamo zemes gabalu apsaimnieko 
paši dzīvokļu īpašnieki, problēmām 
nevajadzētu pastāvēt, tā kā visus 
lēmumus par šīs teritorijas apsaim-
niekošanu, tātad uzturēšanu, pieņem 
dzīvokļu īpašnieki.
  Citos gadījumos šo iekšpagalmu 
uzturēšana un apsaimniekošana 
ir atkarīga no apsaimniekošanas 
līgumā ietvertajiem apsaimnieko-
tāja pienākumiem un finansējuma 
apmēra. Tātad – vispirms jāno-
skaidro teritorijas apsaimniekotājs, 
tad arī tālāk risināmi pārējie ar šīs 
teritorijas apsaimniekošanu saistītie 
jautājumi.

  Iedzīvotāji vēlējās uzzināt, kam 
pieder siltummezgli daudzdzīvok-
ļu mājās un kurš tos apkalpo.
  Atbild a/s „Simone” valdes 
loceklis Jānis Bukāns: 52% no vi-
siem  siltummezgliem ir a/s „Simo-
ne” bilancē, tātad tie juridiski pieder 
akciju sabiedrībai. Siltummezglus 
apkalpo inženieris Guntis Melecis. 
Arī “Alūksnes namos” ir darbinieks, 
kas ar to nodarbojas.
 
  Iedzīvotāji interesējās, kāpēc 
pie katlu mājas netiek uzmērīta 
atvestā malka, un kāpēc vasaras 
laikā katlu mājas netiek uzrau-
dzītas.
  J. Bukāns: Kamēr strādāju šajā 
uzņēmumā, nav bijis tādu gadījumu, 
ka krava netiek uzmērīta. Pieņemot 
katru atvesto malkas kravu, tiek 
noformēts pieņemšanas – nodošanas 
akts. Tikai saskaņā ar to var norēķi-
nāties ar piegādātāju. Tas, ka krava 
netiek mērīta pie katlu mājas, neno-
zīmē, ka tā nav nomērīta vispār, jo 
kravas tiek mērītas arī  „Simonē”. 
Kas attiecas uz katlu māju uzrau-
dzīšanu vasarā, tās regulāri tiek 
apsekotas.

Pašvaldības pārstāvji tikās ar alūksniešiem



4.  Alūksnes Novada Vēstis

Pagastu pārvaldēs www.aluksne.lv

22.10.2010.

Rudens darbu 
noslēguma 
balle Ilzenē
 
  Ina Rubene,
centra “Dailes” vadītāja

  30. oktobrī pulksten 20 Ilzenes 
pagasta sporta, kultūras, inte-
rešu izglītības un mūžizglītības 
centrā „Dailes” rudens darbu 
noslēgumam veltīta balle.

  Telpas tiks rotātas ar dažādiem 
veidojumiem no dabas materiā-
liem un ilzeniešu dārzos izaudzē-
to. Paredzēta dabas velšu loterija 
un citas atraktīvas izdarības ru-
dens noskaņās. Šāds pasākums jau 
ir tradicionāls, jo tas ir laiks, kad 
lauku cilvēkiem lielā daļa darbu 
apdarīta un ir vieglāk atrast laiku 
kopā būšanai. Pasākumu kuplinās 
LNT dziedošo ģimeņu šova 2009. 
gada sezonas dalībnieki Rasma un 
Gunārs Igauņi. Viņi aicinās uz ko-
pīgu muzicēšanu un iepazīstinās 
ar Gunāra darinātajiem mūzikas 
instrumentiem.
  Uz lustīgu kopā būšanu aicinām 
visu vecumu ļaudis, jo, kā atzīst 
mūsu viesi, nereti tieši vecākās 
paaudzes apmeklētāji esot paši 
izturīgākie un lustīgākie ballē-
tāji. Lai vieglāk būtu prognozēt 
apmeklētāju daudzumu un 
radīt visiem omulīgu atmosfēru, 
lūdzam uz pasākumu pieteikties 
iepriekš, turklāt, tā būs arī lētāk. 
Pieteikties iespējams pa tālruni, 
rakstot e-pastu vai nākot tieši uz 
centru „Dailes”.
  Tālrunis informācijai 26523025,  
e-pasts: centrsdailes@inbox.lv. 

Konkurss 
Jaunlaicenē
  Iveta Šķepaste,
Jaunlaicenes bibliotēkas vadītāja

  31. oktobrī folkloristam un 
publicistam Krišjānim Baro-
nam būs 175. dzimšanas diena. 
Krišjāņa Barona vārds nesarau-
jami ir saistīts ar tautasdziesmu 
krāšanu, kārtošanu un pētīšanu.

  Atzīmējot folklorista dzimšanas 
dienu, 21. oktobrī Jaunlaicenes 
pagasta bibliotēka, sadarbojoties 
ar tautas namu, Jaunlaicenes 
pamatskolā rīkoja viktorīnu –
internetkonkursu „Kā es pazīstu 
Krišjāni Baronu?”. Skolēni vei-
doja komandas, sagatavoja mājas 
darbu un gatavojās pasākumam. 
Komandām tika doti dažādi 
uzdevumi un jautājumi par tau-
tasdziesmām un Kr. Barona darba 
un dzīves gaitām. Vienam katras 
komandas pārstāvim tika iedota 
sagatavota krustvārdu mīkla par 
Baronu un noteiktā laikā internetā 
bija jāsameklē atbildes. Tikmēr 
pārējie komandas dalībnieki 
veica citus uzdevumus. Bija arī 
pārsteiguma balvas un jautājumi 
skatītājiem.
  Par to kā mums būs veicies 
pastāstīsim nākamajās „Alūksnes 
Novada Vēstīs”.

Iecirknī aiz-
mirstas brilles
  Vēlēšanu iecirknī Apes ielā vē-
lēšanu dienā kāds vēlētājs atstājis 
savas brilles. Aizmirstās brilles var 
saņemt Alūksnes novada Sociālajā 
dienestā pie Vijas Vārtukapteines, 
tālrunis 64322003.

  Jolanta Baldiņa,
Bejas novadpētniecības centra 
vadītāja
  
  Septembrī un oktobrī Bejas 
novadpētniecības centrā sadar-
bībā ar Bejas pamatskolu notika 
konkurss „Skaties un ieraugi, dzirdi 
un ieklausies, runā un pastāsti par 
vērtīgāko sev apkārt”.

  Konkursa mērķis ir veicināt Bejas 
pamatskolas audzēkņu dziļāku inte-
resi par kultūrvēsturisko mantojumu 
Jaunalūksnes pagastā, nostiprinot 
audzēkņu zināšanas par savu pagastu 
un attīstot skolēnu radošā darba 
iemaņas un prezentācijas prasmes. 
Konkurss norit divās kārtās. Pirmajā 
kārtā katra klase no 13. septembra līdz 
15. oktobrim apmeklēja Bejas novad-

pētniecības centru un Muzeja stundas 
laikā, krājot punktus, veic dažādus 
uzdevumus: pēta muzeja apkārtni, 
izmantojot plašu atskaņotāju, ieklausās 
Annas Sakses pasakas gudrībā, rakstot 
ar tintes spalvu, pārbauda pacietību 
un rūpību, meklē jaunajā seno amatu 
darbnīcā mākslinieces Dainas Rudzītes 
gleznojumos noslēpto parakstu utt. 
Otrajā kārtā konkursa noslēguma 
pasākumā 20. oktobrī katra klase brīvā 
formā 5 minūtes prezentēja, ko Bejas 
novadpētniecības centra apmeklējuma 
laikā ieraudzīja, sadzirdēja, izvērtēja 
kā būtisku un sev nozīmīgu. 
  Konkursa ietvaros skolēni piedalās 
mazā mini konkursiņā, lai noskaidrotu, 
kurai klasei ir izdevies izveidot un no-
fotografēt visneparastāko kompozīciju 
pie skolas gudrības simbola – Pūces.

Konkurss Bejas pamatskolas audzēkņiem

  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes tautas nama vadītāja 

  No 1. oktobra ik vakaru izgais-
motie Jaunlaicenes tautas nama 
logi aicināt aicina dziesmas un 
mūzikas draugus, teātrmīļus un 
visus tos, kuri vēlas gūt pozitīvas 
emocijas savstarpējā saskarsmē, 
nevis izdzīvojot pie ekrāna svešas 
dzīves televīzijas seriālos, politis-
kos ķīviņos un reklāmu apdullino-
šos rullīšos.

  Joprojām tiek gaidīti jauni dalībnie-
ki folkloras kopā „Putnis”. Darbo-
šanās šajā kolektīvā jūs garīgi papil-
dinās un uzlādēs. Izzinot mūspuses 
mutvārdu un melodiju mantojumu, 
apjautīsiet piederību savai dzimtajai 
vietai, Alūksnes pusei – Atzelei! 
Neaprakstāmas emocijas gūsiet, 
piedaloties dažādos koncertos un 
folkloras festivālos, kuros pulcējas 
kopas gan no visas Latvijas, gan pā-
rējās pasaules. Iegūsiet daudz jaunus 
draugus un domubiedrus.
  Amatierteātris „Jumts” šogad uzsā-
ka savu vienpadsmito sezonu. Iespē-
jams jūs arī ieinteresēs teātra spēle, 
dramaturģija, skatuve! Kas vienreiz 
izbaudījis pirmizrādes satraukumu, 
spožo prožektoru gaismu un skatītāju 
aplausus, tas to tik drīz neaizmirsīs. 
Ja ir vēlme šīs izjūtas piedzīvot, esiet 
aicināti izzināt, kas ir teātris.
  Sieviešu vokālā ansambļa dziedātās 
dziesmas Jaunlaicenes tautas namā 
skan jau gandrīz trīsdesmit gadus! 

Un skanēs vēl, jo jaunlaicenietes 
ar panākumiem turpina dziedāt un 
gaida jaunas dziedātājas visās balsu 
grupās.
  Mazais „Jumtiņš” kopā sanāk 
pievakarēs pēc mācību stundām. 
Mammas un tēti, iemācot bērnam ar 
kustību un runu atraisīties uz skatu-
ves, jūs varat būt droši, ka izaugot, 
viņš nekad neapjuks nevienā vidē un 
sabiedrībā!
  Lauku kapela ne tikai spēlē sen 
aizmirstas dziesmas un melodijas, 
priecējot klausītājus, bet arī pavada 
folkloras kopas dziedājumu. Kapelas 
dalībnieku sastāvs ir mainījies. Piere-
dzējušos muzikantus nomaina jaunā 
paaudze, tādēļ būsim tikai priecīgi, 
ja kāds no jums izteiks vēlmi apgūt 
cītara, kokles vai kāda cita instru-
menta spēli.
  Vienreiz mēnesī Jaunlaicenes tautas 
namā arī turpmāk tiksies domubied-
ru grupa „Par veselīgu dzīvesvei-
du”. Ir notikušas tikšanās ar uztura 
speciālisti un nākotnes plānos ir 
iezīmētas tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem, kuri mums ieteiks kā pašu 
spēkiem uzturēt lieliski sevi un līdz 
ar to apkārtējo pasauli!
  Gaidām Jaunlaicenes tautas namā 
ne tikai jaunlaiceniešus, bet arī pā-
rējos interesentus, kam šķiet saistošs 
mūsu piedāvājums. Izsmeļošāku in-
formāciju par mēģinājumiem, kolek-
tīvu vadītājiem iegūsiet, zvanot pa 
telefonu 26411417 vai rakstot vēstuli 
uz  e-pastu: ikul@navigator.lv.

