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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.1. ALŪKSNES NOVADA RAKSTUROJUMS 

 
Alūksnes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Alūksnes rajona Alūksnes 

pilsētai, Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, 
Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu un Ziemera pagastam. 

Alūksnes novada administratīvais centrs ir Alūksne (pašvaldības adrese: Dārza ielā 11, 
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301). 

 

 
1.attēls. Alūksnes novada karte 

 
2011.gadā Alūksnes novada dome apstiprināja Alūksnes novada karogu, kura autors ir 

mākslinieks Ivars PILIPS. 
Karoga diagonālais dalījums atspoguļo Alūksnes novada ģeogrāfiskās īpašības un 

novietojumu - diagonāle no kreisā apakšējā stūra uz labo augšējo stūri simbolizē ziemeļaustrumu 
virzienu Latvijas teritorijā, kā arī simboliski ataino Alūksnes augstieni un tās kalnu nogāzes. 
Augšupejošais diagonālais virziens izsaka izaugsmi un attīstību.  

Diagonāle sadala karogu divos trijstūros, no kuriem augšējais ir sudraba, bet apakšējais - 
purpura krāsā. Purpura krāsa simbolizē drosmi, varonību, cēlsirdību, mīlestību, sudraba krāsa - 
cildenumu un atklātību. Karoga vidū Alūksnes novada ģerbonis - dalīts pēdā ar šaurševronu 
robežstaba krāsu salikumā: sarkans ar zilu; augšā melna grāmata – Bībele ar zelta rotājumiem un 
tādu pašu uzrakstu „A.D./1689.”. 

 

 
2.attēls. Alūksnes novada karogs 
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1.1.1. Ģeogrāfiskais izvietojums, teritorija 
 
 Alūksnes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos. Novada centrs – Alūksne – atrodas 
vienpadsmitā Latvijā lielākā ezera - Alūksnes ezera krastā. Novada centra attālums no Rīgas ir 
204 km. 

Alūksnes novada teritorija ir 169726,1 ha, savukārt novada administratīvā centra - 
Alūksnes pilsētas teritorija ir 1430,8 ha (pēc Valsts Zemes dienesta datiem). 
 Alūksnes novads robežojas ar Apes, Gulbenes, Balvu un Viļakas novadiem Latvijā, kā arī 
Igaunijas Republiku un Krievijas Federāciju. 
 Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (www.csb.gov.lv) datiem 2011.gadā Alūksnē vidējā 
gaisa temperatūra bija 60C, kas ir par 1,50C augstāka par normu. Maksimālā gaisa temperatūra 
pārskata gadā Alūksnē sasniegusi 29,40C, savukārt minimālā gaisa temperatūra noslīdējusi līdz – 
26,90C. 2011.gadā Alūksnē bijusi 149 dienas ar nokrišņiem, kas ir par 15 vairāk kā norma, bet 
saule spīdējusi 1959 stundas, kas ir par 280 stundām vairāk kā norma. 
 

Vidējās gaisa temperatūras svārstības Alūksnē
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3.attēls. Vidējās gaisa temperatūras svārstības Alūksnē pēdējo 5 gadu laikā 

 

1.1.2. Iedzīvotāji 
 
 Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (www.csb.gov.lv) informāciju, Alūksnes novada 
teritorijā 2011.gada sākumā bija 19090 pastāvīgie iedzīvotāji, kas ir par 247 mazāk nekā 
2010.gada sākumā. 

Savukārt Alūksnē 2011.gada sākumā bijuši 8916 pastāvīgie iedzīvotāji, kas salīdzinot ar 
2010.gada sākumu, ir par 69 iedzīvotājiem mazāk. 

Pēc 2011.gada tautas skaitīšanas provizoriskajiem rezultātiem, kas publicēti Centrālās 
statistikas pārvaldes (www.csb.gov.lv) datu bāzē, Alūksnes novada iedzīvotāju skaits bijis 17167. 
 

1.2. PAŠVALDĪBAS VADĪBA, POLITISKĀ SISTĒMA 

 
2009.gada 1.jūlijā darbu sāka jaunā Alūksnes novada pašvaldība. 
 

Domes priekšsēdētājs   Aivars FOMINS 
Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS  
Izpilddirektore    Janīna ČUGUNOVA 
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Pašvaldību vēlēšanās 2009.gada 6.jūnijā Alūksnes novada domē ievēlēti 15 deputāti. 
  
Dzintars ADLERS  ievēlēts no „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 
Aivars FOMINS  ievēlēts no „TAUTAS PARTIJA” 
Verners KALĒJS  ievēlēts no „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 
Andis KRĒSLIŅŠ  ievēlēts no „JAUNAIS LAIKS” 
Elita LAIVA   ievēlēta no „TAUTAS PARTIJA” 
Ēriks MEDISS ievēlēts no APVIENĪBA „TĒVZEMEI UN 

BRĪVĪBAI”/LNNK 
Ainars MELDERS ievēlēts no APVIENĪBA „TĒVZEMEI UN 

BRĪVĪBAI”/LNNK 
Jānis NĪKRENCIS ievēlēts no POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA „SASKAŅAS 

CENTRS” 
Marina RAMANE  ievēlēta no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
Zinaida SILIRAVA  ievēlēta no PARTIJA „LPP/LC” 
Laimonis SĪPOLS  ievēlēts no PARTIJA „LPP/LC” 
Andis ZARIŅŠ  ievēlēts no „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 
Askolds ZELMENIS  ievēlēts no „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 
Sandra ZELTIŅA  ievēlēta no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
Valda ZELTIŅA   ievēlēta no „TAUTAS PARTIJA” 
 

1.3. ALŪKSNES NOVADA DOMES PASTĀVĪGĀS 

KOMITEJAS 

 
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Alūksnes novada 

dome no pašvaldības deputātiem ievēlē: 
1) finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā; 
2) izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; 
3) sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; 
4) tautsaimniecības komiteju 7 locekļu sastāvā;  
5) teritoriālo komiteju 5 locekļu sastāvā. 

 
Finanšu komiteja: 
Aivars FOMINS – komitejas priekšsēdētājs 
Dzintars ADLERS 
Andis KRĒSLIŅŠ 
Ainars MELDERS 
Jānis NĪKRENCIS 
Laimonis SĪPOLS 
Sandra ZELTIŅA 
 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja: 
Sandra ZELTIŅA – komitejas priekšsēdētāja 
Marina RAMANE 
Zinaida SILIRAVA 
Askolds ZELMENIS 
Valda ZELTIŅA 
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Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komiteja: 
Ainars MELDERS - komitejas priekšsēdētājs 
Verners KALĒJS 
Elita LAIVA 
Marina RAMANE 
Zinaida SILIRAVA 
 
Tautsaimniecības komiteja: 
Dzintars ADLERS - komitejas priekšsēdētājs 
Verners KALĒJS 
Andis KRĒSLIŅŠ 
Ēriks MEDISS 
Laimonis SĪPOLS 
Andis ZARIŅŠ 
Valda ZELTIŅA 
 
Teritoriālā komiteja: 
Jānis NĪKRENCIS - komitejas priekšsēdētājs 
Aivars FOMINS 
Elita LAIVA 
Ēriks MEDISS 
Andis ZARIŅŠ 
 

2011.gadā notikušas: 
 

12 sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdes; 
12 teritoriālās komitejas sēdes; 
10 tautsaimniecības komitejas sēdes; 
12 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes; 
13 finanšu komitejas sēdes; 
20 domes sēdes. 
 

2011.gadā Alūksnes novada dome izdevusi šādus saistošos noteikumus: 
 
Saistošie noteikumi Nr.1/2011 „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju aizsardzības 
noteikumi”; 
Saistošie noteikumi Nr.2/2011 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”; 
Saistošie noteikumi Nr.3/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”; 
Saistošie noteikumi Nr.4/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām ziemas sezonā”; 
Saistošie noteikumi Nr.5/2011 „Par kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldības amatpersonas 
(darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”; 
Saistošie noteikumi Nr.6/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”; 
Saistošie noteikumi Nr.7/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām vasaras sezonā”; 
Saistošie noteikumi Nr.8/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā””; 
Saistošie noteikumi Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”; 
Saistošie noteikumi Nr.10/2011 „Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”; 
Saistošie noteikumi Nr.11/2011 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai novietnēs Alūksnes novadā”; 
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Saistošie noteikumi Nr.12/2011 „Grozījumi Alūksnes novada domes 22.06.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 
noteikumi””; 
Saistošie noteikumi Nr.13/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.08.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.32/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes 
novadā”; 
Saistošie noteikumi Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”; 
Saistošie noteikumi Nr.15/2011 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā”; 
Saistošie noteikumi Nr.16/2011 „Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”; 
Saistošie noteikumi Nr.17/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
2011.gadam”; 
Saistošie noteikumi Nr.18/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
2011.gadam”; 
Saistošie noteikumi Nr.19/2011 „Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā””; 
Saistošie noteikumi Nr.20/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
2011.gadam”; 
Saistošie noteikumi Nr.21/2011 „Par grozījumu izdarīšanu 19.11.2009. Alūksnes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu””; 
Saistošie noteikumi Nr.22/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
2011.gadam”; 
Saistošie noteikumi Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada 
pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”; 
Saistošie noteikumi Nr.24/2011 „Grozījumi Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”; 
Saistošie noteikumi Nr.25/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām 2011. - 2012.gada ziemas sezonai”; 
Saistošie noteikumi Nr.26/2011 „Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi”; 
Saistošie noteikumi Nr.27/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 
sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”; 
Saistošie noteikumi Nr.28/2011 „Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 22.06.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.26/2010 „Alūksnes novada kapsētu darbības un uzturēšanas 
noteikumi””; 
Saistošie noteikumi Nr.29/2011 „Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem””; 
Saistošie noteikumi Nr.30/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
2011.gadam”; 
Saistošie noteikumi Nr.31/2011 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 
sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”; 
Saistošie noteikumi Nr.32/2011 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Alūksnes novadā”; 
Saistošie noteikumi Nr.33/2011 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 
2011.gadam”. 
 
 
 



Alūksnes novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

 

 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301, www.aluksne.lv 8 

1.4. ALŪKSNES NOVADA DOMES KOMISIJAS 

 
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Alūksnes novada 

iedzīvotājiem izveido:  
1) vēlēšanu komisiju; 
2) administratīvo komisiju; 
3) zemes komisiju; 
4) pašvaldības iepirkumu komisiju; 
5) pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisiju; 
6) apstādījumu aizsardzības komisiju; 
7) licencēšanas komisiju; 
8) civilās aizsardzības komisiju; 
9) arhīva ekspertu komisiju; 
10) politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisiju (līdz 01.07.2011.); 
11) pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

 

1.5. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  

 
Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes (dati 31.12.2011.): 
 

1) Alsviķu pagasta pārvalde; 
2) Annas pagasta pārvalde; 
3) Ilzenes pagasta pārvalde; 
4) Jaunalūksnes pagasta pārvalde; 
5) Jaunannas pagasta pārvalde; 
6) Jaunlaicenes pagasta pārvalde; 
7) Kalncempju pagasta pārvalde; 
8) Liepnas pagasta pārvalde; 
9) Malienas pagasta pārvalde; 
10) Mālupes pagasta pārvalde; 
11) Mārkalnes pagasta pārvalde; 
12) Pededzes pagasta pārvalde; 
13) Veclaicenes pagasta pārvalde; 
14) Zeltiņu pagasta pārvalde; 
15) Ziemera pagasta pārvalde; 
16) Alūksnes Mākslas skola; 
17) Alūksnes Mūzikas skola;  
18) Jaunannas Mūzikas un mākslas skola;  
19) Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skola; 
20) Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs; 
21) Alūksnes pilsētas sākumskola;  
22) Strautiņu pamatskola;  
23) Ilzenes pamatskola; 
24) Bejas pamatskola; 
25) Jaunannas pamatskola; 
26) Jaunlaicenes pamatskola; 
27) Malienas pamatskola; 

28) Mālupes pamatskola; 
29) Mārkalnes pamatskola; 
30) Pededzes pamatskola; 
31) Ziemeru pamatskola; 
32) Liepnas internātpamatskola; 
33) Ernsta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzija; 
34) Alūksnes novada vidusskola;  
35) Liepnas vidusskola; 
36) Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde 
„Sprīdītis”; 
37) Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde 
„Pienenīte”; 
38) Alūksnes speciālā pirmsskolas 
izglītības iestāde „Cālis”; 
39) Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde 
„Saulīte”; 
40) Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 
iestāde „Pūcīte”; 
41) Malienas speciālā pirmsskolas 
izglītības iestāde „Mazputniņš”; 
42) Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zemenīte”; 
43) Izglītības pārvalde; 
44) Alūksnes pilsētas Tautas nams; 
45) Alūksnes pilsētas bibliotēka; 
46) Alūksnes muzejs; 
47) Jaunlaicenes muižas muzejs; 
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48) Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejs; 
49) Dzimtsarakstu nodaļa; 
50) Alūksnes novada Sociālais dienests; 

51) Alūksnes novada pašvaldības policija; 
52) Alūksnes novada bāriņtiesa; 
53) Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”; 
54) Būvvalde 

 
Iestādes pārstāv pašvaldību to kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas saskaņā ar 

nolikumiem, kurus apstiprina dome. 
 

Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas pašvaldības 
aģentūras: 

1) pašvaldības aģentūra „SPODRA”; 
2) Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA”. 

 

1.6. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA 

 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 
1) akciju sabiedrībā „SIMONE” – Ls 311700; 
2) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” – Ls 35513; 
3) SIA „RŪPE” – Ls 585369; 
4) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VITALITAS” – Ls 1020; 
5) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA” – Ls 793066; 
6) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „IEVEDNE” - Ls 15534. 
 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: 
1) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „GULBENES - ALŪKSNES BĀNĪTIS” – Ls 

200; 
2) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ZIEMEĻVIDZEMES OLIMPISKAIS 

CENTRS” – Ls 12000; 
3) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALBA 5” – Ls 140600; 
4) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES POLIKLĪNIKA 1” – Ls 224. 
 
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 
1) biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 
2) biedrībā „Latvijas pašvaldību mācību centrs” – Ls 100; 
3) biedrībā „Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”; 
4) biedrībā „Latvijas piļu un muižu asociācija”; 
5) biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija””; 
6) nodibinājumā „Vidzemes tūrisma asociācija”. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES 
DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1. ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU 

DARBĪBAS PĀRSKATS 

 
 

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2011.gadam apstiprināts 2011.gada 24.februārī ar 
Alūksnes novada domes lēmumu Nr.98, protokols Nr.3, 63.punkts – saistošie noteikumi 
Nr.6/2011. 

2011.gadā pašvaldības budžetā veikti šādi grozījumi: 

- 26.05.2011. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.225, protokols Nr.7, 30. 
punkts – saistošie noteikumi Nr.17/2011; 

- 07.06.2011. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.236, protokols Nr.8, 1.punkts 
– saistošie noteikumi Nr.18/2011; 

- 28.07.2011. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.291, protokols Nr.11, 
23.punkts – saistošie noteikumi Nr.20/2011; 

- 25.08.2011. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.330, protokols Nr.12, 
35.punkts – saistošie noteikumi Nr.22/2011; 

- 27.10.2011. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.426, protokols Nr.17, 
37.punkts – saistošie noteikumi Nr.30/2011; 

- 22.12.2011. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.500, protokols Nr.20, 
37.punkts – saistošie noteikumi Nr.33/2011. 
 

2.1.1. Pamatbudžets 

 
IEŅĒMUMU DAĻA 
  

 2011.gada precizētie konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 10335188 apmērā, 
faktiski ieņēmumi izpildīti Ls 10912373 apjomā jeb 105,58% no plānotajiem ieņēmumiem. 
Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 1421455 apmērā. Bez 
tam, gada laikā saņemti aizņēmumi no Valsts kases dažādu projektu finansējumam Ls 1307891 
apmērā. 

 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 

(latos, %) 
1.tabula 

Kods Rādītājs 
Plāns 

2011.gadam 
Izpilde uz 
31.12.2011. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 3766955 4131058 109,67 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 3326886 3652803 109,80 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 414069 451410 109,02 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 315304 341222 108,22 
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4.1.2.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 
būvēm) 71978 75500 104,89 

4.1.3.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis (par 
mājokļiem) 26787 34688 129,50 

5.0.0.0. 
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu 
veidiem 26000 26845 103,25 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 26000 26845 103,25 

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 162580 174844 107,54 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 68313 67414 98,68 

9.0.0.0. 
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 15883 16779 105,64 

9.4.0.0. 
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldību budžetā 5078 5802 114,26 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 10805 10752 99,51 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 225 0,00 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 9820 14624 148,92 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 339 1041 307,08 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas 68225 74986 109,91 

  
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 
KOPĀ 5681637 5870257 103,32 

18.6.0.0. 
Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas 
izdevumu transferti no valsts budžeta 5082536 5182499 101,97 

18.7.0.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo 
izdevumu transferti un mērķdotācijas no 
valsts budžeta 3814 3814 100,00 

18.8.0.0. 

Pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta 
transferti Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto projektu īstenošanai 595287 683944 114,89 

  
PAŠVALDĪBU BUDŽETU 
TRANSFERTI KOPĀ 72861 80394 110,34 

19.1.0.0. 
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 
veida 14051 14051 100,00 

19.2.0.0. 
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 
pašvaldībām 58810 66343 112,81 

  
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 
KOPĀ 651155 655820 100,72 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi 513313 513152 99,97 



Alūksnes novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

 

 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301, www.aluksne.lv 12 

21.4.0.0. Pārējie iepriekš neklasificēti pašu ieņēmumi 137842 142668 103,50 

  KOPĀ 10335188 10912373 105,58 

  Atlikums gada sākumā 1421455 1421455 100,00 

  Aizdevums no Valsts kases 1659425 1307891 78,82 

  PAVISAM KOPĀ 13416068 13641719 101,68 

 
Pēc 1.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta 

ieņēmumi ir izpildīti.  
4.attēlā ir atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta 

izpildes struktūra. 
 

valsts budžeta 
transferti kopā; 

43,03%

nenodokļu 
ieņēmumi kopā; 

1,28%

nodokļu 
ieņēmumi kopā; 

30,28%

aizdevums no
Valsts kases; 

9,59%

atlikums gada 
sākumā; 10,42%

budžeta iestāžu 
ieņēmumi kopā; 

4,81%

pašvaldību 
budžetu 

transferti kopā; 
0,59%

Pašvaldības konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta 
izpildes struktūra

 
4.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra 

 
 Pēc 4.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka lielākais īpatsvars starp ieņēmumu 
avotiem ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 43,03% no kopējiem ieņēmumiem, kuru 
sastāvā ir mērķdotācijas no valsts budžeta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts 
līdzfinansējums projektu īstenošanai. Nākošie pēc īpatsvara ir nodokļu ieņēmumi – 30,28% no 
kopējiem ieņēmumiem, kuru sastāvā ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi, ēkām, būvēm, mājokļiem un azartspēļu nodoklis.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta triju gadu ieņēmumu izpildes 
dinamika ir apkopota 2.tabulā. 
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Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpildes dinamika 

2009.-2011.gados (latos, %) 
2.tabula 

Rādītājs 
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Izmaiņas 
(2011.gads pret 

2010.gadu) 

latos % latos % 

Nodokļu 
ieņēmumi kopā 3551577 4035111 483534 113,61 4131058 95947 102,38 

Nenodokļu 
ieņēmumi kopā 195983 193480 -2503 98,72 174844 -18636 90,37 

Valsts budžeta 
transferti kopā 2734589 6288790 3554201 229,97 5870257 -418533 93,34 

Pašvaldību 
budžetu 
transferti kopā  3464928 39735 

-
3425193 1,15 80394 40659 202,33 

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi kopā 1094106 801983 -292123 73,30 655820 -146163 81,77 

KOPĀ 11276387 11359099 82712 100,73 10912373 -446726 96,07 

Atlikums gada 
sākumā 1140637 730095 -410542 64,01 1421455 691360 194,69 

Aizdevums no 
Valsts kases 1576255 1149920 -426335 72,95 1307891 157971 113,74 

PAVISAM 
KOPĀ 13993279 13239114 -754165 94,61 13641719 402605 103,04 

 
Pēc 2.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta daži ieņēmumu veidi ir samazinājušies. 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums atspoguļots 
3.tabulā. 

