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1. ALŪKSNES PILSĒTAS RAKSTUROJUMS 

1.1. ĢEOGRĀFIJA 

 

Alūksnes pilsēta - Alūksnes rajona administratīvais centrs - atrodas Vidzemes 

ziemeļaustrumos, Alūksnes ezera krastā. Alūksnes ezers ir vienpadsmitais lielākais ezers 

Latvijā un tas atrodas 183 m virs jūras līmeņa. 

Pilsēta ir Latvijā visaugstāk novietotais rajona centrs, atrodas Alūksnes augstienes 

dienviddaļā. Attālums no Rīgas ir 204 km, bet no tuvākajiem rajonu centriem Gulbenes un 

Balviem – 43 km. Pilsētas platība ir 1432 ha. Alūksne robežojas ar Jaunalūksnes, Alsviķu, 

Mārkalnes un Ziemeru pagastu. 

 

 
1.attēls. Skats uz Livonijas ordeņa pilsdrupām Alūksnes Pilssalā 

  

 Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2008.gadā Alūksnē vidējā gaisa temperatūra 

bijusi +60C, savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegusi +280C atzīmi. Minimālā gaisa 

temperatūra pārskata gadā Alūksnē noslīdējusi līdz -180C. 

 2008.gadā Alūksnē saule spīdējusi 1582 stundas, savukārt nokrišņi reģistrēti 173 

dienās. 

Vidējās gaisa temperatūras svārstības Alūksnē 5 

gadu periodā

5,2 5,2

5,8

6,1
6

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

vidējā gaisa
temperatūra

 
1.shēma. Vidējās gaisa temperatūras svārstības Alūksnē 5 gadu periodā 
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1.2. IEDZĪVOTĀJI 

 

 Alūksnes pilsētas iedzīvotāju skaitam pēdējos gados ir tendence pakāpeniski 

samazināties. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2008.gada sākumā Alūksnē bija 9173 

pastāvīgie iedzīvotāji, kas ir par 30 cilvēkiem mazāk nekā 2007.gada sākumā. 
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2.shēma. Iedzīvotāju skaita dinamika Alūksnē pēdējos 5 gados 

 

1.3. TERITORIJA UN APBŪVE 

 

 Alūksnes pilsētas teritorijas kopplatība ir 1432 ha, no tās kopējā apbūve aizņem 706,9 

ha, tajā skaitā individuālo dzīvojamo māju apbūve - 313,8 ha, sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve - 110,6 ha, daudzdzīvokļu māju apbūve - 54,7 ha, komercdarbības objektu apbūve 17,4 

ha, ražošanas objektu apbūve 95,2 ha, satiksmes infrastruktūras apbūve - 115,2 ha. Alūksnes 

ezers un citi ūdens laukumi aizņem 384,2 ha, parki, meža parki un zaļā zona - 340,9 ha. 

 (Alūksnes pilsētas zemes pārskats 01.01.2009., sagatavots no Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas). 

 

Alūksnes pilsētas teritorija (hektāros)

Alūksnes ezers 

un citi ūdens 

laukumi; 384,2; 

27%

parki, meža parki 

un zaļā zona; 

340,9; 24%

Kopējā apbūve; 

706,9; 49%

 
3.shēma. Alūksnes pilsētas teritorija (hektāros) 
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Alūksnes pilsētas teritorijas apbūve, hektāros
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4.shēma. Alūksnes pilsētas teritorijas apbūve 
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2. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA, TĀS DARBĪBA 
 

2.1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 

Pašvaldības nosaukums Alūksnes pilsētas dome 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.              90000018622 

 

Pašvaldības juridiskā adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, LV4301 

 

Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja Vija PUZULE (pirmā paraksta tiesības) 

 

Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Armands MUSTS (pirmā paraksta tiesības) 

 

Alūksnes pilsētas domes izpilddirektore Iveta ZAĶE (pirmā paraksta tiesības) 

 

Alūksnes pilsētas domes galvenā grāmatvede Tamāra STAFECKA (otrā paraksta tiesības) 

 

Alūksnes pilsētas domes galvenā ekonomiste Valda SILICKA 

 

Zvērināts revidents Vija DZENE (sertifikāts Nr.108) 

 

2.2. POLITISKĀ SISTĒMA 

 

2.2.1. Alūksnes pilsētas domes sastāvs 

 

 Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanas notika 2005.gada 12.martā. Vēlēšanās piedalījās 3284 

no 6689 Alūksnes pilsētas balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Alūksnes pilsētas domē ievēlēti 11 

deputāti: 

 

Aigars AIZUPS  ievēlēts no partijas “Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK 

Jānis CĪMIŅŠ  ievēlēts no Konservatīvās partijas 

Jānis LIEPIŅŠ  ievēlēts no partijas “Jaunais laiks” 

Viktors LITAUNIEKS  ievēlēts no partijas “Jaunais laiks” 

Ainars MELDERS  ievēlēts no partijas „Mūsu zeme”  

Armands MUSTS  ievēlēts no Tautas partijas 

Vija PUZULE  ievēlēta no Tautas partijas 

Edvīns Fricis SVARS ievēlēts no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 

Dainis SVARUPS  ievēlēts no savienības „Latvijas ceļš” 

Valdis VĪKSNA  ievēlēts no Tautas partijas 

Intars ZITĀNS  ievēlēts no partijas “Jaunais laiks” 
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2.2.2. Pastāvīgās komitejas 

 

Lai nodrošinātu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome no 

deputātiem izveido pastāvīgās komitejas, kuru personālo sastāvu nosaka dome ar lēmumu. 

2008.gadā komitejas darbojušās šādos sastāvos: 

 

Finanšu komiteja – 7 locekļu sastāvā: 

 

Viktors LITAUNIEKS – komitejas priekšsēdētājs 

Armands MUSTS 

Jānis CĪMIŅŠ 

Ainars MELDERS 

Aigars AIZUPS 

Edvīns FRICIS SVARS 

Dainis SVARUPS 

(Līdz 22.10.2009.) 

 

Vija PUZULE – komitejas priekšsēdētāja 

Armands MUSTS 

Jānis CĪMIŅŠ 

Ainars MELDERS  

Aigars AIZUPS 

Edvīns Fricis SVARS 

Dainis SVARUPS 

 (Veiktas izmaiņas 2008.gada 20.oktobrī, sēdes protokols Nr.24, 3.punkts lēmums 

Nr.263 „Par izmaiņu izdarīšanu Alūksnes pilsētas domes 2005.gada 18.marta lēmumā Nr.60 

(protokols Nr.7, 1.p.) “Par Alūksnes pilsētas domes deputātu sastāvu ievēlēšanu””, lēmums 

stājies spēkā 22.10.2008). 

 

Finanšu komiteja: 

- sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdē; 

- vada Alūksnes pilsētas domes budžeta projekta sagatavošanu, izskata amatpersonu, iestāžu, 

komiteju, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus; 

- apstiprina un kontrolē Alūksnes pilsētas domes iestāžu izdevumu tāmes; 

- ne vēlāk kā līdz katra kalendāra gada 1.oktobrim nosaka nākošā budžeta gada līdzekļu 

sadalījuma prioritātes; 

- iesniedz Alūksnes pilsētas domes budžeta projektu izskatīšanai Domes sēdē; 

- nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu; 

- veic budžeta izpildes periodisku kontroli; 

- pieņem lēmumus par naudas līdzekļu līdz Ls 500 izmaksu apstiprinātā budžeta ietvaros; 

- sniedz atzinumus par projektiem, kas attiecas uz Alūksnes pilsētas domes finansiālām vai 

materiālām saistībām, kas nav apstiprinātas budžetā; 

- sniedz atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas paredz līdzekļu izdalīšanu no budžeta 

nesadalītajiem līdzekļiem; 

- sniedz atzinumus par budžeta grozījumu projektiem, kā arī līdzekļu sadalījuma prioritātēm, ja 

netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa; 

- sniedz atzinumus par kārtību rīcībai ar Alūksnes pilsētas domes mantu un finanšu līdzekļiem, 

kā arī par nekustamā īpašuma iegādi Alūksnes pilsētas domes vajadzībām, tā  

apsaimniekošanu un Alūksnes pilsētas domes nekustamā īpašuma atsavināšanu; 

- nosaka pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa ekonomiskās attīstības pamatvirzienus; 

- pārrauga revīzijas darbu Alūksnes pilsētas domē; 

- Domes noteiktā kārtībā lemj jautājumus par nodokļu, nodevu un citu maksājumu iekasēšanu, 

atvieglojumiem un samaksas termiņiem; 

- sagatavo priekšlikumus Domei par azartspēļu ierobežojumiem; 
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- lemj par Alūksnes pilsētas domes iesaistīšanos projektos, kuros ir nepieciešams 

līdzfinansējums; 

- savas kompetences ietvaros pārrauga Domes komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par 

komisiju izveidi un likvidēšanu; 

- tās kompetencē esošajos jautājumos pārrauga Alūksnes pilsētas domes administrācijas nodaļu 

un iestāžu darbu; 

- pieņem lēmumu par Domes priekšsēdētāja komandējumiem, darba braucieniem, ikgadējā un 

papildatvaļinājuma piešķiršanu; 

- izskata iestāžu koplīgumu projektus; 

- veic citus normatīvajos aktos un Domes lēmumos noteiktos pienākumus. 

 

Kultūras izglītības un sporta jautājumu komiteja – 5 locekļu sastāvā: 

 

Intars ZITĀNS – komitejas priekšsēdētājs 

Vija PUZULE 

Dainis SVARUPS 

Edvīns Fricis SVARS 

Armands MUSTS 

(Līdz 22.10.2009.) 

 

Intars ZITĀNS – komitejas priekšsēdētājs 

Viktors LITAUNIEKS 

Dainis SVARUPS 

Edvīns Fricis SVARS 

Armands MUSTS 

 (Veiktas izmaiņas 2008.gada 20.oktobrī, sēdes protokols Nr.24, 3.punkts lēmums 

Nr.263 „Par izmaiņu izdarīšanu Alūksnes pilsētas domes 2005.gada 18.marta lēmumā Nr.60 

(protokols Nr.7, 1.p.) “Par Alūksnes pilsētas domes deputātu sastāvu ievēlēšanu””, lēmums 

stājies spēkā 22.10.2008) 

 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu komiteja: 

- sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, kas saistīti ar kultūras, izglītības, sporta un 

reliģisko jautājumu risināšanu; 

- sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar kultūras, izglītības, sporta darbu Alūksnes 

pilsētas domē; 

- risina ar Alūksnes pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta iestādēm saistītos jautājumus; 

- sagatavo un iesniedz finanšu komitejai budžeta līdzekļu pieprasījumus tās kompetencē esošo 

jautājumu risināšanai; 

- apstiprina Alūksnes pilsētas domes iestāžu izstrādātos kultūras, izglītības un sporta pasākumu 

gada plānus, kā arī apstiprina kopējo pilsētas sporta un kultūras pasākumu plānu; 

- analizē un sniedz priekšlikumus administrācijai un Domei par pirmsskolas izglītības 

iestādēm, skolas vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti un nodrošināšanu ar vietām izglītības 

iestādēs, šo iestāžu izveidošanu un darbības nodrošināšanu; 

- nosaka kultūras, izglītības un sporta īstermiņa un ilgtermiņa attīstības pamatprincipus 

Alūksnes pilsētā; 

- savas kompetences ietvaros pārrauga Domes komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par 

komisiju izveidi un likvidēšanu; 

- tās kompetencē esošajos jautājumos pārrauga Alūksnes pilsētas domes administrācijas nodaļu 

un iestāžu darbu; 

- veic citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un Alūksnes pilsētas pašvaldības nolikumā 

noteiktos pienākumus. 
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Sociālo un veselības jautājumu komiteja – 5 locekļu sastāvā: 
 

Valdis VĪKSNA – komitejas priekšsēdētājs 

Vija PUZULE 

Jānis LIEPIŅŠ 

Viktors LITAUNIEKS 

Aigars AIZUPS 

 

 Sociālo un veselības jautājumu komiteja: 

- sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, kas saistīti ar sociālo, veselības un dzīvokļa 

jautājumu risināšanu; 

- sagatavo un iesniedz finanšu komitejai budžeta līdzekļu pieprasījumus tās kompetencē esošo 

jautājumu risināšanai; 

- sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar Alūksnes pilsētas iedzīvotāju sociālos un 

veselības jautājumus un attiecas uz bāriņtiesas un dzimtsarakstu nodaļas darbu; 

- izstrādā kārtību, kādā tiek sniegta sociālā palīdzība iedzīvotājiem; 

- sniedz atzinumus par pabalstu piešķiršanu; 

- analizē un sniedz atzinumus Domei par žūpības un netiklības apkarošanu; 

- ierosina Domei noteikt vietas smēķēšanai publiskās teritorijās un teritorijas, kurās aizliegta 

vai ierobežota smēķēšana; 

- nosaka īstermiņa un ilgtermiņa plānus un attīstības pamatprincipus sociālo un veselības 

jautājumu risināšanai, bezdarba līmeņa samazināšanai un dzīvokļa jautājumu risināšanai 

Alūksnes pilsētā; 

- savas kompetences ietvaros pārrauga Domes komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par 

komisiju izveidi un likvidēšanu; 

- tās kompetencē esošajos jautājumos pārrauga Alūksnes pilsētas domes administrācijas nodaļu 

un iestāžu darbu; 

- veic citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un Nolikumā noteiktos pienākumus. 

Tautsaimniecības un pilsētas attīstības komiteja – 5 locekļu sastāvā: 

Ainars MELDERS – komitejas priekšsēdētājs 

Jānis CĪMIŅŠ  

Jānis LIEPIŅŠ 

Valdis VĪKSNA 

Intars ZITĀNS 

 Tautsaimniecības un pilsētas attīstības komiteja: 

- sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, kas attiecas uz tautsaimniecību, tajā skaitā: 

 - Alūksnes pilsētas domes īpašumu pārvaldi; 

 - Alūksnes pilsētas domes komunālo saimniecību; 

 - Alūksnes pilsētas domes kapitālsabiedrībām, kas pilda Alūksnes pilsētas domes  

  funkcijas komunālajā jomā; 

 - pašvaldību sadarbību; 

 - Alūksnes pilsētas domes starptautiskām aktivitātēm; 

 - Alūksnes pilsētas attīstību un teritoriālo plānošanu; 

 - būvniecību Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā; 

 - Alūksnes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem, izņemot tos, kas ietilpst Sociālo 

 un veselības jautājumu komitejas kompetencē; 

- sagatavo un iesniedz finanšu komitejai budžeta līdzekļu pieprasījumus tās kompetencē esošo 

jautājumu risināšanai; 

- nosaka īstermiņa un ilgtermiņa plānu vadlīnijas Alūksnes pilsētas domes īpašumu pārvaldei, 

infrastruktūrai, tautsaimniecībai un sadarbībai ar citām pašvaldībām un valsts institūcijām 

Latvijā un ārvalstīs, tūrisma attīstībai; 
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- ierosina Domei noteikt ielu tirdzniecības vietas; 

- savas kompetences ietvaros pārrauga Alūksnes pilsētas domes komisiju darbu un sniedz 

priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu; 

- tās kompetencē esošajos jautājumos pārrauga Alūksnes pilsētas domes nodaļu un iestāžu 

darbu; 

- dod atzinumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un nekustamo īpašumu iegādi vai 

atsavināšanu; 

- veic citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un Nolikumā noteiktos pienākumus. 

  

 Komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Komitejas sēžu norises laiku un vietu 

nosaka komitejas priekšsēdētājs. Komitejas sēdes nedrīkst notikt Domes sēdes laikā. 

 Pārskata gadā notikušas 27 domes sēdes, no tām 12 kārtējās sēdes un 15 domes ārkārtas 

sēdes, kurās pieņemti 311 lēmumi. Notikušas 13 kultūras, izglītības un sporta jautājumu 

komitejas, 15 finanšu komitejas, 14 tautsaimniecības un pilsētas attīstības komitejas un 12 

sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes. 

 

 

2.2.3. 2008.gadā apstiprinātie pašvaldības saistošie noteikumi 

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2008 „Par Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.2/2008 “Par laivu, motorlaivu, jahtu un citu ūdens transporta līdzekļu 

turēšanu un izmantošanu Alūksnes pilsētas ūdenstilpēs un to krastos”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.3/2008 “Alūksnes ezera ūdenstilpes, tās salu un piekrastes zonas 

uzturēšanas kārtības noteikumi”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.4/2008 “Pašvaldības nodeva par visu veidu dzīvnieku turēšanu 

Alūksnes pilsētā”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.5/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.6/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas domes 24.08.2000. 

saistošajos noteikumos Nr.16 „Nodeva par Alūksnes domes izstrādāto oficiālo dokumentu un 

apliecinātu to kopiju saņemšanu””. 

 

Saistošie noteikumi Nr.7/2008 „Par izmaiņu izdarīšanu 2007.gada 7.jūlija Alūksnes pilsētas 

domes saistošajos noteikumos Nr.7/2007 „Par sociālo palīdzību un sociālajiem pabalstiem””. 

 

Saistošie noteikumi Nr.8/2008 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes pilsētā”.  

 

Saistošie noteikumi Nr.9/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.10/2008 „Grozījumi Alūksnes pilsētas pašvaldības 22.09.2005. 

saistošajos noteikumos Nr.13/2005 „Alūksnes pilsētas pašvaldības nolikums””. 

 

Saistošie noteikumi Nr.11/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.12/2008 „Par grozījumiem 2007.gada 19.jūlija Alūksnes pilsētas 

domes saistošajos noteikumos Nr.7/2007 „Par sociālo palīdzību un sociālajiem pabalstiem””. 
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Saistošie noteikumi Nr.13/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.14/2008 „Par grozījumiem 2003.gada 17.jūlija Alūksnes pilsētas 

domes saistošajos noteikumos Nr.6/2003 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas 

PILSSALĀ, TEMPĻAKALNA PARKĀ UN MUIŽAS PARKĀ””. (Saistošie noteikumi nav 

stājušies spēkā) 

 

Saistošie noteikumi Nr.15/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”.  

 

Saistošie noteikumi Nr.16/2008 „Par Alūksnes pilsētas pašvaldības sociālo pabalstu 

mazgāšanās pakalpojumiem”. 

 

Saistošie noteikumi Nr. 17/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”. 

 

Saistošie noteikumi Nr. 18/2008 „Grozījumi Alūksnes pilsētas pašvaldības 22.09.2005. 

saistošajos noteikumos Nr.13/2005 „Alūksnes pilsētas pašvaldības nolikums””. 

 

Saistošie noteikumi Nr.19/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.20/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.21/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”. 

 

Saistošie noteikumi Nr.22/2008 „Par grozījumiem Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada 

budžetā”. 

 

2.2.4. Pastāvīgās komisijas 

 

Administratīvā komisija   7 cilvēku sastāvā 

 

Komisijas priekšsēdētājs   Eduards LEITĀNS 

Komisijas sekretāre    Inga BEBRE 

Komisijas locekle    Ilga OZOLIŅA 

Komisijas locekle    Edīte LOČMELE 

Komisijas locekle    Aina KAUKALA 

Komisijas loceklis    Ivars PURIS (līdz 06.10. 2008.) 

     Gints TETEROVSKIS (no 16.10.2008.) 

Komisijas locekle    Gunita GIRBE 

 

 Alūksnes pilsētas domes administratīvā komisija 2008.gadā izskatīja 181 administratīvo 

pārkāpumu lietu, kas ir par 13 mazāk nekā 2007.gadā. Piemēroti naudas sodi no 1 līdz 150 

latiem; visvairāk – 46 sodi piespriesti 25 latu apmērā, 34 sodi – 5 latu, bet 32 sodi – 10 latu 

apmērā. Četrās lietās piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi bērniem. 14 pārkāpēji 

brīdināti, četrām personām izteikti mutvārdu aizrādījumi. 

 Naudas sodi piemēroti 164 personām par kopējo summu Ls 3101. Salīdzinājumā 

2007.gadā naudas sodu kopējā summa bija Ls 2878. Līdz pārskata gada beigām naudas sodus 

bija samaksājuši 59 cilvēki. Kopumā soda naudās samaksāti 1068 lati. 
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 Naudas sodi nav efektīvi, jo 42 pārkāpēji norāda, ka viņiem nav nekādu ienākumu – 

skolēni un bezdarbnieki, 39 pārkāpēju ienākumi bija mazāki par Ls 100, 59 cilvēkiem – no 101 

līdz 200 latiem. Deviņi pārkāpēji bijuši vecumā virs 60 gadiem. 

 92 pārkāpēji jau bija agrāk administratīvi sodīti, daudzi pat vairākkārt. Uz komisijas 

sēdēm ieradās 90 pārkāpēji, kas ir 50%. 

 Komisija pārskata gadā izskatījusi lietas par pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 23 pantos. 2008.gadā visvairāk pārkāpēju – 43 sodīti par 

pārkāpumiem, kas paredzēti šī kodeksa 173.panta 1., 2. un 3.daļā – par bērna aprūpes 

pienākumu nepildīšanu. Ja bērns izdarījis sīko huligānismu vai, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti 

gada laikā, naudas sods nevar būt mazāks par 25 latiem. 19 gadījumos naudas sods piespriests 

par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā tā pazaudēta, 19 gadījumos – par dzīvošanu bez 

deklarētās dzīvesvietas vai bez pases. 55 cilvēkiem piemēroti sodi par pārkāpumiem, kādi 

paredzēti Alūksnes pilsētas saistošajos noteikumos. Visvairāk lietu – 13 bijis par iekšējās 

kārtības neievērošanu sabiedriskās iestādēs un 12 lietas – par alkoholisko dzērienu lietošanu, 

ko izdarījis nepilngadīgais. 

  

 

Apstādījumu aizsardzības komisija 5 cilvēku sastāvā (no 19.06.2008.) 

 

Komisijas priekšsēdētājs   Edijs GUSTS (līdz 22.02.2008.) 

Komisijas priekšsēdētāja   Klinta LĀCE (no 20.10.2008.) 

Komisijas sekretāre    Inese RANDA 

Komisijas locekle    Janīna VILCIŅA (no 20.10.2008.) 

Komisijas loceklis    Edijs GUSTS (no 20.10.2008.) 

Komisijas loceklis    Andris MIČULIS (līdz 31.12.2008.) 

 

 2008. gadā notikušas 22 Alūksnes pilsētas domes apstādījumu aizsardzības komisijas 

sēdes. Komisija sēdēs pieņēmusi 62 lēmumus par atļauju izsniegšanu vai atteikumu koku 

izzāģēšanai. 

 

 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 5 cilvēku sastāvā 

 

Komisijas priekšsēdētāja   Ināra OZOLIŅA 

Komisijas sekretāre    Viktorija AVOTA 

Komisijas loceklis    Valērijs TABOLKINS  

Komisijas locekle    Valda DUNAISKA 

Komisijas locekle    Aina KAUKALA 

 

 2008.gadā notika 13 dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēdes, kurās tika izskatīti 

šādi jautājumi: 

- par atļauju veikt samaksu pilnā apmērā pirms termiņa uz nomaksu privatizētiem 

dzīvokļiem, 

- par pirkuma līguma dublikāta izsniegšanu, 

- izsniegtas izziņas Zemesgrāmatu nodaļai par saistību nokārtošanu un ķīlas dzēšanu, 

- atkārtoti izskatīts jautājums par pašvaldības īpašuma – dzīvojamās mājas Dārza ielā 22, 

Alūksnē atzīšanu par neprivatizējamu, 

- par 8 dzīvojamo māju privatizācijas lietu sagatavošanu arhīvam, par neprivatizēto 

dzīvokļu izslēgšanu no šo māju arhīva lietām, 

- sniegta pieprasītā informācija un izziņas dažādām institūcijām, 

- izsūtīti atgādinājumi dzīvokļu īpašniekiem par savlaicīgu maksas nokārtošanu uz 

nomaksu privatizētajiem dzīvokļiem, 

- kā arī sniegtas atbildes uz dažādiem iedzīvotāju mutiskiem jautājumiem privatizācijas 

jautājumos. 
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Licencēšanas komisija   5 cilvēku sastāvā 

 

Komisijas vadītājs    Edvīns Fricis SVARS 

Komisijas sekretāre    Māra KOVAĻENKO 

Komisijas loceklis    Marģers KAMERĀDS 

Komisijas locekle    Inese RANDA 

Komisijas loceklis    Inārs RATENIEKS (līdz 21.02.2008.) 

      Jānis SOCKIS (no 20.03.2008.) 

            

 Komisijas kompetencē nodoti pašvaldībai piekrītošie jautājumi par licenču, atļauju, 

saskaņojumu izsniegšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

 2008.gadā notikušas 54 licencēšanas komisijas sēdes. Pamatojoties uz komisijas 

lēmumiem, izsniegtas 897 atļaujas iebraukšanai Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā un 

Tempļakalna parkā, 440 atļaujas izbraukuma tirdzniecībai, 7 atļaujas izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanai publiskās vietās Alūksnes pilsētā, 7 licences pieaugušo neformālās 

izglītības 55 programmām. 

 

 

Pašvaldības iepirkumu komisija   5 cilvēku sastāvā 

 

Komisijas priekšsēdētājs   Ainars MELDERS (līdz 21.08.2008.) 

      Armands MUSTS (no 16.10.2008.) 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece  Iveta ZAĶE 

Komisijas locekle    Valda SILICKA 

Komisijas locekle    Evita ŅEDAIVODINA 

Komisijas loceklis    Arturs UPĪTS 

 

 2008.gadā notikušas 182 iepirkuma komisijas sēdes, veicot 48 iepirkuma procedūras 

par kopējo summu Ls2455203,73 (divi miljoni četri simti piecdesmit pieci tūkstoši divi simti 

trīs lati un 73 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa, no kurām: 

 izsludinot atklātu konkursu veiktas 6 procedūras par kopējo summu 

Ls2157207,62 (divi miljoni viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņi 

lati 62 santīmi). No tiem viena – preču iegāde: „Traktoru ar agregātiem iegāde”, 

četras – būvdarbu veikšana: „Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšana”, „Alūksnes 

pilsētas ielu seguma atjaunošanas darbi”, „Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu 

izbūve stadionam Pilssalā, Alūksnē”, „Alūksnes stadiona rekonstrukcija Pilssalā”, 

viena procedūra pārtraukta, jo pasūtītājs mainīja tehnisko specifikāciju; 

 izsludinot sarunu procedūru veiktas 2 procedūras par kopējo summu Ls35155,48 

(trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit pieci lati 48 santīmi). Abas par 

būvdarbu veikšanu: „Asfaltēto ielu avārijas bedrīšu aizpildīšana”, „Alūksnes 

pilsētas ielu apgaismojuma elektrolīniju rekonstrukcija”; 

 piemērojot cenu aptauju, veiktas 6 procedūras par kopējo summu Ls104257,07 

(viens simts četri tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi lati 07 santīmi). No tām 

divas - būvdarbu veikšana, divas – preču iegāde, viena procedūra pārtraukta, jo 

pārsniedza budžeta iespējas, viena procedūra pārtraukta, jo pasūtītājs mainīja 

tehnisko specifikāciju; 

 piemērojot iepirkuma procedūru no Ls 1000 līdz Ls 10000 veiktas 26 procedūras 

par kopējo summu Ls112007,19 (viens simts divpadsmit tūkstoši septiņi lati 19 

santīmi). No tām astoņas par būvdarbu veikšanu, viena par preču iegādi, 11 – 

pakalpojumi, viena iepirkuma procedūra pārtraukta, jo pretendentu piedāvājumi 

nebija atbilstoši iepirkuma prasībām, viena iepirkuma procedūra pārtraukta, jo 

pasūtītājam trūka finanšu līdzekļu, viena iepirkuma procedūra pārtraukta, jo izvēlēta 

neatbilstoša iepirkuma procedūra, trīs iepirkuma procedūras izbeigtas, jo netika 

iesniegti piedāvājumi; 
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 6 iepirkumi, kas ir Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas 

pakalpojumi, par kopējo summu Ls46576,37 (četrdesmit seši tūkstoši pieci simti 

septiņdesmit seši lati 37 santīmi). 

 

 No 2008.gadā veiktām iepirkumu procedūrām 57 % ir iepirkumu procedūras no Ls1000 

līdz Ls10000, 13% iepirkuma procedūru - atklātie konkursi, tāpat 13% iepirkuma 

procedūru ir cenu aptaujas, kā arī 13% sastāda Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” 

daļas pakalpojumi, sarunu procedūras – 4%. Skatīt 5.shēmu. 

 

 

Alūksnes pilsētas domes iepirkuma procedūras 

2008.gadā, procentos 

13%

13%

4%

57%

13% Atklātie konkursi

Cenu aptaujas

Sarunu procedūras

Iepirkumi no LVL1000

līdz LVL10000 

"B" daļas pakalpojumi

 
5.shēma. Alūksnes pilsētas domes iepirkuma procedūras 2008.gadā, % 

 

 

Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 3 cilvēku sastāvā 

 

Komisijas priekšsēdētājs    Valērijs TABOLKINS 

Komisijas sekretāre     Māra KOVAĻENKO 

Komisijas loceklis     Jānis LIEPIŅŠ 

                 

 2008.gadā notikušas 22 komisijas sēdes, kurās izskatīti jautājumi par pašvaldības 

īpašumā esošo objektu privatizāciju vai atsavināšanu. Turpinājās 2007.gadā iesāktā pašvaldības 

īpašuma - kopīpašuma domājamo daļu dzīvojamā mājā Ganību ielā 9, Alūksnē, atsavināšana. 

Pabeigts privatizācijas process apbūvētam zemesgabalam Pils ielā 72, Alūksnē. Privatizācijas 

piedāvājumu izmantoja visi dzīvokļu īpašnieki. Ierosināta un pabeigta pašvaldības īpašuma - 

zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu privatizāciju Gulbenes ielā 6, Alūksnē. 

 Pārskata gadā izsole rīkota pašvaldības īpašumam - neapbūvētam zemesgabalam Ziedu 

ielā 8, Alūksnē. Izsole neveiksmīga, pieņemts lēmums izbeigt privatizāciju un atstāt minēto 

zemi pašvaldības īpašumā. Pabeigts privatizācijas process īpašumam Pils ielā 70, Alūksnē. 

Noslēgts pirkuma līgums uz nomaksu ar termiņu uz 5 gadiem. Atsavināts apbūvēts 

zemesgabals Vidus ielā 3A, Alūksnē. Atsavināts neapbūvēts zemesgabals Valkas ielā 10A, 

Alūksnē. Uzsākta atsavināšana pašvaldības īpašumiem - zemes starpgabalam Uzvaras ielā 4A, 

Alūksnē, zemesgabalam Pils ielā 72, Alūksnē, zemesgabalam Ojāra Vācieša ielā 1, Alūksnē, 

Lielā Ezera ielā 2A, Alūksnē, Lielā Ezera ielā 16A, Alūksnē, zemes starpgabalam Latgales ielā 

3C, Alūksnē, zemesgabalam Pils ielā 33A, Alūksnē. 
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Vēlēšanu komisija    7 cilvēku sastāvā 

 

Komisijas priekšsēdētājs    Arturs UPĪTS (līdz 17.07.2008.) 