  Ilze Briediņa,
Liepnas tautas nama vadītāja

  Pēc brīvdabas vasaras pasāku-
miem atsākusies aktīva sezona 
Liepnas tautas nama amatier-
mākslas kolektīviem. Šogad savu 
darbību turpina sieviešu, meiteņu 
un zēnu vokālie ansambļi, kurus 
vada Lilita Spirka, jauniešu deju 
kolektīvs un dāmu deju kolektīvs 
„Veldze”, kurus vada Brigita 
Bijone, kā arī amatierteātris Ineses 
Tokas vadībā. Jāsaka, ka šie kolek-
tīvi ir noturīgi ilgus gadus ar savām 
tradīcijām.

  Lai gan sezona sākas rudenī, arī va-
sarā kolektīviem bija aktīva koncert-
darbība. Visi kolektīvi piedalījās te-
atralizētajā uzvedumā „Īsa pamācība 
mīlēšanā Līgo naktī Saidupītē”, kas 
notika Liepnas estrādē. Dāmu deju 
kolektīvs sniedza koncertu senioru 
saietā Mārkalnes „Lakstīgalās” un 
piedalījās Dziesmu un deju svētkos 
Misso (Igaunija). Savukārt sieviešu 
ansamblis un teātra kolektīvs viesojās 
kaimiņos - Mālupes salā ar koncertu 
pēc Mālupes kapusvētkiem.
  Liepnas pagastā kapusvētki ir ļoti 
iecienīti, jo ir 3 kapsētas un ciemos 
atbrauc radi un draugi no visas 
Latvijas, tāpēc šajā dienā tradicionāli 
tiek rīkota sporta diena Liepnas pa-
gasta iedzīvotājiem un tiem, kas sevi 
uzskata par liepneniešiem. Tāpēc šīs 
dienas vakarā arī ļoti apmeklēts bija 
ansambļa „Zeļļi” koncerts un balle.

  Augustā Liepnas dāmu deju 
kolektīvs pie sevis aicināja draugus 
tradicionālajā „Pīlādžu ballē”, šoreiz 
to izvēršot jau par starptautisku festi-
vālu, jo tika aicināti draugi ne tikai no 
Latvijas, bet arī Igaunijas.
  Septembris sākās ļoti krāšņi ar 
tradicionālo gaisa balonu festivālu 
„Liepna no putna lidojuma 2010”, 
kad cilvēki varēja jūsmot par balonu 
krāšņumu, paskatīties Liepnu no 
augšas vai vienkārši atpūsties. Tad 
mazliet pieklustot un atceroties 
aizsaulē aizgājušos radus un draugus, 
pagāja svecīšu vakari Liepnas kap-
sētās. Jāsaka, ka šogad šos svētkus 
kuplināja arī Liepnas tautas nama 
amatiermākslas kolektīvi runādami, 
dziedādami un spēlēdami mūziku un 
dzeju. Septembrī pie mums viesojās 
arī Ziemera pagasta teātris ar izrādi 
„Dāmu klubiņš – Čaukstenes”.
  Oktobrī notika arī nu jau par tradīci-
ju kļuvušais draudzības festivāls „Tie, 
kas vienmēr jauni”, kad kopā satiekas 
gan draugi, gan domubiedri, kam ir 
ko atcerēties un par ko priecāties. 
Oktobrī paldies teicām arī Liepnas 
iedzīvotājai apaļā jubilejā, kas savu 
darbību cieši saistījusi ar tautas namu 
vairāku gadu garumā.
  Lai gan sezona tikko sākusies, tomēr 
priekšā ļoti daudz darba. Visiem 
amatiermākslas kolektīviem gaidā-
mas skates un pirmā veiksme jāvēl 
jau teātrim 27. novembrī.  Gaidāmi 
koncerti gan savās mājās, gan izbrau-
kumi. Novēlu, lai visiem kopā mums 
veicas!

Kultūras dzīve 
Liepnā

Jaunlaicenes tautas 
 nams aicina

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lai izzinātu pagasta ļaužu vie-
dokļus par kultūras pasākumiem, 
septembrī Mālupē veikta iedzīvotā-
ju anketēšana.

  - Uzskati par kultūru un piepra-
sījums pēc kultūras pasākumiem 
katram ir atšķirīgs. Pagastā kultūru 
neveido viens cilvēks, bet visas tajā 
esošās pašvaldības iestādes un Mālu-
pē tādas ir trīs – bibliotēka, skola un 
saieta nams, kas aizvadītajā sezonā 
deviņu mēnešu laikā sarūpējuši 25 
dažādus kultūras pasākumus, - stāsta 
kultūras darba organizatore Astrīda 
Bētere.
  Mālupē ir deviņas apdzīvotas vietas, 
aizpildītas anketas saņemtas no 
četrām. Starp atbilžu sniedzējiem bijis 
tikai viens kungs, pārējās – dāmas. 
Atbildētāji pārstāvējuši dažādas 
vecuma grupas, vairums bijuši privātā 

uzņēmumā vai pašvaldībā strādā-
jošie, kā arī bezdarbnieki, lielākajai 
daļai ik mēnesi ir regulāri ienākumi. 
Aptaujātie apmeklējuši vidēji piecus 
kultūras pasākumus pagastā un kā 
sev tīkamākos atzīmējuši 16 no 25 
piedāvātajiem pasākumiem. Vairums 
aptaujāto atzinuši, ka viņiem pietiek 
informācijas par kultūras pasāku-
miem, tāpat arī lielākajai daļai ir 
pieņemamas biļešu cenas. Vairākums 
iedzīvotāju atzīmējuši, ka viņi par 
ieejas biļeti maksātu 1 – 2 latus.
  Mālupieši vienlīdz labprāt apmeklē-
tu gan sava novada, gan citu novadu 
amatierkolektīvu koncertizrādes un 
uzvedumus, kā arī profesionālo ko-
lektīvu piedāvājumu. Pagasta ļaudis 
anketās atzīmējuši, ka brīvajā laikā 
vietējos amatierkolektīvos vēlētos 
dziedāt, dejot, darboties teātrī un 
zīmēt.
  Uz jautājumu, kurā nedēļas nogalē 
labprātāk apmeklētu pasākumus, 
lielākā daļa aptaujāto atzīmējuši, ka 

ērtākā būtu otrā nedēļas nogale, lai 
gan arī citās organizētiem pasāku-
miem Mālupē apmeklētāji būtu.
 Anketā iedzīvotāji lūgti minēt arī ie-
rosinājumus, kas, kā atzīst A. Bētere, 
ir dažādi un visi vērā ņemami.
  - Viens ieteikums bija vairāk 
informācijas un raibāku piedāvāju-
mu. Iespējams, cilvēkam nepietiek 
ar mazu informācijas lapiņu un viņš 
domā, ka reklāma ir liela luminiscē-
joša lapa, bet tas prasa naudu. Tāpat 
kora mūzikas cienītājs varbūt uzskata, 
ka nekas nenotiek, ja piedāvājumā ir 
tikai deju koncerti. Ir ieteikts orga-
nizēt vairāk pasākumu, bet, domāju, 
ja sadalām 25 pasākumus uz 9 mē-
nešiem, iegūtais rezultāts nemaz nav 
mazs. Tāpat ieteikts izvērtēt vecumu 
grupu vēlmes. Jā, pasākumi vairāk 
ir vērsti uz visu ģimeni un mazāk ir 
šauram lokam domātu, tādēļ pieļauju, 
ja apmeklētājs nav ģimenes cilvēks, 
viņš jūt diskomfortu. Ieteikts rīkot 
kopīgas Jāņu svinības 23. jūnijā. Te 

uzreiz jāpaskaidro, ka katrs pasā-
kums maksā to, ko maksā. Ja ikdienā 
pasākums maksās latu, tad 23. jūnijā 
jārēķinās, ka par biļeti būs jāmak-
sā divi lati. Anketās pausta vēlme 
Mālupē dzirdēt kādu no dziedošajām 
ģimenēm, taču mums jādomā, vai būs 
tik daudz apmeklētāju, lai nodrošinātu 
samaksu, ko ģimene vēlēsies saņemt, 
jo pagasta pārvaldei nav jābūt dono-
ram. Ieteikts arī saskaņot pasākumus, 
lai tie nenotiktu vienlaikus vairākās 
vietās, - stāsta A. Bētere.
  Sofikalna iedzīvotāji izteikuši vēlmi, 
lai tur tiktu atjaunots tautas nams. 
A. Bētere aicina izprast, ka uz vietas 
dzīvojošo iedzīvotāju skaits nav tāds, 
lai pārvaldei būtu ekonomiski šo ēku 
atjaunot un uzturēt.
   - Mālupes saieta nams ir uzbūvēts 
visiem mālupiešiem un es ceru, ka 
pagasta ļaudis to arī izmantos. Ja va-
jadzīgs, pagasts organizē transportu, 
lai uz pasākumu nokļūtu no pagasta 
attālākām vietām, - uzsver A. Bētere.

Ko no kultūras vēlas mālupieši
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Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
Alūksnes novadā

Saistošie noteikumi Nr.35/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada

domes 26.08.2010. lēmumu Nr.501
(protokols Nr.15, 34.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma,, Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu un 
10.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka so-
ciālā dzīvokļa statusu, to veidošanas 
principus, uzturēšanas, apsaimnieko-
šanas, pārvaldīšanas un uzskaites kār-
tību, to personu loku, kas ir tiesīgas 
īrēt sociālos dzīvokļus, kā arī kārtību, 
kādā Alūksnes novada pašvaldība, 
turpmāk – Pašvaldība, sniedz sociālo 
palīdzību, izīrējot sociālos dzīvokļus.