 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 

2009.-2011.gados (latos, %) 
3.tabula 

Gads 

Gada ieņēmumi (bez 
atlikuma gada sākumā 
un aizņēmumiem), Ls 

Bāzes pieaugums                
(pret 2009.gadu) 

Ķēdes pieaugums               
(pret iepriekšējo 

periodu) 

Ls % Ls % 

2009 11276387 0 0 0 0 

2010 11359099 82712 0,73 82712 0,73 

2011 10912373 -364014 -3,23 -446726 -3,93 

 
Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums, kas bija 2011.gada sākumā      

Ls 1421455 apmērā, tajā skaitā šādu projektu realizācijai: 
1. Alūksnes vidusskolas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā - 

ERAF) projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana” (bioloģijas un dabas zinātnes kabinetu sakārtošana) Ls 1963 apmērā;  
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2. Alūksnes vidusskolas mūžizglītības projektam „Welcome my town/region” Ls 
9120 apmērā; 

3. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra tehniskā projekta izstrādei ēkai Dārza ielā 8A, 
Alūksnē Ls 3959 apmērā; 

4. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projektam „Ieelpo Eiropu” Ls 2500 apmērā; 
5. Alūksnes Bērnu un jauniešu centram projekta „Šķērso robežu” īstenošanai Ls 

372 apmērā; 
6. ERAF projektam „Izglītības iestāžu informatizācija” Ls 151161 apmērā; 
7. Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā - ESF) projektam „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Ls 49774 apmērā; 
8. Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes skolas ERAF projektam „Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” (bioloģijas un dabas zinātnes 
kabinetu sakārtošana) Ls 14076 apmērā;  

9. ESF projektam „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” Ls 37807 apmērā; 

10. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesā nodrošināšanai Ls7 718 apmērā; 
11. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (turpmāk tekstā - ELFLA) 

projektu īstenošanai Ls 95047 apmērā; 
12. Zivju fonda atmaksātie līdzekļi par projektu īstenošanu Ls 14091 apmērā; 
13. ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta 

Liepnas ciemā” Ls 114196 apmērā; 
14. Valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām un speciālo izglītības iestāšu uzturēšanas izdevumiem atlikums Ls 96674 
apmērā; 

15. Valsts dotācijas pirmklasnieku brīvpusdienu nodrošināšanai atlikums Ls 4429 
apmērā; 

16. ESF projektam „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” Ls 10500 
apmērā; 

17. ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas 
pagasta Brencu ciemā” Ls 69085 apmērā; 

18. ERAF projektam „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 
Ls 261198 apmērā; 

19. ERAF projektam „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā” Ls 31365 
apmērā; 

20. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā - KPFI) projektam 
„Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, 
izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” Ls 30531 apmērā; 

21. Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu īstenošanai Alūksnes muzejā Ls 3415 
apmērā;  

22. Citiem projektiem, mērķiem un 2011.gada budžeta deficīta segšanai Ls 412474 
apmērā. 
 
 2011.gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus Ls 1307891 
apmērā, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus. 
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5.attēls. Alūksnes novada pašvaldības saņemtie aizdevumi 2009.-2011.gados 

  
Pēc 5.attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka pārskata gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, 

pieaudzis saņemto aizdevumu apjoms, bet nav sasniegts 2009.gada saņemto aizdevumu apjoms. 
Alūksnes novada pašvaldības 2011.gadā saņemto aizdevumu struktūra apkopota 4.tabulā. 
 

Alūksnes novada pašvaldības 2011.gadā saņemto aizdevumu struktūra (latos, %) 
4.tabula 

Mērķis 

Saņemts 
2011.gada 

laikā 

% no saņemto 
aizdevumu 
kopsummas 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekts 
„Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide 
Alūksnē” 3714 0,284 

ELFLA projekts „Pededzes pagasta pašvaldības ceļu „Čistigi 
– Zagorje”, „Čistigi – Skaliņš” un „Kūdupe – Kapsēta” 
rekonstrukcija” 59981 4,586 

ELFLA projekts „Annas pagasta kultūras nama skatītāju zāles 
apkures uzlabošana, konferenču zāles un palīgtelpu 
vienkāršotā rekonstrukcija” 22800 1,743 

ELFLA projekts „Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija 
2.kārta” 54263 4,149 

ELFLA projekts „Alūksnes novada pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija Malienas pagastā” 50416 3,855 

ELFLA projekts „Zeltiņu pagasta autoceļu rekonstrukcija” 99093 7,577 

ELFLA projekts „Ziemera pagasta pārvaldes ceļu „Parka 
iela” un „Šļukums- Māriņkalns” rekonstrukcija” 66937 5,118 

ELFLA projekts „Annas pagasta autoceļu rekonstrukcija” 85018 6,500 

ELFLA projekts „Kalncempju pagasta slūžu tilta, autoceļa un 
ielas rekonstrukcija” 109355 8,361 

ELFLA projekts „Veclaicenes pagasta autoceļa Papardes 1 
rekonstrukcija” 19430 1,486 
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ELFLA projekts „Jaunlaicenes pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” 112035 8,566 

ERAF projekts „Skolēnu drošā pārvietošanās Alūksnes 
pilsētā” 64276 4,915 

ERAF projekts „Alūksnes Jaunās pils kompleksu ēku un 
muižas parka objektu rekonstrukcija” 182038 13,918 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes 
novada Malienas pagasta Brencu ciemā” 99750 7,627 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā” 105643 8,077 

Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnē, II kārta” 173142 13,238 

KOPĀ  1307891 100,000 

 
 Alūksnes novada pašvaldības 2011.gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa 
struktūrfondiem atspoguļots 6.attēlā. 

 
6.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2011.gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa struktūrfondiem 

 

 Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumiem ELFLA projektu īstenošanai, 
kas sastāda 51,94% no saņemto aizdevumu kopsummas. ERAF projektu īstenošanai saņemto 
aizdevumu īpatsvars veido 34,54% no saņemto aizdevumu kopsummas. 

 
IZDEVUMU DAĻA 

 
 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta izdevumi pēc 
funkcionālām kategorijām tika plānoti Ls 12 398 321 apmērā, faktiski izdevumi tika izpildīti Ls 
10 509 250 apmērā jeb 84,76%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai izlietoti Ls 719 
028. Kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai izlietoti Ls 186 447. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde pēc 
funkcionālām kategorijām apkopota 5.tabulā. 
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Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde pēc 
funkcionālām kategorijām (latos, % pret plānu) 

5.tabula 

Valdības funkcija 
Plāns 

2011.gadam 
Izpilde 

31.12.2011. %  

Vispārējie valdības dienesti 1202414 1130192 93,99 

Sabiedriskā kārtība un drošība 101633 97279 95,72 

Ekonomiskā darbība 1840205 1414596 76,87 

Vides aizsardzība 15060 13443 89,26 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 1127386 929694 82,46 

Veselība 35225 27320 77,56 

Atpūta, kultūra un reliģija 1465564 1116601 76,19 

Izglītība 5543141 4856716 87,62 

Sociālā aizsardzība 1067693 923409 86,49 

Kopā  12398321 10509250 84,76 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 729651 719028 98,54 

Ieguldījums pamatkapitālā 196447 186447 94,91 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas 
līdzekļu atlikums perioda beigās) 91649 2226994 2429,92 

 
Pēc 5.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

izdevumi nav izpildīti attiecībā pret plānu, par ko liecina liels naudas līdzekļu atlikums gada 
beigās. 

Konsolidētā pamatbudžeta izdevumu galvenais virziens bija izglītība. Izdevumi izglītībai 
pārskata gadā sastādīja Ls 4856716 jeb 42,55% no pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 
izdevumiem. 

Otra pēc finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 2011.gadā bija 
ekonomiskā darbība, kuras izdevumi veidoja Ls 1414596 jeb 12,39%. Trešā, pēc finansējuma 
lielākā valdības funkcija - vispārējie valdības dienesti, kuras izdevumi bija Ls 1130192 jeb 9,90%. 
Vispārējā valdības dienestā ietilpst izdevumi Alūksnes novada domes deputātu, Alūksnes novada 
pašvaldības administrācijas, pagastu pārvalžu, Dzimtsarakstu nodaļas darba nodrošinājumam, 
pašvaldības budžeta parāda darījumu (aizdevumu procentu) izdevumiem. Uzskatamāk 
pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un finansēšanas 
atspoguļoti 7.attēlā.  
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aizdevumu 
pamatsummu atmaksa 

6,30%

sociālā aizsardzība 
8,09%

izglītība
42,55%

atpūta, kultūra un 
reliģija
9,78%

veselība
0,24%

pašvaldības teritoriju 
un mājokļu 

apsaimniekošana;
8,14%

vides aizsardzība
0,12%

ekonomiskā darbība 
12,39%

sabiedriskā kārtība un 
drošība 
0,85%

vispārējie valdības 
dienesti 
9,90%

ieguldījums 
pamatkapitālā 

1,63%

Izdevumu izpildes struktūra pēc funkcionālām kategorijām un 
finansēšanas

 
7.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2011.gada izdevumu izpildes struktūra pēc 

funkcionālām kategorijām un finansēšanas 

 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta triju gadu izdevumu izpildes 

dinamika apkopota 6.tabulā. 
 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpildes 
dinamika 2009.-2011. gados (latos, %) 

6.tabula 

 

Valdības 
funkcija 

Iz
p

il
d

e
 

3
1.

12
.2

0
0
9
. 

Iz
p

il
d

e
 

3
1.

12
.2

0
10

. 

izmaiņas 
(2010.gada izpilde 

pret 2009.gadu) 

Iz
p

il
d

e
 

3
1.

12
.2

0
11

. 

izmaiņas 
(2011.gada izpilde 

pret 2010.gadu) 

latos % latos % 

Vispārējie 
valdības 
dienesti 1560958 1295527 -265431 83,00 1130192 -165335 87,24 

Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība 125464 95690 -29774 76,27 97279 1589 101,66 

Ekonomiskā 
darbība 620853 1700514 1079661 273,90 1414596 -285918 83,19 

Vides 
aizsardzība 33811 16238 -17573 48,03 13443 -2795 82,79 

Pašvaldības 
teritoriju un 
mājokļu 
apsaimnieko-
šana 633355 969566 336211 153,08 929694 -39872 95,89 

Veselība 50059 30510 -19549 60,95 27320 -3190 89,54 

Atpūta, 1712614 1130698 -581916 66,02 1116601 -14097 98,75 
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kultūra un 
reliģija 

Izglītība 6487585 5082290 -1405295 78,34 4856716 -225574 95,56 

Sociālā 
aizsardzība 807968 1012115 204147 125,27 923409 -88706 91,24 

KOPĀ 12032667 11333148 -699519 94,19 10509250 -823898 92,73 

Aizdevumu 
pamatsummu 
atmaksa 374732 431811 57079 115,23 719028 287217 166,51 

Ieguldījums 
pamatkapitālā 278227 52700 -225527 18,94 186447 133747 353,79 

Kases 
apgrozāmie 
līdzekļi 
(naudas 
līdzekļu 
atlikums 
perioda 
beigās) 733761 1421455 687694 193,72 2226994 805539 156,67 

PAVISAM 
KOPĀ 13141160 13186414 45254 100,34 13455272 268858 102,04 

  
 Pēc 6.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām 
kategorijām un finansēšanas pieauguši šādām funkcijām un finansēšanai: sabiedriskā kārtība un 
drošība, aizdevumu pamatsummu atmaksa (aizdevumu skaita palielināšana Eiropas Savienības 
projektu īstenošanai), ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta izdevumi pēc 
ekonomiskās klasifikācijas tika plānoti Ls 12 398 321 apmērā, faktiski izdevumi tika izpildīti Ls 
10 509 250 apmērā jeb 84,76%. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2011.gada izdevumu izpilde pēc 
ekonomiskās klasifikācijas apkopota 7.tabulā. 

 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2011.gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (latos, % pret plāns) 
7.tabula 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 
atšifrējums 

2011.gada 
plāns 

2011.gada 
izpilde % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 9477336 8734662 92,16 

Atalgojums 4689698 4477125 95,47 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 1159301 1075285 92,75 

Komandējumi 27289 20832 76,34 

Pakalpojumi 1411980 1208781 85,61 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 
un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 938324 840396 89,56 

Grāmatu iegāde 10952 10288 93,94 
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Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 12349 11417 92,45 

Procentu izdevumi 175269 162298 92,60 

Subsīdijas un dotācijas 31687 31472 99,32 

Sociālie pabalsti 897840 787779 87,74 

Pašvaldību budžeta transferti 122647 108989 88,86 

Pamatkapitāla veidošana 2920985 1730614 59,25 

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc 
uzkrāšanas principa un nav iepriekš 
klasificēti (AS „Latvijas Krājbanka”) 0 43974 0,00 

KOPĀ  12398321 10509250 84,76 

 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu pēc ekonomiskās 

klasifikācijas struktūras analīzei izmantosim 8.attēlā apkopoto informāciju. 

pamatkapitāla 
veidošana

16,47% dažādi izdevumi, 
kas veidojas pēc 

uzkrāšanas principa 
un nav iepriekš 
klasificēti (AS 

"Latvijas 
Krājbanka")

0,42%uzturēšanas 
izdevumi kopā 

83,11%

2011.gada pamatbudžeta izdevumu izpildes struktūra pēc 
ekonomiskās klasifikācijas

 
8.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada pamatbudžeta izdevumu 

izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas 

 
Pēc 8.attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas 

izdevumiem – 83,11% no kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu īpatsvara ir pozīcija 
„Pamatlīdzekļu veidošana” – 16,47% no kopsummas.  

Dažādos izdevumos, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa, uzrādīti naudas līdzekļi, kas 
tika iesaldēti AS „Latvijas Krājbanka” kontos. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta triju gadu izdevumu izpildes 
dinamika apkopota 8.tabulā. 
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Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpildes 
dinamika 2009.-2011. gados (latos, %) 

8.tabula 

Ekonomiskās 
klasifikācijas 

koda 
atšifrējums 

2009. 
gada 

izpilde 

2010. 
gada 

izpilde 

izmaiņas 
(2010.gada 

 izpilde pret 
2009.gadu) 

2011. 
gada 

izpilde 

izmaiņas 
(2011.gada izpilde 

pret 2010.gadu) 

latos % latos % 

Uzturēšanas 
izdevumi, kopā 10121113 9265112 -856001 91,54 8734662 -530450 94,27 

Atalgojums 5771962 4513995 -1257967 78,21 4477125 -36870 99,18 

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 
obligātās 
iemaksas un 
sociālā rakstura 
pabalsti un 
kompensācijas 1396498 1088337 -308161 77,93 1075285 -13052 98,80 

Komandējumi 18289 13292 -4997 72,68 20832 7540 156,73 

Pakalpojumi 1268292 1300177 31885 102,51 1208781 -91396 92,97 

Krājumi, 
materiāli, 
energoresursi, 
preces un 
inventārs, ko 
neuzskaita kodā 
5000 710683 891342 180659 125,42 840396 -50946 94,28 

Grāmatu iegāde 10728 11081 353 103,29 10288 -793 92,84 

Budžeta iestāžu 
nodokļu 
maksājumi 14837 15578 741 104,99 11417 -4161 73,29 

Pakalpojumi, kas 
nav iestādes 
administratīvie 
izdevumi 61 0 -61 0,00       

Procentu 
izdevumi 127899 172140 44241 134,59 162298 -9842 94,28 

Subsīdijas un 
dotācijas 34489 220323 185834 638,82 31472 -188851 14,28 

Sociālie pabalsti 397408 919498 522090 231,37 787779 -131719 85,67 

Pašvaldību 
budžeta transferti 369967 119349 -250618 32,26 108989 -10360 91,32 

Pamatkapitāla 
veidošana 1911504 2033792 122288 106,40 1730614 -303178 85,09 

Kapitālo 
izdevumu 
transferti 0 17100 17100 0,00 0 -17100 0,00 
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Dažādi 
izdevumi, kas 
veidojas pēc 
uzkrāšanas 
principa un nav 
iepriekš 
klasificēti (AS 
„Latvijas 
Krājbanka”) 50 0 -50 0,00 43974 43974 0,00 

KOPĀ  12032667 11316004 -716663 94,04 10509250 -806754 92,87 

 
 Pēc 8.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2011.gadā, salīdzinot ar 2009. un 
2010.gadu, kopumā izdevumi ir samazinājušies.  
 
 

AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas Ls 719 
028 apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem 
atspoguļots 9.attēlā. 

374732
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Pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksas

2009.-2011.gados

 
9.attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksas 2009.-2011.gados 

 
 Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 9.tabulā. 
 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2011.gada beigās 
9.tabula 
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Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas sporta 
zāles celtniecības 2 
kārta 

2
0
.0

1
.2

0
1
1
 

L
V

L
 

150 
000 18 000 -18 000 0 0 0 

SIA „Alba 5” 
pamatkapitāla 
palielināšana 2

0
.1

2
.2

0
1
5
 

L
V

L
 

139 
868 87 416 -17 484 0 0 69 932 

ERAF projekts 
„Mierīga 
pārvietošanās pa 
Miera ielu Alūksnē 
gājēju ietves izbūve” 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

200 
000 136 400 0 0 0 136 400 

AS „Simone” 
pamatkapitāla 
palielināšana 2

0
.1

2
.2

0
1
3
 

L
V

L
 

100 
000 60 000 -20 000 0 0 40 000 

Alūksnes pilsētas 
ielu renovācija 2

0
.1

2
.2

0
2
0
 

L
V

L
 

300 
000 250 000 -25 000 0 0 225 000 

Alūksnes pilsētas 
ielu renovācijas 
pabeigšana 2

0
.1

2
.2

0
2
8
 

L
V

L
 

274 
747 247 267 -13 740 0 0 233 527 

Sporta kompleksa 
stadiona būvniecība 
Alūksnē 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

L
V

L
 

335 
000 290 320 -22 340 0 0 267 980 

SIA „Rūpe” 
pamatkapitāla 
palielināšana 2

0
.1

2
.2

0
2
8
 

L
V

L
 

100 
000 90 000 -5 000 0 0 85 000 

Pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
„Sprīdītis” un 
„Pienenīte” 
infrastruktūras 
attīstīšana 

2
0
.0

9
.2

0
1
9
 

E
U

R
 

141 
122 85 941 -12 312 0 0 73 629 

SIA „Rūpe” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 2
0
.0

6
.2

0
2
7
 

E
U

R
 

278 
227 274 011 -16 864 0 0 257 147 
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Alūksnes rajona 
vakara (maiņu) un 
neklātienes 
vidusskolas ēkas 
Alūksnē, Jāņkalna 
ielā 38 renovācijai 

2
0
.1

2
.2

0
1
2
 

L
V

L
 

18 000 12 000 -6 000 0 0 6 000 

Alūksnes rajona 
vakara (maiņu) un 
neklātienes 
vidusskolas ēkas 
Alūksnē, Jāņkalna 
ielā 38 renovācijas 
pabeigšanai 

2
0
.0

3
.2

0
1
4
 

L
V

L
 

146 
520 112 040 -34 480 0 0 77 560 

Latvijas-Igaunijas 
pārrobežu 
sadarbības 
programmas 
projekts „Cross 
border ball” 

2
0
.0

7
.2

0
1
5
 

E
U

R
 

108 
601 47 684 -47 684 0 0 0 

Alsviķu pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zemenīte” 
rekonstrukcijas 
2.kārta 

1
2
.1

2
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

35 000 31 104 -3 888 0 0 27 216 

ELFLA projekts 
„Alsviķu kultūras 
nama rekonstrukcija 
un modernizācija un 
vasaras brīvdabas 
estrādes būvniecība” 

2
0
.0

9
.2

0
1
4
 

E
U

R
 

119 
000 20 265 -3 119 0 0 17 146 

ELFLA projekts 
„Annas pagasta 
kluba 
rekonstrukcija”  

2
0
.0

5
.2

0
1
4
 

E
U

R
 

12 577 5 006 -5 006 0 0 0 

Ilzenes pagasta 
skolas jumta seguma 
remonts 

2
0
.0

4
.2

0
1
4
 

L
V

L
 

20 000 7 040 -7 040 0 0 0 
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Dzeramā ūdens 
kvalitātes uzlabošana 
Ilzenes pagasta 
Jaunzemu ciemā 

2
0
.1

2
.2

0
1
9
 

E
U

R
 

20 000 17 558 -1 954 0 0 15 604 

ELFLA projekta 
„Sporta, interešu 
izglītības un 
mūžizglītības centra 
„Dailes” 
rekonstrukcija” 
pabeigšana 

2
0
.1

1
.2

0
2
9
 

E
U

R
 

128 
000 120 097 -6 322 0 0 113 775 

ELFLA projekta 
„Sporta, interešu 
izglītības un 
mūžizglītības centra 
„Dailes” 
rekonstrukcija” 
pabeigšana 

2
0
.1

2
.2

0
3
0
 

E
U

R
 

123 
000 37 142 -1 858 0 0 35 284 

Jaunannas pagasta 
pamatskolas apkures 
sistēmas 
rekonstrukcija un 
pārveide uz gāzes 
apkuri 

2
0
.0

4
.2

0
1
2
 

L
V

L
 

16 000 2 448 -2 448 0 0 0 

Jaunannas tautas 
nama renovācija 2

0
.0

6
.2

0
1
6
 

L
V

L
 

30 000 19 990 -3 640 0 0 16 350 

ELFLA projekts 
„Jaunannas pagasta 
tautas nama II kārtas 
rekonstrukcijas un 
pamatlīdzekļu 
iegāde” 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