      Līga TOKA - ČEVERE (no 21.08.2008.) 

Komisijas sekretāre    Līga TOKA - ČEVERE (līdz 21.08.2008.) 

      Inese RANDA (no 21.08.2008.)   

Komisijas locekle    Daina SIŅEĻŅIKOVA 

Komisijas locekle    Asja ZĀLĪTE 

Komisijas locekle    Sarmīte LĪCE 

Komisijas loceklis    Ivars LĪDACIŅŠ 

 

Alūksnes pilsētas vēlēšanu komisija: 

 laikā no 2008.gada 12.marta līdz 2008.gada 10.aprīlim organizēja un nodrošināja 

parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu „Grozījumi Latvijas 

Republikas Satversmē” parakstu vākšanas vietā - Dārza ielā 11, Alūksnē. Savākti 1259 

paraksti; 

 laikā no 2008.gada 16.aprīļa līdz 2008.gada 15.maijam organizēja un nodrošināja 

parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma „Grozījumi likumā 

„Par valsts pensijām”” parakstu vākšanas vietā - Dārza ielā 11, Alūksnē. Savākts 961 

paraksts; 

 2008.gada 2.augusta tautas nobalsošanā par likumprojektu „Grozījumi Latvijas 

Republikas Satversmē” Alūksnes pilsētā piedalījās 3638 balsotāji; 

 2008.gada 23.augusta tautas nobalsošanā par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 

valsts pensijām”” Alūksnes pilsētā piedalījās 1477 balsotāji. 

 

 

Zemes komisija    7 cilvēku sastāvā 

 

Komisijas priekšsēdētājs    Jurijs RONIMOISS 

Komisijas loceklis     Viktors LITAUNIEKS (līdz 16.10.2008.) 

      Vija PUZULE (no 17.10.2008.) 

Komisijas loceklis     Arturs UPĪTS 

Komisijas locekle     Inese RANDA 

Komisijas locekle     Ināra ČABLE 

Komisijas locekle     Inese RONIMOISA 

Komisijas locekle     Līga ŠĶEPASTE 

 

 

 2008.gadā notikušas 24 zemes komisijas sēdes, kurās pieņemti 158 lēmumi. 

 Visvairāk lēmumu – 28 – pieņemti par valstij vai pašvaldībai piekrītošās zemes robežu 

plāna apstiprināšanu un apgrūtinājumu noteikšanu. 25 lēmumi pieņemti par uzmērīto zemes 

platību apstiprināšanu. 

 Pārskata gadā zemes komisija pieņēmusi 20 lēmumus par zemes piešķiršanu īpašumā 

par samaksu. Pārskata gadā zemes komisija pieņēmusi 9 lēmumus par zemes ierīcības projektu 

izstrādi, kā arī tikpat daudz lēmumu par zemes platības apstiprināšanu ēku, būvju reģistrācijai 

Zemesgrāmatā. 

 Astoņos gadījumos nolemts pagarināt zemes komisijas lēmumu darbības termiņu. 

Astoņi lēmumi pieņemti arī par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi. Septiņi lēmumi bijuši par 

zemes platības noteikšanu ēku reģistrācijai zemesgrāmatā. Piecus lēmumus komisija pieņēmusi 

par valstij vai pašvaldībai piekrītošās zemes skices apstiprināšanu. 

 Pārskata gadā zemes komisija izskatījusi 19 iesniegumus un pieņēmusi 20 cita veida 

lēmumus. 
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2.3. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 

 

 

Domes priekšsēdētājs    Viktors LITAUNIEKS (līdz 16.10.2008.) 

       VIJA PUZULE (no 16.10.2008.) 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks   Ainars MELDERS (līdz 21.08.2008.) 

       Armands MUSTS (no 16.10.2008.) 

 

Izpilddirektore     Iveta ZAĶE  

 

Juriste       Aiva EGLE 

 

Jurists       Arturs UPĪTS 

 

Revidente      Inga BEBRE 

 

Izglītības, kultūras un 

sporta darba organizatore     Iveta KOVTUŅENKO 

 

KANCELEJA: 

 

kancelejas un personāla vadītāja    Viktorija AVOTA 

lietvedības sekretāre     Māra KOVAĻENKO 

domes un domes komiteju sekretāre  Inese ČIBALA (līdz 27.07.2008.) 

       Everita VIMBA (no 01.10.2008.) 

datorspeciālists      Māris ĀBOLTIŅŠ 

datorspeciālists     Māris GROSS 

informācijas aprites speciāliste   Evita APLOKA 

šoferis, mehāniķis, kurjers    Vairis KLINTS 

apkopēja      Evita GUSEVA 

apkopēja      Anna KALNIŅA 

apkopēja      Tamāra ŠCERBAKA 

 

CENTRALIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBAS UN UZSKAITES NODAĻA: 

 

nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvede  Tamāra STAFECKA 

algu grāmatvede      Silvija BONDARE 

pamatlīdzekļu grāmatvede     Sanita RIBAKA 

grāmatvede – uzskaitvede     Maija AKMENTIŅA 

grāmatvede – dispečere     Aija ĀBELTIŅA 

grāmatvede – kasiere     Natālija AIRE  

 

BUDŽETA PLĀNOŠANAS UN VADĪBAS NODAĻA: 

 

nodaļas vadītāja – galvenā ekonomiste   Valda SILICKA 

ekonomiste       Evita ŅEDAIVODINA 

pašvaldības iepirkuma speciāliste    Ilona KALNIŅA 

 

BŪVVALDE: 

 

būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte Līga ŠĶEPASTE 

būvinspektore     Aina KAUKALA 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODAĻA: 

 

nodaļas vadītājs      Jānis LIEPIŅŠ  

būvinženieris      Anatolijs KUZŅECOVS 

kartogrāfs       Jurijs RONIMOISS 

zemes ierīkotāja     Inese RANDA 

uzskaitvede       Ināra ČABLE 

 

ATTĪSTĪBAS NODAĻA: 

 

nodaļas vadītājs     Jānis CĪMIŅŠ 

pilsētvides plānotāja     Antra LIELMANE 

ainavu arhitekts     Edijs GUSTS (līdz 22.02.2008.) 

       Klinta LĀCE (no 07.07.2008.) 

projektu vadītāja     Santa SUPE (līdz 05.10.2008.) 

       Sanda TAIMIŅA (no 06.10.2008.) 

projektu vadītāja      Inese ZĪMELE - JAUNIŅA 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldība personāla apmācību uzskata par vienu no galvenajām tās 

attīstības funkcijām, tādēļ pietiekami daudz līdzekļu tiek atvēlēti šīs funkcijas realizēšanai. 

Darbiniekiem regulāri tiek dota iespēja profesionāli pilnveidoties un paaugstināt savu 

kvalifikāciju. Visi pašvaldības administrācijā nodarbinātie sistemātiski apmeklē kursus un 

seminārus, piedalās profesionālajās konferencēs un pieredzes apmaiņas pasākumos. 

 Pārskata perioda laikā Alūksnes pilsētas pašvaldības administrācijā strādāja 34 

darbinieki. Ar augstāko izglītību – 21 darbinieks, no kuriem 5 ar maģistra grādu. Trīs 

darbinieki turpina mācības augstākās izglītības iegūšanai, divi darbinieki – maģistra grāda 

iegūšanai. 

 2008.gadā administrācijas darbinieku izglītošanai izlietoti Ls2663, profesionālās 

literatūras un preses iegādei – Ls2210, darbam nepieciešamo informācijas tehnoloģiju iegādei 

un uzturēšanai (NAIS, Lursoft abonēšanai, datorprogrammu iegādei un uzturēšanai, Interneta 

pakalpojumiem) Ls2047. 

 

2.4. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN KOMERCSABIEDRĪBAS 

 

 Pašvaldības funkciju realizācijai Alūksnes pilsētas domē ir šādas pašvaldības iestādes 

un komercsabiedrības: 

 

Izglītības iestādes: 

1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 

2. Alūksnes vidusskola 

3. Alūksnes mūzikas skola 

4. Alūksnes pilsētas sākumskola 

5. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

6. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” 

7. Alūksnes speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Cālis” 

8. Alūksnes mākslas skola 

9. Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola 

10. Alūksnes bērnu un jauniešu centrs 

 

Kultūras iestādes: 

11. Alūksnes pilsētas Tautas nams 

12. Alūksnes pilsētas bibliotēka 

13. Alūksnes muzejs 
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Citas: 

14. Alūksnes pilsētas dzimtsarakstu nodaļa 

15. Alūksnes pilsētas pašvaldības policija 

16. Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centrs 

17. Alūksnes pilsētas bāriņtiesa 

18. Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators 

19.  SIA „Rūpe” 

20.  A/S „Simone” 

21. SIA „Alūksnes nami” 

22. Alūksnes pilsētas domes un Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā iestāde 

„ALJA” 

23. Pašvaldības aģentūra „Spodra” 

 

 Pašvaldības iestāžu pienākumi un tiesības tiek noteikti saskaņā ar iestāžu nolikumiem. 

Pašvaldības komercsabiedrības darbojas saskaņā ar to statūtiem. 

 Pilsētas domes darbinieku, pašvaldības iestāžu un komercsabiedrību vadītāju darba algu 

likmes, piemaksu kārtību un apmērus nosaka dome, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

apstiprinātiem darba samaksas nolikumiem un darba koplīgumiem. 
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3. PAŠVALDĪBAS FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS  

 

3.1. VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2008.GADA BUDŽETU 

 
 Alūksnes pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam apstiprināts 2008.gada 24.janvārī – 

ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.27, protokols Nr.3, 2. punkts – Saistošie noteikumi 

Nr.1/2008. 

 

 2008.gada laikā izdarīti grozījumi: 

- 20.03.2008. ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.91, protokols Nr.6, 22. punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.5/2008; 

- 17.04.2008. ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.114, protokols Nr.9, 8.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.9/2008; 

- 22.05.2008. ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.247, protokols Nr.11, 20.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.11/2008; 

- 19.06.2008. ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.179, protokols Nr.13, 22.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.13/2008; 

- 17.07.2008. ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.201, protokols Nr.15, 20.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.15/2008; 

- 21.08.2008. ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.221, protokols Nr.18, 1.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.17/2008; 

- 25.09.2008. ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.240, protokols Nr.20, 17.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.19/2008; 

- 16.10.2008. ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.248, protokols Nr.22, 6.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.20/2008; 

- 27.11.2008. ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.286, protokols Nr.26, 21.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.21/2008; 

- 18.12.2008.ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu Nr.306, protokols Nr.27, 18.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.22/2008. 

 

3.1.1. Pamatbudžets 

 

IEŅĒMUMU DAĻA  

 

 2008.gada precizētie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls6102176 apmērā, faktiskie 

ieņēmumi izpildīti Ls6130405 apjomā jeb 100,46% no plānotajiem ieņēmumiem. Plānoto 

izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ls463391 apmērā. Bez tam, 

gada laikā tika saņemti aizņēmumi no Valsts kases Ls1309747 dažādu projektu finansējumam. 
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1.tabula 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 

 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2008.gadam 

Izpilde uz 

31.12.2008. % 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2930488 2930491 100.00 

1.1.1.1. 

t.sk. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais 

atlikums no Valsts kases sadales konta 40850 40850 100.00 

1.1.1.2. 

saņemts no Valsts kases sadales konta par 

kārtējā gada ieņēmumiem 2889638 2889638 100.00 

1.1.2.0. Patentu maksas 0 3 0 

4.0.0.0. Nodokļi no īpašuma 70491 79591 112.91 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 31043 36418 117.31 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 

būvēm) 39448 43173 109.44 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 33500 32129 95.91 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 33500 32129 95.91 

 NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 3034479 3042211 100.25 

9.0.0.0. 

Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas 23184 25319 109.21 

9.4.0.0. 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 3834 3600 93.90 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 19350 21719 112.24 

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 2600 2665 102.50 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2600 2665 102.50 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 172399 179443 104.09 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 172399 179443 104.09 

 NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 198183 207427 104.66 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 1101036 1100714 99.97 

18.6.0.0. 

Ieņēmumi no valsts budžeta iestāžu 

kārtējo izdevumu transfertiem 

pašvaldību pamatbudžetā 481036 437514 90.95 

18.6.1.6. 

No Izglītības ministrijas budžeta 

programmas pārskaitītā dotācija 

pašvaldības pamatbudžetam 85587 85931 100.40 

18.6.1.7. 

No Kultūras ministrijas budžeta 

programmas pārskaitītā dotācija 

pašvaldības pamatbudžetam 285259 285259 100.00 

18.6.1.9. Pārējās dotācijas 21653 13690 63.22 

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām 7836 3040 38.80 

18.6.9.0. 

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām 80701 49594 61.45 

18.7.3.0. 

Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo 

izdevumu transferti pašvaldībām 620000 663200 106.97 

19.0.0.0 

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI 1548260 1546942 99.91 
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19.2.0.0. 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 58299 57205 98.12 

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 54299 53705 98.91 

19.2.5.0. pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām 4000 3500 87.50 

19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 1489961 1489737 99.98 

19.3.1.0. 

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona 

padomes no valsts budžeta dotāciju un 

mērķdotāciju sadales 1388769 1388769 100.00 

19.3.1.1. Izglītības funkcijas nodrošināšanai 1388769 1388769 100.00 

 

mērķdotācijas pašvaldībām saņemtas no 

rajona padomes SPII "Cālis" 136992 136992 100.00 

 

mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

izglītības, speciālās izglītības iestāžu un 

daļējai interešu izglītības programmu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1116066 1116066 100.00 

 

mērķdotācijas pašvaldību pirmsskolas 

izglītības iestāžu  pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksu palielinājumam 57901 57901 100.00 

 

mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 77810 77810 100.00 

19.3.2.0. Pārējie maksājumi no rajona padomēm 101192 100968 99.78 

19.3.2.1. Izglītības funkcijas nodrošināšanai 85830 85830 100.00 

19.3.2.2. Kultūras funkcijas nodrošināšanai 13501 13501 100.00 

19.3.2.9. 

Pārējo funkciju nodrošināšanai 

pašvaldībām no rajona padomju 

līdzekļiem 1861 1637 87.96 

21.0.0.0 BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 220218 233111 105.85 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 213123 226291 106.18 

21.3.8.0. 

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību 

īpašuma iznomāšanas 7095 6820 96.12 

 KOPĀ 6102176 6130405 100.46 

 Atlikums uz gada sākumu 463391 463391 100.00 

 Aizdevums no Valsts Kases 1309747 1309747 100.00 

 PAVISAM KOPĀ 7875314 7903543 100.36 

 

Pēc 1.tabulā apkopotiem datiem var secināt, ka kopumā 2008.gada pamatbudžeta 

ieņēmumi ir izpildīti. Novērojama dažu pozīciju neliela neizpilde. 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības trīs gadu pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra ir 

atspoguļota 2.tabulā. 
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2.tabula 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra 2006.-2008. 

gados (latos, %) 

 

 

Pēc 2.tabulā sniegtās informācijas var secināt, ka lielākais ieņēmumu īpatsvars ir 

tiešiem nodokļu ieņēmumiem, kuru sastāvā ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi, ēkām, būvēm un azartspēļu nodoklis. Tomēr, 2008.gadā 

novērojams šī ieņēmumu avota īpatsvara samazinājums kopējos ieņēmumos. 

Otrā vietā pēc ieņēmumu īpatsvara ir saņemtie maksājumi, kuru sastāvā ir norēķini ar 

pašvaldību budžetiem (tajā skaitā norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu 

sniegtiem pakalpojumiem un pārējie maksājumi no rajona padomes un citām pašvaldībām) un 

maksājumi no valsts budžeta (tajā skaitā mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu 

atalgojumam, mērķdotācijas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis” daļējai 

uzturēšanai un pārējie maksājumi no valsts budžeta). Saņemtie maksājumi no valsts budžeta 

pedagogu atalgojumam apmierina pašvaldības vajadzības, lai sekmīgi varētu nodrošināt darba 

algas izmaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējās vidējās 

izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes (mūzikas, mākslas, sporta) skolu 

pedagogiem, ievērojot pastāvošo likumdošanu. 

Trešā vietā pēc ieņēmumu īpatsvara ir budžeta iestāžu ieņēmumi, kuru sastāvā ir 

ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas ieņēmumi un citi pašu 

ieņēmumi. 

Ceturtā vietā pēc ieņēmumu īpatsvara ir nenodokļu ieņēmumi, kuru sastāvā ir valsts un 

pašvaldību nodevas un maksājumi, sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi (pārsvarā 

pēc audita ieskaitītas INTERREG un citu Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 

atmaksājamās summas) un ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas. 

Alūksnes pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums atspoguļots 3.tabulā. 

Ieņēmumu veids 

2006.gads 2007.gads 2008.gads 

Ls % Ls % Ls % 

I Tiešie nodokļu 

ieņēmumi kopā 1915775 52.00 2748228 54.63 3042211 49.62 

no tiem iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 1812134 49.19 2609866 51.87 2930491 47.80 

II Nenodokļu ieņēmumi 

kopā 210588 5.72 127246 2.53 207427 3.38 

no tiem valsts 

(pašvaldību) nodevas un 

maksājumi 138246 3.75 17772 0.35 25319 0.41 

III Saņemtie maksājumi 

(transferti) kopā 1557701 42.28 1970682 39.17 2647656 43.19 

no tiem maksājumi no 

valsts budžeta 1434605 38.94 718602 14.28 1100714 17.95 

IV Budžeta iestāžu 

ieņēmumi 0 0.00 184913 3.68 233111 3.80 

KOPĀ IEŅĒMUMI 3684064 100.00 5031069 100.00 6130405 100.00 
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3.tabula 

 

Alūksnes pilsētas pamatbudžeta pieaugums 2001. – 2008.gados (latos, %) 

 

Gads 

Gada ieņēmumi (bez 

atlikuma uz gada 

sākumu un 

aizņēmumiem) Ls 

Bāzes pieaugums 
 (pret 2001.gadu) 

Ķēdes pieaugums 
 (pret iepriekšējo periodu) 

Ls % Ls % 

2001 1550562 0 0 0 0 

2002 2019032 468470 30,21 468470 30,21 

2003 2108376 557814 35,97 89344 4,43 

2004 2429294 878732 56,67 320918 15,22 

2005 2815251 

126468

9 81,56 385957 15,89 

2006 3684064 

213350

2 137,60 868813 30,86 

2007 5031069 

348050

7 224,47 

134700

5 36,56 

2008 6130405 

457984

3 295,37 

109933

6 21,85 

 

Tātad, salīdzinot ar bāzes gadu (2001.gads) 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumi pieauga 

par Ls4579843 jeb 295,37%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, 2008.gada 

pamatbudžeta ieņēmumi pieauga par Ls1099336 jeb 21,85% un novērojams budžeta 

pieauguma samazinājums. 

2008.gadā tika saņemtas: 

1. Valsts mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām: 

 Alūksnes pilsētas sporta kompleksa – stadiona būvniecība Alūksnes Pilssalā 

Ls500000 apmērā, 

 Alūksnes pilsētas mākslas skolas ēkas renovācija Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē 

Ls120000 apmērā. 

2. Valsts mērķdotācija sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – Ls1637 apmērā. 

3. Mērķdotācija bezvadu interneta nodrošināšanai bibliotēkā – Ls3040 apmērā. 

4. Mērķdotācija pirmklasnieku ēdināšanai – Ls5645 apmērā, 

5. Mērķdotācija valsts ģimnāzijām – Ls2000 apmērā, 

6. Mērķdotācija Siguldas 7.kājnieku pulka pieminekļa restaurācijai – Ls38404 apmērā, 

7. Mērķdotācija ēkas Dzirnavu ielā 3, Alūksnē ugunsgrēka seku likvidācijai – Ls4796 

apmērā, 

8. Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei – Ls5766 apmērā. 

Pašvaldība regulāri cenšas piesaistīt finanšu līdzekļus, izstrādājot projektus. 2008.gadā tika 

atbalstīti vairāki projekti, lielākie no tiem ir: 

 Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstīts projekts „Alūksnes Jaunās pils torņa 

durvju virsgaismas logu restaurācija”– Ls2000 apmērā;  

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstīts projekts „2008.gada 

kultūras pieminekļu glābšanas un restaurācijas programma” Ls3000 apmērā; 

 VKKF atbalstīts projekts „Mūzikas instrumentu iegāde Alūksnes Mūzikas skolai” – 

Ls1000 apmērā; 

 Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstīts projekts „Austrumu krasta komanda” 

(Alūksnes bērnu un jauniešu centrs) – Ls4040 apmērā; 

 Akadēmisko programmu aģentūras atbalstīti projekti „Dzīve Eiropā” un „Tolerances 

mācīšana vienotā Eiropā” Ls7800 apmērā; 
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 Vidzemes plānošanas reģiona atbalstīts projekts „Ziemas darbi Malienā” (deju kopa 

„Jukums”) – Ls1500 apmērā; 

 Sporta pārvaldes atbalstīts projekts „Sporta inventāra iegāde” (Alūksnes Bērnu un 

jaunatnes sporta skola) – Ls3000 apmērā; 

 Sporta pārvaldes atbalstīts projekts medicīnas darbinieka atalgojuma nodrošināšanas 

Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolā – Ls2656 apmērā; 

 VKKF atbalstīts projekts „Alūksnes muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu 

restaurācija” – Ls700 apmērā; 

 VKKF atbalstīts projekts „Alūksnes Jaunās pils galvenās kāpņu telpas dienvidu puses 

logu restaurācija” – Ls2000 apmērā; 

 Nodarbinātības Valsts aģentūras atbalstīti projekti par subsidētām darba vietām 

(pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, pašvaldības aģentūrā „Spodra”, Alūksnes 

vidusskolā, Alūksnes pilsētas domē, Alūksnes pilsētas Pašvaldības policijā, Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centrā) Ls20793 apmērā; 

2008.gadā tika saņemtas iemaksas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem daļēja 

finansējuma ES struktūrfondu projektu atmaksai – Ls130478 apmērā. 
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6.shēma. Alūksnes pilsētas domes saņemtie aizņēmumi 2006.-2008.gados 

 

2008.gadā Alūksnes pilsētas dome aktīvi piesaistīja aizņēmumu līdzekļus, lai realizētu 

gan Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus, gan ielu uzturēšanas sasāpējušās 

problēmas, gan arī Alūksnes pilsētas domes kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai 

uzņēmumu attīstībai un valsts investīciju projektu līdzfinansējumam.  
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Alūksnes pilsētas domes 2008.gadā saņemto aizņēmumu struktūra

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācija;

Ls 574 747; 43%

Valsts investīciju 

projekta "Alūksnes 

pilsētas sporta 

kompleksa - stadiona 

būvniecība Alūksnes 

Pilssalā" 

līdzfinansējums;

Ls 335 000; 26%

ES ERAF projekta 

"Nepieciešamās 

gājēju ietves izbūve - 

mierīga pārvietošanās 

pa Miera ielu Alūksnē" 

līdzfinansējums;

Ls 200 000; 15%

SIA "RŪPE" 

pamatkapitāla 

palielināšana;

Ls 100 000; 8%

AS "SIMONE" 

pamatkapitāla 

palielināšana;

Ls 100 000; 8%

 

7.shēma. Alūksnes pilsētas domes 2008.gadā saņemto aizņēmumu struktūra 
 

IZDEVUMU DAĻA 

 

 2008.gada precizētie pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālām kategorijām tika plānoti 

Ls 7 432 347 apmērā, faktiski izdevumi pēc funkcionālām kategorijām tika izpildīti Ls 7 138 

341 apmērā jeb 96,04%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai tika izlietoti Ls 39 

600. Uz 2007.gada beigām izveidojās naudas līdzekļu atlikums bankas pamatbudžeta kontos Ls 

503 375 apjomā, kas tika novirzīts 2008.gada plānoto izdevumu segšanai. 

 Ar 2007.gadu stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi, kuros tika noteiktas 

jaunas budžeta izdevumu klasifikācijas. Šīs klasifikācijas būtiski atšķīrās no iepriekšējām, līdz 

ar ko turpmākajā analīzē kādas no 2007.gada pozīcijām varētu būt neaizpildītas vai 

papildinātas.   

Pamatbudžeta izdevumu pēc funkcionālām kategorijām struktūras analīzei izmantosim 

4.tabulā apkopoto informāciju. 

4.tabula 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pēc funkcionālām kategorijām 

struktūra par 2006.-2008.gadiem (latos, % pret kopsummu) 

Funkcionālā 

kategorija 

2006. gads 

izpilde 
% 

2007. gads 

izpilde 
% 

2008. gada 

izpilde 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

vispārējie valdības 

dienesti  373276 10,85 537211 10,51 753933 10,56 

sabiedriskā kārtība 

un drošība 42405 1,23 79848 1,56 99877 1,40 

ekonomiskā 

darbība 167327 4,86 382743 7,49 1593393 22,32 

vides aizsardzība 0 0,00 150506 2,94 8754 0,12 
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pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 489064 14,21 702440 13,74 669204 9,38 

veselība 0 0,00 2700 0,05 0 0 

atpūta, kultūra, 

reliģija 236973 6,89 373299 7,30 411204 5,76 

izglītība 1956923 56,86 2689136 52,60 3360227 47,07 

sociālā aizsardzība 175495 5,10 194354 3,80 241749 3,39 

Kopā 3441463 100,00 5112237 100,00 7138341 100,00 

 

Pēc 4.tabulā apkopotiem datiem var secināt, ka ik gadu pašvaldības pamatbudžeta 

līdzekļu izlietojuma galvenais virziens ir izglītība. Izdevumi izglītībai 2006.gadā sastādīja Ls 1 

956 923 jeb 56,86% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, 2007.gadā Ls 2 689 136 jeb 

52,60%, 2008.gadā Ls 3 360 227 jeb 47,07%. Otra pēc finansējuma lielākā funkcionālā 

kategorija jeb valdības funkcija 2006.gadā un 2007.gadā ir pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana, kuras izdevumi sastādīja Ls 489 064 jeb 14,21% un Ls 702 440 jeb 13,74% 

attiecīgi, 2008.gadā ir ekonomiskā darbība, kuras izdevumi sastādīja Ls 1 593 393 jeb 22,32% 

(Eiropas Savienības fondu projektu realizācija un ievērojams valsts investīciju projektu 

finansējums). Šis funkcijas pieaugums skaidrojams ar to, ka 2008.gadā tika ņemti aizņēmumi 

no Valsts kases Ls 1 309 747 apmērā.  

Apskatīsim Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta izdevumu struktūru 

katras funkcionālās kategorijas ietvaros. 

 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta vispārējo 

valdības dienestu izdevumu struktūra

Deputātu, komisiju 

darba nodrošinājums;

Ls 85 534; 11,35%

Iemaksa Pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas 

fondam;

Ls 12 983; 1,72%

Pašvaldības parāda 

atmaksa (% 

maksājumi);

Ls 38 981; 5,17%
Dzimtsarakstu 

nodaļa; Ls 22 598; 

3%

Domes administrācija; 

Ls 593 837; 78,77%

 
8.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta vispārējo valdības dienestu izdevumu 

struktūra 

 

Pēc 8.shēmā apkopotiem datiem var secināt, ka 2008.gada vispārējo valdības dienestu 

sastāvā lielākais īpatsvars ir izdevumiem domes administrācijai - 78,77% no vispārējo valdības 

dienestu izdevumu kopsummas, tajā skaitā atalgojums domes vadībai: domes priekšsēdētājam, 

domes priekšsēdētāja vietniekam, domes izpilddirektoram. Nākošais izdevumu postenis pēc 
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īpatsvara ir izdevumi deputātu, komisiju darba nodrošinājumam, tajā skaitā atalgojums 

deviņiem deputātiem. 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta sabiedriskās 

kārtības izdevumu struktūra

Valsts Ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests;

 Ls 1 179; 1%

Bāriņtiesa;

 Ls 23 319; 23%

Pašvaldības policija;

 Ls 75 379; 76%

 
9.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta sabiedriskās kārtības izdevumu 

struktūra 

 

Pēc 9.shēmā apkopotiem datiem var secināt, ka 2008.gada sabiedriskās kārtības 

izdevumos lielākais īpatsvars ir atvēlēts pašvaldības policijas uzturēšanai – 75,47% no 

sabiedriskās kārtības izdevumu kopsummas. 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta 

ekonomiskās darbības izdevumu struktūra

Dzīvnieku izolācijas 

dienests;

 Ls 7 316; 0,46%

ES ERAF projekts 

"Nepieciešamās 

gājēju ietves izbūve - 

mierīga pārvietošanās 

pa Miera ielu 

Alūksnē"; 

Ls 200 993; 12,61%

INTERREG projekts 

"Starptautisko 

jauniešu nometņu 

organizēšana";

Ls 3 662; 0,23%

Tūrisms;

 Ls 10 009; 0,63%

Sabiedrisko 

pakalpojumu 

regulators ; Ls 3 034; 

0,19%

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācija;

Ls 531 036; 33,33%

Valsts investīciju 

projekts "Alūksnes 

pilsētas sporta 

kompleksa - stadiona 

būvniecība Alūksnes 

Pilssalā";

Ls 837 343; 52,55%

 
10.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta ekonomiskās darbības izdevumu 

struktūra 

 

Pēc 10.shēmā apkopotiem datiem var secināt, ka 2008.gada ekonomiskās darbības 

izdevumos lielākais īpatsvars ir izdevumiem valsts investīciju projekta „Alūksnes pilsētas 

sporta kompleksa – stadiona būvniecība Alūksnes Pilssalā” īstenošanai – 52,55% no 

ekonomiskās darbības izdevumu kopsummas. Otrais pēc īpatsvara izdevumu postenis ir 

Alūksnes pilsētas ielu renovācija, kas sastāda 33,33% no ekonomiskās darbības izdevumu 

kopsummas, bet trešajā vietā pēc izdevumu īpatsvara ir izdevumi Eiropas Savienības Eiropas 

reģionālās attīstības fonda projekta „Nepieciešamās gājēju ietves izbūve – mierīga 

pārvietošanās pa Miera ielu Alūksnē” īstenošanai – 12,61% no ekonomiskās darbības 

izdevumu kopsummas. 
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2.attēls. 2008.gada ekonomiskās darbības izdevumos otrais pēc īpatsvara lielākais ieguldījums bijis 

Alūksnes pilsētas ielu renovācijā 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta vides 

aizsardzības izdevumu izpildes struktūra

SIA "ALBA 5" 

projekts "Malienas 

reģiona sadzīves 

atkritumu 

apsaimniekošana"; 

Ls 4 294; 49%

Pilsētas atkritumu 

apsaimniekošana;

 Ls 4 460; 51%

 
11.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta vides aizsardzības izdevumu izpildes 

struktūra 

 

Pēc 11.shēmā apkopotiem datiem var secināt, ka 2008.gadā vides aizsardzības 

izdevumu struktūra gandrīz vienādi sastāv no izdevumiem SIA „ALBA 5”, kas pabeidza 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Malienas reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana” īstenošanu, un izdevumiem pilsētas atkritumu apsaimniekošanai, kuros 

ietilpst izdevumi par atkritumu izvešanu no pilsētas sabiedriskajām vietām ikdienā un pēc masu 

pasākumiem, pēc sakopšanas talkām un citos gadījumos. 
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Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta 

tautsaimniecības izdevumu struktūra

PA "SPODRA";

Ls 376 772; 56,30%

Mājokļu attīstība (ēkai 

Dzirnavu ielā 3, 

Alūksnē);

Ls 4 796; 0,71%

Publiskās tualetes 

apsaimniekošana; Ls 

9 677; 1,45%

PI "ALJA";

Ls 46 481; 6,95%

Ielu apgaismojums; Ls 

40 282; 6,02%
Siltumapgādes 

sistēmas sakārtošana;

 Ls 57 526; 8,60%

Ūdenssaimniecības 

projekts;

Ls 2 234; 0,33%

Pārējā 

tautsaimniecība, tajā 

skaitā ēkas Ošu ielā 

2, Alūksnē jumta 

nomaiņa;

Ls 131 436; 19,64%

 
12.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta tautsaimniecības izdevumu struktūra 

 

Pēc 12.shēmā apkopotiem datiem var secināt, ka 2008.gada tautsaimniecības 

izdevumos lielākais īpatsvars ir pašvaldības aģentūras „SPODRA” uzturēšanai – 56,30% no 

tautsaimniecības izdevumu kopsummas. Otrais pēc īpatsvara izdevumu postenis ir izdevumi 

pārējai tautsaimniecībai – 19,64% no tautsaimniecības izdevumu kopsummas. No pārējas 

tautsaimniecības līdzekļiem tika veikti: ēkas Ošu ielā 5, Alūksnē jumta renovācija (Alūksnes 

rajona pansionāts), Alūksnes pilsētas domei piederošā nekustamā īpašuma uzmērīšana un 

ierakstīšana Zemesgrāmatā, strūklaku uzturēšana, biedru maksas biedrībām, ēku apdrošināšana 

(ēkas, kas nav nodotas kādai pašvaldības iestādei). 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta kultūras 

izdevumu struktūra

Alūksnes muzejs; 

Ls 104 375; 25,38%

Alūksnes bibliotēka;

Ls 106 104; 25,80%

Sporta pasākumi; 

Ls 26 975; 7%

Pārējie kultūras 

izdevumi;

Ls 34 466; 8,38%

Muzejs "Vides 

labirints";

Ls 3 500; 0,85%

Tautas kolektīvi; Ls 

38 321; 9,32% Pilsētas kultūras 

pasākumi;

Ls 19 504; 4,74%

Alūksnes Tautas 

nams; Ls 77 959; 

18,96%

 
 

13.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta kultūras izdevumu struktūra 
 

 Pēc 13.shēmā apkopotiem datiem var secināt, ka 2008.gada kultūras izdevumos 

lielākais īpatsvars ir izdevumiem Alūksnes bibliotēkai – 25,80% no kultūras izdevumu 

kopsummas, ļoti līdzvērtīgs īpatsvars ir Alūksnes muzeja izdevumiem – 25,38% no kultūras 

izdevumu kopsummas. Trešajā pozīcija ir izdevumi Alūksnes tautas namam – 18,96% no 
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kultūras izdevumu kopsummas. Pārējiem posteņiem izdevumu īpatsvars nepārsniedz 10% 

robežu. Alūksnes pilsētas dome finansē desmit tautas kolektīvu darbību: deju kopa „Jukums”, 

deju kopa „Rota” un „Sidraba pavediens”, Ievas teātris, Drāmas jeb Mazais teātris, tautas 

teātris „Slieksnis”, koris „Atzele”, koris „Brūklenājs”, koris „Sonus”, koris „Dzelme”, tautas 

lietišķās mākslas studija „Kalme”. Savukārt, pārējos kultūras pasākumos bija nodrošināti 

izdevumi Latvijas dziesmu un deju svētku nodrošinājumam, ārzemju viesu uzņemšanai, 

prezentācijas pasākumiem. 

