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ALŪKSNES NOVADA VĒSTIS

  Alūksnē projekta „Alūksnes 
Jaunās pils kompleksa ēku un 
muižas parka objektu rekons-
trukcija”, kas tiek realizēts ar 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) atbalstu, ietvaros 
sākta Alūksnes muižas parka 
celiņu un Jaunās pils dīķa rekons-
trukcija.

  Šobrīd tiek veikta Alūksnes 
muižas parka celiņu tīkla rekons-
trukcija, atjaunojot nolietojošos 
segumu – demontēts vecais segums, 
lai sagatavotu pamatu jaunā 
seguma ieklāšanai. Rekonstruētie 
celiņi uzlabos pieejamību muižas 
parkam, jo projekta ietvaros 
paredzēts iespēju robežās samazināt 
stāvumus, kā arī izveidot atbilstošas 
nobrauktuves vietās ar trotuāriem 
un ielām. Šos darbus veic SIA 
„Ceļinieks 01”.
  Vienlaikus ar celiņu rekons-
trukciju ainaviski skaistās vietās 
parkā pie celiņiem uzstādīs sešus 
jaunus atpūtas soliņus. Uzsākta 
skulptūru dārza atjaunošana pie 
Alūksnes Jaunās pils, rekonstruējot 
R. Sviles parka dīķa skulptūru 
„Nāra” (tautā saukta „Zuzanna”). 
Minētā skulptūra nogādāta pie 
kalēja Laimoņa Bāliņa, kurš veiks 
skulptūras atjaunošanu kā SIA 
„Ceļinieks 01” apakšuzņēmējs.
  Projekta ietvaros uzsākta Alūksnes 
Jaunās pils dīķa tīrīšana jeb 
rekonstrukcija. Paredzēts padziļināt 
laika gaitā aizsērējušo dīķi, kam 
draud aizaugšana, izmanto-
jot zemessūcēju, kas ir vienīgā 
iespējamā tehnoloģija konkrētajā 
objektā. Šos darbus veiks SIA „La-
bas vides producenti”.
  16. septembrī beidzās piedāvājumu 
iesniegšana izsludinātajā atklātajā 
konkursā par „Alūksnes Jaunās pils 
rekonstrukciju”, tajā skaitā Ledus 

Alūksnē sākta muižas parka celiņu un 
Jaunās pils dīķa rekonstrukcija

pagraba un Apaļā torņa rekon-
strukciju. Pēc atklātā konkursa 
uzvarētāja noskaidrošanas tiks 
uzsākta Alūksnes Jaunās pils 
rekonstrukcija un restaurācija, kas 
saistīta ar ēkas fasādes stāvokļa 
sakārtošanu. Galvenās vei-
camo darbu sadaļas: pilnīga logu 
restaurācija, terases un terases 
balkonu akmens daļu restaurācija, 
Ziemeļu fasādes ieejas portāla 
akmens daļu restaurācija, Alūksnes 
pils ieejas durvju restaurācija, pils 
fasādes rekonstrukcija. Varēs uzsākt 
arī pašreiz tehniskā stāvokļa dēļ 
neizmantojamo Alūksnes Jaunās 
pils kompleksa ēku - Ledus pagraba 
un Apaļā torņa jeb Vīna pagraba 
rekonstrukcijas darbus. Ledus 
pagrabs rekonstrukcijas rezultātā 
tiks piemērots amatnieku darbnīcas 
izvietošanai, bet Apaļais tornis – 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

muzeja ekspozīcijām.
  Pēc rekonstrukcijas un 
restaurācijas darbu pabeigšanas 
varēs sākt plānoto tūrisma materiālu 
par Alūksnes Jaunās pils kompleksu 
un muižas parku izveidi – buklets, 
pastkartes, filma DVD formātā un 
mājas lapa internetā.
  Projekta mērķis ir uzlabot uz 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
bāzes balstītu publisko tūrisma 
infrastruktūru, veicinot valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa saglabāšanu, 
aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību 

un pieejamību,  veicināt  kultūras 
tūrisma attīstību Alūksnes novadā. 
Projekta īstenošana sākta 2010. 
gada 8. martā un plānotais projekta 
realizācijas laiks ir 24 mēneši.
  Projekta kopējās izmaksas 
sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā 
attiecināmās izmaksas – Ls 430 
493,60. No Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzekļiem tiks 
finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), 
valsts budžeta finansējums būs Ls 
12 914,8 (3%), bet pašvaldības 
finansējums – Ls 52 089,74 
(12,1%).

Aicinām uz tikšanos 
ar pašvaldības 
pārstāvjiem 
Alūksnē
  4. oktobrī 17.00 administra-
tīvās ēkas lielajā zālē Dārza 
ielā 11, Alūksnē aicinām 
alūksniešus uz tikšanos ar 
Alūksnes novada pašvaldības 
pārstāvjiem.

  Sanāksmē piedalīsies 
pašvaldības vadība, domes 
deputāti, SIA „Alūksnes 
nami”, SIA „Rūpe”, a/s „Si-
mone”, p/a „Spodra” un citu 
pašvaldības iestāžu pārstāvji 
un administrācijas speciālisti. 
Tikšanās laikā iedzīvotāji varēs 
uzdot interesējošos jautājumus. 

Alūksnē darbu 
atsāks zupas virtuve
  No 5. oktobra darbību atsāks 
Alūksnes novada zupas vir-
tuve.

  Tāpat kā pirmajā savā darbības 
sezonā, arī tagad zupas vir-
tuve strādās otrdienās un 
piektdienās no pulksten 14 līdz 
15 Ojāra Vācieša ielā 2A 1. stāvā 
(bijušajās foto ateljē telpās) 
Alūksnē. Zupas virtuvi var 
apmeklēt ne tikai pilsētas, bet arī 
visa Alūksnes novada iedzīvotāji, 
kam ir šāda nepieciešamība. 
  Alūksnes novada zupas 
virtuve savu darbību sāka 15. 
janvārī un līdz 22. jūnijam tās 
apmeklētājiem bija izsniegtas 
11472 siltā ēdiena porcijas.
  Zupas virtuves darbību 
finansē no Alūksnes novada 
pašvaldības budžeta, kā arī 
atsaucīgu privātpersonu un 
uzņēmumu ziedojumiem. Arī 
turpmāk ir iespējams ziedot 
zupas virtuvei Alūksnes un 
Apes novada fonda kontā 
LV29LHZB4300104692001 
Latvijas Hipotēku bankā un 
LV45PARX0005775440002 
Parex bankā (reģistrācijas 
numurs 40008090271) ar norādi 
„Ziedojums Alūksnes novada 
zupas virtuvei”.

Nodarbības skolēnu
brīvdienās
  Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrā oktobrī skolēnu brīvdie-
nās notiks dažādas aktivitātes.

  25., 26. un 27. oktobrī no 
plkst. 10.00 līdz 12.00 radošās 
brīvdienas sākumskolas vecuma 
bērniem ABJC telpās. Tēma: 
“Maize, medus un piens”.
  25. un 26. oktobrī no plkst. 
10.00 līdz 16.00 apmācības jau-
niešiem par NVO un līdzdalību 
„Te – Elpa” telpās.
  Tālrunis informācijai 
64322402.

  30. septembrī noslēdzas 
Alūksnes novada pašval-
dības īstenotais projekts 
Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/
VRAA/003 „Pirmsskolas iz-
glītības iestāžu „Sprīdītis” un 
„Pienenīte” infrastruktūras attīs-
tīšana vienlīdzīgas nodarbinātības 
iespēju veicināšanai Alūksnē”.

  Projekta mērķis bija veicināt 
vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas 
ģimenēm ar bērniem pirmssko-
las vecumā, attīstot pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūru un 
izveidojot jaunas vietas pirmsskolas 
vecuma bērniem, tādējādi samazi-
not rindas uz vietām pirmsskolas 
izglītības iestādēs Alūksnē. Projekta 
ietvaros darbus abās iestādēs veica 
SIA „VALDIS”.
  PII „Sprīdītis” tika veikta ēkas 
renovācija, kas paredzēja jumta un 
fasādes siltināšanu, logu un durvju 

nomaiņu, ēkas remontu un Alūksnes 
Mākslas skolas telpu remontu, 
pielāgojot tās pirmsskolas izglītības 
iestādes vajadzībām, kā arī iebūvēto 
virtuves iekārtu nomaiņu.
 Izremontētajās Alūksnes Mākslas 
skolas telpās tika izveidotas trīs 
grupas ar 72 papildus vietām, kā arī 
tika saglabātas 174 esošās PII „Sprī-
dītis” un 124 esošās PII „Pienenīte” 
vietas, tādejādi radot iespējas lielā-
kai daļai rindā esošajiem bērniem 
apmeklēt pirmsskolas izglītības 
iestādi un viņu vecākiem iespēju 
atsākt vai nodibināt darba attiecības.
  - Realizējot šo projektu, visiem 
bērniem, kas bija rindā, radīta 
iespēja apmeklēt pirmsskolas 
izglītības iestādi, jo „Sprīdītī” ir 
atvērtas trīs jaunas grupas. Izvei-
dotas jaunas darba vietas. Ēkai ir 
jauns jumta segums, nosiltināta un 
saulaini nokrāsota fasāde, nomainīti 
logi - ieguvums ne tikai siltuma 

ekonomijā, bet arī ēkas vizuālajā 
tēlā. Pasākumu un rotaļnodarbību 
vajadzībām izveidotas atsevišķi 
mūzikas un sporta zāles. Mūzikas 
zāli lielākiem pasākumiem var 
paplašināt. Ir izremontētas sanitārās 
telpas, pēc remonta ir gaišas un 
drošas kāpņu telpas. Jaunās iekārtas 
un atbilstoši higiēnas prasībām 
izremontētās telpas virtuvē atvieglo 
ikdienas darbu. Bērni, vecāki un 
darbinieki pozitīvi novērtē pārmai-
ņas, - uzsver PII „Sprīdītis” vadītāja 
Modrīte Voska.
  PII „Pienenīte” tika veikta ēkas 
renovācija, kas paredzēja fasādes 
siltināšanu, kanalizācijas, ūdensva-
da, cauruļvada un apkures renovā-
ciju, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu 
nomaiņu un teritorijas labiekārtoša-
nu (celiņu seguma maiņa).
  - Projekta īstenošanas rezultātā 
esam ieguvuši jaunu ārējo vizuālo 
izskatu gan ēkai, gan tās apkārt-

Renovētas pirmsskolas izglītības iestādes
,,Sprīdītis“ un ,,Pienenīte“

nei – ēka ir nosiltināta, uzklāts 
bruģakmens segums, uzlabojušies 
arī apstākļi iekštelpās. Esam ļoti 
gandarīti par paveikto darbu apjo-
mu, - norāda pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pienenīte” vadītāja Ārija 
Driņina.
  Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
363 738, Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) finansējums 85% 
- Ls 309 177, valsts budžeta dotāci-
ja 6% - Ls 21 824 un 9% jeb Ls 32 
737 ir pašvaldības finansējums.
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2.  Alūksnes Novada Vēstis

Pašvaldībā

28.09.2010.

www.aluksne.lv

  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes sēdē 26. 
augustā deputāti izskatīja vairāk 
kā 50 darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:
  - iznomāt Malienas pagasta iedzīvo-
tājai kopīpašuma palīgēkas – 
kūtiņas 1/12 daļu „Brencos”, 
Malienas pagastā līdz 2015. gada 1. 
augustam, nosakot nomas maksas 
apmēru – Ls 6 gadā;

  - apstiprināt Alūksnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Ak-
meņi - 1”, Liepnas pagastā izsoles 
rezultātus un noslēgt pirkuma līgumu 
ar izsoles uzvarētāju par nekustamā 
īpašuma pārdošanu par Ls 55800;

  - nodot atsavināšanai, pārdodot par 
brīvu cenu privātpersonai Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumus - 
apbūvētu zemesgabalu „Dukātos”, 
Jaunalūksnes pagastā un apstiprināt 
atsavināmā tā nosacīto cenu Ls 1010 
un zemesgabalu „Līvās”, Malienas 
pagastā, apstiprināt atsavināmā tā 
nosacīto cenu Ls 760;

  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības nekustamo īpašu-
mu - apbūvētu zemesgabalu Rožu 
ielā 16, Alūksnē, uz kura atrodas 
privātpersonai piederoša būve - dārza 
mājiņa, un noteikt, ka atsavināšanas 
izdevumus, saistītus ar zemesgaba-
la īpašuma tiesību nostiprināšanu 
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
sedz zemes nomnieks;

  - apstiprināt maksu par Alūksnes 
mūzikas skolas sniegtajiem pakalpo-
jumiem profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmās ar 1. septembri;

  - atsaukt pilnvarojumu veikt mak-
šķerēšanas, zvejošanas un vides aiz-
sardzības noteikumu, kā arī Alūksnes 
pilsētas domes 15.11.2007. saistošo 
noteikumu Nr.14/2007 „Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu Alūksnes 
ezerā” kontroli publiskajās ūdens-
tilpēs un to tiešā tuvumā Alūksnes 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā Jurim Baltajam;

  - piešķirt Ls 800 kā līdzfinansējumu 
Alūksnes vidusskolai un Ls 2000 
kā līdzfinansējumu Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijai skolēnu 
ēdināšanas nodrošināšanai;

 - izdalīt no Alūksnes novada paš-
valdības pamatbudžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem Ls 1705 
Alūksnes pilsētas Tautas nama korim 
„Brūklenājs” tautisko brunču iegādei, 
Ls 1000 Alūksnes Svētās Trijādības 
Pareizticīgo draudzei daļējam baz-
nīcas remontam, lai novērstu zibens 
bojājumu sekas, Ls 3286 telpu re-
montam Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, 
lai ierīkotu sociālos dzīvokļus, Ls 
1023 Alūksnes pilsētas sākumskolai 
žalūziju iegādei, Ls 3021 Annas 
pagasta pārvaldei skolas ēkas jumta 
remontam;

  - noteikt sociālā dzīvokļa statusu 
šādiem Alūksnes novada pašvaldī-
bas neizīrētiem dzīvokļiem: Apes 
ielā 4-II-40, Alūksnē; Ojāra Vācieša 
ielā 4-1, Alūksnē; Peldu ielā 1-1, 
Alūksnē; Pils ielā 40-44, Alūksnē; 
Rūpniecības ielā 4, Alūksnē – dzī-
vokļi Nr. 1, 2, 3, 4, 5; „Tērcēs” 13, 
Zeltiņu pagastā, Alūksnes nova-
dā; „Pīlādžos”, Mālupes pagastā, 
Alūksnes novadā – dzīvokļi Nr. 
6, 7, 13, 18, 19, 23; Laurencenes 
ielā 4-20, Alūksnē; Merķeļa ielā 
19A-22, Alūksnē, kā arī noteikt 
sociālās dzīvojamās mājas statusu 
šādām Alūksnes novada pašvaldības 
piederošām dzīvojamām mājām: 
Uzvaras ielā 11, Alūksnē; Skārņu ielā 
9, Alūksnē; Dārza ielā 22, Alūksnē; 
Merķeļa ielā 3, Alūksnē; „Irbenājos”, 
Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā; 
„Saulstaros”, Mārkalnes pagastā, 
Alūksnes novadā;

  - sadarbībā ar biedrību „Alūksnes 
novada attīstībai” piedalīties Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas 
grantu shēmas „NVO fonds” projek-
tu konkursā ar projektu „Par labāku 
dzīves kvalitāti vietējiem jaunie-
šiem”, apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas Ls 22500, kā arī pašvaldī-
bas līdzfinansējumu 15% apmērā no 
projekta kopējām izmaksām, t.i., Ls 
3375, to paredzot pašvaldības 2011. 
gada budžetā, kā arī slēgt sadarbības 
līgumu ar biedrību „Alūksnes novada 
attīstībai”;

  - piedalīties Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto pro-
jektu atklātajā konkursā ar projektu 
„Alūksnes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu ēku energoefektivi-
tātes paaugstināšana izmantojot videi 
draudzīgus būvniecības materiālus un 
izstrādājumus”, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas līdz Ls 700 000 un 
pašvaldības līdzfinansējumu – 20%.   

Projekta apstiprināšanas gadījumā 
līdzfinansējumu paredzēs pašvaldības 
2011. gada budžetā. Projektā plānots 
iekļaut Alūksnes pilsētas sākumsko-
lu un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāziju;

  - piedalīties Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda darbības programmas 
2007. - 2013.gadam projektu pietei-
kumu konkursā ar projektu „Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
infrastruktūras pielāgošana Alūksnes 
novada vidējās izglītības iestāžu 
optimizācijai”, apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas Ls 557 307. Atbal-
sta gadījumā projekts tiks realizēts, 
piesaistot ERAF finansējumu 100% 
apmērā;

  - piedalīties Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) darbības programmas „Cilvēk-
resursi un nodarbinātība” ar projektu 
„Alternatīvo sociālo pakalpojumu 
attīstīšana Alūksnes novadā”. Atbal-
sta gadījumā projekts tiks realizēts, 
piesaistot ESF finansējumu 100% 
apmērā. Projekts paredz izveidot 
divas mobilās vienības sociālo 
pakalpojumu sniegšanai vientuļiem, 
laukos dzīvojošiem pensionāriem. 
Projekts ilgs 2011. un 2012. gadā, bet 
tā ietvaros īstenoto sociālo pakal-
pojumu sniegšanu pašvaldībai būs 
jānodrošina ilgāk par vienu gadu pēc 
projekta noslēguma;

  - lūgt Zemkopības ministriju iero-
sināt LR Ministru kabinetam izdot 
rīkojumu par nekustamā īpašuma 
„Ielejas - 1”, Jaunalūksnes pagastā, 
Alūksnes novadā nodot Alūksnes no-
vada pašvaldības īpašumā Alūksnes 
novada pašvaldības autonomo funk-
ciju veikšanai;

  - atbrīvot no Strautiņu pamatskolas 
direktores amata Ilgu Timofejevu 31. 
augustā un iecelt Ingrīdu Pedeci par 
direktores pienākumu izpildītāju līdz 
lēmuma par Strautiņu pamatskolas 
direktora iecelšanu pieņemšanai; 
atbrīvot no Mārkalnes pamatskolas 
direktores amata Olgu Gribušku 31. 
augustā;

  - apstiprināt kultūras mantojuma 
objekta – Alūksnes Vecā pils darbības 
stratēģiju 2012. - 2017. gadam. Šis 
dokuments nepieciešams projekta 
pieteikuma iesniegšanai atklātā 
projektu iesniegumu atlasē 3.4.3.3. 
aktivitātē „Sociālekonomiski nozī-
mīgu kultūras mantojuma objektu 
atjaunošana”;

  - ņemot vērā, ka Alūksnes novada 
pašvaldībai piederošā 82/100 kopīpa-
šuma daļas no nekustamā īpašuma 
Pils ielā 1, Alūksnē nav nepiecie-
šamas pašvaldības vai tās iestāžu 
funkciju nodrošināšanai, atsavināt 
pašvaldībai piederošā kopīpašuma 
no nekustamā īpašuma daļas, kas 
sastāv no: 82/100 domājamās daļas 
no zemes gabala ar atsavināšanas 
novērtējumu Ls 75000 un 82/100 
domājamās daļas no 11 ēkām ar 
kopējo atsavināšanas novērtējumu 
Ls 700000 apmērā, kā atsavināša-
nas veidu noteikt ieguldīšanu SIA 
„Alūksnes slimnīca” pamatkapitālā 
un noteikt, ka atsavināmais nekus-
tamais īpašums izmantojams tikai 
SIA „Alūksnes slimnīca” funkciju 
– veselības aprūpes nodrošināšanas 
Alūksnes un Apes novada iedzīvo-
tājiem – nodrošināšanai, nav tālāk 
atsavināms un atgriežams Alūksnes 
novada pašvaldībai gadījumā, ja turp-
māk nav nepieciešams šo funkciju 
pildīšanai;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes 29.07.2010. lēmu-
mā Nr. 421 „Par Alūksnes novada 
pašvaldības autonomās funkcijas 
– ūdensapgādes un kanalizācijas 
komunālo pakalpojumu sniegšanas 
organizācijas – deleģēšanu sabiedrī-
bai ar ierobežotu atbildību „RŪPE”” 
un turpmāk izteikt tā 4. punktu šādā 
redakcijā: „4. Uzdot Alūksnes nova-
da pašvaldības izpilddirektorei Janī-
nai ČUGUNOVAI līdz 2010. gada 
1. novembrim organizēt attiecīgo 
pagastu pārvalžu komunālo saimnie-
cību (ūdensapgādes un kanalizācijas) 
mantas atsavināšanu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „RŪPE””;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes no-
vada domes 27.05.2010. lēmumā Nr. 
295 „Par Alūksnes novada pašval-
dības autonomās funkcijas – ūdens-
apgādes un kanalizācijas komunālo 
pakalpojumu sniegšanas organizā-
cijas – deleģēšanu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „IEVEDNE”” 
un turpmāk izteikt tā 4. punktu šādā 
redakcijā: „4. Uzdot Alūksnes nova-
da pašvaldības izpilddirektorei Ja-
nīnai ČUGUNOVAI līdz 2010.gada 
1.novembrim organizēt attiecīgo 
pagastu pārvalžu komunālo saimnie-
cību (ūdensapgādes un kanalizācijas) 
mantas atsavināšanu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „IEVEDNE””.

Alūksnes novada domes 26. augusta sēdē

  Iveta Veļķere,
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera 
pagastu teritorijas attīstības
speciāliste

   Jaunlaicenē sākta Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” 
atbalstītā projekta „Jaunlaicenes 
ciema siltumapgādes infrastruktū-
ras modernizācija” īstenošana.

  Līdz šim siltums tika ražots divās 
katlu mājās, izmantojot novecoju-
šas, neefektīvas konstrukcijas un 
nolietojušos apkures katlus ar zemu 
lietderības koeficientu, kas izraisīja 
palielinātu kurināmā patēriņu uz sara-

žoto siltuma vienību. Siltumpārvades 
tīkli bija nolietojušies, ar lieliem siltu-
ma zudumiem. Projekts paredz abas 
esošas lokālās katlu mājas apvienot, 
izveidojot vienu, aprīkotu ar moder-
niem apkures katliem, kas ļaus būtiski 
samazināt siltumenerģijas ražošanas 
izmaksas. Vienlaikus tiks rekonstruē-
ta esošā siltumtrase. Katlu mājai tiks 
pieslēgtas četras ēkas, bet katlu jaudas 
tiek plānotas ar mērķi, lai turpmāk, 
attīstot ciema infrastruktūru, pieslēgtu 
centralizētai siltumapgādes sistēmai 
arī tautas namu, muzeju, pagasta 
pārvaldes ēku un sporta centru.
   Siltumapgādes infrastruktūras 
modernizācijas projekta kopējās 
izmaksas ir 63177,12 lati bez PVN. 
Iepirkuma rezultātā darbus veic SIA 
„Infrateh”.

Jaunlaicenē sāk siltumapgādes sistēmas modernizēšanu

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

Aicinām pieteikt 
kandidātus
apbalvošanai 
valsts svētkos
  Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Arī šogad Latvijas Republi-
kas proklamēšanas dienai 18. 
novembrim veltītajā svinīgajā 
pasākumā Alūksnes novada 
pašvaldība pateiksies cilvē-
kiem, kas devuši īpašu iegul-
dījumu līdzcilvēku un novada 
dzīvē. Tādēļ pašvaldība aicina 
iedzīvotājus līdz 22. oktobrim 
pieteikt kandidātus apbalvo-
šanai.

  Turpinot tradīciju, pašval-
dība valsts svētkiem veltītajā 
pasākumā pasniegs apbalvoju-
mu – Atzinības rakstu un balvu 
– sudraba zīli - par personīgu, 
nesavtīgu ieguldījumu un nozī-
mīgiem sasniegumiem, kā arī 
Alūksnes novada popularizēšanu 
šādās jomās: tautsaimniecība, iz-
glītība, veselības aprūpe, sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzī-
ba, kultūra, sports, sabiedrība, kā 
arī mecenāts.
  Ar nolikumu, kas nosaka šī ap-
balvojuma piešķiršanas kārtību, 
var iepazīties novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.aluksne.
lv sadaļā „Normatīvie akti un 
dokumenti”.
  Minētais nolikums paredz, ka 
šo apbalvojumu pašvaldība pie-
šķirs līdz pat desmit personām. 
Lēmumu par to, kuras personas 
apbalvot, pieņems Alūksnes 
novada dome.
  Ierosinājumu par kādas perso-
nas apbalvošanu var rakstīt brīvā 
formā. Lūdzam ierosinājumā 
norādīt apbalvošanai pieteiktās 
personas vārdu, uzvārdu, darba 
vietu un ieņemamo amatu, kā arī 
motivētu pamatojumu, kādēļ jū-
suprāt šī persona būtu jāapbalvo. 
Tāpat lūdzam norādīt informāci-
ju arī par pieteikuma iesniedzēju 
- vārdu un uzvārdu vai organizā-
cijas nosaukumu.
  Ierosinājumus apbalvošanai ar 
norādi „Pieteikums apbalvošanai 
18. novembrī” līdz 22. oktobrim 
lūdzam sūtīt pa pastu Alūksnes 
novada pašvaldībai Dārza ielā 
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 
LV 4301, iesniegt Alūksnes 
novada pašvaldības kancelejā 
Dārza ielā 11, Alūksnē, 306. 
kabinetā personīgi vai arī sūtīt 
pa elektronisko pastu uz adresi 
dome@aluksne.lv.

2009. gadā pašvaldības
apbalvojumus saņēma

 Maiga Skrina, Astrīda Bētere, 
Gunārs Stradiņš, Uldis Veldre, 

Jānis Bērtiņš, Dairis Rasa
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Izstrādās
integratīvu
mācību
metodiku
  Rīgas Pedagoģijas un izglītī-
bas vadības akadēmijas Psi-
holoģijas pētniecības institūtā 
tiek realizēts Eiropas Sociālā 
fonda projekts „Integratīvas 
mācību metodikas izstrāde un 
ieviešana adaptācijai sociālajā 
vidē skolēniem un jauniešiem 
ar mācīšanās, kognitīvo funk-
ciju un kustību traucējumiem” 
Nr.2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/
APIA/VIAA/122 , kurā ir iesais-
tījusies arī Alūksnes vakara (mai-
ņu) un neklātienes vidusskola.

 Projekta izpildes laiks ir no 
01.01.2010. līdz 31.12.2011. 
Projekta laikā tiks izstrādāta 
integratīva mācību metodika 
grupu un individuālajam darbam 
ar skolēniem, kuriem ir mācību, 
kognitīvi un/vai funkcionāli 
traucējumi.
 Projekta laikā tiks īstenoti so-
ciālās atstumtības riska mazinā-
šanas un iekļaujošas izglītības 
pasākumi, inovatīvas pieejas 
- integratīvas mācību metodikas 
izstrādāšana un ieviešana, no-
drošinot pedagoģiskā un atbalsta 
personāla sagatavošanu un infor-
mēšanu. Tiks veikti atbalsta pasā-
kumi skolēniem no nabadzīgām 
un sociālā riska ģimenēm, dodot 
iespēju saņemt papildu apmācību 
- konsultatīvo atbalstu.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

  Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

  Alūksnes novada domes sēdē 
23. septembrī izskatīja 80 darba 
kārtības jautājumus.