E
U

R
 

131 
178 54 896 0 0 0 54 896 

Liepnas pagasta 
katlu mājas remonts, 
skolas siltināšana 

0
8
.0

2
.2

0
1
2
 

L
V

L
 

30 000 5 000 -5 000 0 0 0 
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ELFLA projekts 
„Liepnas pagasta 
autoceļu 
rekonstrukcija” 

2
0
.0

6
.2

0
2
9
 

E
U

R
 

87 065 24 512 0 0 0 24 512 

Malienas pagasta 
logu nomaiņa 
pamatskolā 2

0
.0

8
.2

0
1
1
 

L
V

L
 

20 000 3 152 -3 152 0 0 0 

ELFLA projekts 
„Malienas pagasta 
tautas nama ēkas 
rekonstrukcija un 
piebūves 
celtniecība” 

2
0
.0

9
.2

0
1
3
 

E
U

R
 

92 817 82 207 -7 301 -58 141 0 16 765 

Mālupes pagasta 
pamatskolas sporta 
zāles rekonstrukcija 

0
1
.0

4
.2

0
1
1
 

L
V

L
 

15 000 375 -375 0 0 0 

Mālupes Saieta nama 
rekonstrukcijas 
1.kārta 2

0
.0

5
.2

0
3
0
 

E
U

R
 

290 
666 176 498 -9 167 0 0 167 331 

Mārkalnes pagasta 
projekta „Igauņu -
latviešu kultūras 
kopdarba 
turpinājums 
pierobežā” 
īstenošana 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

38 416 30 728 -3 844 0 0 26 884 

Pededzes pagasta 
pamatskolas aktu 
zāles remonts 

2
0
.0

8
.2

0
1
1
 

L
V

L
 

10 664 2 904 -2 904 0 0 0 

ELFLA projekts 
„Zeltiņu pagasta 
sporta un atpūtas 
parka izveide” 

2
0
.1

2
.2

0
1
4
 

E
U

R
 

27 156 1 995 -1 995 0 0 0 
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Ziemera pagasta 
pamatskolas 
renovācija 2

0
.0

4
.2

0
1
2
 

L
V

L
 

40 500 9 700 -9 700 0 0 0 

Ziemera pagasta 
projekta „Igauņu-
latviešu kultūras 
kopdarba 
turpinājums 
pierobežā” 
īstenošana 

2
0
.1

0
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

41 437 19 628 0 0 0 19 628 

ELFLA projekts 
„Ziemera pagasta 
pamatpakalpojumu 
attīstība ekonomikā 
un iedzīvotājiem” 

2
0
.1

2
.2

0
1
6
 

E
U

R
 

142 
729 40 626 -3 694 0 0 36 932 

Ziemera pagasta 
pamatskolas 
renovācija 0

4
.0

7
.2

0
1
7
 

U
S
D

 

49 500 23 174 -3 372 0 136 19 938 

Alūksnes 
vidusskolas 
infrastruktūras 
pielāgošana 
izglītojamiem ar 
funkcionāliem 
traucējumiem 
Kanaviņu ielā 14, 
Alūksnē 

2
0
.1

2
.2

0
1
5
 

E
U

R
 

80 485 751 -751 0 0 0 

Alūksnes Jaunās pils 
kompleksu ēku un 
muižas parka 
objektu 
rekonstrukcija* 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

L
V

L
 

434 
623 101 333 0 0 0 283 371 

ELFLA projekts 
„Pededzes pagasta 
pašvaldības ceļu 
Ķurši-kapsēta, 
Pededze-Naumova 
rekonstrukcija” 

2
0
.1

2
.2

0
1
5
 

E
U

R
 

96 821 16 657 -16 657 0 0 0 
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Veclaicenes pagasta 
autoceļu 
rekonstrukcija 2

0
.1

2
.2

0
2
0
 

L
V

L
 

105 
705 105 705 -2 643 -76 425 0 26 637 

Mārkalnes pagasta 
autoceļa 
rekonstrukcija 2

0
.1

2
.2

0
2
0
 

L
V

L
 

123 
668 101 365 -3 091 -68 876 0 29 398 

ELFLA projekts 
„Jaunlaicenes ciema 
siltumapgādes 
infrastruktūras 
modernizācija” 

2
0
.1

2
.2

0
1
2
 

E
U

R
 

66 445 66 445 -6 610 -46 685 0 13 150 

ERAF projekts 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Alūksnes 
rajona Liepnas 
pagasta Liepnas 
ciemā” 

2
0
.0

9
.2

0
2
2
 

E
U

R
 

173 
430 135 362 -135 362 0 0 0 

ELFLA projekts 
„Jaunalūksnes 
pagasta pašvaldības 
autoceļu 
rekonstrukcija” 

2
0
.0

6
.2

0
1
6
 

E
U

R
 

211 
312 201 112 0 -145 872 0 55 240 

Liepnas pagasta 
pārvaldes 
automašīnas finanšu 
līzings 1

5
.0

6
.2

0
1
2
 

L
V

L
 

28 667 9 619 -6 302 0 0 3 317 

Dzeramā ūdens 
kvalitātes 
uzlabošanas 
pasākumi (Malienas 
pagasta pārvalde) 

0
1
.0

7
.2

0
1
7
 

L
V

L
 

13 200 9 630 -1 428 0 0 8 202 

Ūdenssaimniecības 
sistēmas 
rekonstrukcija 
(Mālupes pagasta 
pārvalde) 

0
1
.0

1
.2

0
1
5
 

L
V

L
 

14 565 2 690 -2 500 0 0 190 
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Siltumapgādes 
sistēmas 
rekonstrukcija 
(Mālupes pagasta 
pārvalde) 

0
7
.0

1
.2

0
2
1
 

L
V

L
 

25 000 18 854 -1 756 0 0 17 098 

ERAF projekts 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Alūksnes 
novada Malienas 
pagasta Brencu 
ciemā” * 

2
0
.0

6
.2

0
2
8
 

E
U

R
 

239 
328 0 -54 339 0 0 45 411 

Zeltiņu pagasta 
autoceļu 
rekonstrukcija * 2

0
.1

2
.2

0
1
6
 

E
U

R
 

99 093 0 -75 875 0 0 23 218 

ELFLA projekts 
„Liepnas pagasta 
autoceļu 
rekonstrukcija, 
2.kārta”* 

2
0
.1

2
.2

0
1
6
 

L
V

L
 

54 263 0 -37 530 0 0 16 733 

ELFLA projekts 
„Alūksnes novada 
pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija 
Malienas pagastā”* 

2
0
.0

3
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

50 416 0 -34 010 0 0 16 406 

ELFLA projekts 
„Annas pagasta 
kultūras nama 
skatītāju zāles 
apkures renovācija”* 

2
0
.0

3
.2

0
1
5
 

L
V

L
 

22 800 0 -15 491 0 0 7 309 

ELFLA projekts 
„Pededzes pagasta 
pārvaldes autoceļu 
Čistigi-Kapsēta 
rekonstrukcija”* 

2
0
.0

6
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

59 981 0 0 0 0 59 981 

ELFLA projekts 
„Ziemera pagasta 
pārvaldes ceļu Parka 
iela un Šļukums-
Māriņkalns 
rekonstrukcija”* 

2
0
.0

3
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

66 937 0 0 0 0 66 937 
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ELFLA projekts 
„Annas pagasta 
autoceļu 
rekonstrukcija”* 

2
0
.0

6
.2

0
1
7
 

L
V

L
 

85 018 0 0 0 0 85 018 

ELFLA projekts 
„Kalncempju 
pagasta slūžu tilta, 
autoceļa un ielas 
rekonstrukcija”* 

2
0
.0

6
.2

0
2
2
 

L
V

L
 

109 
355 0 0 0 0 109 355 

ERAF projekts 
„Skolēnu droša 
pārvietošanās 
Alūksnes pilsētā”* 

2
0
.0

6
.2

0
1
9
 

L
V

L
 

139 
444 0 0 0 0 64 276 

Kohēzijas fonda 
projekts 
„Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
attīstība Alūksnē, 
2.kārta”* 

2
0
.1

2
.2

0
3
2
 

L
V

L
 

419 
200 0 0 0 0 173 142 

Latvijas-Šveices 
programma 
„Multifunkcionāla 
jaunatnes iniciatīvu 
centra izveide 
Alūksnē”* 

2
0
.0

6
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

61 726 0 0 0 0 3 714 

ERAF projekts 
„Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
attīstība Liepnas 
ciemā”* 

2
0
.0

6
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

105 
643 0 0 0 0 105 643 

ELFLA projekts 
„Veclaicenes pagasta 
autoceļa „Papardes 
1” rekonstrukcija”* 

2
0
.1

2
.2

0
1
3
 

L
V

L
 

19 430 0 0 0 0 19 430 

ELFLA projekts 
„Jaunlaicenes pag. 
autoceļu 
rekonstrukcija”* 

2
0
.0

6
.2

0
1
7
 

L
V

L
 

112 
035 0 0 0 0 112 035 

* 2011.gada laikā tika saņemti aizņēmumi 
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Pēc 9.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka pārskata gadā pilnībā segti šādi Valsts 
kases aizņēmumi: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zāles celtniecības 2.kārta, 
Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cross border ball”, ELFLA 
projekts „Annas pagasta kluba rekonstrukcija”, Ilzenes pagasta skolas jumta seguma remonts, 
Jaunannas pagasta pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija un pārveide uz gāzes apkuri, 
Liepnas pagasta katlu mājas remonts, skolas siltināšana, Malienas pagasta pamatskolas logu 
nomaiņa, Mālupes pagasta pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, Pededzes pamatskolas aktu 
zāles remonts, ELFLA projekts „Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parka izveide”, Ziemera 
pagasta pamatskolas renovācija, ERAF projekts „Alūksnes vidusskolas infrastruktūras 
pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”, ELFLA projekts „Pededzes pagasta 
pašvaldības ceļu Ķurši – kapsēta, Pededze – Naumova rekonstrukcija”, ERAF projekts 
„Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā”. 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības apkopotas 10.tabulā. 
 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2011.gada beigās 
10.tabula 

M
ē
rķ

is
 

A
iz

ņ
ē
m

ē
js

 

P
a
ra

k
st

īš
a
n

a
s 

 

d
a
tu

m
s 

A
tm

a
k

sa
s 

 

te
rm

iņ
š 

V
a
lū

ta
s 

a
p

z
īm

ē
ju

m
s 

G
a
lv

o
tā

 a
iz

ņ
ē
m

u
m

a
 u

n
 

p
ro

c
e
n

tu
 s

u
m

m
a
, 

L
V

L
 

S
a
is

tī
b

a
s 

u
z
 2

0
11

. 
g

a
d

a
 

sā
k

u
m

u
, 

L
V

L
 

S
a
is

tī
b

a
s 

u
z
 2

0
11

.g
a
d

a
 

b
e
ig

ā
m

, 
L

V
L

 

Mazo katlu māju 
rekonstrukcija A

S
 S

im
o

n
e 

2
1
.0

7
.2

0
0
8
 

2
0
.0

7
.2

0
2
3
 

EUR 213 430 130001 120001 

ESF Kohēzijas 
fonda projekta 
„Ūdenssaimniecī-
bas attīstības 
attīstība 
Austrumlatvijas 
upju baseinos” S

IA
 R

ū
p

e 

0
6
.1

1
.2

0
0
9
 

2
0
.0

6
.2

0
2
9
 

EUR 337344 237087 226467 

 
 

2.1.2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 

 
 

IEŅĒMUMU DAĻA 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžetā ieņēmumi tika plānoti Ls 
269567 apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti Ls 272932 apmērā jeb 101,25%. Plānoto izdevumu 
segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2011.gada sākumā - Ls 200954. 
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Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada ieņēmumu 
izpilde (latos, % pret plānu) 

11.tabula 

Rādītāji 
Plāns 2011. 

gadam 
Izpilde 

31.12.2011. % 

Dabas resursu nodoklis 17500 17435 99,63 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 296807 296807 100,00 

Pārējie speciālās budžeta līdzekļi 425 5199 1223,29 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI 314732 319441 101,50 

Līdzekļu atlikums 2011.gada sākumā 158343 158343 100,00 

PAVISAM KOPĀ 473075 477784 101,00 

 
 Pēc 11.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka galvenais ieņēmumu veids - autoceļu 
(ielu) fonds ir izpildīts, kā arī pārpildīti dabas resursu nodokļa ieņēmumi. 

Autoceļu fonds ir viens no galvenajiem ieņēmumu posteņiem speciālajā budžetā, par ko 
liecina 10.attēlā atspoguļotā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 2011.gada speciālā budžeta 
struktūra. 

 

pārējie speciālā 
budžeta līdzekļi

1,63%
dabas resursu 

nodoklis
5,46%

autoceļu (ielu) 
fonda līdzekļi 

92,91%

Pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada 
ieņēmumu struktūra

 
10.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada ieņēmumu struktūra 

 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta triju gadu ieņēmumu izpildes 

dinamika apkopota 12.tabulā. 
 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta triju gadu ieņēmumu 

izpildes dinamika 2009.-2011.gados (latos, %) 
12.tabula 

Rādītāji 

Izpilde 
31.12. 
2009. 

Izpilde 
31.12. 
2010. 

Izmaiņas 
(2010.gads 

attiecībā pret 
2009.gadu) 

Izpilde 
31.12. 
2011. 

Izmaiņas 
(2011.gads 

attiecībā pret 
2010.gadu) 

latos % latos % 
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Privatizācijas 
fonda līdzekļi 18216 0 -18216 0 0 0 0 

Dabas resursu 
nodoklis 15324 17567 2243 114,64 17435 -132 99,25 

Autoceļu (ielu) 
fonda līdzekļi 404869 254344 -150525 62,82 296807 42463 116,70 

Pārējie speciālās 
budžeta līdzekļi 28878 1021 -27857 3,54 5199 4178 509,21 

KOPĀ 
KĀRTĒJĀ 
GADA 
IEŅĒMUMI 467287 272932 -194355 58,41 319441 46509 117,04 

Līdzekļu atlikums 
perioda sākumā 303951 200954 -102997 66,11 158343 -42611 78,80 

PAVISAM 
KOPĀ 771238 473886 -297352 61,44 477784 3898 100,82 

 
Pēc 12.tabulā apkopotiem datiem var secināt, ka 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, 

nedaudz palielinājās autoceļu (ielu) fonda līdzekļu ieņēmumi – par Ls 42463. 
 
 
IZDEVUMU DAĻA 

 
2011.gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi tika 

plānoti Ls 463075 apmērā, faktiskie izdevumi tika izpildīti Ls 337369 apmērā jeb 72,85%. 
 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada izdevumu izpilde 
pēc funkcionālajām kategorijām (latos, % pret plānu) 

13.tabula  

Funkcionālā kategorija 
Plāns 2011. 

gadam 
Izpilde 

31.12.2011. % 

Ekonomiskā darbība 434219 309836 71,35 

Vides aizsardzība 28856 27533 95,42 

KOPĀ 463075 337369 72,85 

Naudas līdzekļu atlikums 2011.gada beigās 10000 140415 1404,15 

PAVISAM KOPĀ 473075 477784 101,00 

 
Pēc 13.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka Alūksnes novada pašvaldības 

konsolidētā speciālā budžeta līdzekļi tika lietoti taupīgi, par ko liecina naudas līdzekļu atlikums 
2011.gada beigās. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumu un naudas līdzekļu 
struktūra atspoguļota 11.attēlā. 
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naudas līdzekļu 
atlikums 

2010.gada beigās
29,39%

vides aizsardzība
5,76%

ekonomiskā 
darbība
64,85%

Speciālā budžeta 2011.gada izdevumu pēc funkcionālām 
kategorijām struktūra

 
11.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada 

 izdevumu pēc funkcionālām kategorijām struktūra 

  
Pēc 11.attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka lielākais izdevumu īpatsvars ir 

funkcionālai kategorijai „Ekonomiskā darbība”, kurā ietilpst izdevumi no autoceļu (ielu) fonda 
līdzekļiem. Otrais pēc īpatsvara ir naudas līdzekļu atlikums 2011.gada beigās.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta triju gadu izdevumu izpildes 
dinamika apkopota 14.tabulā. 

 
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta triju gadu izdevumu 

izpildes dinamika 2009.-2011.gados (latos, %) 
14.tabula 

Funkcionālā 
kategorija 

Izpilde 
31.12. 2009. 

Izpilde 
31.12.  
2010. 

Izmaiņas 
(2010.gads 

attiecībā pret 
2009.gadu) Izpilde 

31.12. 2011. 

Izmaiņas 
(2011.gads 

attiecībā pret 
2010.gadu) 

latos % latos % 

Vispārējie 
valdības dienesti 328 0 -328 0 0 0 0 

Ekonomiskā 
darbība 432143 287489 -144654 66,53 309836 22347 107,77 

Vides 
aizsardzība 33195 28054 -5141 84,51 27533 -521 98,14 

Pašvaldības 
teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana 103417 0 -103417 0 0 0 0,00 

Izglītība 1200 0 -1200 0 0 0 0,00 

KOPĀ 570283 315543 -254740 55,33 337369 21826 106,92 

Naudas līdzekļu 
atlikums perioda 
beigās 200928 158343 -42585 78,81 140415 -17928 88,68 

PAVISAM 771211 473886 -297325 61,44 477784 3898 100,82 
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KOPĀ 

 
Pēc 14.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka vislielākais izdevumu palielinājums ir 

funkcionālai kategorijai „Ekonomiskā darbība”, kas saistīts ar nelielu ieņēmumu palielinājumu 
autoceļu (ielu) fondam.  
 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada izdevumu izpilde 
pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 15.tabulā. 
 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada izdevumu 
izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas (latos, % pret plānu) 

15.tabula 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 
Plāns 2011. 

gadam 
Izpilde uz 
31.12.2011. % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 385823 284962 73,86 

Pakalpojumi 359481 269607 75,00 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 26342 15355 58,29 

Pamatkapitāla veidošana 77252 52407 67,84 

KOPĀ  463075 337369 72,85 

 
Savukārt, Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada izdevumu 

izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas atspoguļota 12.attēlā. 

pamatkapitāla 
veidošana 
15,53%

krājumi, 
materiāli, 

energoresursi, 
preces un 
inventārs

4,55%

pakalpojumi 
79,91%

Speciālā budžeta 2011.gada izdevumu izpildes 
struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas

 
12.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada izdevumu izpildes struktūra pēc 

ekonomiskās klasifikācijas 

 
 Pēc 12.attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka Alūksnes novada pašvaldības 
konsolidētā speciālā budžeta 2011.gada izdevumu izpildes lielākais īpatsvars ir pakalpojumu 
izdevumiem – 79,91%, nākošie izdevumi pēc īpatsvara lieluma ir pamatkapitāla veidošana – 
15,53%.  
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2.1.3. Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi) 

 
 IEŅĒMUMU DAĻA 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 
dāvinājumi) ieņēmumi tika plānoti Ls 8876 apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti Ls 8994 apmērā 
jeb 101,33%. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2011.gada sākumā - Ls 4310. 

  
Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) 2011.gada ieņēmumu izpilde (latos, % pret plānu) 
16.tabula 

Rādītāju nosaukums 
Plāns 

2011.gadam 
Izpilde uz 
31.12.2011. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
juridiskām personām 3000 1200 40,00 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
fiziskām personām 5876 7794 132,64 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI  8876 8994 101,33 

Līdzekļu atlikums 2011.gada sākumā 
4310 4310 100,00 

 
PAVISAM KOPĀ 13186 13304 100,89 

 
 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 
2011.gada ieņēmumu struktūra atspoguļota 13.attēlā. 

līdzekļu atlikums 
2011.gada sākumā

32,40%

ziedojumi un 
dāvinājumi no 

juridiskām 
personām

9,02%

ziedojumi un 
dāvinājumi no 

fiziskām 

personām 58,58%

Speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi)

2011.gada ieņēmumu struktūra

 
13.attēls. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2011.gada ieņēmumu struktūra 

 
 Pēc 13.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2011.gadā dāsnākie ziedotāji bija 
fiziskas personas, kuru ziedojumu īpatsvars veido 58,58% no visiem 2011.gadā saņemtajiem 
ziedojumiem.  
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 IZDEVUMU DAĻA 
  
 Saņemtie ziedojumi pārskata gadā izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķim un sagrupēti 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 
(ziedojumi un dāvinājumi) 2011.gada izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 14.attēlā. 
 

sociālā aizsardzība
Ls 1455; 14,69%

izglītība
Ls 3604; 36,39%

atpūta, kultūra un 
reliģija

Ls 3 397; 34,30%

pašvaldības teritoriju 
un mājokļu 

apsaimniekošana
Ls 1447; 14,61%

Speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2011.gada izdevumu 
izpildes pēc funkcionālajām kategorijām struktūra

 
14.attēls. Speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2011.gada izdevumu izpildes 

pēc funkcionālajām kategorijām struktūra 

 
Pēc 14.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka ziedojumi izlietoti galvenokārt 

izglītībai – 36,39% (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” un „Sprīdītis”, speciālā pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis”), atpūtas, kultūras un 
reliģijas pasākumiem – 34,30% (ziedojumi sporta pasākumiem, pilsētas svētku pasākumiem), 
sociālajai aizsardzībai - 14,69% (ārzemju ziedojums sociālajiem pasākumiem, ziedojumi zupas 
virtuvei). 