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta izglītības 

izdevumu struktūra

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija;

Ls 888 949; 26,46%

Alūksnes vidusskola; 

Ls 415 096; 12,35%

Alūksnes pilsētas 

sākumskola;

Ls 431 224; 12,83%

SPII "Cālis";

Ls 153 882; 4,58%

PII "Sprīdītis";

Ls 295 999; 8,81%

PII "Pienenīte";

Ls 225 271; 6,70%

Alūksnes mūzikas 

skola; Ls 301 801; 

8,98%

Alūksnes mākslas 

skola; Ls 310 879; 

9,25%

Alūksnes bērnu un 

jaunatnes sporta 

skola; Ls 152 385; 

4,53%

Alūksnes bērnu un 

jauniešu centrs; Ls 

124 843; 3,72%

Savstarpējie norēķini 

par citu pašvaldību 

izglītības iestāžu 

sniegtajiem 

pakalpojumiem;

Ls 47 160; 1,40%

Metodiskais darbs;

Ls 12 738; 0,38%

 
 

14.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta izglītības izdevumu struktūra 

 

 Pēc 14.shēmā apkopotiem datiem var secināt, ka 2008.gada izglītības izdevumos 

lielākais īpatsvars ir izdevumiem Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas uzturēšanai – 

26,46% no izglītības izdevumu kopsummas. Otrajā pozīcijā ir izdevumi Alūksnes pilsētas 

sākumskolai - 12,83% no izglītības izdevumu kopsummas. Trešajā pozīcijā – izdevumi 

Alūksnes vidusskolai – 12,35% no izglītības izdevumu kopsummas. 

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta sociālās 

aizsardzības izdevumu struktūra

Pārējie sociālie 

pasākumi;

Ls 12 496; 5,17%

Sociālās palīdzības 

centrs ar 

struktūrvienību 

"Aprūpe mājās";

Ls 118 512; 49,02% Pabalsts ģimenei 

bērna piedzimšanas 

gadījumā;

Ls 9 200; 3,80%

Pabalsti 

maznodrošinātiem 

iedzīvotājiem;

Ls 70 898; 29,33%

Savstarpējie norēķini 

par citu pašvaldību 

sociālo iestāžu 

sniegtajiem 

pakalpojumiem;

Ls 30 643; 12,68%

 
15.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada pamatbudžeta sociālās aizsardzības izdevumu 

struktūra 
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Pēc 15.shēmā apkopotiem datiem var secināt, ka 2008.gada sociālās aizsardzības 

izdevumos lielākais īpatsvars ir izdevumiem sociālās palīdzības centra ar struktūrvienību 

„Aprūpe mājās” uzturēšanai – 49,02% no sociālās aizsardzības izdevumu kopsummas. Otrajā 

pozīcijā ir pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kas sastāda 29,33% no sociālās 

aizsardzības izdevumu kopsummas. Trešajā pozīcijā ir izdevumi savstarpējiem norēķiniem par 

citu pašvaldību sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 2008.gadā tika izmantoti 

pakalpojumi šādās iestādēs: Alūksnes rajona pansionātā „Alūksne”, Alūksnes rajona sociālās 

aprūpes centrā „Trapene”, Alūksnes rajona bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena”, Alūksnes 

rajona bērnu namā - patversmē, Allažu pagasta padomes sociālās aprūpes centrā „Gaismiņas”. 

Pozīcijā „Pārējie sociālie pasākumi” ir apkopoti izdevumi par Alūksnes pilsētas domes daļēji 

apmaksātām pilsētas maršruta mēneša biļetēm pensionāriem, kas sešos mēnešos sastādīja Ls 

2901,50 (vidēji mēnesī šo pakalpojumu izmantoja 168 pensionāri), par dotācijām biedrībām un 

par vasaras nometni maznodrošinātu ģimeņu bērniem. 

Alūksnes pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pēc ekonomiskās klasifikācijas 

struktūras analīzei izmantosim 5.tabulā apkopoto informāciju. 

 

5.tabula 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pēc ekonomiskās klasifikācijas 

struktūra par 2006.-2008.gadiem (latos, % pret kopsummu) 

Ekonomiskās 

klasifikācijas koda 

atšifrējums 

2006. 

gada 

izpilde % 

2007. 

gada 

izpilde % 

2008. 

gada 

izpilde % 

Uzturēšanas 

izdevumi, kopā 2997202 87,09 4170467 81,58 5093646 71,36 

Atalgojums 1569695 52,37 2173750 52,12 2895629 56,85 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas un 

sociālā rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas 371124 12,38 570929 13,69 763174 14,98 

Komandējumi 15601 0,52 26041 0,62 37983 0,75 

Pakalpojumi 494068 16,48 781437 18,74 741288 14,55 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces 

un inventārs, ko 

neuzskaita kodā 5000 336984 11,24 268908 6,45 340279 6,68 

Grāmatu iegāde 16476 0,55 19263 0,46 24436 0,48 

Budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi 

(pievienotās vērtības 

nodoklis) 0 0,00 12017 0,29 16137 0,32 

Procentu izdevumi 8187 0,27 17061 0,41 38981 0,77 

Subsīdijas un dotācijas 76439 2,55 93004 2,23 58931 1,15 

Sociālie pabalsti 59547 1,99 63275 1,52 80098 1,57 

Pašvaldību budžeta 

transferti 49081 1,64 144782 3,47 96710 1,90 

Pamatkapitāla 

veidošana 444261 12,91 941770 18,42 2044695 28,64 

KOPĀ  3441463 100 5112237 100 7138341 100 
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Pēc 5.tabulā ietvertās informācijas var secināt, ka ik gadu vislielākais izdevumu 

īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem - 71,36% no izdevumu kopsummas. 2008.gada 

uzturēšanas izdevumos lielākais īpatsvars ir atalgojumam, kas sastāda 56,85% no uzturēšanas 

izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu īpatsvara ir pozīcija „Pamatlīdzekļu 

veidošana” – 28,64% no izdevumu kopsummas. Lai salīdzinātu šo pozīciju ar 2006.gada 

rādītājiem, jāveic 2006.gada šādu pozīciju saskaitīšana (kapitālie izdevumi + zemes iegāde + 

investīcijas): 2006.gadā - 12,91%, 2007.gadā - 18,42%. Tātad, salīdzinot pozīciju 

„Pamatlīdzekļu veidošana” pa gadiem, tiek novērota tendence izdevumu palielināšanai.  

2008.gadā tika atmaksātas aizņēmumu pamatsummas Ls 162 967 apmērā. 

Salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem atspoguļots 16.shēmā. 
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Alūksnes pilsētas pašvaldības aizņēmumu pamatsummas 
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16.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2006.-2008.gados, Ls 

 

Pēc 16.shēmā apkopotiem datiem var secināt, ka 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu 

Alūksnes pilsētas domes aizņēmumu pamatsummu atmaksa palielinājusies par Ls 64 283 jeb 

1,65 reizes. 

2008.gadā Alūksnes pilsētas dome paņēma divus aizņēmumus pa Ls 100 000 katru un 

ieguldīja tos AS „SIMONE” un SIA „RŪPE” uzņēmumu attīstības veicināšanai. 

 

AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI 

 

2008.gadā Alūksnes pilsētas dome palielinājusi savas kredītsaistības, saņemot Valsts 

kases aizdevumus Ls 1 309 747 apmērā, kā arī sniedzot galvojumus SIA „RŪPE” kredītlīnijai 

85 000 EUR apmērā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” 

īstenošanai un AS „SIMONE” aizņēmumam 250 000 EUR apmērā katlu māju rekonstrukcijai. 

Alūksnes pilsētas domes kredītsaistības apkopotas 6.tabulā. 

 

6.tabula 

 

Alūksnes pilsētas domes kredītsaistības uz 31.12.2008. 

Aizņēmuma/ 

galvojuma 

mērķis 

Līguma 

parakstī 

-šanas 

gads 

Aizņē - 

muma/ 

galvo -

juma 

atmaksas 

termiņš 

Aizņē - 

muma/ 

galvo -

juma 

valūta 

Aizņēmuma/ 

galvojuma līguma 

summa 

Aizņēmuma/ 

galvojuma līguma 

atlikums, latos 

Oriģinālā 

valūtā 

Latos pēc 

Latvijas 

bankas 

kursa 

2008. 

gada 

sākumā 

2008. 

gada 

beigās 

Aizņēmums 

Ernsta Glika 

Alūksnes valsts 

2001. 20.07.2011. LVL 150000 150000 106000 78500 
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ģimnāzijas 

sporta zāles 

celtniecības 

2.kārtai 

Aizņēmums tilta 

uz Pilssalu 

būvniecībai 

(INTERREG 

projekta 

ietvaros) 

2006. 31.12.2011. LVL 127000 127000 101600 0 

 

Aizņēmums 

Tautas nama 

būvdarbiem 

(INTERREG 

projekta 

ietvaros) 

2006. 31.12.2008. LVL 32767 32767 16383 0 

 

Aizņēmums  

SIA „ALBA 

5”pamatkapitāla 

palielināšanai 

2007. 31.12.2015. LVL 139868 139868 139868 122384 

Aizņēmums 

ERAF projektam 

„Nepieciešamās 

gājēju ietves 

izbūve – mierīga 

pārvietošanās pa 

Miera ielu 

Alūksnē” 

2008. 20.12.2018. LVL 200000 200000 0 136400 

(2008.ga-

dā tika 

veikta 

atmaksa 

no cita 

avota 

Ls63600 

apmērā) 

Aizņēmums VIP 

projektam 

„Alūksnes 

pilsētas sporta 

kompleksa – 

stadiona 

būvniecība 

Alūksnes 

Pilssalā” 

2008. 20.12.2023. LVL 335000 335000 0 335000 

Aizņēmums 

Alūksnes pilsētas 

ielu renovācija 

2008. 20.12.2020. LVL 300000 300000 0 300000 

Aizņēmums 

Alūksnes pilsētas 

ielu renovācijas 

pabeigšanai 

2008. 20.12.2028. LVL 274747 274747 0 274747 

Aizņēmums SIA 

„RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

2008. 20.12.2028. LVL 100000 100000 0 100000 

Aizņēmums AS 

„SIMONE” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

2008. 20.12.2013. LVL 100000 100000 0 100000 

Galvojums SIA 

„ALBA 5” 

2006. 31.12.2010. EUR 51653 36303 27231 19020 

Galvojums AS 

„SIMONE”  

1996. 31.06.2010. SEK 9831620 7314725 209817 104490 

Galvojums SIA 

„RŪPE” 

2007. 15.06.2008. EUR 85000 59738 59738 0 

Galvojums SIA 

„RŪPE” 

2008. 10.07.2009. EUR 85000 59738 59738 59738 

Galvojums AS 

„SIMONE” 

2008. 30.03.2023. EUR 213430 149999 0 

 

149999 
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3.1.2. Speciālais budžets 

 

IEŅĒMUMU DAĻA 

 

2008.gadā Alūksnes pilsētas pašvaldības speciālā budžetā ieņēmumi tika plānoti 

Ls504086 apmērā, faktiskie ieņēmumi tika izpildīti Ls508839 apmērā jeb 101,94%. Plānoto 

izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums uz 2008.gada sākumu Ls96559 apmērā. 

 

7.tabula 

 

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 

Klasifikā - 

cijas kods Rādītāji 

Plāns 2008. 

gadam 

Izpilde uz 

31.12.2008. % 

PRIVATIZĀCIJAS FONDA LĪDZEKĻI  27700 32199 116.24 

12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas 27700 32199 116.24 

DABAS RESURSU NODOKLIS  5780 5784 100.07 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 5780 5784 100.07 

AUTOCEĻU (IELU) FONDA LĪDZEKĻI  463745 463745 100.00 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti  463745 463745 100.00 

19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 463745 463745 100.00 

PĀRĒJIE SPECIĀLĀ BUDŽETA LĪDZEKĻI 400 944 236.00 

21.0.0.0. Budžeta iestāžu ieņēmumi  400 944 236.00 

23.0.0.0. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI  6461 6167 95.45 

23.4.0.0. 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no juridiskajām personām 2400 2300 95.83 

23.5.0.0. 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no fiziskajām personām 4061 3867 95.22 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI 504086 508839 100.94 

LĪDZEKĻU ATLIKUMS UZ 2008.GADA 

SĀKUMU 96559 96559 100.00 

KOPĒJIE IEŅĒMUMI PLĀNOTO IZDEVUMU 

SEGŠANAI 600645 605398 100.79 

 

 Pēc 7.tabulā apkopotiem datiem var secināt, ka galvenie ieņēmumu veidi, tādi kā 

privatizācijas fonds, dabas resursu nodoklis un autoceļu (ielu) fonds, ir izpildīti. 2008.gadā 

Alūksnes pilsētas pašvaldība cerēja uz lielāku ziedojumu un dāvinājumu apjomu, līdz ar ko šie 

ieņēmumu avoti palika neizpildīti. 

Bez šaubām, autoceļu fonds ir viens no galvenajiem ieņēmumu posteņiem speciālajā 

budžetā, par ko liecina 17.shēmā atspoguļotā Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada speciālā 

budžeta struktūra. 
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Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada speciālā budžeta 

ieņēmumu struktūra

Dabas resursu 

nodoklis;

Ls 5 784; 1,14%

Privatizācijas 

fonds;

Ls 32 199; 6,33%

Ziedojumi un 

dāvinājumi;

Ls 6 167; 1,21%

Konta 

apkalpošana; Ls 

944; 0,19%

Autoceļu fonds; Ls 

463 745; 91,14%

 
17.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 

 

 

Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde par pēdējiem trīs gadiem apkopota 8.tabulā. 

 

8.tabula 

 

Alūksnes pilsētas domes speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2006.-2008.gados, Ls 

Ieņēmumi 

2006.gada 

izpilde 

 

% 
2007.gada 

izpilde 

 

% 
2008.gada 

izpilde 

 

% 

Privatizācijas fonds 75536 24,33 29351 6,88 32199 6,33 

Autoceļu fonds 214420 69,08 387378 90,84 463745 91,14 

Dabas resursu nodoklis 3340 1,08 4685 1,10 5784 1,14 

Konta apkalpošana 176 0,06 448 0,11 944 0,18 

Pārējie ieņēmumi 

(drošības nauda) 10000 3,22 0 0 0 0 

Ziedojumi un dāvinājumi  6930 2,23 4548 1,07 6167 1,21 

Kopā gada ieņēmumi 310402 100 426410 100 508839 100 

Atlikums uz gada 

sākumu kopā 25095 

 

135435 

 

96559  

 

 

Pēc 8.tabulā apkopotiem datiem var secināt, ka trīs gadu garumā autoceļu fonda 

ieņēmumi pieauga, kas atspoguļots 18.shēmā. 
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18.shēma. Alūksnes pilsētas domes autoceļu fonda ieņēmumu izpilde 2006.-2008.gados, Ls 

 

  

IZDEVUMU DAĻA 

 

2008.gadā Alūksnes pilsētas pašvaldības speciālā budžeta izdevumi tika plānoti Ls 588 

145 apmērā, faktiskie izdevumi tika izpildīti Ls 501 844 apmērā jeb 85,33%. 

 

9.tabula 

  

Alūksnes pilsētas pašvaldības 2008.gada speciālā budžeta izdevumu izpilde 

Rādītājs 

Plāns 

2008.gadam 

 Izpilde uz 

30.12.2008. % 

Autoceļu (ielu ) fonds 516045 459662 89,07 

Speciālā budžeta konta apkalpošana 688 682 99,13 

Dabas resursu nodoklis 9960 6797 68,24 

Privatizācijas fonds 51357 25825 50,29 

Ziedojums 10095 8878 87,94 

Kopā izdevumi 588145 501844 85,33 

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām 12500 103554  

 

 2008.gadā no Privatizācijas fonda līdzekļiem tika veikti zemes un nekustamā īpašuma 

uzmērīšanas un citi ar atsavināšanas procesu saistītie darbi. 

2008.gadā no Autoceļu fonda līdzekļiem tika finansēti izdevumi ielu apgaismojuma 

rekonstrukcijas turpinājumam (kopumā 30 ielu apgaismojuma laternas), ielu seguma 

remontdarbiem, ielu ikdienas uzkopšanai, Alūksnes muižas parka teritorijā esošo ielu 

atjaunošanas darbiem, ātrumu ierobežojošo vaļņu iegādei un uzstādīšanai, apgaismojuma 

līnijas remontam Cerību ielā. Bez tam, tika pabeigti 2007.gadā uzsāktie gājēju ietves 

renovācijas darbi Jāņkalna ielā un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Kanaviņu, Tilta, 

Valkas, Mālupes, Brīvības un Merķeļa ielās. 2008.gadā uzsākti ielu apgaismojuma 

rekonstrukcijas darbi Helēnas ielā posmā no Ganību ielas līdz Alsviķu ielai (kopumā 13 ielu 

apgaismojuma laternas), kas tiks pabeigti 2009.gadā.  

2008.gadā no Dabas resursu nodokļa līdzekļiem tika finansēti lietus ūdens novadgrāvju 

un slēgtās sistēmas tīrīšana, ūdens testēšana un citi pakalpojumi. 

Ziedojumi un dāvinājumi izlietoti atbilstoši to ziedošanas vai dāvināšanas mērķim. 

Speciālā budžeta izdevumu izpilde par pēdējiem trīs gadiem apkopota 10.tabulā. 

 



Alūksnes pilsētas domes 2008.gada publiskais pārskats 

Dārza ielā 11, Alūksnē, LV4301, www.aluksne.lv/dome 37 

10.tabula 

 

Alūksnes pilsētas domes speciālā budžeta izdevumu izpilde 2006.-2008.gados, Ls 

 

Izdevumi 

2006. 

gada 

izpilde 

% 

2007. 

gada 

izpilde 

% 

2008. 

gada 

izpilde 

% 

Privatizācijas fonds 4604 2,27 88761 19,08 25825 5,15 

Autoceļu fonds 190581 93,81 365920 78,64 459662 91,59 

Dabas resursu nodoklis 1584 0,78 6122 1,32 6797 1,35 

Speciālā budžeta konta 

apkalpošana 68 0,03 64 0,01 682 0,14 

Ziedojumi un dāvinājumi  6323 3,11 4419 0,95 8878 1,77 

Kopā gada izdevumi 203160 100 465286 100 501844 100 

Atlikums uz gada 

beigām 131730 

 

96559  103554 

 

 

3.2. GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA 

 
 Alūksnes pilsētas pašvaldības finanšu pārskats, kas aptver laika periodu no 2008.gada 

1.janvāra līdz 31.decembrim, sagatavots atbilstoši likumiem „Par grāmatvedību” un „Par 

budžetu un finanšu vadību”, kā arī Ministru kabineta noteikumiem Nr.749 (13.11.2007.) 

„Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas kārtību” un Nr.867 

(15.11.2005.) „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”. 

 2008.gada kopsavilkuma finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un 

darbības turpināšanas principu. Tajā atspoguļotie finanšu dati ir izteikti Latvijas Republikas 

naudas vienībā – latos. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēķināti latos pēc 

Latvijas Bankas oficiāli noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. 

 Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un 

pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķus bilances un ieņēmumu vai izdevumu aprēķina posteņu 

atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. 

 Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju 

un vērtības samazinājumu. Nemateriālie ieguldījumi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo 

pārskata gadu samazinājušies par Ls 7176. 

 Pamatlīdzekļi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pašvaldība ir uzskaitījusi zemesgrāmatā 

reģistrētās un pašvaldībai piekrītošās zemes. Piekrītošās zemes uzskaitītas atbilstoši to 

kadastrālajai vērtībai pārskata sagatavošanas brīdī. 2008.gadā Valsts Zemes dienests noteicis 

pašvaldības piekrītošajām zemēm zem ielām kadastrālo vērtību un pašvaldība ņēmusi uzskaitē 

zemi zem ielām to kadastrālajā vērtībā. Pašvaldībā pārskata gadā iegādātās zemes uzskaitītas to 

iegādes vērtībā. 

Iegādātās ēkas un būves tiek uzskaitītas bilancē to iegādes vērtībā, ko veido samaksātā 

nauda, tās ekvivalenti vai cita veida atlīdzība, kurai pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši 

attiecas uz iegādes darījumu. Veicot ēku un būvju atjaunošanu, rekonstrukciju vai 

uzlabojumus, kas pagarina to lietderīgās lietošanas laiku vai būtiski uzlabo to stāvokli, 

izdevumus pieskaita sākotnējai uzskaites vērtībai. Izmaksas, kas radušās, saglabājot vai uzturot 

ēku un būvju esošo stāvokli, kā arī tās remontējot vai labojot, atzīst kā izdevumus periodā, kad 

tās radušās. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās 

izmantošanas perioda garumā, sākotnējo vērtību sistemātiski sadalot pa periodiem. Zemei 

nolietojums netiek rēķināts. 
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 Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma 

palielinājusies par Ls 2076000. Lielākās izmaiņas veido gājēju ietves Miera ielā izbūve – 

Ls232773, gājēju ietvju seguma atjaunošana – Ls210791, ielu braucamās daļas seguma 

atjaunošana – Ls400951, nopirkts zemes īpašums Raiņa bulvārī 5, Alūksnē - Ls5000, ielu 

apgaismojuma rekonstrukcija – Ls95909, Dārza ielas un Lielā Ezera ielas siltumapgādes 

sistēmas renovācija – Ls135993, kā arī siltummezgli – Ls73495, kravas atkritumu savācējs - 

Ls20500, traktori - Ls81456, mēbeles – Ls18875 un datortehnika – Ls14080. 

 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir uzskaitīti pēc izmaksu metodes, t.i., atbilstoši 

pašvaldības piederošajai daļai radniecīgo (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā virs 50%), 

asociēto (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā no 20% līdz 50%) un pārējo (pašvaldības 

īpatsvars pamatkapitālā līdz 20%) kapitālsabiedrību pamatkapitālā (pēc nominālvērtības). 

Pašvaldība operatīvā uzskaitē apkopo informāciju par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 

radniecīgo uzņēmumu kapitālā pēc pašu kapitāla metodes. 

 Pārskata gadā ieguldījumu uzskaites vērtība palielināta, pamatojoties uz lēmumu par 

kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu gadījumos, kad: 

1) pašvaldība ir nodevusi kapitālsabiedrībai kā mantisko ieguldījumu pašvaldības 

bilancē uzskaitīto nekustamo īpašumu; 

2) pašvaldība ir pārskaitījusi sabiedrībai naudas līdzekļus vai nodevušas sabiedrībai 

kustamo mantu kā mantisko ieguldījumu. 

 Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies 

par Ls245400. 

 Krājumos uzskaitītas izejvielas, materiāli un inventārs vērtībā līdz 150 latiem par 

vienu vienību. Krājumi tiek uzskaitīti iegādes vērtībā, pamatojoties uz dokumentiem par 

krājumu iegādi, izgatavošanu vai saņemšanu. Krājumi novērtēti atbilstoši „FIFO” metodei. Ja 

krājumi ir bojāti vai pilnīgi vai daļēji novecojuši, vērtības samazinājumam tiek veidots 

uzkrājums. Pārskata gadā uzkrājumi krājumiem nav. Kopējie krājumi samazinājušies par 

Ls56614.  

 Norēķini par prasībām (debitori) – juridisko un fizisko personu īstermiņa parādi, kas 

atmaksājami viena gada laikā. Debitoru parādi saskaņoti, noformējot un apstiprinot 

savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus. 

 Parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis 

parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem un iekļaujot izdevumos, ja 

uzkrājumu summa nav pietiekama vai, ja šie uzkrājumi nav izveidoti. Izveidotie uzkrājumi 

bezcerīgajiem debitoru parādiem atspoguļoti zembilancē. 

 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori samazinājušies par Ls15698. Būtiskāko 

samazinājumu veido pārējie pircēju un pasūtītāju parādi kopā Ls24387. 

 Pašu kapitālu veido ilgtermiņa ieguldījumu rezerves, pārvērtēšanas rezerves, 

iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts un pārskata gada budžeta izpildes rezultāts. 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidojas no ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas. 

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu 

uzskaita sadalījumā pa budžetu veidiem. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls 

palielinājies par Ls1021883. 

 Kreditori ir budžeta iestādes pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes 

notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai budžeta iestādei vajadzēs lietot tās resursus 

(piemēram, naudas samaksa, citu aktīvu nodošana, pakalpojumu sniegšana). Pašvaldība 

kreditoru sastāvā atspoguļoti norēķini par aizņēmumiem un saistībām, par saņemtajiem 

avansiem, norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, norēķini par darba samaksu, norēķini 

par nodokļiem. Kreditoru parādi tiek saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos 

norēķinu salīdzināšanās aktus. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu tie palielinājušies 

par Ls1133414. 

 Pārskata gadā nākamo periodu ieņēmumos uzskaitīta saņemtā ārvalstu finanšu 

palīdzība, saņemtais finansiālais atbalsts un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, ja saskaņā ar 

dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacījumiem: 
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1) saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta (ar ierobežotu 

lietošanas laiku) iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 

2) saņemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajos pārskata gados; 

3) nosacījumu neizpildes gadījumā saņemtie līdzekļi nākamajos gados jāatmaksā. 

 Ieņēmumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa. Ieņēmumus atzīst periodā, kad tie radušies, 

neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas. Budžeta ieņēmumus veido saskaņā ar nodokļu 

likumiem iekasētie vai saņemtie nodokļu, valsts un pašvaldību nodevu un citi maksājumi 

budžetos, kā arī pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, dabas resursu nodokļa un azartspēļu nodokļa ieņēmumi tiek 

atzīti pēc naudas saņemšanas principa, jo šo nodokļu administrēšanu veic Valsts Ieņēmumu 

dienests. Alūksnes pilsētas pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti pēc 

uzkrāšanas principa. Soda naudu un nokavējuma naudas ieņēmumus atzīst naudas saņemšanas 

dienā.  

 Saņemtās mērķdotācijas, realizējot investīciju projektus, uzskaita pēc naudas 

saņemšanas principa. 

 Alūksnes pilsētas pašvaldības budžeta izdevumi atspoguļoti atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumos noteiktās izdevumu klasifikācijas pēc valdības funkcijām un 

ekonomiskajām kategorijām. Izdevumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa. Izdevumus atzīst 

periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas. 

 Zembilancē uzrādīti bezcerīgie debitoru parādi par kopējo summu Ls9007. Tajā skaitā: 

 iedzīvotāju parāds par apkuri       Ls6355 

 nekustamā īpašuma nodokļa parāds līdz 2006.gadam   Ls2652. 