II. Sociālā dzīvokļa statusa noteik-
šana

  2. Sociālā dzīvokļa statusu nosaka 
un atceļ Alūksnes novada dome, 
pamatojoties uz Sociālo pakalpoju-
mu un veselības aprūpes jautājumu 
komitejas atzinumu.
  3. Sociālā dzīvokļa statusu var 
noteikt:
  3.1. Pašvaldības īpašumā (tiesiskā 
valdījumā) esošam neizīrētam dzī-
voklim vai dzīvojamai telpai;
  3.2. Pašvaldības īpašumā (tiesiskā 
valdījumā) esošam izīrētam dzīvok-
lim vai dzīvojamai telpai, ja:
  3.2.1. vienistabas dzīvoklī dzīvo un 
ir deklarēta trūcīga vai maznodrošinā-
ta persona un dzīvokļa kopējā platība 
nepārsniedz 35 m2;
  3.2.2. dzīvoklī dzīvo un ir deklarētas 
trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas, ja dzīvokļa kopējā platība uz 
pirmo personu nepārsniedz 20 m2 un 
15 m2 uz katru nākamo personu.

III. Personas, kurām ir tiesības īrēt 
sociālo dzīvokli

  4. Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir 
trūcīgai/maznodrošinātai ģimenei 
(personai) vai sociāli mazaizsargātai 
personai (ģimenei), kuras atbilst 
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām” 
5.panta pirmās daļas nosacījumiem. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar sais-
tošajiem noteikumiem Nr.40/2010, 
kas apstiprināti ar 2010.gada 23.sep-
tembra  lēmumu Nr.604, protokols 
Nr.17, 75.p., kas stājas spēkā ar 
23.10.2010.).
  4.1. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.40/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.604, 
protokols Nr.17, 75.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  4.2. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.40/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.604, 
protokols Nr.17, 75.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  5. Alūksnes novada domes Dzī-
vokļu komisija, turpmāk – Dzīvokļu 
komisija, neizvērtējot tiesības īrēt 
sociālo dzīvokli, var pieņemt lēmumu 
personai (ģimenei) izīrēt sociālo 
dzīvokli ārkārtas situācijā, ja stihiskas 
nelaimes vai iepriekš neparedzamu 
apstākļu dēļ (piemēram, ugunsgrēks, 
plūdi, vētra) līdzšinējā dzīvojamā 
telpa kļuvusi nelietojama.

IV. Dokumentu iesniegšanas 
kārtība

  6. Persona, kura vēlas īrēt sociālo 
dzīvokli un kura ir deklarējusi savu 
dzīves vietu Alūksnes novada pašval-
dības teritorijā, un tai ir tiesības īrēt 
sociālo dzīvokli, Pašvaldībā iesniedz:
  6.1. iesniegumu, kuru parakstījuši 
visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kas 
pretendē uz palīdzību (pielikums 
Nr.1);
  6.2. dokumentus, kuri norādī-
ti Ministru kabineta 30.06.1998. 
noteikumu Nr. 233 “Noteikumi par 
dokumentiem, kas apliecina personas 
(ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzī-
vokli, un dzīvokļa kopējās platības 
normām” 2. punktā;
  6.3. izziņu par personas dzīvesvietā 
reģistrētām personām;
  6.4. dokumenta kopiju, kas pamato 
personai pienākošos palīdzību (tiesas 
sprieduma, dzīvojamās telpas īres 
līguma u.c. dokumentu kopija). Ja 
dokumentu kopija nav apliecināta 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
jāuzrāda oriģināls;
  6.5. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.40/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.604, 
protokols Nr.17, 75.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  7. Nepieciešamības gadījumā var 
tikt pieprasīti papildus dokumenti 
informācijas papildināšanai vai 
precizēšanai. Ziņas par ģimenes 
(personas) atbilstību trūcīgas vai 
maznodrošinātās personas statusam 
pārbauda Dzīvokļu komisija, ņemot 
vērā Alūksnes novada Sociālā dienes-
ta informāciju. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.40/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.604, 
protokols Nr.17, 75.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  8. Dzīvokļu komisija izskata 
personu iesniegumus, ja nepiecie-
šams, pieaicinot iesnieguma adresātu 
paskaidrojumu sniegšanai, un saga-
tavo lēmuma projektu par personas 
(ģimenes) atzīšanu par tiesīgu īrēt 
sociālo dzīvokli, ko iesniedz Sociālo 
pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komitejai.
  9. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.40/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.604, 
protokols Nr.17, 75.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  10. Pašvaldībai ir tiesības atteikt 
atzīt personu (ģimeni) par tiesīgu 
saņemt Pašvaldības palīdzību sociālā 
dzīvokļa izīrēšanā, ja persona (ģi-
mene) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir 
pasliktinājusi savus dzīves apstākļus, 
atļaujot dzīvokli privatizēt trešajai 
personai, atsakoties pieņemt manto-
jumu par labu trešajai personai vai 
bez tiesas sprieduma par īres līguma 
izbeigšanu, labprātīgi izbeigusi īres 
līgumu un atbrīvojusi īrēto dzīvojamo 
telpu.

  11. Personu (ģimeni) atzīst par tie-
sīgu īrēt sociālo dzīvokli ar Dzīvokļu 
komisijas lēmumu, ja ir saņemts 
personai labvēlīgs Sociālo pakalpo-
jumu un veselības aprūpes jautājumu 
komitejas atzinums.

V. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtī-
ba un līguma noslēgšanas kārtība

  12. Personas (ģimenes), kuras ir 
tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, tiek 
reģistrētas reģistrā likuma „Par paš-
valdības palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” noteiktajā kārtībā. Sociālo 
dzīvokļu izīrēšanas reģistru kārto Dzī-
vokļu komisija.
  13. Lēmuma projektu par soci-
ālā dzīvokļa izīrēšanu vai sociālā 
dzīvokļa statusa piešķiršanu sagatavo 
Dzīvokļu komisija un iesniedz Soci-
ālo pakalpojumu un veselības aprūpes 
jautājumu komitejai. Sociālo pakalpo-
jumu un veselības aprūpes jautājumu 
komiteja izvērtē pamatotību dzīvokļa 
statusa noteikšanai un sociālā dzīvok-
ļa izīrēšanai konkrētai personai.
  13.1. Pirms lēmuma pieņemšanas 
Dzīvokļu komisija noskaidro per-
sonas viedokli īrēt attiecīgo sociālo 
dzīvokli (pielikums Nr. 2). (Ar gro-
zījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.40/2010, kas apstip-
rināti ar 2010.gada 23.septembra  lē-
mumu Nr.604, protokols Nr.17, 75.p., 
kas stājas spēkā ar 23.10.2010.).
  14. Sociālo pakalpojumu un veselī-
bas aprūpes jautājumu komiteja pēc 
13.punktā minēto darbību veikšanas, 
izsniedz atzinumu par personas (ģi-
menes) tiesībām īrēt sociālo dzīvokli.
  15. Lēmumu, pamatojoties uz 
labvēlīgu Sociālo pakalpojumu un ve-
selības aprūpes jautājumu komitejas 
atzinumu, pieņem Dzīvokļu komisija.
  16. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek 
slēgts uz laiku ne ilgāku par sešiem 
mēnešiem, atbilstoši spēkā esošo LR 
normatīvo aktu normām.
  17. Vienu kalendāro mēnesi pirms 
īres līguma termiņa notecēšanas, 
sociālā dzīvokļa īrnieka pienākums 
ir iesniegt dokumentus, kas apliecina 
viņa maznodrošinātā/trūcīgas perso-
nas statusu.
  18. Ja persona (ģimene) pēc sešu 
mēnešu termiņa notecējuma joprojām 
tiek atzīta par trūcīgu vai maznodro-
šinātu, Dzīvokļu komisija saistošo 
noteikumu 13.-15.punkta kārtībā pie-
ņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres 
līguma atjaunošanu. (Ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar saistošajiem noteiku-
miem Nr.40/2010, kas apstiprināti 
ar 2010.gada 23.septembra  lēmumu 
Nr.604, protokols Nr.17, 75.p., kas 
stājas spēkā ar 23.10.2010.).
  19. Sociālā dzīvokļa īres līguma 
termiņu nepagarina, ja persona (ģi-
mene) ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo 
dzīvokli. 
  20. Sociālā dzīvokļa īres līgums 
tiek izbeigts likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 
14.pantā noteiktajos gadījumos un 
kārtībā.

VI. Sociālā dzīvokļa īres un komu-
nālo pakalpojumu maksa

  21. Sociālā dzīvokļa īres maksa tiek 
noteikta 1/3 (vienas trešdaļas) apmērā 
no īres maksas, kas noteikta Pašvaldī-
bai piederošiem dzīvokļiem.
  22. Atlikušās 2/3 (divas trešdaļas) no 
īres maksas, pamatojoties uz apsaim-
niekotāja iesniegtajiem maksājuma 
dokumentiem, tiek segtas no Pašval-
dības sociālā budžeta līdzekļiem.
  23. Pašvaldība no Pašvaldības so-
ciālā budžeta līdzekļiem sedz maksu 
par komunālajiem pakalpojumiem 
(siltumu, ūdeni, atkritumiem un 
kanalizāciju) sociālajā dzīvoklī 70% 
apmērā, pārskaitot to attiecīgi dzīvok-
ļa apsaimniekotājam vai pakalpojuma 
sniedzējam.
  24. Komunālo maksājumu parādi no 
īrniekiem tiek piedzīti normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Sociālo dzīvokļu uzturēšanas, 
apsaimniekošanas un pārvaldīša-
nas kārtība

  25. Sociālo dzīvokļu apsaimnieko-
šanu veic SIA „Alūksnes nami” vai 
attiecīgā Alūksnes novada pašvaldī-
bas pagasta pārvalde. 
  26. Apsaimniekotāja pienākumi ir:
  26.1. veikt sociālo dzīvokļu visu 
telpu apskati, pārbaudīt labierīcību un 
ierīču funkcionēšanu, atzīt dzīvokli 
par dzīvošanai derīgu un sastādīt par 
to apsekošanas aktu;
  26.2. organizēt sociālo dzīvokļu 
remontu, ja sociālā dzīvokļa telpas 
nav derīgas dzīvošanai;
  26.3. slēgt sociālā dzīvokļa īres 
līgumus;
  26.4. nodot īrniekam sociālo dzīvok-
li lietošanas kārtībā saskaņā ar sociālā 
dzīvokļa pieņemšanas-nodošanas 
aktu;
  26.5. kontrolēt īrnieku veikto 
apmaksu par īres un komunālajiem 
pakalpojumiem;
  26.6. informēt Pašvaldību par 
parādiem, kuru apmērs pārsniedz 3 
mēnešu sociālā dzīvokļa īres maksas;
  26.7. 1 (vienu) mēnesi iepriekš 
rakstiski brīdināt sociālo dzīvokļu 
īrniekus par sociālā dzīvokļa īres 
līguma termiņa beigām;
  26.8. informēt Pašvaldību par tai 
piederošo dzīvojamo telpu atbrīvoša-
nu divu nedēļu laikā pirms atbrīvoša-
nas brīža (pielikums Nr. 3).