 
 

2.2. TERITORIJAS PLĀNOŠANA 
 

2.2.1. Investīcijas teritorijas attīstībā 

 
Analizējot divu gadu datus par investīcijām teritorijas attīstībā, secināms, ka 2010.gadā 

Alūksnes novada teritorijā ekspluatācijā nodoti septiņi SIA, A/S un valsts uzņēmumu objekti par 
kopējo summu Ls 305831,30, savukārt 2011.gadā – 22 objekti par kopējo summu Ls 3507032,80.  

Privātie būvnieki 2010.gadā ekspluatācijā nodevuši 11 objektus, kuru kopējās būvniecības 
izmaksas bijušas Ls 154 500,00. Savukārt 2011.gadā privātie būvnieki ekspluatācijā nodevuši 10 
objektus par kopējo summu Ls 224 700,00. 

Alūksnes novada pašvaldība 2010.gadā ekspluatācijā nodevusi 22 objektus par kopējo 
summu Ls 2 169 573,67. 2011.gadā savukārt pašvaldība ekspluatācijā nodevusi 17 objektu, kuru 
kopējā summa ir Ls 1 355 621,29. 
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2.2.2. Attīstības programma 

 
2010.gadā, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.74 ,,Par 

Alūksnes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”, uzsākta par Alūksnes novada 
attīstības programmas izstrāde. 

Attīstības programmas izstrādes gaitā Alūksnes novada dome veica iedzīvotāju aptauju 
no 2010.gada 23.februāra līdz 24.martam ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Alūksnes 
novada iespējamo attīstību, problēmām un to risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus 
novada attīstības programmas izstrādei. 

Sadarbojoties ar Alūksnes NVO atbalsta centru un Alūksnes un Apes novada fondu, 
Alūksnes novada pašvaldība rīkoja 16 Ideju forumus visā novada teritorijā. Kopumā Ideju 
forumos piedalījās 324 novada iedzīvotāji un iesniedza 995 idejas novada attīstībai.  

2010.gada 13.oktobrī Alūksnes nevalstisko organizāciju centra rīkotajā forumā 
„Sabiedrības līdzdalība un NVO pašvaldībās” Alūksnes novada attīstības programmas izstrādes 
vadības grupas pārstāvji rosināja diskusiju par sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā. Forumā 
piedalījās 64 personas, kas bija nevalstisko organizāciju pārstāvji no Alūksnes, Apes, Cēsīm, 
Valkas. Foruma diskusiju kopsavilkuma materiāli izmantoti Alūksnes novada attīstības 
programmas izstrādē.  

Lai uzklausītu uzņēmēju viedokli par Alūksnes novada attīstību, novada uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanu, kopīgi analizējot novada attīstības perspektīvas, mērķus un uzdevumus, kā arī 
izstrādājot turpmāku sadarbības plānu uzņēmējdarbības veicināšanai, Alūksnes novada 
pašvaldība rīkoja sanāksmes, veica uzņēmēju anketēšanu. 

Attīstības programmas 1.redakcija ar Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmumu 
Nr.752 tika nodota publiskajai apspriešanai no 2010.gada 30.decembra līdz 2011.gada 
3.februārim. Saņemti iebildumi no 23 iesniedzējiem. 

2011.gada 30.jūnijā ar lēmumu Nr.256 Alūksnes novada dome apstiprināja svarīgāko 
pašvaldības attīstības dokumentu - „Alūksnes novada attīstības programma 2011.-2017.”. Tajā 
noteikti galvenie attīstības virzieni: uzņēmējdarbība, cilvēka labklājība, vide un pārvalde. 
Programmā iekļauts rīcības plāns un investīciju plāna kopsavilkums ar paredzamajiem darbiem 
līdz 2017.gadam. 

Ar Alūksnes novada attīstības programmu interesenti var iepazīties Alūksnes novada 
pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Normatīvie akti un dokumenti”. 
 

2.2.3. Teritorijas plānojums 

 
Pārskata gadā spēkā ir Alūksnes novada teritorijas plānojums, kas sastāv no 15 pagastu 

un Alūksnes pilsētas teritorijas plānojumiem, un Alūksnes novada domes 19.11.2009. saistošie 
noteikumi Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu”. 

2010.gadā pieņemts lēmums par Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. ar 
2009.gada grozījumiem grozījumi izstrādi, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 18.02.2010. 
lēmumu Nr.73 „Par Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. ar 2009.gada grozījumiem 
grozījumu uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.  

Ar 2011.gada 25.augusta Alūksnes novada domes lēmumu Nr.318 apstiprināti Ziemera 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumi, atbilstoši veicot izmaiņas saistošo noteikumu Nr. 
16/2009 „Par Alūksnes novada teritorijas plānojumu” 14.punktā. Izmaiņas teritorijas plānojumā 
saistītas ar zemes gabala „Briednieki” atļauto (plānoto) izmantošanas noteikšanu kā derīgo 
izrakteņu ieguves teritoriju. 

2011.gadā izsniegtas 27 izziņas, kas saistītas ar zemesgabala plānotās izmantošanas 
atbilstību teritorijas plānojumam, tai skaitā 4 – dīķa ierīkošanai, 4 - apmežošanai, 3 - derīgo 
izrakteņu ieguvei, 3 - celtniecības ieceres īstenošanai. 

http://www.aluksne.lv/
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2.3. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI 

 
Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība pārskata gada beigās 

bija Ls 19673417, tajā skaitā: 

1. dzīvojamās ēkas – Ls 335090; 
2. nedzīvojamās ēkas – Ls 7036046; 
3. transporta būves – Ls 7756331; 
4. zemes īpašumi, zemes lietojumi, valdījumā un piekritīgā zeme – Ls 2663400; 
5. inženierbūves – Ls 1082575; 
6. pārējais nekustamais īpašums – Ls 799975. 
 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

d
zī

v
o

ja
m

ās
 ē

k
as

n
ed

zī
v
o

ja
m

ās
 ē

k
as

tr
an

sp
o

rt
a 

b
ū
v
es

ze
m

es
 ī
p

aš
u
m

i, 
lie

to
ju

m
i,

v
al

d
īju

m
ā,

 p
ie

k
ri

tī
gā

 z
em

e

in
že

n
ie

rb
ū
v
es

p
ār

ēj
ai

s 
n

ek
u
st

am
ai

s 
īp

aš
u
m

s

Nekustamā īpašuma vērtības salīdzinājums pēdējos 2 gados

2010.gads

2011.gads

15.attēls. Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma vērtības salīdzinājums pēdējos 2 gados 

 
2011.gadā Zemesgrāmatā nostiprinātas 30 Alūksnes pilsētas ielas, kā arī šādi pašvaldības 

īpašumi: 
 

1. Helēnas iela 58, Alūksnē; 
2. „Runči”, Alsviķu pagastā; 
3. „Pumpji”, Mārkalnes pagastā; 
4. „Pagasta zeme 1”, Mārkalnes pagastā; 
5. „Gogulīši”, Mārkalnes pagastā; 
6. „Antoni”, Mārkalnes pagastā; 
7. „Lakstīgalas”, Mārkalnes pagastā; 
8. „Vecsemeikas”, Ziemera pagastā; 
9. „Tereški 3’, Jaunalūksnes pagastā; 
10. „Ielejas”, Jaunalūksnes pagastā. 
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2.4. BŪVNIECĪBA 

 
Alūksnes novada teritorijā pārskata gadā izsniegti 147 Plānošanas un arhitektūras 

uzdevumi, 7 būves nojaukšanas uzdevumi, akceptēti 109 dažādi projekti, pieņemti 40 lēmumi par 
būvniecību vienkāršotā kārtībā un saskaņotas 69 mazēku būvniecības, tehnisko projektu 
izmaiņas, žogu būvniecības, zemes ierīcības projekti, izsniegtas 77 būvatļaujas, tai skaitā: 

19 - dzīvojamām mājām;  
21 – palīgēkām;  
10 - publiskām ēkām un būvēm; 
4 - ražošanas ēkām;  
23 - ceļiem, laukumiem, inženierbūvēm. 

 
2011.gadā ekspluatācijā nodoti 42 objekti, tajā skaitā: 
4 - publiskās ēkas un būves par Ls 33314,34; 
7 - dzīvojamās ēkas par Ls 651845,84; 
8 - palīgēkas par Ls 130030,17; 
20 - inženierkomunikāciju būves par Ls 1512848,20; 
3 – ražošanas būves par Ls 2162252,30. 

 
Lielākie 2011.gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti: 

 
1. ģimenes dzīvojamā māja, pasūtītājs – SIA „CELTEL” (piedalījās Latvijas 

arhitektūras 2010.gada labāko darbu skatē); 
2. dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pasūtītājs – fiziska persona; 
3. brīvdienu mājas rekonstrukcija, pasūtītājs – fiziska persona; 
4. ceļa „Tomsona pagrieziens - Sebežnieki” un „Kopmaņi-Pūriņi” tilta 

rekonstrukcija, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 
5. Pededzes pagasta pārvaldes ceļu „Čistigi-Zagorje”, „Čistigi-Skaliņš” un „Kūdupe-

Kapsēta” rekonstrukcija, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 
6. Zeltiņu pagasta pārvaldes ceļa „Zeltiņi-Zemītes” un „Rožukalns-Ziemeļi” 

rekonstrukcija, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 
7. Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija, 2.būvniecības kārta, pasūtītājs – 

Alūksnes novada pašvaldība; 
8. Ziemeru pagasta pārvaldes ceļu „Parka iela” un „Šļukums-Māriņkalns” 

rekonstrukcija, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 
9. Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ceļu „Lucka-Šļukums” un „Jaunlaicene-Jānīši” 

rekonstrukcija, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 
10. Veclaicenes pagasta autoceļa „Papardes 1” rekonstrukcija, pasūtītājs – Alūksnes 

novada pašvaldība; 
11. Kalncempju pagasta pārvaldes Slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija, 

pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 
12. Annas pagasta autoceļu rekonstrukcija, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 
13. ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve stadionam Pilssalā, pasūtītājs – 

Alūksnes novada pašvaldība; 
14. ūdenssaimniecības attīstība Malienas pagasta Brencu ciemā, pasūtītājs – Alūksnes 

novada pašvaldība; 
15. ūdenssaimniecības attīstība Liepnas pagasta Liepnas ciemā, 2.kārta, pasūtītājs – 

Alūksnes novada pašvaldība; 
16. kokapstrādes cehs, pasūtītājs – SIA „Ozoli AZ”; 
17. foreļu dīķu komplekss „Alatas”, pasūtītājs – SIA „ALATAS”; 
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18. foreļu dīķu komplekss „Umāras foreles”, pasūtītājs – SIA „KANSKA”; 
19. meža ceļa „Zāgadi-Jaunzāgadi” rekonstrukcija, pasūtītājs – AS „Latvijas valsts meži”; 
20. meža ceļa „Puncene-Plintovka” rekonstrukcija, pasūtītājs – AS „Latvijas valsts 

meži”; 
21. meža autoceļa „Līču ceļš” būve, pasūtītājs – AS „Latvijas valsts meži”; 
22. meža autoceļa „Melnalkšņu ceļš” būve, pasūtītājs – AS „Latvijas valsts meži”; 
23. meža autoceļa „Gobu ceļš” būve, pasūtītājs – AS „Latvijas valsts meži”; 
24. elektrotīklu rekonstrukcija pie TA-1059, „Lēģernieki”, Jaunannas pagastā, 

pasūtītājs – AS „Sadales tīkls”; 
25. elektroapgādes rekonstrukcija pie T-1358, „Rožkalnos”, Ziemera pagastā, 

pasūtītājs – AS „Sadales tīkls”. 
 

2.5. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

 
 

Turpinot iepriekš uzsākto sadarbību ar pašvaldībām ārvalstīs, pārskata gadā Alūksnes 
novada pašvaldība noslēgusi vairākus sadarbības dokumentus: 

1. noslēgta vienošanās starp Pleskavas apgabala Pečoru rajonu Krievijas Federācijā 
un Alūksnes novada pašvaldību; 

2. noslēgta vienošanās par sadarbību starp Sanktpēterburgas valsts kultūras iestādi 
„Valsts muzejs – rezervāts „Pavlovsk” Krievijas Federācijā un Alūksnes novada pašvaldību; 

3. noslēgta vienošanās starp Ļahoviču pašvaldību Baltkrievijas Republikā un 
Alūksnes novada pašvaldību. 

 
Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība uzsākusi iestrādes sadarbības atjaunošanai ar 

Jonišķu rajona pašvaldību Lietuvas Republikā. 
2011.gada aprīlī Alūksnē viesojās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 

orķestra sadarbības partneri no Dižonas Francijā. Tika aizsākta ciešāka sadarbība ar Alūksnes 
novada pašvaldību. 

 

 
16.attēls. Viesi no Francijas, tiekoties ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem 

 
Alūksnes pilsētas svētkos 2011.gadā sadarbības ietvaros viesojās partneri no Ļahoviču 

rajona pašvaldības Baltkrievijas Republikā, Veru pilsētas un Haanjas pašvaldības Igaunijas 
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Republikā, Pleskavas un Pečoru pašvaldībām Krievijas Federācijā, Jonišķu rajona pašvaldības 
Lietuvas Republikā. 

Gada nogalē Alūksnes novadu apmeklēja Baltkrievijas Republikas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Aleksandrs GERASIMENKO un ģenerālkonsuls 
Viktors GEISIKS. 

 

2.6. PROJEKTI 

    

Alūksnē 
 

Realizācijā esoši projekti 
 

1. ERAF projekts „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu 
rekonstrukcija”, kopējās izmaksas Ls 497717,46. 

Projekts paredz Alūksnes Jaunās pils rekonstrukciju un restaurāciju, sakārtojot ēkas 
fasādi, pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa jeb Vīna pagraba rekonstrukciju, 
muižas parka celiņu rekonstrukciju, pils dīķa tīrīšanu, bukleta un pastkaršu, kā arī interneta mājas 
lapas un filmas par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku izveidi, tūrisma mārketinga 
pētījuma veikšanu, dalību starptautiskos tūrisma gadatirgos un Jaunās pils parka svētku rīkošanu. 

 

 
17.attēls. Notiek Jaunās pils ēkas fasādes rekonstrukcija 

 
2. ERAF projekts „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”, 

kopējās izmaksas Ls 1484078,00.  
Projekts paredz uzbūvēt kvalitatīvu, tranzīta plūsmas slodzei piemērotu ielas segumu, 

pilnveidot gājēju celiņu nodrošinājumu un uzlabot to segumu kvalitāti, vienlaikus pielāgojot tos 
kvalitatīvai satiksmei personām ar īpašām vajadzībām, uzlabot ielas un gājēju celiņu 
apgaismojumu, nodrošināt kvalitatīvu lietus ūdeņu savākšanu no brauktuves, paaugstināt vides 
kvalitāti, izveidojot prettrokšņa stādījumus, izveidot drošai satiksmei nepieciešamus satiksmes 
organizācijas līdzekļus - ceļa zīmes, gājēju pārejas, aizsargbarjeras krustojumu zonās.  

3. ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”. Projekta kopējās izmaksas   
Ls 165485,13.  

Projekts paredz 15 Alūksnes novada izglītības iestādes aprīkot ar 25 portatīvajiem, 165 
stacionārajiem datoru komplektiem, 13 multimediju tehnikas komplektiem un 12 lokālajiem 
datortīkliem. 
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4. Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekts „Ieelpo Eiropu II”, 
kuru realizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC), kopējās izmaksas Ls 8998,56.  

Projekta mērķis – iesaistīties Eiropas brīvprātīgā darba kustībā kā uzņēmējorganizācijai, 
nodrošināt brīvprātīgo no Francijas un Vācijas uzturēšanos un darbu ABJC, pasākumu un 
aktivitāšu rīkošanu. Brīvprātīgo uzdevums ir pavadīt laiku kopā ar jauniešiem, kuri apmeklē 
jauniešu brīvā laika „Te - Elpu”. Paralēli tam tiek piedāvātas vācu un spāņu valodas nodarbības, 
iespēja apmeklēt flamenko nodarbības. Brīvprātīgās kopā ar ABJC pedagogiem vada nodarbības 
Alūksnes pirmsskolas iestādēs „Pienenīte” un „Sprīdītis”.  

5. ESF projekts „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai”, kopējās izmaksas Ls 21000,00. 

Projekta laikā Alūksnes novada Sociālajā dienestā darbā pieņemts sociālais darbinieks 
darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem sociālo pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšanai un ekonomists Alūksnes novada pašvaldības administrācijā pašvaldības 
administratīvās kapacitātes stiprināšanai. 

6. ERAF projekts „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā”, kopējās 
izmaksas Ls 180259,29.  

Projekts paredz ietvju izbūvi, apgaismojuma pilnveidi, gājēju pāreju izveidi, autobusa 
pieturu izbūvi un konfigurācijas uzlabošanu, kā arī nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšanu 
maršrutā, kas sākas Merķeļa ielā netālu no šaursliežu dzelzceļa stacijas „Alūksne” un noslēdzas 
Glika ielā aiz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas. 

7. KPFI projekts „Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un 
izstrādājumus”, kopējās izmaksas Ls 376819,60.  

Projekts paredz veikt energoefektivitātes pasākumus Alūksnes pilsētas sākumskolas un 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā ēkā, tādejādi samazinot to enerģijas patēriņu un 
oglekļa dioksīda emisiju apjomu un panākot būtisku apkures siltumenerģijas patēriņa 
samazinājumu.  

8. ES Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes „Skolu 
daudzpusīgās partnerības” projekts „Esiet sveicināti manā pilsētā/novadā!”, kopējās izmaksas Ls 
14758,88.  

Projektā piedalās Alūksnes vidusskola un tā ietvaros tiek tuvāk iepazīta un prezentēta 
dzimtā pilsēta, tās vēsture, ievērojamākie cilvēki, Latvijas kultūra, amatniecība un tradīcijas. 
Projektā piedalās septiņas valstis: Lietuva, Zviedrija, Itālija, Čehija, Spānija, Kipra un Latvija. Tā 
ir laba iespēja skolēniem un skolotājiem pilnveidot  angļu valodas zināšanas, paplašināt savu 
redzesloku, iepazīties ar citu tautu tradīcijām un kultūru. 

9. Kohēzijas fonda (turpmāk tekstā - KF) projekts „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnē” II kārta, projekta kopējās izmaksas Ls 1432681,47.  
 

 
18.attēls. 2011.gada rudenī Alūksnē uzsāka ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta II kārtu 
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10. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT-

RUS) projekts „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma 
saglabāšanai”, kopējās izmaksas Ls 80716,58. 

11. ELFLA projekts „Veļas mazgāšanas nodrošināšana Alūksnes novada 
iedzīvotājiem”, kopējās izmaksas Ls 4758,20. 

12. Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts 
jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes 
„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” projekts „Multifunkcionāla jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide Alūksnē”, kopējās izmaksas Ls 120012,00.  

Projekts paredz attīstīt jaunatnes iniciatīvas un mobilitāti Alūksnes novadā, nodrošinot 
multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbību, kas balstīta uz vienlīdzības, sociālās 
iekļaušanās un līdzdalības principiem.  

13. ESF projekts „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas 
paaugstināšana”, kopējās izmaksas Ls 12841,40.  

Projekts paredz organizēt mācības Alūksnes, Gulbenes un Apes pašvaldību speciālistiem, 
kurās viņi iegūs un nostiprinās zināšanas par projekta dzīves ciklu, sākot no izstrādes uzsākšanas 
līdz īstenoto projektu sasniegto rezultātu izvērtēšanai, kā arī papildinās zināšanas par 
komunikāciju ar sabiedrību un partneriem.  

14. ERAF projekts „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnē”, kopējās izmaksas Ls 1268190,24. 

15. ERAF projekts „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve 
Alūksnē”, kopējās izmaksas Ls 1236986,24. 

16. ELFLA projekts „Alūksnes pilsētas Tautas nama amatierkolektīvu aprīkojuma 
iegāde”, kopējās izmaksas Ls 12398,16. Projekts paredz Alūksnes pilsētas Tautas namam iegādāt 
nepieciešamo aparatūra pasākumu kvalitatīvai norisei un izgatavot nepieciešamos tērpus 
amatierkolektīvam „Jukums”.  
 

Projekti, kuru realizācija noslēgusies 
 

1. ELFLA projekts „Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana”, kopējās 
izmaksas Ls 6502,54. 

2. ESF projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, kopējās izmaksas Ls 650647,13. 

3. ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos”, projekta kopējās izmaksas Ls 151652,00. 