  Dome nolēma:
  - sagatavot atsavināšanai Alūksnes 
novada pašvaldības īpašumus - 
apbūvētu zemes gabalu „Brūzis”, 
Alsviķu pagastā, uz kura atrodas 
pašvaldībai piederoša ēka – pa-
grabs; neapbūvētu zemes gabalu 
„Spirta brūzis”, Alsviķu pagastā; 
apbūvētu zemes gabalu „Tūjas 
noliktava”, Alsviķu pagastā, uz kura 
atrodas pašvaldībai piederoša ēka – 
noliktava;

  - ierosināt Alūksnes novada 
pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma – garāžu ēkas Pils ielā 
58, Alūksnē – atsavināšanu, 
kā atsavināšanas veidu noteikt 
pārdošanu izsolē ar pretendentu 
atlasi. Atsavināšanas nodrošināšanai 
veikt minētā nekustamā īpašuma 
sadalīšanu, atdalot garāžu ēku no šī 
nekustamā īpašuma;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes lēmumā par 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Romeškalns”, Veclaicenes pagastā 
nodošanu apsaimniekošanai uz 
desmit gadiem sabiedriskajai 
organizācijai „VECLAICENES 
AVOTIŅŠ”, nosakot, ka tā, 
apsaimniekojot šo nekustamo 
īpašumu, nodrošina ar telpām 
organizācijas „Latvijas Sarkanais 
Krusts” Alūksnes komiteju, skolas 
muzeju un dzīvokli. Pašvaldība 
līdz šī gada 31. decembrim 
apmaksās sabiedriskās organizācijas 
„VECLAICENES AVOTIŅŠ” 
elektroenerģijas patēriņu 
apsaimniekošanā nodotajā ēkā līdz 
Ls 40 mēnesī un ēkas apkures izde-
vumus līdz Ls 100 mēnesī;

  - no 1. decembra pievienot 
Alūksnes novada pašvaldības pagas-
tu pārvaldēm kā to struktūrvienības 
šādas Alūksnes novada pašvaldības 
iestādes: Alsviķu pagasta pārvaldei 
- Alsviķu kultūras namu, Alsviķu 
bibliotēku, Strautiņu bibliotēku; 
Annas pagasta pārvaldei - Annas 
kultūras namu, Annas bibliotēku; 
Ilzenes pagasta pārvaldei - Ilzenes 
pagasta tautas namu, Ilzenes 
bibliotēku; Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldei - Kolberģa tautas namu, 
Bejas bibliotēku, Jaunalūksnes 
bibliotēku, Bejas novadpētniecības 
centru; Jaunannas pagasta pārvaldei 
- Jaunannas tautas namu, Jaun-
annas bibliotēku; Jaunlaicenes 
pagasta pārvaldei - Jaunlaicenes 
tautas namu, Jaunlaicenes pagasta 
bibliotēku; Kalncempju pagasta 
pārvaldei - Kalncempju bibliotēku; 
Liepnas pagasta pārvaldei - Liep-
nas tautas namu, Liepnas pagasta 
bibliotēku; Malienas pagasta 
pārvaldei - Malienas tautas namu, 
Malienas bibliotēku; Mālupes 
pagasta pārvaldei - Mālupes tautas 
namu, Mālupes pagasta bibliotēku, 

Mārkalnes pagasta pārvaldei - 
Mārkalnes pagasta tautas namu, 
Mārkalnes pagasta bibliotēku; 
Pededzes pagasta pārvaldei - 
Pededzes tautas namu, Pededzes 
bibliotēku; Veclaicenes pagasta 
pārvaldei - Veclaicenes tautas 
namu, Veclaicenes bibliotēku; 
Zeltiņu pagasta pārvaldei - Zeltiņu 
tautas namu, Zeltiņu bibliotēku, 
Zeltiņu muzeju; Ziemera pagasta 
pārvaldei - Māriņkalna tautas namu, 
Māriņkalna bibliotēku. Saistībā 
ar šo pieņemto lēmumu dome arī 
pieņēma lēmumus veikt izmaiņas 
visu pagastu pārvalžu nolikumos;

  - mainīt Ilzenes pagasta pārvaldes 
struktūrvienības „Ilzenes pagasta 
tautas nams” nosaukumu pret no-
saukumu „Sporta, kultūras, interešu 
un mūžizglītības centrs „Dailes””;

  - izdarīt grozījumus Alūksnes 
novada domes lēmumos 
par piedalīšanos Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atklātā projektu iesniegu-
mu konkursā ar šādiem projektiem: 
„Pededzes pagasta pašvaldības 
ceļu „Čistigi – Zagorje”, „Čistigi 
– Skaliņš” un „Kūdupe – Kapsēta” 
rekonstrukcija”, „Liepnas pagasta 
autoceļu rekonstrukcijas 2.kārta”, 
„Jaunlaicenes ciema siltumapgādes 
infrastruktūras modernizācija”, 
„Zeltiņu pagasta autoceļu rekon-
strukcija”, „Annas pagasta autoceļu 
rekonstrukcija”, „Jaunannas tautas 
nama apkārtnes labiekārtošana”, 
„Alūksnes novada pašvaldības 
autoceļu rekonstrukcija Malienas 
pagastā”, „Veclaicenes pagasta 
autoceļa Papardes 1 rekonstrukci-
ja”, „Alūksnes novada pašvaldības 
Ziemera pagasta ceļu „Parka 
iela” un „Šļukums – Māriņkalns” 
rekonstrukcija”, „Jaunalūksnes 
pagasta autoceļu rekonstrukcija”, 
„Kalncempju pagasta pārvaldes 
slūžu tilta, autoceļa un ielas rekon-
strukcija”, „Annas kultūras nama 
skatītāju zāles apkures uzlabošana, 
konferenču zāles un palīgtelpu 
vienkāršota rekonstrukcija”, 
„Rotaļu laukuma izveide bērniem 
Zeltiņu sporta un atpūtas parkā”. 
Sakarā ar Eiropas Savienības 
piešķirtā finansējuma palielināšanos 
no 75% uz 90%, samazinās pro-
jektu īstenošanai nepieciešamais 
Alūksnes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma apjoms;

  - piedalīties ESF darbības 
programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 
1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības 
plānošanas kapacitātes stiprināšana” 
atklātajā konkursā ar projektu 
„Attīstības plānošanas dokumentu 
sagatavošana Alūksnes novada 
pašvaldībā”. Ja projektu atbalstīs, to 
īstenos ar 100 % ESF atbalstu;

  - izdarīt grozījumu Alūksnes no-
vada domes lēmumā par Alūksnes 
novada attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanu, iekļaujot 

attīstības programmas izstrādes 
vadības grupā Alūksnes novada 
pašvaldības Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāju Aritu Prižavoiti, 
kā arī nosakot Alūksnes novada 
attīstības programmas izstrādes 
termiņu līdz 2010. gada 30. novem-
brim;

 - piedalīties Igaunijas – Latvijas - 
Krievijas Pārrobežu sadarbības pro-
grammas projektu konkursā „Mazie 
projekti - instrumenti mazo kopienu 
sadarbībai kultūras jomā”. Projekta 
kopējās izmaksas ir Ls 6325, tajā 
skaitā Alūksnes novada pašvaldības 
Jaunlaicenes muižas muzeja 
kopējās izmaksas Ls 2108,33. 
Dome apstiprināja Alūksnes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu projek-
ta realizācijā Ls 220, šīs izmaksas 
paredzot no Alūksnes pašvaldības 
2011. gada budžeta. Projektu 
paredzēts realizēt 2013. gadā un tajā 
iekļauta Jaunlaicenes muižas svētku 
organizēšana un tulkojuma igauņu 
un angļu valodās nodrošināšana 
muzeja eksponātiem;

 - izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu Ls 10000 
akciju sabiedrības „SIMONE” 
pamatkapitāla palielināšanai, 
pārdalīt budžeta līdzekļus samazi-
not 01721 valdības funkciju koda 
„Pašvaldības budžeta iekšējā valsts 
parāda darījumi” 4311 ekonomiskās 
klasifikācijas kodā „Budžeta 
iestāžu procentu maksājumi Valsts 
kasei, izņemot valsts sociālās 
apdrošināšanas speciālo budžetu” 
Ls 40000 un palielinot F55010000 
finansēšanas klasifikācijas kodu 
„Akcijas un cita līdzdalība komer-
santu pašu kapitālā, neskaitot 
kopieguldījumu fondu akcijas” Ls 
40000 apmērā akciju sabiedrības 
„SIMONE” pamatkapitāla 
palielināšanai, kā arī noteikt, ka Ls 
50000 ieguldāmi akciju sabiedrības 
„SIMONE” pamatkapitālā;

  - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem 
finansējumu Ls 1479 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku 
jumta telpu remontam, Ls 361 
Mārkalnes pagasta pārvaldei bojātā 
kabeļa nomaiņai ūdenssūkņa 
elektroapgādei;

  - izdalīt no atsavināšanas 
procesā iegūtajiem līdzekļiem, 
kas attiecināmi Liepnas pa-
gasta administratīvajai terito-
rijai, finansējumu Ls 6721,38 
elektroapgādes pieslēguma jaudas 
palielināšanai un viena jauna 
elektroapgādes pieslēguma izveidei;

- izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 
Rezerves fonda finansējumu Ls 
1626 Jaunalūksnes pagasta 
pārvaldei līdzfinansējuma nodroši-
nāšanai autoceļa „Bundzene – Ma-
tisene” 2010. gada pavasarī plūdu 
laikā radīto postījumu novēršanai. 
Jāpiebilst, ka šis ir pašvaldības 

līdzfinansējums no valsts budžeta 
piešķirtajiem 7000 latiem;

- izdalīt no Alūksnes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem finansējumu Ls 740 
Mārkalnes pamatskolai inventāra 
iegādei, Ls 1762 Kalncempju pa-
gasta pārvaldes administratīvās ēkas 
jumta remontam;

- lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju 
Alūksnes novada pašvaldībai ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts 
Kases noteiktajiem aizņēmuma 
procentiem ELFLA projekta 
„Jaunalūksnes pagasta pašvaldības 
autoceļu rekonstrukcija” īstenošanai 
LVL211313 ar aizņēmuma pamat-
summas atmaksas termiņu no 2011. 
gada septembra līdz 2016. gada 
jūnijam un aizņēmumu garantējot 
ar pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem. Minētajam projektam 
precizēts veicamo darbu apjoms;

- apstiprināt izstrādāto aktualizēto 
tehniski ekonomisko pamato-
jumu „Ūdenssaimniecības attīstība 
Liepnas ciemā, Liepnas pagastā, 
Alūksnes novadā” ar šādām 
prioritārās investīciju programmas 
komponentēm: esošās dziļurbuma 
akas remonts, atdzelžošanas stacijas 
būvniecība, nepārtrauktas ūdens 
piegādes nodrošināšana un ūdens 
efektīva izmantošana, ūdens uz-
skaites efektivitātes paaugstināšana, 
jaunas artēziskās akas izbūve 
un vecās tamponāža, jaunu 
ūdensapgādes tīklu būvniecība, 
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana, kanalizācijas spied-
vadu un trašu rekonstrukcija, jaunu 
kanalizācijas trašu būvniecība, 
ģeneratori elektroapgādes 
nodrošināšanai strāvas padeves 
pārtraukuma gadījumiem. Dome 
noteica, ka prioritārās investīciju 
programmas kopējās izmak-
sas jeb ilgtermiņa ieguldījumu 
apmērs, bez PVN, saskaņā ar 
tehniski ekonomiskā pamato-
juma aprēķiniem, ir 328593 LVL, 
prioritārās investīciju programmas 
finansēšanai nepieciešams piesaistīt 
ERAF līdzekļus, kas veido 85% no 
projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām jeb 279304,05 LVL un 
valsts budžeta finansējumu, kas vei-
do 10% no kopējām attiecināmajām 
izmaksām un sastāda 32859,30 
LVL, pārējās projekta attiecināmo 
izmaksu daļas finansēšanai (5 
%), kā arī, ja nepieciešams, PVN 
maksājumu nodrošināšanai, 
pašvaldībai vajadzēs paredzēt 
piesaistīt kredīta resursus – kopā 
85434,18 LVL;

- izdalīt no atsavināšanas procesā 
iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 
Ls 3828 ēkas Pils ielā 25, Alūksnē, 
jumta remontam. Jāpiebilst, ka šo 
finansējumu dome piešķir papildus 
jau iepriekš piešķirtajam, jo jumta 
remontam nepieciešams vairāk 
līdzekļu.

Nebūs jāmaksā 
uzturēšanās maksa
  Alūksnes novada dome 
sēdē 23. septembrī nolēma 
izdarīt grozījumus 2009. gada 
20. augusta domes lēmumā 
„Par pakalpojumu maksas 
apstiprināšanu par Alūksnes 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
„Sprīdītis” un „Pienenīte” un 
Alūksnes speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes „Cālis” snieg-
tajiem pakalpojumiem.

  Grozījumi paredz no lēmuma 
svītrot punktus, kas noteica, ka 
par pirmsskolas izglītības iestāžu 
„Sprīdītis” un „Pienenīte” snieg-
tajiem pakalpojumiem jāmaksā 
uzturēšanās maksa neatkarīgi no 
tā, vai bērns, kuram piešķirta vie-
ta pirmsskolas izglītības iestādē, 
apmeklē šo iestādi vai nē.

Alūksnes novada domes 23. septembra sēdē



4.  Alūksnes Novada Vēstis

Novada dzīve www.aluksne.lv

28.09.2010.

Iespējas
projektiem
  Lielbritānijas vēstniecība plāno 
sniegt atbalstu projektiem šādās 
jomās:
  • ilgtspējīga ekonomikas atve-
seļošanās 
  • atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšana 
  • partnerības veicināšana 
ekonomikā starp Lielbritāniju un 
Latviju (abpusēji izdevīga) 
  • korporatīvā sociālā atbildība 
Latvijā
  Iesniedzēji var būt - sabiedris-
kās organizācijas, personas.
  Projektu maksimālais apjoms 
ir 2000 GBP. Pieteikšanās pro-
cedūra ir vienkārša - pieteicējs 
nosūta projekta 300 vārdu (angļu 
valodā) idejas izklāstu, minot 
aptuvenās izmaksas, Lielbri-
tānijas vēstniecībai uz e-pastu 
Laura.Cunska-Aboma@fco.gov.
uk līdz 4. oktobrim. Projektu 
īstenošanas laiks līdz 2011. 
gada 31. martam. Pilnā projekta 
pieteikuma forma jāpilda tikai 
apstiprinātajiem projektiem.
  Projektiem ar partnerorgani-
zāciju Lielbritānijā vai citādi 
skaidri izteiktu Lielbritānijas 
dimensiju tiks dota priekšroka.

Tīrīs 
pašvaldības 
ceļus
  Jaunlaicenes pagasta 
pārvalde informē, ka 
2010./2011.gada ziemas 
periodā no sniega tiks attīrīti 
tikai pašvaldībai piederošie 
ceļi un stāvlaukumi:
  Centrs – Līgotņi - Dravnieki, 
Dienvidu iela - attīrīšanas 
iekārtas, Auziņas - Ausmas, 
Jaunlaicene – Jānīši - Balti, 
Vēciņi - Brieži, Lucka – Šļukumi 
– Stiliņi - Rēveļi, Šļukumi –
Auguļi - Jenši, Bambāļi – Tortuži 
- Dēliņkalns, Āres – Kundziņi 
- Vidzemes šoseja, Karvas ceļš - 
Vecrullīši, Jaunlaicene – Dauguļi 
- Vidzemes šoseja, Jaunlaicene 
– Kambari - Grūbe, Major-
skola – Vārņi, Vidzemes šoseja 
- Apukalns, Igrēni - Pilskalni, 
Jaundauguļi - Luguži, Lucka - 
Noras, Auguļi - Apes robeža, 
autostāvlaukumi pie estrādes, 
pamatskolas, pagasta pārvaldes, 
muzeja.
  Ja kāds gribēs, lai ceļš tiktu 
tīrīts uz privāto māju, tad par 
samaksu varēs personiski 
griezties pie ceļu tīrītāja. Varēs 
griezties arī pagasta pārvaldē, 
kura palīdzēs noorganizēt ceļa 
tīrīšanu (tel.nr. 29489910 un 
64381146).

  Sandra Jankovska, 
Jaunlaicenes muižas muzeja
vadītāja

  Jaunlaicenes baroni Edīte 
un Ralfs saņēma ielūgumu 18. 
septembrī  viesoties  Vecgulbenes  
muižā  pie saviem radiem Heinri-
ha un Marisas fon Wolfiem. 

  Tā nu baroni taisījās uz brauk-
šanu, jo kā tad bez Jaunlaicenes, 
dzimtas ligzdas pārstāvjiem, notiktu 
pirmie Vecgulbenes muižas svētki?  
Ciemakukulim cepa kliņģeri, jo 
Jaunlaicenes muižu neesot skārusi 
dižķibele, labība augusi  vareni un 

varot  ēst baltmaizi katru dienu. 
Ralfs veda līdzi barona cienīgu 
dāvanu - zirgu. 
  Pēc apsveicināšanās ar mājas tēvu  
un mājasmāti, un dāvanu pasnieg-
šanas, Edīte un Ralfs  lēnā  gaitā 
izstaigāja amatnieku tirdziņu un pa-
interesējās par cenām. No pirkšanas 
tomēr atturējās, jo atzina, ka daudz 
ko spēj izgatavots pašu muižā un 
lieki netērējās. Noskatījās skaistu 
koncertu un zirgu jāšanas demons-
trācijas. Priecājās par atjaunoto 
parku un lieliskajām saimniecības 
ēkām.

Jaunlaicenes muižas
baroni viesojās Vecgulbenē

Jaunlaicenes baronu tēlos iejutās Ārija Danga un Aigars Augulis
 (no kreisās)

  Daiga Vītola,
Mārkalnes un Pededzes pagastu  
pārvalžu  teritorijas   attīstības  
speciāliste  

  Pededzes pagastam izveidojusies 
laba sadarbība ar Alūksnes NVO 
centru. Pededzes pamatskolā 
NVO centra brīvprātīgie no  Beļ-
ģijas  Matiass De Paep un Rozan-
ne Verdonck vadīja angļu valodas 
klubiņu.  Pededzes pagastā 11. 
septembrī viesojās beļģu jaunieši, 
kuri Eiropas Savienības program-
mas „Jaunieši darbībā” projektā 
„From Method to Effect” ietvaros 
darbojās Alūksnē. 

  Viesi apmeklēja Pededzes pa-
matskolu, apskatīja Latvijas Valsts 
pirmā prezidenta Kārļa Ulmaņa 
stādīto ozolu. Dažas šī ozola zīles 
aizceļoja uz Beļģiju. Tāpat ciemiņi 
apskatīja klases, skolas zāli, skolēnu 

sagatavoto rudens izstādi. Skolas 
direktore Selga Bībere un skolotāja 
Svetlana Veselova bija sagatavoju-
šas uzdevumu jauniešiem - atraktīvi 
pastāstīt par sevi. Darba rezultātā 
radās krāsains vilciens, kurš pirm-
dien par notikušo tikšanos vēstīja 
Pededzes pamatskolas skolēniem.
 Beļģu jaunieši tikās ar jauniešu 
deju kolektīvu, lai kopīgi dejotu 
latviešu un krievu dejas. Kolektīva 
vadītāja Ludmila Uglovska prezen-
tēja tērpus, kuros uzstājas pede-
dzieši. Jauniešu tikšanās izvērtās 
interesanta vairāku stundu garumā. 
Ilze Zvejniece stāstīja par jauniešu  
neformālo izglītību, aicināja jaunie-
šus iesaistīties projektos un pieda-
līties brīvprātīgo darbībā. Pededzes 
jauniešiem bija iespēja saprast, kas 
ir kopīgs un kas atšķirīgs jauniešiem 
dažādās valstīs. Tikšanās dalībnieki 
cienājās ar tradicionālajām krievu 
bliņām.

Beļģu jaunieši apmeklēja Pededzi

Alkohols cilvēka organismā
  Līva Liepiņa,
Alūksnes muzeja speciāliste 
komunikāciju darbā

  Par alkohola, tāpat arī cita veida 
kaitīgajām atkarībām, jārunā it 
visur – skolās, ģimenēs, sabied-
rībā! Aicinot cilvēci aizdomā-
ties par atbildīgu un samērīgu 
alkohola lietošanu, Alūksnes 
muzejs piedāvā ceļojošo izstādi 
no Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzeja „Alkohols cilvēka 
organismā”, kas līdz decembra 
sākumam būs apskatāma Jaunās 
pils bēniņos.

  Katrs savu dzīvi veido pats - viens 
pakļaujas sabiedrības spiedienam, 

cits cīnās ar dzīves likstām, bet vēl 
kāds nolaiž rokas un atrod ne to la-
bāko ceļu, kā cīnīties ar problēmām. 
Mācīt? Nē, drīzāk likt sabiedrību 
aizdomāties, individuāli nonākot 
pie secinājumiem, vai tā ir labi? 
Vai tā dzīvot mēs vēlētos? Izstādes 
„Alkohols cilvēka organismā” telpā 
apmeklētājs nokļūst kāda pagri-
muša cilvēka dzīvoklī. Ejot cauri 
koridoram, istabai, viņš pieduras 
pie sienām, kuras pauž mūžīgo 
cīņu ar alkoholismu dažādos laikos, 
norādot uz alkohola kaitīgumu 
organismā. Arī telpas radīšanai jau 
atkārtoti izmantojam muzeja krāju-
ma priekšmetus.
  Par šāda veida problēmām neviens 
netīksminās, tomēr nepieciešama ir 

arī kāda „odziņa”, tādēļ šī mēneša 
ietvaros izstādes saturs tiks vizuāli 
papildināts ne tikai ar šokējošām fo-
togrāfijām, kas atspoguļos alkohola 
ietekmē izraisītās sekas, bet arī ar 
rakstisku un ilustratīvu materiālu no 
muzeja krājuma, kas atainos mūžīgo 
cīņu ar alkoholu 20. gadsimta sāku-
mā Alūksnes pusē.
  Tā kā muzeja misija ir strādāt ar 
sabiedrības interešu piesaistīšanu 
muzejam, tad šoreiz īpaši uzrunā-
jam visas novada izglītības iestādes, 
jo „Alkohols cilvēka organismā” 
šogad ir pēdējā izstāde Jaunās pils 
bēniņos.

  Māra Svārupe,
Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 
kultūras darba organizatore

  Šovasar, kad Latvijas augst-
skolas absolvēja simtiem dažādu 
profesiju jaunie speciālisti, viņu 
vidū bija arī jaunlaicenietis Uldis 
Jāņekalns (attēlā no kreisās).

  Latvijas Universitātē Uldis ieguva 
veselības mācības un sporta skolo-
tāja izglītību un bakalaura grādu. 
Lai arī puisis zināja par bēdīgo 
situāciju darba tirgū, viņš cerēja, ka 
iegūtās zināšanas realizēsies un at-
radīs pielietojumu kādā no Alūksnes 
novada skolām. Diemžēl vai gluži 
otrādi - paldies Dievam, Alūksnes 
novada skolas ir nokomplektētas ar 

šīs nozares speciālistiem.
  Taču stāsts būs par to, ka Uldis, 
neskatoties uz atteikumiem, savas 
zināšanas liek lietā. Kopš jūlija 
divas reizes nedēļā Jaunlaicenes pa-
matskolas volejbola laukumā notiek 
treniņi sieviešu - meiteņu volejbola 
komandai. Teorētiskās zināšanas 
sporta speciālists nu var pielietot 
praksē. Pamazām par sportiska-
jām aktivitātēm ieinteresējās arī 
jaunlaiceniešu jaunākā paaudze. 
Darbdienu novakarēs vairāk kā 
desmit puiši Ulda vadībā skrien, 
lec, pārvar šķēršļus, lai varētu būt 
teicami futbolisti. Zēni ciena sava 
trenera stingrību un prasīgumu, jo 
puišu skaits, kuri nāk uz treniņiem 
nesarūk, bet palielinās.
  Prieks, ka Uldis nav nolaidis rokas 

Uzticīgs savam pagastam

un savām zināšanām ir atradis 
pielietojumu, bet diemžēl šī darbo-
šanās ar sportotgribētājiem ir hobija 
līmenī, jo samaksu par savu darbu 
puisis nesaņem. Cerams, ka sporta 
skolotājs drīzumā atradīs darbu 
savā specialitātē tepat Alūksnes 

pusē un jaunlaicenieši kopā ar Uldi 
varēs turpināt mācīties un trenēties. 
Jācer, ka Latvijā augstāko izglītību 
ieguvušais speciālists neaizbrauks 
projām, lai papildinātu kādas cits 
valsts viesstrādnieku skaitu.

  Tagad jaunākajām ziņām par 
Alūksnes novadu var sekot arī 
Twitter lietotāji.

  Mūsu adrese:
http://twitter.com/Aluksnes_novads
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No 1. oktobra izmaiņas autobusu maršrutu
tīklā Alūksnes novadā
  SIA “TU VIDLATAUTO“ infor-
mē ka, ar 1. oktobri Alūksnes un 
Apes novadu autobusu maršrutu 
tīklā ir paredzētas izmaiņas:
  1. Palielinās braukšanas maksa. 
Braukšanas tarifs paliek 4 santīmi 
par vienu kilometru, bet pievieno-
jas iekāpšanas maksa 10 santīmi. 
Pasažieri ļoti vienkārši var izrēķināt 
jauno braukšanas maksu. Pie šobrīd 
esošās braukšanas maksas pasažie-
rim ir jāpievieno 10 santīmi maksa 
par iekāpšanu, kopējā summa 
veido jauno braukšanas maksu. 
Braukšanas maksa Alūksnes pilsētā 
nemainās, tā paliek 25 santīmi par 
braucienu.
  2. Skolēnu mācību laikā maršruts 
Nr.6705 „Alūksne-Ziemeri-Māriņ-
kalns-Alūksne” tiek pagarināts līdz 
Kornetiem, lai Veclaicenes pagasta 
bērni varētu doties uz mācībām 
Ziemeru pamatskolā. Reisu izpildes 
dienas no pirmdienas līdz piekt-
dienai. Izmaiņas autobusa kustības 
grafikos:

Nr.p.k. Pieturvietas 
nosaukums

Reiss 01

1. Alūksne AO 07:45

2. Zīles 07:56
3. Šļukums 07:59
4. Ziemeri 08:07
5. Alūksnes 

pagr.
08:14

6. Bārdaskrogs 08:19
7. Korneti 08:22
8. Bārdaskrogs 08:25
9. Alūksnes 

pagr.
08:30

10. Ziemeri 08:37
11. Pūpoli 08:43
12. Māriņkalns 08:53
13. Vengerski 09:03
14. Alūksne AO 09:13

Nr.p.k. Pieturvietas 
nosaukums

Reiss 02

1. Alūksne AO 15:40
2. Vengerski 15:50
3. Māriņkalns 16:00
4. Pūpoli 16:10
5. Ziemeri 16:16
6. Alūksnes 

pagr.
16:23

7. Bārdaskrogs 16:28
8. Korneti 16:31
9. Bārdaskrogs 16:34
10. Alūksnes 

pagr.
16:39

11. Ziemeri 16:46
12. Šļukums 16:54
13. Zīles 16:57
14. Alūksne AO 17:08

  Skolēnu mācību gada brīvlaikos 
un vasaras brīvlaikā maršruts  
Nr.6705 „Alūksne-Ziemeri-Mā-
riņkalns-Alūksne” kursē kā līdz 
1.oktobrim.
  3. Maršruts Nr.5188 „Alūksne - 
Līzespasts - Alūksne” tiek saīsināts 
un kursēs līdz pieturai  „Jaunze-
mi” un atpakaļ uz Alūksni. Reisu 
izpildes dienas no pirmdienas līdz 
piektdienai.

Nr.p.k. Pieturvietas 
nosaukums

Reiss 01

1. Alūksne AO 17:20
2. Tūjas pagr. 17:30
3. Strautiņi 17:38
4. Zeltiņi 17:53
5. Jaunzemi 18:05
6. Zeltiņi 18:17
7. Strautiņi 18:32
8. Tūjas pagr. 18:40
9. Alūksnes AO 18:50

  Baiba Meistere,
Alūksnes novada vēlēšanu komisijas 
sekretāre

  Alūksnes novada vēlēšanu 
komisija informē, ka 10. Saei-
mas vēlēšanas notiks 2. oktobrī, 
kad vēlēšanu iecirkņi balsošanai 
būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 
20.00.

  Tiesības piedalīties Saeimas vē-
lēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas 
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sa-
snieguši 18 gadu vecumu. Saeimas 
vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek 
lietots, un vēlētāji drīkst balsot jeb-

kurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. 
Lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, 
vēlētājam nepieciešama derīga Lat-
vijas pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta 
atzīme par dalību vēlēšanās.
 Alūksnes novada teritorijā ir 21 
vēlēšanu iecirknis, kas atrodas līdz-
šinējās vietās. 10. Saeimas vēlēšanu 
iecirkņi darbu sākuši 22. septembrī. 
Iecirkņu adreses un darba laikus 
iespējams noskaidrot Alūksnes no-
vada pašvaldības mājaslapā www.
aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības 
ziņas”, kā arī, zvanot uz Centrālās 
vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 
67715000.
  Līdz vēlēšanām iecirkņos balsot 

nevar, bet tajos ir iespējams iepa-
zīties ar 10. Saeimas vēlēšanām 
pieteiktajiem deputātu kandidātu 
sarakstiem, priekšvēlēšanu prog-
rammām, ziņām par kandidātiem, 
balsošanas kārtību. Vēlētāji, kuri 
veselības stāvokļa dēļ nevar nobal-
sot vēlēšanu iecirknī, var pieteikt 
balsošanu savā atrašanās vietā – 
mājās, slimnīcā, sociālās aprūpes 
namā. Šo iespēju izmantot drīkst arī 
šo vēlētāju aprūpētāji. Lai pieteiktu 
balsošanu savā atrašanās vietā (arī 
vēlētāju aprūpētājiem), jāuzraksta 
iesniegums, kas līdz 2. oktobrim 
jānogādā dzīvesvietai vai slimnīcai 
tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesnie-

gumā jānorāda: 1) vēlētāja vārds, 
uzvārds, personas kods, 2) iemesls 
- ka veselības stāvokļa dēļ nepie-
ciešama balsošana atrašanās vietā, 
3) adrese, kur jāierodas vēlēšanu 
komisijai, 4) iesniegumā ieteicams 
norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja 
tāds ir un telefona numuru, pa kuru 
vēlēšanu komisija var sazināties ar 
vēlētāju problēmsituācijās.
  Iesniegumu vēlēšanu iecirknī var 
nogādāt jebkura vēlētāja uzticības 
persona – rads, draugs, pastnieks, 
sociālās aprūpes darbinieks vai 
kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona 
iesniegumu vēlētāja vārdā var aiz-
pildīt arī vēlēšanu iecirknī. Šajā ga-

dījumā iesniegumā papildus norāda 
vēlētāja uzticības personas vārdu un 
uzvārdu. Iesniegumu drīkst rakstīt 
arī brīvā formā.
  Iesniegumu vēlēšanu iecirknī 
drīkst nogādāt arī vēlēšanu dienā, 2. 
oktobrī. Tomēr šajā gadījumā jāņem 
vērā, ka vēlēšanu komisijai obligāti 
jāizpilda tie iesniegumi, kurus tā ir 
saņēmusi līdz pulksten 12.00. Pēc 
pulksten 12.00 saņemtie iesniegumi 
ir izpildāmi, ja vēlēšanu iecirkņa 
komisijas darbiniekiem ir iespējams 
ierasties vēlētāja atrašanās vietā 
līdz vēlēšanu iecirkņa slēgšanai, 
pulksten 20.00.