VIII. Lēmuma apstrīdēšana un 
pārsūdzēšana

  27. Dzīvokļu komisijas pieņemtos 
lēmumus var apstrīdēt Alūksnes no-
vada domē viena mēneša laikā no lē-
muma spēkā stāšanās dienas, savukārt 
Alūksnes novada domes lēmumus 
– pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā likumā noteiktajā kārtībā. (Ar 
grozījumiem, kas izdarīti ar saistoša-
jiem noteikumiem Nr.40/2010, kas 
apstiprināti ar 2010.gada 23.septem-
bra  lēmumu Nr.604, protokols Nr.17, 
75.p., kas stājas spēkā ar23.10.2010.).

Spēkā no 23.10.2010.
Grozījumi:  Saistošie noteikumi Nr.40/2010
  apstiprināti ar Alūksnes novada 
  domes 23.09.2010. lēmumu Nr.604
  (protokols Nr.17, 75.p.)

Saistošie noteikumi Nr.38/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 
domes 23.09.2010. lēmumu 
Nr.574 (protokols Nr.17, 44.p.)

Grozījumi Alūksnes no-
vada domes 09.07.2009. 
saistošajos noteikumos 
Nr.1/2009 „Alūksnes 
novada pašvaldības 
nolikums”

  Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 24.pantu

  Izdarīt Alūksnes novada domes 
09.07.2009. saistošajos notei-
kumos Nr.1/2009 „Alūksnes 
novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

14.punktā:
izslēgt 14.46., 14.47., 14.48., 
14.49., 14.50., 14.51., 14.52., 
14.53., 14.54., 14.55., 14.56., 
14.57., 14.58., 14.59., 14.60., 
14.61., 14.63., 14.64., 14.65., 
14.66., 14.67., 14.68., 14.69., 
14.70., 14.71., 14.72., 14.73., 
14.74., 14.75., 14.76., 14.77., 
14.78., 14.79., 14.81., 14.84. 
apakšpunktus.



6.  Alūksnes Novada Vēstis

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

22.10.2010.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Alūksnes novadā

Saistošie noteikumi Nr.36/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 26.08.2010. lēmumu Nr.502
(protokols Nr.15, 35.p.)

 I. Vispārīgie jautājumi

  1. Saistošie noteikumi „Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Alūksnes novadā”, turpmāk – notei-
kumi, nosaka personu kategorijas, 
kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, 
kārtību, kādā personas reģistrējamas 
palīdzības reģistrā un izslēdzamas 
no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, 
kā arī pašvaldības institūcijas, kuras 
reģistrē personas un sniedz palīdzī-
bu.
  2. Alūksnes novada pašvaldības 
(turpmāk tekstā – Pašvaldība) pa-
līdzība dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā (turpmāk tekstā – Palīdzība) 
tiek sniegta tikai Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā deklarētām 
un Palīdzības reģistrā reģistrētām 
personām, izņemot gadījumus, kad 
stihiskas nelaimes vai avārijas rezul-
tātā personas īrētā vai īpašumā esošā 
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja 
ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un 
šai personai neatliekami nepiecieša-
ma palīdzība.
  3.Palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 
jautājumu risināšanā un dzīvokļu 
izīrēšanā sniedz Alūksnes novada 
pašvaldības Dzīvokļu komisija (turp-
māk – Dzīvokļu komisija), kurai 
Pašvaldība ir uzdevusi šo funkciju.
  4. Lēmumu par personas reģistrē-
šanu vai izslēgšanu no Palīdzības re-
ģistra, kā arī lēmumu par atteikumu 
personu reģistrēt Palīdzības reģistrā 
pieņem Dzīvokļu komisija.

II. Palīdzības veidi

  5. Pašvaldība sniedz Palīdzību 
šādos Palīdzības veidos:
  5.1. Pašvaldībai piederošās dzīvoja-
mās telpas izīrēšana;
  5.2. nodrošināšana ar pagaidu 
dzīvojamo telpu;
  5.3. Pašvaldības izīrētās dzīvoja-
mās telpas apmaiņa pret citu izīrēja-
mo dzīvojamo telpu;
  5.4. sociālo dzīvokļu izīrēšana.
  6. Pašvaldības sociālo dzīvokļu 
izīrēšanas kārtība tiek noteikta ar 
atsevišķiem Alūksnes novada domes 
saistošajiem noteikumiem.

III. Personu kategorijas, kurām 
sniedzama palīdzība, izīrējot dzī-
vojamo telpu

  7. Papildus likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
(turpmāk tekstā – Likums) 14. panta 
pirmajā daļā minētajām personām 
Pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu 
pirmām kārtām:
  7.1. personai, kura dzīvo denacio-
nalizētā vai likumīgajam īpašniekam 
atdotā mājā un lietojusi dzīvokli līdz 
īpašuma tiesību atjaunošanai un uz 
kuru ir attiecināms viens no šādiem 
nosacījumiem:
  7.1.1. dzīvojamās telpas, kas atro-
das denacionalizētā vai likumīgajam 
īpašniekam atdotā mājā, īres līgums 
ar īrnieku tiek izbeigts, pamatojoties 

uz minētās mājas īpašnieka (izīrētā-
ja) lēmumu veikt šīs mājas kapitālo 
remontu, un remonta veikšana nav 
iespējama, īrniekam dzīvojot mājā 
vai lietojot attiecīgo telpu, un kopš 
īpašuma tiesību atjaunošanas ir 
pagājuši vairāk nekā septiņi gadi, 
kā arī dzīvojamo māju (dzīvojamo 
telpu) nav paredzēts pārbūvēt par 
nedzīvojamo māju (nedzīvojamo 
telpu);
  7.1.2. mājas īpašnieks nepagarina 
dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut 
gan persona pildījusi īres līgumā 
ietvertās saistības, un tā ir:
  7.1.2.1. maznodrošināta persona, ar 
kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā 
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;
  7.1.2.2. atsevišķi dzīvojoša perso-
na, kura sasniegusi pensijas vecumu 
vai ir nestrādājošs invalīds un kurai 
nav likumīgo apgādnieku;
  7.1.2.3. ģimene, kurā visi ģimenes 
locekļi sasnieguši pensijas vecumu 
vai ir nestrādājoši invalīdi un kuriem 
nav likumīgo apgādnieku.
  7.2. maznodrošinātai personai vai 
ģimenei, kuras īrētā dzīvojamā telpa 
ir avārijas stāvoklī;
  7.3. maznodrošinātiem pensionā-
riem, invalīdiem vai ģimenei, kurā 
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, 
kuri dzīvo dzīvošanai nederīgā dzī-
vojamā telpā vai vasaras mītnē;
  7.4. personai, kura audzina bērnu 
invalīdu ar kustību traucējumiem un 
dzīvo īrētā dzīvojamā telpā augstāk 
par pirmo stāvu bez vides pieejamī-
bas;
  7.5. personai, kurai tiek pārtraukta 
pakalpojuma sniegšana ilgstošas 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā, ja tā Pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā dzīvojusi pirms 
iestāšanās ilgstošas aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas institūcijā un tai 
nav iespējams iemitināties iepriekš 
aizņemtajā dzīvojamā telpā.

IV. Reģistrācijas kārtība Palīdzī-
bas saņemšanai

  8. Personas, kuras vēlas saņemt 
Palīdzību, iesniedzot Pašvaldībā 
vai pagasta pārvaldē rakstveida 
iesniegumu, uzrāda personu aplie-
cinošu dokumentu un Zemesgrā-
matas izsniegtu izziņu, ka personai 
nepieder nekustamais īpašums. 
Ziņas par maznodrošinātas perso-
nas statusa piešķiršanu pārbauda 
Dzīvokļu komisija, ņemot vērā 
Alūksnes novada Sociālā dienesta 
informāciju. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.41/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.605, 
protokols Nr.17, 76.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  9. Papildus saistošo noteikumu 
8.punktā norādītajiem dokumentiem:
  9.1. Likuma 14. panta pirmās daļas 
1.punkta „a” un „b” apakšpunktos 
norādītās personas Pašvaldībā vai 
pagasta pārvaldē iesniedz tiesas 
sprieduma, kurš stājies likumīgā spē-
kā, kopiju par izlikšanu no dzīvoja-

mās telpas likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 
28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 pan-
ta otrajā daļā paredzētajos gadījumos 
un vienu no šādiem dokumentiem:
  9.1.1. pensionāra vai invalīda aplie-
cības kopiju; 
  9.1.2. bērna (bērnu) dzimšanas ap-
liecības kopiju vai tiesas lēmuma par 
aizbildnības nodibināšanu kopiju; 
  9.1.3. tiesas sprieduma par aizgād-
nības nodibināšanu kopiju;
  9.2. Likuma 14.panta pirmās 
daļas 1.1 punktā norādītās personas 
Pašvaldībā vai pagasta pārvaldē 
iesniedz:
  9.2.1. politiski represētas personas 
apliecības kopiju;
  9.2.2. tiesas sprieduma, kurš stājies 
likumīgā spēkā, kopiju par izlikšanu 
no dzīvojamās telpas likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta 
pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā 
vai 28.4 panta otrajā daļā paredzēta-
jos gadījumos;
  9.2.3. rakstveida apliecinājumu, ka 
personas lietošanā vai īpašumā nav 
citas dzīvojamās telpas;
  9.3. Likuma 14.panta pirmās 
daļas 2.punktā norādītās personas 
Pašvaldībā vai pagasta pārvaldē ie-
sniedz tiesas sprieduma, kurš stājies 
likumīgā spēkā, kopiju par izlikšanu 
no dzīvojamās telpas gadījumos, 
ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta 
piedziņa sakarā ar maksājumiem 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu, mājas 
uzturēšanu, ekspluatāciju vai remon-
ta izdevumiem un vienu no šādiem 
dokumentiem: 
  9.3.1. pensionāra vai invalīda aplie-
cības kopiju; 
  9.3.2. bērna dzimšanas apliecības 
kopiju vai tiesas sprieduma par aiz-
bildnības nodibināšanu kopiju; 
  9.3.3. tiesas sprieduma par aizgād-
nības nodibināšanu kopiju; 
  9.3.4. politiski represētās perso-
nas apliecības kopiju un rakstveida 
apliecinājumu, ka personas lietošanā 
vai īpašumā nav citas dzīvojamās 
telpas;
  9.4. Likuma 14.panta pirmās daļas 
3.punktā norādītās personas Pašval-
dībā vai pagasta pārvaldē iesniedz:
  9.4.1. tiesas lēmuma par aizbild-
nības nodibināšanu vai ievietošanu 
bērnu aprūpes un audzināšanas 
iestādē vai audžuģimenē kopiju;
  9.4.2. bāriņtiesas lēmuma kopiju 
par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa 
pienākumu pildīšanas, ja lēmumu 
nav pieņēmusi Alūksnes novada 
bāriņtiesa. Ziņas par pieņemto 
Alūksnes novada bāriņtiesas lēmu-
mu pārbauda Dzīvokļu komisija, 
ņemot vērā Alūksnes novada bāriņ-
tiesas informāciju (Ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar saistošajiem noteiku-
miem Nr.41/2010, kas apstiprināti 
ar 2010.gada 23.septembra  lēmumu 
Nr.605, protokols Nr.17, 76.p., kas 
stājas spēkā ar 23.10.2010.).
  9.5. Likuma 14.panta pirmās daļas 
4.punktā norādītās personas Pašval-
dībā vai pagasta pārvaldē iesniedz:

  9.5.1. repatrianta statusu apliecino-
šu dokumentu;
  9.5.2. arhīva izziņu par repatrianta, 
viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo 
pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļo-
šanas no Latvijas;
  9.6. Likuma 14.panta pirmās 
daļas 4.1 punktā norādītās personas 
Pašvaldībā vai pagasta pārvaldē 
iesniedz politiski represētas personas 
apliecības kopiju;
  9.7. Likuma 14.panta pirmās daļas 
5.punktā norādītās personas Pašval-
dībā vai pagasta pārvaldē iesniedz 
brīvības atņemšanas vietas izdotu 
noteikta parauga izziņu, kurā norā-
dīts atbrīvošanas pamats un faktiski 
izciestais brīvības atņemšanas soda 
laiks;
  9.8. saistošo noteikumu 7.1.apakš-
punktā norādītās personas Pašvaldī-
bā vai pagasta pārvaldē iesniedz:
  9.8.1. dzīvojamās telpas īres līguma 
kopiju;
  9.8.2. lēmuma kopiju par namīpa-
šuma denacionalizāciju vai atdošanu 
likumīgajam īpašniekam vai tiesas 
sprieduma kopiju par īpašuma 
tiesību atjaunošanu (iesniedz mājas 
īpašnieks) un vienu no šādiem 
dokumentiem: likuma „Par dzīvo-
jamo telpu īri” 28.4 panta trešajā 
daļā norādītos dokumentus; bērna 
(bērnu) dzimšanas apliecības kopiju 
vai tiesas sprieduma par aizbildnības 
nodibināšanu kopiju; pensionāra vai 
invalīda apliecības kopiju; īpašnieka 
rakstisku atteikumu pagarināt dzīvo-
jamās telpas īres līgumu;
  9.9. saistošo noteikumu 7.2. punktā 
norādītās personas Pašvaldībā vai 
pagasta pārvaldē iesniedz būvek-
spertīzes slēdzienu par ēkas tehnisko 
stāvokli un dzīvojamās telpas īres 
līgumu;
  9.10. saistošo noteikumu 7.3. 
punktā norādītās personas Pašval-
dībā vai pagasta pārvaldē iesniedz 
pensionāra vai invalīda apliecības 
kopiju vai bērna (bērnu) dzimšanas 
apliecības kopiju;
  9.11. saistošo noteikumu 7.4. 
punktā norādītās personas Pašval-
dībā vai pagasta pārvaldē iesniedz 
dzīvojamās telpas īres līgumu un 
medicīnas iestādes atzinumu par bēr-
nu invalīdu ar kustību traucējumiem;
  9.12. svītrots. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.41/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.605, 
protokols Nr.17, 76.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  9.13. saistošo noteikumu 7.5. pun-
ktā norādītās personas Pašvaldībā 
vai pagasta pārvaldē iesniedz ilgsto-
šas aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas institūcijas atzinumu, ka personai 
var tikt pārtraukta pakalpojumu 
sniegšana (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.41/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.605, 
protokols Nr.17, 76.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  10. Iesniedzot 8. un 9.punktā 
minēto dokumentu kopijas, persona 

Spēkā no 23.10.2010.
Grozījumi: Saistošie noteikumi Nr.41/2010
  apstiprināti ar Alūksnes novada 
  domes 23.09.2010. lēmumu Nr.605
  (protokols Nr.17, 76.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 7.panta sesto daļu, 14.panta septīto daļu, 15.pantu,17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu

uzrāda Pašvaldībā vai pagasta pār-
valdē šo dokumentu oriģinālus.
  11. Pēc rakstveida iesnieguma 
un visu 8. un 9. punktā minēto 
dokumentu saņemšanas Dzīvokļu 
komisija ne vēlāk kā viena mēneša 
laikā izskata un pieņem lēmumu par 
personas atzīšanu par tiesīgu saņemt 
palīdzību un iekļaušanu Palīdzības 
reģistrā.
  12. Katru gadu pēc stāvokļa uz 
1.janvāri Dzīvokļu komisija pieņem 
lēmumu par Palīdzības reģistrā ie-
kļauto datu precizēšanu un personu 
palīdzības kārtas numuru pārreģis-
trēšanu.

V. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas 
secība

  13. Pašvaldībai piederošo brīvo 
dzīvokļu uzskaiti veic Dzīvokļu ko-
misija, pamatojoties uz Pašvaldības 
dzīvojamā fonda apsaimniekotāju 
– sabiedrības ar ierobežotu atbildī-
bu „Alūksnes nami” un Alūksnes 
novada pagastu pārvalžu sniegtajām 
ziņām.
  14. Palīdzības reģistra ietvaros 
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģis-
trācijas secībā visā Alūksnes novada 
teritorijā.
  15. Rakstveida piedāvājumā 
personai īrēt dzīvojamo telpu dzī-
vokļu komisija norāda piedāvātās 
dzīvojamās telpas adresi, platību, 
istabu skaitu, stāvu, kurā telpa 
atrodas, labiekārtojuma līmeni, īres 
maksas apmēru, īres līguma termiņu, 
dienu, kad persona var iepazīties ar 
šo telpu. Piedāvājumam pievieno 
Pašvaldībai piederošās neizīrētās 
dzīvojamās telpas apsaimniekotāja 
sastādītu aktu par to, ka dzīvojamā 
telpa ir derīga dzīvošanai.
  16. Atbildi uz dzīvojamās telpas 
īres piedāvājumu personai jāsniedz 
ne vēlāk kā nedēļas laikā no brīža, 
kad personai bija iespēja iepazīties 
ar dzīvojamās telpas stāvokli.
  17. Lēmumu par dzīvojamās telpas 
izīrēšanu pieņem Dzīvokļu komisija.
  18. Neizīrētu Pašvaldības īpašumā 
esošu dzīvojamo telpu piedāvā īrēt 
šādā secībā: 
  18.1. personām, kurām saskaņā 
ar Likumu neatliekami sniedzama 
palīdzība; 
  18.2. ja iepriekš minēto Personu 
nav jeb visas no īrējamā dzīvokļa 
atteikušās, iesniedzot rakstisku 
atteikumu, telpas reģistrācijas secībā 
tiek piedāvātas Personām, kuras 
ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 
pirmām kārtām;
  18.3. ja nav šo Noteikumu 18.1.un 
18.2. apakšpunktā minēto personu 
jeb tās no piedāvājuma atteiku-
šās, tad neizīrēto dzīvojamo telpu 
reģistrācijas secībā piedāvā īrēt 
personām, kuras ar dzīvojamo telpu 
nodrošināmas vispārējā kārtībā.
  19. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.41/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.605, 
protokols Nr.17, 76.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  20. Mēneša laikā pēc lēmuma par 
Palīdzības sniegšanu stāšanās spēkā 
personai ir jānoslēdz īres līgums 
ar pašvaldības dzīvojamā fonda 
apsaimniekotāju - SIA „Alūksnes 
nami” vai attiecīgo Alūksnes novada 
pagasta pārvaldi, jādeklarē dzīves-
vieta īrētajā dzīvojamajā telpā un 
jāatbrīvo iepriekšējā dzīvojamā 
telpa.

(Turpinājums 7. lappusē)
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  21. Svītrots (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.41/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.605, 
protokols Nr.17, 76.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
  22. Ja persona atteikusies no trim 
dažādiem dzīvošanai derīgiem 
dzīvojamo telpu īres piedāvāju-
miem, vai arī nav sniegusi Dzīvokļu 
komisijai atbildi uz saņemtajiem 
piedāvājumiem šajos saistošajos 
noteikumos noteiktajā termiņā, šī 
persona attiecīgā veida palīdzības 
reģistrā pārreģistrējama ar pēdējo 
kārtas numuru.

VI. Gadījumi, kuros pašvaldība 
atsaka atzīt personu par tiesīgu 
īrēt dzīvojamo telpu

  23. Papildus Likuma 7.panta 
piektajā daļā noteiktajam Dzīvokļu 
komisija pieņem lēmumu atteikt 
atzīt personu par tiesīgu saņemt Li-
kuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā 
minēto palīdzību piecus gadus pēc 
tam, kad persona pirms palīdzības 
lūgšanas apzināti ar savu rīcību pa-
sliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus: 
  23.1. ja personas īrētās dzīvojamās 
telpas īres līgums tiek izbeigts saka-
rā ar dzīvojamās telpas vai mājas bo-
jāšanu vai citādu dzīvojamās telpas 
lietošanas noteikumu pārkāpumu;
  23.2. ja persona labprātīgi atbrīvo-
jusi dzīvojamo telpu, kurā iemiti-
nājusies uz beztermiņa īres līguma 
pamata, vai labprātīgi atsakās no 

iespējas pagarināt terminēto dzīvoja-
mās telpas īres līgumu.
  24. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.41/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.605, 
protokols Nr.17, 76.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).
 