4. Zivju fonda projekts „Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā”, kopējās 
izmaksas Ls 2951,77. 

5. Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekts „Uzdrošinies un 
piedalies!”, kurš tika realizēts Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, kopējās izmaksas Ls 8692,00. 

6. Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu konkursa „Inovāciju īstenošanai 
izglītībā” projekts „Gribu, varu, vajag!”, kopējās izmaksas Ls 2986,11.  
 

Iesniegtie projekti, kas nav atbalstīti 
 

1. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT-
RUS) projekts „Izmantojot kultūrvēsturisko mantojumu radīt inovatīvas aktivitātes trīs cietokšņu 
apgabalā” /Trīs cietokšņi - 2/, kopējās izmaksas Ls 420000,00.  

2. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT-
RUS) projekts „Paaugstināt enerģijas taupīšanu ielu apgaismojumā Igaunijas, Latvijas un 
Krievijas pilsētās” /INSLIT/, kopējās izmaksas Ls 69809,12. 
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3. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT-
RUS) projekts „Muzeji kā kultūrvēsturiskā mantojuma sekmētāji un veicinātāji”, kopējās 
izmaksas Ls 45119,76. 

4. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT-
RUS) projekts „Kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma maršruta izveide Eiroreģiona Pleskava - 
Livonija teritorijā”, kopējās izmaksas Ls 62276,26. 

5. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT-
RUS) projekts „Mūsdienīgas bibliotēkas kā komunikāciju centri ilgtspējīgai sociālekonomiskai 
attīstībai”, kopējās izmaksas Ls 43686,62. 

6. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT) projekts 
„Teikas, nostāsti un tradīcijas divu ezeru krastā mītošām divām tautām nozīmīgs 
kultūrvēsturiskais mantojums”, kopējās izmaksas Ls 56030,37.  

7. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT) projekts 
„Svētki kā sabiedrības aktivitātes virzītājs”, kopējās izmaksas Ls 11999,84. 

8. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT) projekts 
„Kultūra robežas nepazīst”, kopējās izmaksas Ls 17570,10. 

9. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT) projekts 
„Daloties senajām prasmēm”, kopējās izmaksas Ls 18531,82. 

10. KPFI projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes publisko 
teritoriju apgaismojumā”, kopējās izmaksas Ls 136501,51.  

11. ESF projekts „Atbalsts pasākumu īstenošanai bērnu un jauniešu sociālās 
atstumtības riska mazināšanai Alūksnes novada izglītības iestādēs” (ABJC), kopējās izmaksas Ls 
149100,00. 

12. Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projekts „Alūksnes muižas parka Putnu 
paviljona tehniskās dokumentācijas izstrāde”, kopējās izmaksas Ls 1972,71. 

13. Programmas „Eiropa pilsoņiem” projekts „Starpkultūru dialogs – kā instruments 
Eiropas pašvaldību sadraudzības stiprināšanai”, kopējās izmaksas Ls 4500,00. 
 

Iesniegtie projekti, par kuriem pārskata gadā tiek gaidīta atbilde 
 

1. ESF projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes 
novadā”, kopējās izmaksas Ls 99999,98. 

2. ESF projekts „Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība 
finansējuma piesaistē”, kopējās izmaksas Ls 6568,38. 

3. ERAF „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras attīstība 
(2.kārta)”, kopējās izmaksas Ls 65129,41.  

4. Eiropas Zivsaimniecības fonda projekts „Hidrotehniskās būves – zušķērāja 
„Tacis” rekonstrukcija”, kopējās izmaksas Ls 44578,81. 
 

Annas pagastā  
 

1. Pārskata gadā noslēgusies ELFLA projekta „Annas pagasta kultūras nama 
skatītāju zāles apkures uzlabošana, konferenču zāles un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija” 
realizācija par kopējo summu Ls 28489,34. 

2. Pabeigti darbi ELFLA projektā „Annas pagasta autoceļu rekonstrukcija” par 
kopējo summu Ls 100470,91. 

3. 2011.gadā nav atbalstīts projekts „Ezeriņu kapu labiekārtošana”. 
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Alsviķu pagastā 
 

1. 2011.gadā pabeigta ELFLA atbalstītā projekta „Strautiņu pamatskolas sporta 
zāles vienkāršota renovācija” realizācija par kopējo summu Ls 11993,81. 

Sporta zālē atjaunots grīdas segums, griesti, vingrošanas siena, logu un sildelementu 
drošības aizsargsistēma, nomainītas durvis, griestu sijas, uzlabotas sienas, renovēta palīgtelpa 
inventāra glabāšanai.  

2. Strautiņu pamatskolā 2011.gadā realizēts ELFLA projekts „Apkures 
rekonstrukcija Strautiņu pamatskolā”. Projekta kopējās izmaksas - Ls 12429,93. Skolā uzstādīts 
jauns 100 KW tērauda ilgdegšanas katls, kas kurināms ar malku.  
 

Ilzenes pagastā 
 

Ilzenes pagastā pārskata gadā projekti nav realizēti.  
 

Jaunalūksnes pagastā 
 

2011.gadā realizēts ELFLA projekts „Jaunalūksnes pagasta autoceļu rekonstrukcija”. 
Rekonstruēti autoceļi Bundzene-Matisene (grants seguma izbūve) un Kolberģa iekšējie autoceļi 
(asfaltbetona seguma izbūve). Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 203111,56, publiskais 
finansējums Ls 182800,41. 
 

Jaunannas pagastā  
 

Pārskata gadā atbalstīts un īstenots projekts „Bebru takas labiekārtošana” pasākuma 
„Valsts atbalsts meža nozares attīstībai” ietvaros par kopējo summu Ls 200,00, kura rezultātā 
pašvaldības, Mācību pakalpojumu konsultāciju centra un mežniecības darbinieki kopā ar 
skolēniem papildināja dekoratīvos stādījumus un uzstādīja divus soliņus pie Jaunannas Medību 
pils.  
 

Jaunlaicenes pagastā 
 

1. 2011.gadā turpināta ELFLA projekta „Jaunlaicenes pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” īstenošana. Projekta kopējais finansējums Ls 127753,46. Tā rezultātā 
rekonstruēts ceļš Jaunlaicene–Jānīši 1,5 km garumā un ceļš Lucka–Šļukums 1,048 km garumā. 
Abi grants seguma ceļi ieguvuši asfalta segumu, ir rakti un tīrīti grāvji, mainītas caurtekas. 

2. Turpināta ELFLA projekta „Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra 
iegāde” īstenošana, kura kopējais finansējums ir Ls 7017,32. Projektā iegādāts nepieciešamais 
inventārs, lai veicinātu brīvā laika pavadīšanas kvalitātes uzlabošanos vietējiem iedzīvotājiem. 

3. Tāpat pārskata gadā turpināta ELFLA projekta „Jaunlaicenes muižas muzeja 
teritorijas labiekārtošana” īstenošana ar kopējām izmaksām Ls 4082,57. Projekta rezultātā 
Jaunlaicenes muižas muzeja teritorija pielāgota seno darbu demonstrācijām un prasmju 
apgūšanai, izveidota vizuāli pievilcīga ainava, uzlabota muzeja pieejamība cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem.  
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19.attēls. Notiek Jaunlaicenes muižas muzeja teritorijas labiekārtošana 

 
4. Pārskata gadā iesniegts ELFLA projekts „Jaunlaicenes ciema siltumapgādes 

infrastruktūras modernizācijas 2.kārta” ar kopējām izmaksām Ls 23057,38. Projekts ir 
turpinājums iepriekš īstenotajai 1.kārtai, kuras rezultātā divas lokālās katlu mājas apvienotas, 
izveidojot vienu, kas aprīkota ar moderniem apkures katliem, vienlaikus rekonstruējot esošo 
siltumtrasi. Tā kā katlu jauda bija plānota ar mērķi centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgt 
arī citas ēkas, tad realizējot projekta 2.kārtu, siltumtrasei pieslēgs arī Jaunlaicenes tautas namu un 
muižas muzeju. 

5. Pārskata gadā atbalstu nav guvis Jaunlaicenes muižas muzeja projekta pieteikums 
Eiroreģiona „Pleskava-Livonija” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmai 
iesniegtais projekts „Senās tautu tradīcijas = ekoloģiski tīra vide”. 

6. Pārskata gadā nav atbalstīts Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” projektu 
konkursam iesniegtais projekts „Saturīgi pavadīts laiks Jaunlaicenes bibliotēkā no skolas uz 
mājām”. 
 

Kalncempju pagastā  
 

1. Pārskata gadā pabeigti paredzētie darbi ELFLA projektā „Kalncempju pagasta 
pārvaldes slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija” par kopējo summu Ls 129165,83. 
 

 
20.attēls. Veikta slūžu tilta rekonstrukcija Kalncempju pagastā 

 
2. Noslēgusies ELFLA projekta „Sabiedriskais centrs Kalncempjos” realizācija par 

kopējo summu Ls 6565,81. 
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3. 2011.gadā nav atbalstīts projekts „Aprīkojuma iegāde sabiedriskajam centram 
Kalncempjos”. 
 

Liepnas pagastā  
 

1. 2011.gada 21.oktobrī pabeigta ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes 
rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā” 2.kārta un līdz ar to noslēdzies arī viss projekts 
„Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā” . Kopējās projekta 
izmaksas - Ls 397456,91. Projekta 2.kārtas laikā veikts esošās dziļurbuma akas remonts, uzbūvēta 
atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruēta ūdensvada trase un 
kanalizācijas tīkli, uzstādīti ūdens skaitītāji. 

2. Pārskata gadā noslēgusies ELFLA projekta „Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcijas” 
2.kārta un 6.septembrī projekts nodots ekspluatācijā. Projekta kopējā summa Ls 52281,76. Tā 
rezultātā noasfaltēti trīs ceļi ar kopējo garumu 0,85 km. 

 

 
21.attēls. Rekonstruētais ceļš Liepnā 

 
 

Malienas pagastā 
 

1. 2011.gadā īstenots ELFLA projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Malienas 
pagasta Brencu ciemā” - rekonstruēts esošais ūdensvads 2576 m un kanalizācijas tīkli 200 m 
garumā, tamponēts artēziskais urbums. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 139384,14, publiskais 
finansējums Ls 118476,52. 
 

 
22.attēls. Norit ūdenssaimniecības attīstības projekts Brencu ciemā 

 
2. Pārskata gadā īstenots ELFLA projekts „Alūksnes novada pašvaldības autoceļu 

rekonstrukcija Malienas pagastā” – rekonstruēts tilts uz ceļa Kopmaņi–Pūriņi tilta 32,5 m2 platībā 
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un ceļš Tomsona pagrieziens–Sebežnieki 2,1 km garumā. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 
47681,58, publiskais finansējums Ls 42913,42. 
 

Mālupes pagastā  
 
2011.gada jūlijā pabeigts ELFLA atbalstītais projekts „Mālupes pagasta īpašuma „Māras” 

pielāgošana sociālā centra izveidei un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu dažādošanai”. 
Projekta kopējā summa Ls 8818,89. Tā rezultātā rekonstruēts sociālais centrs „Māras”, iegādātas 
mēbeles, žalūzijas, televizors. 
 

Mārkalnes pagastā 
  

1. Pārskata gadā turpinājās 2009.gadā uzsāktais ERAF atbalstītais projekts 
„Mārkalnes pamatskolas informatizācija”. Projekta kopējā summa Ls 4389,61. 

2. 2011.gadā īstenots ELFLA projekts „Sporta inventāra iegāde brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošanai Mārkalnes pagastā”. Projekta kopējā summa - Ls 1348,77.  
 

Pededzes pagastā 
 

1. Pārskata gadā turpinājās 2009.gadā sāktais ERAF projekts „Pededzes 
pamatskolas informatizācija”. Projekta kopējā summa Ls 5095,41. 

2. 2011.gadā īstenots ELFLA projekts „Alūksnes novada pašvaldības Pededzes 
pagasta pārvaldes ceļu „Čistigi–Zagorje”, „Čistigi–Skaliņš” un „Kūdupe-Kapsēta” 
rekonstrukcija”. Projekta kopējā summa Ls 88956,87. 

3. Tāpat pārskata gadā īstenots ELFLA projekts „Pededzes tautas nama 
nodrošinājums ar nepieciešamo aprīkojumu”. Projekta kopējā summa Ls 1966,90. 

4. Pārskata gadā saņemts Meža attīstības fonda finansiāls atbalsts - Ls 100,00 
projektam „Pretim zelta rudenim...” - labiekārtota Pededzes estrādes apkārtne, iestādīti 
dekoratīvie koki un krūmi. 

5. 2011.gadā īstenots biedrības „Pededzes Nākotne” projekts „Teātra, vizuālās 
mākslas un kustības sintēze Pededzes pamatskolā”, ko atbalstīja Alūksnes un Apes novada fonda 
9.projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju idejām”. 

 

 
23.attēls. Biedrība „Pededzes Nākotne” īstenojusi projektu 

„Teātra, vizuālās mākslas un kustības sintēze Pededzes pamatskolā” 
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6. 2011.gadā īstenots biedrības „Pededzes Nākotne” projekts „Pededzes 
pašdarbības kolektīvu skatuves tērpu kopšana, uzturēšana un saglabāšana”, ko atbalstīja Alūksnes 
un Apes novada fonda un KNHM 10.projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”. 

7. Biedrība „Pededzes Nākotne” īstenojusi arī projektu „Pastalu iegāde Pededzes 
jauniešu deju kolektīvam”, ko atbalstīja Alūksnes un Apes novada fonds, Sorosa fonds – Latvija 
programmā „Alūksnes un Apes novada jaunie talanti”. 

8. Pārskata gadā nav atbalstīts projekts „Radošās studijas „Ziedu valsis” izveidošana 
Pededzes tautas namā”, kas bija iesniegts VAS „Hipotēku un zemes banka” projektu konkursā 
„Mēs paši”. 
 

Veclaicenes pagastā 
 

1. Pārskata gadā turpināta ELFLA projekta „Veclaicenes pašvaldības autoceļa 
Papardes 1 rekonstrukcija” īstenošana. Projekta izmaksas Ls 23287,56. Ceļam, kas šķērso pagasta 
centra ciemata dzīvojamo rajonu, uzklāts asfalta segums 480 m garā posmā un izbūvētas 
nobrauktuves. 

2. 2011.gadā realizēts ELFLA projekts „Infrastruktūras izveide brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošanai Veclaicenes pagastā”. Īstenojot projektu, aprīkotas divas 
pludmales pie Ievas un Dzērves ezeriem. Projekta kopējās izmaksas Ls 3703,46.  

3. Pārskata gadā īstenots projekts „Kājāmgājēju taku maršruta „Raipala takas” 
ierīkošana Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū”, kas atbalstīts Hipotēku bankas Klientu 
kluba „Mēs paši” organizētajā projektu konkursā. Projektā izveidota Raipala ezera dabas taka 
kājāmgājējiem īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - dabas liegumā Korneti-Peļļi. Projekta izmaksas 
bija Ls 400.  

 
24.attēls. Ziemera pagasta mazpulcēni iepazīst Raipala dabas taku 

 
4. Pārskata gadā nav atbalstīti projekti „Fotogrāfija – ceļvedis pa Veclaiceni” un 

„Mūžizglītības centra „Romeškalns” teritorijas labiekārtošana” Hipotēku bankas Klientu kluba 
„Mēs paši” organizētajā projektu konkursā, kā arī Veclaicenes jauktā ansambļa projekta 
pieteikums „Starpkultūru izglītība pierobežā” Eiroreģiona „Pleskava – Livonija” Igaunijas - 
Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmā „Mazie projekti – instrumenti mazo 
kopienu sadarbībai kultūras jomā”. 
 

Zeltiņu pagastā 
 

1. Pārskata gadā pabeigta ELFLA projekta „Rotaļu laukuma izveide Zeltiņu sporta 
un atpūtas parkā” realizācija. Lai pilnveidotu atpūtas iespējas pagasta sporta un atpūtas parkā, 
izveidots rotaļu laukums bērniem. Atpūtas parka teritorijā nodrošinātas pilnvērtīgas atpūtas 
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iespējas ģimenēm ar maziem bērniem. Uzstādīti astoņi rotaļu elementi un ierīkota ugunskura 
vieta ar soliņiem. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 7054,50. 

2. Pabeigta ELFLA projekta „Sporta centrs Zeltiņos” īstenošana. Projekta 
iesniedzējs – biedrība „Sporta klubs „Zeltiņi”” iegādājās sporta inventāru par kopējo summu Ls 
1985,20. Lai varētu organizēt vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, projekta ietvaros 
biedrība iegādājās matraču komplektu. Bijušajā pamatskolas ēkā renovētas dušas telpas. Projekta 
kopējās izmaksas - Ls 7741,26. Realizējot projektu, uzsākta bijušās Zeltiņu pamatskolas ēkas 
telpu pilnvērtīga izmantošana jauniešu un bērnu nometņu rīkošanai, kā arī vietējiem 
iedzīvotājiem brīvā laika aktivitāšu dažādošanai visām vecumu grupām. Projekta finansējumam 
tika izmantoti Eiropas Savienības publiskā finansējuma līdzekļi 90% apmērā, 8% līdzfinansējumu 
nodrošināja Alūksnes novada pašvaldība, bet 2% biedrība finansēja no saviem līdzekļiem. 

3. Pārskata gadā pabeigta ELFLA projekta „Zeltiņu pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” realizācija. Projekta kopējās izmaksas - Ls 115932,32. Projekta laikā atjaunots tilts 
pār Melnupi, pagasta centrā uzklāts asfalta segums, kā arī izveidots stāvlaukums automašīnām pie 
pašvaldībai piegulošā ceļa, uz pārējā ceļa uzvests šķembu segums.  
     

Ziemera pagastā 
 

1. Pārskata gadā turpināta ELFLA projekta „Alūksnes novada pašvaldības Ziemera 
pagasta ceļu „Parka iela” un „Šļukums–Māriņkalns” rekonstrukcija” par kopējo summu Ls 
77026,32. Īstenota Parka ielas rekonstrukcija 0,33 km garumā, kas nodrošina piekļuvi gar to 
izvietotajai privātmāju apbūvei. Ceļa „Šļukums-Māriņkalns” rekonstruētais 0,8 km garais posms 
nodrošina piekļuvi esošajam kokapstrādes uzņēmumam un tā teritorijai, pieguļošajām 
lauksaimniecībā izmantojamām platībām un privātmājām.  
 

 
25.attēls. Rekonstruētais ceļa Šļukums – Māriņkalns posms 

 
2. 2011.gadā turpinājās ELFLA projekta „Atbalsta grupa vecākiem sekmīgai 

socializācijai no disfunkcionālām ģimenēm” realizācija ar kopējām izmaksām Ls 1939,00. 
Projektā izveidots alternatīvs sociālais pakalpojums - atbalsta grupu nodarbības vecākiem. 

3. Pārskata gadā realizēts ELFLA projekts „Māriņkalna sabiedriskā centra 
aprīkošana, pilnveidošana un attīstība” ar kopējām izmaksām Ls 3633,35. Projekta realizācijas 
gaitā izveidots un aprīkots ar mēbelēm, biroja tehniku un spēlēm Māriņkalna sabiedriskais centrs, 
tā veicinot vietējo iedzīvotāju vēlmi veidot un saglabāt savu dzīves vietu lauku teritorijā. 

4. Pārskata gadā sagatavots un iesniegts EST - LAT programmas projekts „Culture 
knows no borders”. Alūksnes novada pašvaldības plānotās kopējās izmaksas EUR 25 000. 
Projekta mērķis ir atjaunot abu pierobežas valstu vēsturiskās tradīcijas caur kopējiem kultūras 
pasākumiem un attīstīt sadarbību un komunikāciju starp pašvaldībām. 
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2.7. IZGLĪTĪBA 

 
 2011.gada 24.augustā Alūksnes novadā darbu sāka jauna izglītības iestāde – Alūksnes 
novada vidusskola, kas izveidota, reorganizējot Alūksnes vidusskolu un Alūksnes vakara (maiņu) 
un neklātienes vidusskolu. 

Pārskata gadā skolas darbības kvalitāte tika izvērtēta Pededzes pamatskolā un skola 
akreditēta uz sešiem gadiem. 
 2011.gadā izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā, papildus izglītības iestāžu 
budžetiem, tika ieguldīti aptuveni Ls 155000 no pašvaldības budžeta. 
 