2. oktobris – Saeimas vēlēšanas

Iec. nr. Nosaukums Adrese Trešdiena, 
29.09.10

Ceturtdiena, 
30.09.10

Piektdiena, 
1.10.10

Vēlēša-
nu diena 
2.10.10

Tālrunis 
uzziņām līdz 

vēlēšanu 
dienai

Tālrunis 
uzziņām 
vēlēšanu 

dienā
293 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA DĀRZA IELA 11, ALŪKSNE 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00  07:00-20:00  26449032  26449032
294 ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA LIELĀ EZERA IELA 26, ALŪKSNE 16:00-20:00 9:00-13:00 10:00-16:00  07:00-20:00  26466425  26466425
295 ALŪKSNES VIDUSSKOLA KANAVIŅU IELA 14, ALŪKSNE 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00  07:00-20:00  26137510  26137510
296 SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" 

ĒKA
APES IELA 4, ALŪKSNE 16:00-20:00 10:00-14:00 10:00-14:00  07:00-20:00  28389117  28389117

298 ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDE PAGASTNAMS, ALSVIĶU PAGASTS 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00  07:00-20:00  26308703  26308703
299 STRAUTIŅU PAMATSKOLA STRAUTIŅU PAMATSKOLA, ALSVIĶU 

PAGASTS
9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00  07:00-20:00  29285361  29285361

300 ANNAS PAGASTA PĀRVALDE SMILTIS, ANNAS PAGASTS 9:00-13:00 9:00-13:0 9:00-13:00  07:00-20:00  29132324  29132324
302 ILZENES PAMATSKOLA ZINĪŠI, ILZENES PAGASTS 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00  07:00-20:00  26532656  26532656
303 BEJAS TAUTAS NAMS RŪĶI, JAUNALŪKSNES PAGASTS 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00  07:00-20:00  26281151  26281151
304 KOLBERĢA TAUTAS NAMS DĀLDERI, JAUNALŪKSNES PAGASTS 13:00-17:00 8:00-12:00 8:00-12:00  07:00-20:00  26132937  26132937
305 JAUNANNAS PAGASTA PĀRVALDE MEIJERI, JAUNANNAS PAGASTS 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00  07:00-20:00  29294739  29294739
306 JAUNLAICENES PAMATSKOLA JAUNLAICENE, JAUNLAICENES PA-

GASTS
9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00  07:00-20:00  64372776  64372776

307 KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE CEMPJI, KALNCEMPJU PAGASTS 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00  07:00-20:00  26428932  26428932
308 LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE LIEPNA, LIEPNAS PAGASTS 9:00-13:00 12:00-16:00 16:00-20:00  07:00-20:00  29400008  29400008
309 MALIENAS TAUTAS NAMS MALIENA, MALIENAS PAGASTS 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00  07:00-20:00  26387316  26387316
310 MĀLUPES PAGASTA PĀRVALDE DOKTORĀTS, MĀLUPES PAGASTS 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00  07:00-20:00  28351230  28351230
311 MĀRKALNES TAUTAS NAMS MĀRKALNES TAUTAS NAMS,

MĀRKALNES PAGASTS
9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00  07:00-20:00  26548452  26548452

312 PEDEDZES TAUTAS NAMS KRUSTCELES, PEDEDZES PAGASTS 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00  07:00-20:00  64324329  64324329
314 VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE VAIŅAGI, VECLAICENES PAGASTS 10:00-14:00 13:00-17:00 10:00-14:00  07:00-20:00  64329028  64329028
316 ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA TĒRCES 10, ZELTIŅU PAGASTS 9:00-13:00 14:00-18:00 9:00-13:00  07:00-20:00  292235171  29235171
317 ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE PAGASTMĀJA, MĀRIŅKALNS,

ZIEMERA PAGASTS
14:00-18:00 14:00-18:00 9:00-13:00  07:00-20:00  26564238  26564238

Varēs 
iepazīties ar 
saistošo 
noteikumu
projektiem
  Saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” grozījumiem, 
kas stāsies spēkā 1. oktobrī, 
Alūksnes novada pašvaldības 
mājas lapā www.aluksne.lv būs 
iespējams iepazīties ar saistošo 
noteikumu projektiem un pa-
skaidrojuma rakstiem, kā arī 
citu informāciju.

  To Alūksnes novada pašvaldī-
bas saistošo noteikumu projekti, 
kas tiks izskatīti domes sēdēs, 
sākot no 1. oktobra, kopā ar 
noteikumu paskaidrojuma rakstu 
likumā noteiktajā kārtībā būs 
pieejami mājas lapas sadaļā 
„Normatīvie akti un dokumenti”.



6.  Alūksnes Novada Vēstis

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

28.09.2010.

Par reklāmas materiālu,
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 
materiālu saskaņošanu un izvietošanu
publiskās vietās Alūksnes novadā

Saistošie noteikumi Nr.13/2010 
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 27.05.2010. lēmumu Nr.285
 (protokols Nr.11, 43.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

1. Noteikumos lietotie termini

  1.1. Afiša – paziņojums vai 
reklāmas plakāts par pasākumiem, 
koncertiem, izrādēm, izstādēm, lek-
cijām u.tml. ar norādītu pasākuma 
norises laiku un vietu.
  1.2. Būvizkārtne – informatīva 
plāksne par būvobjektu, kas tiek 
izvietota uz būvniecības laiku.
  1.3. Izkārtne – vizuālā informāci-
ja, kas izvietota tieši pie jebkuras 
iestādes (arī valsts un pašvaldības), 
fiziskās vai juridiskās personas 
komercdarbības veikšanas vietas 
(piemēram, izglītības iestāde, 
veikals, viesnīca, banka, darbnīca, 
rūpnīca, birojs u.c.) un informē par 
tās veiktās darbības raksturu un 
darba laiku. Izkārtni izvieto tiešā 
konstruktīvā saistībā ar attiecīgā 
objekta fasādi vai vitrīnām.
  1.4. Nodeva – samaksa pašval-
dībai par reklāmas izvietošanu 
publiskai apskatei.
  1.5. Publiska vieta – ceļi (jebkura 
satiksmei izbūvēta teritorija, kas 
sastāv, piemēram, no braucamās 
daļas, ietves, nomales, sadalošās 
joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, 
gājēju apakšzemes pārejas, dzelz-
ceļa staciju, autoostu zāles, gaiteņi 
un satiksmes ejas, kā arī parki, 
citas speciāli iekārtotas brīvdabas 
atpūtas vietas un neiznomāta, neap-
būvēta vai citādi neiekārtota valsts 
vai pašvaldības zeme, kā arī ēku 
fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu 
vai aģitācijas materiālus.
Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un 
citu informatīvu materiālu izvieto-
šana šo saistošo noteikumu izpratnē 
ir iepriekš uzskaitīto objektu fiziska 
izvietošana un/vai eksponēšana 
publiskā vietā Alūksnes novadā, 
vai iepriekš minēto objektu ekspo-
nēšana, kas vērsta tieši uz publisku 
vietu Alūksnes novadā.
  1.6. Reklāma šo saistošo notei-
kumu izpratnē ir ar saimniecisko 
vai profesionālo darbību saistīta 
jebkuras formas vai jebkura veida 
vizuāla informācija, kuras nolūks ir 
veicināt preču vai pakalpojumu (arī 
nekustamā un/ vai kustamā īpašu-
ma, tiesību un saistību) popularitāti 
vai pieprasījumu pēc tiem. 
  1.7. Reklāmas devējs – persona, 
kas nolūkā gūt komerciālu vai citā-
du labumu, pati izgatavo un izplata 
reklāmu vai kuras uzdevumā un 
interesēs cita persona izgatavo un 
izplata reklāmu.
  1.8. Reklāmas izgatavotājs – 
persona, kas pēc reklāmas devēja 
pasūtījuma izgatavo, pārveido vai 
adaptē reklāmu.
  1.9. Reklāmas nesējs ir objekts, uz 
kura izvieto reklāmu, sludinājumus 
un citus informatīvos materiālus. Ir 
divējādi reklāmas nesēji:
  1.9.1. jebkura veida speciāli šim 
nolūkam veidoti reklāmas nesēji – 

stendi, reklāmas vairogi, transpa-
renti, brīvi stāvošas vitrīnas, kons-
trukcijas u.c. dizaina objekti – kā 
stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas 
izmantošanu vai bez tās.
  1.9.2. jebkura veida reklāmai 
piemērojams reklāmas nesējs – ēku 
sienas un fasādes, jumti, žogi, iet-
ves, ēku logi un vitrīnas (skatlo-
gi), estakādes, ceļu pārvadi, stabi 
(apgaismes, elektrības vadu turētāji 
u.c.), pagaidu būves un citi līdzīgi 
objekti.
  1.10. Slietnis – neliels (līdz 1,0 m 
augsts) mobils reklāmas objekts, 
kas tiek izvietots pie jebkuras ies-
tādes, organizācijas vai saimniecis-
kās darbības veikšanas vietas tikai 
tās darba laikā.
  1.11. Sludinājumi un citi informa-
tīvie materiāli ir visāda veida īslai-
cīga vizuāla informācija – afišas, 
paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, 
reklāmziņojumi, plakāti u.tml., ko 
izliek tiem speciāli paredzētās, ar 
Alūksnes novada domes lēmu-
mu noteiktās vietās. Informācija 
uzskatāma par īslaicīgu, ja tās 
eksponēšanas laiks nav ilgāks par 
vienu mēnesi.
  1.12. Vitrīna ir skatlogs un tā 
iekšējā daļa viena metra dziļumā 
no loga rūts.

2. Vispārējie noteikumi

  2.1. Saistošie noteikumi „Par rek-
lāmas materiālu, izkārtņu, sludinā-
jumu un citu informatīvo materiālu 
saskaņošanu un izvietošanu publis-
kās vietās Alūksnes novadā” (turp-
māk tekstā – Noteikumi) reglamen-
tē reklāmu, izkārtņu, sludinājumu 
un/vai citu informatīvo materiālu 
izvietošanas un apsaimniekošanas 
kārtību Alūksnes novadā, kā arī 
reklāmas izgatavošanā un izpla-
tīšanā iesaistīto personu tiesības, 
pienākumus un atbildību. 
  2.2. Noteikumi ir saistoši visām 
fiziskajām un juridiskajam perso-
nām.
  2.3. Šie noteikumi neattiecas uz 
valsts un pašvaldības institūciju 
norādēm (ceļa zīmēm, transporta 
pieturu zīmēm, ielu nosaukumu 
norādēm un tml.), kas izgatavotas 
pēc apstiprināta etalona.
  2.4. Izvietojot reklāmu, izkārtnes, 
sludinājumus un citus informatīvos 
materiālus, jāievēro šie Noteikumi, 
Latvijas Republikas Satiksmes mi-
nistrijas noteikumi reklāmas nesēju 
uzstādīšanai tiešā ceļa tuvumā, 
Alūksnes novada apbūves noteiku-
mi, likums „Par kultūras piemi-
nekļu aizsardzību”, Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
norādījumi, Valsts valodas likums, 
Reklāmas likums un citi Latvijas 
Republikas normatīvie akti. 
  2.5. Pašvaldības nodeva par reklā-
mu, izkārtņu, sludinājumu un citu 

informatīvo materiālu izvietošanu 
publiskās vietās Alūksnes novadā 
tiek aprēķināta un uzlikta saskaņā 
ar attiecīgajiem Alūksnes novada 
domes saistošajiem noteikumiem. 
  2.6. Priekšvēlēšanu reklāmu 
atļauts izvietot saskaņā ar Priekš-
vēlēšanu aģitācijas likumu un šiem 
noteikumiem.
  2.7. Reklāmas un izkārtnes 
nedrīkst aizsegt ēku arhitektū-
ras raksturīgās detaļas, vērtīgus 
apbūves fragmentus, nozīmīgas un 
skaistas dabas ainavas vai citādi 
bojāt novada vizuālo tēlu.
  2.8. Reklāmā atļauts iekļaut tikai 
tādus paziņojumus vai vizuā-
los tēlus, kas nepārkāpj ētikas, 
humānisma, morāles, tikumības un 
pieklājības normas. Reklāmā vai iz-
kārtnē nav pieļaujama vardarbības, 
huligānisma un kara propaganda.
  2.9. Par reklāmas saturu atbild tās 
devējs.
  2.10. Tiesības eksponēt reklāmu 
apliecina Alūksnes novada pašval-
dības iestādē „Būvvalde” (turpmāk 
- Būvvalde) saskaņots reklāmas 
projekts (speciāli veidotiem rek-
lāmas nesējiem) vai idejas skice 
(reklāmai piemērojamiem reklāmas 
nesējiem). 

3. Reklāmu, izkārtņu, sludināju-
mu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanas kārtība

  3.1. Personai, kura vēlas izvietot 
jaunu reklāmas nesēju, jāiesniedz 
Būvvaldei adresēts iesniegums ar 
ziņām par sevi un reklāmas nesēja 
izvietošanas adresi. Iesniegumam 
jāpievieno reklāmas projekts, kura 
sastāvā ietilpst:
  3.1.1. situācijas plāns ar reklāmas 
nesēja piesaisti M 1:500, norādot 
zemes īpašumu robežas, apakšze-
mes komunikācijas un citu būtisku 
informāciju;
  3.1.2. izvietošanas vietas foto-
grāfijas;
  3.1.3. zemes vai ēkas īpašnieka, 
valdītāja vai to pilnvarotās perso-
nas rakstiska piekrišana reklāmas 
un reklāmas nesēja izvietošanai;
  3.1.4. reklāmas kompozīcija (M 
1:10 vai M1:20) ar krāsu risināju-
mu;
  3.1.5. krāsu paraugi, ja grafiskais 
materiāls (piem. krāsainā izdruka) 
neatspoguļo patieso krāsas toni;
  3.1.6. saskaņojums ar Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju, ja to paredz likums „Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību”;
  3.1.7. saskaņojums ar Valsts  akci-
ju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” 
gadījumos, kas noteikts Ministru 
kabineta 07.06.2010. noteikumos 
Nr.402 ”Noteikumi par reklāmas 
objektu vai informācijas objektu 
izvietošanu gar ceļiem, kā arī kār-
tību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu 
izvietošana” noteiktajā kārtībā.
  3.2. Reklāmas nesēji var tikt 
izvietoti: 
  3.2.1. tikai ielai vai autoceļam 
pieguļošajā stāvvietā vai atpūtas 
vietā un saskaņā ar Alūksnes nova-
da domē apstiprinātiem kompozīci-
jas principiem;
  3.2.2. tikai tieši iestādes, fiziskās 
vai juridiskās personas komercdar-
bības veikšanas vietas teritorijā;
  3.2.3. atsevišķos gadījumos pie-
ļaujama reklāmas nesēja izvieto-
šana pie ielas vai ceļa, ja objekts 
atrodas ielai pieguļošajā kvartālā 
vai tiešā ceļa tuvumā (ne tālāk par 
nākošo krustojumu).
  3.3. Personai, kura vēlas izvietot 
reklāmu uz piemērojama reklāmas 
nesēja, jāiesniedz Būvvaldei adre-
sēts iesniegums ar ziņām par sevi 
un reklāmas izvietošanas adresi. 
Iesniegumam jāpievieno idejas 
skice, kuras sastāvā ietilpst:
  3.3.1. ēkas vai būves fasāde aptu-
veni M 1:100 līdz M 1:50 ar reklā-
mas izvietojuma priekšlikumu;
  3.3.2. reklāmas kompozīcija (M 
1:10 vai M 1:20) ar krāsu risinā-
jumu;
  3.3.3. ēkas vai būves īpašnieka, 
valdītāja vai to pilnvarotās perso-
nas rakstiska piekrišana reklāmas 
izvietošanai;
  3.3.4. krāsu paraugi, ja grafiskais 
materiāls (piem. krāsainā izdruka) 
neatspoguļo patieso krāsas toni;
  3.3.5. saskaņojums ar Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju, ja to paredz likums „Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību”;
  3.3.6. reklāmas izvietošanas kons-
truktīvais risinājums, ja reklāma ir 
telpiska.
  3.4. Pirms Būvvaldes saskaņo-
juma par reklāmas izvietošanu 
saņemšanas jānomaksā pašvaldības 
nodeva.
  3.5. Reklāmu drīkst izvietot tikai 
pie sakārtotas ēkas fasādes.
  3.6. Sludinājumus un citus infor-
matīvos materiālus Alūksnes nova-
da pašvaldības teritorijā atļauts iz-
vietot tikai Alūksnes novada domes 
noteiktajās vietās – uz šim nolūkam 
izveidotiem pašvaldības stendiem, 
afišu stabiem un tml. Aizliegts 
īslaicīgo reklāmu izvietot uz sētām, 
namu fasādēm, durvīm, apgaismes 
stabiem, autobusu pieturvietām.
  3.7. Par sludinājumu un citu 
informatīvos materiālu atbilstību 
Reklāmas likumam, Valsts valodas 
likumam un citiem normatīvajiem 
aktiem atbild reklāmas devējs.
  3.8. Par sludinājumu un citu infor-
matīvo materiālu noņemšanu atbild 
reklāmas devējs.
  3.9. Ja reklāma nav realizēta atbil-
stoši saskaņotajam projektam vai 
idejas skicei, Būvvalde ir tiesīga 
noteikt termiņu, kurā jānovērš ne-

pilnības un neatbilstības saskaņota-
jam projektam vai idejas skicei. 
  3.10. Par reklāmas vizuālo un teh-
nisko stāvokli atbildīgs ir reklāmas 
devējs vai tā pilnvarotais reklāmas 
izgatavotājs. Būvvalde ir tiesīga 
noteikt termiņu, kurā jānovērš 
defekti vai reklāma jādemontē.
  3.11. Slietņus drīkst izvietot, ja 
Būvvaldē ir saskaņota to skice M 1: 
10 un atrašanās vietas shēma. Par 
slietņu atrašanos saskaņotajā vietā 
atbildīgs ir reklāmas devējs.
  3.12. Būvizkārtnes būvniecības 
laikā tiek izvietotas uz būvobjektu 
žogiem. To skice tiek saskaņo-
ta Būvvaldē. Ja būvizkārtnēm 
nepieciešams atsevišķs reklāmas 
nesējs, reklāmas devējam Būvvaldē 
jāiesniedz reklāmas projekts.
  3.13. Par vitrīnā izvietotās reklā-
mas atbilstību Reklāmas likumam, 
Valsts valodas likumam un citiem 
normatīvajiem aktiem atbild rek-
lāmas devējs. Būvvaldē jāsaskaņo 
loga plaknē izvietotā reklāma, 
iesniedzot idejas skici.
  3.14. Būvvalde ir tiesīga noraidīt 
reklāmas priekšlikumu, ja tas neat-
bilst konkrētās vides raksturam un 
mērogam, ēkas arhitektoniskajam 
risinājumam, pielietotie materiāli 
neatbilst fasādes apdares materiā-
liem vai arī projektā nav ievērotas 
šajos noteikumos un citos normatī-
vajos aktos ietvertās prasības.
  3.15. Būvvalde nav tiesīga saska-
ņot reklāmu, ja darbība, par kuru 
reklāma informē, neatbilst Būvnie-
cības likumā vai Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajām prasībām.
  3.16. Reklāmas saskaņojums ir 
derīgs vienu gadu. Saskaņojuma 
derīguma termiņam beidzoties, rek-
lāmas devēja pienākums ir iesniegt 
Būvvaldei adresētu iesniegumu par 
saskaņojuma pagarināšanu.
  3.17. Komersantiem, kas nodarbo-
jas ar azartspēļu organizēšanu: 
  3.17.1. azartspēļu organizēšanas 
vietās reklāmu – azartspēļu vietas 
nosaukumu un azartspēļu organi-
zētāja reģistrētu preču zīmi, drīkst 
norādīt tikai uz azartspēļu organi-
zēšanas vietas ieejas durvīm; šādas 
reklāmas maksimālais izmērs: 1m 
x 1m;
  3.17.2. reklāmas un fasādes 
apgaismošanai aizliegts izmantot 
izgaismotu reklāmu, kā arī gaismas 
specefektus, piemēram, mirgojošās 
gaismas, gaismas vadus u.tml.
  3.18. Azartspēļu reklāmā ie-
tverama informācija, kas brīdina 
sabiedrību par iespējamo azartspē-
ļu atkarības rašanās risku. Šādai 
informācijai atvēlami vismaz 
piecpadsmit procenti no konkrētās 
reklāmas apjoma.
  3.19. Azartspēļu organizēšanas 
vietās ēku logiem jābūt noslēg-
tiem tā, lai nekādā veidā netiktu 
eksponēts azartspēļu salons, kā arī 
azartspēļu process. 

4. Atbildība par noteikumu neie-
vērošanu

 4.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu 
administratīvi atbildīgs ir reklāmas 
devējs.
  4.2. Par šo Noteikumu pārkāpšanu 
administratīvi atbildīgs ir zemes, 
ēkas vai cita objekta īpašnieks, 
pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, 
ja uz viņam piederošā vai viņa 
valdījumā esošā īpašuma ar viņa 
atļauju izvietota nesaskaņota,

(Turpinājums 7. lappusē)

Spēkā no 29.09.2010.
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Alūksnes novada sabiedriskās
kārtības noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.15/2010 
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 27.05.2010. lēmumu Nr.285
 (protokols Nr.11, 43.p.)

1. Vispārīgie noteikumi
      
  1.1. Alūksnes novada sabiedris-
kās kārtības noteikumos (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) lietoto termi-
nu skaidrojumi:
  1.1.1. Noteikumu pārkāpums 
– prettiesiska, vainojama (ar 
nodomu vai aiz neuzmanības 
izdarīta) darbība vai bezdarbība, 
kas apdraud sabiedrisko kārtību 
un par kuru šajos Noteikumos ir 
paredzēta atbildība.
  1.1.2. Noteikumu pārkāpējs 
– persona, kura ar nodomu, aiz 
neuzmanības vai nolaidības 
izdara darbības, ko šie Noteiku-
mi aizliedz, vai persona, kura ar 
nodomu, aiz neuzmanības vai 
nolaidības nav veikusi tai uzliktos 
pienākumus.
  1.2. Noteikumi tiek ieviesti, lai 
Alūksnes novadā nodrošinātu 
sabiedrisko kārtību un uzturētu 
sanitāro tīrību.
  Noteikumi paredz, kāda kārtība 
ir jāievēro Alūksnes novadā, kā 
arī nosaka, kādas sankcijas pret 
šo Noteikumu pārkāpējiem var 
tikt piemērotas šo Noteikumu 
neievērošanas gadījumos. Soda 
naudas nomaksāšana neatbrīvo 
vainīgo personu no pienākuma 
segt nodarītos zaudējumus, ja 
tādi šīs prettiesiskās, vainojamās 
(ar nodomu vai aiz neuzmanības 
izdarītās) darbības vai bezdarbības 
rezultātā ir radušies.
  1.3. Noteikumi ir saistoši visā 
Alūksnes novada administratī-
vajā teritorijā visām personām, 
kas pastāvīgi dzīvo vai uzturas 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā. Personas, kas pārkāpj 
šos Noteikumus, ir saucamas pie 
administratīvās atbildības šajos 
Noteikumos paredzētajā kārtībā 
un apmēros, ja par viņu izdarīto 
pārkāpumu nav paredzēta LR Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktā administratīvā atbildība.
  1.4. Administratīvo pārkāpumu 
protokolu sastādīt ir tiesīgas šādas 
amatpersonas:
  1.4.1. Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, 
  1.4.2. Alūksnes novada domes 
deputāti;
  1.4.3. Alūksnes novada pašvaldī-
bas izpilddirektors;
  1.4.4. Alūksnes novada pašvaldī-
bas policijas amatpersonas;
  1.4.5. Valsts policijas amatper-
sonas;
  1.4.6. Būvvaldes speciālisti;
  1.4.7. Alūksnes novada pašvaldī-
bas pagastu pārvalžu vadītāji.
  1.5. Šo Noteikumu pārkāpuma 
konstatēšanas vietā sodīt vainīgo 
personu uzliekot naudas sodu (bez 
administratīvā protokola sastādī-
šanas, izsniedzot noteikta parauga 
kvīti) līdz Ls 20,- ir tiesīgas šādas 
amatpersonas:
  1.5.1. Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks;
  1.5.2. Alūksnes novada pašvaldī-
bas izpilddirektors.
  1.6. Šo Noteikumu pārkāpuma 
konstatēšanas vietā pieņemt lē-
mumu par personas saukšanu pie 

administratīvās atbildības un sodīt 
vainīgo personu ar naudas sodu 
(bez administratīvā protokola 
sastādīšanas, izsniedzot noteikta 
parauga kvīti) līdz Ls 20,- ir tiesī-
gas Alūksnes novada pašvaldības 
policijas amatpersonas
  1.7. Ja pārkāpējs atsakās no 
uzliktā naudas soda samaksas uz 
vietas vai pārkāpums paredz nau-
das sodu, kas pārsniedz uz vietas 
iekasējamā naudas soda apjomu, 
administratīvā pārkāpuma lietu 
izskatīt un sodīt vainīgo personu, 
uzliekot tai naudas sodu līdz Ls 
100,- var: 
  1.7.1. Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks; 
  1.7.2. Alūksnes novada pašvaldī-
bas izpilddirektors.
  1.8. Administratīvā komisija 
izskata administratīvo pārkāpuma 
lietas un soda vainīgās personas 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.
  1.9. Administratīvā soda uzlik-
šana neatbrīvo pārkāpēju no šo 
Noteikumu pārkāpuma rezultātā 
nodarīto materiālo zaudējumu 
atlīdzības.

2. Sevišķie noteikumi

  2.1. Par darbībām, ar kuru izda-
rīšanu tiek pārkāpta sabiedriskā 
kārtība Alūksnes novadā, tiek 
uzskatītas:
  2.1.1. Ielu, ietvju un citu sabied-
risku vietu piegružošana ar sīkiem 
sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, 
sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem, košļājamajām gumijām 
u.tml.). 
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu no Ls 5,- līdz Ls 10,-; 
  2.1.2. Spļaušana uz ielas un citās 
sabiedriskās vietās.
  Šī noteikuma pārkāpšanā 
vainojamā persona tiek sodīta ar 
brīdinājumu vai naudas sodu no 
Ls 5,- līdz Ls 10,-.
  2.1.3. Zemes īpašuma piegru-
žošanas pieļaušana, nepienācīga 
uzturēšana (nopļautas zāles, 
sadzīves atkritumu u.c. regulāra 
nenovākšana un citas darbības, 
kas pasliktina un bojā zemes 
īpašuma, kā arī ainavas vizuālo 
skatu, tajā skaitā zāles, kuras 
garums pārsniedz 20 centimetrus  
nenopļaušanu Alūksnes pilsētas 
un apdzīvoto vietu centru terito-
rijās.
Šī noteikuma pārkāpšanā zemes 
īpašnieka (valdītājs) tiek sodīts 
ar naudas sodu no Ls 20,- līdz Ls 
50,-.
  2.1.4. Stacionāro tirdzniecības 
vietu, klubu un atpūtas vietu 
apkārtnes (ne mazāk kā 10 m rā-
diusā) neuzturēšana kārtībā, kā arī 
atkritumu urnu novietošanas pie 
stacionāro tirdzniecības, klubu un 
atpūtas vietu ieejas (brīvi pieeja-
mā vietā) un atkritumu regulāras 
izvešanas nenodrošināšana. 
Šī noteikuma pārkāpšanā šo 
tirdzniecības vietu, klubu, atpūtas 
vietu īpašnieki, pārvaldītāji vai 
citas atbildīgās personas sodāmas 

ar naudas sodu no Ls 20,- līdz Ls 
50,-.
  2.1.5. Automašīnu un citu mehā-
nisko transporta līdzekļu novie-
tošana un stāvēšana tuvāk par 10 
m no ūdenskrātuvju ūdens līnijas, 
izņemot ūdenskrātuves, kas 
atrodas privātpersonu īpašumā, un 
speciāli šim nolūkam izveidotas 
stāvvietas. 
Šī noteikuma pārkāpšanā vainoja-
mā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu no Ls 20,- līdz Ls 50,-.
  2.1.6. Automašīnu un citu 
mehānisko transporta līdzekļu 
mazgāšana un to remonta vai 
profilaktiskās apkopes izdarīšana 
publiskās vietās.
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu no Ls 20,- līdz Ls 50,-.
  2.1.7. Automašīnu un citu mehā-
nisko transporta līdzekļu novieto-
šana daudzdzīvokļu namu iekšpa-
galmos tuvāk par 3m no atkritumu 
konteineriem, sašķidrinātas gāzes 
rezervuāriem un apakšzemes 
komunikāciju kontrolaku vākiem, 
kas kavē piekļūšanu šīm komuni-
kācijām.
  Šī noteikuma pārkāpšanā ar 
brīdinājumu vai naudas sodu no 
Ls 10,- līdz Ls 20,- tiek sodīts 
automašīnas īpašnieks, valdītājs 
vai vadītājs.
  2.1.8. Publiskās vietās pašval-
dības uzstādīto aizlieguma zīmju 
un/vai norobežojumu prasību 
neievērošana. 
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu Ls 10,- līdz  Ls 30,-.
  2.1.9. Bērnu līdz 16 gadu vecu-
mam atrašanās sabiedriskās vietās 
bez vecāku vai personas, kas 
viņus aizstāj, uzraudzības nakts 
laikā no plkst.22.00 līdz 6.00.
  Par šī noteikuma pārkāpšanu 
bērnu vecāki vai personas, kas vi-
ņus aizstāj, tiek sodītas ar naudas 
sodu no Ls 20,- līdz Ls 50,-.
  2.1.10. Bērnu līdz 16 gadu vecu-
mam atrašanās izklaides iestādēs 
(kafejnīcās, restorānos, bāros, klu-
bos, diskotēkās, kā arī vietās, kur 
par maksu sniedz interneta un da-
torspēļu pakalpojumus u.tml.) bez 
vecāku, aizbildņu, audžuģimenes 
vai viņu pilnvarotas pilngadīgas 
personas uzraudzības nakts laikā 
no plkst.22.00 līdz 6.00.
  Par šī noteikuma pārkāpšanu 
izklaides iestādes īpašnieks vai 
iestādes atbildīgā persona tiek 
sodīta ar naudas sodu no Ls 20,- 
līdz Ls 50,-. 
  2.1.11. Bērnu līdz 16 gadu 
vecumam atrašanās vietās, kura 
par maksu sniedz interneta un 
datorspēļu pakalpojumus, darba 
dienās laikā no plkst.8.00 līdz 
15.00 mācību gada mācību pro-
cesa laikā bez izglītības iestādes 
amatpersonas rakstiskas atļaujas 
vai vecāku vai viņu aizvietojošo 
personu pavadības.
  Par šī noteikuma pārkāpšanu 
pakalpojumu sniedzošās iestādes 
īpašnieks vai iestādes atbildīgā 
persona tiek sodīta ar naudas sodu 
no Ls 20,- līdz Ls 50,-. 