VII. Palīdzība īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiņā pret citu īrējamu 
dzīvojamo telpu

  25. Persona, kura īrē Pašvaldībai 
piederošu vai uz likumīga pamata 
lietojumā esošu dzīvojamo telpu, 
var esošo dzīvojamo telpu apmainīt 
pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 
vai Pašvaldībai piederošu izīrējamu 
dzīvojamo telpu tikai ar Dzīvokļu 
komisijas  piekrišanu.
  26. Dzīvojamās telpas apmaiņas 
pret citu dzīvojamo telpu Palīdzības 
reģistrā reģistrē personas, kuras īrē 
Pašvaldībai piederošu dzīvojamo 
telpu un vēlas to apmainīt pret citu 
dzīvojamo telpu (Ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar saistošajiem noteiku-
miem Nr.41/2010, kas apstiprināti 
ar 2010.gada 23.septembra  lēmumu 
Nr.605, protokols Nr.17, 76.p., kas 
stājas spēkā ar 23.10.2010.).
  27. Persona, kura vēlas saņemt šāda 
veida palīdzību, iesniedz Dzīvokļu 
komisijā:
  27.1. iesniegumu, kuru parakstījuši 
visi pilngadīgie ģimenes locekļi un 
persona, ar kuru tiks veikta dzī-
vojamās telpas maiņa, un tās visi 
pilngadīgie ģimenes locekļi;
  27.2. dzīvojamās telpas īres līgumu 

vai līgumus; 
  27.3. izziņu vai izziņas par to, ka 
nav īres un komunālo maksājumu 
parāda par esošo dzīvojamo telpu. 
  28. Pēc rakstveida iesnieguma un 
visu saistošo noteikumu 27.punktā 
minēto dokumentu saņemšanas 
Dzīvokļu komisija ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā izskata un pieņem 
lēmumu par personas atzīšanu par 
tiesīgu saņemt Palīdzību un par per-
sonas iekļaušanu dzīvojamās telpas 
apmaiņas pret citu dzīvojamo telpu 
Palīdzības reģistrā.
  29. Lēmumu par dzīvojamās telpas 
apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo 
telpu pieņem Dzīvokļu komisija.

VIII.  Dzīvokļu uzturēšanas, ap-
saimniekošanas un pārvaldīšanas 
kārtība

  30. Dzīvokļu apsaimniekošanu veic 
SIA „Alūksnes nami” vai attiecīgā 
Alūksnes novada pašvaldības pagas-
ta pārvalde. 
  31. Apsaimniekotāja pienākumi ir:
  31.1. veikt visu dzīvojamo telpu 
apskati, pārbaudīt labierīcību un 
ierīču funkcionēšanu, atzīt dzīvokli 
par dzīvošanai derīgu un sastādīt par 
to apsekošanas aktu;
  31.2. organizēt dzīvojamo telpu 
remontu, ja dzīvojamās telpas nav 
derīgas dzīvošanai;
  31.3. slēgt dzīvojamās telpas īres 
līgumus;
  31.4. nodot īrniekam dzīvojamo 
telpu lietošanas kārtībā saskaņā ar 
dzīvojamās telpas pieņemšanas - 
nodošanas aktu;

  31.5. kontrolēt īrnieku veikto 
apmaksu par īres un komunālajiem 
pakalpojumiem;
  31.6. informēt Pašvaldību par 
parādiem, kuru apmērs pārsniedz 
dzīvokļa 3 mēnešu īres maksas;
  31.7. 1 (vienu) mēnesi iepriekš 
rakstiski brīdināt dzīvojamās telpas 
īrniekus par dzīvokļa īres līguma 
termiņa beigām;
  31.8. informēt Pašvaldību par tai 
piederošo dzīvojamo telpu atbrīvoša-
nu divu nedēļu laikā pirms atbrīvo-
šanas brīža. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar saistošajiem noteikumiem 
Nr.41/2010, kas apstiprināti ar 2010.
gada 23.septembra  lēmumu Nr.605, 
protokols Nr.17, 76.p., kas stājas 
spēkā ar 23.10.2010.).

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

  32. Dzīvokļu komisijas lēmumu var 
apstrīdēt Alūksnes novada domē.
  33. Alūksnes novada domes lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

X. Noslēguma jautājums

  34. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi, spēku zaudē Alūksnes 
pilsētas domes 18.03.2004. saistošie 
noteikumi Nr.4/2004 „Par kārtību, 
kādā reģistrējamas personas pašval-
dības palīdzības saņemšanai dzīvo-
jamo telpu jautājumu risināšanā un 
šīs palīdzības sniegšanas kārtība” un 
tajos veiktie grozījumi.

Saistošie noteikumi Nr.42/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada domes

23.09.2010. lēmumu Nr.606
(protokols Nr.17, 77.p.)

Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

I.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1. Noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Alūksnes novada pašvaldība 
īsteno Izglītības likuma 46.pantā 
un 47.pantā noteikto pašvaldības 
kompetenci – izsniegt licences 
juridiskām un fiziskām personām, 
kuras nav reģistrētas Izglītības ies-
tāžu reģistrā interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu 
īstenošanai.
  2. Noteikumi nosaka juridisko 
un fizisko personu (turpmāk tekstā 
– Licences pieprasītājs) iesniegto 
izglītības programmu licencēšanas 
dokumentu izvērtēšanas un lēmuma 
par licences izsniegšanu, izsniegša-
nas atteikumu vai licences anulē-
šanas, kā arī citu šajos noteikumos 
minēto darbību veikšanas kārtību.
  3. Interešu un pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu 
licencēšanu veic Alūksnes novada 
Licencēšanas komisija (turpmāk 
tekstā – Komisija).

II. LICENCES PIEPRASĪJUMA 
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  4. Lai saņemtu pašvaldības licenci 
interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmas 
apjomam ir jābūt līdz 160 akadē-
miskajām stundām.
  5. Licences saņemšanai – juridis-
kajai personai – Alūksnes novada 
pašvaldības kancelejā jāiesniedz 
šādi dokumenti: 
  5.1. pieteikums licences saņemša-

nai, kurā jānorāda Licences piepra-
sītāja nosaukums, juridiskā adrese, 
saziņas līdzekļi, kontaktpersonas 
vārds un uzvārds, licencējamās 
izglītības programmas nosaukums; 
  5.2. reģistrācijas apliecības kopija, 
statūtu kopija, kur viens no minē-
tajiem darbības veidiem ir izglītī-
ba, nodokļu maksātāja apliecības 
kopija, dokumenta, kas apliecina 
nodrošinājumu ar vietu un telpām 
licencējamās izglītības program-
mas īstenošanai, kopiju (uzrādot 
oriģinālu); 
  5.3. licencējamās izglītības prog-
ramma valsts valodā divos eksem-
plāros, kas ietver: programmas 
mērķa formulējumu, programmas 
uzdevumus, programmas ilgumu 
stundās, plānoto rezultātu aprakstu, 
izglītības satura aprakstu, program-
mas īstenošanas plānu, programmas 
mērķauditoriju; 
  5.4. dokumenta (apliecības vai ser-
tifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts 
pēc sekmīgas izglītības programmas 
apguves; 
  5.5. izglītības programmas īsteno-
šanai nepieciešamā personāla izglī-
tību apliecinošo dokumentu kopijas. 
Šī prasība neattiecas uz pieaugušo 
neformālo izglītību.
  6. Licences saņemšanai – fiziskai 
personai – Alūksnes novada paš-
valdības kancelejā jāiesniedz šādi 
dokumenti: 
  6.1. pieteikums licences saņemša-
nai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, 
personas kods, deklarētās dzīvesvie-
tas adrese, saziņas līdzekļi, jānorāda 

vieta, kur tiks īstenota izglītības 
programma; 
  6.2. Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta izsniegta privātprakses (ja 
reģistrēta privātprakse) sertifikāta 
kopija un Valsts ieņēmumu dienesta 
izsniegtās nodokļu maksātāja 
reģistrācijas apliecības kopija vai 
komersanta reģistrācijas apliecības 
kopija (uzrādot oriģinālu); 
  6.3. licencējamā programma valsts 
valodā divos eksemplāros, kas ie-
tver: programmas mērķa formulēju-
mu, programmas uzdevumus, prog-
rammas ilgumu stundās, plānoto 
rezultātu aprakstu, izglītības satura 
aprakstu, programmas īstenošanas 
plānu, programmas mērķauditoriju; 
  6.4. dokumenta (apliecības vai ser-
tifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts 
pēc sekmīgas izglītības programmas 
apguves; 
  6.5. dokumenta, kas apliecina 
nodrošinājumu ar vietu un telpām 
licencējamās izglītības programmas 
īstenošanai, kopiju.

III. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS 
UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪ-
BA

  7. Komisija: 
  7.1. izvērtē Licences pieprasītāja 
iesniegtos pieteikumus un tiem 
pievienotos dokumentus; 
  7.2. pārbauda iesniegto dokumen-
tu atbilstību likumiem un citiem 
normatīvajiem aktiem; 
  7.3. pieņem lēmumu par: 
  7.3.1. licences izsniegšanu uz 

laiku, ne ilgāku par 2 (diviem) 
gadiem;
  7.3.2. atteikumu izsniegt licenci;
  7.3.3. papildu informācijas piepra-
sīšanu;
  7.3.4. izsniegtās licences anulē-
šanu; 
  7.3.5. licences termiņa pagarinā-
šanu;
  7.4. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 
licences pieteikuma saņemšanas 
Komisija izskata saņemtos pieteiku-
mus, tiem pievienotos dokumentus 
un pieņem vienu no 7.3.punktā 
minētajiem lēmumiem; 
  7.5. noformē un izsniedz licences; 
  7.6. apkopo informāciju par intere-
šu izglītības un pieaugušo neformā-
lās izglītības programmu īstenošanu 
pašvaldības teritorijā.
  8. Komisijai ir tiesības pieņemt 
lēmumu par atteikumu izsniegt 
licenci, ja: 
  8.1. iesniegtie dokumenti vai tajā 
norādītās ziņas neatbilst normatīvo 
aktu vai šo noteikumu prasībām; 
  8.2. licences pieteicējs ir sniedzis 
nepatiesas ziņas; 
  8.3. licencējamā izglītības 
programma neatbilst pieaugušo 
neformālās vai interešu izglītības 
kritērijiem.
  9. Komisijai ir tiesības pieņemt lē-
mumu par agrāk izsniegtas licences 
anulēšanu, ja: 
  9.1. licences saņēmējs gada laikā 
pēc tās saņemšanas nav uzsācis īste-
not licencēto interešu vai pieaugušo 
neformālās izglītības programmu; 
  9.2. licencētās interešu un pieau-

gušo neformālās izglītības program-
mas īstenošanā konstatēti normatīvo 
aktu pārkāpumi; 
  9.3. nav nodrošināta kvalitatīva 
programmas īstenošana; 
  9.4. juridiskā persona tiek likvi-
dēta; 
  9.5. licences īpašnieks, saņemot 
licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.
  10. Par licences anulēšanu licencē-
tā persona tiek informēta rakstiski 
ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā 
pēc attiecīgā Komisijas lēmuma 
pieņemšanas.
  11. Ja licences saņemšanai iesnieg-
tajos dokumentos nav pietiekama 
informācija, lai izlemtu par licences 
pieprasījuma izskatīšanu, Komisijai 
ir tiesības pieprasīt papildu informā-
ciju. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc attiecīga lēmuma 
pieņemšanas licences pieteicējam 
nosūta paziņojumu, kurā tiek norā-
dīta nepieciešamā informācija vai 
dokumenti. Ja pieprasītā informā-
cija vai dokumenti netiek iesniegti, 
Komisijai ir tiesības paziņot, ka 
pieteikums par licences saņemšanu 
tiek atstāts bez izskatīšanas.
  12. Komisija jebkurā laikā ir tiesī-
ga pārbaudīt izglītības programmas 
īstenošanu.
  13. Informācija par pieaugušo 
neformālās vai interešu izglītības 
licences anulēšanu tiek publicē-
ta laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis”.
  14. Komisijas pieņemto lēmumu 
var apstrīdēt Alūksnes novada 
domē normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

  15. Licences, kuras Licences 
pieprasītājam izsniegtas līdz šo 
noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir 
derīgas līdz tajās norādītā derīguma 
termiņa beigām.