3.3. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS 

 

  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi pārvērtēti pēc izmaksu metodes: 

 

 Līdzdalība radniecīgajos uzņēmumos 

A/S „SIMONE”    Ls261700 domes ieguldījums 100% 

SIA „RŪPE”    Ls102000 domes ieguldījums 100% 

SIA ”ALŪKSNES NAMI”  Ls35513 domes ieguldījums 100% 

SIA ”VITALITAS”   Ls1020 domes ieguldījums   51% 

 

 Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 

SIA „ZIEMEĻVIDZEMES 

OLIMPISKAIS CENTRS”   Ls11000 domes ieguldījums 22% 

SIA „ALBA 5”    Ls140600 domes ieguldījums 28.23% 

 

 

 Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi uzrādīti iegādes vērtībās 

SIA “DELTA OLUKSNA”     Ls300  1 kapitāla daļa 

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”  Ls100  2 kapitāla daļas  

 

Nodibinājums 

“VIDZEMES ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA”  izstājās ar Alūksnes pilsētas  

        domes 22.05.2008. lēmumu Nr.148 

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”    Ls200  2 kapitāla daļas 

SIA “ALŪKSNES POLIKLĪNIKA 1”   Ls224   224 kapitāla daļas 
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11.tabula 

 

Pārējie maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībai 

Maksātājs Mērķis Summa 

Bērnu un ģimenes 

lietu ministrija 

 

Dotācija nekustamā 

īpašuma nodokļa 

prognozei 

 

Vides aizsardzības 

fonds 

Pirmklasnieku ēdināšana 

Bērnu un jauniešu centra projekts 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa dotācija 

 

 

 

Projekts Alūksnes vidusskolai 

4796.00 

4040.00 

 

3581.00 

 

 

 

1273.00 

   

KOPĀ X 13690.00 

Valsts reģionālās 

attīstības aģentūra 

(VRAA) 

 

Bezvadu internets bibliotēkai 

 
3040.00 

3040.00 

 

Nodarbinātības Valsts 

aģentūra 

Kultūrkapitāla fonds 

 

Jaunatnes 

starptautisko 

programmu aģentūra 

 

Pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

 

Vidzemes plānošanas 

reģions 

 

Sporta pārvalde 

IZM Sporta pārvalde 

Jaunatnes basketbola 

MC 

 

Muzeju valsts 

pārvalde 

 

VA „Tautas mākslas 

centrs” 

 

Akadēmisko 

programmu aģentūra 

 

Subsidētās nodarbinātības darba samaksa 

 

Projektu atbalsts Alūksnes muzejam 

 

Bērnu un jauniešu centra projekts jauniešiem 

 

 

 

Jaunās pils remontdarbiem 

 

 

 

Projektu finansējums bibliotēkai, tautas namam, 

mūzikas skolai 

 

Bērnu un jaunatnes sporta skolai 

Bērnu un jaunatnes sporta skolai 

 

 

 

Alūksnes muzejam 

 

 

Tautas nama deju kopai „Jukums” 

 

 

Ģimnāzija, vidusskola 

 

 

20114.00 

 

1840.00 

 

6200.00 

 

 

 

2253.47 

 

 

 

3000.00 

 

 

2127.00 

2655.96 

 

 

 

667.00 

200.00 

 

600.00 

 

 

9800.00 

 

49457.00 
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3.4. REVĪZIJA UN KONTROLE 

  

 2008.gadā Alūksnes pilsētas domes revidente Inga BEBRE veikusi: 

1) 11 pārbaudes pašvaldības iestādēs un pašvaldības komercsabiedrībās, 

2) 2 komercsabiedrību gada pārskatu analīzi un finanšu stāvokļa vērtēšanu. 

 Pārskata gadā revidente veikusi arī regulāras naudas līdzekļu inventarizācijas un 

iedzīvotāju sūdzību pārbaudes. Piedaloties un vadot inventarizācijas komisijas, veiktas 

pamatlīdzekļu, inventāra, materiālu, produktu, naudas līdzekļu inventarizācijas pašvaldības 

iestādēs. Lielākā daļa konstatēto trūkumu un nepilnību pašvaldības iestāžu darbā novērstas. 

  

 Alūksnes pilsētas domes 2008.gada finanšu pārskata revīziju veica un revidenta 

ziņojumu (pielikums Nr.2) sagatavoja zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „DZENE UN 

PARTNERI” (komercsabiedrības licence Nr.85) zvērināta revidente V.DZENE (sertifikāts 

Nr.108). 
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4. PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PĀRSKATS 

 

4.1. PROJEKTI 

 

 1. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” 

 

    
 

 2008.gadā turpinājās darbs pie ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas 

Alūksnes pilsētā. Šie darbi veikti ar 66% Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un valsts budžeta 

finanšu atbalstu, projektu līdzfinansē SIA „Rūpe” un Alūksnes pilsētas dome. 

 2008.gada 30.jūlijā tika parakstīts valsts komisijas pieņemšanas akts par projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” apakšprojekta „Alūksnes pilsētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana”. Kopējās šī projekta izmaksas ir Ls 

1277120. Realizējot šo projektu, ievērojami uzlabota ūdenssaimniecības pakalpojumu 

pieejamība, kā arī samazināts Alūksnes ezera ūdens piesārņojums. Centralizētai kanalizācijas 

sistēmai pieslēgta Alūksnes slimnīca, pansionāts, tautas nams, Vējakalna, Pumpura, Siguldas 

un Rijukalna ielu apbūve. Veikta atsevišķu esošo kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija. 

Garākie no tiem ir Torņa ielā, Helēnas ielā un Tirgotāju ielā. Ekspluatācijā pieņemtā objekta 

raksturlielumi - ūdensvads 110 milimetru diametrā izbūvēts 2143 metru garumā, ūdensvads 

160 milimetru diametrā izbūvēts 1562 metru garumā, ierīkotas 3 jaunas kanalizācijas sūkņu 

stacijas un rekonstruētas 2 esošās kanalizācijas sūkņu stacijas. Izbūvēts 3035 metrus garš jaunu 

kanalizācijas pašteces vads un 523 metrus garš jauns kanalizācijas spiedvads. Rekonstruēti 752 

metri esošo kanalizācijas vadu.  

 Pārskata gada turpinājās darbs projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 

upju baseinos” apakšprojektā „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Alūksnē”. Kopējā 

līgumcena 2826988EUR. 2008.gadā tika pabeigta tehniskā projekta izstrāde un turpinājās 

būvdarbi. Šajā objektā 2008.gadā apgūti darbi Ls965728 apjomā. Objektu paredzēts pieņemt 

ekspluatācijā 2009.gada maijā. Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā sāks darboties jaunas 

tehnoloģijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar maksimālo jaudu 2000 m3 diennaktī ar visām 

palīgiekārtām, septisko dūņu pieņemšanas kameru, kā arī strādājošo darba apstākļus uzlabos 

atjaunināts sadzīves un laboratoriju korpuss. 

 

 
3.attēls. 2008.gadā Ziemeru pagasta „Iztekās” noritēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 
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 2008.gada jūnijā noslēgts līgums par darbu uzsākšanu projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” apakšprojektā „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu 

izbūve Alūksnē”. Projekta paredzētās līguma izmaksas ir 1998701EUR bez pievienotās 

vērtības nodokļa. Projekta realizācijas gaitā paredzēts izstrādāt tehnisko projektu un uzbūvēt 3 

jaunas artēziskās akas, rekonstruēt 1 esošo artēzisko aku, izbūvēt ūdens attīrīšanas staciju ar 

jaudu 1700 m3 attīrīta ūdens diennaktī, otrās pakāpes sūkņu staciju ar rezervuāru 620 m3, kā arī 

tamponēt 15 turpmāk neizmantojamās sūkņu stacijas. Projektu paredzēts pabeigt 2009.gada 

oktobrī. Galvenais ieguvums būs ūdens kvalitātes ievērojama uzlabošanās, samazinot dzelzs 

saturu no 2 mg/l līdz 0,1 mg/l, kā arī attīrot citus piemaisījumus no dzeramā ūdens. 2008.gadā 

paveikti darbi par Ls52134. 

 

 
4.attēls.2008.gadā Alūksnē uzsākti darbi dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecības projektā 

 

 2. „Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana, Latvijā” 

 

   
 
 Pārskata gadā darbību uzsāka projektā „Malienas reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana, Latvijā” izbūvētais atkritumu poligons Gulbenes rajona Litenes pagasta 

„Kaudzītēs”. 

  Sadzīves atkritumu poligonā izbūvēta krātuve, kurā varēs noglabāt atkritumus vismaz 

tuvākos 20 gadus, kā arī nepieciešamības gadījumā to varēs paplašināt. Ir atkritumu šķirošanas 

angārs, atkritumu presēšanas iekārta. Poligona izbūves projektā veikta reģionā esošo mazo 

izgāztuvju rekultivācija četros rajonos – Alūksnē, Gulbenē, Balvos un Madonā. Ierīkoti šķiroto 

atkritumu savākšanas laukumi, novietoti konteineri papīram, PET pudelēm, stiklam. 
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5.attēls. Vairāk kā desmit vietās Alūksnē izvietoti krāsainie konteineri atkritumu šķirošanai 

 

3. Valsts investīciju projekts „Alūksnes pilsētas sporta kompleksa - stadiona 

būvniecība Alūksnes Pilssalā” (2.kārta) - Ls500000. 

 

 Projekta vispārējais mērķis – nodrošinot atbilstošu infrastruktūru sporta nodarbībām 

ārpus telpām Alūksnē, sniegt skolēniem iespēju saņemt atbilstošu sporta izglītību un aktīvi 

pavadīt brīvo laiku, kā arī aktivizēt sporta dzīvi un aktivitātes pilsētā kopumā. 

 Projekta specifiskais mērķis – uzbūvējot stadionu Pilssalā, nodrošināt labus apstākļus 

pilnvērtīgai sporta mācību stundu, treniņnodarbību, masu pasākumu un sacensību organizācijai 

skolēniem un pieaugušajiem Alūksnes pilsētā un visā rajonā. 

 Darbi projektā – no 2006.gada decembra līdz 2007.gada jūnijam notika tehniskā 

projekta izstrāde; 2007.gadā – stadiona ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūves 

projektēšanas darbi; 2008.gadā - inženierkomunikāciju tīklu izbūve; 2009.gadā plānots turpināt 

uzsāktos būvdarbus objektā, lai varētu pabeigt sporta kompleksa celtniecību un nodot objektu 

ekspluatācijā. 

 

4. Alūksnes pilsētas Mākslas skolas ēkas renovācija Ojāra Vācieša ielā 2 (2.kārta) 
- Ls120000. 

 

 Projekta vispārīgie mērķi - attīstīt Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašumā esošas 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes - Alūksnes Mākslas skolas infrastruktūru un 

nodrošināt iestādes atbilstību sanitārajām, higiēnas, ugunsdrošības un citām normām, renovējot 

skolas vajadzībām pašvaldības īpašumā esošu ēku Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē, un radīt 

priekšnosacījumus Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašumā esošas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis”, kurā pašlaik atrodas Alūksnes pilsētas mākslas skola, infrastruktūras 

attīstībai un iestādes atbilstības nodrošināšanai sanitārajām, higiēnas, ugunsdrošības un citām 

normām. 

 Projekta konkrētie mērķi: 

1) Radīt Alūksnes Mākslas skolai labiekārtotu, personību audzinošu un drošu vidi, 

paredzot risināt vides pieejamības nosacījumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tajā 

skaitā ar kustību traucējumiem; 

2) Radīt bāzi Alūksnes Mākslas skolas piedāvātajām mākslas profesionālās ievirzes 

izglītības, mākslas interešu izglītības, kultūrizglītības un ar mākslu saistītu pieaugušo 

tālākizglītības ieguves aktivitātēm Alūksnē, paredzot skolai multifunkcionāla mākslas 

izglītības centra funkcijas un vides pieejamības nosacījumus cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām (to skaitā ar kustību traucējumiem); 
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3) Iekārtot mākslas izstāžu telpas, kuras skola izmantotu ne vien ar izglītības procesu 

saistītu organizatorisku pasākumu rīkošanai, bet regulāri organizētu mākslas darbu 

izstādes; 

4) Renovēt valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – tā saukto Alūksnes Veco pili, kas 

atrodas skaistā vietā Alūksnes ezera krastā, parka zonā, ir Alūksnes vēsturiskās apbūves 

neatņemama sastāvdaļa, klasicisma paraugs vietējā arhitektūrā; 

5)  Radīt priekšnosacījumus bērnu vietu deficīta atrisinājumam pirmsskolas izglītības 

iestādēs Alūksnes pilsētā ar optimizētām izmaksām, atbrīvojot pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” vajadzībām mākslas skolas lietošanā esošās telpas. 

 Pārskata gadā tika turpināti 2007.gadā uzsāktie renovācijas darbi objektā. 

 

5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts "Nepieciešamās 

gājēju ietves izbūve - mierīga pārvietošanās pa Miera ielu Alūksnē". 

 
 Projekta vispārējais mērķis – uzlabot transporta infrastruktūras kvalitāti, lai 

nodrošinātu tās atbilstību pieaugošai satiksmes intensitātei Alūksnē. 

 Specifiskais mērķis – paaugstināt satiksmes vadības un Alūksnes transporta sistēmas 

efektivitāti, uzlabot satiksmes drošību un apkārtējās vides kvalitāti Miera ielā, izbūvējot tai 

nepieciešamo gājēju ietvi. Projekta budžets bija 93 125 lati un tā īstenošanas rezultātā tika 

uzbūvēta gājēju ietve Miera ielā Alūksnē. 

 

 
6.attēls. ERAF finansētā projekta ietvaros Miera ielā 2008.gadā izbūvēta ietve 

 

6. Dalība Izglītības un Zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma” ar projekta pieteikumu 

„Sporta inventāra iegāde Alūksnes pilsētas sākumskolai” 

 

 Projekta izmaksas – Ls 1895, pašvaldības ieguldījums – Ls 947,85, no valsts budžeta – 

Ls 947,80. 

 Projekta ietvaros iegādāts jauns, kvalitatīvs un mācību priekšmeta prasībām atbilstošs 

sporta inventārs Alūksnes pilsētas sākumskolai, lai skolēni varētu pilnvērtīgi apgūt sporta 

nodarbībās paredzēto un kvalitatīvi veikt ārpusklases sporta aktivitātes. 
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7. Dalība Izglītības un Zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma” ar projekta pieteikumu 

„Sporta inventāra iegāde E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” 

 

 Projekta izmaksas – Ls 3455, pašvaldības ieguldījums – Ls 1727,50, no valsts budžeta 

– Ls 1727,50. 

 Projekta ietvaros iegādāts jauns, kvalitatīvs un mācību priekšmeta prasībām atbilstošs 

sporta inventārs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, lai skolēni varētu pilnvērtīgi apgūt 

sporta nodarbībās paredzēto un kvalitatīvi veikt ārpusklases sporta aktivitātes. 

 

 8. Dalība Izglītības un Zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma” ar projekta pieteikumu „Sporta 

inventāra iegāde Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolai” 

 

 Projekta izmaksas – Ls 5999,28, pašvaldības ieguldījums – Ls 2999,64, no valsts 

budžeta – Ls 2999,64. 

 Projekta mērķis - papildināt esošo un iegādāties jaunu, kvalitatīvu un mācību procesam 

atbilstošu sporta inventāru, lai skolēni varētu pilnvērtīgi apgūt treniņu procesā paredzēto. 
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4.2. BŪVNIECĪBA 

 

 Alūksnes pilsētas domes būvvalde pārzina un koordinē būvniecības attīstību Alūksnes 

pilsētas un Alūksnes rajona teritorijas robežās. Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides 

veidošana, būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole atbilstoši Būvniecības 

likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Teritoriālplānošanas noteikumiem, Latvijas 

būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām. 

Būvvalde pārrauga būvniecības procesu savā teritorijā – izskata fizisko un juridisko 

personu iesniegumus, izskata būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumus – uzskaites kartes, 

izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumus vai motivētus atteikumus, izskata, saskaņo un 

akceptē iesniegtos būvprojektus, izsniedz vai reģistrē būvatļaujas, vides vizuālās noformēšanas 

atļaujas, izdod izziņas par būvniecību savā teritorijā. 
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19.shēma. Būvniecības apjoma salīdzinājums Alūksnē pēdējos 4 gados 

 

Pārskata gadā Alūksnes pilsētas domes būvvalde izdevusi 49 būvatļaujas, no kurām 19 

gadījumos izsniegta būvatļauja dzīvojamo māju, bet 30 gadījumos – nedzīvojamo ēku 

būvniecībai vai rekonstrukcijai un renovācijai.  

 

12.tabula 

 

Lielākie būvobjekti 2008.gadā 

 

Objekts Pasūtītājs 

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka A. ĀBOLIŅŠ 

Daudzdzīvokļu mājas gala sienas un jumta 

siltināšana, iekšpagalma bruģēšana 
SIA „ALŪKSNES NAMI” 

Palmu mājas fasāžu remonts, restaurācija I. HINCENBERGA 

Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve 

Pilssalā 
Alūksnes pilsētas dome 

Austuves ceha pagrabstāva ieejas 

rekonstrukcija 
SIA „DZĪPARS – S” 

Ēkas renovācija Mākslas skolas vajadzībām Alūksnes pilsētas dome 

Stadiona Pilssalā rekonstrukcija Alūksnes pilsētas dome 

Dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) 

stacijas izbūve 
SIA „RŪPE” 
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2008.gadā ekspluatācijā pieņemta 31 ēka, tostarp 6 dzīvojamās mājas un 25 

nedzīvojamās ēkas. 

 

13.tabula 

 

Lielākie ekspluatācijā pieņemtie būvobjekti 

 

Objekts Pasūtītājs 

Tirdzniecības centrs  SIA „VALDIS” 

Ietve Miera ielā Alūksnes pilsētas dome 

Alūksnes pilsētas ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu paplašināšana 
SIA „RŪPE” 

Alūksnes rajona vakara (maiņu) un 

neklātienes vidusskolas rekonstrukcija 
Alūksnes rajona padome 

Automātiskā degvielas uzpildes stacija SIA „NESTE LATVIJA” 

Veikala rekonstrukcija SIA „TORNIS DT” 

Dzīvojamās mājas būvniecība SIA „SDA” 

 
Pārskata gadā Alūksnes pilsētas domes būvvalde 3 gadījumos apturējusi būvniecību, 1 

persona saukta pie administratīvās atbildības. 

 

 
7.attēls. Tirdzniecības centrs Pils ielā 9B, Alūksnē 

 

 

Pasūtītājs: SIA „VALDIS” 

Būvuzņēmējs: SIA „VALDIS” 
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8.attēls. Ietve Mierā ielā, Alūksnē 

 

Pasūtītājs: Alūksnes pilsētas dome 

Būvuzņēmējs: SIA „ZDZ” 

 

 
9.attēls. Dzīvojamā māja Latgales ielā 34A, Alūksnē 

 

 

Pasūtītājs: SIA „SDA” 

Būvuzņēmējs: SIA „BM BŪVE” 
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10.attēls. Alūksnes pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

 

Pasūtītājs: SIA „RŪPE” 

Būvuzņēmējs: SIA „STRABAG - BMGS” 

 

 
 

11.attēls. Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas rekonstrukcija Jāņkalna ielā 38, 

Alūksnē 

 

Pasūtītājs: Alūksnes rajona padome 

Būvuzņēmējs: SIA „OZOLMĀJAS” 
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12.attēls. Automātiskā degvielas uzpildes stacija Pils ielā 9C, Alūksnē 

 

Pasūtītājs: SIA „NESTE LATVIJA” 

Būvuzņēmējs: SIA „VALDIS” 

 

 
13.attēls. Veikala rekonstrukcija Torņa ielā 2A, Alūksnē 

 

Pasūtītājs: SIA „TORNIS DT” 

Būvuzņēmējs: SIA „CITA BŪVE” 
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5. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA  

Igaunija 

 

 Veru pilsētas pašvaldība un Veru rajona pašvaldība 

 

 Pārskata gadā turpinās sarakste, apzināti iespējamie turpmākās sadarbības virzieni 

kopīgu projektu un pasākumu īstenošanā. Janvārī parakstīts savstarpējās sadarbības līgums ar 

Veru pilsētas pašvaldību. Maijā Alūksnes pilsētas sportisti piedalījās Veru pilsētas rīkotajās 

sadraudzības pilsētu junioru sporta spēlēs. 

 

 
14.attēls. Veru pilsētas pašvaldības vadītāja Kersti KEOSĀRE un 

Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Viktors LITAUNIEKS parakstīja sadarbības līgumu 

  

Vastselīnas pašvaldība 

 

 Janvārī Vastselīnas pašvaldības vadība ieradās Alūksnē, kur tika parakstīts savstarpējās 

sadarbības līgums starp abām pašvaldībām. Vizītes laikā apzināti iespējamie turpmākās 

sadarbības virzieni kopīgu projektu un pasākumu īstenošanā. 

 

 

Krievija 

 

Pleskava, Pleskavas rajons 

 

 Pārskata gadā turpinājās kontakti ar sadarbības partneriem Krievijā jaunu kopīgu 

projektu izstrādē un turpmākās sadarbības plānošanā. 

 

Nīderlande 

 

 Alūksnes pilsētas dome no Holandes palīdzības fonda Latvijai dāvinājumā saņēmusi 

atkritumu savākšanas un pārvadāšanas automašīnu, kas nodota atkritumu apsaimniekotāja SIA 

„Rūpe” rīcībā. 

 Dāvinājums Alūksnes pašvaldībai bija iespējams, pateicoties firmai „IRADO”, kas šo 

mašīnu izmantojusi iepriekš, un Holandes palīdzības fondam Latvijai. Automašīna tiek 

izmantota atkritumu apsaimniekošanā. 
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15.attēls. Dāvinājumā saņemtā atkritumu savākšanas un pārvadāšanas automašīna nodota 

atkritumu apsaimniekotāja SIA „Rūpe” rīcībā 

 

Zviedrija 

 

 Maijā Alūksnē viesojās sadraudzības pilsētas Sundbibergas (Zviedrija) delegācijas - 

pašvaldības un Lauvu kluba pārstāvji. Vizītes mērķis bija vēlme aktualizēt starp abām 

pašvaldībām noslēgto sadarbības līgumu.  

 Sundbibergas Lauvu klubs maijā Alūksnē nogādāja vērtīgu palīdzības sūtījumu - 

mēbeles, velosipēdus, apģērbus, kā arī reliģiska satura literatūru Ernsta Glika Bībeles 

muzejam. Lauvu kluba pārstāvji Alūksnē apmeklēja Sociālās palīdzības centru, Bībeles 

muzeju, Alūksnes pansionātu, kā arī tikās ar Alūksnes Lauvu klubu un piedalījās Muzeju nakts 

pasākumos. 

 

 
16.attēls. Sundbibergas pārstāvji vizītes laikā Alūksnē apskatīja arī Alūksnes – Gulbenes bānīti 

 

Somija 

 

 Pārskata gadā Alūksnes pilsētas pašvaldība noslēdza savstarpējās sadarbības līgumu ar 

Kuopio pašvaldību.  
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6. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS 

 

6.1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĪBA 

 

 Alūksnes pilsētas domei Zemesgrāmatā reģistrēti zemes īpašumi 229,5 ha 

platībā, kuru kopējā vērtība ir Ls 425 001. Pašvaldības lietošanā ir zeme 274,5 ha 933884 latu 

vērtībā. Alūksnē reģistrētas 125 ielas un 1 tilts. Ielu kopējais garums 68,9 km, no tām ar asfalta 

segumu - 35 km, ar grants segumu - 33,9 km. Ielu braucamās daļas laukums ir 385776m2, no tā 

asfalta segums 238658 m2, grants segums 147118 m2. Tilta uz Pilssalu garums 70 m, laukums 

434 m2. 

 

 Alūksnes pilsētas domes nekustamā īpašuma bilances vērtība 2008.gada 1.janvārī bija 

Ls2199456, 2008.gada 31.decembrī – Ls3282557. Tajā skaitā: 

 2008.gada beigās domes bilancē bija 12 dzīvojamās ēkas un 170 dzīvokļi, to bilances 

vērtība sastāda Ls94304, un 56 nedzīvojamās ēkas ar bilances vērtību Ls936433, 

 transporta būvju bilances vērtība 2008.gada sākumā bija Ls429981, gada beigās – 

Ls1243686, 

 inženierbūvju bilances vērtība 2008.gada sākumā bija Ls356658, gada beigās 

Ls570173, 

 līdz 2008.gada 31.decembrim Zemesgrāmatā reģistrēti 229,5 ha zemes īpašumu, to 

bilances vērtība ir Ls425001, 

 pārējais nekustamais īpašums 2008.gada beigās bilancē sastāda Ls12960. 
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20.shēma. Alūksnes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma vērtības salīdzinājums 5 gados 

 

6.2. 2008.GADĀ ZEMESGRĀMATĀ NOSTIPRINĀTIE 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI 

 

1. „Tīklu sala”; 

2. Latgales iela 8A; 

3. Mazie kapi; 

4. Ziedu iela 8; 

5. Uzvaras iela 4A; 

6. Lielā Ezera iela 16A; 

7. Peldu iela 22; 

8. Ojāra Vācieša iela 8A; 
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9. Pils iela 5; 

10. Latgales iela 3C; 

11. Valkas iela 10A; (pārdots) 

12. Valkas iela19A; 

13. Kārklu iela 5; 

14. Raiņa bulvāris 5. 
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7. ALŪKSNES PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
 

 2008.gadā uzsākts darbs pie Alūksnes pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādes. 

 Alūksnes pilsētas teritoriālā plānojuma grozījumu process uzsākts, balstoties uz SIA 

„Attīstības Projekti un Reklāma” iesniegumu par teritorijas plānotās izmantošanas maiņu, kas 

nepieciešama investīciju projekta virzībai. Iesniegumā izteikts lūgums veikt izmaiņas teritorijas 

plānotajā (atļautajā) izmantošanā daļai teritorijas Ošu ielā 3, Alūksnē, un iekļaut to individuālās 

apbūves zonā. Alūksnes pilsētas teritoriālā plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta saskaņā ar 

Alūksnes pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmumu Nr.197 (sēdes protokols Nr.15, 15.punkts 

) „Par Alūksnes pilsētas teritoriālā plānojuma grozījumiem”, kurā apstiprināts grozījumu 

izstrādes vadītājs un noteikts darba grupas sastāvs, kā arī Alūksnes pilsētas domes 2008.gada 

17.jūlija lēmumu Nr.198 (sēdes protokols Nr.15, 16.punkts) „Par Alūksnes pilsētas teritoriālā 

plānojuma grozījumu darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā 

posma organizēšanu”, ar kuru noteikts darba uzdevums un sabiedriskās apspriešanas laiks. 

 Ar Alūksnes pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumu Nr.217 (sēdes protokols 

Nr.17, 9.punkts) „Par Alūksnes pilsētas teritoriālā plānojuma grozījumu darba uzdevuma 

apstiprināšanu” veiktas izmaiņas sākotnējā darba uzdevumā. 

 Izstrādājot darba uzdevumu, tajā papildus iekļauti šādi tobrīd aktuāli jautājumi, kas 

attiecas uz Alūksnes pilsētas teritoriālo plānojumu: 

 1. Veikt izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā daļai pašvaldības zemes 

īpašuma Baložu bulvārī 8 un iekļaut to komercapbūves zonā. Pamatojums – teritorijas 

nepieciešamība investīciju projekta realizācijai.  

 2. Noteikt sabiedriski nozīmīgas būves Alūksnes pilsētā. Pamatojums – nepieciešams 

palielināt iespējas sabiedrībai ietekmēt pilsētas apbūves procesu veicot sabiedriskās 

apspriešanas. 

 3. Izvērtēt rūpniecisko zonu atbilstību pilsētas attīstībai. Pamatojums – nepieciešamība 

rūpnieciskās zonas pakāpeniski pārvietot no pilsētas vēsturiskā centra un vietām, kur veidojas 

konflikts starp rūpnieciskiem objektiem un tiem pieguļošo pilsētvidi (pamatā dzīvojamo 

apbūvi). 

 4. Aktualizēt nosacījumus par žogu ierīkošanu Alūksnes pilsētā. Pamatojums – 

nepieciešamība sakārtot pilsētas vizuālo ainu. 

 Alūksnes pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atsevišķi punkti tika 

aktualizēti atbilstoši izmaiņām domes struktūrā.  

 Uzsākot sabiedrisko apspriešanu, laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Malienas Ziņas” 

publicēti paziņojumi, kuros norādīta informācija par priekšlikumu iesniegšanas vietu un 

kārtību. Teritoriālā plānojuma grozījumu izstrādei pieprasīti nosacījumi no darba uzdevumā 

minētajām institūcijām. Notika divi sabiedriskās apspriešanas informatīvie pasākumi 

(25.09.2008. un 09.10.2008.), kuros interesenti varēja saņemt skaidrojumus par grozījumiem. 

Tika sagatavota Alūksnes pilsētas teritoriālā plānojuma grozījumu 1.redakcija, kas apstiprināta 

ar Alūksnes pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.25, 

3.punkts ) „Par Alūksnes pilsētas teritoriālā plānojuma grozījumiem” un kurā darba uzdevumā 

iekļautais grozījumu apjoms tika precizēts un papildināts ar redakcionāliem labojumiem.  

 Par teritoriālā plānojuma grozījumu 1.redakciju tika pieprasīti atzinumi no darba 

uzdevumā minētajām institūcijām. Notika sabiedriskās apspriešanas informatīvais pasākums 

(03.12.2008.), kurā interesenti varēja saņemt skaidrojumus par grozījumu 1.redakciju. Cilvēku 

interese par grozījumiem bija niecīga. 

 Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Alūksnes pilsētas teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrādē ievēroti valsts, Vidzemes plānošanas reģiona un Alūksnes rajona 

attīstības plānošanas dokumenti, ņemtas vērā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas 

plānojuma galvenās vadlīnijas rajonu un vietējo teritorijas plānojumu izstrādāšanai. 
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8. KULTŪRA 
 

Pārskata gadā viens no nozīmīgākajiem kultūras notikumiem Alūksnē saistīts ar akciju 

„Gaismas tilti”, kas noritēja 22.augustā. Alūksnes pilsētas dome piedalījās minētajā akcijā un 

iesniedza projekta pieteikumu konkursā par radošāko ideju par godu Latvijas 90.gadadienai. 

Pavisam šim konkursam tika pieteikti vairāk kā 315 tilti no visas Latvijas. Alūksnes pilsētas 

domes projekta pieteikumu konkursam „Gaismas tilti” sagatavoja pilsētvides plānotāja Antra 

LIELMANE un izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta KOVTUŅENKO. 

 

 
17.attēls. Akcija „Gaismas tilti” Alūksnē 

 

Alūksnes pilsētas domes iesniegtais projekts ieguva 1.vietu Latvijā un Alūksnes pilsēta 

kā balvu saņēma Latvijas Mākslas akadēmijas studentu izgatavotu vides objektu Ls 5000 

vērtībā. Šī kolona, kas novietota pie Alūksnes ezera, netālu no Pilssalas tilta, tika svinīgi atklāta 

2008.gada 30.novembrī.  