  2.1.12. Nepilngadīgu personu 
smēķēšana Alūksnes novada paš-
valdības teritorijā.
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu no Ls 5,- līdz Ls 20,- .
  2.1.13. Pirotehnisko ierīču lie-
tošana Alūksnes pilsētas adminis-
tratīvajā teritorijā, kā arī Alūksnes 
novada pašvaldības sabiedriskajās 
vietās (izņemot gadu mijas sagai-
dīšanu) izņemot 1.klasifikācijas 
klases pirotehniskos izstrādāju-
mus, bez Alūksnes novada pašval-
dības rakstiskas atļaujas. 
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu no Ls 20,- līdz Ls 50,- .
  2.1.14. Lēkšana ūdenī no tiltiem, 
laipām (izņemot speciāli šim no-
lūkam ierīkotas laipas un tramplī-
nus Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijā ierīkotās peldētavās), 
laivām un citiem peldošiem ūdens 
transporta līdzekļiem. 
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu Ls 10,- apmērā.
  2.1.15. Iekšējās kārtības notei-
kumu neievērošana kultūras un 
sporta iestādēs, atpūtas norises un 
citās sabiedriskās vietās. 
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu no Ls 20,- līdz Ls 50,-.
  2.1.16. Pieminekļu, piemiņas 
plākšņu, piemiņas vietu, skulptūru 
un arhitektūras pieminekļu bojāša-
na (tajā skaitā ar uzrakstiem un 
zīmējumiem) vai iznīcināšana. 
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu no Ls 50,- līdz Ls 200,-. 
  2.1.17. Neapsētu un neapstādītu 
lauku izbraukāšana ar transporta 
līdzekļiem.
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu no Ls 50,- līdz Ls 250,-.
  2.1.18. Sporta laukumu, stadio-
nu, citu sporta un atpūtas nodarbī-
bām paredzētu izbūvju (biatlona 
un slēpošanas trases, pludmales 
volejbola laukumi, bērnu rotaļu 
laukumi utt.) izbraukāšana ar 
transporta līdzekļiem. 
  Šī noteikuma pārkāpšanā vaino-
jamā persona tiek sodīta ar naudas 
sodu no Ls 50,- līdz Ls 250,-.

3. Nobeiguma noteikumi

  3.1. Naudas sodu iekasēšanas 
rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ie-
skaitīti Alūksnes novada pašvaldī-
bas budžetā. 
  3.2. Kontroli par šo Noteikumu 
izpildi veic Alūksnes novada 
domes priekšsēdētājs, priekšsēdē-
tāja vietnieks, Alūksnes novada 
domes deputāti, Alūksnes novada 
pašvaldības izpilddirektors un 
Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki.
  3.3. Atzīt par spēkā neesošiem 
18.02.2010. Alūksnes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr.8/2010 „Alūksnes novada sa-
biedriskās kārtības noteikumi”.

Spēkā no 29.09.2010. (Turpinājums no 6. lappuses)

maldinoša reklāma, reklāmas 
nesējs, izkārtne, sludinājums un 
cits informatīvs materiāls.
  4.3. Par īslaicīgās reklāmas 
izvietošanu šim nolūkam neat-
ļautās vietās (uz sētām, namu 
fasādēm, durvīm, apgaismes 
stabiem, autobusu pieturvie-
tām) atbildīgas ir personas, 
kuru interesēs reklāma ir 
izvietota.
  4.4. Par šo saistošo notei-
kumu neievērošanu var tikt 
piemērots naudas sods no Ls20 
līdz Ls100.
4.5. Administratīvo pārkāpumu 
protokolus sastādīt ir tiesīgas 
Alūksnes novada pašvaldības 
policijas amatpersonas un 
Būvvaldes amatpersonas.
  4.6. Administratīvo protokolu 
izskata un lēmumu pieņem 
Alūksnes novada pašvaldības 
Administratīvā komisija. 
  4.7. Administratīvā soda 
uzlikšana neatbrīvo no 
pienākuma novērst konkrēto 
pārkāpumu, kā arī ar savu 
darbību nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanu saskaņā ar Latvi-
jas Republikā spēkā esošajiem 
likumiem.
  4.8. Par nesaskaņotas, maldi-
nošas vai neatbilstošā tehniskā 
vai vizuālā kārtībā esošas rek-
lāmas demontāžu atbildīgs ir 
reklāmas devējs. Ja demontāža 
nenotiek pēc rakstiska brīdi-
nājuma saņemšanas, un tajā 
noteiktajā termiņā, demontāžu 
veic Alūksnes novada paš-
valdība, bet reklāmas devējs 
sedz ar demontāžu saistītos 
izdevumus.

5. Pieņemto lēmumu apstrī-
dēšanas kārtība

  5.1. Amatpersonu pieņem-
tos lēmumus var apstrīdēt 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā, iesniedzot 
rakstisku iesniegumu Alūksnes 
novada pašvaldībā, Dārza ielā 
11, Alūksnē, LV-4301.

Pārejas noteikumi
 
  1. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi atzīt par 
spēku zaudējušiem Alūksnes 
pilsētas domes 21.12.2000. 
saistošos noteikumus Nr.18 
„Par reklāmas materiālu, 
izkārtņu, sludinājumu un citu 
informatīvo materiālu saskaņo-
šanu un izvietošanu publiskās 
vietās Alūksnes pilsētā”.
  2. Esošie reklāmas materiāli, 
izkārtnes, sludinājumi un citi 
informatīvie materiāli, kuri ne-
atbilst šiem noteikumiem, jā-
demontē sešu mēnešu laikā no 
to izvietošanas saskaņošanas 
dienas vai jāizvieto atbilstoši 
šo noteikumu prasībām.
  3. Komersantiem, kas nodar-
bojas ar azartspēļu organizēša-
nu un uzturēšanu, sešu mēnešu 
laikā no šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas jādemontē 
izkārtnēs un fasādes apgaismo-
šanai izmantotie gaismas spe-
cefekti, piemēram, mirgojošās 
gaismas, gaismas vadi u.tml.



8.  Alūksnes Novada Vēstis

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

28.09.2010.

Saistošie noteikumi Nr.16/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 27.05.2010. lēmumu Nr.288
(protokols Nr.11, 46.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 
2., 4., 5., 7., 8., 9., 10.punktu

Spēkā no 29.09.2010.

Grozījumi: Saistošie noteikumi Nr.30/2010
                    apstiprināti ar Alūksnes novada domes 
     29.07.2010. lēmumu Nr.442
     (protokols Nr.14, 75.p.)

Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā

I. Vispārīgie jautājumi

  1. Saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības 
nodevām apliekamos objektus un nodevu lik-
mes, pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību 
un atvieglojumus Alūksnes novadā.
  2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas 
personas, kas atbild par nodevu savlaicīgu 
samaksu.

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu

  3. Nodevu likmes par pašvaldības domes 
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu noteiktas par vienu vienību.
  4. Nodevu objekti, kuri tiek aplikti ar nodevu 
un nodevu likmes ir šādas:

4.1. par atkārtotu pašvaldības 
sēžu protokolu izrakstu 
izsniegšanu 

fiziskām 
personām      
Ls 1,00; 

juridiskām 
personām   
Ls 3,00

4.2. pašvaldības sēžu protokolu 
izraksti no arhīva doku-
mentiem 

Ls 2,00

4.3. izziņa par ģimenes sastāvu 
vai dzīvesvietu 

Ls 0,50

4.4. izziņa par nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksu 

Ls 0,50

izziņa par zemes 
lietošanas mērķa atbilstību 
pašvaldības teritorijas 
plānojumam

Ls 10,00

4.5. Izziņa no novada 
pašvaldības arhīva 

Ls 1,00

4.6. Par apliecinātām kopijām 
no teritorijas plānojuma un 
detālplānojuma:

4.6.1. - A1 / 1 lpp. Ls 3,00

4.6.2. - A2 / 1 lpp. Ls 1,50

4.6.3. - A3 / 1 lpp. Ls 0,80

4.6.4. - A4 / 1 lpp. Ls 0,50

4.7. izziņa no dzimtsarakstu 
nodaļas arhīva 

Ls 1,00

4.8. citas izziņas Ls 1,00

4.9. pašvaldības saistošo no-
teikumu, nolikumu, instruk-
ciju un citu normatīvo aktu 
apliecinātas kopijas 

Ls 0,30 
par 1 lpp.

4.10. administratīvā pārkāpuma 
lietu materiāli

Ls 0,30 
par 1 lpp.

 4.11. par atkārtoti pieprasītu 
Alūksnes novada domes 
komisiju pieņemto lēmuma 
norakstu izsniegšanu

Ls 0,30 
par 1 lpp.

4.12. tehniskā projekta 
apliecināta kopija

Ls 10,00

4.13. izziņa par nepilsoņa 
tiesībām iegūt īpašumā 
zemi

Ls 5,00

4.14. Izziņa par būves (ēkas) 
neesamību iesniegšanai 
zemesgrāmatā

Ls 5,00

4.15 Izslēgts (Ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, 
kas apstiprināti ar 2010.
gada 29.jūlija  lēmumu 
Nr.442, protokols Nr.14, 
75.p., kas stājas spēkā ar 
29.09.2010.).

4.16. izziņa par jaunbūvi 
iesniegšanai zemesgrāmatā

Ls 5,00

  5. No nodevas par Alūksnes novada 
pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu 
un to apliecinātu kopiju saņemšanu samak-
sas ir atbrīvotas politiski represētās perso-
nas, 1. un 2.grupas invalīdi, trūcīgie novada 
pašvaldības iedzīvotāji un daudzbērnu ģimenes 

ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).

III. Nodeva par publiska rakstura 
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

  6. Pašvaldības nodevas maksātāji ir juridis-
kas un fiziskas personas, kuras rīko publiska 
rakstura pasākumus brīvdabas publiskās vietās 
Alūksnes novada teritorijā, izņemot, ja:
  6.1. pasākums tiek rīkots slēgtās teritorijās;
  6.2. pasākumu rīko Alūksnes novada 
pašvaldība vai tās finansēta institūcija;
  6.3. Izslēgts.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).
  7. Izslēgts.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).
  8. Izslēgts.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).
  9. Nodevas objekti un likmes ir šādi:

9.1. Sporta pasākumi:

9.1.1. ar maksu skatītājiem 
vai dalībniekiem:

9.1.1.1. vietējā mēroga (no-
vada)

Ls10 par 
visu pasā-

kumu

9.1.1.2. Latvijas mēroga Ls50,00 
par visu 

pasākumu

9.1.1.3. starptautiska mēroga Ls100,00 
par visu 

pasākumu

9.1.1.4. bez maksas skatītājiem 
vai dalībniekiem 

Ls5,00 par 
visu pasā-

kumu

9.2. izklaides pasākumi:

9.2.1. koncerti, brīvdabas 
izrādes, izstādes, dejas 
un tml.

Ls10,00 par 
pasākumu 

vienas 
diennakts 
ietvaros

9.2.2. cirka izrādes Ls30,00 par 
katru dienu

9.2.3. atrakcijas:

9.2.3.1. bērniem Ls5,00 par 
katru atrak-
cijas vienību 

dienā

9.2.3.2. pieaugušajiem Ls10,00 par 
katru atrak-
cijas vienību 

dienā

9.3. Reklāmas un aģitācijas 
pasākumi:

9.3.1. politiskie Ls30,00 
par visu 

pasākumu

9.3.2. komerciālie Ls30,00 par 
visu pasāku-

mu;

9.3.3. izglītību, veselību 
veicinoši

Ls3,00 par 
visu pasā-

kumu

9.4. Labdarības pasākumi:

9.4.1. ja labdarības adresāts 
atrodas Alūksnes 
novada administratī-
vajā teritorijā, ir tur 
reģistrēts vai deklarējis 
dzīvesvietu

bezmaksas

9.4.2. ja labdarības mērķis at-
rodas, vai ir reģistrējies 
Latvijas teritorijā, bet 
ne Alūksnes nova-
da administratīvajā 
teritorijā

Ls5,00 par 
visu pasā-

kumu

9.4.3. ja labdarības mērķis at-
rodas vai ir reģistrējies 
ārpus Latvijas

Ls10,00 
par visu 

pasākumu

  10. No nodevas par publiska raks-
tura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
atbrīvoti:
  10.1. pasākumu organizatori, kas pilda 
Alūksnes novada pašvaldības pasūtījumu;
  10.2. pasākumu organizatori – par labdarības 
maksas pasākumiem, no kuru ieņēmumiem 
ne mazāk kā 50% tiek ziedoti konkrētiem 
mērķiem vietējā, Latvijas vai starptautiskā 
mērogā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

  11. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās 
vietās noteiktas vienai dienai par vienu 
tirdzniecības vietu.
  12. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek 
tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tam 
norādītajās vietās.
  13. Nodevas objekti un likmes ir šādi:

13.1. Ielu tirdzniecība Ls 0,50 dienā

13.2. Izbraukuma tirdznie-
cība ar:

13.2.1. pašu izgatavotiem 
(izaudzētiem) produk-
tiem, kas netiek ražoti 
rūpnieciski 

Ls3,00 dienā

13.2.2. karstajām, aukstajām 
uzkodām (sabiedriskā 
ēdināšana) 

Ls10,00 dienā

13.2.3. pārtikas, nepārtikas 
precēm 

Ls10,00 dienā

13.2.4. alu Ls10,00 dienā

13.2.5. alkoholiskiem dzē-
rieniem vai tabakas 
izstrādājumiem

Ls10,00 dienā

13.3. Tirdzniecība pašval-
dības organizētajos 
gadatirgos ar:

13.3.1. karstajām, aukstajām 
uzkodām (sabiedrisko 
ēdināšanu)

Ls7,00 dienā

13.3.2. alu vai tabakas izstrā-
dājumiem

Ls10,00 dienā

13.3.3. pārējo produkciju Ls3,00 dienā

  14. Nodeva samaksājama pilnā apmērā pirms 
tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
  15. Ja šajos noteikumos paredzētas 
atšķirīgas nodevas likmes par vienas personas 
realizējamo sortimentu, tad piemēro vienu – 
lielāko likmi.
  16. Nodevas likme, kas noteikta par dienu 
maksājama pilnā apmērā, neatkarīgi no tā vai 
tirdzniecība tiek veikta pilnu vai nepilnu dienu, 
vai arī tā notiek divās dienās, bet ne ilgāk kā 24 
stundas pēc kārtas.
  17. Ja pasākuma organizētājs ir noteicis 
ekskluzīvus ierobežojumus izbraukuma 
tirdzniecības dalībnieku skaitam, nodevas 
likmei tiek piemērots koeficients 3.
  18. No nodevas samaksas ir atbrīvotas 
Alūksnes novadā reģistrētās juridiskās perso-
nas, Alūksnes novada pašvaldības iestādes un 
valsts institūcijas.
  19. No nodevas par tirdzniecību publiskās 
vietās tiek atbrīvoti Alūksnes novadā 
dzīvojošie pensionāri un invalīdi, kuri tirgo 
pašu audzētus augļus un (vai) dārzeņus, kā arī 
personas, kas Alūksnes novadā ir reģistrējušas 
savu saimniecisko darbību un tirgo pašražoto 

produkciju.

V. Nodevas par mājdzīvnieku turēšanu

  20. Nodeva ir jāmaksā katru gadu par katru 
mājdzīvnieku atsevišķi. Nodeva maksājama 
divos termiņos:
  a. 50% nodevas līdz tekošā gada 15.jūnijam;
  b. 50% nodevas līdz tekošā gada 15.decem-
brim.
  21. Nodevu var maksāt uzreiz pilnā apmērā.
  22. Nodevas objekti un likmes ir šādi:
22.1. par pirmā suņa 

turēšanu, ja tā pa-
matuzturēšanās vieta 
reģistrēta daudzdzī-
vokļu namā

Ls6,00

22.2. par pirmā suņa 
turēšanu, ja tā 
pamatuzturēšanās 
vieta reģistrēta 
privātīpašumā (izņe-
mot privātīpašumā 
esošu daudzdzīvokļu 
namu)

Ls3,00

22.3. par otrā un katra nā-
kamā suņa turēšanu, 
ja tā pamatuzturēša-
nās vieta reģistrēta 
privātīpašumā (izņe-
mot privātīpašumā 
esošu daudzdzīvokļu 
namu)

Ls10,00

22.4. par otrā un katra nā-
kamā suņa turēšanu, 
ja tā pamatuzturēša-
nās vieta reģistrēta 
daudzdzīvokļu namā

Ls10,00

22.5. par pirmā kaķa 
turēšanu

Ls2,00

22.6. par otrā un katra nā-
kamā kaķa turēšanu

Ls3,00

22.7. par istabas seska, 
istabas truša turēšanu

Ls2,00 par 
katru

22.8. par citu neproduk-
tīvo mājdzīvnieku 
turēšanu, izņemot 
22.1.- 22.6. punktos 
uzskaitītos

Ls0,50 par 
katru

22.9. par liellopa, govs, 
teļa, zirga, kumeļa 
turēšanu

Ls 10,00 
par katru

22.10. par cūkas, kazas 
turēšanu

Ls 5,00 par 
katru

22.11. par mājputnu turē-
šanu

Ls 0,50 par 
katru

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).

  23. Ja mājdzīvnieks tiek uzturēts Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā īslaicīgi 
– ilgāk par 7 (septiņām) dienām, bet mazāk 
par 6 (sešiem) mēnešiem – par to maksājama 
nodeva Ls 0,50 par mēnesi, neatkarīgi 
no tā, vai mājdzīvnieks Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā tiek uzturēts pilnu 
mēnesi. Ja dzīvnieks tiek turēts Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā ilgāk par 6 
(sešiem) mēnešiem, nodeva maksājama pilnā 
apmērā par visu gadu.
  24. Izslēgts. (Ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar saistošajiem noteikumiem Nr.30/2010, kas 
apstiprināti ar 2010.gada 29.jūlija  lēmumu 
Nr.442, protokols Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā 
ar 29.09.2010.).
  25. No nodevas par suņu un kaķu turēšanu 
atbrīvoti lauku viensētu īpašnieki ārpus 
Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada ciemu 
teritorijām.
  25.1 No saistošo noteikumu 22.9., 22.10. un 
22.11. apakšpunktos noteiktās nodevas par 
attiecīgā veida dzīvnieku turēšanu atbrīvotas 
personas, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus 
Alūksnes pilsētas teritorijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).
  26. Nodevas likme tiek samazināta par 50%:
  26.1. personām no 65 gadu vecuma – par 
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pirmo reģistrējamo mājdzīvnieku;
  26.2. par katru kastrētu vai sterilizētu 
dzīvnieku, uzrādot veterinārārsta ierakstu 
vakcinācijas apliecībā.
  27. Nodeva pilnā apmērā tiek iekasēta pirms 
mājdzīvnieka reģistrēšanas pašvaldībā.
  28. Ikgadējās nodevas samaksas termiņš ir 
katra gada 1.oktobris

VI. Nodeva par reklāmas, afišu un 
sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

  29. Nodevas objekti un likmes ir šādi:
29.1. par reklāmas izvie-

tošanu publiskās 
vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku 
vietu par vienu kvad-
rātmetru

Ls 2,00 mēnesī 
vai

Ls 5,00 ceturksnī, 
vai

Ls 10,00 pusgadā, 
vai Ls 21,00 gadā

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).

  30. Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par 
1m2, aprēķinos tiek lietots noteikts minimālais 
skaitlis 1 (viens). Ja reklāma tiek izlikta uz 
laiku mazāku par vienu mēnesi, aprēķinos tiek 
lietots noteikts minimālais skaitlis 1 (viens). 
Ziņas par reklāmas izmēriem, kā arī par 
izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu 
pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz 
reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par snieg-
to ziņu pareizību. (Ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar saistošajiem noteikumiem Nr.30/2010, kas 
apstiprināti ar 2010.gada 29.jūlija  lēmumu 
Nr.442, protokols Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā 
ar 29.09.2010.).
  31. Nodevu aprēķina pēc formulas
NODEVA  x  m2  x  K,
kur Nodeva ir 29.1. punktā noteiktais 
maksājums reizināts ar reklāmas kvadratūru, 
un iegūtā summa reizināta ar 32.punktā no-
teikto koeficientu;
  32. Nodevas aprēķinā pielietojami koeficienti:
  32.1. ja reklāmu izvietojusi no Alūksnes 
novada pašvaldības budžeta finansēta iestāde 
dažādu citu kultūras pasākumu organizētāju 
vietā - 0,5;
  32.2. ja reklāma satur kultūras tema-
tiku, informāciju par dabas un veselības 
aizsardzības, sporta, jaunatnes pasākumiem (ar 
komerciālu raksturu) – 1;
  32.3. tūrismu veicinošas reklāmas – 0,5;
  32.4. azartspēļu reklāma – 2;
  32.5. pārējos gadījumos – 1.
  33. No nodevas par reklāmu, afišu un 
sludinājumu izvietošanu tiek atbrīvotas perso-
nas:
  33.1.par izkārtņu izvietošanu un eksponēšanu;
  33.2. par nekomerciāla (bezmaksas pasākumu 
reklamējoša) rakstura reklāmu un informāciju, 
kuru izvieto:
  33.2.1. labdarības pasākumu organizētāji;
  33.2.2. kultūras un kultūrvēsturisko pasākumu 
rīkotāji;
  33.2.3. dabas aizsardzības pasākumu rīkotāji;
  33.2.4. sporta pasākumu rīkotāji;
  33.2.5. bērnu un jaunatnes pasākumu rīkotāji.
  33.3. Alūksnes novada pašvaldība un tai 
padotās iestādes par rīkoto pasākumu reklāmu 
un informāciju par tiem, tajā skaitā dažādu 
akciju un svētku noformējumu.

VII. Nodeva par pašvaldības simbolikas 
izmantošanu

  34. Nodevas par pašvaldības simbolikas 
izmantošanu objekts ir pašvaldības simbo-
likas – Alūksnes novada ģerboņa, Alūksnes 
pilsētas ģerboņa, Ilzenes pagasta ģerboņa, 
Alūksnes pilsētas karoga attēla vai to elementu 
izmantošana.

34.1. par pašvaldības simboli-
kas izmantošanu reklāmā, 
preču zīmēs, nozīmītēs, 
vimpeļos, plakātos, citā 
iespiedprodukcijā un atri-
būtikā, kā arī dažādu citu 
rūpnieciski ražotu suvenī-
ru un sadzīves priekšmetu 
noformēšanā

Ls 50,00 
gadā par 

katru 
izstrādājuma 

veidu

34.2. par pašvaldības simboli-
kas izmantošanu amatnie-
kiem un citām personām 
savos individuāli darināta-
jos priekšmetos 

Ls 10,00 
gadā par 

katru 
produkcijas 

veidu

  35. No nodevas par pašvaldības simbolikas 

izmantošanu samaksas ir atbrīvoti ražotāji, 
kas izpilda Alūksnes novada pašvaldības 
pasūtījumu.

VII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

  36. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu, 
maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, ku-
ras, saskaņojot būvniecību, saņem no Alūksnes 
novada pašvaldības būvatļauju. 
  37. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas 
pašvaldības institūcijām rodas būvprojekta 
saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana, 
nepieciešamo dokumentu sagatavošana 
un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta 
saskaņošanu saistītas darbības).
  38. Nodevas objekts un likme:

Nodevas objekts Nodevas 
likme

38.1. Mazstāvu vienģimenes un dvīņu
dzīvojamām ēkām, -

par katru būvobjekta apjoma 1 m2

bet ne mazāk par
Ls 0,10
Ls 10,00

38.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamām ēkām -

par katru būvobjekta apjoma 1m2

bet ne mazāk par
Ls 0,05
Ls 10,00

38.3. Saimniecības ēkām -
par katru būvobjekta apjoma 1m2

bet ne mazāk par
Ls 0,05
Ls 5,00

38.4. Ražošanas un rūpniecības ēkām -
par katru būvobjekta apjoma 1m2

bet ne mazāk par
Ls 0,05
Ls 10,00

38.5. Darījumu iestāžu ēkām -
par katru būvobjekta apjoma 1m2

bet ne mazāk par
Ls 0,20
Ls 10,00

38.6. Sabiedriskajām ēkām -
par katru būvobjekta apjoma 1m2

bet ne mazāk par
Ls 0,05
Ls 10,00

38.7. Nelielām individuālajām 
saimniecības ēkām, dārza mājām, 
mazģimeņu dzīvojamo ēku renovācijai, 
rekonstrukcijai, nojaukšanai -

par katru būvobjekta apjoma 1m2

bet ne mazāk par
Ls 0,03
Ls 5,00

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).

  39. 40% no NODEVAS maksājami pēc 
pozitīva Alūksnes novada pašvaldības 
iestādes „Būvvalde” atzinuma saņemšanas 
būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% - saņemot 
būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek 
pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, 
iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek 
atmaksāta.
  40. Būvatļauja tiek izsniegta pēc doku-
menta uzrādīšanas par nodevas samaksu pilnā 
apmērā. 

VIII. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu 
turēšanu  Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā esošo  valsts un pašvaldības 
ūdenstilpju krastos

  41. Izslēgts. (Ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar saistošajiem noteikumiem Nr.30/2010, kas 
apstiprināti ar 2010.gada 29.jūlija  lēmumu 
Nr.442, protokols Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā 
ar 29.09.2010.).
  42. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai ju-
ridiskas personas, kas tur laivas, motorlaivas, 
un jahtas Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā esošo valsts un pašvaldības 
ūdenstilpju krastos (laivu, motorlaivu un jahtu 
īpašnieks vai valdītājs) un/vai izmanto tās, lai 
lietotu tās Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā esošajās valsts un pašvaldības 
ūdenstilpēs. 
  43. Laivu, motorlaivu un jahtu turēšanas 
nodeva tiek aprēķināta par vienu kalendāro 
gadu vai piemērota diennakts likme, ņemot 
vērā dienu skaitu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar saistošajiem noteikumiem Nr.30/2010, kas 
apstiprināti ar 2010.gada 29.jūlija  lēmumu 
Nr.442, protokols Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā 
ar 29.09.2010.).
  44. Nodevas apmērs:

44.1. par motorlaivu ar 
motora jaudu no 5 
z/s līdz 20 z/s

Ls 10,00 par katru 
motorlaivu gadā vai 
Ls 3,00 diennaktī

44.2. par motorlaivu ar 
motora jaudu virs 
20z/s

Ls 20,00 par katru 
motorlaivu gadā vai 
Ls 5,00 diennaktī

44.3. par jahtu Ls 20,00 par katru 
jahtu gadā vai Ls 7,00 
diennaktī

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).

  45. Šī nodeva nav attiecināma uz valsts 
glābšanas (avāriju) dienestiem, Valsts 
robežsardzi un privātīpašniekiem tiem 
piederošajās ūdenstilpēs.
  46. No nodevas maksāšanas ir atbrīvoti Valsts 
vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes 
un ūdenstilpju apsaimniekotāju ūdens trans-
porta līdzekļi, Alūksnes novada pašvaldības 
aģentūra „ALJA”.
  47. Ikgadējā nodeva pilnā apmērā ir 
jāsamaksā ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 
1.jūnijam.
  48. Šo noteikumu 44.4. – 44.6.punktos 
noteiktā nodeva jāsamaksā pirms attiecīgā 
ūdens transportlīdzekļa lietošanas uzsākšanas.