Saistošie noteikumi Nr.39/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 
domes 23.09.2010. lēmumu 
Nr.575 (protokols Nr.17, 45.p.)

„Grozījumi Alūksnes 
novada domes 18.03.2010. 
saistošajos noteikumos 
Nr. 11/2010 „Kārtība, 
kādā Alūksnes no-
vada pašvaldība sedz 
braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu 
izglītojamiem” 

Izdoti, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu, Ministru kabineta 
04.08.2009. noteikumu Nr.872 
,,Noteikumi par pasažieru 
kategorijām, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla 
maršrutos” 12. un 13.punktiem

Izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 18.03.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 
11/2010 „Kārtība, kādā 
Alūksnes novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamiem” – svītrot 
saistošo noteikumu 2.1. un 
3.1.apakšpunktā vārdus „un 
kuriem nepieciešama atšķirīga 
izglītības programma”.



8.  Alūksnes Novada Vēstis 22.10.2010.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 01.11.2010.
04.11.2010.

13.00 – 14.00
13.00 – 14.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ Pirms finanšu komitejas
22.11.2010.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Elita LAIVA 10.11.2010.
10.11.2010.

8.30 – 9.30
14.00 – 15.00

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

Ēriks MEDISS 25.11.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 05.11.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS 03.11.2010. 14.00 – 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 23.11.2010.
23.11.2010.

9.00 – 10.00
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 05.11.2010.
12.11.2010.

8.30 – 9.30
10.00 – 12.00

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

Laimonis SĪPOLS 25.11.2010. 14.00 – 15.00 Liepnas pagasta pārvaldē

Andis ZARIŅŠ 15.11.2010. 16.00 – 17.00 Jaunlaicenes pagasta „Dārziņi 21”

Askolds ZELMENIS 10.11.2010. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 08.11.2010.
15.11.2010.

9.00 – 10.00
13.00 – 14.00

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

Valda ZELTIŅA 03.11.2010.
10.11.2010.

16.00 – 17.00
9.00 – 10.00

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

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki novembrī

Apmeklētāju pieņemšana novembrī

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā novembrī
Sporta pasākumi
  4. novembrī 20.00 E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē Latvijas 
basketbola amatierlīgas spēle Alūksne - 
Beverīna (Valmiera).
  21. novembrī 10.00 Bērnu un jau-
natnes sporta skolas angārā Alūksnes 
novada čempionāts novusā.
  25. novembrī 20.00 E. Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas sporta zālē Latvijas 
basketbola amatierlīgas spēle Alūksne 
-  Pārgauja (Cēsis).

Alūksnes muzejā
Izstādes:
  Alūksnes mākslinieku kopizstāde „5. 
rudens”;  ceļojošā izstāde no Paula 
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 
„Alkohols cilvēka organismā”;  „Senču 
istaba”; „Paskatieties spogulī”; „Krust-
punktā”; P. Zālīša kolekcijas izstāde 
„Mehāniskie mūzikas instrumenti”. 

Pastāvīgās ekspozīcijas:
  „Marienburgas cietoksnis 1342. 
– 1702.” ; „Stāsts par Leo Kokli”; 
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes 
liecinieki”; „Totalitārā režīmā cietušo 
piemiņas istaba”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
  01. – 22.11. Mana Latvija žūžo eglēs/
Tepat aiz loga Alūksnes parkā... /D. 
Sliņķe/
  01. – 30.11. Izstāžu cikls par literātiem 
– novadniekiem „Starp savējiem būt 
savējam. Daina Avotiņa”
  01. – 30.11. „Es uzdrīkstēšos nenobī-
ties” /O. Vācietis/ 
  01. – 30.11. Videi draudzīgs dzīves-
veids
  08. – 14.11. Lasām Ziemeļvalstu 
literatūru! 
  01. - 10.11. Mārtiņdienas prieki
  15. – 18.11. Mana Tēvu zeme – Latvija

Pasākumi:
  „Kaut ko labu” - tikšanās ar literāti I. 
Krūmiņu ciklā „Ciemos pie Ezerlāses”
  Informatīvs seminārs „Dzīvesveids un 
sabiedrības veselība” 
  29.11. Jauno grāmatu diena 
  01. – 26.11. Ceļojums pa bibliotēku 
kopā ar bibliotēkas peli - sākumskolas 
un bērnudārza bērniem 
  Tikšanās ar latviešu bobsleja stūmēju 
I. Dambi
  08. – 14.11. Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa
  01. – 30.11. Bērnu žūrija - 2010 
turpina rullēt!

Alūksnē
  6. novembrī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā teatrāli muzikāla komēdija 
„Dancis pa trim”. Lomās L. Kugrēna, 
A. Ozoliņa un V. Šoriņš. Biļetes cena: 
pie galdiņiem Ls 3,50, sēdvietas zālē 
Ls 2,50. Darbosies kafejnīca. Biļetes 
iepriekšpārdošanā Tautas namā no 25. 
oktobra (k. t. 64322834; 29418718).
  7. novembrī 10.00 - 14.00 Alūksnes 
pilsētas Tautas nama spoguļzālē TLMS 
„Kalme” organizēts seminārs „Tekstil-
mozaīkas tehnikas apgūšana”. Semināru 
vadīs A. Rācenāja (Rīga). Informācija, 
pieteikšanās pa tālr. 29374625.
  11. novembrī 16.00 Alūksnes Bērnu 
un jauniešu centra zālē Alūksnes novada 
jauniešu konkursa „Es sabiedrībai un 
Latvijai” laureātu apbalvošana.
  26. novembrī 15.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā mūsdienu deju jaunrades 
konkurss Alūksnes un Apes novadu 
skolēniem „Jaunie dejojošie talanti un 
dīdžeji”.

  Alsviķu pagastā
  5. novembrī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā DISENĪTE bērniem, spēlēs DJ 
Gagadance. Ieeja Ls 0,50.
  11. novembrī 10.00 Karvas Brāļu 
kapos piemiņas brīdis – Tēvzemes 
mīlestības stunda, godinot brīvības cīņu 
dalībniekus.
  11. novembrī 11.00 Alsviķu kultūras 
namā pensionāru kopas „Noskaņa” 
kopā sanākšana – tikšanās ar V. Kokli 
- Līviņu, S. Melni un A. Voicišu literāri 
muzikālā kompozīcijā „Kādas sievietes 
stāsts „Mīlēt nozīmē dzīvot””.
  17. novembrī 20.00 Alsviķu kultūras 
namā svinīgs sarīkojums, veltīts LR 
proklamēšanas 92. gadadienai – Strau-
tiņu pamatskolas jauno mazpulcēnu 

svinīga uzņemšana; koncertprogramma 
„Manā četristabu sirdī” – radošā apvie-
nība „S&G” no Apes. Pulksten 22.00 
atpūtas vakars, spēlēs grupa „PA-PA 
BLICE” no Apes. Darbosies bufete. 
Ieeja Ls 1,50, pēc pulksten 24.00 – Ls 2.
  24. novembrī 17.00 Alsviķu kultūras 
namā Leļļu teātra izrāde bērniem „Kas 
zaķīti pasargās”. Ieeja Ls 0,75.
  Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Dzejniekam Valdim Atālam – 60”, 
„Dzejniekam Aleksandram Blokam 
– 130”, „Rakstniekam, žurnālistam 
Markam Tvenam – 175”, tematiskās 
izstādes: „Mārtiņi – saimnieciskā gada 
noslēgums”, „Svēts mantojums šī zeme 
mūsu tautai”, „Latvijas valsts proklamē-
šanas diena”.
  Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: 
„Rakstniecei M. Mičelai – 110”, 
„Rakstniekam M. Tvenam – 175”, 
tematiskās izstādes: „Latvija - tauta, 
zeme un valsts”, „Mārtiņdiena, Mārtiņ-
diena...”.

Annas pagastā
 20. novembrī 19.00 Annas kultūras 
namā Annas dramatiskā kolektīva 
izrāde. Rutku tēvs  „Inteliģentās dāmas 
jeb iepazīšanās nopietnos nolūkos”.  
Pulksten 20.30 dueta „Sandra” koncerts 
– balle „Tā viņa teica”. Ieeja uz izrādi 
Ls 1, uz balli - Ls 2, uz visu vakaru – Ls 
2,50.

Ilzenes pagastā
  11. novembrī ziedu nolikšana Lāčplē-
ša kara ordeņa kavalieru atdusas vietās 
Zeltiņu un Gaujienas kapos.
  18. novembrī pulksten 18.00 Ilzenē 
lāpu gājiens, centrā „Dailes” Ilzenes 
pamatskolas skolēnu un centra „Dailes” 
mākslinieciskās darbnīcas dalībnieku 
darbu izstāde „Atspulgi manā zemē”, li-
terāri muzikāls uzvedums „Mūsu tautai 
vajadzētu būt laimīgai”.
  No 25. novembra centra „Dailes” 
izstāžu zālē „Ziemassvētku dāvanu 
izstāde”.

Jaunannas pagastā
  2. novembrī 14.00 Jaunannas tautas 
namā „TIRGUS Mārtiņdienu gaidot” .
  13. novembrī 19.30 Jaunannas tautas 
namā pasākums „ Ar mīlestību Jaunan-
nai”. Piedalās Jaunannas dramatiskais 
kolektīvs, bērnu teātris, deju kopa „Jau-
nanna”, Izglītības centra „Mūza” vokāli 
instrumentālais ansamblis, Jaunannas 
pamatskolas koris. Ieeja uz pasākumu 
Ls 0,50. Pulksten 22.00 balle kopā ar 
grupu „PA – PA BLICE”. Ieeja uz balli 
Ls 1,50.