Vides objekts izveidots kā 21.gadsimta kolonna, kas izgatavota no nerūsējošā tērauda, 

uz kura virsmas izvietota polihroma svētku salūta mozaīka, kas veidota smaltas tehnikā ar 

iestrādātu Latvijas 90.gadadienas svinību moto „Iededzies par Latviju!” un tekstu: „Gaismas 

tilti 2008.gada 22.augustā”. Kolonna ir oriģināldarbs, kuru pēc profesora Alekseja 

NAUMOVA skices veidoja Latvijas Mākslas akadēmijas jaunie mākslinieki Nauris 

KRASTIŅŠ un Edgars KVJATKOVSKIS. 

 

 
18.attēls. Kolonnas atklāšanas pasākumā Alūksnē viesojās arī tās skices autors 

profesors Aleksejs NAUMOVS 
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Par godu Latvijas 90.gadadienai Alūksnes pilsētas domes veiksmīgā sadarbībā ar 

Latvijas fotogrāfu biedrību tika atvērta fotoizstāde „Alūksne un alūksnieši - 2008”. Fotogrāfijās 

redzami gan dabas skati, gan Alūksnes cilvēki. 

Alūksnes pilsētas svētki „Ceļojums uz Gaismas pasauli” augustā iepazīstināja 

apmeklētājus ar Latvijas mākslinieku Gaismas izstādi, deju kolektīvu „Jukums” un 

„Pastalnieki” deju izrādi „Gaismas pasaule”, kora „Sonus” un skolotāju kora „Atzele” 

sadziedāšanos ar tautu, Alūksnes mūzikas skolas vijolnieku ansambļa un Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas saksofonistu priekšnesumu, deju grupas „Solo” dejām izgaismotajā 

Alūksnes Jaunās pils parkā un ugunīgo ūdensrožu pilnajos parka dīķos. Amatniecības radošās 

darbnīcas Alūksnes Pilssalā pulcēja lielu skaitu pasākuma dalībnieku, jo varēja iepazīt Aglonas 

Maizes muzeja ražoto maizīti, klausīties latgaļu valodu, izmēģināt spēkus Tautas lietišķās 

mākslas studijas „Kalme” dalībnieku piedāvātajos darbos, kalt monētas un izmēģināt spēkus 

seno laiku cīņās, kuras vadīja Kokneses seno cīņu meistari. „Izklaides producentu grupa 7” 

visus priecēja ar brīvdabas mūziklu „Vienas vasaras ministrs”. 

 

  
  

  
19. - 22. attēls. Alūksnes pilsētas svētku norises 

 

Alūksnes pilsētas domes rīkotajā Uzņēmēju dienas pasākumā piedalījās 54 uzņēmēji, ar 

kuriem Alūksnes pilsētas domei ir ilgstoša sadarbība, un kuri ir palīdzējuši Alūksnes pilsētas 

domei īstenot dažādas ieceres. Šajā pasākumā uzņēmējiem tika pasniegtas Alūksnes pilsētas 

domes pateicības balvas, uz kurām attēlots Tempļa kalns un Saules tilts. 

 

 

 

 

 

 

 



Alūksnes pilsētas domes 2008.gada publiskais pārskats 

Dārza ielā 11, Alūksnē, LV4301, www.aluksne.lv/dome 59 

8.1. ALŪKSNES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

 

 
23.attēls. Alūksnes pilsētas bibliotēka 

 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka ir vienīgā pašvaldības publiskā bibliotēka Alūksnes 

pilsētā, tā veic Alūksnes rajona galvenās bibliotēkas funkcijas, ir konsultatīvais un metodiskais 

centrs 21 Alūksnes rajona pašvaldību bibliotēkai, notiek sadarbība ar rajona skolu bibliotēku 

metodisko apvienību. 2007.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkai uz 5 gadiem piešķirts reģiona 

galvenās bibliotēkas statuss. 

Bibliotēkā strādā 14 darbinieki, no kuriem 10 ir bibliotekārie darbinieki, direktore, 

datortīkla un informācijas sistēmas administrators un 2 telpu apkopējas. No 2007.gada maija 

bibliotēkā Nodarbinātības Valsts aģentūras projekta “Bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība” 

ietvaros bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā strādā invalīds - bezdarbnieks. Lai uzlabotu 

zināšanas un profesionālo prasmju līmeni, darbinieki regulāri apmeklē seminārus, kursus, 

lekcijas.  

 2008.gads Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir bijis viens no nozīmīgākajiem attīstības 

posmiem, pateicoties Latvijas valsts un Bila & Melindas GEITSU fonda līdzfinansētajam 

publisko bibliotēku attīstības projektam. Tā rezultātā Alūksnes pilsētas bibliotēkā tika uzlabots 

un tagad ir pieejams kvalitatīvs bezmaksas interneta pieslēgums (arī bezvadu), bibliotēku 

lietotāji var strādāt pie 7 jauniem datoriem, kas aprīkoti ar jaunākajām programmām. 

Bibliotēka projekta ietvaros saņēma 1 krāsaino un 1 melnbalto multifunkcionālo iekārtu 

drukāšanai, kopēšanai un skenēšanai. Visi bibliotēkas darbinieki ieguvuši iemaņas darbā ar 

Microsoft Windows Vista un Microsoft Office 2007, datu bāzēm un e-pakalpojumu 

izmantošanu ikdienā, nostiprinājuši zināšanas par bibliotēku lomu sabiedrībā, bibliotēku 

attīstības plānošanā, mūžizglītību, efektīvām pasniegšanas metodēm, lasītāju izpēti, motivēšanu 

u.c. Tas viss ir veicinājis jaunu pakalpojumu ieviešanu bibliotēkā, paaugstinājusies 

apkalpošanas kvalitāte un kultūra. Pateicoties projekta līdzfinansējumam, bibliotēkās 

palielinājies elektroniskās informācijas piedāvājums. 

 2008.gadā veikts telpu remonts Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļai, 

iegādāti jauni plaukti, kas piemēroti mazo lasītāju augumam. Savs stūrītis bērnu literatūras 

nodaļā tagad ir arī pašiem mazākajiem lasītājiem, kuri bibliotēkā ir gaidīti kopā ar saviem 

vecākiem. Arī pusaudžiem būs vieta, kur pārlapot žurnālus, grāmatas vai padiskutēt ar saviem 

vienaudžiem.  
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24.attēls. Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas galvenie statistikas rādītāji 

 

 Bibliotēkas pakalpojumus 2008.gadā izmantojuši 29 % pilsētas iedzīvotāju. Dienā 

vidēji bibliotēku apmeklēja 144 cilvēki un vidēji bibliotēka izsniedza 305 dokumentus. Gadā 

pašvaldība 1 lasītājam grāmatām iztērēja Ls 2,80, periodikai - Ls 1,31. 

 

14.tabula 

 

Rādītāji 2008.gads 2007.gads 2006.gads 

Lietotāju skaits 2646 2624 2909 

Apmeklējumu skaits 44023 47956 49176 

Izsniegums 76280 95201 101798 

 

 Galvenie un aktīvākie bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ir bērni, pusaudži un jaunieši, 

kas sastāda 35 % no visiem apmeklētājiem. Apmeklētāju vecuma sastāvs mainās, palielinoties 

jauniešu īpatsvaram. Bibliotēkas apmeklētāju skaitu negatīvi ietekmē iedzīvotāju skaita 

samazināšanās, nepilnīgs bibliotēkas krājums – izglītojošās un jaunākās literatūras trūkums. Kā 

nozīmīgs iemesls minams arī nepietiekamā informācija par bibliotēku sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

Sabiedriskajā interneta pieejas punktā pastāvīgo lietotāju skaits 2008.gadā bija 316, 

apmeklētāju skaits – 5930, kas ir par 2392 cilvēkiem vairāk nekā 2007.gadā. Interneta lietotāju 

skaits ir pieaudzis un turpina pieaugt, jo, sākot ar 2007.gadu, par piekļuvi internetam un 

datoriem lietotājam nav jāmaksā, ir pietiekami liels interneta ātrums un iespēja strādāt pie 

jauniem datoriem. 

Pirmās iemaņas darbā ar datoru bibliotēku darbinieki iespēju robežās palīdz apgūt 

ikvienam, kas par to izrāda interesi. Šādu iespēju aizvadītajā gadā izmantojuši vairāki 

pensionāri, bibliotekāri palīdz apmeklētājiem, ja nepieciešams noformēt dažādus dokumentus, 

apmaksāt bankas rēķinus, apgūt iemaņas, lai varētu lasīt jaunākās ziņas internetā vai meklēt 

citu informāciju. Bibliotēkas lietotāji, it īpaši studenti, izmanto bezvadu interneta pieslēgumu, 

ierodoties bibliotēkā ar saviem portatīvajiem datoriem. Bezvadu internets (WiFi) pieejams arī 

ārpusē pie bibliotēkas un to var izmantot arī tad, kad bibliotēka ir slēgta. 

 

 

 Bibliotēkas pakalpojumi 

 

 Bezmaksas pakalpojumi: 

1) bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrēšana, konsultācijas par bibliotēkas darba 

kārtību, bibliotēkas krājumu, datu bāzēm, informācijas meklēšanas iespējām; 
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2) grāmatu, laikrakstu, žurnālu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu izsniegšana un 

izmantošana pēc lietotāja pieprasījuma abonementā, lasītavā, bērnu literatūras nodaļā, 

Eiropas Savienības informācijas punktā; 

3) interneta, datoru izmantošana; 

4) informācijas meklējumsistēmu, datu bāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un 

faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 

5) bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši sarīkojumi (izstādes, lekcijas, 

konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiski sarīkojumi, tikšanās u.tml.); 

6) bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu, citu dokumentu un nepieciešamās 

informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām. 

 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Alūksnes 

pilsētas dome. Maksas pakalpojumi:  

1) kopiju izgatavošana no bibliotēkas krājuma iespieddarbiem un citiem dokumentiem; 

2) maksa par iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšanu starpbibliotēku abonementa kārtā 

no citām bibliotēkām − jāsedz nosūtīšanas izdevumi; 

3) lāzerizdruka, skenēšana; 

4) faksa nosūtīšana. 

 Ar 2008.gada decembri bibliotēka piedāvā jaunu pakalpojumu - grāmatu rezervēšanu 

internetā. Tas nozīmē, ka, pieslēdzoties Alūksnes bibliotēkas elektroniskajam kopkatalogam ar 

savu lietotāja vārdu un paroli, lietotājs var redzēt, kādas grāmatas pašlaik viņam ir lietošanā un 

pagarināt to lietošanas termiņu, kā arī rezervēt nepieciešamo izdevumu. Ja nepieciešamais 

iespieddarbs bibliotēkā nav pieejams, apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot 

Starpbibliotēku abonementu (turpmāk – SBA). 2008.gadā Alūksnes rajonā SBA kārtā ir 

saņemti/izsniegti 176 dokumenti. 

2008.gadā apmeklētājiem pieejamas bibliotēkā abonētās elektroniskās datu bāzes - 

Lursoft laikrakstu bibliotēka, NAIS un Letonika, tiek veidots elektroniskais rajona bibliotēku 

kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze, komplektēts lietotāju vajadzībām atbilstošs uzziņu 

literatūras krājums. 

 

Bibliotēkas krājums 

 

Nenoliedzami, viens no galvenajiem priekšnosacījumiem bibliotēkas sekmīgai darbībai, 

ir bibliotēkas krājumu kvalitāte. Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājumā ir 47959 informācijas 

vienības, gada pieaugums 3716 vienības (7,7 % no kopējā krājuma). Tātad bibliotēkās glabājas 

5 vienības uz katru Alūksnes pilsētas iedzīvotāju jeb 18 vienības uz katru lasītāju. 

 81% no krājuma ir grāmatas, 18% - seriālizdevumi (žurnāli) un tikai nepilns 1% - 

elektroniskie un audiovizuālie dokumenti. 58% no visa krājuma ir informācijas resursi 

dažādās nozarēs, 34% ir daiļliteratūra, bet 8% bērnu literatūra. Krājumā 71% izdevumu ir 

latviešu valodā, 26% - krievu, 3% - citās valodās. 
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21.shēma. Alūksnes pilsētas domes piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai 
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Pašvaldības piešķirto līdzekļu apjoms krājuma komplektēšanai, salīdzinot ar 2007.gadu, 

ir pieaudzis par 36%. 2008.gadā bibliotēkā iegādāti jauni izdevumi 7,7% apjomā no bibliotēkas 

kopējā krājuma, grāmatas - 5,5%. 

Lielu ieguldījumu bibliotēku attīstībā sniedz Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras 

programmas “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” (krājumi 

papildinājušies ar 298 vērtīgiem izdevumiem par apmēram 1703 latiem) un „Lasīšanas 

veicināšanas programmas apakšprogramma Bērnu žūrija” (iegūtas 60 grāmatas par apmēram 

186 latiem). 

No 2006.gada Alūksnes pilsētas bibliotēka veido rajona elektronisko kopkatalogu, kurā 

iekļautas ziņas par visām 22 rajona pašvaldību bibliotēkām. Pieeja elektroniskajam katalogam 

internetā iespējama mājas lapā www.albibl.lv sadaļā „Katalogs”.  

Bibliotēkā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts (no 2005.gada - 

Ziemeļaustrumlatvijas „Europe Direct” informācijas punkts), kur atrodami dažādi informatīvi 

materiāli par Eiropas Savienības tēmām, kā arī literatūras izstādes. 2008.gadā bibliotēkas mājas 

lapā publicēti 6 konkursi „Eiropas valstis: vienoti dažādībā” par Itāliju, Vāciju, Franciju, 

Luksemburgu, Beļģiju, Lielbritāniju. Sadarbībā ar rajona laikrakstu „Malienas Ziņas” 

organizēts konkurss „Valodas un mēs”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par visu 

rajonu - veidota novadpētniecības datu bāze, novadpētniecības uzziņu krājums (tematiskās 

mapes, iespieddarbi). 

Lasītavā iekārtotas divas pastāvīgas izstādes – „Alūksnē smel ezerlāsi” un „Alūksne - 

pilsēta tava un mana”, kuras regulāri tiek papildinātas ar jaunākajiem materiāliem. Tāpat šeit 

ikviens var iepazīties ar Alūksnes pilsētas domes lēmumiem, sēžu protokoliem, izstrādātajiem 

attīstības plāniem, kā arī ar tūrisma informācijas bukletiem, kartēm, informācijas biļeteniem. 

Atskaites periodā krājums papildinājies ar Kultūras koledžas studentu diplomdarbiem 

– bibliogrāfiskajiem sarakstiem par Ziemeru, Jaunannas, Jaunlaicenes pagastiem, kā arī 

pētījumu par novadpētniecības darbu Alūksnes rajona bibliotēkās, kā arī ar audiovizuālajiem 

materiāliem, piemēram, par Liepnas folkloru - „Veretīsi, raugetīsi”, par Valentīnu Pelēci, 

grāmatas „Neuzziedējušie vārdi” prezentācija. 

Atskaites periodā turpinājās Alūksnes rajona padomes un Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas organizētais rajona pašvaldības bibliotēku, muzeju, tautas namu, mūzikas un 

mākslas skolu ikgadējais konkurss „Es stāstu par savu pagastu”. Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

darbinieki kopā ar pārējām pilsētas kultūras iestādēm veidoja pasākumu veltītu Alūksnes 

darbīgākajām sievietēm „Būt dzīves vidū”. 

2008.gada novembrī tika atzīmēta novadnieka dzejnieka Ojāra VĀCIEŠA 75 gadu 

jubileja. Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļa organizēja literāro darbu konkursu 5. – 

12.klašu audzēkņiem „Bez skaņas krīt lapas”, kas guva necerēti lielu atsaucību - tajā piedalījās 

119 dalībnieki no 15 rajona skolām, kuri iesniedza 150 darbus. Sadarbībā ar Alūksnes rajona 

padomi un Eiropas Komisijas Ziemeļaustrumlatvijas „Europe direct” informācijas punkta 

Alūksnes filiāli Alūksnes pilsētas bibliotēka Ojāra VĀCIEŠA dzimtajā Trapenes pagasta 

kultūras namā organizēja Dzejnieka jubilejas atcerei veltītu tematisku sarīkojumu „Dzejnieks 

un viņa laiks”. 

Pārskata gadā turpinājās Alūksnes pilsētas bibliotēkas sadarbība ar rajona literātu 

klubu „Ezerlāse”. Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar „Ezerlāsi” un laikrakstu „Malienas 

Ziņas” organizēja eseju konkursu rajona literātiem „Ojāra VĀCIEŠA daiļrade un personība 

manā dzīvē”. Darbu izvērtējums, apbalvošana rajona literātu tradicionālajā gadskārtējā Gada 

lielajā tikšanās reizē pirms Ziemassvētkiem. 

15.tabula 

 

Atbalstītie Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekti 

 

Projekta nosaukums Summa (Ls) Atbalstītājs 

Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde 

publiskajām bibliotēkām 

298 izdevumi par 

Ls 1702,93 

Valsts 

Kultūrkapitāla fonds 
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Lasīšanas veicināšanas programmas 

apakšprogramma Bērnu žūrija 

60 grāmatas par 

Ls 185,91 

Valsts 

Kultūrkapitāla fonds 

Pirmā tikšanās ar bibliotēku (projekta 

turpinājums no 2007.gada) 

Grāmatas mazajiem 

lasītājiem 

Valsts 

Kultūrkapitāla fonds 

„Alūksnes rajona darbinieku tālākizglītība” Ls 250 Valsts 

Kultūrkapitāla fonds 

„Dzejnieks un viņa laiks” (O.VĀCIETIM - 

75) 

Ls 200 Alūksnes rajona 

padome, kultūras 

projektu konkurss 

Ziemeļaustrumlatvijas „EUROPE DIRECT 

informācijas tīkla” konsorcija izveide - 

sadarbībā ar Gulbenes un Madonas 

bibliotēkām 

Finansējums Gulbenes 

bibliotēkas budžetā 

Eiropas Komisija 

Projekts „Bezdarbnieku subsidētā 

nodarbinātība” (turpinājums no 2007.gada) 

Ls 1560 Nodarbinātības 

Valsts aģentūra 

 

 
25.attēls. Projekta “Alūksnes rajona bibliotēku darbinieku tālākizglītība” ietvaros notiek bibliotēku darbinieku 

apmācības darbā ar bērniem un jauniešiem 

 

Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka akreditācijas procesā ieguvusi reģiona galvenās bibliotēkas 

statusu, tādēļ tā darbojas kā sava rajona bibliotēku metodiskais centrs. Sadarbībā ar Valsts 

kultūras eksperti Alūksnes rajonā un rajona padomes kultūras padomnieci Astrīdu BĒTERI 

2008.gadā bibliotēka ir organizējusi 9 seminārus. 

 Ir aktivizējusies sadarbība ar rajona skolu bibliotēku metodisko apvienību.  

 2008.gadā bibliotēka iegādājās multimediju projektoru un ekrānu, kas nepieciešams gan 

bibliotēkas organizētajos pasākumos, gan bibliotekāru tālākizglītības kursu nodrošināšanā un 

kvalitatīvu bibliotekāro stundu pasniegšanā skolēniem. 

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas galvenais finansētājs ir bibliotēkas dibinātājs - Alūksnes 

pilsētas pašvaldība. Pamatojoties uz Alūksnes rajona padomes 2005.gada 27.oktobra lēmumu 

(prot.nr. 11, 4.p.), Alūksnes rajona padome piešķir finansējumu rajona galvenās bibliotēkas 

funkciju veikšanai, apstiprinot katra saimnieciskā gada rajona padomes budžetu - Ls13501. 

2008.gadā bibliotēkai tika piešķirta mērķdotācija no valsts - Ls3040, lai nodrošinātu bibliotēku 

lietotājiem bezmaksas interneta pieeju un elektronisko datu bāzu izmantošanu. Pārējo 

finansējumu bibliotēkas darbībai nodrošina Alūksnes pilsētas pašvaldība. Sniedzot maksas 

pakalpojumus, iekasēti Ls453. 
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Interesantākie Alūksnes pilsētas bibliotēkas pasākumi 2008.gadā 

 

1) diskusija projekta „Trešais tēva dēls ” ietvaros par bibliotēku resursu izmantošanu, kurā 

piedalījās rakstniece un bērnu izdevniecības „Liels un Mazs” redaktore Inese 

ZANDERE, mārketinga projektu vadītājs, mūziķis Pauls ĶESTERIS un reklāmas 

speciāliste, mūziķe Māra UPMANE; 

 
26.attēls. Diskusijā piedalās Māra UPMANE (no labās), Inese ZANDERE un Pauls ĶESTERIS 

 

2) Alūksnes rajona 7.grāmatu svētki, kuru laikā notika „Latvijas Avīzes” vadītā politiskā 

diskusija „Iespējas un izaicinājumi pierobežas pašvaldībās”, piedalījās Reģionālās 

attīstības un pašvaldību ministrs Edgars ZALĀNS, Saeimas deputāti Krišjānis 

KARIŅŠ, Dzintars RASNAČS, Staņislavs ŠĶESTERS. Ar svētku apmeklētājiem tikās 

literāti Dina BALODE, Ēriks HĀNBERGS, Aivars BERĶIS un Inese ZANDERE; 

3) izglītojošs seminārs „Kultūras mantojums un sabiedrība: Vācijas un Latvijas kultūras 

sakari”, kurā piedalījās Gētes institūta Rīgā darbinieces Sibilla DEZALĀRS un Zigrīda 

MUROVSKA un pastāstīja par Gētes institūta aktivitātēm Latvijā, kā arī par bibliotēku 

sistēmu Vāciju; 

4) bibliotēku nedēļā – tikšanās ar literāti Santu MEŽĀBELI, ar kapelānu Dāvidu 

ŠTERNU, Ineses PRIEDNIECES pildspalvu kolekcijas izstāde; 

5) ES informācijas aģentūras ceļojošā izstāde „Šengenas līguma telpa”; 

6) tikšanās ar novadpētnieku, baltu kultūras pētnieku Ojāru OZOLIŅU; 

 
27.attēls. Tikšanās ar novadpētnieku, baltu kultūras pētnieku Ojāru OZOLIŅU 

 

7) literāro darbu konkurss rajona skolu audzēkņiem „Bez skaņas krīt lapas…”, veltīts 

dzejnieka – novadnieka O. VĀCIEŠA 75. jubilejai; 

8) konkurss Eiropas valodu dienai „Valodas un mēs” laikrakstā „Malienas Ziņas” un 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapā www.albibl.lv; 
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9) tematisks sarīkojums „Dzejnieks un viņa laiks” /O.VĀCIETIM – 75/, kurā piedalījās 

O.VĀCIEŠA memoriālā muzeja direktore I.ĶĪSE, aktieris R.PLĒPIS un komponists 

V.ZILVERIS; 

10) erudīcijas konkursi Alūksnes sākumskolas audzēkņiem „Brīvdomības zeme Francija” 

un „Eiropas zaļais dārgakmens - Slovēnija”; 

11) erudīcijas konkursi Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapā www.albibl.lv „Eiropas 

valstis: vienoti dažādībā” par ES dalībvalstīm Vāciju, Lielbritāniju, Beļģiju, 

Luksemburgu, Franciju un Itāliju; 

12) Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā „Mīlot Ziemeļvalstis” bibliotēkā notika neparasti 

interesanta tikšanās ar Vitas ANDERSENAS grāmatas "Petrīnes lakkurpes" varoni 

Petrīni. Teatralizētā uzvedumā Petrīne bērnus iepazīstināja ar saviem piedzīvojumiem 

un nedarbiem. 

 

8.2. ALŪKSNES PILSĒTAS TAUTAS NAMS 

 

 Alūksnes pilsētas Tautas nams savā pastāvēšanas 81.gadā turpināja aizsāktos darbus un 

pulcināja alūksniešus un viesus uz dažādiem pasākumiem. Daļa no tiem jau izveidojušies kā 

tradīcija. Piemēram, arī 2008.gadā turpinājās sadarbība ar profesionālajiem teātriem. Iespēju 

noskatīties 7 izrādes izmantoja ap 3647 skatītāju. Tradicionālo „Bānīša svētku” raibo 

programmu vēroja ap 639 skatītāju. Kupli apmeklēti – apmēram 700 dalībnieku - bija arī 

„Bērnu svētki”. 

 

 
28.attēls. Tradicionālie Bānīša svētki septembrī pulcēja vairākus simtus skatītāju 

 

 18.novembra pasākumā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu korim tika 

piedāvāta vienreizēja iespēja dziedāt kopā ar Nacionālā teātra aktieri Juri HIRŠU. 

 2008. gadā Tautas nams aicināja alūksniešus uz kino demonstrāciju. Trīs seansos rādīja 

latviešu kinofilmu „Rīgas sargi” un vienā - filmu bērniem „Kur pazudis Elvis?”. Visi kino 

demonstrējumi bija labi apmeklēti un tos noskatījās 1202 interesenti. Tas liek secināt, ka kino 

alūksniešiem ir nepieciešams. 

 Paralēli Tautas nama rīkotajiem pasākumiem 2008.gadā 11 amatierkolektīvos darbojās 

291 pašdarbnieks. Tā kā šis gads bija XXIV Vispārējo Dziesmu un XIV Deju svētku gads, seši 

kolektīvi (skolotāju koris „Atzele”, jauktie kori „Dzelme” un „Sonus”, senioru koris 

„Brūklenājs”, deju kopa „Jukums” un Tautas lietišķās mākslas studija „Kalme”) ar savu darbu 

pierādīja, ka ir pilntiesīgi šo svētku dalībnieki un neizpalika arī rezultāti. Tā, piemēram, 

skolotāju koris „Atzele” (diriģenti Jānis BALTIŅŠ un Ina PEREVERTAILO) Vidzemes koru 

skatē A grupā ieguva 1.vietu un izcīnīja tiesības piedalīties fināla koru karos, bet latviešu tautas 

tērpu skatē, kas notika Dziesmu svētku ietvaros, iekļuva laureātos un ierindojās 3.vietā koru 
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grupā. Savukārt deju kopa „Jukums” (vadītāji Inita un Agris VEISMAŅI) Latvijas deju 

kolektīvu fināla skatē D grupā jau otro reizi izcīnīja 1.vietu un latviešu tautas tērpu skatē deju 

kolektīvu grupā saņēma īpašo balvu. 

 

 

 
29.attēls. Deju kopa „Jukums” XXIV Vispārējo Dziesmu un XIV Deju svētku gājienā 

 

 Kaldinot panākumus latviešu tautas tērpu skatē, liels nopelns ir Tautas lietišķās mākslas 

studijai „Kalme” (vadītāja Renāte PILIPA). Ar studijas palīdzību lielajiem svētkiem tika 

saposti arī citi Tautas nama kolektīvi. TLMS „Kalme” veikumu interesenti varēja aplūkot 

izstādēs, kas tika rīkotas Dziesmu svētku ietvaros un gadatirgū Vērmanes dārzā. 

 Tautas nams lepojas ar šiem kolektīviem, jo tie Latvijas mērogā ir pamanīti. 

 Teātra nozarē no Tautas nama kolektīviem panākumi ir Ulda SEDLENIEKA Alūksnes 

Tautas teātrim „Slieksnis” (režisore Daiga BĒTERE). Tas 2008.gadā ar diviem iestudējumiem 

piedalījās Latvijas amatierteātru izrāžu parādes atlases skatēs. Gada sākumā ar A.EGLĪŠA 

lugas „Karmen, Karmen” iestudējumu kolektīvs piedalījās atlases skates 2.kārtā Jēkabpilī, bet 

gada nogalē - ar M.ZĪVERTA lugas „Teātris” iestudējumu atlases skates 2.kārtā Gulbenē. Tas 

uzskatāms par nopietnu panākumu, ņemot vērā, ka Latvijā darbojas ap 280 amatierteātriem, bet 

2.kārtā katrā novadā piedalās ne vairāk kā 10 izrādes. 

 2008.gadā trīs Tautas nama kolektīvi savas prasmes rādījuši ārzemēs. Skolotāju koris 

„Atzele” devās uz Austriju, lai piedalītos Latvijas 90.gadadienai veltītā pasākumā „Latvija svin 

svētkus kopā ar draugiem”. Jauktais koris „Sonus” (vadītājas Ināra KRAVALE un Vita 

VĒRDIŅA) sniedza četrus koncertus Vācijā, bet netradicionālo deju kopa „Sidraba pavediens” 

(vadītāja Nellija SLIŠĀNE) bija koncerttūrē pa Poliju, Čehiju un Vāciju. Kā tradīcija 

izveidojusies deju kopas „Jukums” koncertēšana Igaunijā. 

 Senioru koris „Brūklenājs” (diriģents Dainis STROŽA), deju kopa „Rota” (vadītāja 

Nellija SLIŠĀNE) un „Ievas teātris” (režisore Ieva MALTENIECE), tāpat kā citi Alūksnes 

pilsētas Tautas nama amatierkolektīvi, savu prasmi ir rādījuši gan savās mājās, gan kaimiņu 

rajonos. 

 Gada nogalē deju kopa „Jukums”, piedaloties Tautas lietišķās mākslas studijai 

„Kalme”, ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona padomes 

atbalstu alūksniešus iepriecināja ar koncertuzvedumu „Tāds mūžiņš liniņam”. Arī Ulda 

SEDLENIEKA Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis” savas darbības nodrošināšanai 2008.gadā ar 

diviem projektiem ir piesaistījis finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda. 

 Lai radītu patīkamu gaisotni darbam un svētkiem, nemitīgi jādomā par tautas nama ēkas 

saglabāšanu. Telpas tiek sakārtotas pakāpeniski, lai gan ēkai būtu nepieciešami nopietni 

remontdarbi. Tā piemēram, 2008.gadā tika atjaunotas krāsnis uz lielās zāles skatuves un teātra 
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kamerzālē, bet, uzklausot veco ļaužu vēlmes, ierīkotas kāpņu margas tualetē un uz ieeju lielajā 

zālē. 

 

8.3. ALŪKSNES MUZEJS 

 

 Alūksnes muzejs ir Alūksnes pilsētas domes struktūrvienība. Tas darbu sācis 1959.gada 

1.aprīlī. 

Alūksnes muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Alūksnes pilsētas 

pašvaldības iestāde, kura pastāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, 

Latvijas Muzeju padomi, radošajām apvienībām, fondiem u.c. ieinteresētajām organizācijām 

realizē pašvaldības autonomās funkcijas materiālo un nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanā. 

Muzeja darbības pamats ir Alūksnes pilsētas domes 2007.gada 6.augustā apstiprināts Nolikums 

(lēmums nr.255, protokols Nr.19. 17.p.). 

Lai nezaudētu lokālo identitāti, muzeja misija ir veicināt interesi un izpratni par 

Alūksnes vēsturi, īpaši skolu jaunatnes vidū, saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, izceļot tā 

savdabību, sākot ar senākajām liecībām, veikt tā izpēti un nodrošināt pieejamību sabiedrībai. 