IX. Nodevu samaksas kārtība

  49. Personas šajos noteikumos noteiktās 
nodevas iemaksā attiecīgās pagasta pārvaldes 
kasē vai Alūksnes novada pašvaldības norēķinu 
kontā LV58 UNLA 0025 0041 3033 5, 
Banka: A/S „SEB banka”; nodevas saņēmējs: 
Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 
90000018622, adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, 
LV-4301. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2010, kas 
apstiprināti ar 2010.gada 29.jūlija  lēmumu 
Nr.442, protokols Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā 
ar 29.09.2010.).
  50. Nodevu samaksa noteikta pilnā apmērā, 
ja šajos noteikumos nav noteikts savādāk. 
Nodevu samaksa veicama pirms dokumentu 
un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību 
veikšanas. Nodevas netiek atgrieztas.

X.  Noslēguma jautājumi

  51. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē:
  51.1. Alsviķu pagasta padomes 28.11.2002. 
saistošie noteikumi Nr.4 „Nodevas par 
izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu 
publiskās vietās Alsviķu pagastā”;
  51.2. Alsviķu pagasta padomes 28.11.2002. 
saistošie noteikumi Nr.2 „Nodevas par 
tirdzniecību publiskās vietās Alsviķu pagastā”;
  51.3. Alsviķu pagasta padomes 22.02.2007. 
saistošie noteikumi Nr.4 „Par pašvaldības 
nodevu par reklāmu, izkārtņu un citu 
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 
vietās Alsviķu pagasta administratīvajā 
teritorijā”;
  51.4. Alūksnes pilsētas domes 27.07.2000. 
saistošie noteikumi Nr.14 „Pašvaldības node-
vas par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes 
pilsētā”;
  51.5. Alūksnes pilsētas domes 24.08.2000. 
saistošie noteikumi Nr.15 „Nodeva par 
būvatļaujas saņemšanu”;
  51.6. Alūksnes pilsētas domes 24.08.2000. 
saistošie noteikumi Nr.16 „Nodeva par 
Alūksnes domes izstrādāto oficiālo dokumentu 
un apliecinātu to kopiju saņemšanu”;
  51.7. Alūksnes pilsētas domes 21.12.2000. 
saistošie noteikumi Nr.19 „Pašvaldības node-
vas par reklāmas un citu informatīvo materiālu 
izvietošanu publiskās vietās Alūksnes pilsētā”;
  51.8. Alūksnes pilsētas domes 17.04.2003. 
saistošie noteikumi Nr.5/2003 „Pašvaldības 
nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu 
Alūksnes pilsētas ūdenstilpju krastos”;
  51.9. Alūksnes pilsētas domes 19.08.2004. 
saistošie noteikumi Nr.3/2004 „Par pašvaldības 
nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu 
sarīkošanu publiskās vietās Alūksnes pilsētā”;
  51.10. Alūksnes pilsētas domes 22.09.2005. 
saistošie noteikumi Nr.12/2005 „Nodeva par 
Alūksnes pilsētas simbolikas izmantošanu”;
  51.11. Alūksnes pilsētas domes 20.03.2008. 
saistošie noteikumi Nr.4/2008 „Pašvaldības 
nodeva par visu veidu dzīvnieku turēšanu 
Alūksnes pilsētā”;
  51.12. Annas pagasta padomes 23.08.2000. 
saistošie noteikumi Nr.1/2000 „Nodeva par 
padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu”;
  51.13. Annas pagasta padomes 23.08.2000. 
saistošie noteikumi Nr.2/2000 „Nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās”;
  51.14. Annas pagasta padomes 23.08.2000. 
saistošie noteikumi Nr.3/2000 „Nodeva par 

reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu 
publiskās vietās”;
  51.15. Annas pagasta padomes 23.08.2000. 
saistošie noteikumi Nr.4/2000 „Nodeva par 
izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu 
publiskās vietās”;
  51.16. Jaunalūksnes pagasta padomes 
28.09.2000. saistošie noteikumi Nr.5 „Nodeva 
par tirdzniecību publiskās vietās”;
  51.17. Jaunalūksnes pagasta padomes 
28.09.2000. saistošie noteikumi Nr.6 „Nodeva 
par padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu”;
  51.18. Jaunalūksnes pagasta padomes 
28.09.2000. saistošie noteikumi Nr.7 „Nodevas 
par dzīvnieku turēšanu Jaunalūksnes pagastā”;
  51.19. Jaunalūksnes pagasta padomes 
28.09.2000. saistošie noteikumi Nr.9 „Nodeva 
par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu 
publiskās vietās”;
  51.20. Jaunannas pagasta padomes 
25.08.2000. saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva 
par tirdzniecību publiskās vietās”;
  51.21. Jaunannas pagasta padomes 
25.08.2000. saistošie noteikumi Nr.2 „Nodeva 
par padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu”;
  51.22. Jaunannas pagasta padomes 
25.08.2000. saistošie noteikumi Nr.3 „Nodevas 
par dzīvnieku turēšanu Jaunannas pagastā”;
  51.23. Jaunlaicenes pagasta padomes 
28.04.2008. saistošie noteikumi 6/2008 „Par 
pašvaldības nodevām Jaunlaicenes pagastā”;
  51.24. Kalncempju pagasta padomes saistošie 
noteikumu Nr.5 „Nodeva par izklaidējoša raks-
tura pasākumu rīkošanu publiskās vietās”;
  51.25. Kalncempju pagasta padomes saistošie 
noteikumi Nr.4 „Nodeva par tirdzniecību 
publiskās vietās”;
  51.26. Liepnas pagasta padomes 05.08.2005. 
saistošie noteikumi Nr.4 „Nodeva par Liepnas 
pagasta padomes izsniegtajiem oficiālajiem 
dokumentiem un apliecinātām to kopijām”;
  51.27. Malienas pagasta padomes 19.04.2007. 
saistošie noteikumi Nr.6/2007 „Par MA-
LIENAS pagasta pašvaldības nodevām”;
  51.28. Mārkalnes pagasta padomes 
12.04.2001. saistošie noteikumi Nr.8 „Nodeva 
par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu 
publiskās vietās”;
  51.29. Mārkalnes pagasta padomes 
12.04.2001. saistošie noteikumi Nr.7 „Nodeva 
par Mārkalnes pagasta padomes izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu”;
  51.30. Mārkalnes pagasta padomes 
12.04.2001. saistošie noteikumi Nr.6 „Nodevas 
par dzīvnieku turēšanu Mārkalnes pagastā”;
  51.31. Mārkalnes pagasta padomes 
12.04.2001. saistošie noteikumi Nr.5 „Nodeva 
par tirdzniecību publiskās vietās”;
  51.32. Pededzes pagasta padomes 08.10.2002. 
saistošie noteikumi Nr.2/2002 „Nodeva 
par Pededzes pagasta padomes izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu”;
  51.33. Pededzes pagasta padomes 08.10.2002. 
saistošie noteikumi Nr.3/2002 „Nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās”;
  51.34. Veclaicenes pagasta padomes 
21.09.2000. saistošie noteikumi Nr.6/2000 
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”;
  51.35. Veclaicenes pagasta padomes 
21.09.2000. saistošie noteikumi Nr.5/2000 
„Nodeva par tirdzniecību publiskā vietā”;
  51.36. Veclaicenes pagasta padomes 
21.09.2000. saistošie noteikumi Nr.4/2000 
„Nodeva par izklaidējoša pasākuma 
organizēšanu”;
  51.37. Veclaicenes pagasta padomes 
21.09.2000. saistošie noteikumi Nr. 3/2000 
„Nodeva par pašvaldības padomes izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu”;
  51.38. Zeltiņu pagasta padomes 26.06.2006. 
saistošie noteikumi Nr.7 „Nodevas par 
tirdzniecību publiskās vietās Zeltiņu pagastā”;
  51.39. Zeltiņu pagasta padomes 28.04.2008. 
saistošie noteikumi Nr.7 „Par pašvaldības 
nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu 
sarīkošanu publiskās vietās Zeltiņu pagasta 
administratīvajā teritorijā”;
  51.40. Ziemeru pagasta padomes 27.01.2009. 
saistošie noteikumi Nr.2 „Par pašvaldības 
nodevām Ziemeru pagastā”.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.30/2010, kas apstiprināti ar 
2010.gada 29.jūlija  lēmumu Nr.442, protokols 
Nr.14, 75.p., kas stājas spēkā ar 29.09.2010.).



10.  Alūksnes Novada Vēstis

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

28.09.2010.

Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Alūksnes novadā

Saistošie noteikumi Nr.31/2010
Apstiprināti ar Alūksnes novada domes

26.08.2010. lēmumu Nr.489 , protokols Nr.15, 22.p.,
izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu,

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.pantu

Saistošajos noteikumos lietotie 
termini

  1.1. atkritumi — jebkurš priekšmets 
vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvo-
jas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties 
un kura atbilst atkritumu klasifikatorā 
noteiktajām kategorijām;
  1.2. bīstamie atkritumi – saimnie-
ciskās vai citas darbības rezultātā 
radušies atkritumi (tajā skaitā medicī-
niskie atkritumi), kuriem piemīt viena 
vai vairākas īpašības, kas padara tos 
bīstamus cilvēku dzīvībai un vese-
lībai, videi, kā arī personu mantai, 
un kuri atbilst atkritumu klasifika-
torā noteiktajām bīstamo atkritumu 
kategorijām;
  1.3. sadzīves atkritumi — visi pārē-
jie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā 
bīstamie atkritumi;
  1.4. lielgabarīta atkritumi – atkri-
tumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt 
uzglabāti vai novietoti atkritumu 
konteineros vai maisos, tai skaitā 
mēbeles, plaša patēriņa elektronikas 
preces, sadzīves inventārs, u.c.;
  1.5. būvniecības atkritumi – būv-
gruži, būvlaukuma atkritumi, ielu 
uzlaušanas atkritumi, celtniecības 
laikā izraktā zeme;
 1.6. dārzu un parku atkritumi – zāle, 
zari, lapas, koku un krūmu atgriezumi 
u.c. augu valsts atlikumi;
  1.7. atkritumu apsaimniekošana – 
atkritumu savākšana (tai skaitā atkri-
tumu vākšana, šķirošana un sajauk-
šana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, 
pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde 
(tai skaitā atkritumu sadedzināšana, 
iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru 
pamatdarbība nav atkritumu sadedzi-
nāšana), reģenerācija un apglabāšana 
(tai skaitā sadedzināšana sadzīves at-
kritumu sadedzināšanas iekārtās), šo 
darbību pārraudzība, kā arī atkritumu 
apglabāšanas vietu ierīkošana un pār-
strādes objektu vai iekārtu uzturēšana 
un aprūpe pēc to slēgšanas;
  1.8. atkritumu apsaimniekotājs 
– Alūksnes novada pašvaldības 
izveidota kapitālsabiedrība vai cita 
juridiskā persona, kurai ir atbilstošas 
iekārtas un inventārs attiecīgo darbību 
(atkritumu savākšana, transportēšana, 
šķirošana, pārstrāde vai apglabāšana) 
veikšanai, kura ir saņēmusi atļauju 
LR normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā un noslēgusi līgumu ar Alūksnes 
novada pašvaldību par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes 
novada administratīvajā teritorijā;
  1.9. atkritumu radītājs — fiziskā vai 
juridiskā persona, kuras darbība rada 
atkritumus vai kura veic atkritumu 
sajaukšanu vai citas darbības, kā 
rezultātā mainās atkritumu sastāvs un 
īpašības;
  1.10. nekustamā īpašuma īpašnieks 
(šo noteikumu izpratnē) – nekustamā 
īpašuma (dzīvojamās mājas, tās daļas, 
dzīvokļa) īpašnieks (neatkarīgi no 
tā, vai īpašums ir reģistrēts Zemes-
grāmatā), valdītājs, īrnieks, lietotājs, 
juridiska vai fiziska persona, kura 
uz tiesiska pamata apsaimnieko šo 
nekustamo īpašumu; 
  1.11. atkritumu poligons – speciāli 
ierīkota un aprīkota atkritumu apgla-
bāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti 

normatīvajos aktos noteiktie vides 
aizsardzības pasākumi, saskaņā ar 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
18.pantu, pēc reģionālā sadzīves at-
kritumu poligona darbības uzsākšanas 
reģionā pašvaldību teritorijās radītos 
sadzīves atkritumus apglabā tikai 
sadzīves atkritumu poligonā „Kau-
dzītes”, Litenes pagastā, Gulbenes 
novadā.

2. Vispārīgie noteikumi

  2.1. Šie saistošie noteikumi 
(turpmāk tekstā – noteikumi) regulē 
sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – 
atkritumi) apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā, kurā tiek izveidota viena 
sadzīves atkritumu zona, kurā ietilpst 
visa novada teritorija, nosaka kārtību, 
kādā veicami maksājumi par atkri-
tumu apsaimniekošanu, atkritumu 
apsaimniekošanā iesaistīto personu 
pienākumus un tiesības.
  2.2. Ikviena fiziska vai juridiska 
persona ir atkritumu radītājs šo Notei-
kumu izpratnē un viņu pienākums ir 
iesaistīties Alūksnes novada pašvaldī-
bas organizētajā atkritumu savākšanas 
sistēmā, savākt un nogādāt visus 
atkritumus tiem paredzētajās vietā, kā 
arī apmaksāt Atkritumu apsaimnieko-
tāja sniegtos pakalpojumus. 
  2.3. Atkritumu apsaimniekošanas 
mērķis ir:
  1.3.1. reglamentēt atkritumu apsaim-
niekošanu Alūksnes novada admi-
nistratīvajā teritorijā, lai aizsargātu 
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā 
arī personu mantu;
  1.3.2. veicināt atkritumu šķirošanu, 
lai samazinātu apglabājamo atkritumu 
daudzumu;
  1.3.3. radīt priekšnoteikumus 
higiēniski un ekoloģiski drošas vides 
radīšanai Alūksnes novadā;
  1.3.4. pakāpeniski ieviest atkritumu 
šķirošanu (stikls, koks, papīrs, plast-
masa, metāls, būvgruži, kompostēja-
mās vielas) un pārstrādi, vienlaicīgi 
samazinot atkritumu poligonā depo-
nējamo atkritumu daudzumu;
  1.3.5. rūpēties par to, lai atkritumi 
tiktu apsaimniekoti videi un cilvēkam 
nekaitīgā veidā.
  2.4. Ar Alūksnes novada domes 
atsevišķu lēmumu Alūksnes novada 
pašvaldības teritorijā tiek noteikta 
minimālā atkritumu norma (ko saražo 
viens cilvēks) uz vienu cilvēku gadā. 
  2.5. Atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību nosaka pašvaldība un informē 
par to atkritumu apsaimniekotāju. 
atkritumu apsaimniekošanas kārtības 
neievērošana no atkritumu apsaim-
niekotāja puses ir pamats atkritumu 
apsaimniekošanas līguma pirmstermi-
ņa izbeigšanai.
  2.6. Noteikumi ir saistoši visām per-
sonām Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.
  2.7. Atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina dalīto atkritumu vākšanas 
laukumu apsaimniekošanu, atkritumu 
savākšanu no tiem.
  2.8. Dalīto atkritumu vākšanas lau-
kumos uzstādītos šķiroto atkritumu 
konteinerus drīkst izmantot ikviena 
fiziska persona Alūksnes novadā.
  2.9. Juridiskām personām ir jāslēdz 

līgums ar atkritumu apsaimniekotāju 
par šķiroto atkritumu savākšanu un 
transportēšanu uz atkritumu poligonu 
„Kaudzītēs”, Litenes pagastā, Gulbe-
nes novadā,  kā arī jāveic samaksa par 
sniegto pakalpojumu.

3. Atkritumu radītāja pienākumi

  3.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks, 
valdītājs, nomnieks vai apsaimnie-
kotājs:
  3.1.1. ir atbildīgs par atkritumu 
savākšanu un izvešanu no tā īpašumā 
vai valdījumā esošās teritorijas un 
iesaistīšanos pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas pasākumu īsteno-
šanā atbilstoši noteikumu prasībām;
  3.1.2. pēc Alūksnes novada pašval-
dības pieprasījuma, sniedz ziņas par 
to iedzīvotāju skaitu, kas faktiski dzī-
vo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, 
kā arī par komersantiem un citām per-
sonām, kas veic saimniecisko darbību 
attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
  3.1.3. Līguma noslēgšana par 
atkritumu savākšanu un izvešanu ir 
obligāta visām fiziskām un juridis-
kām personām – nekustamā īpašuma 
īpašniekiem un valdītājiem (atkritumu 
apsaimniekotāja nomaiņas gadījumā 
līgums noslēdzams ne vēlāk kā 30 
dienu laikā no dienas, kad par atkri-
tumu apsaimniekotāja nomaiņu tiek 
izziņots laikrakstā „Alūksnes Novada 
Vēstis”).
  3.1.4. uztur atkritumu tvertnes tīras 
un lietošanas kārtībā;
  3.1.5. saskaņojot ar atkritumu ap-
saimniekotāju, nodrošina lielgabarīta 
un būvniecības atkritumu savākšanu 
un izvešanu pēc atsevišķi noslēgtiem 
līgumiem vai vienojoties ar atkritumu 
apsaimniekotāju;  
  3.1.6. ir tiesīgi kompostēt bioloģiski 
noārdāmos atkritumus (tajā skaitā 
dārzu un parku atkritumus, pārtikas 
produktu atkritumus u.c.) sava īpa-
šuma teritorijā, ja tas nerada draudus 
cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, 
kā arī citu personu mantai. Komposta 
bedres vai kaudzes jāizvieto tā, lai to 
izdalītā smaka netraucētu apkārtējos. 
Komposta bedres vai kaudzes atļauts 
novietot ne tuvāk par 3 metriem no 
pieguļošo teritoriju robežām. 
  3.2. Nekustamo īpašumu – dzī-
vojamo māju īpašnieki, nomnieki, 
valdītāji vai apsaimniekotāji slēdz 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju 
par atkritumu savākšanu un izvešanu 
ne mazāk kā par Alūksnes novada 
domes noteikto minimālo sadzīves 
atkritumu normu uz vienu cilvēku 
gadā, iesaistās dalītas atkritumu vāk-
šanas pasākumos atbilstoši atkritumu 
apsaimniekošanu regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem un valsts, re-
ģionālajam vai pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas plānam;
  3.3. Nekustamo īpašumu – dzī-
vojamo māju īpašnieki, nomnieki, 
valdītāji vai apsaimniekotāji, pēc 
saskaņošanas ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, nodrošina atkritumu savākša-
nai nepieciešamo tvertņu izvietošanu 
savā īpašumā, ņemot vērā atkritumu 
daudzumu un tvertņu iztukšošanas 
biežumu saskaņā ar noslēgto līgumu.
  3.4. Atkritumu tvertņu iztukšošanas 

dienās:
  3.4.1. atkritumu tvertnes no privāto 
īpašumu slēgtajiem pagalmiem 
Alūksnes pilsētā vai Alūksnes novada 
teritorijā pārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to apkalpei 
pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju 
un transportlīdzekļu kustību;
  3.4.2. atkritumu tvertnes no viensētu 
teritorijām Alūksnes novada lauku 
teritorijās pārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to apkalpei 
pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju 
un transportlīdzekļu kustību;
  3.4.3. ja atkritumu tvertne ir pilna, 
pārējos atkritumu maisiņus (nodro-
šinot, ka šiem atkritumu maisiņiem 
nepiekļūst dzīvnieki), novieto pie 
atkritumu tvertnes;
  3.5. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki, 
nomnieki vai apsaimniekotāji:
  3.5.1. uztur atkritumu apsaimnieko-
tāja izveidoto, daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem pieejamā vietā esošos 
atkritumu tvertņu laukumus, kas pa-
redzēti atkritumu tvertņu izvietošanai 
un atkritumu savākšanai, nodrošina 
tajos kārtību;
  3.5.2. samaksā atkritumu apsaim-
niekotājam samaksu par Alūksnes 
novada domes noteiktās minimālās 
atkritumu daudzuma normas uz vienu 
cilvēku gadā izvešanu, vai, ja atkritu-
mu daudzums pārsniedz šo minimālo 
normu, par reāli izvesto atkritumu 
daudzumu. 
  3.5.2. atkritumu tvertņu iztukšošanas 
dienās nodrošina specializētajiem 
transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu 
piekļuvi šīm tvertnēm.
  3.6. Komersants (komercsabiedrība, 
individuālais komersants, zemnieku 
saimniecība, valsts un pašvaldību 
iestāde, citas juridiskas personas, 
tajā skaitā biedrības, nodibinājumi 
un dārzkopības sabiedrības), slēdz 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju 
par atkritumu izvešanu, pēc saskaņo-
šanas ar atkritumu apsaimniekotāju, 
nodrošina atkritumu savākšanai 
nepieciešamo tvertņu izvietošanu 
sava uzņēmuma teritorijā, kā arī 
nodrošina to izvešanu pēc savstarpēji 
noslēgtiem līgumiem ar atkritumu 
apsaimniekotāju, savlaicīgi informē 
atkritumu apsaimniekotāju par izmai-
ņām izvedamo atkritumu daudzumā 
vai to izvešanas biežumā.
  3.7. Komersants – pakalpoju-
mu sniedzējs Alūksnes pilsētā un 
Alūksnes novada apdzīvoto vietu 
centros – nodrošina atkritumu tvertņu 
izvietošanu, kā arī nodrošina to sav-
laicīgu izvešanu.
  3.8. Masu pasākumu organizatora 
pienākumi:
  3.8.1. masu pasākuma organizato-
ram pirms pasākuma rīkošanas atļau-
jas saņemšanas ir pienākums noslēgt 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju 
par atkritumu savākšanu un izvešanu;
  3.8.2. masu pasākumu organizētā-
jam jānodrošina atkritumu savākšanā 
attiecīgajā teritorijā 8 (astoņu) stundu 
laikā pēc pasākuma noslēguma.
  3.9. Nekustamā īpašuma īpašnieks 
ir tiesīgs rakstiski lūgt atkritumu ap-
saimniekotāju ilgstošā prombūtnē (il-
gāk par vienu mēnesi) esoša ģimenes 
locekļa maksas daļas izslēgšanu no 
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.,8., 9.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-
ma 35.panta ceturto un piekto daļu, Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu,

aprēķina uz iesniegumā minēto laiku 
(ģimenes locekļa ilgstoša prombūtne 
ir jāpamato).

4. Pašvaldības pienākumi

  4.1. Publisko iepirkumu likumā 
noteiktajā kārtībā noteikt atkritumu 
apsaimniekotāju Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā.
  4.2. Nodrošināt atkritumu urnu 
izvietošanu Alūksnes pilsētas un pa-
gastu apdzīvoto vietu centru publiskās 
vietās, tajā skaitā autobusu pieturās, 
un tajās esošo atkritumu savākšanu un 
nogādāšanu atkritumu konteineros. 
  4.3. Kontrolēt šo saistošo noteikumu 
normu izpildi.
  4.4. Kontrolēt līguma nosacījumu 
izpildi ar atkritumu apsaimniekotāju.
  4.5. Alūksnes novada pašvaldība 
organizē un kontrolē atkritumu 
apsaimniekošanu tās administratīvajā 
teritorijā saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem atkritumu apsaimniekošanas 
jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības 
atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā 
arī šiem noteikumiem.
  4.6. Alūksnes novada pašvaldība 
atkritumu apsaimniekošanu organizē, 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
slēdzot līgumu ar atkritumu apsaim-
niekotāju.
  4.7. Alūksnes novada pašvaldība 
ierīko dalīto atkritumu vākšanas 
laukumus.

5. Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumi

  5.1. Saņemt reģionālās Vides 
pārvaldes atļauju atkritumu apsaim-
niekošanai.
  5.2. Pirms darbības uzsākšanas 
Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, noslēgt 
līgumu ar pašvaldību par atkritumu 
apsaimniekošanu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.
  5.3. Izstrādāt, saskaņot Alūksnes 
novada pašvaldībā un publiski izziņot 
atkritumu savākšanas automašīnu 
maršrutus Alūksnes novada teritorijā.
  5.4. Nodrošināt laika grafiku ievēro-
šanu atkritumu savākšanas automa-
šīnu maršrutos, nodrošinot atkritumu 
savākšanu katrā attiecīgajā maršrutā 
– Alūksnes pilsētā – ne retāk kā divas 
reizes mēnesī, Alūksnes novada lauku 
teritorijās – ne retāk kā vienu reizi 
mēnesī, atkarībā no noslēgtajiem 
līgumiem un atkritumu savākšanas 
biežuma nepieciešamības.
  5.5. Atkritumu apsaimniekošanā 
izmantot specializētus transportlī-
dzekļus, atkritumu tvertnes, iekārtas 
un ierīces, kas nerada apdraudējumu 
cilvēku dzīvībai un veselībai, videi 
un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa 
līmeni.
  5.6. Nodrošināt nekustamā īpašuma 
īpašniekus (privātmājās Alūksnes 
pilsētas vai pagastu apdzīvoto vietu 
centros) ar atkritumu tvertnēm pietie-
kamā daudzumā, kā arī, iespēju robe-
žās, nodrošināt ar atkritumu tvertnēm 
viensētu īpašniekus lauku apvidū.
  5.7. Nodrošināt atkritumu konteine-
ru izvietošanu pietiekamā daudzumā 
Alūksnes pilsētā un Alūksnes novada 
apdzīvoto vietu centros.
  5.8. Atbrīvot nekustamā īpašuma 
īpašniekus no maksas par ilgstošā 
prombūtnē (ilgāk par vienu mēnesi) 
esoša ģimenes locekļa minimālās 
sadzīves atkritumu normas apmaksu 
uz iesniegumā minēto laiku.
  5.9. Veikt aprēķinu par iepriekšējā 
mēnesī sniegto pakalpojumu nekusta-
mā īpašuma īpašniekiem.
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  5.10. Veikt maksājumu iekasēšanu 
kārtībā, kādā tā tiek noteikta līgumā 
ar atkritumu radītāju;
  5.11. Uzstādīt, labot, nomainīt atkri-
tumu tvertnes, ja šīs tvertnes nav citas 
personas īpašums.
  5.12. Nogādāt savāktos atkritumus 
pašvaldības noteiktajā Atkritumu po-
ligonā „Kaudzītes” Litenes pagasta, 
Gulbenes novadā, ar šim nolūkam pa-
redzētu specializēto transportlīdzekli.
  5.13. Nodrošināt atsevišķu atkritumu 
veidu (piemēram, liela izmēra atkritu-
mi, būvniecības un būvju nojaukšanas 
atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, 
parku un dārzu atkritumi) izvešanu.
  5.14. Marķēt savas atkritumu tvert-
nes, norādot atkritumu apsaimnieko-
tāja nosaukumu.
  5.15. Nodrošināt atkritumu tvertņu 
laukumu sakopšanu pēc atkritumu sa-
vākšanas, ja atkritumi radušies izberot 
atkritumu konteinerus specializētā 
transportlīdzeklī.

6. Atkritumu radītājiem aizliegts

  6.1. Novietot vai izmest jebkāda 
veida atkritumus vietās, kur to savāk-
šana vai apglabāšana nav paredzēta, 
tajā skaitā izmest tos uz ielām un 
ceļiem (to grāvjos), skvēros, parkos, 
pļavās, mežos, krūmos, ūdenstilpēs 
(to krastos) u.c.
  6.2. Dedzināt (izņemot papīru un 
koka atkritumus māju ar krāsns apku-
ri kurtuvēs, arī speciāli iekārtotās āra 
kurtuvēs – dārza kamīnos utt.), vai 
ierakt jebkāda veida atkritumus zemē.
  6.3. Novietot (pastāvīgi) atkritumu 
tvertnes uz ielām un koplietošanas 
ceļiem.
  6.4. Ievietot atkritumu tvertnēs 
degošus, viegli uzliesmojošus un eks-
plozīvus priekšmetus, šķidrus atkri-

tumus, infekcijas slimības izraisošus 
atkritumus, liela izmēra atkritumus, 
būvniecības un būvju nojaukšanas at-
kritumus, rūpniecības atkritumus, ielu 
smiltis, parku un dārzu atkritumus un 
bīstamos atkritumus.
  6.5. Iesaldēt vai sadedzināt atkritu-
mus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par 
šādu tvertņu iztukšošanu var tikt no-
teikta paaugstināta samaksa līdz 10% 
no konkrētās maksas par atkritumu 
izvešanu;
  6.6. Sapresēt atkritumus sadzīves 
atkritumu tvertnēs.
  6.7. Bojāt jebkura veida atkritumu 
tvertnes.
  6.8. Izmest jebkāda veida atkritu-
mus ārpus atkritumu tvertnēm un to 
savākšanas vietām.

7. Maksājumi par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu

  7.1. Ikvienas fiziskās un juridiskās 
personas pienākums ir atkritumu 
apsaimniekotāja izsūtītajā rēķinā no-
teiktajā termiņā un kārtībā samaksāt 
par atkritumu apsaimniekošanu.
  7.2. Atkritumu radītājs – Juridiska 
persona, kas veic uzņēmējdarbību 
Alūksnes novada administratīvajā 
teritorijā, šķiroto atkritumu piegādi 
veic pats vai slēdz līgumu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju par atkritumu 
savākšanu un transportēšanu uz 
atkritumu poligonu „Kaudzītes”, Lite-
nes pagastā, Gulbenes novadā, sedzot 
transportēšanas izmaksas.
  7.3. Ikviena fiziska persona, ne-
kustamā īpašuma īpašnieks, nom-
nieks, valdītājs vai apsaimniekotājs, 
neskatoties uz to vai attiecīgajā gadā 
no viņa īpašuma ir vai nav izvesti 
atkritumi, samaksā maksu par atkri-
tumu apsaimniekošanu nemazāk kā 
šo noteikumu 2.4.punktā noteiktajā 
minimālās sadzīves atkritumu normas 

izvešanas apmērā. Par atkritumu 
izvešanu no attiecīgā īpašuma, kas 
pārsniedz šo noteikumu 2.6.punktā 
noteikto atkritumu minimālās normas 
apmēru, atkritumu apsaimniekotājs 
attiecīgi piemēro papildus maksu 
papildus izvestā atkritumu daudzuma 
apmērā.