2.7.1. Izglītojamo skaits 

 
Izglītojamo skaits Alūksnes novada izglītības iestādēs 2009., 2010., 2011.gada 1.septembrī 

17.tabula 

N.p.k. Izglītības iestāde 2009.gada 
1.septembrī 

2010.gada 
1.septembrī 

2011.gada 
1.septembrī 
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1. Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija 

514 - 480 - 431 - 

2. Alūksnes novada vidusskola 
(Alūksnes vidusskola līdz 
24.08.2011.) 

259 14 223 14 340 12 

3. Liepnas vidusskola 146 17 135 20 128 19 

5. Bejas pamatskola 100 13 101 13 99 8 

6. Ilzenes pamatskola 73 14 74 15 67 16 

7. Jaunannas pamatskola 55 10 48 17 41 25 

8. Jaunlaicenes pamatskola 64 11 61 15 56 21 

9. Malienas pamatskola 71 - 70 - 64 - 

10. Mālupes pamatskola 73 17 62 25 54 25 

11. Mārkalnes pamatskola 66 - 69 6 61 7 

12. Pededzes pamatskola 87 - 83 10 71 10 

13. Strautiņu pamatskola 112 - 111 - 108 - 

14. Ziemeru pamatskola 118 12 112 16 100 17 

15. Liepnas internātpamatskola 110 15 84 15 90 18 

16. Alūksnes pilsētas 
sākumskola 

407 - 374 - 357 - 

17. Alūksnes vakara (maiņu) un 
neklātienes vidusskola (līdz 
24.08.2011.) 

240 - 216 - - - 

 KOPĀ SKOLĀS 2735 123 2519 166 2067 178 

 

1. Alūksnes SPII „Cālis” 53 51 52 

2. Alūksnes PII „Pienenīte” 127 129 124 

3. Alūksnes PII „Sprīdītis” 159 175 203 

4. Alsviķu PII „Saulīte” 47 49 49 
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5. Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 38 38 36 

6. Malienas SPII 
„Mazputniņš” 

41 44 42 

7. Strautiņu PII „Zemenīte” 41 39 45 

 KOPĀ PII 506 525 551 

 

1. Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs 

511 533 635 

2. Alūksnes Mūzikas skola 299 271 266 

3. Alūksnes Mākslas skola 139 141 149 

4. Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skola 

412 362 333 

5. Jaunannas Mūzikas un 
mākslas skola 

109 101 105 

6. Alsviķu profesionālā skola 106 119 146 

7. RPIVA Alūksnes filiāle 265 199 175 

 

2.7.2. Izglītojamo panākumi 

 
 Mācību priekšmetu olimpiādēs 
 

2010./2011.mācību gadā Alūksnes novadā notika 12 olimpiādes 10 mācību priekšmetos, 
kurās piedalījās 201 izglītojamais no 16 novada skolām. Izglītības un zinātnes ministrijas 
Izglītības satura un eksaminācijas centrs 2010./2011.mācību gadā samazināja valsts mācību 
priekšmetu olimpiāžu piedāvājumu. Godalgotās vietas ieguva 60 Alūksnes novada izglītojamie. 
  

Alūksnes novada izglītojamo panākumi 2010./2011.mācību gadā 
18.tabula 
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Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts 
ģimnāzija 

  1      5 6 8 18 20 

Ilzenes pamatskola          1 1 1 11 

Alūksnes pilsētas 
sākumskola 

        1 1 2 2 5 

Strautiņu pamatskola         1    5 

Alūksnes vidusskola             0 

Liepnas vidusskola          1 4 1 6 

Pededzes 
pamatskola 

           2 2 

Bejas pamatskola          2 1 1 12 

Mālupes pamatskola            1 2 

Malienas pamatskola          1   4 
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Ziemeru pamatskola           1  3 

Jaunannas 
pamatskola 

           1 2 

Alūksnes vakara 
(maiņu) un 
neklātienes 
vidusskola 

            0 

Mārkalnes 
pamatskola 

            0 

Liepnas 
internātpamatskola 

           1 1 

Jaunlaicenes 
pamatskola 

            0 

  
 Lielākais izglītojamo skaits - 93 skolēni piedalījās matemātikas olimpiādē. Vidusskolas 
posmā maz dalībnieku bija ķīmijas, vācu valodas, ģeogrāfijas, fizikas un biznesa ekonomisko 
pamatu olimpiādēs. 
 

Panākumi Vidzemes novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 2011.gadā 
19.tabula 

N.p.k. Izglītības iestāde Klase Olimpiāde 
Rezultāti 
Vidzemes 

novadā 

Rezultāti 
valstī 

1 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts 
ģimnāzija 

12. Biznesa 
ekonomiskie 
pamati 

 3.vieta 

  
 Pamatojoties uz „Kārtību par naudas balvas piešķiršanu skolēniem par sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci 2011.gadā” 
tika prēmēts 31 skolēns 5. – 12.klašu grupā no astoņām Alūksnes novada skolām par kopējo 
summu Ls 1290. 
  

 
Valsts pārbaudes darbi. Centralizētie eksāmeni (12.klase) - 2011.gadā 

20.tabula 

 Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts 

ģimnāzija. 
Vidējais 

vērtējums 

Alūksnes  
vidusskola. 

Vidējais 
vērtējums 

Liepnas  
vidusskola. 

Vidējais 
vērtējums 

Alūksnes vakara 
(maiņu) un 
neklātienes 
vidusskola. 

Vidējais 
vērtējums Valstī 

% 
Skolā 

% 
Valstī 

% 
Skolā 

% 
Valstī 

% 
Skolā 

% 
Valstī 

% 
Skolā 

% 

Matemātika 56,55 47,2 41,17 18,30 41,17 26,70 18,64 16,50 

Angļu valoda 66,72 61,20 53,70 39,60 53,70 37,90 39,60 39,50 

Latviešu valoda un 
literatūra 

66,97 62,3 55,91 46,00 55,91 43,40 40,85 38,50 

Vēsture 69,11 59,4 56,05 63,70 - - - - 

Bioloģija  65,64 66,3 54,39 29,40 - - - - 

Fizika 60,22 52,40 47,80 27,50 - - - - 
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Ķīmija 72,80 66,6 - - - - - - 

Krievu valoda 80,02 73,3 72,43 73,10 72,43 48,60 64,44 57,70 

 
 

9.klašu absolventu tālākizglītība 
21.tabula 

Absolventu skaits 
Turpina mācības 

vidusskolā 

Turpina mācības 
profesionālajās 

skolās, tehnikumos 
un koledžās 

Mācības neturpina 

2011.gadā - 208 45% 52% 3% 

2010.gadā – 267  63% 32% 5% 

2009.gadā – 280  57% 36% 7% 

 
Interešu izglītība 

 
Izglītības iestāžu panākumi interešu izglītībā 2011.gadā Vidzemes novadā un valstī 

           
Pūtēju orķestru skate: 

  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, 1.pakāpe valstī koncerta 
programmā, 1.vieta valstī defilē programmā. 
 
Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis” Vidzemes novadā: 

1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija - 1.pakāpe; 

2. Bejas pamatskola - 2.pakāpe. 
 
Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss ,,Lietas un tēli” Vidzemes novadā: 

1. Alūksnes Mākslas skolas interešu izglītības grupa - 1.pakāpe; 
2. Bejas pamatskola - 2.pakāpe; 
3. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija - 3.pakāpe; 
4. Liepnas vidusskola – atzinība; 
5. Strautiņu pamatskola – atzinība. 

 
Vides izziņu spēļu konkurss ,,Iepazīsti vidi”: 

Strautiņu pamatskola - atzinība valstī. 
 
 Latvijas skolu 2.-4.klašu koru konkurss „Tauriņu balsis” Vidzemes novadā: 

Alūksnes pilsētas sākumskola - 2.pakāpe. 
 
Skatuves runas konkurss Vidzemes novadā: 

1. Strautiņu pamatskola – 3.pakāpe; 
2. Alūksnes pilsētas sākumskola - atzinība; 
3. Pededzes pamatskola - atzinība. 

 
Teātru festivāls „Kustību turpinājums”: 

1. Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – 6.vieta valstī; 
2. Jaunannas pamatskola – atzinība novadā. 

 
Teātra sporta sacensības festivālā „Kustību turpinājums”: 

1. Ilzenes pamatskola; 
2. Bejas pamatskola. 
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Profesionālās ievirzes izglītība 
 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola 
 

Vieglatlētikas nodaļas audzēkņi pārskata gadā piedalījušies gan vietējā un Vidzemes 
reģiona, gan arī valsts un starptautiska mēroga sacensībās, gūstot godalgotas vietas. 

Starptautiskā mēroga sacensībās iegūta 2.vieta tāllēkšanā, divcīņā un 3000 m skrējienā, 
3.vieta divcīņā, 60 un 300 m skrējienā, šķēpmešanā. 

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē labākie sasniegumi bija 9.vieta 3000 m skrējienā un  
10.vieta šķēpmešanā. Valsts mēroga sacensībās labākie rādītāji bija 3.vieta 3000 m skrējienā un 
4.vieta 60 m barjerskrējienā. 

Vidzemes reģiona (starpnovadu) sacensībās godalgoto vietu skaits lielāks – te alūksnieši 
var lepoties ar vairākām 1., 2. un 3.vietām dažādos sporta veidos. Savukārt Alūksnes un Apes 
novada sacensībās godalgotās vietas iegūtas krosa sacensībās. 

Džudo nodaļas audzēkņi, gūstot augstus rezultātus, piedalījušies Jaungada džudo turnīrā - 
U-13 grupā iegūta 3. un 5.vietas, U–15 grupā - 1., 3. un 5.vietas. Teicami rezultāti arī Latvijas 
Republikas meistarsacīkstēs, kur U-15 grupā 2. un 3.vieta, U–17 grupā iegūtas 2., 3. un 5.vietas, 
U-20 grupā 3. un 7.vieta, savukārt Latvijas meistarsacīkstēs meitenēm U-15 grupā – 1.vieta. 

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē alūksniešiem divas 2., 3. un 5.vieta, XI Alūksnes 
Ziemassvētku džudo turnīrā U-11 grupā izcīnītas 2. un divas 3.vietas, U-13 grupā 2. un 3.vieta, 
U-15 grupā 2. Un divas 3.vietas, U-17 grupā - 1. un 3.vieta. Savukārt XVI Starptautiskajā džudo 
turnīrā Veros U-20 grupā izcīnīta 1. un 3.vieta. 

Biatlona nodaļas sporta meistarības pilnveidošanas grupas 2.apmācību gada audzēkņi 
Latvijas čempionātā ieguvuši 7 zelta, 6 sudraba un 2 bronzas medaļas, Latvijas kausa izcīņas 
sacensībās - 6 zelta, 2 sudraba, 7 bronzas medaļas. Divi audzēkņi ir Latvijas valsts izlases 
kandidāti. Mācību treniņu grupas 3.apmācību gada audzēkņi Latvijas čempionātā biatlonā izcīnīja 
3 vietas pirmajā desmitniekā, 16 vietas otrajā desmitniekā un 8 vietas trešajā desmitniekā.  

Basketbola nodaļas U-15 vecuma grupā 4 audzēkņi ir Latvijas čempioni basketbolā, U-14 
vecuma grupā 3 audzēkņi kopā ar savām komandām ieguva 12.vietu Latvijas čempionātā 
basketbolā, savukārt U-12 vecuma grupa „Kārumiņa” kausa izcīņā Cēsīs ierindojās 2.vietā. 

2011.gadā Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 2.divīzijā Austrumos A grupa izcīnīja 
2.vietu, piekāpjoties Gulbenei. Starptautiskos turnīros basketbolā Kohtla-Jarve 4.vieta, turnīrā 
Parksepa – 1.vieta. A grupa pēc veiksmīgi nospēlēta pirmā apļa Latvijas Jaunatnes basketbola 
līgas 2.divīzijas Austrumos 2011.gadā atradās 1.vietā. Savukārt C grupas meiteņu basketbola 
komanda izcīnījusi 2.vietu starptautiskajā turnīrā „Parksepa Cup 2011” (Veros) un 2.vietu Veru 
sadraudzības spēlēs. 
 Futbola nodaļas audzēkņi Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbola sacensībās A grupā 
izcīnījuši 3.vietu, C un B grupās - 5.vietu. 
 

Izglītojamo panākumi mākslā 
 

             Alūksnes Mākslas skola 2011.gadā realizēja profesionālās ievirzes izglītības 
programmas „Vizuāli plastiskā māksla” - 61 dalībnieks, interešu izglītības programmas „Vizuāli 
plastiskā māksla pirmskolas vecumā” (zīmēšana, veidošana) – 25 dalībnieki un „Vizuāli plastiskā 
māksla sākumskolas vecumā” – 50 dalībnieki (zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija) un 
„Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem un pieaugušajiem” – 11 dalībnieki.  
           2011.gadā skolu absolvēja 9 audzēkņi.  
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26.attēls. 2011.gada izlaidums Alūksnes Mākslas skolā 

 
Trīs bijušie skolas audzēkņi iestājās Rīgas Dizaina mākslas vidusskolā, viens - Rīgas 

amatniecības vidusskolā. Īpašs un nebijis gadījums Alūksnes Mākslas skolas vēsturē ir arī tas, ka 
2011.gadā iestājeksāmenus Latvijas Mākslas akadēmijā kārtoja 7 bijušie Alūksnes Mākslas skolas 
audzēkņi, izvērtējot iestājeksāmenu rezultātus – tie bija sekmīgi un labi, bet konkursu izturēja 
tikai viena audzēkne. 

Kārtējā Valsts mākslas skolu konkursā gleznošanā veiksmīgi piedalījās 3 audzēkņi, un 
zīmēšanā 4 audzēkņi. Viena audzēkne par savu darbu saņēma Latvijas Mākslas skolu skolotāju 
asociācijas atzinības rakstu.  

Vidzemes novada vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Lietas un tēli” I pakāpes 
diplomus saņēma Alūksnes Mākslas skolas trīs interešu izglītības programmas audzēkņi un 
kolektīvs (16 dalībnieki) par darbu „Maskas – gadalaiki”. 

8.Starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas konkursā „Iekāp Rīgas mākslā” tika eksponēti 
vairāk nekā 1700 mākslas darbu, ko radījuši mākslas skolu audzēkņi no 14 pasaules valstīm. Šajā 
konkursā speciālbalvas par mākslinieka darba labāko interpretāciju piešķīra arī Alūksnes Mākslas 
skolas audzēknēm Elīzai KOZILĀNEI par B.BAUMANES darba „Čečenu jātnieki cirkā” 
labāko interpretāciju un Alisei KRAJEVIČAI par J.ROZENTĀLA darba  „Princese ar pērtiķi” 
labāko interpretāciju. Audzēknes konkursam sagatavoja skolotāja Anita VĒLIŅA.  

Arī pārējo 11 audzēkņu darbi, kas tika iesniegti konkursam, tika eksponēti Rīgas mākslas 
skolu izstādēs šī konkursa ietvaros. 

Radošā prakse - plenērs skolas audzēkņiem noritēja Alūksnē, jūnijā. 
 

  
27.attēls. Elīzas KOZILĀNES konkursa darbs                      28.attēls. Alises KRAJEVIČAS konkursa darbs  

 
Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pārskata gadā piedalījušies Latvijas 

profesionālās ievirzes Mākslas skolu audzēkņu konkursā „Zīmēšana” Balvu mākslas skolā, kur 
iegūta atzinība. V Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā Līvānu mūzikas skolā divi skolas 
audzēkņi saņēmuši pateicības. 
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Vidzemes reģiona mūzikas skolu vijolnieku un čellistu konkursā skolas pārstāve ieguvusi 
atzinību, bet konkursā „Jāzepa Vītola mūzika” un izstādē „Upe un cilvēka dzīve” Gaujienā 
diviem audzēkņiem iegūtas 1.vietas. 

8.Starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā - izstādē „Iekāp Rīgas mākslā” piedalījušies 
3 audzēkņi un iegūts 1 sertifikāts un 1 pateicība. 
 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk tekstā – ABJC) īsteno interešu izglītības 
programmas un jauniešu neformālo izglītošanu un veic interešu izglītības organizatoriski 
metodisko un informatīvo darbību. 

Popularizējot neformālo izglītību, ABJC 2011.gadā realizēja projektu „NEFORMĀLI”, 
jauniešu apmācības „NEFORMĀLI aktīvs”, „Projektu ceptuve”, „Vasaras skola”, „Uzdrošinies 
un piedalies!”, turpināja izstrādāt un iesaistīties vairākos jauniešu apmaiņas projektos, ko finansē 
ES neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā”. ABJC pārstāvji un jauniešu piedalījušies 
starptautiskās apmācībās, semināros. 

Popularizējot brīvprātīgo darbu, realizēts Eiropas Brīvprātīgā darba projekts „Ieelpo 
Eiropu”, kura laikā Alūksnē uzturējās brīvprātīgā Agathe Catroux no Francijas, bet oktobrī 
projekta „Ieelpo Eiropu 2” darbu uzsāka spāniete Andrea Meliveo Farre un vāciete Maike 
Venhaus. 

Alūksnē darbojas jauniešu centrs „Te-ELPA”, kas atvērts katru darba dienu no pulksten 
14.00 līdz 19.00. Lai nodrošinātu jauniešu informētību par aktualitātēm, no 2010.gada sākuma 
darbojas e-pasta adrese jauniesi.info@gmail.com, no kuras izsūta aktuālo informāciju. 

ABJC jau otro gadu ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eurodesk 
reģionālais koordinators. 

Visa mācību gada laikā ABJC strādāja ar Alūksnes un Apes novada skolēnu 
līdzpārvaldēm, organizējot pārstāvju tikšanās katru otro mēnesi. 

2011.gada 24.-28.oktobrī realizēts projekts - diennakts nometne par karjeras izglītību 7.-
9.klases skolēniem „GRIBU, VARU, VAJAG!”. 

No 2011.gada septembra ABJC darbojas 14 interešu izglītības programmas: 635 
dalībnieki no pilsētas un novada skolām, nodarbības vada 12 radoši pedagogi. Darbu uzsāka 2 
jaunas programmas - aerobikas pulciņš un Lego pulciņi - „Lego robotika” un „Lego darbnīca”.  
 

Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi 2011.gadā piedalījušies dažādos valsts un 
starptautiska mēroga konkursos un festivālos.  

Jāzepa VĪTOLA II Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursā Latvijas Mūzikas 
akadēmijā piedalījās Alūksnes Mūzikas skolas koris (pedagoģe Ingrīda PILSKALNE). Latvijas 
kokļu dienās „Jūrmala 2011” koklētāju ansamblis (pedagoģe Inga KALNIŅA) saņēmis pateicību. 

Vidzemes mūzikas skolu kokles spēles audzēkņu konkursā Alfrēda Kalniņa Cēsu 
mūzikas vidusskolā Atzinības rakstu ieguvušas audzēknes Sintija JUHANSONE un Linda 
SIZOVA (pedagoģe Inga Kalniņa). I Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā Rīgā 1.vietu ieguva 
audzēknis Kārlis BUKOVSKIS (pedagoģe Rita Bogdanova), savukārt 6.Vidzemes mūzikas skolu 
vijolnieku konkursā 1.vieta Zanei PAKALNEI un 3.vieta Līnai Patrīcijai PETRIKALNEI 
(pedagoģe Inese PETRIKALNE). 

22.Starptautiskajā konkursā „Trompetistu talanti 2011” Tallinā 3.vietu izcīnījis Reinis 
PURIŅŠ (pedagogs Uldis MŪRNIEKS, koncertmeistare Rita BOGDANOVA). 

Pārskata gadā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi piedalījušies arī daudzos nozīmīgos 
koncertos un pasākumos gan Alūksnē un Alūksnes novadā, gan ārpus tā. Iestāde organizējusi 
vairākus vieskoncertus. 

Latvijas jauniešu pūtēju orķestra 52 dalībnieku sastāvā bijis arī trompetists Reinis 
PURIŅŠ no Alūksnes mūzikas skolas. 
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2.7.3. Alūksnes novada pedagogu tālākizglītība 

 
Pedagogu tālākizglītība 2011.gadā 

22.tabula 

 Stundu skaits  Pedagogu 
skaits 

Finansējums 

Angļu valodas 8 stundas 36 Novada+pašfinansējums 

Klašu audzinātāji 12 stundas 34 Novada 

Nometņu vadītāji 8 stundas  13 Novada 

1.-4.klašu 12 stundas  30 Novada+pašfinansējums 

Mājturības 12 stundas 25 Novada+pašfinansējums 

Klašu audzinātāji 12 stundas  35 Novada 

Angļu valodas 16 stundas 20  Novada+pašfinansējums 

 
Pedagogu atbalstam novadā darbojas 23 mācību priekšmetu metodiskās apvienības. 

 
ATBALSTS PEDAGOGIEM ESF PROJEKTOS 

 
 2011.gadā turpinājās 2009.gada novembrī uzsāktā ESF darbības programmas 
,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes ,,Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta īstenošana. 
Projektā atbalsts pedagogiem ir trīs aktivitātēs: 

1) atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un 
sektorālo mobilitāti; 

2) atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai; 
3) pedagogu pašnovērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības 

iestādē strādājošo pedagogu profesionālas karjeras attīstību. 
 