Jaunalūksnes pagastā
  11. novembrī 17.00 lāpu gājiens Bejā 
uz Somu karavīru Brāļu kapiem.
  No 15. novembra Kolberģa tautas 
nama foajē fotoizstāde par Jaunalūksnes 
pagastu „Toreiz un tagad”.
  17. novembrī Bejas bibliotēkā interešu 
klubiņa „Pipariņš” pasākums „Zini - 
dzimtene ir tikai viena”.
  18. novembrī Bejas novadpētniecības 
centrā fotoizstāde par Jaunalūksnes 
pagastu „Toreiz un tagad”.
  20. novembrī 19.00 Kolberģa tautas 
namā valsts svētku sarīkojums „Mana 
Latvija” - jauktā kora „Wenden” (Cēsis) 
koncerts un balle kopā ar grupu „Bru-
ģis” (Madona). Ieeja brīva.
  Jaunalūksnes pagasta bibliotēkā 
literatūras izstādes „Tu mana, Latvija”, 
„Dailes teātrim - 90”, „Kad kokiem 
putni zuduši un lapas,/Tu pēkšņi ieraugi 
pats sevi…”, „Putni latvju dainās”.
  Bejas bibliotēkā literatūras izstādes 
„Mārtiņdiena nāk pa kailu lauku,/
Mārtiņdienai plaukstās pirmais sniegs” 
(K. Apškrūma), „Latvija piedzima 
novembrī...”.

Jaunlaicenes pagastā
  6. novembrī 18.00 Jaunlaicenes tautas 
namā filmu „Jaunlaicene 80-tajos” un 
„Jaunlaicenes pagasta svētki 2005” 
demonstrējumi. Ieeja Ls 0,30.
  11. novembrī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā domubiedru grupas „Par 
veselīgu dzīvesveidu” tikšanās ar psiho-
loģi D. Sliņķi.
  13. novembrī 19.00 Jaunlaicenes 
tautas namā amatierteātra „Jumts” 10 
gadu jubilejas pasākums „Mirkļos, kuri 
izdodas”.
  18. novembrī 19.00 Jaunlaicenes tau-

tas namā LR Neatkarības pasludināša-
nas gadadienai veltīts svinīgs pasākums: 
jaunlaiceniešu godināšana, K. Antesa 
koncerts „Neskaties atpakaļ”. Ieeja 
brīva. Pulksten 22.00 atpūtas vakars ar 
draugiem, dejām un līdzpaņemtajiem 
„groziņiem” kopā ar K. Antesu un viņa 
muzikālo grupu. Ieeja Ls 1.
  Jaunlaicenes bibliotēkā izstādes „V. 
Atālam – 60”, „Jo iet laiks, jo es augu”, 
veltīta LR neatkarības pasludināšanas 
gadadienai.
  Jaunlaicenes muižas muzejā izstādes: 
„Jaunlaicenes muiža”, „Ar dzērvju 
zābakiem kājās...”, atklātais krājums, 
pastaigas stāstnieka pavadībā, interaktī-
vas nodarbības muižas parkā un muzejā.

Kalncempju pagastā
  Kalncempju bibliotēkā literatūras iz-
stādes: „Mārtiņš bija labs vīriņš!”, „Tev 
mūžam dzīvot, Latvija!”.

Liepnas pagastā
  17. novembrī 19.00 Liepnas tautas 
namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts 
pasākums „Ja pēkšņi trīs vēlēšanās man 
liktenis piepildīt ļautu...”.
  26. novembrī 18.00 Liepnas tautas 
namā „Rudens darbi padarīti, laiks 
priekam, atpūtai!”. Piedalās folkloras 
kopa „Vīteri” no Rēzeknes.
  Liepnas bibliotēkā literatūras izstādes 
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!” , „Mārtiņ-
dienai gaili kāvu”.

Malienas pagastā
  Malienas tautas nama renovēto telpu 
un jaunās piebūves atklāšanas pasāku-
mu cikls:
  14. novembrī 13.00 Malienas tautas 
namā Baltinavas dramatiskais kolektīvs 
„Palādas” ar uzveduma „Antons un 
radi” jaunāko - 7. daļu. Režisore A. 
Ločmele. Ieeja Ls 1,50, bērniem līdz 12 
gadiem - Ls 0,50.
  19. novembrī 12.00 - 15.00 Malienas 
tautas namā atvērto durvju diena. Pulk-
sten 19.00 svinīgs koncerts „Ar mājas 
sajūtu Latvijā!”, pulksten 21.00 svētku 
balle, spēlē K. Maks. Ieeja Ls 2, pēc 
pulksten 23.30 - Ls 2,50.
  27. novembrī 21.00 Malienas tautas 
namā diskotēka jauniešiem. Spēlē „Prie-
ka māja” un Reņislavs. Ieeja Ls 1,50, 
pēc pulksten 23.30 – Ls 2.

Mālupes pagastā
  1. – 12. novembrī Mālupes bibliotēkā 
Lāčplēša dienai veltīta tematiska izstāde 
„Paturi to savā sirdī un prātā, paturi 
atmiņā”.
  5. novembrī Mišķu karjerā jaunsargu 
sacensības „Mišķi 2010”. 

  11. novembrī Mālupes kapos Lāčplēša 
dienai veltīts tematisks pasākums ar 
lāpu gājienu un piemiņas brīdi „Manas 
cerības”.
  15. – 30. novembrī Mālupes bibliotēkā 
tematiska izstāde „Manai Latvijai 92”.
  16. novembrī Mālupes bibliotēkā 
tematisks pasākums „Ar mīlestību 
Latvijai”.
  27. novembrī Mālupes Saieta namā 
svinīgs tematisks pasākums „Sirdspuk-
sti Mālupei”.

Mārkalnes pagastā
  5. novembrī 19.00 Mārkalnes tautas 
namā Malienas teātra spēlētāju kopas 
„Pakāpiens” A. Āboltiņa luga „Reiz 
„Mežvidū””. Režisors – A. Āboltiņš. 
Ieeja: Ls 1, bērniem – Ls 0,50, pirms-
skolas vecuma bērniem bez maksas. 
 11. novembrī Mārkalnes bibliotēkā 
literatūras izstāde „11. novembris - 
Lāčplēša diena”.
  16. – 22. novembrī Mārkalnes 
bibliotēkā literatūras izstāde „Latvijas 
Republikas proklamēšanas diena cauri 
gadiem”.
 18. novembrī 19.00 Mārkalnes tautas 
namā svinīgs sarīkojums un koncerts.
 Mārkalnes bibliotēkā literatūras izstāde 
„Rakstniecei Margaritai Mičelai – 110”.

Pededzes pagastā
  11. novembrī 9.00 Pededzes biblio-
tēkā Lāčplēša dienai veltīta literatūras 
izstāde „Skumji, bet fakts”.
  11. novembrī 13.00 „Akmeņdruvās” 
sveču aizdegšana Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru kapuvietā „Vējā saucu…man 
atbalso - Latvija!”.
  13. novembrī 13.00 Pededzes bibliotē-
kā Jauno grāmatu diena „Skaties savas 
tautas liktenī”.
  17. novembrī Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīti 
pasākumi: 9.00 Pededzes bibliotēkā 
literatūras izstāde „Lai slavēta ik diena,/
kad saule spīd un silda”; 13.00 Pededzes 
pamatskolā LR proklamēšanas gadadie-
nai veltīts pasākums; 20.00 Pededzes 
tautas namā LR proklamēšanas gadadie-
nai veltīts svinīgs pasākums, koncerts 
„Ir labi atkal būt šeit”. 

Veclaicenes pagastā
  7. novembrī 14.00 Veclaicenes tautas 
namā A. Tauriņa komēdija 3 cēlienos 
„Pārdotie svētki”. Pirmsjāņu notikumus 
Bumbieru pagastā rādīs Veclaicenes 
teātra kolektīvs un Jaunlaicenes amatier-
teātris „Jumts”. Ieeja: Ls 1.
  12. novembrī 12.00 Veclaicenes tautas 
namā pensionāru pasākums „Vēl nav 

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
1. un 15. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

1. un 15. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
1. un 15. novembrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
12. un 26. novembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

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

vakars...”.
  20. novembrī 19.00 Veclaicenes tautas 
namā LR proklamēšanas dienai veltīts 
pasākums „Latvija mūsu sirdīs un 
prātos”. Ballē spēlēs K. Maks. Ieeja uz 
balli: Ls 1,50.
  15. – 25. novembrī Veclaicenes biblio-
tēkā izstāde „Dzīvo ar Latviju, Elpo ar 
Latviju” (M. Zālīte).

Zeltiņu pagastā
  11. novembrī 16.00 Zeltiņu kapos 
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis.
  11. novembrī 17.00 Zeltiņu tautas 
namā Z. Liepiņa un K. Dimitera mu-
zikālā izrāde „Vadonis” - videoversija. 
Ieeja Ls 1, skolēniem - Ls 0,50.
  18. novembrī 14.00 Zeltiņu tau-
tas namā grupas „PA – PA BLICE” 
koncertprogramma „ Manā četristabu 
sirdī...”. Ieeja brīva. Pulksten 22.00 
Zeltiņu tautas namā ballē spēlēs Kaspars 
no grupas „Forte”. Ieeja – Ls 1,50, pēc 
pulksten 23.00 - Ls 2.
  Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstāde 
„Es piederu savai zemei”.
  8. - 14. novembrī Zeltiņu bibliotēkā 
literatūras izstāde „Ziemeļvalstu rakst-
nieki - bērniem”.
  Zeltiņu muzejā izstādes „Durvis, 
kas tev atvērtas”, „ Gadsimta vējos 
šūpojoties”.

Ziemera pagastā
  13. novembrī 12.00 Māriņkalna tautas 
namā pensionāru pēcpusdiena.
  19. novembrī 17.00 Māriņkalna 
tautas namā jaunu mazpulka dalībnieku 
uzņemšana. Pulksten 18.00 Nacionālās 
operas mākslinieku koncerts „Populāru 
melodiju virpulī”. Piedalās B. Gaure 
un K. Niedra. Koncertmeistare I. Šmite 
– Misiņa. Ieeja brīva. Pulksten 22.00 
balle. Spēlē grupa „Galaktika” (Rēzek-
ne). Ieeja Ls 2.
  Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstādes „Mārtiņi, Mārtiņi!/Rudentiņis 
projām iet/Un ziemai vārti vaļā...” 
(03.11.-12.11.), „11. novembris – Lāč-
plēša diena” (08.11.-13.11.), „Ir tikai 
viena Latvija un citas nav nekur./Tā nāk 
no senču zemes dzīlēm/Un debesīm, kas 
kopā tur” (15.11.-25.11)

 Informācija par komiteju sēdēm 
un domes sēdi tiks precizēta un būs 
pieejama Alūksnes novada
pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 
pagastu pārvaldēs, kā arī Alūksnes 
novada  mājas lapā www.aluksne.lv.

Sēdes novembrī


