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1. PAMATINFORMĀCIJA 
1.1. Alūksnes novada raksturojums 

 

Apvienojoties 16 bijušajām Alūksnes rajona pašvaldībām - Alūksnes pilsētai, Alsviķu, 

Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, 

Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu un Ziemera pagastiem, 2009.gada 1.jūlijā 

izveidots Alūksnes novads. 

 Alūksnes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā un robežojas ar Apes, Gulbenes, 

Balvu un Viļakas novadiem Latvijā, kā arī Igaunijas Republiku un Krievijas Federāciju. 

Novada teritorijas platība ir 169726,5 ha, savukārt Alūksnes pilsētas teritorija - 1432,9 

ha (pēc Valsts Zemes dienesta datiem). 

 

 
1.attēls. Novada centrs ir Alūksnes pilsēta, Alūksnes ezera krastā 

 

Alūksnes pilsēta ir novada administratīvais centrs. Tā atrodas 204 km attālumā no 

valsts galvaspilsētas Rīgas, vienpadsmitā Latvijas lielākā ezera - Alūksnes ezera – krastā. 

Pašvaldības adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, kas pieejami Centrālās 

statistikas pārvaldes mājas lapā www.csb.gov.lv, 2013.gadā vidējā gaisa temperatūra Alūksnē 

bija 60C, kas ir par 1,50C augstāka par normu. Maksimālā gaisa temperatūra pārskata gadā 

Alūksnē sasniedza 300C, bet minimālā noslīdēja līdz -25,10C. 

Pārskata gadā Alūksnē bijušas 126 dienas ar nokrišņiem, kas ir par 12 dienām vairāk 

nekā norma, bet saule spīdējusi 1991 stundu, kas ir 311 stundām vairāk nekā norma. 
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2.attēls. Vidējās gaisa temperatūras svārstības Alūksnē  

 

 Pēc Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā www.csb.gov.lv publicētās informācijas, 

Alūksnes novadā 2013.gada sākumā bija 16418 pastāvīgie iedzīvotāji, kas ir par 441 iedzīvotāju 

mazāk kā 2012.gada sākumā. Savukārt Alūksnē 2013.gada sākumā, pēc www.csb.gov.lv 

datiem, bijuši 7612 iedzīvotāji, kas ir par 174 mazāk kā gadu pirms tam. 

 

1.2. Pašvaldības vadība, politiskā sistēma 
 

Alūksnes novada pašvaldības vadība līdz 2013.gada 20.jūnijam: 

 

Domes priekšsēdētājs   Aivars FOMINS 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS  

Izpilddirektore    Janīna ČUGUNOVA 

 

Alūksnes novada domes deputātu sastāvs līdz 2013.gada 20.jūnijam:  

 

Dzintars ADLERS ievēlēts no partijas „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 

Aivars FOMINS  ievēlēts no „TAUTAS PARTIJAS” 

Verners KALĒJS ievēlēts no partijas „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 

Andis KRĒSLIŅŠ ievēlēts no partijas „JAUNAIS LAIKS” 

Elita LAIVA  ievēlēta no „TAUTAS PARTIJAS” 

Ēriks MEDISS  ievēlēts no APVIENĪBAS „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI”/LNNK 

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

Jānis NĪKRENCIS ievēlēts no POLITISKO PARTIJU APVIENĪBAS „SASKAŅAS CENTRS” 

Marina RAMANE ievēlēta no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Zinaida SILIRAVA ievēlēta no PARTIJAS „LPP/LC” 

Laimonis SĪPOLS ievēlēts no PARTIJAS „LPP/LC” 

Andis ZARIŅŠ  ievēlēts no partijas „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 

Askolds ZELMENIS ievēlēts no partijas „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 

Sandra ZELTIŅA ievēlēta no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Valda ZELTIŅA   ievēlēta no „TAUTAS PARTIJAS” 
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 2013.gada 1.jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas, kurās Alūksnes novada pašvaldības 

domē ievēlēja 15 deputātus: 

 

Dzintars ADLERS  ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA” 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS ievēlēts no no PARTIJAS „MŪSU ZEME” 

Arturs DUKULIS  ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Aivars FOMINS   ievēlēts no „VIDZEMES PARTIJAS” 

Viola Aija KAPARŠMITE ievēlēta no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Maruta KAULIŅA   ievēlēta no partijas „VIENOTĪBA” 