Atbalstīto pedagogu skaits 2011.gadā 
23.tabula 

Saņemto 
iesniegumu 
skaits 

Atbalstītie 
iesniegumi 

1.aktivitāte 2.aktivitāte 3.aktivitāte Stipendiju un 
mērķstipendiju 
kopējā 
summa,  

4.posmā 164 91 2 pedagogi 8 pedagogi 81 pedagogs Ls 38600 

4., 5.posmā 32 16 - 16 pedagogi - Ls 8928 

5.posmā 109 86 - - 86 pedagogi Ls 34400 

 
 Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2011.gadā 

 
Pašvaldība apstiprināja 9 nometņu projektu pieteikumus: 

24.tabula 

Projekta iesniedzējs Nometnes nosaukums Dalībnieku 
skaits 

Finansējuma 
pieprasījums 

Liepnas 
internātpamatskolas un 
skolēnu ģimeņu 
atbalsta biedrība 

„Fantāziju varavīksne vienas 
vasaras saulgriežos” 
 

20 Ls 868,44 

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs 

„Velotūrisma vasara” 
 

25 Ls 600,- 

Alūksnes Bērnu un „Rotaļlietu stāsti kopā ar Niķi, Stiķi 30 Ls 700,- 



Alūksnes novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

 

 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301, www.aluksne.lv 60 

jauniešu centrs un Riķi” 

Alūksnes ev. lut. 
draudze 

„Ceļš” (Malēnieši pa suitu pēdām) 21 Ls 580,- 

Bejas pamatskola „Raibā nedēļa” 25 Ls 351,- 

Liepnas vidusskola Liepnas „Nagliņi” 25 Ls 237,16 

Malienas pamatskola  „Izaicinājums” 24 Ls 508,- 

Malienas pamatskola  „Brīnumus meklējot” 20 Ls 320,- 

Ģimeņu biedrība „Pie 
pabvarda” 

„Mēs, malēnieši, Malēnijā – 4” 25 Ls 1296,40 

Kopā 215 Ls 5461,00 

  
 

VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJA  
ALŪKSNES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

 
Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms 

25.tabula 

 
 
Interešu izglītības programmu un sporta skolu 
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

2008. 
gadā 
Ls 

2009. 
gadā 
Ls 

2010. 
gadā 
Ls 

2011. 
gadā 
Ls 

 
 

114559 

 
 

100056 

 
 

77717 

 
 

75568 

Pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 
internātskolām, sanatorijas tipa internātskolām, 
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās 
un garīgās attīstības traucējumiem 
KOPĀ: 
t.sk. pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
t.sk. pārējiem izdevumi  

 
 
 

721926 
 

348700 
 

373226 

 
 
 

741746 
 

348576 
 

393170 

 
 
 

611998 
 

293420 
 

318578 

 
 
 
611274 
 
263016 
 
348258 

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 

 
2777886 

 
2354148 

 
1706064 

 
1640356 

Pašvaldību izglītības iestādes piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu nodarbināto pedagogu darba 
samaksai un VSAO iemaksām 

 
179232 

 
163364 

 
100348 

 
104264 

Pašvaldības pamata un vidējās izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu likmju skaits 
(mērķdotācijas finansējums) 

26.tabula 

N.p.k. Rādītājs 2009.gada 
1.septembrī 

2010.gada 
1.septembrī 

2011.gada 
1.septembrī 

1. Izglītības iestāžu vadītāji 15,000 15,000  14,000 

2. Vadītāju vietnieki  9,493 13,803 11,952 

3. Izglītības metodiķis  0,980 2,000 1,000 

4. 
t.sk. 

Mācību priekšmetu skolotāji  261,140 293,227 261,072 

Pedagoģiskais stāžs mazāks par 5 
gadiem  

18,215 15,726 14,407 

Pedagoģiskais stāžs no 5 līdz 10 24,061 19,693 21,172 
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gadiem 

Pedagoģiskais stāžs lielāks par 10 
gadiem 

218,5444 257,808 225,493 

5. 
t.sk. 

Pārējie pedagogi 10,700 11,578 19,164 

Pedagoģiskais stāžs mazāks par 5 
gadiem 

1,000 1,257 1,929 

Pedagoģiskais stāžs no 5 līdz 10 
gadiem 

1,000 1,460 1,439 

Pedagoģiskais stāžs lielāks par 10 
gadiem 

8,700 8,861 15,796 

6. Likmju skaits pavisam KOPĀ 297,313 335,608 307,188 

 
Pašvaldības izglītības iestādēs nodarbināto likmju skaits interešu izglītības programmās 

(mērķdotācijas finansējums) 
27.tabula 

N.p.k. Rādītājs 2009.gads 2010.gads 2011.gads 

1. Izglītības metodiķi 0,000 1,000 1,000 

2. 
t.sk. 

Pedagogi 11,905 19,461 17,470 

Pedagoģiskais stāžs mazāks par 5 
gadiem 

1,379 1,094 2,952 

Pedagoģiskais stāžs no 5 līdz 10 
gadiem 

1,475 1,619 1,190 

Pedagoģiskais stāžs lielāks par 10 
gadiem 

9,051 16,748 13,328 

 
Pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto 

pedagogu likmju skaits (mērķdotācijas finansējums) 
28.tabula 

N.p.k. Rādītājs 2009.gads 2010.gads 2011.gads 

1. 
t.sk. 

Pedagogi 25,510 28,319 25,737 

Pedagoģiskais stāžs mazāks par 5 
gadiem 

7,232 6,951 5,750 

Pedagoģiskais stāžs no 5 līdz 10 
gadiem 

2,248 2,657 3,157 

Pedagoģiskais stāžs lielāks par 10 16,03 18,711 16,830 

 
Pašvaldības speciālās izglītības iestādēs nodarbināto likmju skaits 

(mērķdotācijas finansējums) 
29.tabula 

N.p.k. Rādītājs 2009.gads 2010.gads 2011.gads 

1. Vadītāji  3,000 3,000 3,000 

2. Vadītāju vietnieki 1,500 1,500 1,500 

3. Mācību priekšmetu skolotāji, pārējie 
pedagogi 

50,182 55,307 66,175 

 
Savstarpējie norēķini par pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 

30.tabula 

N.p.k.  Citos novados deklarēto 
audzēkņu skaits, kuri 
apmeklē Alūksnes novada 
izglītības iestādes 

Alūksnes novadā deklarēto 
audzēkņu skaits, kuri 
apmeklē citu novadu 
izglītības iestādes 
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2010.gada  
decembrī 

2011.gada 
decembrī 

2010.gada 
decembrī 

2011.gada 
decembrī 

1. Noslēgto līgumu 
skaits ar pašvaldībām 

28 40 28 26 

2. Pirmsskolas vecuma 
bērni 

14 32 19 23 

3. 1.-9.klašu audzēkņi 57  64 55 

4. 10.-12.klašu audzēkņi 66  71 89 

5. Kopējais audzēkņu 
skaits 

137 132 154 167 

 

2.8. KULTŪRA 

 
2011.gads Alūksnes novadā ir bijis kultūras notikumiem bagāts. Lielākie no tiem bija 

Vidzemes un Latgales skolu pūtēju orķestru svētki, Vidzemes un Latgales koru svētki, pirmie 
Alūksnes novada svētki, Grāmatu svētki, Alūksnes pilsētas svētki, Bānīša svētki, sadraudzības 
dienas „16.nedēļa” ar Franciju, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas un Alūksnes novada pašvaldības izbraukuma kopsēde „Alūksnes 
kultūrvēstures jautājumi”, Gaisa balonu festivāls, Pļaujas svētki Viktora Ķirpa Ates muzejā, 
Muzeju nakts pasākumi novada muzejos, Jaunlaicenes Muižas svētki. 

 

 
29.attēls. 2011.gadā Alūksnē notika Latvijas Zinātņu akadēmijas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 

un Alūksnes novada pašvaldības izbraukuma kopsēde „Alūksnes kultūrvēstures jautājumi” 

 
Liels ieguvums pārskata gadā bija „Biļešu paradīzes” termināla ierīkošana Alūksnes 

pilsētas Tautas namā, kas palielināja profesionālās mākslas pieejamību. Alūksnē ar izrādēm 
viesojās Dailes teātris, Nacionālais teātris un Valmieras teātris, notika augstvērtīgi koncerti un 
pasākumi. 

2011.gada sezonā novadā darbojās 76 amatierkolektīvi ar vairāk nekā tūkstoti dalībnieku. 
Amatierkolektīvi aktīvi piedalījušies dažāda līmeņa skatēs, konkursos, republikas nozīmes 
pasākumos Aizkrauklē, Bauskā, Rīgā. Skolotāju koris „Atzele” konkursā Polijā ieguvis 1.pakāpes 
diplomu, Jaunlaicenes folkloras kopa „Putnis” un Ziemera folkloras kopa, izcīnot 1. un 
2.pakāpes diplomus reģionālajās skatēs, ieguvušas tiesības piedalīties Starptautiskajā festivālā 
„Baltica 2012”. Amatierkolektīvi ir ļoti liels balsts tautas namu darbībā, jo līdz pat 90% lokālo 
pasākumu tiek veidoti uz novada amatierkolektīvu mākslinieciskās bāzes, kas atvieglo pašvaldības 
budžetu. 
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Pārskata gadā 7 kultūras darbinieki ieguvuši sertifikātu kultūras menedžmentā, 6 mēnešus 
mācoties Kultūras koledžas profesionālās pilnveides kursos. Profesionāli sevi pilnveidojuši 
kursos arī bibliotekāri un muzeju darbinieki. 

Kultūras iestādes startējušas Latvijas un Eiropas līmeņa projektu konkursos - iegūti 
papildu līdzekļi pasākumu organizēšanai, muzeju, bibliotēkas darbības uzlabošanai, tērpiem, 
tehniskajam aprīkojumam. 

2012.gadā Alūksnes novadā turpināsies lielākie tradicionālie pasākumi, bet pirmo reizi 
notiks Alūksnes Muižas parka svētki, Alūksnes Lielās Līgo lustes, Pūtēju orķestru Defilē svētki, 
būsim organizatori Starpnovadu zinātniskajai konferencei „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos 
Austrumos”. Jaunu sezonu uzsākuši 82 amatierkolektīvi ar 1063 dalībniekiem. Pārskata gadā 
sākusies gatavošanās 2012.gada skatēm un Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem, kas notiks 
2013.gadā. 
 

Alūksnes novada bibliotēku darbība  
 

Alūksnes novadā pārskata gadā darbojās 18 pašvaldības publiskās bibliotēkas, 15 skolu 
bibliotēkas, viena augstskolas filiāles bibliotēka (RPIVA), Alūksnes slimnīcas bibliotēka.  
 Divos pagastos - Alsviķu un Jaunalūksnes ir pa divām bibliotēkām, bet Kalncempjos 
bibliotēka strādā nepilnu darba laiku. Pagastu bibliotēkas ir pagastu pārvalžu struktūrvienības, 
reģistrētas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā un ir akreditētas. Alūksnes pilsētas bibliotēka 
darbojas kā reģiona galvenā bibliotēka Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām.  
 2011.gadā bibliotēkās bijis 5725 reģistrēto lietotāju, tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 
gadiem – 2306, kopumā lietotāju skaits mazliet samazinājies, sarucis bērnu un jauniešu īpatsvars. 
Bibliotēku lietotāju skaits samazinājies 11 pagastu bibliotēkās tādēļ, ka arī kopējais iedzīvotāju 
skaits samazinās. Lietotāju skaits palielinājies Alūksnes pilsētas bibliotēkā un arī sešās pagastu 
bibliotēkās. 
 2011.gadā vērojams apmeklējumu skaita pieaugums par 8150 jeb 5,5%, tas palielinās 
galvenokārt Alūksnes pilsētā, ne laukos. Dubultojies virtuālo apmeklējumu skaits. 
 Izsniegumu skaits 2011.gadā samazinājies par 11 tūkstošiem vienību. Galvenie iemesli: 
lasītāji vienā apmeklējuma reizē paņem mazāku grāmatu skaitu, bet bieži tās tiek ņemtas lasīšanai 
arī citiem ģimenes locekļiem, tādēļ izsnieguma uzskaite nav tik precīza. Ir stabils datorlietotāju 
skaits, kuri grāmatas nelasa. 50% no kopējā izsnieguma ir preses izdevumi. 
 

Alsviķu bibliotēkas darbiniece Sarmīte MEĻĶE, piedaloties konkursā „Radošais 
pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā 2011”, ieguva „Trešā tēva dēla” īpašo balvu - 
multimediju projektoru, speciālā SIA „Lattelecom” balva - Alūksnes pilsētas bibliotēkai. 
S.MEĻĶE ieguvusi arī titulu „Radošākais kultūras darbinieks 2011”. 

 

 
30.attēls. Sarmīte MEĻĶE saņem „Trešā tēva dēla” īpašo balvu - multimediju projektoru 
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2011.gadā bibliotekāri veikuši bibliotēku krājumu rekataloģizāciju un datu ievadīšanu 
elektroniskajā kopkatalogā. 
 Novada bibliotēku krājumos ir 154 312 eksemplāri izdevumu - 8,2 vienības uz 
iedzīvotāju jeb 27 vienības uz lasītāju. Krājumā ir 81% grāmatu, jaunieguvumu skaits pārskata 
gadā palielinājies par 4420 grāmatu eksemplāriem un  6650 žurnāliem. 

Krājuma papildināšanā līdztekus pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pavisam 
neliels ir Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts („Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde 
publiskajām bibliotēkām”- 22 eksemplāri par 186,84 latiem, „Bērnu žūrija”). 
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Finansējums krājumam Alūksnes novada bibliotēkās 2011.gadā, latos

 
31.attēls. Finansējuma krājumam Alūksnes novada bibliotēkās 2011.gadā 

 
 Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 2011.gadā bija 25 810 lati, tajā skaitā 
grāmatām - 17 467 lati. Finansējums palielinājies par 16% jeb 4251 latiem. 68% finansējuma 
izmantots grāmatām, 31% – presei, mazāk kā 1% - elektroniskajiem izdevumiem. Kopējais 
bibliotēku finansējums -palielinājies par 5509 latiem jeb 2,5 %, finansējums pieaudzis 12 
bibliotēkām.  
  
 2011.gadā veikts remonts Annas pagasta bibliotēkā, neliels kosmētiskais remonts arī 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementa vienā telpā, iegādāti jauni grāmatu plaukti un krēsli. 
Zeltiņu bibliotēkā ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācija. Aktuālas problēmas ir 
apmēram desmit bibliotēku fiziskā pieejamība cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, kā arī 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas telpu jautājums. 
 
 Bibliotēkas arī 2011.gadā pamatā strādājušas ar Valsts vienotā bibliotēku informācijas 
sistēmas un Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku 
attīstības projekta ietvaros saņemto datortehniku. 

Visās Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās darbojas pastāvīgais interneta 
pieslēgums, pieejams un veiksmīgi tiek izmantots bezvadu internets. 
 Par pašvaldības līdzekļiem sešās - Alsviķu, Māriņkalna, Liepnas, Bejas, Jaunalūksnes, 
Zeltiņu bibliotēkās iegādāti jauni datori darbinieku vajadzībām, projektā „Bibliotēka nāk pie 
lietotāja”- pa diviem portatīvajiem datoriem  un  mobilais tālrunis Alūksnes un Pededzes 



Alūksnes novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

 

 
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301, www.aluksne.lv 65 

bibliotēkās, „Lattelecom” dāvinātais dators akcijā „Bibliotēka dodas pie lietotāja” - Alūksnes 
bibliotēkai. 
 Visas publiskās bibliotēkas darbā izmanto bibliotēku informācijas sistēmu „Alise”. 14 
publisko bibliotēku grāmatu krājumi pilnībā atspoguļoti elektroniskajā kopkatalogā, 10 
bibliotēkas veic lietotāju apkalpošanu IS „Alise”, četrās bibliotēkas to uzsāks tuvākajā laikā. 

2011.gadā turpinājās lietotāju apmācība darbam ar datoru, internetu, elektroniskajiem 
informācijas resursiem. Bibliotēkās darbojas interešu grupas, klubiņi, notiek izstādes, konkursi, 
pasākumi. 2011.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbinieki, iesaistoties Lattelecom piedāvātajā 
akcijā, pirmo reizi piedāvāja jaunu pakalpojumu – iespēju apgūt datorprasmes cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām viņu dzīvesvietā. 
 
 Projekta „Bibliotēka nāk pie lietotāja” sekmīgas realizācijas rezultātā projektā iesaistītās 
Alūksnes un Pededzes bibliotēkas saviem lietotājiem piedāvā jaunu pakalpojumu - portatīvo 
datoru saņemšanu bezatlīdzības lietošanā uz laiku izmantošanai mājās. Lai sniegtu uzziņu un 
informatīvo pakalpojumu cilvēkiem, kam nav pieejams internets, katrā projektā iesaistītajā 
bibliotēkā iegādāts mobilais tālrunis, ar kura palīdzību bibliotēku lietotāji 1-2 reizes mēnesī tiek 
informēti par jaunumiem bibliotēkā. 
 

Alūksnes pilsētas bibliotēka kā metodiskais centrs 2011.gadā organizējusi 8 seminārus 
Alūksnes un Apes novada bibliotēku darbiniekiem. 
 

Alūksnes novada muzeju darbība  
 

Alūksnes novadā strādā 3 akreditētie muzeji – Alūksnes muzejs, Jaunlaicenes muižas 
muzejs un Viktora Ķirpa Ates muzejs, kā arī vairāki neakreditētie muzeji un vēstures istabas. 

Alūksnes muzejā 2011.gadā krājums papildināts ar 1978 vienībām, notikusi 1 ekspedīcija, 
kuras laikā iegūtas 44 vienības, konservētas un restaurētas 16 krājuma vienības, izgatavoti jauni 
koka rāmji 16 gleznām, eksponētas 488 pamatkrājuma vienības, Nacionālajā muzeju krājuma 
kopkatalogā ievadīta 751 vienība. 

Pētnieciskā darba rezultātā izdots 1 buklets, sagatavots 1 referāts, publicēti 2 pētnieciskie 
raksti, izstrādāti un uzsākti īstenot 6 izglītojošo programmu scenāriji, strādāts pie 9 pētnieciskā 
darba tēmām. 

Pārskata gadā muzeju apmeklējuši 16846 apmeklētāji, atklātas 14 izstādes, eksponētas 4 
iepriekš atklātas ekspozīcijas. Muzejā notikušas 190 ekskursijas, 36 izglītojošas nodarbības un 31 
cits muzeja rīkots pasākums. Ārpus muzeja eksponētas 2 izstādes, 7 vietās, kuras kopumā 
apmeklējuši 661 apmeklētāji. 

Veikti vairāki saimnieciski pasākumi – Alūksnes Jaunās pils bēniņu tehniskā apsekošana, 
apdraudējuma vietās izvietoti atbalsti griestu sijām, atjaunots grīdas segums pagraba telpās, 
atjaunota koka grīda muzeja administrācijas telpās, kā arī veikti elektroinstalācijas, apsardzes 
signalizācijas un ūdensvada remonti. 

ERAF projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu 
rekonstrukcija” ietvaros veikti vērienīgi pils fasādes, logu un durvju rekonstrukcijas darbi. 
 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 2011.gadā jauniegūtas 87 krājuma 
vienības, notikusi 1 ekspedīcija Kalncempju pagasta „Uranažos” par tēmu „Zemnieku ģimenes 
dzīvesstāsts”, kuras laikā iegūtas 66 vienības, eksponētas 870 pamatkrājuma vienības, Nacionālajā 
muzeju krājuma kopkatalogā ievadītas 228 vienības. 

Sagatavoti 6 izglītojošo programmu scenāriji, no kuriem 4 uzsākti īstenot, izstrādāts un 
īstenots 1 izstādes plāns, strādāts pie 1 pētnieciskā darba tēmas „Otes dzirnavu vēsture”. 
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Pārskata gadā muzeju apmeklējuši 5582 apmeklētāji, atklāta 1 izstāde, eksponēta 1 
iepriekš atklāta pastāvīgā ekspozīcija, notikušas 42 ekskursijas, 16 izglītojošas nodarbības un 4 citi 
tematiski pasākumi. 

Lauku atbalsta dienests muzejam piešķīris Ls 7533,97 projekta īstenošanai, kura laikā 
veikta linu šķūņa jumta seguma maiņa. No SIA „Ozolmājas” V. Ķirpa Ates muzejs dāvinājumā 
saņēmis Ls 3000 klēts jumta seguma maiņai. 
 

Jaunlaicenes muižas muzejā pārskata gadā krājums papildināts ar 391 vienībām, 
sagatavoti 2 izstāžu plāni, no kuriem 1 realizēts, izstrādāti un uzsākti īstenot 3 izglītojošo 
programmu scenāriji, strādāts pie 4 pētnieciskā darba tēmām. 

Muzeju apmeklējuši 2177 apmeklētāji, atklāta 1 izstāde, eksponēta 1 iepriekš atklāta 
pastāvīgā ekspozīcija un 1 iepriekš atklāta izstāde, notikušas 107 ekskursijas, 14 izglītojošas 
nodarbības, 2 lekcijas un 184 citi tematiski pasākumi. 