8. Prasības sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanai

  8.1. Bīstamo atkritumu radītājs vai 
valdītājs:
  8.1.1. atdala bīstamos atkritumus no 
citu veidu atkritumiem;
  8.1.2. uzglabā bīstamos atkritumus 
tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzī-
vību un veselību, vidi, kā arī personu 
mantu;
  8.1.3. nogādā bīstamos atkritumus 
atkritumu apsaimniekotāja speciāli iz-
veidotā un aprīkotā bīstamo atkritumu 
savākšanas vietās, kur tie tiek savākti 
un nogādāti utilizācijai bez maksas, 
vai slēdz līgumu par bīstamo atkritu-
mu apsaimniekošanu ar personu, kura 
veic bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanu un ir saņēmusi atļauju veikt 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
  8.1.4. nodrošina sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  8.1.5. saņem atļauju bīstamo 
atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, 
pārkraušanai, pārstrādei vai apglabā-
šanai, izņemot gadījumus, kad šīm 
darbībām ir izsniegta atļauja A vai 
B kategorijas piesārņojošu darbību 
veikšanai;
  8.1.6. saņem atļauju bīstamo atkritu-
mu pārvadāšanai;
  8.1.7. nodrošina bīstamo atkritumu 
uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un 
identifikāciju;
  8.1.8. organizē speciāli aprīkotas 
bīstamo atkritumu savākšanas vietas.

  8.2. Sadzīvē radušos bīstamo atkritu-
mu savākšanas un apsaimniekošanas 
kārtību nosaka valsts normatīvie akti.
  8.3. Sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu apsaimniekošana fiziskām 
personām notiek bez maksas.

9. Tiesības rīkoties ar sadzīves 
atkritumiem

  9.1. Rīcības tiesības ar savāktajiem 
atkritumiem pieder atkritumu apsaim-
niekotājam.
  9.2. Saņemot atkritumus uzglabā-
šanai, apglabāšanai vai pārstrādei tie 
pāriet attiecīgā atkritumu apsaimnie-
kotāja īpašumā. 
  9.3. Pašvaldība un atkritumu ap-
saimniekotājs neatbild par atkritumos 
pazudušiem priekšmetiem, kā arī 
neatbild par to personu veselību, 
kuras nodarbojas ar šo priekšmetu 
meklēšanu. 

10. Atbildība par noteikumu pār-
kāpšanu

  10.1. Par šo noteikumu neievērošanu 
vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek 
sauktas pie administratīvās atbildības.
  10.2. Par šo noteikumu neievēro-
šanu vai pārkāpšanu administratīvo 
protokolu ir tiesīgas sastādīt šādas 
amatpersonas un institūcijas:
  10.2.1. Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs un viņa vietnieks;
  10.2.2. Alūksnes novada domes 
deputāti;
  10.2.3. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektors;
  10.2.4. Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu vadītāji;
  10.2.5. Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki;
  10.2.6. Alūksnes novada pašvaldības 
iestāžu un kapitālsabiedrību amatper-
sonas savas kompetences ietvaros, ja 

tiesības sastādīt administratīvo proto-
kolu viņiem ir noteiktas ar Alūksnes 
novada domes lēmumu.
  10.3. Pārkāpuma izdarīšanas vietā 
bez protokola sastādīšanas, izsnie-
dzot kvīti pārkāpējam, šo noteikumu 
10.2.punktā minētās amatpersonas 
var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10,-. 
  10.4. Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvā komisija par šo notei-
kumu pārkāpšanu fiziskām personām 
var uzlikt naudas sodu līdz Ls 250,-, 
bet juridiskām personām – līdz Ls 
1000,-.
  10.5. Ieņēmumi no naudas soda 
par šo noteikumu pārkāpumiem tiek 
ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.
  10.6. Administratīvā soda samaksa 
šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no 
pienākuma novērst pārkāpuma sekas 
un segt materiālos zaudējumus.

11. Citi nosacījumi

  11.1. Fiziskām un juridiskām perso-
nām – nekustamā īpašuma īpašnie-
kiem, nomniekiem, valdītājiem vai 
apsaimniekotājiem Alūksnes novadā, 
līdz 2011.gada 1.janvārim jānoslēdz 
līgumi par atkritumu apsaimniekoša-
nu ar Alūksnes novada pašvaldības 
noteiktu atkritumu apsaimniekotāju.
  11.2. Šo noteikumu 10.punkts stājas 
spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.
  11.3. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes 
pilsētas domes 31.03.2008. saistošie 
noteikumi Nr.8/2008 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes 
pilsētā”, kā arī Alūksnes novada 
pašvaldību veidojošo Alūksnes rajona 
pagastu padomju izdotie saistošie 
noteikumi par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

  1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā Alūksnes novada pašvaldībā 
tiek izsniegta atļauja pašu ražotā 
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai no 
savā īpašumā vai valdījumā esošajos 
dārzos un dravās iegūtajiem produk-
tiem vai savvaļā augošiem augiem, 
neizmantojot spirtu vai citu saražotos 
alkoholiskos dzērienus.
  2. Atļauju vīna, raudzēto dzērienu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Alūksnes novadā (turpmāk 
– Atļauja) izsniedz Alūksnes novada 
pašvaldības licencēšanas komisija 
(Atļaujas paraugs pielikumā).
  3. Lai saņemtu Atļauju, komersan-
tam Alūksnes novada pašvaldības 
kancelejā Dārza ielā 11, Alūksnē 
jāiesniedz:
  3.1. ar komersanta atbildīgās amat-
personas parakstu un zīmogu apstipri-
nāts iesniegums, kurā jānorāda:
  3.1.1. komersanta nosaukums un 
juridiskā adrese;
  3.1.2. komersanta reģistrācijas aplie-
cības kopija;
  3.1.3. saražojamo alkoholisko 
dzērienu sortiments un apjoms un/vai 
absolūtā alkohola daudzums;
  3.1.4. ražošanas vieta (adrese);
  3.2. ražošanas vietas lietošanas tiesī-

bu apliecinoša dokumenta kopija.
  4. Alūksnes novada pašvaldības 
licencēšanas komisija, pēc visu 
šo noteikumu 3.punktā norādīto 
dokumentu un prasītās informācijas 
saņemšanas, 10 (desmit) darba dienu 
laikā izskata iesniegumu Atļaujas 
saņemšanai un Administratīvā proce-
sa likumā noteiktajā kārtībā pieņem 
lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai 
atteikumu izsniegt Atļauju.
  5. Alūksnes novada pašvaldības 
licencēšanas komisija atsaka izsniegt 
Atļauju, ja:
  5.1. komersants nav iesniedzis visus 
šo saistošo noteikumu 3.punktā minē-
tos dokumentus;
  5.2. komersants Atļaujas saņemšanai 
sniedzis nepatiesas ziņas;
  5.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas 
nav pielāgota (nav nodrošināta atbils-
toša ventilācija, atkritumu savākšana, 
kanalizācijas novadīšana u.tml.) un 
neatbilst tās izmantošanas mērķim;
  5.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, 
kas atrodas:
  5.4.1. izglītības, kultūras un ārst-
niecības iestāžu, policijas, karaspēka 
daļu vai citu militāro formējumu ēkās 
un teritorijā;
  5.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai 
pašvaldības iestādes;

  5.4.3. daudzdzīvokļu (divu vai 
vairākdzīvokļu) mājās;
  5.5. alkoholisko dzērienu ražoša-
na norādītajā vietā būtiski apdraud 
sabiedrisko kārtību un citu personu 
tiesību aizsardzību.
  6. Alūksnes novada pašvaldības 
licencēšanas komisija ar motivētu 
lēmumu ir tiesīga anulēt izsniegto 
Atļauju, ja:
  6.1. komersants Atļaujas saņemšanai 
sniedzis nepatiesas ziņas;
  6.2. ražošana tiek veikta telpās, kas 
nav pielāgotas un neatbilst to izman-
tošanas mērķim;
  6.3. izbeigta attiecīgā ražošana 
Atļaujā norādītajā vietā;
  6.4. alkoholisko dzērienu ražoša-
na Atļaujā norādītajā vietā būtiski 
apdraud sabiedrisko kārtību un citu 
personu tiesību aizsardzību.
  7. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu 
Alūksnes novada pašvaldības licen-
cēšanas komisija pieņem 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc 6.punktā minēto 
apstākļu konstatēšanas un par to ne-
kavējoties rakstveidā paziņo Atļaujas 
saņēmējam.
  8. Atļauja tiek izsniegta bez maksas 
uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 
3 gadiem.
  9. Lēmuma kopiju par Atļaujas 

Saistošie noteikumi Nr32/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

26.08.2010. lēmumu Nr.490,
izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu

aprites likuma 8.panta otro daļu

Par kārtību, kādā tiek izsniegta
atļauja vīna, raudzēto dzērienu
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Alūksnes novadā

izsniegšanu vai izsniegtās Atļau-
jas anulēšanu Alūksnes novada 
pašvaldības licencēšanas komisija 
nosūta Alūksnes novada pašvaldības 
policijai.
  10. Šo saistošo noteikumu prasību 
izpildes kontroli veic Alūksnes nova-
da pašvaldības policija.
  11. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektors ir atbildīgs par sais-
tošo noteikumu izpildes pārkāpumu 
novēršanu.

  12. Alūksnes novada pašvaldī-
bas licencēšanas komisijas izdoto 
administratīvo aktu vai faktisko rīcību 
var apstrīdēt Alūksnes novada domē 
vai pārsūdzēt Administratīvās rajona 
tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.
  13. Saistošie noteikumi publicē-
jami Alūksnes novada pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” 
un stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas.

Spēkā no 29.09.2010.



12.  Alūksnes Novada Vēstis

Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

28.09.2010.

Par Alūksnes novada
zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību 

Saistošie noteikumi Nr.24/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 

ārkārtas domes 22.06.2010. lēmumu Nr.373
(protokols Nr.13, 44.p)

Alūksnes novada pašvaldība ir 
atbildīga par veselīgu un tīru vidi 
Alūksnes novadā, tādēļ tās pie-
nākums ir organizēt un kontrolēt 
apstādījumu saimniecības stāvokli 
un darbību savā administratīvajā 
teritorijā saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu un šiem Noteikumiem.

1.Noteikumos lietotie termini:

  1.1. ZAĻUMSTĀDĪJUMI (turp-
māk – APSTĀDĪJUMI) – ir visas ar 
augiem apaudzētas un koptas platī-
bas, kurās neiegūst augu produkciju 
pārtikai, koksni, grieztus ziedus un 
citu produkciju. Apstādījumi iedalās 
sabiedriskajos un individuālajos 
apstādījumos.
  1.2. SABIEDRISKIE  APSTĀ-
DĪJUMI – ir juridisku un fizisku 
personu īpašumos esoši apstādījumi, 
kas brīvi pieejami sabiedrībai un 
ietver mežaparku, parku, skvēru, 
dzīvojamo māju pagalmu, aleju, ielu 
zaļo zonu stādījumus. Tie var ietvert 
ar rekreāciju saistītas būves. Publiski 
pieejami apstādījumi tiek noteikti kā 
apgrūtinājums juridisko un fizisko 
personu īpašumiem.
  1.3. INDIVIDUĀLIE APSTĀ-
DĪJUMI – ir fizisku un juridisku 
personu īpašumā esoši apstādījumi, 
kuriem nav noteikts iepriekšējā pun-
ktā minētais apgrūtinājums un ietver 
stādījumus īpašuma robežjoslā, 
priekšdārzu (priekšpagalmu), augļu 
un sakņu dārzu un citus funkcionālus 
stādījumus.
  1.4. MEŽAPARKS - teritoriāli 
ierobežota, izkopta meža platība ar 
kokaudžu, ūdenstilpju, ceļu un celiņu 
sistēmu.
  1.5. PARKS - teritoriāli ierobežota 
koku, zālienu, ūdenstilpju, ceļu un 
celiņu un mazo arhitektūras formu 
mākslīgi izveidota ainaviski kompo-
zicionāla sistēma, kurai ir noteiktas 
estētiskās, atpūtas, sanitāri – hi-
giēniskās funkcijas.
  1.6. SKVĒRS- teritoriāli ierobe-
žots neliels apzaļumots laukums, 
ko ierīko pie sabiedriskām ēkām, 
dzīvojamos kvartālos, pilsētas lauku-
mos, kas paredzēts cilvēku īslaicīgai 
atpūtai.
  1.7. ALEJA – ceļš, kas abās pusēs 
apstādīts (vienā vai vairākās rindās) 
ar kokiem, un/vai krūmiem.
  1.8. IELU ZAĻĀ ZONA – apstā-
dījumu platība no ielas seguma līdz 
zemes gabala – nekustamā īpašuma 
robežai vai, ja starp ielas segumu un 
nekustamā īpašuma robežu atrodas 
gājēju ietve – apstādījumu platība no 
ielas seguma līdz ietvei.
  1.9.  PRIEKŠDĀRZS (PRIEKŠPA-
GALMS) – īpašuma teritorija ielas 
malā no zemes īpašuma robežas līdz 
galvenās būves galvenās fasādes 
sienai.
  1.10. KAPSĒTAS – teritorijas, kas 
ietver mirušo apbedījumus un ar to 
saistītās būves.
  1.11. ZĀLIENS – sēti vai dabiskā 
veidā ieauguši un kopti zālāji.
  1.12. ROBEŽJOSLA – 2 m plata 
gruntsgabala daļa pa īpašuma terito-
rijas perimetru.
  1.13. ATKRITUMI – jebkurš 
priekšmets vai viela, no kuras 
īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai 
spiests atbrīvoties un kura atbilst 
atkritumu klasifikatorā noteiktajām 
kategorijām.
  Šie apstādījumu veidi atšķiras ar 
lietojuma veidu, izmēriem, piesā-
tinātību un lietošanas pakāpi, bet 

atšķirības starp tiem ir nosacītas un 
robežas var savstarpēji pārsegties.   
Apstādījumiem ir vairākas sabied-
riski nozīmīgas funkcijas – dabīgu 
audžu aizstāšana, dabas, mākslas un 
vēstures zinību izglītojošā un audzi-
nošā, vidi atveseļojošā u.c.

2. Vispārīgie noteikumi

  2.1. Šie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā uzturami un aizsargājami 
Alūksnes novada zaļumstādījumi – 
parki, mežaparki, skvēri, priekšdārzi, 
dzīvojamo māju, uzņēmumu un 
kapsētu teritoriju apstādījumi, ielu 
zaļā zona.
  2.2. Noteikumu izpilde ir obligāta 
visām fiziskām un juridiskām perso-
nām Alūksnes novada teritorijā.
  2.3. Visi apstādījumi Alūksnes 
novada teritorijā uz valsts, pašvaldī-
bas un privātīpašumā esošās zemes ir 
aizsargājams apstādījumu fonds. 
  2.4. Pašvaldības, fiziskās un juridis-
kās personas ir atbildīgas par savās 
zemes platībās esošo apstādījumu 
uzturēšanu, atjaunošanu un aizsar-
dzību.
  2.5. Atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, Alūksnes 
novada pašvaldības teritorijā esošo 
zemju īpašniekiem, valdītājiem, 
lietotājiem un apsaimniekotājiem ir 
pienākums:
  2.5.1. paaugstināt augsnes auglību 
apstādījumos, nodrošināt visus 
apstādījumu kopšanas un atjauno-
šanas darbus, nepieļaut apstādījumu 
pārpurvošanos un aizaugšanu ar 
nezālēm;
  2.5.2. pirms celtniecības un remon-
tu darbiem, ja tie saistīti ar augsnes 
bojājumiem, savākt un izmantot 
augsnes auglīgo slāni apstādījumos;
  2.5.3. nepieļaut koku apbēršanu un/
vai atrakšanu pēc darbu nobeiguma, 
savlaicīgi atjaunot bojātos apstādīju-
mus atbilstoši saskaņotajam plānam;   
  2.5.4. nepieļaut apstādījumu piesār-
ņošanu ar visāda veida atkritumiem, 
notekūdeņiem un augiem kaitīgām 
vielām, kā arī apstādījumu appludi-
nāšanu;
  2.5.5. nepieļaut to, ka apstādījumi 
traucē gājēju un transporta kustībai 
un drošībai.

3. Apstādījumu kopšana, uzrau-
dzība un kontrole

  3.1. Alūksnes novada sabiedrisko 
apstādījumu ierīkošanu, kopšanu, 
uzraudzību un apsaimniekošanu 
veic Alūksnes novada pašvaldības 
vai privātie uzņēmumi, saskaņā 
ar Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektora, pagastu pārvalžu 
vadītāju rīkojumiem vai līgumiem ar 
Alūksnes novada pašvaldību. 
  3.2. Individuālo apstādījumu ierīko-
šanu un kopšanu veic zemes gabala 
īpašnieks, valdītājs vai lietotājs.
  3.3. Uzraudzību par Alūksnes 
novada sabiedrisko apstādījumu 
veidošanu, uzturēšanu un aizsardzību 
nodrošina Alūksnes novada pašvaldī-
bas Plānošanas un attīstības nodaļa, 
Alūksnes novada būvvalde un apstā-
dījumu aizsardzības komisija. 
  3.4. Noteikumu ievērošanas un iz-
pildes kontroli veic Alūksnes novada 
pašvaldības policija.
  3.5. Par šo noteikumu neievēroša-
nu tiesības sastādīt administratīvo 
protokolu ir:  
  3.5.1. Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājam un viņa vietniekam;

  3.5.2. Alūksnes novada domes 
deputātiem;
  3.5.3. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektoram;
  3.5.4. Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbiniekiem;
  3.5.5. Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu vadītājiem;
  3.5.6. Alūksnes novada pašvaldības 
Plānošanas un attīstības nodaļas 
ainavu arhitektam;
  3.5.7. Alūksnes novada pašvaldības 
apstādījumu aizsardzības komisijas 
locekļiem.
  3.6. Pārkāpuma izdarīšanas vietā 
bez protokola sastādīšanas var izteikt 
brīdinājumu, kā arī, izsniedzot no-
teikta parauga kvīti, pārkāpējam var 
uzlikt naudas sodu līdz Ls20:
  3.6.1. Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs un viņa vietnieks;
  3.6.2. Alūksnes novada pašvaldības 
izpilddirektors;
  3.6.3. Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki;
  3.6.4. Alūksnes novada pašvaldības 
pagastu pārvalžu vadītāji.
  3.7. Sastādot administratīvo proto-
kolu, Alūksnes novada pašvaldības 
administratīvā komisija var sodīt ar 
naudas sodu:
  3.7.1. fiziskas personas – līdz 
Ls250,-;
  3.7.2. juridiskas personas – līdz 
Ls1000,-.
  3.8. Soda nauda neatbrīvo no 
pienākuma pilnā apmērā atlīdzināt 
tīšas, neuzmanīgas, nevērīgas vai no-
laidīgas darbības rezultātā nodarītos 
zaudējumus.

4. Apstādījumu aizsardzības 
komisija

  4.1. Lēmumu par Alūksnes novada 
pašvaldības apstādījumu aizsardzī-
bas komisijas izveidošanu pieņem 
Alūksnes novada dome. 
  4.2. Alūksnes novada pašvaldības 
apstādījumu aizsardzības komisijas 
pienākumi ir noteikti šīs komisijas 
nolikumā.

5. Apstādījumu apsaimniekošanas 
pamatnoteikumi

  5.1. Par apstādījumu apsaimnieko-
šanu, ierīkošanu un uzturēšanu savās 
teritorijās ir atbildīgi:
  5.1.1. ēku un būvju īpašnieki, 
apsaimniekotāji vai pārvaldītāji – par 
pagalmu un priekšdārzu teritorijām;
  5.1.2. uzņēmumu, iestāžu un 
komercsabiedrību vadītāji – par 
apstādījumiem īpašumā esošajās, 
nomātajās vai apsaimniekotajās 
teritorijās;
  5.1.3. kapsētu, apbedījuma vietu 
apsaimniekotāji – par apstādījumiem 
visās Alūksnes novada kapsētās, 
apbedījuma vietās un visās tām 
nodotajās platībās;
  5.1.4. Alūksnes pilsētas, Alūksnes 
novada apdzīvoto vietu centros ielu 
ceļu apsaimniekotāji – par apstādīju-
miem ielu un ceļu zaļajā zonā;
  5.1.5. fizisko personu īpašumos 
zemes īpašnieks vai lietotājs – par 
apstādījumiem priekšdārzos; 
  5.2. Par apstādījumiem teritorijās, 
kurās rit celtniecība vai remonts, 
atbildīgs ir celtniecības darbu pasū-
tītājs. 

  5.3. Zemes īpašniekiem vai lietotā-
jiem ir pienākums savā teritorijā:
  5.3.1. nodrošināt apstādījumu sagla-
bāšanu un profesionālu apkopšanu, 

apstādījumu veidošanu atbilstoši ap-
būves projektam, pilsētbūvniecības, 
sanitārajām un higiēnas normām;
  5.3.2. atjaunot esošos un veidot 
jaunus novada sabiedriskos ap-
stādījumus tikai pēc apstiprināta 
apstādījumu projekta, kas saskaņots 
ar Alūksnes novada pašvaldības gal-
veno arhitektu un Alūksnes novada 
pašvaldības apstādījumu aizsardzības 
komisiju;
  5.3.3. visos gadījumos, kad nav 
iespējams izvairīties no apstādījumu 
bojāšanas vai pārstādīšanas plānoto 
celtniecības vai remonta darbu dēļ, 
projektu tāmēs jāparedz izmaksas 
apstādījumu, kā arī koku, krūmu, 
zālienu un celiņu atjaunošanai;
  5.3.4. veikt koku nozāģēšanu 
Alūksnes pilsētas un Alūksnes nova-
da apdzīvoto vietu centros atļauts ti-
kai gadījumos, kad Alūksnes novada 
pašvaldības apstādījumu aizsardzī-
bas komisija (pilsētā) vai pagastu 
pārvalžu vadītājs, (Alūksnes novada 
apdzīvoto vietu centros) ir devuši 
piekrišanu šo koku nozāģēšanai;
  5.3.5. regulāri tīrīt ūdenstilpnes un 
novadgrāvjus;
  5.3.6. savlaicīgi remontēt apstādīju-
mu iežogojumu un mazās arhitektū-
ras formas;
  5.3.7. veikt apstādījumu laistīšanu, 
irdināšanu, augu kaitēkļu un slimību 
apkarošanu;
  5.3.8. veikt zāles nopļaušanu un 
savākšanu (skvēros un ielu zaļajā 
zonā zāles garums nedrīkst pārsniegt 
20 cm, priekšdārzos – 20 cm, bet da-
biski ieaugušos zālājos (pļavās) zāle 
jānopļauj un jāsavāc ne retāk kā:
  5.3.8.1. divas reizes gadā ne vēlāk 
kā līdz 22.jūnijam un 1.augustam 
Alūksnes pilsētā un Alūksnes novada 
apdzīvoto vietu centros, izņemot 
ielu un ceļu malās Alūksnes pilsētā 
un Alūksnes novada apdzīvoto vietu 
centros, kur zāles garums, ne mazāk 
kā 5 m joslā gar to malām, skaitot no 
brauktuves malas, nedrīkst pārsniegt 
20 cm;
  5.3.8.2. divas reizes gadā ne vēlāk 
kā līdz 22.jūnijam un 1.augustam 
Alūksnes pilsētā un Alūksnes novada 
apdzīvoto vietu centros;
  5.3.8.3. vienu reizi gadā ne vēlāk kā 
līdz 1. augustam pagastu teritorijās.
Par šo pamatnoteikumu neievēro-
šanu fiziskām personām var izteikt 
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 
līdz Ls50,-, vai juridiskām personām 
– līdz Ls100,-.

  5.4. Alūksnes novada sabiedriska-
jos apstādījumos aizliegts:
  5.4.1. bojāt zālienus, kokus, krūmus 
un puķu stādījumus, novietot trans-
porta līdzekļus zālienos un ielu zaļa-
jā zonā; par šā noteikuma pārkāpša-
nu var uzlikt naudas sodu fiziskām 
personām līdz Ls100,-, juridiskām 
personām – līdz Ls250,-;
  5.4.2. celt teltis, kurt ugunskurus, 
izņemot īpaši šiem nolūkiem pare-
dzētās vietas, dedzināt sauso zāli, 
ķert un iznīcināt savvaļas dzīvniekus 
un putnus, postīt putnu ligzdas un 
būrīšus; par šā noteikuma pārkāpša-
nu var uzlikt naudas sodu fiziskām 
personām līdz Ls100,-, vai juridis-
kām personām – līdz Ls250,-;
  5.4.3. makšķerēt un zvejot zivis, 
peldēties, braukt ar laivām, mazgāt 
veļu, transportlīdzekļus un dzīv-
niekus ūdenstilpnēs, kas atrodas 
Alūksnes pilsētas vai novada apdzī-
voto vietu centru apstādījumos; par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
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  5.4.4. tecināt koku sulu, graizīt 
koku mizu, piestiprināt kokiem 
uzrakstus un vadus, dzīt kokos 
naglas un citus priekšmetus, žāvēt 
veļu koku zaros; par šā noteikuma 
pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu 
līdz Ls50,-;
  5.4.5. braukt pa apstādījumu 
celiņiem ar motocikliem, zirgiem, 
traktoriem un automobiļiem, izņe-
mot operatīvā dienesta transportu un 
tehniku apstādījumu apkopes vaja-
dzībām; par šā noteikuma pārkāpša-
nu var uzlikt naudas sodu fiziskām 
personām līdz Ls50,-,  juridiskām 
personām – līdz Ls100,-;
  5.4.6. piegružot apstādījumus, 
ūdenstilpnes un novadgrāvjus ar 
atkritumiem, ierīkot atkritumu izgāz-
tuves un aprakt atkritumus zemē; par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu fiziskām personām līdz 
Ls150,-,  juridiskām personām – līdz 
Ls500,-; 
  5.4.7. ganīt lopus apstādījumu platī-
bās, izņemot vietas, kuras saskaņotas 
ar teritorijas apsaimniekotājiem; par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu līdz Ls30,-;
  5.4.8. ierīkot slidotavas, kamanu 
ceļus, slēpotāju stigas, velotrases un 
mototrases, izņemot īpaši šim nolū-
kam ierādītās vietas, ko ar attiecīgu 
lēmumu var ierādīt Alūksnes novada 
pašvaldības galvenais arhitekts un 
Alūksnes novada pašvaldības apstā-
dījumu aizsardzības komisija; par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu fiziskām personām līdz 
Ls150,-, juridiskām personām – līdz 
Ls500,-;
  5.4.9. organizēt atrakcijas, gadatir-
gus, citus masu pasākumus, izvietot 
reklāmas stendus, ierīkot tirdzniecī-
bas vietas tam neparedzētās vietās, 
pilsētas apstādījumu teritorijā, bez 
Alūksnes novada pašvaldības gal-
venā arhitekta un Alūksnes novada 
pašvaldības apstādījumu aizsardzības 
komisijas atļaujas; par šā noteikuma 
pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu 
līdz Ls50,-;
  5.4.10. bez īpašas atļaujas veikt 
jebkādus rakšanas darbus, iegūt aug-
sni, smiltis, mālus, kūdru u.c.; par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu fiziskām personām līdz 
Ls150,-,  juridiskām personām – līdz 
Ls500,-;
  5.4.11. bez saskaņojuma ar 
Alūksnes novada būvvaldi un 
Alūksnes novada pašvaldības 
apstādījumu aizsardzības komisiju 
iebūvēt kokus ēkās, apkraut kokus ar 
malku, būvmateriāliem, celtniecības, 
sadzīves un citiem priekšmetiem; par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu fiziskām personām līdz 
Ls100,-, juridiskām personām – līdz 
Ls250,-;
  5.4.12. atrakt koku saknes tuvāk 
par 1,5 m no stumbra, apbērt koku 
stumbru pamatnes ar zemi vai 
būvgružiem, izņemot gadījumus, 
kad izstrādāts un apstiprināts īpašs 
projekts, asfaltēt, betonēt un bruģēt 
platības ne tuvāk kā 1,5 m no koka 
stumbra; par šā noteikuma pārkāp-
šanu var uzlikt naudas sodu fiziskām 
personām līdz Ls50,-,  juridiskām 
personām – līdz Ls100,-;
  5.4.13. ierīkot sniega vai ledus 
izgāztuves, mest sniegu apstādījumu 
platībās, ja tas apdraud apstādījumus; 
par šā noteikuma pārkāpšanu var uz-
likt naudas sodu fiziskām personām 
līdz Ls50,-, juridiskām personām – 
līdz Ls100,-;
  5.4.14. izliet sālsūdeni vai citus ķī-
miskus šķīdumus apstādījumos; par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu līdz Ls250,-;

(Turpinājums 13. lappusē)
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  5.4.15. izrakt augus, plūkt ziedus, 
ievākt augļus, ogas, riekstus un 
sēnes, izņemot mežaparkos, par šā 
noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu līdz Ls30,-.
  5.4.16. stādīt kokus un krūmus, 
veidot puķu dobes bez apstādījumu 
aizsardzības komisijas atļaujas, par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu līdz Ls10,-.
  5.4.17. izgriezt kokus un krūmus 
virs 12 cm diametrā uz celma bez 
Alūksnes novada pašvaldības 
apstādījumu aizsardzības komisi-
jas (Alūksnes pilsētā) vai pagastu 
pārvalžu vadītāja, (Alūksnes novada 
apdzīvoto vietu centros), atļaujas; 
par šā noteikuma pārkāpšanu var 
uzlikt naudas sodu:
  5.4.17.1. par katru nogrieztu 
baltalksni, apsi, vītolu, papeli, vietē-

jām krūmu sugām līdz Ls50,-;
  5.4.17.2. par katru nogrieztu bērzu, 
priedi, egli, kadiķi, kļavu, liepu, 
gobu, vīksnu, melnalksni, svešzemju 
krūmu sugām līdz Ls 100,-;
  5.4.17.3. par katru ozolu, osi, sveš-
zemju koku līdz Ls250,-.