 

 
30.attēls. Alūksnes muzejs atrodas Alūksnes Jaunajā pilī 

 

 Pārskata gadā muzejam mainīts nosaukums no „Alūksnes novadpētniecības un mākslas 

muzejs” uz „Alūksnes muzejs”. Muzejā notikusi galvenā krājuma glabātāja maiņa, darbu sāka 

jauni speciālisti - izstāžu organizatore un vēsturniece. Noslēgts līgums ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru projektā ”Pasākums noteiktām personu grupām” par invalīda darba vietu muzejā uz 2 

gadiem (informācijas ievadīšanas operators). Krājuma saglabāšanas apstākļu (mitruma un 

pelējuma riska samazināšanai) nodrošināšanai veikta ventilācijas sistēmu attīrīšana. Uzlabota 

un pilnveidota krājuma aizsardzības drošības sistēma, apsardzes un ugunsdrošības 

signalizācijas. Iestādes akreditācija atlikta līdz 2009.gada 30.septembrim. 

 2008.gadā Alūksnes muzejā uzsākta krājuma uzskaites dokumentācijas sakārtošana 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, un krājuma funkcionālas priekšmetu topogrāfijas un 

kartotēku sistēmas izveidošana. Paralēli veikta krājuma satura izvērtēšana atbilstoši misijai un 

krājuma saglabāšanas apstākļu uzlabošanas pasākumi, kā arī strādāts pie krājuma pieejamības 

nodrošināšanas, pārskata periodā no krājuma izmantotas 878 krājuma vienības (attiecībā pret 

2007.gadu 297%). 

 Balstoties uz krājuma kolekciju un citu avotu izpēti, izveidotas 2 izstādes un uzsākts 

izpētes darbs pamatekspozīcijas izveidei. 

 Sabiedrības izglītošanai un kultūrvēstures popularizēšanai vietējos laikrakstos publicēti 

48 muzeja speciālistu raksti. 
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 Pamatojoties uz muzeja krājumu, izstāžu, ekspozīciju darbu, piedāvātas esošās 

muzejpedagoģiskās programmas un izstrādātas jaunas, salīdzinot ar 2007. gadu, trīskārt 

pieaudzis realizēto nodarbību skaits. Apmeklētāju skaits pārskata gadā, salīdzinot ar 

2007.gadu, samazinājies par 5%, ko var skaidrot ar to, ka 2008.gadā muzejs vairs neveica 

tūrisma organizācijas pakalpojumus pilsētā. 

 

16.tabula 

 

Finanšu piesaistei iesniegtie projekti 

 

Projekta nosaukums Institūcija, kurai projekts 

iesniegts 

Prasītā 

summa, 

Ls 

Saņemtais 

finansējums, Ls 

Alūksnes muzeja 

arheoloģijas kolekcijas 

priekšmetu restaurācija 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 

(VKKF) 

850 700 

Jauniešu pētnieciskās 

darbības veicināšana 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 500 nav 

Akcija „Muzeju nakts 2008” Muzeju valsts pārvalde (MVP) 560 200 

Akcija „Muzeju nakts 2008” Alūksnes rajona padome 560 200 

Ceļojošās izstādes un 

interaktīvo nodarbību 

veidošana „Krustpunktā” 

VKKF MVP Kultūras 

programma „Nacionālas 

nozīmes projekti akreditētajos 

muzejos” 

800 nav 

Jaunāko tehnoloģiju 

pielietojums krājuma vērtību 

saglabāšanā un 

kultūrvēsturisko tradīciju 

popularizēšanā Alūksnes 

muzejā 

VKKF Vidzemes kultūras 

programmu konkurss 

2309 nav 

Jaunāko tehnoloģiju 

pielietojums krājuma vērtību 

saglabāšanā Alūksnes muzejā 

VKKF MVP Kultūras 

programmas „Nacionālas 

nozīmes projekti akreditētajos 

muzejos” 

2919 nav 

Jaunās pils Dienvidu puses 

kāpņu telpas logu restaurācija 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 6874 500 

Jaunās pils Dienvidu puses 

kāpņu telpas logu restaurācija 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 6060 2000 

 

 Pārskata periodā eksponētās un atklātās izstādes muzejā 

 

 Jāņa Selgas „Senpils stāsti”, „Arhitektūras konkursa skices”, Latvijas Ainavu arhitektu 

projektu darbi, Viļņa Blūma fotogrāfijas, „Latvijas ekslibris”, Viktora Litaunieka zirgu 

kolekcija, Zigrīdas Ilenānes „Dzīve kā ziedi”, „Skolotāju vaļasprieki”, „Latvijas arhitektūras 

labāko darbu skate 2007”, „Alūksnes fotogrāfi 20.gs. un mūsdienās”, „Latvijas Brīvības cīņas 

1918.-1920.”, Vilhelma Mihailovska fotogrāfiju izstāde „Ojārs. Atgriešanās”, „Alūksnes 

rudens 2008”, bērnu radošo darbu izstāde „Latvijai 90”, „Krustpunktā”, „Tērpi un rotas”. 

 

 Pārskata gadā rīkotie tematiskie (muzejiskie) pasākumi 

 

 Jāņa Selgas izstādes „Senpils stāsti” atklāšana, Leo Koklem veltīta atmiņu pēcpusdiena 

„Ciemos pie Leo”, „Mēs Latvijai” konkursa ietvaros prezentācija „Sievietes mūžs”, 

komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai represēto kluba „Sarma” atceres pasākums, 
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izstādes „Latvijas ekslibris” noslēgums, Lūcijas Ķuzānes grāmatas „Aleksandrs” atvēršanas 

svētki, ekspresizstādes „Aleksandrs Pelēcis” atklāšana, akcija „Muzeju nakts” „Nāc ciemos pie 

Fitinghofa!”, laikraksta „Diena” rīkotā akcija „Piedzīvosim Jāņus!”, Zigrīdas Ilenānes 

personālizstādes „Dzīve kā ziedi” atklāšana, izstādes „Skolotāju vaļasprieki” atklāšana, 

izstādes „Alūksnes fotogrāfi 20.gs un mūsdienās” atklāšana, izstādes „Alūksnes rudens” 

atklāšana, Vilhelma Mihailovska fotogrāfiju izstādes „Ojārs. Atgriešanās” noslēgums, 

amatnieku darbnīcas „Zelta pavediens” izstādes „Tērpi un rotas” atklāšana. 

 Pārskata gadā īstenotas šādas muzejpedagoģiskās programmas: „Iepazīsti priekšmetu!”, 

„Alūksnes novads pagātnē”, „Gadskārtas – Miķeļdiena, Ziemassvētki”, „Galda piederumi”, 

„Izšuvumi – monogrammas”. 

 2008.gadā Alūksnes muzejs uzsācis sadarbību ar Aleksandra Puškina biedrību ar mērķi 

izdot kopīgu grāmatu un ar Pērnavas krievu ģimnāziju, lai veicinātu dažādu valstu kultūras 

izpratni. 

17.tabula 

 

Muzeja pētniecisko darbu tēmas 

 

Autors Tēmas nosaukums Termiņš Mērķis Izstrādes stadija 

M.Semjonova Alūksnes pilsētas vēsture 2008.-2012. Pastāvīgā 

ekspozīcija 

Turpinās materiālu 

apzināšana krājumā, 

arhīvā 

M.Semjonova Alūksnes fotogrāfi 20.gs. 

20.-30.g. 

2008. Izstāde Atklāta izstāde  

J.Baltaisbrence Vidzemes kultūras un 

sociālās dzīves 

raksturojums 17.gs.beigās 

Ernsta Glika dokumentāro 

avotu kontekstā (vācu val.) 

2008.- 2009. Referāts Darbs turpinās 

 

 Pārskata gadā muzeja darbinieki piedalījušies konferencēs: Vidzemes reģiona vadošo 

kultūras darbinieku konferencē „Radošā industrija. Lielpilsēta un province. Iespējas”, Muzeju 

valsts pārvaldes rīkotajās konferencēs „Nacionālais muzeju krājums - resurss izglītībai, 

zinātnei, sabiedrības attīstībai”, „Muzeju darbinieka profesija - esošā un vēlamā”, „Muzeju 

nozares pārvaldība un muzeju attīstības perspektīvas” un starptautiskajā konferencē „Meklējot 

etniskās pašapziņas atspulgus tautas apģērbā 12. - 21.gs.”. 

               18.tabula  

 

Nozīmīgākie saimnieciskie pasākumi 

 

Veiktais pasākums Finansējuma avots 

Pils pagalma ārdurvju izgatavošana un nomaiņa Pašvaldība 

Pils tornīša vējtvera logu restaurācija VKKF, pašvaldība 

Pils jumta remonts Pašvaldība 

Pils dūmvadu un ventilācijas šahtu attīrīšana, gaisa cirkulācijas 

nodrošināšana visā ēkā, ēkas paaugstināta mitruma un pelējuma riska 

novēršana 

Pašvaldība 

Apsardzes sistēmas pilnveidošana krājumā un jaunas izbūve pils 

pagalma otrajā ieejā 

Pašvaldība 
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9. TŪRISMS 
 

15.Starptautiskā tūrisma izstādē - gadatirgū „Balttour - 2008” Alūksnes pilsēta pirmo 

reizi piedalījās ar 3 jauniem tūrisma produktiem - reklāmfilmu par Alūksni „Alūksne - labākā 

vieta tūristiem”, informatīvo bukletu par Alūksnes pilsētas ievērojamākajām vietām, 

naktsmītnēm, ēdināšanas pakalpojumiem un pastkarti „Alūksne tevi gaida!”, kurā ikkatrs 

interesents varēja iegūt informāciju par lielākajiem pasākumiem Alūksnes pilsētā 2008.gadā. 

Tika saņemtas uzslavas par Alūksnes pilsētas stenda noformējumu. Daudzu pašvaldību 

vadītāji, tūrisma aģentūru un izstādes „Balttour - 2008” rīkotāju pārstāvji interesējās par stenda 

tehnisko izpildījumu. Stenda izveidošanas ideju izpildīja un īstenoja mākslinieki Antra 

LIELMANE un Ivars VECĀNS. Virs stenda pie halles griestiem tika nostiprināta plāksne ar 

abpusēju Alūksnei raksturīgu attēlu atveidojumu (vienā pusē - Glika tulkotā Bībele, otrā pusē - 

Saules tilts un Tempļa kalns), zem plāksnes atradās rotējošs uzraksts „Alūksne”, ko varēja 

redzēt no abām halles ieejas vietām. 

 

 
31.attēls. Alūksnes stendā strādāja tūrisma speciāliste Santa SVARA 

 

Tūrisma filmu skates apbalvošanas pasākumā tika nominētas 3 galveno balvu 

ieguvējas: Austrija, Latvija un Dānija, kā arī pasniegti 5 Atzinības raksti labākajām tūrisma 

filmām. Tūrisma filmu skatē, kurā piedalījās 55 filmas no 16 valstīm, startējot kopā ar tādām 

profesionālām studijām kā Televīzijas un video parks, A.Epnera studija „AVE”, Latvijas 

televīzija, Vides filmu studija, Production Superfilm (Vīne), Libra film (Serbija), Tetraktys 

Films production (Kipra), Brains@pictures (Austrija) un citām Alūksnes pilsētas domes 

pasūtītajai un alūksnieša Eināra GROSA uzņemtajai filmai „Alūksne - labākā vieta tūristiem” 

tika pasniegta Atzinība, kas ir vērtējams kā milzīgs panākums Alūksnei. Filmu veidoja 

operators Einārs GROSS, teksta autore Ilona RIEKSTIŅA un oriģinālmūzikas autors Gunārs 

PLUKŠS.  

Izstādes „Balttour - 2008” laikā tika iegūti daudzi sadarbības piedāvājumi dažādu 

pasākumu rīkošanai Alūksnē, notika intensīva tūrisma informācijas apmaiņa, iegūta lieliska 

pieredze tūrisma sfēras attīstības iespējām pierobežā.  

Pirmo reizi Alūksnes pilsētas vēsturē Alūksne tika reklamēta kā tūrisma galamērķis 

Briselē 2008. gada 16.martā, kur notika plaša mēroga publicitātes pasākums „Brisele - Eiropas 

galvaspilsēta”, kura ietvaros LR pārstāvniecība, Latvijas vēstniecība Beļģijā, Latvijas 

Pašvaldību savienības birojs Briselē un Rīgas reģions un pilsēta rīkoja Latvijas atvērto durvju 

dienu, pasākumu ar mērķi popularizēt Latviju kā valsti un Latvijas pašvaldības kā tūrisma 

galamērķi. 
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Alūksnes tūrisma informācijas centrs 
 

Alūksnes tūrisma informācijas centrs (turpmāk tekstā – Alūksnes TIC) atvērts kopš 

2008.gada 2.aprīļa. Alūksnes TIC apkalpo ārvalstu un vietējos tūristus, kā arī iedzīvotājus. TIC 

galvenais uzdevums ir sniegt informāciju pilsētas viesiem par tūrisma pakalpojumiem Alūksnē 

un tās rajonā. 

 

Alūksnes TIC uzdevumi 

 

1) Sniegt informāciju par tūrisma pakalpojumiem pilsētā un rajonā centra apmeklētājiem; 

2) Organizēt ekskursijas; 

3) Izstrādāt individuālos maršrutus; 

4) Piedāvāt tūrisma informāciju (bukletus, ceļvežus) par Alūksni un rajonu, kā arī par 

citām Latvijas pilsētām. 

Tūrisma informācija par Alūksnes rajonu un citām Latvijas pilsētām pieejama vairākās 

valodās un pārskata gadā tā bija pieejama bez maksas. Alūksnes TIC darbojas piecas dienas 

nedēļā – no otrdienas līdz sestdienai. 

Alūksnes TIC apkopota apmeklētāju un interesentu statistika par deviņiem mēnešiem. 

Statistikas datus apkopo, uzskaitot TIC apmeklētājus, saņemtos zvanus un elektroniskā pasta 

vēstules. Kopējais apkalpoto visu veidu klientu skaits pārskata gadā ir 1023. Visnoslogotākie ir 

pavasara un vasaras mēneši, kad pieaug ceļotāju skaits. Vairāk kā 35% no Alūksnes TIC 

apmeklētājiem ir ārvalstu tūristi, kopā 362. 

Ārvalstu tūristu skaits Alūksnes TIC 2008.gadā

Vācija; 83

Somija; 34

Anglija; 19

Krievija; 15

Cita; 56

Igaunija; 156

 
22.shēma. Ārvalstu tūristu skaits Alūksnes tūrisma informācijas centrā 2008.gadā 

 

Tūristus visvairāk interesējošā informācija: 

1) Apskates vietas (daba, kultūrvēsture) Alūksnes pilsētā un rajonā; 

2) Muzeji pilsētā un rajonā; 

3) Naktsmītnes pilsētā un rajonā; 

4) Ekskursiju iespējas pilsētā; 

5) Bānītis; 

6) Atpūtas un sporta pasākumi pilsētā un rajonā un cita informācija. 

 

2009. gadā plānots: 

1) Slēgt sadarbības līgumu ar Alūksnes rajona padomes tūrisma speciālistēm;  

2) Uzsākt suvenīru tirdzniecību tūrisma informācijas centra telpās, kā arī ieviest maksas 

pakalpojumus – kopēšana, maksas bukleti u.c.; 

3) Veicināt sadarbību starp tūrisma uzņēmējiem Alūksnes pilsētā un rajonā organizējot 

seminārus; 

4) Izstrādāt jaunus tūrisma maršrutus pa pilsētu un rajonu. 
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10.  SPORTS 
 

2008.gadā Alūksnes pilsētas dome izsludināja sporta pasākumu projektu konkursu 

2008.gadam. Tika saņemti un atbalstīti 11 sporta pasākumi: „Ģimeņu sporta diena - Es 

mamma, tētis”, VIII Starptautiskais Alūksnes Ziemassvētku džudo turnīrs, Alūksnes pilsētas 

čempionāts futbolā jauniešiem, stafešu diena - 2008, jauno ceļu satiksmes dalībnieku 

sacensības Alūksnes skolu 4. - 6.klašu skolēniem, veloorientēšanās sacensības, veiklības 

braucieni bērniem, Alūksnes atklātais čempionāts orientēšanās „Alūksne Open 2008”, 

Alūksnes kauss svaru stieņa spiešanā guļus 6. Latvijas kausa posms, sporta diena „Nāc un 

piedalies”. 

Pirmo reizi Alūksnes pilsētā norisinājās Pasaules sadraudzības skrējiena „The world 

harmony run 2008” posms, kurā piedalījās arī Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta 

skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņi un ikviens interesents. 

 

 
32.attēls. Pasaules sadraudzības skrējiena posms Alūksnē 

 

Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo, vieglatlētikas un basketbola 

nodaļu audzēkņi piedalījās Dvīņu pilsētu junioru sporta spēlēs Veros (Igaunijā), kuras tiek 

organizētas regulāri katru gadu maijā. 

2008.gada 7.jūnijā Alūksnē norisinājās Starptautiskās riteņbraukšanas sacensības 

„Keggi Velo”, kurās piedalījās 87 dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Krievijas. 

„Keggi Velo” sacensību ietvaros notika kalnu velosipēdu sacensības pa pilsētas ielām, kurās 

piedalījās 68 riteņbraucēji. 
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33.attēls. „Keggi velo 2008” pulcēja velosportistus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas 

 

17. un 18.jūlijā Alūksnē notika Eiropas čempionāts ūdens motosportā F-2 klasē. 

Prestižajā 2.formulas klasē bija pārstāvēta Latvija, Vācija, Somija, Zviedrija. Latvijas 

čempionātā par uzvaru cīnījās 72 ūdens motosportisti. Pirmo reizi Alūksnē ūdens motosporta 

sacensībās F-2 čempionāta komisārs bija ieradies no Monako. 

 

 

 

 
34.attēls. Uzvaras laurus F-2 klasē Alūksnes ezerā plūca Uvis SLAKTERIS 

 

Baltijas čempionātā ūdens motocikliem Alūksnes ezerā par uzvaru cīnījās Igaunijas, 

Lietuvas, Latvijas un Krievijas ūdens motociklisti. 

2008. gadā pirmo reizi sadarbībā ar Latvijas ielu futbola asociāciju Alūksnē tika 

sarīkots Ielu futbola čempionāts, kurā piedalījās 22 komandas. 

 

11. IZGLĪTĪBA 
 

Pārskata gadā Alūksnes pilsētas domē katru mēnesi tika rīkotas pašvaldības izglītības 

iestāžu vadītāju tikšanās ar pašvaldības vadību. Alūksnes pilsētas pirmsskolas iestāžu vadītāji 

un audzinātājas devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 
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2008.gadā Alūksnes pilsētas dome atbalstīja ar līdzfinansējumu 2 vasaras bērnu un 

jauniešu nometņu projektus - vasaras nometni „Mēs malēnieši Malēnijā 2” un vasaras nometni 

„Ceļš”. 

 

11.1. SPECIĀLĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „CĀLIS”  

  

 Pārskata gadā speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Cālis” (turpmāk tekstā – SPII) 

apmeklēja 46 bērni un tajā strādāja 11 pedagogi. Augstskolu absolvēja medmāsa Indra 

BĒRZIŅA un sporta skolotāja Natālija SERGEJEVA. 

 

 2008.gadā SPII „Cālis” veikti dažādi uzlabojumi: 

1) Nomainītas mēbeles 3. grupā; 

2) Kosmētiski atjaunots koridoru grīdu un sienu krāsojums; 

3) Nomainīti aizkari grupās un atjaunota daļa gultas veļa; 

4) Nomainīti elektrosadales skapji; 

5) Iegādāti remontmateriāli (grīdas laka) sīkajam remontam; 

6) Remontēta, slīpēta, lakota grīda; 

7) Iegādāti trauki; 

8) Nomainīts mīkstais inventārs; 

9) Veikts datoru remonts; 

10) Veikti elektropretestības mērījumi, ierīkots autonomais izeju apgaismojums. 

 Pārskata gadā papildināta metodiskā bāze, iegādājoties darba materiālus nodarbībām, 

kā arī grāmatas un mācību materiālus piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai. SPII „Cālis” 

2008.gadā iegādāts jauns vingrošanas matracis, uzstādītas 2 jaunas vingrošanas sienas. 

2008.gadā iestādes darbinieki apmeklējuši dažādus tālākizglītības kursus. 

 

 
35.attēls. Pārskata gadā SPII „Cālis” nomainītas mēbeles vienā no grupām 

 

 Veicamie darbi: 

1) Virtuves un mediķa kabineta remonts; 

2) Mēbeļu nomaiņa virtuvē, metodiskajā kabinetā; 

3) Elektroinstalācijas nomaiņa visā ēkā; 

4) Logu nomaiņa; 

5) Spēļu laukuma rekonstrukcija, iekārtu atjaunošana. 
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11.2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „PIENENĪTE” 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” 2008.gadā darbojās 6 grupas, no kurām 3 

grupās pirmsskolas zinības apguva piecus un sešus gadus vecie bērni. Iestādē strādā 16 

pedagogi un 16 tehniskie darbinieki. Lai iegūtu augstāko izglītību, 4 pedagoģiskie darbinieki 

un 1 saimnieciskais darbinieks studē. 144 stundas pedagogi veltījuši savas kvalifikācijas 

paaugstināšanai dažādos kursos un semināros. 

Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno līdz 2018.gadam licencētu pirmsskolas izglītības 

programmu. Bērniem tiek nodrošināts viņu vecumam atbilstošs dienas režīms, apmācība, 

trīsreizēja ēdināšana, medicīniska uzraudzība. Katrā grupā strādā divas skolotājas un viens 

skolotāja palīgs. Visu pedagogu izglītības līmenis atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas 

prasībām. 

 
36.attēls. PII „Pienenīte” audzēkņi pastaigā Alūksnes muižas parkā 

 

Papildus nodarbībām bērniem ir iespēja darboties Estētikas skoliņā un deju pulciņā. 

2008.gada maijā iestādi absolvēja 30 bērni. Septembrī mācības obligātajā piecus un sešus 

gadus veco bērnu apmācībā uzsāka 64 bērni un 63 bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem.  

Iestādē sekmīgi darbojas iestādes padome. Sagaidot iestādes 30 gadu jubileju, darbinieki 

un bērnu vecāki aktīvi piedalījās materiālās bāzes veidošanā.  

Iestādes darbinieki kopā ar jauniešu interešu grupu un jauniešu klubu „The Others” bērnu 

rotaļu laukumā realizēja Alūksnes pilsētas domes atbalstītu projektu „Veidosim Alūksni 

saviem bērniem”. Tika veikta teritorijas apzaļumošanas 2.kārta. 

2008.gadā pirmsskolas iestādē veikts izolatora un sanitārā mezgla remonts, saimnieciskā 

korpusa gaiteņa kosmētiskais remonts, 5. un 6.grupas sanitārā mezgla (mazgājamās telpas un 

tualetes) remonts, virtuves telpu kosmētiskais remonts, 1.stāva gaiteņa kosmētiskais remonts. 

Rotaļu laukumos veikta teritorijas apzaļumošanas rekonstrukcija. Iegādātas mēbeles 6.grupai, 

pusvilnas segas trīs grupām, žalūzijas 3., 4., 5., un 6.grupai, gultu matrači 1., 2., 3. un 6.grupai, 

aizkari zālei un gaiteņiem, paklāji – grīdas segumi 1. un 3.grupai, muzikālais centrs, dators 

metodiskajam kabinetam, rakstāmgaldi un pusmīkstie krēsli. 

11.3. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „SPRĪDĪTIS” 

 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis” pārskata gadā bija 8 grupas un tās 

apmeklēja 174 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. 

Izglītības iestāde strādā pēc licencētas pirmsskolas izglītības programmas, kuras mērķis 

ir sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apgūšanai, attīstot katra bērna garīgo, fizisko 

un sociālo aktivitāti, ietverot katra bērna individualitātes veidošanu, spēju un talantu 



Alūksnes pilsētas domes 2008.gada publiskais pārskats 

Dārza ielā 11, Alūksnē, LV4301, www.aluksne.lv/dome 76 

pilnveidošanu, veselības nostiprināšanu, kā arī atbalstīt iniciatīvu, zinātkāri, patstāvību un 

radošo darbību, izzinot sevi un apkārtējo pasauli mazpilsētas kultūrvidē. 

Pārskata gadā pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” audzēkņi piedalījušies dažādos 

konkursos, skatēs un sacensībās. 6.grupas audzēkņi piedalījušies Alūksnes rajona pirmsskolas 

vecuma bērnu svētkos „Vai redzi, Latvija, ko protu es?”. Astrīdai LINDGRĒNAI veltītajā 

bērnu zīmējumu konkursā piedalījušās 3. un 4.grupa. 4., 5. un 7.grupa bijušas bērnu zīmējumu 

konkursa akcijai „Baltiņa skola” dalībnieces. Projektā „Mana pirmā tikšanās ar bibliotēku” 

iesaistījušās 1. un 2.grupa, savukārt projektā „Bērnu žūrija” - 3., 5. un 6.grupa. Alūksnes 

pilsētas konkursā izglītības iestādēm „Izglītība kā kultūras pamats un nākotne” 

2007./2008.mācību gadā piedalījās 1., 2., 3., 4., 5., 7. un 8.grupa, bet 3. un 7.grupa kļuva par 

laureātiem un ieguva iespēju saņemt Ls 150 rotaļu un mācību procesa organizēšanai. Mazo 

vokālistu konkursā „Cālis - 2008”Alūksnes pilsētā piedalījās 4 bērni, bet rajona konkursā – divi 

„Sprīdīša” audzēkņi. 

 

 
37.attēls. PII „Sprīdītis” audzēkņi un viņu darbi, kas veltīti Latvijas deviņdesmitgadei 

 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” organizējusi bērnu teātra svētkus „Pavasaris - 

brīnumdaris”. Iestādes audzēkņi iesaistījušies arī apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balta” un 

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pasākumā „Baltiņa skola”, kā arī sadarbībā ar 

Alūksnes ģimeņu biedrību „Pie pavarda” un Sabiedrības veselības aģentūru rīkotajā ģimeņu 

sporta dienā „Es, mamma, tētis”. 

 Bērniem organizētas dažādas ekskursijas ārpus pilsētas. Sadarbībā ar policijas 

darbiniekiem, uzsākot mācību gadu, rīkotas Drošības dienas, bet mācību gada noslēgumā – 

drošības pasākums „Droša vasara - tava vasara”. Kopā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu sarīkots tematiskais rīts „Uguntiņis - stiprais vīrs”. Lāčplēša dienā bērni devušies 

ekskursijā uz Nacionālo Bruņoto spēku Kājnieku skolu. Iestādē rīkotas vecāku pēcpusdienas, 

sadraudzības pasākumi ar pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” audzēkņiem, tematiskas 

pēcpusdienas ar Lietišķās mākslas studijas „Kalme” dalībniecēm, ekskursijas uz vecāku darba 

vietām. 

 Sagatavošanas grupas bērni un viņu vecāki devušies ekskursijā uz Alūksnes pilsētas 

sākumskolu, savukārt skolotāja V. VASKA tikusies ar sagatavošanas grupas bērnu vecākiem. 

 Desmit pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi piedalījušies pedagogu profesionālās 

karjeras attīstības modeļa aprobācijā. Alūksnes rajona pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem sagatavots metodiskais materiāls “Svinam svētkus!”. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē veikti arī dažādi saimnieciskie darbi: visās grupu telpās 

nomainīti apgaismes ķermeņi, veikta santehnikas nomaiņa visu grupu virtuves telpās, 5.grupas 

telpā veikts kosmētiskais remonts, izgatavoti un uzstādīti dekoratīvi metāla vārti, izgatavotas 

bērnu mēbeles, izveidota interjera dizaina koncepcija, veikta darbinieku veselības 

apdrošināšana. Iestāde piedalījusies Nodarbinātības Valsts aģentūras rīkotajā pasākumā par 
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skolēnu nodarbināšanu vasarā, nodarbinot 7 skolēnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem un 8 

pasākuma dalībniekus vecumā no 15 gadiem. 

 

11.4. ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA 

 

 Skolas programma licencēta uz 10 gadiem, tas ir, līdz 2018.gada 31.jūlijam. 

 Pārskata gadā Alūksnes pilsētas sākumskolai apritēja 15 gadi kopš tās dibināšanas. 

2008.gada sākumā izglītības iestādē bija 21 klašu komplekts ar 455 skolēniem, mācību gada 

beigās - 20 komplekti ar 425 skolēniem. 2008. gadā Alūksnes pilsētas sākumskolā mācījušies 

78 skolēni no citām pašvaldībām. Skolā strādājuši 42 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki. 

 

 
38.attēls. Alūksnes pilsētas sākumskolas pedagogu kolektīvs, atzīmējot 15 gadus kopš iestādes dibināšanas 

 

 Saņemts Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras atzinums, ka 

veiksmīgā sadarbībā ar pašvaldību, skola realizē akreditācijā ieteiktās rekomendācijas. 

 Pārskata gadā izglītības iestādes audzēkņi uzrādījuši labus mācību darba rezultātus. 

Starptautiskajā dabas zinātņu pētījumā 4.klasēm no apmēram 200 Latvijā pētītajām skolām 

sākumskola ierindota 16. - 30.vietā. Rajona mācību olimpiādēs pirmās vietas 17 Alūksnes 

pilsētas sākumskolas skolēniem, otrās vietas - 13 skolēniem, trešās vietas - 11 skolēniem, bet 

atzinības - 8 skolēniem. Republikas mācību olimpiādēs otrā vieta 1 skolniecei, atzinība - 2 

skolēniem. Starptautiskā vērtējumā konkursā otrā vieta 2 skolniecēm. 

 Skolotājas Sarmītes LĪCES vadītais vokālais ansamblis ieguvis 1.vietu rajona, novada 

un republikas vokālo ansambļu skatē. Rajona sporta spēļu kopvērtējumā D grupā skola 

ieguvusi 1.vietu. Meiteņu komanda ,,Tautas bumbā” pārstāvējusi Alūksnes rajonu novada 

sacensībās. Rajona sacensībās futbolā izcīnīta 1.vieta C un D grupā, 1.vieta meitenēm ,,Tautas 

bumbā” un 1.vieta basketbolā. ,,Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās” iegūtie punkti 

ierindojuši skolu starp 10 labākajām skolām republikā, kas deva iespēju divām skolas 

skolotājām apmeklēt Eiropā vislabāk aprīkoto specializēto satiksmes drošības apmācības 

centru Vācijā. 

 2008.gadā uzlaboti arī skolas tehniskie apstākļi labākai izglītības procesa norises 

nodrošināšanai - nokrāsota mazā mācību korpusa fasāde, lielajā korpusā veikts garderobes 
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kosmētiskais remonts un ierīkota ugunsdrošības signalizācija, iegādāts mēbeļu komplekts 1 

klasei, mazā mācību korpusa klašu mēbeļu komplekti papildināti ar sekcijām katrā klasē. 

 Pārskata gadā pirmo reizi skolas pastāvēšanas vēsturē visiem skolas darbiniekiem tika 

veikta veselības apdrošināšana. 

 Par valsts un Alūksnes pilsētas pašvaldības līdzekļiem ieviesta 1.klašu skolēnu 

bezmaksas ēdināšana. 