Veikti šādi saimnieciski pasākumi – muzeja ēkas arhitektoniski mākslinieciskā 
inventarizācija, izstrādāts muzeja ēkas rietumu spārna tehniskais projekts, labiekārtota muzeja 
teritorija un iekārtota invalīdu uzbrauktuve, veikta griestu siju nostiprināšana izstāžu zālē. 

Alūksnes novadā strādā arī Zeltiņu muzejs, Bejas novadpētniecības centrs, Pededzes 
pagasta muzejs, Veclaicenes muzejs, Malienas pagasta novadpētniecības istaba, Alūksnes 
vidusskolas muzejs, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas muzejs, Strautiņu pamatskolas 
vēstures istaba, Mārkalnes pamatskolas vēstures un novadpētniecības istaba, Liepnas vidusskolas 
vēstures istaba, Ziemeru pamatskolas vēstures istaba, Jaunannas pamatskolas vēstures istaba. 

 

2.9. SPORTS  

 
2011.gadā novada iedzīvotāju lietderīga brīvā laika pavadīšanai un fizisko aktivitāšu 

nodrošināšanai sarīkoti gandrīz 60 sporta pasākumi. 2011.gadā lielu popularitāti iedzīvotāju vidū 
guva novada čempionāti basketbolā, volejbolā, florbolā, futbolā, orientēšanās sportā, pludmales 
volejbolā, strītbolā un galda spēlēs. Tradicionāli vairāki simti dalībnieku piedalījās slēpojumā 
„Alūksnes ziema 2011”, orientēšanās seriālā „Horizonts” un veselības skrējienos „Alūksnes 
pavasaris”. Kupli apmeklēti ir dažādi ar aktīvu brīvā laika izmantošanu saistītie pasākumi 
makšķerēšanā, auto braukšanā uz Alūksnes ezera ledus, snovbordā un loka šaušanā. 

 

 
32.attēls. Alūksnes ezerā risinājās Pasaules un Latvijas čempionāts ūdens motosportā 

 

Kā vienojošs sporta notikums skolu jaunatnes vidū ir novada skolu sporta spēles. 
2011.gadā Alūksnes novadā notika vairākas starptautiskas sacensības un valsts 

čempionāti. Aizraujoši Alūksnes ezerā risinājās Pasaules un Latvijas čempionāts ūdens 
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motosportā. Spraigas sacensības tika aizvadītas tradicionālajā Ziemassvētku džudo turnīrā, kas 
risinājās 10.reizi un pulcēja vairāk nekā 600 atlētu no 9 valstīm. Ziemas sporta centrā „Mežinieki” 
par valsts čempionāta medaļām sacentās biatlonisti un distanču slēpotāji. notikušas 

Labākie novada sportisti riteņbraukšanā, orientēšanās sportā, bobslejā, biatlonā, džudo, 
vieglatlētikā un autosportā sekmīgi piedalījās un aizstāvēja novada vārdu valsts un starptautiska 
mēroga sacensībās. Te var minēt tādus augstas klases sportistus kā Andreju RASTORGUJEVU 
biatlonā, Intaru DAMBI bobslejā, Andri VOSEKALNU riteņbraukšanā, Ivo EGLI ūdens moto 
sportā, Edgaru BERTUKU orientēšanā un Ilonu MARHELI vieglatlētikā. 

2011.gadā tika turpināts pilnveidot, attīstīt un renovēt novada sporta būves kā Alūksnē, 
tā pagastos. 

2.10. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 

 
2011.gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 84 dzimšanas reģistri, 51 

laulības reģistrs, 250 miršanas reģistri. 
Pārskata gadā nodaļa turpinājusi darbu ģimenes tradīciju stiprināšanai, godinot stiprās 

ģimenes 25 gadu kāzu jubilejā un rīkojot zelta kāzu (50 gadi laulībā) svinību ceremonijas (4 
pasākumi). Godinot stiprās ģimenes, pasniegti Alūksnes novada pašvaldības apsveikumi. 
Pieaudzis svinīgo kūmu iegūšanas svētku pasākumu skaits. Aizvadītajā gadā krustvecākus 
dzimtsarakstu nodaļā ieguvuši 10 mūsu novada jaunie iedzīvotāji. 

2011.gadā 102 apmeklētāji iesnieguši laulības reģistrācijas iesniegumu, 84 pieteikuši bērna 
dzimšanas reģistrāciju, bet 250 miršanas reģistrāciju, 212 gadījumos izsniegtas atkārtotas ģerboņa 
apliecības. Dzimtsarakstu nodaļā noformētas 5 uzvārda, vārda maiņas lietas un 2 tautības ieraksta 
maiņas lietas. Izdarīti 95 labojumi un papildinājumi iepriekš izdarītajos civilstāvokļa aktu 
reģistros. 

Atbilstoši 29.11.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 904 ,,Noteikumiem par 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas 
kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz pamatojoties uz reģistru 
ierakstiem’’, arhīva grāmatās iesieti un apstrādāti dzimtsarakstu nodaļā veiktie civilstāvokļa aktu 
reģistri, kas izdarīti sākot ar 2009.gada 1.septembri, izveidojot vienu dzimtsarakstu nodaļu 
Alūksnes novadā. 

 

2.11. BĀRIŅTIESAS DARBĪBA 

 
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. 

Mērķtiecīgas sadarbības rezultātā ar Sociālo dienestu un Valsts policiju izdevies panākt, 
ka pārskata gadā samazinās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu skaits, kuri atrodas 
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. Pārskata gada sākumā ārpusģimenes aprūpē atradās 60 bērni, 7 
– audžuģimenēs, 46 - aizbildņu ģimenēs un 7 bērni - bērnu aprūpes iestādēs. 

Alūksnes novada teritorijā ir 17 rīcībnespējīgas personas, kuru mantu pārvalda aizgādņi. 
2011.gadā aizgādnība nodibināta 3 rīcībnespējīgām personām. 

Novadā ir 13 adoptējami bērni, vairums no viņiem atrodas aizbildņu, kas ir viņu tuvākie 
radinieki, ģimenēs. 

Pārskata gadā pieņemti 124 lēmumi, no tiem: 
1. 9 personām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par 

aizgādnības tiesību atņemšanu; 
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2. 11 lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu 
nodrošināšanu vai aizstāvību; 

3. 10 lēmumi par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem; 
4. 7 lēmumi par bērna nodošanu citas personas aprūpē, ja vecāki dodas uz ārzemēm. 
Pārskata gadā 9 personām atjaunotas bērna aprūpes tiesības, savukārt 16 bērnu vecākiem 

vecāku aprūpes tiesības atņemtas. 
Gada laikā ierosinātas 56 jaunas lietas. Bāriņtiesas locekļi sagatavojuši un veikuši 706 

apliecinājumus bāriņtiesas darbības teritorijā. 
 

2.12. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

 
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem  

31.tabula 

Rādītājs Vērtība, latos 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta 
pasākumiem  470967 

no 
tā: 

sociālā palīdzība 422915,92 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
apmaksātie sociālie pakalpojumi 35750,84 

citi atbalsta pasākumi un kompensācijas 
iedzīvotājiem 12300,24 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi 156286,33 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu 
sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 288088,89 

 
IENĀKUMU TESTĒTO PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU 

SAŅĒMĒJU RAKSTUROJUMS 
 

Pēc ģimenes sastāva 
 

Testētos pašvaldības sociālos pabalstus pārskata gadā saņēmušas: 
1) 454 ģimenes (1500 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu Ls 249889,34; 
2) 14 ģimenes (40 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu Ls 2461,24; 
3) 477 ģimenes (644 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu Ls 130617,36; 
4) 94 ģimenes (107 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu Ls 8740,24. 
 

Pēc ienākumu līmeņa uz 1 ģimenes locekli mēnesī 
 

Testētos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus Ls 386632,13 apmērā pārskata gadā 
saņēmušas 971 ģimenes (2208 personas) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu un Ls 5076,05 
apmērā 68 ģimenes (83 personas) virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa.  

 
IENĀKUMU TESTĒTO PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU 

IZMAKSA  
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
 

Šim pabalstam pārskata gadā izlietoti Ls 317858,81. Pabalsts piešķirts 736 ģimenēm 
(1720 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums 
vienai personai gadā bijis Ls 184,80, bet mēnesī – Ls 28,08. Vidējais minētā pabalsta saņemšanas 
ilgums vienai personai bijis 6,58 mēneši. 

 
 
 

Dzīvokļa pabalsts 
 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts Ls 36 791,90 apmērā. Tas piešķirts 399 
ģimenēm (941 personām). 143 ģimenēm (376 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres un 
komunālo maksājumu segšanai, 286 ģimenēm (644 personām) – kurināmā iegādei.  
 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 
(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai 

 
Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai kopā piešķirti Ls 37057,47 apmērā un tos saņēmušas 
414 ģimenes (693 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem Ls 34208,14 piešķirts ēdienam 375 ģimenēm (635 
personām), Ls 2849,33 veselības aprūpei 53 ģimenēm (65 personām).  

 
 PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI, KURUS PIEŠĶIR BEZ 

ĢIMENES (PERSONAS) IENĀKUMU TESTĒŠANAS 
 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 
ienākumu testēšanas, izlietoti Ls 31207,74 un tie piešķirti 83 ģimenēm (95 personām).  

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 
 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts Ls 5603,18 apmērā 43 ģimenēm (49 
personām). 
 

CITI ĀRĒJOS TIESĪBU AKTOS NOTEIKTIE PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS 
PALĪDZĪBAS PABALSTI (SOCIĀLĀS GARANTIJAS BĀREŅIEM UN 

AUDŽUĢIMENĒM) 
 

Citiem ārējos tiesību aktos noteiktiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem pārskata 
gadā izlietoti Ls 25604,56. Šie pabalsti piešķirti 40 ģimenēm (46 personām). 

Tajā skaitā 32 personas saņēmušas pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Šim pabalstam izlietoti Ls 15665,00. Tajā skaitā Ls 
895,00 izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko saņēmušas 8 personas, 
Ls 1315,00 – vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 8 
personām, Ls 13455,00 ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības – 32 personām. 

Pabalstos audžuģimenēm izlietoti Ls 9939,56, tajā skaitā ikmēneša pabalsts bērna 
uzturam piešķirts 6 ģimenēm Ls 9478,91 apmērā un pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
piešķirts 6 ģimenēm Ls 460,65 apmērā. 
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NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA NODROŠINĀTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  
(BEZ SOCIĀLĀ DARBA) 

 
Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošināja 3 

savas pašvaldības institūcijās, no kurām 1 izveidota pārskata gada laikā, un pirka sociālos 
pakalpojumus no 2 citu pašvaldību institūcijām. Divas no institūcijām, kas sniedz sociālos 
pakalpojumus Alūksnes novadā, ir Sociālā dienesta struktūrvienības. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2011.gadā saņēmušas 
142 personas par Ls 288088,89, bet 40 personām pašvaldība sociālo pakalpojumu pirkusi no citu 
pašvaldību institūcijām par Ls 35750,84.  
 

Aprūpes mājās sociālie pakalpojumi 
 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība birojs „Aprūpe mājās” pārskata gadā 
26 personām sniedzis sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā. Šī pakalpojuma sniegšanai 
izlietoti Ls 31698.  

 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie 

pakalpojumi 
 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem pārskata gadā izlietots Ls 250718 savas pašvaldības institūciju nodrošināto 
pakalpojumu apmaksai un Ls 35750,84 – par sociālajiem pakalpojumiem, ko pašvaldība pērk no 
citas pašvaldības. 

Alūksnes novada pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2011.gadā 
saņēmušas 104 personas, bet 40 personām pašvaldība pirkusi sociālos pakalpojumus no citām 
pašvaldībām. 

Minēto sociālo pakalpojumu ietvaros ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju pilngadīgām personām sniegtos sociālos pakalpojumus savas pašvaldības institūcijās 
saņēmušas 104 personas par summu Ls 250718, savukārt 26 personas šo pakalpojumu 
saņēmušas no citām pašvaldībām par summu Ls 17839,70. 

Savukārt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju bērniem sniegtos 
sociālos pakalpojumus pārskata gadā saņēmušas 14 personas. Šo pakalpojumu Alūksnes novada 
pašvaldība pirkusi no citām pašvaldībām, jo Alūksnes novadā šādu institūciju nav, par Ls 
17911,14. 

 

2.13. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 

 
 Alūksnes novada Pašvaldības policija savā darbībā īsteno likuma „Par pašvaldībām” 

15.pantā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – piedalīties sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Atbilstoši 2011.gadā piešķirtajam finansējumam, Pašvaldības policijā strādājuši 3 
pašvaldības policisti (amatpersonas). 

Pārskata gadā pie administratīvās atbildības sauktas 378 personas. Pašvaldības policija 
izskatījusi 131 iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, 103 administratīvā pārkāpuma lietās 
vainīgajām personām pieņemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības un piemēroti 
naudas sodi. Pašvaldības policijas amatpersonas izbraukušas uz 314 notikumiem, kuros bijušas 
konstatētas administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmes. Nodrošināta sabiedriskā kārtība 57 
publiskos pasākumos. 
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3. PERSONĀLS 
 
Alūksnes novada pašvaldības administrācijā 2011.gadā strādāja 42 darbinieki. Viena 

persona tika nodarbināta Eiropas Sociālā fonda projekta „Pasākums noteiktām personu grupām” 
ietvaros. 

Lielākajai daļai - 34 Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem ir augstākā 
izglītība, tajā skaitā 5 – maģistra grāds, bet 8 darbiniekiem – vidējā izglītība. 

Vislielākais Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbinieku īpatsvars ir vecuma 
grupā no 41 līdz 50 gadiem – 17 darbinieki, 13 darbinieki ir vecuma grupā virs 50 gadiem, 9 – no 
31 līdz 40 gadiem, bet 20 līdz 30 gadus veci ir 3 darbinieki. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieku 

īpatsvars pa vecuma grupām

no 41 līdz 50 

gadiem 

41%

virs 50 gadiem

31%

no 20 līdz 30 

gadiem

7%

no 31 līdz 40 

gadiem

21%

 
33.attēls. Pašvaldības administrācijas darbinieku īpatsvars pa vecuma grupām 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

2011.gadā Alūksnes novada pašvaldība iedzīvotājus par pašvaldības aktualitātēm 
informēja, izdodot pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”. Pārskata gadā tika 
palielināts pašvaldības laikraksta „Alūksnes Novada Vēstis” apjoms no 8 uz 12 lapām. Laikraksts 
turpināja iznākt 1 reizi mēnesī un tā tirāža bija 6000 eksemplāru. Sadarbībā ar pagastu pārvalžu 
darbiniekiem laikrakstu nogādāja pagastos, lai tas būtu pieejams iedzīvotājiem. Alūksnē laikrakstu 
izplatīja pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „ALŪKSNES NAMI” un pašvaldības aģentūra 
„SPODRA”. „Alūksnes Novada Vēstis” ir iespējams lasīt arī Alūksnes novada pašvaldības 
interneta mājas lapā www.aluksne.lv. 
 Komunikācijai ar vietējiem iedzīvotājiem Alūksnes novada pašvaldība izmanto arī 
interneta mājas lapu www.aluksne.lv, sadarbojas ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem – laikrakstiem 
„Alūksnes Ziņas” un „Malienas Ziņas”. Plašākai sabiedrībai informācija par Alūksnes novadu 
tiek nodota, izmantojot sadarbību ar ziņu aģentūrām LETA un BNS, kā arī citiem medijiem. 

Lai runātu par problēmām un interesējošajiem jautājumiem, Alūksnes novada 
iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar domes deputātiem viņu pieņemšanas laikos. Alūksnes novada 
domes deputāti iedzīvotājus pieņem ne tikai pilsētā, kur atrodas novada administratīvais centrs, 
bet arī pagastu pārvaldēs. Katrs deputāts iedzīvotājus pieņem vismaz vienu reizi mēnesī. Domes 
priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks apmeklētājus pieņem divas reizes, bet domes 
izpilddirektors - četras reizes mēnesī. Šī informācija ir publicēti pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 
Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv, kā arī izvietota pašvaldības 
administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties visi interesenti. Ar 
domes sēžu protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, 
pagastu pārvaldēs, Alūksnes pilsētas bibliotēkā, kā arī pašvaldības mājas lapā. Pašvaldības 
laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” publicē domes sēdēs pieņemto lēmumu apskatu. 
 Alūksnes novada pašvaldības vadība un domes deputāti, kā arī pašvaldības speciālisti 
pārskata gadā organizēja vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem atsevišķās pagastu pārvaldēs, tomēr 
iedzīvotāju atsaucība dalībai tajās nebija liela. 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 sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, 
Alūksnē izvietoto valsts iestāžu struktūrvienību vadītājiem, draudžu pārstāvjiem. Veiksmīga 
sadarbība ar uzņēmējiem izveidojusies Alūksnes pilsētas svētku, kā arī citu pasākumu 
organizēšanā. 

Ārējā komunikācijā pašvaldība izmanto arī sociālo tīklu iespējas - domubiedru grupu 
„Alūksne” portālā draugiem.lv, pašvaldības profilu sociālajā tīklā twitter.com. 

Ikvienam pašvaldības mājas lapas apmeklētājam ir iespēja piereģistrēt savu e-pasta adresi, 
lai turpmāk saņemtu aktuālo informāciju par pašvaldības norisēm e-pastā. Pašvaldības mājas 
lapas apmeklētājiem ir iespēja nosūtīt pašvaldībai arī elektronisku vēstuli. Regulāri iedzīvotājiem 
tiek dota iespēja izteikt viedokli par dažādiem aktuāliem jautājumiem, aptaujas anketas izplatot ar 
pašvaldības iestāžu palīdzību un ievietojot tās arī pašvaldības mājas lapā. 
 Alūksnes novada pašvaldība augstu vērtē iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties pašvaldības 
attīstības veicināšanā. Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā un attīstības veicināšanā notiek 
caur iedzīvotāju grupu sanāksmēm, sabiedriskajām apspriešanām, diskusijām plašsaziņas 
līdzekļos. Ēkā, kur atrodas pašvaldības administrācija, atrodas ierosinājumu kastīte, kurā 
iedzīvotāji var iemest savas vēstules ar ierosinājumiem un viedokļiem pašvaldībai. 

 

http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE 
PASĀKUMI 

 
Saskaņā ar jaunā Teritorijas attīstības plānošanas likuma prasībām 2012.gadā plānots 

izstrādāt pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un uzsākt novada teritorijas plānojuma 
izstrādi. 

 
2012.gadā turpināsies jau iepriekš uzsākto projektu realizācija (skatīt 2.6. sadaļu). Plānots 

uzsākt ūdenssaimniecības sakārtošanu Jaunalūksnes pagasta Kolberģī, Veclaicenes pagasta 
Kornetos, Ziemeru pagasta Māriņkalnā, Annas pagasta Annas ciemā, siltumapgādes sistēmas 
uzlabošanu Alūksnē, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecā pils” renovāciju Alūksnes 
Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām, sociālā pakalpojuma - aprūpe mājās 
nodrošināšanu visā novada teritorijā, veikt ielu un ceļu remontdarbus. Pārskata gadā noslēgsies 
Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku rekonstrukcijas atliktie darbi, multifunkcionāla jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide Alūksnē un gājēju ietvju rekonstrukcija satiksmes drošības uzlabošanai 
pilsētā. 

Uzņēmējdarbības atbalstam 2012.gadā plānots turpināt jauniešu biznesa ideju konkursu 
komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā. 

Projektu ieceres 2012.gadam – Rūpniecības ielas 176 m posma rekonstrukcija, tranzītielu 
rekonstrukcijas projekta II kārta Alūksnē, Alūksnes pilsētas Tautas nama rekonstrukcijas 
tehniskā projekta izstrāde, Alūksnes Jaunās pils parka objektu rekonstrukcija un pils iekštelpu 
renovācija un restaurācija sadarbībā ar Pavlovskas muzejrezervātu Krievijas Federācijā, 
pakāpeniska Alūksnes Pilssalas attīstības plāna realizācija, sākot ar bērnu rotaļu laukuma izveidi 
un pludmales zonas labiekārtošanu, ūdenssaimniecības attīstības projektu tehniski ekonomisko 
pamatojumu un projektu iesniegumu sagatavošana Mārkalnes, Pededzes, Ziemera, Bejas, 
Alsviķu, Strautiņu, Zeltiņu, Ilzenes ciemiem, teritoriju labiekārtošanas projekti Liepnas, 
Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Kalncempju, Zeltiņu un Mārkalnes pagastos, ugunsdrošības 
pasākumu uzlabošana un ēku energoefektivitātes paaugstināšana izglītības iestādēs, ar elektrību 
darbināmo pārvietošanās līdzekļu iegāde tūrisma vajadzībām, publisko interneta pieejas punktu 
tīkla tālāka attīstība.  

Informācija par Alūksnes novada pašvaldības finanšu saistībām 2012.gadā atspoguļota 
2.1.1.sadaļā no 22. līdz 31.lappusei. 
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