  5.5. Alūksnes pilsētas un Alūksnes 
novada apdzīvoto vietu centru indi-
viduālajos apstādījumos aizliegts:
  5.5.1. stādīt kokus, krūmus īpašuma 
robežjoslā bez Alūksnes novada 
pašvaldības apstādījumu aizsardzī-
bas komisijas (Alūksnes pilsētā) vai 
Alūksnes novada pagastu pārvalžu 
vadītāja saskaņojuma; par šā notei-
kuma pārkāpšanu var uzlikt naudas 
sodu līdz Ls30,-;
  5.5.2. bez saskaņojuma ar Alūksnes 
novada pašvaldības būvvaldi un 
Alūksnes novada pašvaldības apstā-
dījumu aizsardzības komisiju iebūvēt 

augošus kokus ēkās, par šā notei-
kuma pārkāpšanu var uzlikt naudas 
sodu līdz Ls100,-;
  5.5.3. apkraut augošus kokus ar 
malku, būvmateriāliem, celtniecības, 
sadzīves un citiem priekšmetiem, par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu līdz Ls30,-;
  5.5.4. atrakt koku saknes tuvāk par 
1,5 m no stumbra, apbērt koku stum-
bru pamatnes ar zemi vai būvgru-
žiem, izņemot gadījumus, kad izstrā-
dāts un apstiprināts īpašs projektsk, 
asfaltēt, betonēt un bruģēt platības ne 
tuvāk kā 1,5 m no koka stumbra; par 
šā noteikuma pārkāpšanu var uzlikt 
naudas sodu līdz Ls30,-;
  5.5.5. izgriezt kokus un krūmus 
virs 12 cm diametrā uz celma bez 
Alūksnes novada pašvaldības 
apstādījumu aizsardzības komisi-
jas (Alūksnes pilsētā) vai pagastu 
pārvalžu vadītāja (Alūksnes novada 

apdzīvoto vietu centros), atļaujas; 
par šā noteikuma pārkāpšanu var 
uzlikt naudas sodu:
  5.5.5.1. par katru nogrieztu 
baltalksni, apsi, vītolu, papeli līdz 
Ls50,-;
  5.5.5.2. par katru nogrieztu 
bērzu, priedi, egli, kadiķi, kļavu, 
liepu, gobu, vīksnu, melnalksni līdz 
Ls100,-;
  5.5.5.3. par katru ozolu, osi, sveš-
zemju koku līdz Ls250,-.

6. Pārejas noteikumi

  Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē Alūksnes pilsētas 
domes 18.02.2002. saistošie notei-
kumi Nr.25 “Par Alūksnes pilsētas 
zaļumstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību”, apstiprināti ar Alūksnes 
pilsētas domes 18.02.2002. lēmumu 
(protokols Nr.5, 10.p.).

Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 
27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr. 20/2010 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”

Alūksnes novada domes
Saistošie noteikumi Nr.34/2010

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada 
pašvaldības 27.05.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 20/2010 „Par soci-
ālās palīdzības pabalstiem”, turp-
māk tekstā – saistošie noteikumi:

  1. Izteikt saistošo noteikumu 1.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 
  „1.2. Sociālās palīdzības pabalsts 
– naudas vai mantisks pabalsts, kura 
piešķiršana balstās uz materiālo 
resursu novērtēšanu personām 
(ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai”.
  2. Izteikt saistošo noteikumu 
26.punktu šādā redakcijā:
  „26. Pabalsta apmērs bērna uztu-
ram vienam audžuģimenē ievieto-
tam bērnam ir 100 lati mēnesī”.
  3. Izteikt saistošo noteikumu V 
nodaļu šādā redakcijā:
  „9. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 
tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres/
apsaimniekošanas maksas, apkures 
un maksas par citiem pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, samaksai personai 
(ģimenei), kura deklarējusi savu pa-
mata dzīvesvietu Alūksnes novada 
administratīvajā teritorijā un dzīvo 
atbilstoši deklarētajai adresei.
  10. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
piešķir vienu reizi kalendārā gada 
laikā uz trīs mēnešiem šādām perso-
nām (ģimenēm):
  10.1. ģimenei ar trīs un vairāk bēr-
niem (tajā skaitā bērni līdz 24 gadu 
vecumam, kuri apgūst pilna laika 
izglītības programmu);
  10.2. atsevišķi dzīvojošam invalī-
dam vai pensionāram;
  10.3. ģimenei, kurā viens no ve-
cākiem audzina vienu vai vairākus 
nepilngadīgus bērnus un ar tiesas 
spriedumu ir piedzīti uzturlīdzekļi.
  11. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
piešķir vienu reizi uz trīs mēnešiem 
laikposmā, uz kuru noteikta atbil-
stība statusam, šādām personām 
(ģimenēm):
  11.1. personai (ģimenei), kura 
atbilst trūcīgas personas (ģimenes) 
statusam;
  11.2. personai (ģimenei), kura 
atbilst maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusam.

  12. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 
šo noteikumu 10., 11. punktā 
minētajām personām (ģimenēm) 
tiek aprēķināts kā starpība starp 
palīdzības pieprasītāju kopējo GMI 
un normatīvo izdevumu summu un 
palīdzības pieprasītāju kopējiem 
ienākumiem, izmantojot formulu:
  P = GMI + K - I, kur
  P – dzīvokļa (mājokļa) pabalsta 
apmērs vienam mēnesim;
  GMI- noteiktais garantētais mi-
nimālais ienākumu līmenis mēnesī 
palīdzības pieprasītāja ģimenes 
locekļiem;
  K – vidējie faktiskie mēneša 
izdevumi par īres/apsaimniekošanas 
maksu un maksu par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, nepārsniedzot 
noteiktos normatīvos izdevumus;
  I – vidējie mēneša ienākumi 
palīdzības pieprasītāja un kopā ar 
viņu vienā mājoklī dzīvojošiem  
ģimenes locekļiem ienākumi. Ap-
rēķinot dzīvokļa pabalstu, personas 
(ģimenes) rīcībā  esošajos ienāku-
mos ieskaita saņemto pabalstu ga-
rantētā minimālā ienākumu līmeņa  
nodrošināšanai.
  13. Sociālajam dienestam ir tiesī-
bas piešķirt vienu reizi kalendārā 
gada laikā dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstu palielinātā apmērā parāda 
īres/apsaimniekošanas un pakalpo-
jumu maksas, kas saistīti ar dzīvoja-
mās telpas lietošanu 
(turpmāk - dzīvokļa (mājokļa) 
parāds), pilnīgai vai daļējai pamat-
summas nomaksai, ja palīdzības 
pieprasītājs saņēmis rakstisku brīdi-
nājumu no mājas īpašnieka vai ap-
saimniekotāja par prasības iesnieg-
šanu tiesā vai īres līguma laušanu, 
vai, ja ģimenei (personai) dzīvokļa 
(mājokļa) parāds sasniedzis trīs 
mēnešu īres/apsaimniekošanas un 
citu ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistīto pakalpojumu normatī-
vo maksājumu  kopējo summu. 
Palīdzības pieprasītājam - īrniekam 
jābūt noslēgtai vienošanās ar nama 
apsaimniekotāju vai īpašnieku par 
parādu atmaksu un vienošanās ar 
Sociālo dienestu par līdzdarbību, kā 
arī jāpilda vienošanās nosacījumi.

  14. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 
palielinātā apmērā nevar pārsniegt 
iepriekšējo triju mēnešu maksājumu 
summu par īres/apsaimniekošanas 
un pakalpojuma maksu, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietošanu.
  15. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
palielinātā apmērā var saņemt:
  15.1. trūcīgi vai maznodrošināti 
bāreņi vai bez vecāku gādības pali-
kuši bērni līdz 24 gadu vecumam, 
kuriem beigusies ārpusģimenes 
aprūpe;
  15.2. trūcīga vai maznodro-
šināta ģimene, kura audzina 
nepilngadīgu/-us bērnu/-s;
  15.3. trūcīgi vai maznodrošināti 
pensijas vai sociālā nodrošinājuma 
pabalsta saņēmēji;
  16. Normatīvajos izdevumos par 
dzīvokli (mājokli) tiek ieskaitīti 
izdevumi:
  16.1. par dzīvojamo telpu īri vai 
uzturēšanu, ūdeni, kanalizāciju, 
atkritumiem – atbilstoši maksājumu 
dokumentā norādītajai summai;
  16.2. par apkuri:
  16.2.1. visas dzīvojamās telpas 
platības izmaksas, ja tas ir vienis-
tabas dzīvoklis vai istaba kopējā 
dzīvoklī;
  16.2.2. 36 m² no kopējās platības 
izmaksas vienai personai un katram 
nākamajam ģimenes loceklim 18 m² 
no kopējās platības izmaksas.
  16.3. par gāzi - 1m³ mēnesī perso-
nai (atbilstoši attiecīgajā laikā spēkā 
esošiem pakalpojumu tarifiem);
  16.3. par elektroenerģiju – 100 kw 
ģimenei;
  16.4. izdevumi par vienu telefonu 
Ls6,00 apmērā. 
  17. Normatīvajos izdevumos par 
dzīvokli nav ieskaitāma maksa par 
kabeļtelevīziju.
  18. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
var pārskaitīt pakalpojuma sniedzē-
jam vai nama apsaimniekotājam.
  19. Lai saņemtu dzīvokļa (mājok-
ļa) pabalstu, pabalsta pieprasītājs 
uzrāda pasi un iesniedz vai uzrāda 
šādus dokumentus:
  19.1. iztikas līdzekļu deklarāciju;
  19.2. ienākumus apliecinošus do-
kumentus par pēdējiem trīs pilniem 
kalendāriem mēnešiem (piemēram, 

ienākumi no darba algas pēc nodok-
ļu nomaksas, ienākumi no saim-
nieciskā darbības, naudas līdzekļu 
uzkrājumi u.tml.), kas nav pieejami 
valsts un pašvaldību datu bāzēs;
  19.3. izdevumus par telpu īres/ap-
saimniekošanas maksas un maksas 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu, aplieci-
nošus dokumentus par pēdējiem trīs 
pilniem kalendāriem mēnešiem;
  19.4. citus nepieciešamos doku-
mentus pēc sociālā darba speciālista 
pieprasījuma.
  20. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir 
dzīvokļu īpašniekiem vai īrnie-
kiem, kuri savos dzīvokļos ilgstoši 
nedzīvo vai nodevuši dzīvokli 
apakšīrē vai citas personas lietošanā 
un personā (ģimenēm), kuras dzīvo 
sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram 
piešķirts sociālā dzīvokļa statuss.
  21. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
malkas iegādei piešķir šo noteiku-
mu 10. un 11.punktos minētājām 
personām (ģimenēm) vienu reizi ka-
lendārā gada laikā 40% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas.
  21’. Pilngadību sasniegušam bāre-
nim – invalīdam kopš bērnības, kurš 
nepārtraukti turpina mācības, saņem 
invalīda kopš bērnības valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstu, kuram 
nav citu papildus ienākumu un kurš 
dzīvo Alūksnes novada pašvaldības 
piešķirtā un tās īpašumā esošā dzī-
voklī, sedz ar dzīvojamās telpas īri 
un siltumenerģijas piegādi saistītos 
ikmēneša izdevumus 100% apmērā, 
pabalstu pārskaitot pakalpojuma      
sniedzējam”.
  4. Papildināt saistošo noteikumu 
Pārejas noteikumus ar 2.punktu 
šādā redakcijā:
  „2. Aprēķinot personai (ģime-
nei) V nodaļas 10. un 11. punktā 
paredzētos dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstus, Sociālais dienests ņem 
vērā no 2010.gada sākuma personai 
(ģimenei) iepriekš dzīvokļa pabalsta 
izmaksātās summas un 2010.gada 
laikā kopējā dzīvokļa pabalsta 
izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt 
šajos grozījumos noteikto maksimā-
lo apmēru”.

Spēkā no 29.09.2010.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.,8., 9.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-
ma 35.panta ceturto un piekto daļuLikuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu,

Spēkā no 29.09.2010.

Saistošie noteikumi Nr.27/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 29.07.2010. lēmumu  
Nr.424

(protokols Nr.14, 52.p.)

Par valsts nodevu 
atvieglojumiem 
bāriņtiesas pakal-
pojumiem Alūksnes 
novadā
  Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta ceturto 
daļu un Bāriņtiesu likuma 79.pan-
ta otro daļu

  1. Saistošie noteikumi „Par valsts 
nodevu atvieglojumiem bāriņ-
tiesas pakalpojumiem Alūksnes 
novadā” nosaka valsts nodevu par 
bāriņtiesas pakalpojumiem atvieg-
lojumus un personu kategorijas, 
kurām atvieglojumi tiek piemēroti.
  2. Ir noteikts šāds valsts nodevas 
atvieglojums: par mantojuma sa-
raksta sastādīšanu 100% apmērā:
  2.1. trūcīgām ģimenēm (perso-
nām);
  2.2. maznodrošinātām ģimenēm 
(personām).
  3. Valsts nodevas atviegloju-
mu piemēro Alūksnes novada 
bāriņtiesa.
  4. Lai saņemtu saistošo notei-
kumu 2.punktā noteikto valsts 
nodevas atvieglojumu, personai 
Alūksnes novada bāriņtiesā jāuz-
rāda viens no šādiem dokumen-
tiem:
  4.1. pašvaldības sociālā dienesta 
izsniegta izziņa par trūcīgas ģime-
nes (personas) statusa piešķiršanu;
  4.2. pašvaldības sociālā dienesta 
izsniegta izziņa par maznodroši-
nātas ģimenes (personas) statusa 
piešķiršanu.
  5. Atteikumu piemērot valsts no-
devas atvieglojumus var apstrīdēt, 
iesniedzot rakstveida vai mutisku 
iesniegumu Alūksnes novada 
bāriņtiesā, kura nosūta iesniegu-
mu izskatīšanai Alūksnes novada 
domei. Domes atteikumu piemērot 
valsts nodevas atvieglojumus var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā Administratīvā procesa liku-
ma noteiktajā kārtībā.

Spēkā no 29.09.2010.

Alūksnes novada domes
Saistošie noteikumi Nr.33/2010

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 - 64.punktā 
aizstāt vārdu „trešajā” ar vārdu 
„ceturtajā”.
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28.09.2010.

I. Vispārīgie noteikumi
 
  1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
kopjama Alūksnes novada teritorija un uztura-
mas tajā esošās būves.
  2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridis-
kajām un fiziskajām personām neatkarīgi no tā, 
vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.
  3. Lietotie termini: 
  3.1. apstādījumi - visas ar augiem apaudzētas 
un koptas platības, kurās neiegūst augu pro-
dukciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu 
produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, 
košumdārzus, skvērus, alejas, kapsētas, nogāžu 
nostiprinājumus u.c.; apstādījumos ir koki, 
krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, 
ūdenstilpes, takas, laukumi ar dārza mēbelēm un 
ierīcēm, celtnes apstādījumu apkopei u.c.;
  3.2. brauktuve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta 
transportlīdzekļu braukšanai;
  3.3. būve - būvniecības procesā radies ar zemi 
saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;
  3.4. būvobjekts - jaunbūve, kā arī renovējama, 
rekonstruējama vai restaurējama būve, būves 
daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar 
būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, 
palīgbūvēm un būviekārtām;
  3.5. ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta 
gājējiem;
  3.6. pagalms - ārtelpa dzīvojamā apbūvē, 
kuru iezīmē brīvstāvošu vai savienotu namu 
izvietojums un kas paredzēta šo namu iedzī-
votāju rekreācijas un saimniecisko funkciju 
nodrošināšanai. Rekreācijas funkciju nodrošinā-
šanai paredzētas iedzīvotāju pasīvās un aktīvās 
atpūtas vietas (arī soliņi un bērnu rotaļlaukumi). 
Saimniecisko funkciju nodrošināšanai paredzēti 
piebraucamie ceļi ar autostāvvietām, atkritumu 
konteineru novietnes, nojumes veļas žāvēšanai;
  3.7. piebrauktuve - attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) 
elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļū-
šanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam 
(ielai) piegulošajai teritorijai un īpašumam;
  3.8. piegulošā teritorija - īpašumam piegulošie 
publiskā lietošanā esošie grāvji, caurtekas vai 
zālieni līdz brauktuves malai (izņemot gājēju 
ietves);
  3.9. sabiedriskā transporta maršruta galapunkts 
- pašvaldības apstiprinātā maršruta sākuma vai 
beigu punkts ar apgriešanās laukumu;
  3.10. sabiedriskā transporta pieturvieta - vieta, 
kas aprīkota ar attiecīgu pieturas zīmi un pare-
dzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpša-
nai, izkāpšanai un šī transporta uzgaidīšanai;
  3.11. transporta būves - inženierbūves (tilti, 
satiksmes pārvadi, estakādes, caurtekas, atbalst-
sienas un citas būves);
  3.12. viendzīvokļa māja - dzīvojamā māja, 
kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir 
viens dzīvoklis, un tai funkcionāli piederīgās 
palīgēkas;
  3.13.  žogs - būve, kas izvietota uz zemesgaba-
la robežas vai ielas sarkanās līnijas, vai gar ielu 
sarkanajām līnijām un pilda nekustamā īpašuma 
norobežošanas funkcijas.

II. Īpašuma un tam piegulošo teritoriju uztu-
rēšana un kopšana

  4. Komercsabiedrības, atbilstoši noslēgtajam 
līgumam, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības, 
namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju 
īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki – pilnvarnieki, 
lietotāji – nomnieki nodrošina:
  4.1. nekustamā īpašuma teritorijā - teritorijas 
sakopšanu, apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot 
būvgružu un atkritumu uzkrāšanos;
  4.2. saskaņojot ar Alūksnes novada pašvaldību, 
īpašuma teritorijā esošo koku, krūmu un to zaru 
apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, 
kur tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvie-
tošanās) un to novākšanu;
  4.3. piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu 

nopļaušanu, atkritumu savākšanu u.tml.);
  4.4. ziemā, kā arī atkušņa laikā, periodiska 
sniega un ledus notīrīšanu no māju jumtiem, 
balkoniem, notekcaurulēm, lai nepieļautu 
lāsteku veidošanos, sniega un ledus krišanu 
no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un 
balkoniem, bet situācijās, kad tiek apdraudēta 
gājēju un transporta līdzekļu drošība, bīstamās 
vietas norobežošanu (nodrošinot gājējiem bīs-
tamās teritorijas apiešanu), nekavējoties veicot 
pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai;
  4.5. ēku īpašumu pagrabu un bēniņu telpu 
aizslēgšanu, nepieļaujot to piegružošanu un 
nepiederošu personu iekļūšanu tajās;
  4.6. koplietošanas telpu sakopšanu;
  4.7. daudzdzīvokļu ēku ieejas durvju, kāpņu 
telpu, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras, izglī-
tības iestāžu apgaismošanu, tumsai iestājoties;
  4.8. ēku īpašumu fasāžu (tajā skaitā logu, durv-
ju, balkonu, reklāmas, izkārtņu), žogu, vārtu, 
vārtiņu sakoptu izskatu, tīrību un remontu, kā 
arī, saskaņojot ar Alūksnes novada pašvaldības 
iestādi „Būvvalde”, to savlaicīgu krāsošanu 
atbilstoši ēkas fasādes krāsošanai Pasei (pieli-
kumā).
  5. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu 
īpašnieki, ēku lietotāji vai nomnieki nodrošina 
arī teritorijas sakopšanu ap objektu, objekta 
skatlogu, durvju un fasādes tīrību, atkritumu 
urnu izvietošanu, iztukšošanu un atkritumu 
izvešanu.
  6. Inženierkomunikāciju valdītāji nodroši-
na inženierkomunikāciju avāriju dēļ esošā 
apledojuma likvidēšanu, gājējiem un transporta 
satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar standarta 
barjerām un ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu 
uzstādīšanu sliktas redzamības apstākļos, 
teritorijas sakopšanu gar virszemes inženierko-
munikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 metrus platā 
aizsargjoslā no tiem, inženierkomunikāciju aku 
vāku notīrīšanu no sniega.
  7. Saistošo noteikumu 4.punktā minētās per-
sonas nodrošina nekustamā īpašuma piegulošās 
teritorijas un piebrauktuvju sakopšanu.
  8. Būvobjektā īpašnieks vai tā pilnvarota 
persona nodrošina būvobjekta teritorijai līdzās 
esošo piebrauktuvju, ietvju, zālienu un grāvju 
sakopšanu, nepieļaujot transportlīdzekļu un citas 
būvtehnikas un to ritošās daļas radīto netīrumu 
nokļūšanu uz brauktuves, kā arī nodrošina zāles 
nopļaušanu, būvžoga uzturēšanu un krāsošanu, 
sadzīves un celtniecības atkritumu izvešanu.
  9. Dzelzceļa tīklu valdītāji nodrošina dzelzceļa 
nodalījuma joslas uzturēšanu un sakopšanu.
  10. Alūksnes novada teritorijā aizliegts:
  10.1. izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, 
netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus šim 
nolūkam neparedzētās vietās, izgāzt tos upēs 
un citās ūdenstilpēs, uz lietus ūdens uztvērēju 
restēm un vākiem, inženiertīklu akās, kamerās, 
ēku logu ailēs, uz ielu brauktuvēm;
  10.2. izveidot sniega vaļņus apstādījumu 
(zaļumstādījumu) zonās un vietās, kur tie traucē 
gājēju pārvietošanos un transporta satiksmi;
  10.3. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus 
pagalmos un citās šim nolūkam neparedzētās 
vietās;
  10.4. glabāt taru, malku, būvmateriālus, 
metāllūžņus un citus priekšmetus uz ietvēm, 
brauktuvēm un daudzdzīvokļu māju pagalmos, 
sarkano līniju zonās, kā arī citās koplietošanas 
vietās (izņemot speciāli tam norādītās vietās);
  10.5. žāvēt veļu uz balkona vai lodžijas atklātās 
daļas;
  10.6. bojāt ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmu vai piegružot to;
  10.7. patvaļīgi regulēt centralizētās siltumapgā-
des, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmu;
  10.8. patvaļīgi novadīt sadzīves notekūdeņus 
virszemes notecēs (novadgrāvjos) un ūdenstil-
pēs;
  10.9. patvaļīgi pieslēgties Alūksnes novadā iz-
veidotajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;
  10.10. avārijas gadījumā neielaist dzīvoklī 

apsaimniekošanas organizācijas darbiniekus, 
kas uzrāda attiecīgas iestādes vai uzņēmuma 
dienesta apliecību.
  11. Alūksnes novada pašvaldība nodrošina 
tās valdījumā esošo ielu, tiltu, ceļu pārvadu, 
laukumu, nostiprināto krastmalu, sabiedriskā 
transporta pieturvietu, brauktuves sadalošo joslu 
zālienu uzturēšanu, sakopšanu un remontu, kā 
arī sīko atkritumu urnu uzstādīšanu sabiedriskā 
transporta pieturvietās, atkritumu savākšanu un 
izvešanu no tām.

III. Būvju uzturēšana, remonts un būvdarbi

  12. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridis-
kās, fiziskās, kā arī pilnvarotās personas, kuru 
īpašumā, valdījumā vai nomā Alūksnes novadā 
ir namīpašumi vai dzīvokļi, veic to tehnisko 
uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas nor-
matīvo aktu prasības.
  13. Saistošo noteikumu 4.punktā minētās 
personas nodrošina: 
  13.1. dzīvojamās mājās:
  13.1.1. koplietošanas telpu sakopšanu;
  13.1.2. namīpašumu fasāžu (tai skaitā logu, 
durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu), žogu, vārtu, 
vārtiņu savlaicīgu krāsošanu, žogu un vārtu 
remontēšanu, kā arī neapmierinošā tehniskā 
stāvoklī esošu žogu un vārtu atjaunošanu vai 
novākšanu;
  13.1.3. sniega un ledus notīrīšanu no balko-
niem, lodžijām, ēku jumtiem, lāsteku nolauša-
nu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no 
jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un 
balkoniem; situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju 
un transportlīdzekļu drošība, tiek veikta bīstamo 
vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus 
sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot 
visus iespējamos drošības līdzekļus;
  13.1.4. nokrišņu ūdens novadīšanu no ēku jum-
tiem nodrošināt tādā veidā, lai nepieļautu ūdens 
noteci uz kaimiņu zemes gabaliem;
  13.1.5. informācijas par īpašuma apsaimnie-
kotāju izvietošanu ēkas kāpņu telpā, norādot arī 
kontakttālruni vai adresi, pieņemšanas laikus.
  13.2. neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai 
neizmantotās ēkās un dzīvokļos:
  13.2.1. noslēdz vai aiznaglo logus un ieejas 
durvis, lai novērstu nepiederošu personu iekļū-
šanu un uzturēšanos tur;
  13.2.2. nepieļauj atsevišķu būvelementu nokri-
šanu publiskajā ārtelpā;
  13.2.3. nodrošina ēkas atbilstību ugunsdrošības 
noteikumu prasībām.
  14. Ja neapdzīvotās un saimnieciskajai darbībai 
neizmantotās ēkas un dzīvokļi atrodas gar ielām 
vai pret publisko ārtelpu, jāizstrādā konservāci-
jas projekts, kas tiek saskaņots Alūksnes novada 
pašvaldības iestādē „Būvvalde” Ministru kabi-
neta 01.04.1997. noteikumos Nr. 112 „Vispārī-
gie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā.
  15. Ja neapdzīvota un saimnieciskajai darbībai 
neizmantota ēka atrodas publiskajā ārtelpā un 
tās izskats bojā pilsētas ainavu, jānodrošina tās 
fasādes sakārtošana vai apsegšana ar dekora-
tīvu pārsegu, kas atveido fasādes zīmējumu, 
atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības iestādes 
„Būvvalde” norādījumiem.
  16. Būvdarbu un remonta laikā nedrīkst pieļaut 
ēkas koplietošanas telpu piesārņošanu ar būv-
gružiem, kā arī atkritumu mešanu ārā pa ēkas 
logiem.
 
IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un 
administratīvā atbildība par saistošo noteiku-
mu neievērošanu
 
  17. Administratīvais sods uzliekams Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā 
procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda 
uzlikšanas pamatprincipus.
  18. Protokolu par administratīvo pārkāpumu ir 
tiesīgi sastādīt:

Saistošie noteikumi Nr. 25/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 

ārkārtas domes 22.06.2010. lēmumu Nr.374
(protokols Nr.13, 45.p.)Alūksnes novada teritorijas

kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

Spēkā no 29.09.2010.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

  18.1. Alūksnes novada pašvaldības policija;
  18.2. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs, 
viņa vietnieks, deputāti, izpilddirektors;
  18.3. Alūksnes novada pašvaldības galvenais 
arhitekts;
  18.4. Alūksnes novada pašvaldības būvinspek-
tors;
  18.5. Alūksnes novada pašvaldības pagasta 
pārvalžu vadītāji;
  18.6. Valsts kultūras pieminekļu inspektors.
  19. Administratīvo sodu var uzlikt:
  19.1. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs, 
viņa vietnieks un izpilddirektors;
  19.2. Alūksnes novada pašvaldības Administra-
tīvā komisija;
  19.3. Alūksnes novada pašvaldības policija.
  20. Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un 
apsaimniekot dzīvojamo māju atbildība iestājas 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 150.2 pantu. Par pārējo saistošo notei-
kumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām 
- līdz Ls 250,-, juridiskajām personām - līdz Ls 
1000,-.
  21. Izskatot lietas par pašvaldības domes izdo-
to saistošo noteikumu pārkāpšanu, pārkāpuma 
izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas 
(izsniedzot noteikta parauga kvīti) var uzlikt 
naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs 
to neapstrīd.
  22. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo šo 
noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu pildīša-
nas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošo likumdo-
šanu.

Noslēguma jautājumi

  Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē Alūksnes pilsētas domes 
18.10.2001. saistošie noteikumi Nr. 24 „Par 
ēku, būvju un to teritoriju uzturēšanu Alūksnes 
pilsētā”.