 Realizēts Alūksnes pilsētas domes atbalstītais projekts par jauniešu aktīvu brīvā laika 

pavadīšanu saistībā ar vides sakārtošanu. 

 Skolas audzēkņi, pedagogi un darbinieki piedalījušies Latvijas Republikas 90. 

gadskārtai veltīto pasākumu norisē. 

 

11.5. ALŪKSNES VIDUSSKOLA 

 

 Alūksnes vidusskolā pārskata gadā organizēti šādi pasākumi: 

 

 Barikāžu atceres dienas 

 Valentīndienas pasākumi 

 Mini Mis un Mini Misters Alūksnes vidusskolā 

 „Avīžnieks” un „Pop-iela” 

 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumu cikls 

 Lieldienu pasākumi 

 „Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zemi”- deju kolektīvu koncerti 

 Prezentācijas „Mana skola” un „Dzimtas vēsture” 

 Akcija „Ozolzeme Latvija” 

 Foto izstāde „Mana Latvija ozolzemē” 

 Zinību diena 

 Ekskursija „Iepazīsti dzimto vietu” 

 Mārtiņdienas pasākumi 

 Lāpu gājiens, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas pasākumi 

 „Burtiņu svētki” 

 „Mans talants” 

 Ziemassvētku eglītes. 

 

 
39.attēls. „Mini Mis un Mini Misters” pasākums Alūksnes vidusskolā 
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 2008.gadā Alūksnes vidusskola piedalījusies dažādos projektos un konkursos. Kā 

nozīmīgākās minamas šādas konkursu un projektu aktivitātes: 

 Projekts „Tolerances mācīšana vienotā Eiropā” 

 „Zaļā josta” konkurss „Šķiro pats un māci citus” 

 „Virtuālā enciklopēdija” 

 „Mūsu mazais pārgājiens” 

 „Mežs un vēsture” 

 „Dodies šurp uz pasaules malu rūdīt raksturu savu” 

 „Pedagogs - daudzveidīgas, pilsoniski humānas sabiedrības veidotājs”. 

 

 
40.attēls. Alūksnes vidusskolā viesojas projekta „Tolerances mācīšana vienotā Eiropā” partneri 

 

 Pārskata gadā Alūksnes vidusskolā sākta e-klases sistēmas piemērošana, kā arī 

organizēti dažādi pieredzes apmaiņas semināri un kursi. Alūksnes vidusskola kopā ar Alūksnes 

pilsētas domi pārskata gadā gatavojusi projektus dabaszinātņu kabinetu modernizācijai un telpu 

pielāgošanai skolēniem ar kustību traucējumiem. 

 

11.6. ERNSTA GLIKA ALŪKSNES VALSTS ĢIMNĀZIJA 

  

 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 2008.gadā iesaistījusies dažādu projektu 

īstenošanā. 

 Pārskata gadā turpinājies projekts „School Leadership”, ko 2006. gadā atbalstījusi 

Britu Padome, Rīgas pilsētas dome un Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta rezultātā skola 

ieguvusi metodiskos materiālus par novitātēm un līdera lomu skolvadībā, radošās darbnīcas 

kolektīva piesaistei darba plānošanā, savstarpējās pieredzes apmaiņu valsts un starptautiskajā 

mērogā. Projekts noslēdzies 2008.gada decembrī. 

 Iestāde piedalījusies Izglītības un zinātnes ministrijas 2006. gadā atbalstītajā projektā 

„Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos”, kura ieguvums skolai ir labiekārtoti un moderni mācību priekšmetu kabineti, 

metodiskie materiāli un jauna mācīšanas metodika, jaunu standartu mācību priekšmetu 

programmu izstrāde ar mērķi – tuvināt zinātni reālajai dzīvei, izteiktas starppriekšmetu saiknes 

īstenošana. 

 Turpinājies projekts „Neiznieko ūdeni – tā ir mūsu dzīve!”, kura ietvaros noticis 

jauniešu grupu un pedagogu apmaiņas brauciens, metodisko materiālu un prezentāciju izstrāde 

par dzeramā ūdens problēmām, efektīvu izmantošanu un globālo sasilšanu pasaulē un veidoti 

starptautiskie kontakti. 
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 Comenius skolu partnerības projektā notikuši skolēnu un pedagogu apmaiņas 

braucieni, dalībvalstu izglītības sistēmu iepazīšana, metodisko materiālu apmaiņa, pedagogu 

pieredzes apmaiņa, savas valsts un skolas prezentēšana starptautiskā mērogā. Minētajam 

projektam 2008. gada pavasarī saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas papildfinansējums, 

kas paredzēts mobilitāšu skaita palielināšanai partnerības ietvaros – starptautiskajai sporta un 

atpūtas nometnei Turcijā. 

 

 
41.attēls. Ģimnāzijas projekta partneri no Turcijas un Grieķijas iepazīst latviešu deju tradīcijas 

 

 Piedaloties Interreg III A atbalstītajā projektā „Jauniešu nometnes”, notikusi jauniešu 

attieksmes maiņa pret apkārtējo vidi, veidoti starptautiskie kontakti un nostiprināta valodu 

prasme. 

 2006.gadā Britu Padomes atbalstītā „Dreams and Teams” projekta devums skolai ir 

šāds - partnerskolas iegūšana Anglijā, abpusējas jauniešu un pedagogu vizītes, angļu valodas 

prasmju pilnveide, skolas tēla popularizēšana, skolas sabiedriskās dzīves uzlabošana un jaunu 

sporta tradīciju veidošana, jauniešu līderu spēju attīstīšana rajona skolu jauniešu sporta un 

kultūras pasākumu organizēšanā. 

 Alūksnes pilsētas domes atbalstītajā projektā „Mākslas dienas E.Glika skolā” 

2008.gada maijā labiekārtota skolas apkārtne, izveidota skolas gada notikumu foto siena un 

mākslas instalācijas, kā arī jauniešu brīvdabas koncerts. 

 Ar Alūksnes pilsētas domes atbalstu īstenots projekts „E.Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas internāta teritorijas pilnveidošana”, kura laikā pilnībā pabeigta iepriekš uzsāktā 

internāta teritorijas labiekārtošana. 

 Ar Alūksnes pilsētas domes atbalstu realizēts arī projekts „Karjeras un izaugsmes 

iespējas E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā”, izveidojot lasītavu, datortelpu un 

dažāda rakstura metodiskās literatūras kabinetu. 

 Izglītības iestāde pārskata gadā piedalījusies arī Latvijas Vides aizsardzības projektā 

„Vides nometnes Melderi – 2008”. 

 2008.gadā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija piedalījusies Izglītības un zinātnes 

ministrijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras (VIKNVA) 

piedāvātajos projektos. Piemēram, projektā „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 

nodrošinājuma izveide” pedagogu kolektīvs iesaistīts divās piedāvātajās tālākizglītības moduļu 

aprobācijās un iegūta informācija par jauno tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājumu 

valstī, kā arī metodiskie materiāli par tālākizglītības sistēmas attīstību Latvijā un Eiropā. 

 2007./2008.mācību gadā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai bijuši vairāki 

nozīmīgi panākumi. Septiņās rajona pamatskolās prezentēta izglītības iestāde. 7.klašu skolēni 

demonstrējuši savas vēstures zināšanas skolas konkursā „Redzu un dzirdu Ernstu Gliku”, tā 

paplašinot savas zināšanas par skolas dibinātāja dzīvi un skolas attīstību vēsturiskā skatījumā. 

„Dreams and Teams” programmas ietvaros rīkoti vairāki sporta pasākumi, kuros iesaistīti 10 
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rajona skolu audzēkņi. Ilggadējs un kvalitatīvs bijis ģimnāzijas pūtēju orķestra darbs. Pārskata 

gadā organizētas šī kolektīva 55.darba gadu jubilejas svinības jaunie mūziķi uzrādījuši 

teicamus rezultātus valsts mēroga skatēs. Vidzemes un valsts mēroga pieaugušo pūtēju 

orķestru skatē Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris ieguva 2.vietu 

Vidzemē un valstī – 1.pakāpes diplomu. Arī citi muzikālie kolektīvi strādājuši labi - valsts 

mēroga jaukto koru un bērnu koru skatē 1.vieta jauniešu korim, bet 2.vieta 7. – 9.klašu korim. 

 

 
42.attēls. Muzicē Ernsta GLIKA Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunieši 

 

 Izglītības iestādē organizēta valsts matemātikas skolotāju asociācijas konference, kuru 

apmeklēja simts skolotāji no visas Latvijas. Regulāri ģimnāzijas pedagogu metodiskais darbs 

prezentēts valsts mērogā. Skola piedalījusies mākslu konkursā republikas Valsts ģimnāzijām 

„Manas skolas slieksnis stāsta…”, izveidojot foto izstādi. Cēsu rotas karoga svētkos iegūta 

1.vieta erudītu konkursā un militārajās sporta sacensībās. 

 7.A klase piedalījusies novada un valsts „Zelta zivtiņas” čempionātā, iegūstot 1.vietu 

novadā. Savukārt 7.B klase republikas mēroga konkursā „Mana piena puķe” ieguvusi 1.vietu 

valstī. 

 Sekmīgi startējuši arī skolas sportiskie audzēkņi - jaunie biatlonisti Aleksandrs 

SVERČKOVS un Oskars MUIŽNIEKS piedalījās Pasaules jauniešu čempionātā, kur 

Aleksandrs ierindojās 8.vietā un Oskars – 14.vietā. 

 Skolas darbā ir jaunas novitātes, piemēram, pilnīga pāreja uz mācību priekšmetu 

kabinetu sistēmu, mācību darba teicamnieku un pašdarbības konkursu laureātu un viņu vecāku 

godināšana pie ģimnāzijas vadības, datorizēti mācību priekšmetu kabineti, kas garantē jaunu 

tehnoloģiju plašāku pielietojumu mācību procesā, tajā skaitā daļēju e–klases lietošanu 

ģimnāzijā, novatoriskas darba formas sadarbībā ar skolēnu vecākiem, stenda „Mēs lepojamies 

ar…” izveide, mācību darba teicamnieku un citu goda titulu ieguvēju „Goda grāmatas” izveide. 

Uzsākta jaunu tradīciju veidošana - skolēnu Ministru kabineta rīkots koncerts, veltīts Latvijas 

Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, Ernsta Glika vārda dienas svinības 

„Mākslas dienas Glika skolā”. 

 Lai sakārtotu skolas vidi, veikta pilnīga pāreja uz mācību priekšmetu kabinetiem, to 

datorizācija, novatoriska vecāku piesaiste mācību priekšmetu kabinetu un klašu telpu 

labiekārtošanai, sadarbībā ar 10. – 12.klašu skolēnu Ministru kabinetu īstenota skolas apkārtnes 

apzaļumošana „Ģimnāzijai - 100”, veikta internāta labiekārtošana un remonts. 

 Skola lepojas ar to, ka trīs skolas pašdarbības kolektīvi piedalījās XXIV Vispārējo 

Dziesmu un XIV Deju svētku 2008.gada vasarā – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

pūtēju orķestris, 10. - 12.klašu jauniešu koris un 7. - 9.klašu koris, kā arī ar to, ka 2008.gada 

vasarā ģimnāzijas audzēknis Edgars KRŪMIŅŠ uzvarēja konkursā „Dziesma manai paaudzei” 

Latvijas mērogā. 
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11.7. ALŪKSNES PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA 

SKOLA 

 
 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā pārskata gadā trenējās 286 audzēkņi 

piecos sporta veidos - basketbolā, biatlonā, džudo, riteņbraukšanā un vieglatlētikā. Skola 

piedalījās visās nozīmīgākajās sacensībās, ko rīkoja valsts sporta institūcijas. 

 

 
43.attēls. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi piedalījās Veru sadraudzības pilsētu 

junioru sporta spēlēs 

 

Sporta skolas basketbola, biatlona, džudo un vieglatlētikas nodaļām tika iegādāts sporta 

inventārs - bumbas, sporta formas basketbolam un vieglatlētikai, sporta patronas, džudo tatami, 

slēpes, naglenes, šķēpi, lodes, barjeras un florbola komplekts, slēpju zābaki, slēpošanas rolleri 

un nūjas. 

Skola piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā par finansiālu 

atbalstu sporta inventāra iegādei, kur iegūti Ls3000. 

Sporta skolas ēka ir būvēta padomju gados no nekvalitatīviem materiāliem un 

neefektīvām darba metodēm. Šobrīd tai nepieciešams kapitālais remonts. 

Sporta skolas teritorijā tika atjaunots žogs par kopējo summu Ls2122. 

 Skolas labākie audzēkņi ir iekļauti jaunatnes izlasēs un izlašu kandidātos Nadīna 

DUDARE, Līga TUČA, Aleksandrs SVERČKOVS, Oskars MUIŽNIEKS, Andrejs 

RASTORGUJEVS, Artūrs MĀLNIEKS, Žanna JUŠKĀNE, Jānis KLIESTS un Kārlis 

MEDISS. 

 Sporta skolas biatlona nodaļa Izglītības un zinātnes ministrijas un sporta veidu 

federāciju konkursā par atbalstu sporta veidiem ieguva pirmo vietu un Ls 300 naudas balvu 

sporta inventāra iegādei. 

 Sporta skolā strādā 12 pedagoģiskie darbinieki un 5 tehniskie darbinieki. Finansējums 

sporta skolas pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek piešķirts no Izglītības un zinātnes ministrijas 

budžeta, tehniskajiem darbiniekiem no Alūksnes pilsētas domes budžeta. 
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11.8. ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 

 
Alūksnes bērnu un jauniešu centrs (turpmāk tekstā - ABJC) ir pašvaldības dibināta interešu 

izglītības iestāde, kas īsteno pilsētas interešu izglītības programmas un jauniešu neformālo 

izglītību. ABJC dibināts 2002.gadā. Centra darbības mērķi: 

1) radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un 

talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei un atpūtas 

organizēšanai, 

2) pilnveidot saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Alūksnē, 

3) veidot mūsdienīgu vidi pilsētas kultūrā un izglītībā. 

Lai īstenotu izvirzītos mērķus, ABJC strādā vairākos virzienos: 

1) Interešu izglītības programmu izstrāde un realizācija; 

2) Jauniešu neformālā izglītība un brīvā laika aktivitātes; 

3) Pasākumu, dažādu aktivitāšu organizēšana pilsētas bērniem un jauniešiem, 

līdzdalība pilsētas, rajona un valsts pasākumos; 

4) Projektu izstrāde un līdzdarbošanās sadarbības projektos. 

 No 2008.gada 1.janvāra ABJC realizē 35 interešu izglītības programmas un organizē 1 

pašfinansēšanās grupu “Bēbīšu skoliņa” 1,5 - 3 gadus veciem bērniem. Kopējais interešu 

programmu stundu skaits ir 209, tajā skaitā 183 stundas, ko finansē no valsts budžeta 

mērķdotācijas, 24 stundas - no pašvaldības, 1 - no vecāku maksas. ABJC pārskata gadā 

darbojās 921 audzēkņi (599 meitenes, 322 zēni). 

 2008.gada 1.septembrī darbu uzsāka 34 interešu izglītības programmas ar 974 

dalībniekiem (599 meitenes, 375 zēni). Kopējais interešu izglītības programmu stundu skaits 

bija 219 ( 179 stundas no Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas, 40 stundas no 

pašvaldības budžeta). No 2008.gada 1.septembra ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu tika 

atceltas dalības maksas visos pulciņos. 

 Interešu izglītības programmas iestāde īsteno 12 dažādās vietās Alūksnē, īrējot telpas. 

Joprojām aktuāls ir ABJC telpu jautājums. 2008.gada decembrī sadarbībā ar Alūksnes pilsētas 

domes attīstības nodaļas speciālistiem izstrādāts un iesniegts projekts finanšu piesaistei ēkas 

renovācijai Jāņkalna ielā 51, Alūksnē. 

 Pārskata gadā notikuši dažādi pasākumi jauniešu neformālajā izglītībā. Sadarbībā ar 

Rouges jauniešu klubu Igaunijā rīkoti izglītojošie semināri. Maijā sadarbībā ar Alūksnes rajona 

Izglītības pārvaldi un Alūksnes pilsētas Tautas namu notika Jauniešu diena, ko organizēja 

ABJC, jauniešu klubs „The Others” un Alūksnes jauniešu neformālās grupas. 

 

 
44.attēls. Maijā Alūksnē notika Jauniešu diena 
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 No 1. līdz 11.septembrim jaunieši piedalījās starptautiskajā jauniešu apmaiņas projektā 

„Eiropas kultūras puzle” Rumānijā, savukārt no 18. līdz 25.septembrim Alūksnē notika 

starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts „Latvija – Spānija. Ir atšķirība?”. 

 ABJC jaunieši piedalījušies kursos „Kvalitātes uzlabošanas treniņš starptautiskajām 

jauniešu apmaiņām” Briselē, iesaistījušies Gunāra KALNIŅA „GG choir” labdarības akcijā un 

gatavojuši Ziemassvētku apsveikuma kartītes, organizējuši koncertu Alūksnes pilsētas Sociālās 

palīdzības centrā. 

 2008.gadā ABJC rīkoti dažādi konkursi un akcijas. Piemēram, janvārī sadarbībā ar 

Alūksnes rajona Izglītības pārvaldi noticis „Dziedošo un dejojošo talantu konkurss”, februārī 

jauniešiem rīkots konkurss „Pāru dēkas”, martā pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni tika 

aicināti iesaistīties konkursā „Mini Mis un Misters Alūksne 2008”. Aprīlī ABJC deju grupas 

„Pastalnieki”, Alūksnes sākumskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” dejotāji 

piedalījās koncertuzvedumā „Zaķīšu pirtiņa”. Valodu vakarā – konkursā piedalījušies ABJC 

pulciņi sadarbībā ar Alsviķu profesionālo skolu, ABJC mācību gada noslēguma pasākumā – 

retrospekcijā par pulciņu darbā iesaistījās visas interešu izglītības programmas. Sadarbībā ar 

Valsts Probācijas dienestu jūnijā īstenota Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstītā nometne 

sociālā riska jauniešiem „Austrumu krasta komanda”. 

 Trīs ABJC deju grupas piedalījušās XXIV Vispārējo Dziesmu un XIV Deju svētku 

priekšatlases skatē un deju grupas „Pastalnieki” un „Enku - drenku” bija arī Dziesmu un deju 

svētku dalībnieku vidū. 

 2008.gada novembrī sadarbībā ar Alūksnes rajona Izglītības pārvaldi rajona jauniešiem 

tika rīkots konkurss „Es savam novadam un sabiedrībai”, kurā apbalvojumus saņēma 18 rajona 

jaunieši par ieguldījumu sabiedrības, pašvaldības un skolas dzīvē. Novembrī noticis arī 

avangarda modes šovs un POP - iela sadarbībā ar Alūksnes vidusskolu. Decembrī VIII 

starptautiskais džudo turnīrs, kas organizēts kopā ar džudo klubu „Kurbads” un Alūksnes bērnu 

un jaunatnes sporta skolu, pulcēja dalībniekus no vairākām valstīm. Gada nogalē muzikālā 

uzvedumā „Teiksmains stāsts par sapņiem, burvjiem un cerībām” piedalījās ABJC deju grupa 

„Enku - drenku”, teātra studija un radošo darbu pulciņš, savukārt ABJC pulciņi - „Virpulītis”, 

„Pastalnieki”, „Cielaviņas” un „Puķuzirņi” rīkojuši Ziemassvētku koncertus, bet ABJC 

projektu pulciņš, deju grupa „SOLO” un vokālā studija „Cielaviņas” labdarības akcijā priecēja 

Alsviķu profesionālās skolas audzēkņus. 

 

 
45.attēls. Muzikālā uzvedumā „Teiksmains stāsts par sapņiem, burvjiem un cerībām” 

piedalījās vairāki ABJC kolektīvi 
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11.9. ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLA 

 

Alūksnes Mākslas skola 2008.gadā realizēja piecgadīgo un sešgadīgo profesionālās 

ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmas 

„Vizuāli plastiskā māksla pirmskolas vecumā” (zīmēšana, veidošana) un ”Vizuāli plastiskā 

māksla sākumskolas vecumā” (zīmēšana, gleznošana, veidošana kompozīcija). 

2008.gada sākumā, atsaucoties Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja Viktora 

LITAUNIEKA iniciatīvai, skolas kolektīvs realizēja projektu, kura laikā audzēkņi skolotājas 

Ritas RUBENES vadībā zīmēja ilustrācijas novadnieka un rakstnieka Aleksandra PELĒČA vēl 

neizdotajam bērnu dzejoļu krājumam „Čabiņš”. No marta līdz maijam Alūksnes pilsētas 

muzejā bija apskatāma šo ilustrāciju izstāde. Projekta dalībnieki piedalījās arī Alūksnes 

novada fonda rīkotajā pasākumā, kas bija veltīts rakstniekam Aleksandram PELĒCIM un 

sadarbībā ar fondu nolēma, ka būtu jāizdod Aleksandra PELĒČA dzejoļu krājums „Čabiņš" ar 

Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu ilustrācijām. 

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 

audzēkņu darbu valsts konkursā kompozīcijā “Dārzs”, kas noritēja Ogrē, ar saviem darbiem 

piedalījās 13 audzēkņi. Alūksnes Mākslas skolas kolektīvs bija to 15 skolu vidū, kas no 75 

konkursā startējušajām skolām saņēma Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

Kultūrizglītības centra un žūrijas atzinību par labu metodisko darbu un tā atspoguļojumu 

skolas ekspozīcijā. Audzēkņu konkursā Ogrē individuāli piedalījās Agnese ZĪLE, Katrīna 

ZAHAROVA un Saara HAKALA – audzēkne no Somijas, kas 2007./2008. mācību gadā 

jauniešu apmaiņas programmas „Youth for Understanding” ietvaros mācījās Alūksnes Mākslas 

skolā. 

Maijā seši skolas pedagogi piedalījās seminārā Ogrē „Mācību priekšmets - 

„Kompozīcija””. 

Pārskata gadā turpinājās 2007.gadā uzsāktā ēkas renovācija O.Vācieša ielā 2 Alūksnes 

Mākslas skolas vajadzībām. Skolas ēkai tika novērsti būvkonstrukciju kritiskie bojājumi, 

uzlikts jauns dakstiņu jumts, vēlāk celtajai piebūvei - skārda jumta segums, verandai uzbūvēts 

otrais stāvs, ierīkots lifts, izbūvēti bēniņi – trešais stāvs, lai to varētu izmantot mācību 

procesam, ierīkotas centrālās kāpnes uz trešo stāvu, daļēji nomainīti logi un daļēji veikti 

iekšējās kanalizācijas, siltumapgādes un elektroinstalācijas darbi. Taču 2008.gada nogalē 

līdzekļu trūkuma dēļ ēkas renovācijas darbi tika pārtraukti.  

2010.gada rudenī skola svinēs savu 20.dzimšanas dienu, un skolas kolektīvs cer to 

sagaidīt mūsdienīgi renovētajās telpās O.Vācieša ielā 2. 

 

 
46.attēls. Alūksnes Mākslas skolas vajadzībām renovējamā ēka O. Vācieša ielā 2 

 

2008.gadā skolotāji apguva šādas tālākizglītības programmas: „Mācību priekšmeta 

„Veidošana” pasniegšanas metožu pilnveide” 27 stundu apjomā – Valmieras Mākslas 

vidusskolā piedalījās Lilija KUKLE. Filcēšanas tehnikas kopā ar lietišķās mākslas studijas 

dalībniekiem 35 stundu apjomā apguva skolotāja Elita SALAKA. Valsts Kultūrizglītības 

centra rīkotajos semināros „Mācību priekšmeta „Zīmēšana” pasniegšanas metožu pilnveide” 
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un ”Kino un mākslas izglītība” piedalījās Anita VĒLIŅA. Valmieras Mākslas vidusskolas 

rīkotajos kursos 9 stundu apjomā „Mācību priekšmeta „Kompozīcija” pasniegšanas metožu 

pilnveide” piedalījās Rita RUBENE un Anita VĒLIŅA.  

Marta beigās notika 5. un 6.klases audzēkņu skolas nobeiguma darbu projektu 

prezentācija, kurā piedalījās arī audzēkņu vecāki. Audzēkņi iepazīstināja ar savām iecerēm par 

skolas nobeiguma darbu realizēšanu.  

Skolas izlaidums un nobeiguma darbu prezentācija notika 31.maijā Ernsta GLIKA 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas telpās. Skolas beigšanas apliecības par profesionālās ievirzes 

izglītību vizuāli plastiskajā mākslā saņēma 16 absolventi, izziņas par daļēju šis programmas 

apguvi saņēma 2 audzēkņi, tajā skaitā - Saara HAKALA no Somijas. Absolventu darbus 

recenzēja Ludzas mākslas skolas direktore Sandra VORKALE un skolotāja Iveta LADUSĀNE. 

Pēc tam absolventu darbu izstāde visu vasaru bija apskatāma SIA „Vidzemes papīrs” izstāžu 

zālē. 

 

             
47.attēls. Absolventi un skolotāji izlaidumā    48.attēls. Skolotāja Daina RUDZĪTE ar audzēkņiem 

       plenērā Gaujienā 

 

Radošā nometne – plenērs jūnija otrajā nedēļā notika gleznainajā Gaujienā. Plenēra laikā 

audzēkņi varēja iepazīties ar Gaujienas kultūrvēsturiskajām vietām un Zvārtavas pili, kā arī 

devās ekskursijā uz Līgatni. Septembrī Mākslas skolā Raiņa bulvārī 5, Alūksnē bija apskatāmi 

veiksmīgākie Gaujienas plenēra darbi. 

Skolas audzēknes – Sabīne EGLE, Elīna VOLŠTEINE, Katrīna ANDRANOVA, Sigita 

ŠTAURA, Lauma SLIŅĶE ar saviem darbiem piedalījās 7.starptautiskajā bērnu un jauniešu 

mākslas izstādē „Ar mīlestību”. Skola saņēma Māras MUIŽNIECES Rīgas mākslas skolas 

diplomu par piedalīšanos izstādē. Sigitas ŠTAURAS darbs tika izmantots arī LTV1 titros, kad 

tika reklamēta šīs izstādes ekspozīcija Kongresu namā. 

24.oktobrī skolas audzēkņi skolotāju vadībā devās ekskursijā uz Rīgas izstāžu zālēm un 

muzejiem, kuras laikā apmeklēja Latviešu tekstilmākslas izstādi Pēterbaznīcā, Krievu 

laikmetīgās mākslas izstādi „A(rt)R(ussia)T(oday)–index” izstāžu zālē „Arsenāls”, latviešu 

mākslinieku tēlotājmākslas izstādi „Es esmu gruzīns” Mākslinieku savienības izstāžu zālē un  

arī starptautisko bērnu un jauniešu mākslas izstādi „Ar mīlestību” Kongresu namā. 

Rudens brīvdienu laikā divas dienas 28. un 29.oktobrī skolotāji Artis BĒRZIŅŠ, Rita 

RUBENE, Anita VĒLIŅA un Ojārs VĒLIŅŠ devās pieredze braucienā uz Tallinu, kur iepazinās 

ar 2006. gadā izveidoto KUMU - Igaunijas mākslas muzeju. 

Alūksnes mākslas skolā pārskata gadā viesojās Pļaviņu mākslas skolas direktore Iveta 

UŠACKA un Siguldas mākslas skolas pedagogu grupa.  

2008.gadā turpinājās sadarbība ar Pilvas mākslas skolu Igaunijā. 28.novembrī skolā 

ieradās grupa Pilvas mākslas skolas audzēkņu un pedagogu direktores Annes PRANGEL 

vadībā. Lielākā daļa no viņiem bija arī starptautiskās radošās nometnes dalībnieki, kas notika 

Alūksnē 2006.gada vasarā. Pedagogi un jaunieši vēroja nodarbības Alūksnes Mākslas skolā, 

fotografēja audzēkņu darbus, dalījās atmiņās par jauko nometni un izteica vēlmi realizēt atkal 

kādu kopēju projektu. Kolēģi no Igaunijas izrādīja interesi par skolai paredzētās ēkas renovāciju 

O.Vācieša ielā 2, Alūksnē. 
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49 .attēls. Ēriks UPENIEKS ar paša projektēto apsveikumu       50 .attēls. Domes priekšsēdētāja Vija PUZULE pateicas 

        skolotājai Elitai SALAKAI par darbu ar audzēkņiem 
 

        2008.gada nogalē, pateicoties Alūksnes pilsētas domes ierosmei, skolā ritēja 

Ziemassvētku apsveikumu konkurss. Pēc domes pārstāvju un skolas pedagogu izvērtējuma par 

veiksmīgāko tika atzīts Ērika UPENIEKA izgatavotais apsveikums. Ēriks un vēl astoņi skolas 

audzēkņi – Loreta NIRO, Jēkabs INCENBERGS, Lelde GUSTA, Roberts PRANCKUNS, 

Elīza KOZILĀNE, Elīna ZELČA, Sanita BITE, Lauris RIBAKS pie svētku egles saņēma 

domes sarūpētās balvas. Skolotāji, kas strādāja ar audzēkņiem pie šī projekta – Elita SALAKA, 

Daina RUDZĪTE, Rita RUBENE un skolas vadība kā pateicību saņēma pašvaldības suvenīrus. 

 

11.10. ALŪKSNES MŪZIKAS SKOLA 

 

Alūksnes mūzikas skolā 2008.gadā profesionālās ievirzes 11 izglītības programmu 

realizāciju 280 audzēkņiem Alūksnē, kā arī Apes un Mālupes filiālēs nodrošināja 31 

pedagoģiskais darbinieks, 26 no tiem pamatdarbā. 

Studijas pedagoģijas un psiholoģijas bakalaura programmās Latvijas Universitātē 

turpinājuši 5 pedagogi, Rēzeknes augstskolā – 1 pedagogs, Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskolā - 1 pedagogs. Divi pedagogi absolvējuši Liepājas Pedagoģijas akadēmiju. 

Semināros un meistarklasēs sevi pilnveidojuši 18 skolas pedagogi, tālākizglītības kursos – 22. 

Sadarbībā ar Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociāciju skolas direktorei Guntai BOŠAI bija 

iespēja piedalīties izglītojošā braucienā uz Sanktpēterburgu un iepazīt kaimiņvalsts Krievijas 

pieredzi mūzikas izglītības sistēmā. 

Skolā par tradīciju kļuvušas muzikālās pēcpusdienas. Tematiski tajās tika sagatavotas 

tēmas „Ūdens visapkārt” un „Komponisti joko”. Par īpaši apmeklētiem kļuvuši klavierspēles 

klases audzēkņu koncerti „Muzicē zēni”, „Skan klavieru dueti”, skolas audzēkņu Ziemassvētku 

koncerti skolā un Alūksnes pilsētas Tautas namā. 

Skolas audzēkņi un pedagogi turpinājuši sekmīgi apliecināt savas radošās aktivitātes 

dažādos reģionālos, valsts un starptautiskos konkursos. Tajos pavisam piedalījās 48 skolas 

audzēkņi, tajā skaitā starptautiskajos konkursos 7 dalībnieki. Valsts konkursu 2. un 3.kārtās 

piedalījušies 32 audzēkņi, dažādos citos Latvijā organizētos konkursos – 9 audzēkņi. 