Saistošie noteikumi www.aluksne.lv

Alūksnes Novada Vēstis  15.28.09.2010.

1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Šie noteikumi nosaka Alūksnes novada 
simboliku un kārtību, kādā tā izgatavojama un 
lietojama.
  1.2. Alūksnes novada simboli, kuru lietošanas 
kārtību regulē šie noteikumi, ir: Alūksnes pilsē-
tas ģerbonis, Alūksnes pilsētas karogs, Ilzenes 
pagasta ģerbonis, Alūksnes novada ģerbonis.
  1.3. Alūksnes pilsētas ģerboni, Alūksnes pilsē-
tas karogu, Ilzenes pagasta ģerboni un Alūksnes 
novada ģerboni, to attēlus vai elementus 
drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, 
nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, 
suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. 
priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču 
zīmēs, nosaukumos vai noformējumos tikai ar 
Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas 
komisijas atļauju, izņemot gadījumus, kad 
simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas 
nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, mācību 
nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī 
informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot 
tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota 
simbolika.
  1.4. Standartus un kvalitātes prasības produk-
cijai, uz kuras drīkst atveidot Alūksnes novada 
simboliku un tās elementus, nosaka Alūksnes 
novada pašvaldības Licencēšanas komisija.
  1.5. Par Alūksnes novada simbolikas izman-
tošanu komercdarbībā (tostarp, reklāmā, preču 
zīmēs, suvenīru ražošanā) ir maksājama pašval-
dības nodeva.
  1.6. Pieteikumus par Alūksnes novada simbo-
likas izmantošanu izskata Alūksnes novada paš-
valdības Licencēšanas komisija, kuras lēmums 
ir apstrīdams Alūksnes novada domē.
  1.7. Alūksnes novada simbolikas lietošanas 
atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām 
personām komisijā jāiesniedz: iesniegums; 
juridiskām personām reģistrācijas apliecības 
kopija; izstrādājuma skice vai etalona paraugs; 
izmantošanas mērķis un formas apraksts, izstrā-
dājumu skaits.
  1.8. Atļauju izmantot Alūksnes novada simbo-
liku komerciālos nolūkos Licencēšanas komisija 
izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas.
  1.9. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot 
realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar 
Alūksnes novada simboliku, jāpieprasa no ražo-
tāja Licencēšanas komisijas izsniegtās atļaujas 
kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas 
šo izstrādājumu realizēšanas periodā.
  1.10. Pēc Alūksnes novada pašvaldības poli-
cista pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam ir 
pienākums uzrādīt Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisijas atļauju (vai tās kopiju) 
simbolikas lietošanai, un uz iepriekš minēto 
amatpersonu lūguma arī ražojamo vai pārdo-
damo produkciju, kura satur Alūksnes novada 
simboliku vai tās elementus.
  1.11. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 
Licencēšanas komisijas atzinumu un Alūksnes 
novada domes lēmumu var tikt atļauts lietot 
Alūksnes pilsētas ģerboņa, Alūksnes pilsētas 
karoga, Ilzenes pagasta ģerboņa un Alūksnes 
novada ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas 
nav paredzēti šajos noteikumos.

2. Alūksnes novada ģerboņa apraksts

  Dalīts pēdā ar šaurševronu robežstaba krāsu 
salikumā: sarkans ar zilu; augšā melna grāma-
ta - Bībele ar zelta rotājumiem un tādu pašu 
uzrakstu „A.D./1689.” (Pielikums Nr.1)

3. Alūksnes novada ģerboņa lietošana

  3.1. Ģerboņa krāsas: zilā – PANTONE 286C, 
purpura – PANTONE 208C, zelta – PANTONE 
873C, melnā – PANTONE black, baltā - PAN-
TONE White.
  3.2. Alūksnes novada pašvaldībai ir ģerboņa 
lietošanas ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, 
zīmogā, pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirī-
bas zīmēs pie formas tērpa un žetonos), deputāta 

krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespied-
darbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, 
Alūksnes novada pašvaldības atzinības un goda 
rakstos, diplomos un citos oficiālajos doku-
mentos, reprezentācijas materiālos, laikrakstā 
„Alūksnes Novada Vēstis”, iestāžu un struktūr-
vienību dokumentos, kā arī izvietot pie šo ies-
tāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm 
piederošajiem transporta līdzekļiem.
  3.3. Lietojot ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, 
tam precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprināta-
jam ģerboņa etalonparaugam. 
  3.4. Alūksnes novada pašvaldības Licencēša-
nas komisija izskata fizisko un juridisko personu 
iesniegumus par atļauju piešķiršanu lietot 
Alūksnes novada ģerboņa attēlu dažādu svinīgu 
pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformē-
šanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai 
sabiedrisko pasākumu norises vietās.

4. Alūksnes pilsētas ģerboņa apraksts

Purpura laukā melna grāmata – Bībele ar zelta 
rotājumiem un tādu pašu uzrakstu „A.D./1689” 
– uz 2 krustotiem zobeniem ar zelta rokturi 
(Pielikums Nr.2).

5. Alūksnes pilsētas ģerboņa attēla lietošana

  5.1. Ģerboņa krāsas: purpura – PANTONE 
208C, zelta – PANTONE 873C, melnā – PAN-
TONE black, baltā - PANTONE White.
  5.2. Alūksnes novada pašvaldībai ir ģerboņa 
lietošanas ekskluzīvās tiesības iespieddarbos un 
reprezentācijas materiālos.
  5.3. Lietojot ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, 
tam precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprināta-
jam ģerboņa etalonparaugam. 
  5.4. Alūksnes novada pašvaldības Licencēša-
nas komisija izskata fizisko un juridisko personu 
iesniegumus par atļauju piešķiršanu lietot 
Alūksnes pilsētas ģerboņa attēlu dažādu svinīgu 
pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformē-
šanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai 
sabiedrisko pasākumu norises vietās.

6. Ilzenes pagasta ģerboņa apraksts

  Zelta laukā zils pālis, uz tā pieci ilzīšu ziedi 
(sudrabs, zelts) (Pielikums Nr.3).

7. Ilzenes pagasta ģerboņa lietošana

  7.1. Ģerboņa krāsas: zilā – PANTONE 286C, 
zelta - PANTONE 873C, sudraba - PANTONE 
877C.
  7.2. Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes 
pagasta pārvaldei ir ģerboņa lietošanas eksklu-
zīvās tiesības iespieddarbos un reprezentācijas 
materiālos.
  7.3. Lietojot ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, 
tam precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprināta-
jam ģerboņa etalonparaugam. 
  7.4. Alūksnes novada pašvaldības Licencēša-
nas komisija izskata fizisko un juridisko personu 
iesniegumus par atļauju piešķiršanu lietot 
Ilzenes pagasta ģerboņa attēlu dažādu svinīgu 
pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformē-
šanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai 
sabiedrisko pasākumu norises vietās.

8. Alūksnes pilsētas karoga apraksts

  8.1. Alūksnes pilsētas karogs ir taisnstūra 
audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1 
(Pielikums Nr.4).
  8.2. Karogs ir divpusējs.
  8.3. Uz sudrabpelēka fona taisns krusts baltā 
krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga 
stiprinājuma virzienā.
  8.4. Krusta horizontālā virziena krāsas lauku-
ma platums pret karoga augstumu ir 1:5, novie-
tojums taisnstūra laukumā virzienā no augšas uz 
leju attiecībā 2:1:2. 
  8.5. Krusta vertikālā virziena krāsas laukuma 
platums pret karoga platumu ir 1:10, novieto-

jums taisnstūra jaukumā virzienā no karoga 
stiprinājuma 3:1:6.
  8.6. Krusta centrā ir attēlots Alūksnes pilsētas 
ģerbonis. Ģerboņa augstums ir 6:10 no karoga 
augstuma, novietojums pret karoga augstumu 
1:3:1, ģerboņa vertikālā ass sakrīt ar krusta verti-
kālās līnijas asi.
  8.7. Karoga izmēri – 1,0 x 2,0 m ; 1,5 x 3,0 m.
  8.8. Karoga krāsas: pelēkā - PANTONE Cool 
Gray 3 C, melnā - PANTONE Black, baltā - 
PANTONE White, zelta – PANTONE 873C, 
purpura - PANTONE 208C.

9. Alūksnes pilsētas karoga lietošana

  9.1. Alūksnes pilsētas karogu atļauts pacelt 
valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas 
valsts karogu, kā arī pilsētas, tautas vai ģimenes 
svētkos.
  9.2. Paceļot Alūksnes pilsētas karogu jāievēro 
tādi paši noteikumi kā noteikumi paceļot valsts 
karogu.
  9.3. Svinīgos publiskos pasākumos Alūksnes 
pilsētas karogu atļauts izmantot tikai Alūksnes 
novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām, iestā-
dēm un kapitālsabiedrībām.
  9.4. Aizliegts izgatavot Alūksnes pilsētas karo-
gu bez Alūksnes novada pašvaldības Licencēša-
nas komisijas atļaujas un pašvaldības nodevas 
samaksas.
  9.5. Pilsētas karoga attēlu atļauts izmantot 
dekoratīvos nolūkos kā pilsētas simbolu tādā 
veidā un tādos apstākļos, kas nepieļauj necieņas 
izrādīšanu pret to, un tikai ar Alūksnes novada 
pašvaldības Licencēšanas komisijas atļauju.
  9.6. Galda karodziņu fiziskas un juridiskas 
personas lieto oficiālās pieņemšanās, ģimenes 
svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantē-
jot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu.
  9.7. Alūksnes novada pašvaldībai ir ekskluzī-
vas tiesības pilsētas karogu un galda karodziņu 
izmantot kā apbalvojumu vai suvenīru. 

10. Kontrole un atbildība

  10.1. Par šo noteikumu neievērošanu un 
Alūksnes novada simbolikas lietošanu vai 
atveidošanu uz dažādiem izstrādājumiem 
(tostarp veidlapās, zīmogos, logo, preču zīmēs, 
masu informācijas līdzekļos, reklāmās u.tml.) 
bez Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas 
komisijas atļaujas, kā arī par tirdzniecību ar šā-
diem izstrādājumiem pārkāpējam piemērojams 
administratīvais sods:
  10.1.1. fiziskām personām – brīdinājums vai 
naudas sods no Ls20 līdz Ls250;
  10.1.2. juridiskām personām – no Ls20 līdz 
Ls1000.
  10.2. Administratīvā naudas soda uzlikšanas 
pamats ir dokumentāri noformēts protokols par 
Alūksnes novada simbolikas izmantošanu bez 
atļaujas vai nodevas samaksas, noteiktā standar-
ta vai kvalitātes prasību neievērošanu.
  10.3. Protokolu par administratīvo pārkāpumu 
ir tiesīgi sastādīt Alūksnes novada pašvaldības 
policijas darbinieki, Valsts policijas darbinieki, 
Alūksnes novada domes deputāti.
  10.4. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas 
par noteikumu pārkāpumiem un uzlikt adminis-
tratīvos sodus ir tiesīgi:
  10.4.1. Alūksnes novada pašvaldības Adminis-
tratīvā komisija;
  10.4.2. Alūksnes novada pašvaldības policijas 
amatpersonas - pārkāpuma izdarīšanas vietā, 
nesastādot administratīvo protokolu, izsniedzot 
noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs neapstrīd 
uzlikto sodu, ja iekasējamais naudas sods nepār-
sniedz Ls20.
  10.5. Alūksnes novada pašvaldības Licencēša-
nas komisija ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas 
izmantošanas atļauju personai, kura pēdējā gada 
laikā ir saukta pie administratīvās atbildības par 
šo noteikumu neievērošanu.
  10.6. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo 
pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas.

Saistošie noteikumi Nr.28/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada 

domes 29.07.2010. lēmumu Nr.425
(protokols Nr.14, 54.p.)Par Alūksnes novada simboliku

Spēkā no 29.09.2010.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 7.punktu, 43.panta 3.daļu



16.  Alūksnes Novada Vēstis 28.09.2010.

Deputāts Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks Pieņemšanas vieta

Verners KALĒJS 15.10.2010.
22.10.2010.

13.00 – 14.00
13.00 – 14.00

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

Andis KRĒSLIŅŠ 21.10.2010.
25.10.2010.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Elita LAIVA 04.10.2010. 
11.10.2010.

9.00 – 10.00
9.00 – 10.00

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

Ēriks MEDISS 28.10.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Ainars MELDERS 08.10.2010. 9.00 – 10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Jānis NĪKRENCIS 06.10.2010. 14.00 – 16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 103.telpā

Marina RAMANE 26.10.2010.
26.10.2010.

9.00 – 10.00
10.30 – 11.30

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

Zinaida SILIRAVA 08.10.2010.
15.10.2010.

8.30 – 9.30
14.00 – 16.00

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

Laimonis SĪPOLS 21.10.2010.
28.10.2010.

15.00 – 16.00
13.00 – 14.00

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

Andis ZARIŅŠ 18.10.2010. 10.00 – 11.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldē

Askolds ZELMENIS 13.10.2010. 16.00 – 17.00 SIA „4 Plus” Merķeļa ielā 20, Alūksnē

Sandra ZELTIŅA 11.10.2010.
19.10.2010.

9.00 – 10.00
13.00 – 14.00

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

Valda ZELTIŅA 13.10.2010.
15.10.2010.

9.00 – 10.00
15.00 – 17.00

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

Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki oktobrī

Apmeklētāju pieņemšana oktobrī

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā oktobrī
Sporta pasākumi
  16. oktobrī 11.00 Alūksnes novada 
čempionāts svaru stieņa spiešanā gu-
ļus biedrības „Spēka pasaule” telpās 
(Jāņkalna ielā 43, Alūksnē).
  24. oktobrī 10.30 Liepnas pagasta 
sacensības volejbolā „Rudens balva 
2010” Liepnā.

Alūksnes muzejā
Izstādes:
  29. oktobrī 15.00 Alūksnes māksli-
nieku kopizstādes „5. rudens” atklā-
šana. Izstādē apskatāmi stājmākslas, 
lietišķās mākslas, tēlotājmākslas un 
grafikas darbi, kā arī foto.
  Šogad pēdējā izstāde Jaunās pils 
bēniņos - ceļojošā izstāde no Paula 
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 
„Alkohols cilvēka organismā”.
  Līdz 15. oktobrim izstāde „Adol-
fa Liepaskalna mūža kilometri” 
veltīta ievērojamā novadnieka 100 
gadu jubilejai.
  Izstāde no muzeja krājuma „Senču 
istaba”.
  Līdz 15. oktobrim Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Kalme” darbu 
izstāde „Atveram pūralādi”.
  Vēsturiska izstāde „Paskatieties 
spogulī”. 
  Vēsturiska izstāde par Alūksnes 
pilsētu „Krustpunktā”. 
  Pētera Zālīša kolekcijas izstāde 
„Mehāniskie mūzikas instru-
menti”. Iespējama apskate kopā ar 
kolekcionāru, iepriekš saskaņojot 
laiku pa tālr. 64381321; 29205295; 
26496831.

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

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes:
  01.10. – 30.10. Viņu liktenis – 
mīlestības sāpes (A. Liedskalniņai 
– 80) (abonementā)
  01.10. - 30.10. Starp savējiem 
būt savējam (literāti – novadnieki) 
(abonementā)
  01.10. – 30.10. Saskarsme un etiķe-
te (lasītavā)
  04.10. – 30.10. Ceļojums dzīvnieku 
pasaulē (bērnu literatūras nodaļā)

Pasākumi:
  04.10. – 23.10. Ceļojums pa biblio-
tēku kopā ar bibliotēkas peli (bērnu 
literatūras nodaļā)
  04.10. – 23.10. Bibliotēkas zinību 
apguves stundas (bērnu literatūras 
nodaļā)
  15.10.2010. Es būšu leģenda. Tikša-
nās ar vēsturnieku, grāmatas „Ādolfa 
Liepaskalna mūža soļi” autoru J. Poli 
(bērnu literatūras nodaļā)
  25.10.2010. Jauno grāmatu diena 
(abonementā)

Alūksnē
  3. oktobrī 17.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Kinopunkts” kopā ar 
„Amigo” piedāvā filmu „Atceries 
mani” (2010. gads).
  5. oktobrī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā ansambļa „Bumerangs” 
koncerts. Ieeja Ls 2.
  16. oktobrī 22.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā diskotēka.
  23. oktobrī 18.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā Jaunannas pagasta 
dramatiskā kolektīva teātra izrāde R. 
Blaumanis „Īsa pamācība mīlēšanā”.
  30. oktobrī 19.00 Alūksnes pilsētas 
Tautas namā „Kinopunkts” kopā ar 
„Amigo” piedāvātā filma (precīzāka 
informācija sekos).

Alsviķu pagastā
  2. oktobrī 22.00 Alsviķu kultūras 
namā an albuma „Umami” prezen-
tācijas pasākums. Īpašie viesi – Bro 
Records (Skimro, Psihs, Grifs) no 
Balviem, pašmāju izpildītāji no 
ValleyP. Hip hop ballītes noskaņu 
pie pults radīs Gyofficial, Flip 23, Dj 

Jurka un Dj Gaga Dance. Ieeja – Ls 
1, no 22.22 - Ls 1,50.
  8. oktobrī 18.00 Alsviķu kultūras 
namā DISENĪTE bērniem, spēlēs DJ 
Jurka, DJ GAGADANCE. Ieeja – Ls 
0,50.
  14. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras 
namā pensionāru kopas „Noskaņa” 
kopā sanākšana – DVD „Trešie 
Alsviķu pagasta svētki” demonstrē-
šana.
  15. oktobrī 17.00 Alsviķu biblio-
tēkā svinīgs sarīkojums „Alsviķu 
bibliotēkai – 55”.
  24. oktobrī 15.00 Alsviķu kultūras 
namā Jaunlaicenes un Veclaicenes te-
ātrmīļu kopdarbs – A. Tauriņa komē-
dija „Pārdotie svētki”. Ieeja bērniem 
– Ls 0,50, pieaugušajiem – Ls 1.
  Alsviķu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Mākslas zinātniecei 
Skaidrītei Cielavai – 90”, „Aktrisei 
Antrai Liedskalniņai – 80”, „Dzej-
niecei Mirdzai Bendrupei – 100”, 
„Rakstniekam Džanni Rodāri – 90”, 
„Folkloristam, publicistam, dzej-
niekam Krišjānim Baronam – 175”, 
tematiskā izstāde, veltīta pasaules 
dzīvnieku aizsardzības dienai „Mūsu 
uzticamie draugi”.
  Strautiņu bibliotēkā literatūras 
izstādes: „Rakstniekam K. Baronam 
– 175”, „Dzejniecei M. Bendru-
pei – 100”, „Rakstnieka Džanni 
Rodāri grāmatu pasaulē (bērniem)”, 
tematiskā izstāde „Zaļā aptieka mežā 
un dārzā”.

Annas pagastā
  2. oktobrī 21.00 Annas kultūras 
namā pašdarbnieku balle kopā ar An-
nas, Jaunannas un Malienas pagastu 
pašdarbniekiem.
  30. oktobrī 20.00 Annas kultūras 
namā viesojas Baltinavas dramatis-
kais kolektīvs „Palādas” ar uzvedu-
ma visjaunāko – 7. daļu „Antons un 
radi”. Režisore Anita Ločmele. Ieeja: 
Ls 1,50.

Ilzenes pagastā
  10. oktobrī 17.00 Ilzenes pagastā 
piemiņas vietā „Līvu senkapi” pasā-
kums „Laika un gaismas ceļš”.
  30. oktobrī 20.00 Ilzenes kultūras, 
sporta, interešu izglītības un mūžiz-
glītības centrā „Dailes” Ražas balle. 
Ballēsim, muzicēsim, iesaistīsimies 
izzinošās un atraktīvās nodarbēs 
kopā ar LNT dziedošo ģimeņu šova 
2009. gada sezonas dalībniekiem 
Rasmu un Gunāru Igauņiem.
  No 7. oktobra Ilzenes kultūras, 
sporta, interešu izglītības un mūžiz-
glītības centrā „Dailes” izstāde „Lai-
ka pieskāriens” (par līviem Ilzenē).
  No 7. oktobra Ilzenes kultūras, 
sporta, interešu izglītības un mūžiz-
glītības centrā „Dailes” mākslinieces 
Daces Rubenes darbu izstāde.
  No 30. oktobra Ilzenes kultūras, 
sporta, interešu izglītības un mūžiz-
glītības centrā „Dailes” rudens velšu 
un veidojumu no tām izstāde.

Jaunannas pagastā
  16. oktobrī 20.00 Jaunannas tautas 
namā Ģimeņu atpūtas vakars (pie-
teikties līdz 11. oktobrim pie tautas 
nama vadītājas pa tālruni 28366016 
vai Jaunannas pagasta bibliotēkā. 
Dalības maksa Ls 2,50 no personas).
  22. oktobrī 22.30 Jaunannas 
tautas namā Burbuļballe (DJ - Jānis 
Liepiņš, Dep, Ratz Lukas). Ieeja 
pasākumā līdz 24.00  - Ls 2, pēc 
pusnakts – Ls 3.

Jaunalūksnes pagastā
  16. oktobrī 13.00 Kolberģa tautas 
namā Starptautiskajai Veco ļaužu 
dienai veltīta Jaunalūksnes, Malie-
nas, Mārkalnes un Pededzes pagastu 
senioru draudzības pēcpusdiena 
„Zelts skanot lapās krīt ar rudens 
vēju”.
  23. oktobrī 18.00 Kolberģa tautas 
namā dueta „Sandra” koncerts.
  27. oktobrī Bejas bibliotēkā intere-
šu klubiņa „Pipariņš” pasākums „Kā 
pārvarēt rudens depresiju”.
  Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras 
izstādes „Mīļā baltā zelta vienīgā” 

(A. Liedskalniņai 80), „Šīs dziesmas 
caur sidraba birzi uz mūžību aiztecē-
ja (K. Baronam – 175).
  Jaunalūksnes bibliotēkā projekta 
„Diži putni, mazi putni” 1. nodarbība 
PII „Pūcīte” vecākās grupas bērniem.
Jaunalūksnes bibliotēkā pirmā tik-
šanās ar bibliotēku „Tautas dziesmu 
vācelīte” PII „Pūcīte” jaunākās 
grupas bērniem.
  Bejas bibliotēkā literatūras izstādes 
„Likteņa izredzētā...” (aktrisei Antrai 
Liedskalniņai – 80), „Tautas dvēseles 
tulks. Mācījās skaitīt zvaigznes, bet 
saskaitīja tautasdziesmas” (folkloris-
tam Krišjānim Baronam – 175).
  Bejas novadpētniecības centrs iz-
glītības iestāžu audzēkņiem piedāvā 
Muzeja stundu  „Kultūras manto-
jums Jaunalūksnes pagastā”.

Jaunlaicenes pagastā
  1. oktobrī 19.00 Jaunlaicenes tau-
tas namā draugu kopas „Par veselīgu 
dzīvesveidu” tikšanās, tēma „Viss 
par pankūkām”.
  9. oktobrī 22.00 Jaunlaicenes 
tautas namā diskotēka.
  23. oktobrī 18.00 Jaunlaicenes 
tautas namā Māriņkalna tautas nama 
dramatiskā kolektīva izrāde - I. 
Voropajeva „Dāmu klubiņš „Čauks 
– tenes””.
  29. oktobrī 14.00 Jaunlaicenes 
bibliotēkā internetkonkurss „Kā es 
pazīstu Krišjāni Baronu?”.
  Jaunlaicenes bibliotēkā izstāde 
„Krišjānim Baronam - 175”.
  Jaunlaicenes muižas muzejā 
izstādes „Jaunlaicenes muiža”, „Ar 
dzērvju zābakiem kājās...”, atklā-
tais krājums, pastaigas stāstnieka 
pavadībā „Opekalna baznīca, pirmā 
skola”, „Jaunlaicenes muiža, parks”, 
„Dēliņkalns”, interaktīvas nodarbī-
bas muižas parkā „Apslēpto dārgumu 
meklēšana”, „Tautas dziesmu labi-
rints”, muzejā „Pastaliņu gatavoša-
na”, „Vāverīšu tīšana”, „Aušana”.

Kalncempju pagastā
  Kalncempju bibliotēkā literatūras 
izstādes „Jubilārei Mirdzai Bendru-
pei – 100”, „Jubilārei aktrisei Antrai 
Liedskalniņai – 80”.

Liepnas pagastā
  16. oktobrī 20.00 Liepnas tautas 
namā draudzības festivāls „Tiem, kas 
vienmēr jauni”.
  Liepnas bibliotēkā grāmatu apskati 

„Grāmatas tavam lasītpriekam” 
pirmsskolas grupai un 1. – 6. klasei.
  Liepnas bibliotēkā literatūras iz-
stādes „Oktobris – dzejas mēnesis”, 
„Bērnu žūrija 2010! Nāc un lasi!”, 
„Agatai Kristi - 120”.

Malienas pagastā
  12. oktobrī Malienas bibliotēkā 
Dzejas dienu izskaņu pasākums.
  Malienas bibliotēkā literatūras 
izstādes „Mans skolotājs”, „Rudens 
krāšņākie ziedi”.

Mālupes pagastā
  9. oktobrī no 10.00 līdz 13.00 lau-
kumā pie Mālupes Saieta nama Lielā 
Tirgus diena.
  9. oktobrī 22.00 Mālupes Saieta 
namā balle ar grupu „Galaktika”.
  No 20. līdz 28. oktobrim Mālupes 
pagasta bibliotēkā literatūras izstāde 
„Aktrisei Antrai Liedskalniņai – 80”.
  No 29. oktobra līdz 9. novembrim 
Mālupes pagasta bibliotēkā literatū-
ras izstāde „Folkloristam, publicis-
tam Krišjānim Baronam – 175”.

Mārkalnes pagastā
  23. oktobrī 19.00 Mārkalnes tautas 
namā Mārkalnes sieviešu vokālā 
ansambļa 10 gadu jubilejas koncert-
uzvedums.
  23. oktobrī 22.00 Mārkalnes tautas 
namā balle. Spēlē duets „Sandra”. 
Ieeja Ls 1,50.
  Mārkalnes pagasta bibliotēkā lite-
ratūras izstāde „Iesaka lasītāji”, 22. 
oktobrī literatūras izstāde „Aktrisei 
Antrai Liedskalniņai – 80”.

Pededzes pagastā
  20. oktobrī Pededzes pagasta bib-
liotēkā jaunieguvumu izstāde „Katru 
rītu es sāku no jauna...”.
  25. oktobrī Pededzes muzejā ce-
ļojošā izstāde „Brīvības cīņas 1918. 
– 1920. gads”.
  30. oktobrī 20.00 Pededzes tautas 
namā rudens sezonas atklāšana – 
groziņu vakars „Rudenīgās skaņās”.

Veclaicenes pagastā
  9. oktobrī 19.00 Veclaicenes tautas 
namā Māriņkalna amatierkolektīva 
„Kronis visam” izrāde „Dāmu klu-
biņš „Čaukst – enes”” - jautra luga 
2 cēlienos. Autore un režisore  Ilga 
Voropajeva.

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

 
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems

4. un 18. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē 
 

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
4. un 18. oktobrī no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē
8. un 22. oktobrī 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.

Zeltiņu pagastā
  23. oktobrī 14.00 Zeltiņu tau-
tas namā tradicionālais senioru 
saiets Zeltiņos „Te ar kastani, te zīli 
rokā...”. Piedalās Zeltiņu, Lejascie-
ma, Ilzenes un Kalncempju pagastu 
seniori un Zeltiņu retro grupas 
„Lauku suvenīrs” 5 gadu jubilejas 
koncerts „Ieklausies, atskaties, 
pasmaidi...”.
  Zeltiņu bibliotēkā izstādes „Uz 
sliekšņa jau rudens”, „Mūsu gara 
zelts” (K. Baronam - 175), nodarbība 
ar „Bērnu žūrijas” dalībniekiem.
Zeltiņu muzejā izstādes „Durvis, 
kas tev atvērtas”, „Gadsimta vējos 
šūpojoties”.

Ziemera pagastā
  16. oktobrī 22.00 Māriņkalna 
tautas namā diskotēka „Tonuss” no 
Smiltenes.
  28. oktobrī Māriņkalna bibliotēkā 
dzejas stunda 3. klasei, veltīta K. Ba-
rona 175. atceres jubilejai „Turēsim 
godā tautasdziesmu”.
  30. oktobrī 19.00 Māriņkalna 
tautas namā X Valodas un folkloras 
svētki.
  30. oktobrī 22.00 Māriņkalna tau-
tas namā balle. Spēlē grupa „Rolise”.
  Māriņkalna bibliotēkā literatūras 
izstādes „Rudens krāsaino lapu 
mētelī tērpjas...”, „Dainu tēvam K. 
Baronam – 175”, no 16. līdz 26. ok-
tobrim literatūras izstāde „Kad raibā 
dzīves kņada beidzas...” (aktrisei A. 
Liedskalniņai - 80).

Sēdes oktobrī
Sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes jautājumu 
komiteja          8. oktobrī 10.00

Teritoriālā komiteja
11. oktobrī 10.00

Izglītības, kultūras un sporta 
komiteja          13. oktobrī 10.00 

Tautsaimniecības komiteja
            19. oktobrī 10.00

Finanšu komiteja
        21. oktobrī 10.00

Domes sēde   28. oktobrī 10.00