Godalgotas vietas starptautiskos konkursos ieguvuši Reinis PURIŅŠ Tallinā (Igaunija) - 

laureāta diploms, III vieta. Savukārt skolas audzēkņi Reinis PURIŅŠ un Elvijs MŪRNIEKS 

(pedagogs Uldis MŪRNIEKS) piedalījās V Starptautiskajā Kārļa OZOLA konkursā „Jaunais 

trompetists” Jēkabpilī un kļuva par konkursa diplomandiem, saņemot I pakāpes diplomus. 

Valsts konkursos godalgotas vietas saņēmuši 13 audzēkņi, reģionālos konkursos – 14 audzēkņi. 

Skolas koklētāju ansamblis XXIV Vispārējo Dziesmu un XIV Deju svētku koklētāju 

ansambļu skatē ieguva II pakāpes diplomu (vadītāja Inga KALNIŅA). Koklētāju ansamblis 

piedalījās arī Vidzemes novada Kokļu dienās Cēsīs. Savukārt vijolnieku ansambļa dalībnieces 

(vadītāja Inese PETRIKALNE) muzicēja Vidzemes jauniešu stīgu orķestru festivālā Madonas 

Kultūras centrā. 
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Kultūras ministrijas balvu par sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un 

skatēs mākslu nozarēs par paveikto 2007.gadā saņēma audzēknis Reinis PURIŅŠ, pedagogi 

Uldis MŪRNIEKS un koncertmeistare Rita BOGDANOVA. 

2008.gada vasarā pūšaminstrumentu spēles audzēkņi kā Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas pūtēju orķestra mūziķi piedalījās XXIV Vispārējos Dziesmu un XIV Deju svētkos. 

Divi skolas audzēkņi savas prasmes apliecināja starptautiskajā Latvijas Jauniešu pūtēju 

orķestra (LJPO) organizētajā vasaras nometnē Latvijā un Igaunijā. Bērnu un jauniešu radošajā 

nometnē „Vītolēni” (Gaujienā) vasarā piedalījās 6 skolas audzēkņi. Turpināta sadarbība ar 

Igaunijas sadarbības partneriem (Tallinā, Misso, Veros). 
 Mācības profesionālās vidējās izglītības iestādēs turpinājuši 3 skolas absolventi. 

 2008.gadā Alūksnes mūzikas skola iesaistījās Vidzemes plānošanas reģiona kultūras 

programmā “Vidzemes kultūras programma”, ko finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla 

fonds kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu, Cēsu Kultūras centrs un Alūksnes pilsētas dome.  

Projekta gaitā Alūksnes mūzikas skolas audzēkņi sagatavoja koncerta programmu 

muzicēšanai kopā ar Vidzemes kamerorķestri. 

Projekts “Kamermūziķu meistardarbnīca Alūksnē” izskanēja Alūksnes Tautas namā 

Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas pirmssvētku laikā, un aizsākās jau martā. 

Aktualizējot tēmu “Skani, Latvija!”, koncerts bija veltījums Latvijas valsts 90.jubilejai.  

 Koncertā kopā ar Vidzemes kamerorķestri muzicēja Ieva AIZUPE, Elīna DAMBE, 

Zane PAKALNE, Līna Patrīcija PETRIKALNE, Paula PETRIKALNE, Marta ZIŅĢE, Alberts 

Kristolds LĪVIŅŠ, Edgars KRŪMIŅŠ, Elvijs MŪRNIEKS, Reinis PURIŅŠ, Reinis 

RIEKSTIŅŠ un Edgars KALNIŅŠ. Viņus sagatavoja pedagogi Ilze KANGSEPA, Aiva 

GROSA, Inese PETRIKALNE, Sarmīte KUBULIŅA, Sandors LĪVIŅŠ, Uldis MŪRNIEKS, 

Zigmārs KRŪMIŅŠ un Juris KNĀBE (Jāzepa MEDIŅA Rīgas Mūzikas vidusskola).  

Kopdarbs ar Vidzemes kamerorķestri skolas audzēkņiem ir nozīmīga pievienotā 

vērtība, kas iegūta, bagātinot savu emocionālo un intelektuālo pasauli. Koncerts ne vien 

veicinājis jauniešu radoši interesantāku, pilnvērtīgāku muzikālo izglītošanu un audzināšanu ar 

jaunām pašizteiksmes formām un kultūrizglītojošām aktivitātēm, tas arī pilnveidojis un 

attīstījis mūzikas skolas audzēkņu profesionālās prasmes un pieredzi, uzstājoties kopā ar 

orķestri kā solistiem. Pasākums devis arī stimulu pedagogiem un audzēkņiem turpmākai 

mākslinieciskajai sadarbībai un radošai izaugsmei. 

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu projektam “Mūzikas instrumentu iegāde 

Alūksnes mūzikas skolai” skolas mūzikas instrumentu klāsts papildināts ar jaunu YAMAHA 

firmas tenora saksofonu. 

 

 
51.attēls. Foto no koncerta “Kamermūziķu meistardarbnīca Alūksnē” 25.10.2008., Alūksnē 
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52.attēls. Koncerta dalībnieki pēc koncerta. 1. rindā no kreisās: Reinis PURIŅŠ, Līna Patrīcija 

PETRIKALNE, projekta vadītāja Gunta BOŠA, Alberts Kristolds LĪVIŅŠ, Zane PAKALNE. 

Otrajā rindā Marta ZIŅĢE, Edgars KALNIŅŠ, Paula PETRIKALNE, Edgars KRŪMIŅŠ, Elvijs 

MŪRNIEKS, projekta koordinatore Valda DĀVIDA, Ieva AIZUPE, Elīna DAMBE. (Alūksnē, 25.10.2008) 

 

Skola no pašvaldības un vecāku kopējā līdzfinansējuma pārskata gadā iegādājās jaunu 

klarneti (BUFFET CRAMPON), digitālās klavieres (YAMAHA) un trīs jaunus vijoļu 

komplektus. Bez tam skolai iegādāts jauns dators, televizors, kā arī uzlabots un papildināts 

sīkais inventārs.  

Ēkā Dārza ielā 8A, Alūksnē 1.stāva mācību klasēm izveidota starpsiena un iemontētas 

iekšdurvis. Divām mācību klasēm veikta starpsienas skaņas izolācijas iestrāde, divām klasēm 

nomainīti logi, viena klasē veikts kosmētiskais remonts. Darbi veikti par kopējo summu 

Ls4208. Namīpašnieks ēkā Tirgotāju ielā 3, Alūksnē par saviem līdzekļiem saremontēja vienu 

krāsni. 
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12. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 

 

12.1. ALŪKSNES PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA 

 

 Pārskata gadā Alūksnes pilsētas dzimtsarakstu nodaļā sastādīti: 

 61 laulības reģistrs, 

 104 dzimšanas reģistri, 

 161 miršanas reģistrs. 

 

 2008.gadā pirmo reizi kopš 1995.gada reģistrēto bērnu skaits pārsniedzis simtu. 50% 

reģistrēto bērnu dzimuši laulībā. Pieaudzis reģistrēto bērnu skaits, kuriem atzīta paternitāte. 

Samazinājies reģistrēto bērnu skaits, kuru dzimšanas reģistrā nav ierakstītas ziņas par bērna 

tēvu. 
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23.shēma. Dzimstības un mirstības datu salīdzinājums Alūksnē pēdējos 5 gados 

 

32

45

80
78

61

0

20

40

60

80

2004.gads 2005.gads 2006.gads 2007.gads 2008.gads

Laulību reģistrāciju skaita salīdzinājums Alūksnē pēdējos 5 gados

laulības

 
24.shēma. Laulību reģistrāciju skaita salīdzinājums Alūksnē pēdējos 5 gados 

 

 2008.gadā Alūksnes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 577 ģerboņa apliecības, 

319 no tām izsniegtas pirmo reizi, bet 258 – atkārtoti. 
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19.tabula. 

 

Alūksnes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā izsniegto ģerboņa apliecību skaits 

2006.- 2008.gadā 

 2006.gads 2007.gads 2008.gads 

Izsniegtas pavisam 586 585 577 

Tajā skaitā - pirmreizējas 308 291 319 

Tajā skaitā - atkārtotas 278 294 258 

 

 2008.gadā samazinājies iestādēm un iedzīvotājiem nosūtīto vēstuļu skaits, atbildot uz 

pieprasījumiem (2007.gadā - 268 vēstules, 2008. - 241.) 

 Būtiski samazinājies laulības reģistros izdarīto atzīmju skaits par laulības šķiršanu. 

2007.gadā saņemts 61 izraksts no sprieduma par laulības šķiršanu, 2008.gadā - 52 izraksti. 

Pārskata gadā samazinājies baznīcā reģistrēto laulību skaits: 2007.gadā - 11 laulības, 2008.gadā 

– 6 laulības.  

 Samazinājies nodaļā kārtoto uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņas lietu skaits – 

2007.gadā kārtotas 5 uzvārda vai vārda maiņas lietas, 2008.gadā – tikai divas. Pieaudzis laulību 

skaits, kurās viens no laulātajiem ir citas valsts pilsonis. 2007.gadā tādas bijušas divas, 

2008.gadā - 6. 
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13. SOCIĀLĀ JOMA 
 

13.1. ALŪKSNES PILSĒTAS SOCIĀLAS PALĪDZĪBAS CENTRS 

 

 
53.attēls. 2008.gadā noslēdzās Sociālās palīdzības centra rīkotā akcija, kuras laikā iedzīvotāju,  uzņēmēju, 

sabiedrisko organizāciju un pašvaldības sadarbības rezultātā tika izremontēts dzīvoklis bārenim ar kustību 

traucējumiem Tomasam MINTĀLAM 

 

 Pārskata gadā Alūksnes pilsētas domes Sociālās palīdzības centrs dažādiem sociālā 

atbalsta pasākumiem kopumā izlietoja 241749 latus. 

 No visiem izdevumiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai 2008.gadā 

atvēlēti Ls147610, tajā skaitā pašvaldības sociālajai palīdzībai – Ls70898, aprūpei mājās – 

Ls46069 un Ls30643 sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem iedzīvotājiem. 

Citiem atbalsta pasākumiem pērn izlietoti Ls21696, tajā skaitā – sabiedrisko organizāciju 

rīkotajiem pasākumiem – Ls6810, atvieglojumu nodrošināšanai sociālajām grupām – Ls2901, 

sociālā dienesta nodrošinātajiem transporta pakalpojumiem – Ls500 un cita veida pasākumiem 

– Ls11485. 

 2008.gadā sociālajos pabalstos izmaksātā summa ir par aptuveni 12 tūkstošiem latu 

lielāka nekā 2007.gadā. Pārskata gadā 550 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statusu, kas ir 

par apmēram 60 ģimenēm vairāk nekā gadu iepriekš. Ģimenes, kurās ienākumu līmenis uz 

vienu ģimenes locekli nebija lielāks par garantētā minimālā ienākuma līmeni - 27 latiem 

mēnesī, saņēma pašvaldības sociālos pabalstus 41621 lata apmērā. 318 lati pabalstos izmaksāti 

ģimenēm, kurās ienākumu līmenis bija robežās no valsts noteiktā garantētā minimālā ienākuma 

līdz trūcīgās personas ienākumu līmenim - 80 latiem. 

 Pārskata gadā garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 188 personām par 

kopējo summu 19324 lati. 104 personas šo pabalstu saņēmušas atkārtoti. 

 Vienreizējiem sociālajiem pabalstiem ārkārtas situācijā 2008.gadā izmaksāti 3780 lati, 

tajā skaitā – apbedīšanas pabalsts 1630 latu. 

 1082 personām piešķirti cita veida sociālie pabalsti par kopējo summu Ls47794. 

Pabalstiem ēdināšanai bez maksas vai par daļēju samaksu izlietoti Ls4514, pabalstiem 

brīvpusdienām skolās vai bērnudārzos – Ls10595. 

 Dzīvokļa pabalsti piešķirti 274 ģimenēm par kopējo summu Ls15799, tajā skaitā 

pabalsti īres un komunālajiem maksājumiem piešķirti Ls7535 apmērā. Ls8264 piešķirti 

pabalstiem kurināmā iegādei. 
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 Pabalstiem transporta pakalpojumu apmaksai izlietoti Ls 256. Astoņas personas 

saņēmušas pabalstu bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai par kopējo summu Ls1050. Piecām 

sodu izcietušām personām piešķirts pabalsts dzīves uzsākšanai - kopā Ls200. 

 Sociālajos pabalstos citiem mērķiem, piemēram, mazgāšanās pakalpojumam dušā, 

dokumentu atjaunošanai un citiem specifiskiem gadījumiem, piešķirts Ls1021. 

 Pārskata gadā sociālā pabalsta piešķiršana atteikta 39 personām, kas neatbilda 

pašvaldības noteiktajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim, kā arī 12 personām, kas 

atteicās no līdzdarbības. Naudas līdzekļu trūkuma dēļ sociālā pabalsta piešķiršana 2008.gadā 

nav atteikta nevienam. 

20.tabula 

 

ALŪKSNES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS SOCIĀLĀ ATBALSTA 

PASĀKUMIEM 2008. GADĀ 

 

Izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem  Izlietots (Ls) 

Izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem kopā:  241 749 

Sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai 

izlietotie līdzekļi: 

147 610 

tai skaitā: - pašvaldības sociālā palīdzība  70 898 

 - aprūpe mājās  46 069 

 - pašvaldību institūciju 

nodrošinātie sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi 

 0 

 - pašvaldību pirktie sociālās 

aprūpes un sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi 

 30 643 

Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi  72 443 

no tiem - ja pašvaldībā ir divlīmeņu sociālā dienesta 

struktūra – sociālā dienesta pārvaldes 

uzturēšanas izdevumi 

0 

CITI atbalsta pasākumi - kopā:  21 696 

tai skaitā - sabiedrisko organizāciju rīkotajiem pasākumiem 6 810 

 - atvieglojumu nodrošināšana sociālajām grupām 

no pašvaldībām sociālā budžeta 

2 901 

 - transporta pakalpojumi, kurus nodrošina 

sociālais dienests 

500 

 - sociālā darba speciālistu tālākizglītībai un 

profesionālās meistarības pilnveidei 

0 

 - sociālo dzīvokļu uzturēšana un citi atbalsta veidi 0 

 - cita veida pasākumi 11 485 

 

13.2. ALŪKSNES PILSĒTAS BĀRIŅTIESA 

  

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 17.panta 4.punktam bāriņtiesa sadarbojas ar citām 

bāriņtiesām, sociālās palīdzības, valsts un pašvaldības policijas, izglītības un veselības aprūpes 

iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību. 

2008.gadā bāriņtiesas sēdēs izskatītas 49 lietas. Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros 

rūpējās, lai bez vecāku gādības palikušie bērni augtu ģimenēs. Pārskata periodā 10 lietas 

saistītas ar aizbildnību kā visizplatītāko bērnu alternatīvās aprūpes formu. Pašvaldībā ir 20 

bērni, kas nodoti aizbildnībā. Visvairāk to ir vecumā no 13 līdz 17 gadiem – 12 bērni. Pavisam 
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ir 16 aizbildņi, kuri aizvieto saviem aizbilstamajiem bērnu vecākus, gādā par viņu audzināšanu, 

veselību, kā arī pārvalda viņu mantu. Aizvadītajā gadā iecelts viens aizbildnis 3 bērniem. Ar 

bāriņtiesas lēmumu atlaisti 3 aizbildņi 3 bērniem, sasniedzot pilngadību. Pašvaldībā ir 7 

aizgādņi, no tiem 6 - rīcības nespējīgām personām, 1 – mantai. 

Adopcija ir tiesisks akts, ar kuru persona pieņem citas personas bērnu par savu. Šajā 

periodā 2 personas atzītas par adoptētājiem un bērnu interesēs 2 nepilngadīgie nodoti adopcijā, 

kura nodrošina bērnam stabilu un harmonisku vidi ģimenē. 

Līdz pilngadības sasniegšanai, tas ir līdz 18 gadiem, bērns ir vecāku aizgādībā, kas 

nozīmē vecāku pienākumus un tiesības rūpēties par bērnu un viņa mantu, pārstāvēt viņu 

personiskajās un mantiskajās attiecībās. Rūpes par bērnu ir viņa aprūpe, uzraudzība un tiesības 

noteikt dzīvesvietu. Savukārt aprūpe ir viņa uzturēšana, tas ir, ēdiena, apģērba, mājokļa un 

veselības aprūpes nodrošināšana, izglītošana un audzināšana. 

Diemžēl, ne visi vecāki šo atbildīgo uzdevumu ir veikuši godprātīgi. Pārskata periodā 5 

personām - 4 mātēm un 1 tēvam - atņemtas aprūpes tiesības, bet tikai vienai mātei tās 

atjaunotas.  

Sešos gadījumos bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus par lietas ierosināšanu rajona tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, un 5 personām tās atņemtas. 

Bāriņtiesā skatītas 3 lietas par bērnu mantisko interešu nodrošināšanu, 10 lietas par 

ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu vecākiem un izmaksāšanu personai, kura 

faktiski audzina bērnu. 

Trijos gadījumos bāriņtiesa pēc rajona tiesas pieprasījuma devusi atzinumus par bērna 

aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību. 

Pieņemot apmeklētājus un noskaidrojot apstākļus, bāriņtiesa daudzas problēmas 

atrisinājusi pārrunu ceļā, neizskatot tās bāriņtiesas sēdēs. 
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14. KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 

14.1. ALŪKSNES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

 

Atskaites periodā Alūksnes pilsētas pašvaldības policija strādājusi 4 policistu sastāvā. 

2008.gadā pašvaldības policija pie administratīvās atbildības saukusi 684 personas, saņēmusi 

114 iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, sagatavojusi un nosūtījusi 169 dokumentus, 

sastādījusi 164 administratīvā pārkāpuma protokolus - paziņojumus par transportlīdzekļu 

novietošanu stāvēšanai neatļautā vietā, 95 administratīvā pārkāpuma protokolus par dažādiem 

administratīvajiem pārkāpumiem.  

Pārskata gadā pašvaldības policija gadījumos, kad citi ietekmēšanas līdzekļi izlietoti, lai 

novērstu pārkāpumus un netiktu izdarīti jauni pārkāpumi, uzsākusi administratīvo pārkāpumu 

lietas, savākusi tajās pierādījumus un atbilstoši kompetencei nosūtījusi izskatīšanai, vai 

izskatījusi: 

1) pēc Alūksnes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.29 „Alūksnes 

sabiedriskās kārtības noteikumi” – 95 administratīvā pārkāpuma lietas; 

2) pēc Alūksnes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Par Alūksnes 

pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” - 3 administratīvā pārkāpuma 

lietas; 

3) pēc Alūksnes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par ēku, būvju un to 

teritoriju uzturēšanu Alūksnes pilsētā” - 6 administratīvā pārkāpuma lietas; 

4) pēc Alūksnes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Alūksnes ezera 

ūdenstilpnes, tās salu un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi” - 7 

administratīvā pārkāpuma lietas. 

 Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1panta „Smēķēšana neatļautā vietā” 

prasību neievērošanu ierosinātas un pierādītas 2 administratīvā pārkāpuma lietas; pēc 106.panta 

„Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana” 

ierosinātas un pierādītas 9 administratīvā pārkāpuma lietas; pildot Alūksnes pilsētas domes 

2002.gada 3.jūnija lēmumu Nr.145, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 2113.pantu 

„Pašvaldību amatpersonas, kas kontrolē transporta līdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu”, pēc 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10panta par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

pārkāpšanu - 164 administratīvā pārkāpuma lietas, pēc 171.panta par alkoholisko dzērienu vai 

citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskā vietā reibuma 

stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu – 28 administratīvā pārkāpuma lietas; pēc 172.panta par 

nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā vai nepilngadīgā novešanu līdz 

dzēruma stāvoklim - 12 administratīvā pārkāpuma lietas; pēc 173.panta par bērna aprūpes 

pienākumu nepildīšanu - 4 administratīvā pārkāpuma lietas; pēc 186.panta par dzīvošanu bez 

pases vai deklarētās dzīvesvietas - 13 administratīvā pārkāpuma lietas; pēc 201.43panta 

„Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana” - 15 

administratīvā pārkāpuma lietas. 

 Par sastādītajiem administratīvajiem protokoliem uzliktās soda naudas apjoms ir 

aptuveni Ls3062. 

  Pamatojoties uz likuma „Par policiju” un līguma Alūksnes rajona policijas pārvaldē 

atskurbšanai un saukšanai pie administratīvās atbildības nogādātas 49 personas. Veicot reidus, 

pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59.pantu un Alūksnes pilsētas saistošo 

noteikumu Nr.29 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” 2.1.19.punktu „nepilngadīgo līdz 16 gadu 

vecumam atrašanās uz ielas bez pieaugušo pavadības no pulksten 23.00 līdz 06.00”, sadarbības 

līgumu ar Alūksnes rajona policijas pārvaldi (turpmāk – RPP), iesaistot tajos Alūksnes rajona 

policijas pārvaldes nepilngadīgo lietu inspektori, aizturētas un nodotas vecākiem 55 

nepilngadīgas personas, galvenokārt par atrašanos sabiedriskā vietā nakts laikā, 

nesasniegušiem 16 gadu vecumu, kā arī alkohola reibumā. 

   Izteiktie brīdinājumi, kuru rezultātā administratīvie pārkāpumi nekavējoties novērsti par 

Alūksnes pilsētas saistošo noteikumu:  
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1) Nr.29 „Alūksnes sabiedriskās kārtības noteikumi neievērošanu” – 110 personām; 

2) Nr.30 „Alūksnes ezera ūdenstilpnes, tās salu un piekrastes zonas uzturēšanas 

kārtības noteikumu neievērošanu” - 18 personām; 

3) Nr.24 „Par ēku, būvju un to teritoriju uzturēšanu Alūksnes pilsētā noteikumu 

neievērošanu” – 365 personām; 

4)  Nr.25 „Par Alūksnes pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību 

noteikumu neievērošanu” - 34 personām. 

  Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1panta un likumu „Par 

tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu”, par smēķēšanu 

neatļautā vietā brīdinātas 124 personas. 

 Nodrošināta sabiedriskā kārtība 69 masu pasākumos. Masu pasākumu laikā pašvaldības 

policija pastiprinātu uzmanību pievērsusi Alūksnes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.29 

„Alūksnes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” prasību ievērošanai. Pasākumu laikā veikti 

preventīvie pasākumi, lai novērstu alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, kur to nav 

atļāvusi pašvaldība, ierobežotu smēķēšanu neatļautā vietā, pamatojoties uz „Tabakas 

izstrādājumu realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanas likumu”, sīkā huligānisma 

novēršanas profilaktiskie pasākumi, un pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu citus sabiedrisko 

kārtību apdraudošos pārkāpumus.  

Administratīvo pārkāpumu profilakses ietvaros regulāri tiek apsekotas un pārbaudītas 

personu, kas tendētas uz dažāda veida pārkāpumu izdarīšanu, pulcēšanās un mitināšanās vietas. 

  Pamatojoties uz likuma „Par policiju” 12.pantu un Alūksnes pilsētas domes 

priekšsēdētāja rīkojumiem, pārskata gadā pašvaldības policija nodrošinājusi satiksmes 

ierobežošanu masu pasākumu laikā.  

 Alūksnes pilsētas pašvaldības policija cieši sadarbojas ar Alūksnes sociālās palīdzības 

centru un bāriņtiesu, piedaloties nelabvēlīgo ģimeņu apsekošanā, un veic pasākumus 

likumpārkāpumu profilaksei šajās ģimenēs. 

Alūksnes pilsētas pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts robežsardzes Alūksnes 

imigrācijas nodaļu, veicot regulāru kopēju patrulēšanu pilsētas teritorijā. 

 Lai veicinātu nepilngadīgo personu tiesību normu izpratni, nolasīts lekciju kurss un 

veikts izskaidrojošais darbs Alūksnes vidusskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

skolēniem un citiem nepilngadīgajiem. Regulāri veikta pilsētas saistošo noteikumu un 

sabiedriskās kārtības noteikumu noteikto normu ievērošanas pārbaude pilsētas teritorijā.  

      Alūksnes pilsētas pašvaldības policija sadarbojas ar Alūksnes rajona policijas pārvaldi 

saskaņā ar 2002.gada 27.novembrī noslēgto sadarbības līgumu, kas paredz, ka Alūksnes RPP 

Kārtības policija un Alūksnes pilsētas pašvaldības policija veic savstarpējo informācijas 

apmaiņu par noziedzīgiem nodarījumiem, administratīviem pārkāpumiem, kā arī nodrošina 

savstarpējo palīdzību dienesta pienākumu veikšanas laikā, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības 

un drošības nodrošināšanu Alūksnes pilsētā ikdienā un masu pasākumu laikā. Alūksnes RPP 

saņem no Alūksnes pilsētas pašvaldības policijas sagatavotas administratīvo pārkāpumu lietas 

par administratīvajiem pārkāpumiem, kas sastādīti pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 171.pantā, 167.pantā, un 175.pantā paredzētā administratīvā pārkāpuma pazīmēm, un 

pieņem personas ievietošanai atskurbšanas telpās. Alūksnes pilsētas pašvaldības policija uz 

Alūksnes RPP rakstiska pieprasījuma pamata nodrošina Alūksnes pilsētas pašvaldības policijas 

transportlīdzekļus un personālsastāvu Alūksnes RPP sabiedriskās kārtības sargāšanas un 

nodrošināšanas konkrēto uzdevumu veikšanai Alūksnes pilsētā. Alūksnes RPP uz Alūksnes 

pilsētas domes rakstiska pieprasījuma pamata nodrošina Alūksnes pilsētas pašvaldības policiju 

ar Alūksnes RPP transportlīdzekļiem un personālsastāvu sabiedriskās kārtības sargāšanas 

uzdevumu veikšanai Alūksnes pilsētā. 

       Alūksnes pilsētas pašvaldības policija prakses rezultātā apzinājusi, izstrādājusi un 

iesniegusi Alūksnes pilsētas domei nepieciešamās izmaiņas un papildinājumus Alūksnes 

pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu normās. 
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15. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA UN IESAISTĪŠANA 

LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ 
 2008.gadā Alūksnes pilsētas dome turpināja informēt pilsētas iedzīvotājus par 

pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un citām vietējām aktualitātēm, izdodot informatīvo 

izdevumu „Alūksnes Domes Vēstis”. Tas ir bezmaksas izdevums, kura izdošanu finansē 

Alūksnes pilsētas dome. Izdevums tiek izplatīts kopā ar Alūksnes rajona laikrakstu „Malienas 

Ziņas”, kā arī ir pieejams vairākās vietās pilsētā, piemēram, Sociālās palīdzības centrā, domes 

telpās, Alūksnes pilsētas bibliotēkā, vairākās tirdzniecības vietās, Alūksnes slimnīcā, 

poliklīnikā un citur. „Alūksnes Domes Vēstis” ir iespējams lasīt arī Alūksnes pilsētas domes 

interneta mājas lapā www.aluksne.lv/dome. 

Lai runātu par problēmām un interesējošajiem jautājumiem, pilsētas iedzīvotājiem ir 

iespēja tikties ar pašvaldības deputātiem viņu pieņemšanas laikos, kas parasti ir vienu reizi 

mēnesī. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un domes izpilddirektore apmeklētājus 

pieņem divas reizes mēnesī. Šie datumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Alūksnes Domes Vēstis”, ir atrodami pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv/dome, 

kā arī izlasāmi domes telpās izvietotajā informatīvajā stendā. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties visi interesenti. Ar 

domes sēžu protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Alūksnes pilsētas domes kancelejā, Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā, domes sēdēs pieņemto lēmumu apskats lasāms arī pašvaldības mājas lapā. 

Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alūksnes Domes Vēstis” tiek publicēts domes sēdēs 

pieņemto lēmumu apskats. 

 Komunikācijai ar vietējiem iedzīvotājiem Alūksnes pilsētas dome izmanto pašvaldības 

informatīvo izdevumu „Alūksnes Domes Vēstis”, Alūksnes pilsētas domes mājas lapu 

www.aluksne.lv/dome, kurai pārskata gadā izveidots jauns grafiskais dizains un papildināta ar 

jaunām sadaļām, laba sadarbība izveidojusies ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem – 

laikrakstiem „Alūksnes Ziņas” un „Malienas Ziņas”. Plašākai sabiedrībai informācija par 

Alūksnes pilsētu tiek nodota, izmantojot sadarbību ar ziņu aģentūru LETA, Vidzemes 

televīziju, kas gatavo sižetus LTV1 raidījumam „Novadu ziņas”, un dažādiem informatīvajiem 

portāliem. 

 Domes vadība regulāri tiekas ar vairāku sabiedriski aktīvo grupu pārstāvjiem, tādējādi 

dodot iespēju iedzīvotājiem iesaistīties lēmumu pieņemšanas un viedokļu izteikšanas procesā. 

Šādas tikšanās notiek ar sociālās jomas sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, valsts iestāžu 

vadītājiem. Veiksmīga sadarbība ar uzņēmējiem izveidojusies Alūksnes pilsētas svētku 

organizēšanā. Pateicoties par sekmīgo sadarbību, 2008.gadā pašvaldība uzņēmējiem rīkoja 

Pateicības balli. 

 Ik gadu Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centrs sadarbībā ar pašvaldību rīko 

labdarības akciju, kuras mērķis ir palīdzēt kādam, kam nepieciešama līdzcilvēku palīdzība. 

2008.gada sākumā noslēdzās labdarības akcija, kuras laikā tika veikts remonts dzīvoklim, ko 

pašvaldība piešķīrusi bārenim ar īpašām vajadzībām, sasniedzot pilngadību. Akcijā aktīvi 

iesaistījās iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas, uzņēmēji, kas gādāja būvmateriālus un veica 

remontu, kā arī pašvaldība. 

 Alūksnes pilsētas dome novērtē iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties pilsētas attīstības 

veicināšanā. Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā un pilsētas attīstības veicināšanā notiek 

caur iedzīvotāju grupu sanāksmēm, sabiedriskajām apspriešanām, diskusijām plašsaziņas 

līdzekļos. Ēkā, kur atrodas pilsētas pašvaldība, atrodas ierosinājumu kastīte, kurā iedzīvotāji 

var iemest savas vēstules ar ierosinājumiem un viedokļiem pašvaldībai. 
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16. PIELIKUMI 
 

Pielikums Nr.1 – Alūksnes pilsētas pašvaldības struktūra. 

Pielikums Nr.2 – SIA “Dzene un partneri” zvērinātas revidentes Vijas DZENES ziņojums par 

Alūksnes pilsētas domes 2008.gada finanšu pārskatu. 

Pielikums Nr.3 – Alūksnes pilsētas domes 23.04.2009. lēmums Nr.86 „Par Alūksnes pilsētas 

domes 2008.gada saimnieciskā pārskata apstiprināšanu”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       A.MUSTS 
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