Elita LAIVA   ievēlēta no „VIDZEMES PARTIJAS” 

Modris LAZDEKALNS  ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Ainars MELDERS   ievēlēts no PARTIJAS „MŪSU ZEME” 

Laimonis SĪPOLS  ievēlēts no „VIDZEMES PARTIJAS” 

Jānis SADOVŅIKOVS   ievēlēts POLITISKO PARTIJU APVIENĪBAS „SASKAŅAS CENTRS” 

Guntars ŠVOLMANIS  ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Andis ZARIŅŠ   ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA” 

Askolds ZELMENIS   ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA” 

Jana ZILKALNE ievēlēta no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS „VISU LATVIJAI!”-

„TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” 

 

 
3.attēls. Alūksnes novada domes deputāti pēc sēdes 2013.gada 20.jūnijā 

 

Alūksnes novada domes vadība no 2013.gada 20.jūnija: 

 

Domes priekšsēdētājs   Arturs DUKULIS 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 

Izpilddirektore    Janīna ČUGUNOVA 
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1.2.1. Alūksnes novada domes pastāvīgās komitejas 

 

Pārskata gadā līdz 2013.gada 20.jūnijam darbojās šādas Alūksnes novada domes 

pastāvīgās komitejas: 

 

Finanšu komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā: 

Aivars FOMINS, 

Laimonis SĪPOLS, 

Ainars MELDERS, 

Jānis NĪKRENCIS, 

Andis KRĒSLIŅŠ, 

Dzintars ADLERS, 

Sandra ZELTIŅA. 

 

Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komiteja 5 (piecu) deputātu sastāvā: 

Ainars MELDERS, 

Zinaida SILIRAVA, 

Marina RAMANE, 

Verners KALĒJS, 

Elita LAIVA. 

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 5 (piecu) deputātu sastāvā: 

Sandra ZELTIŅA, 

Zinaida SILIRAVA, 

Valda ZELTIŅA, 

Marina RAMANE, 

Askolds ZELMENIS. 

 

Tautsaimniecības komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā: 

Valda ZELTIŅA, 

Ēriks MEDISS, 

Andis ZARIŅŠ, 

Laimonis SĪPOLS, 

Andis KRĒSLIŅŠ, 

Verners KALĒJS, 

Jānis NĪKRENCIS. 

 

Teritoriālā komiteja 5 (piecu) deputātu sastāvā: 

Elita LAIVA, 

Ēriks MEDISS, 
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Dzintars ADLERS, 

Aivars FOMINS, 

Andis ZARIŅŠ. 

 

2013.gada 27.jūnijā ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.264 „Par Alūksnes novada 

domes pastāvīgajām komitejām” izveidotas šādas Alūksnes novada domes pastāvīgās 

komitejas: 

 

Finanšu komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā: 

Arturs DUKULIS, 

Dzintars ADLERS, 

Jānis SADOVŅIKOVS, 

Laimonis SĪPOLS, 

Guntars ŠVOLMANIS, 

Ainars MELDERS, 

Jana ZILKALNE. 

 

Tautsaimniecības komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā: 

Dzintars ADLERS, 

Guntars ŠVOLMANIS, 

Andis ZARIŅŠ, 

Laimonis SĪPOLS, 

Ainars MELDERS, 

Modris LAZDEKALNS, 

Viola Aija KAPARŠMITE. 

 

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā: 

Aivars FOMINS, 

Elita LAIVA, 

Askolds ZELMENIS, 

Jana ZILKALNE, 

Maruta KAULIŅA, 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS, 

Jānis SADOVŅIKOVS. 

 

2013.gadā notikušas: 

 

13 Finanšu komitejas sēdes (izskatīts 351 jautājums), 

10 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 153 jautājumi), 

6 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (izskatīti 63 jautājumi), 

6 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 56 jautājumi), 
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4 Teritoriālās komitejas sēdes (izskatīti 20 jautājumi), 

4 Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdes (izskatīti 39 jautājumi), 

22 domes sēdes (pieņemti 605 lēmumi). 

 

2013.gadā pieņemtie saistošie noteikumi: 

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 

Alūksnes novadā 2013.gadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”, 

Saistošie noteikumi Nr.3/2013 „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.4/2013 „Par piebraucamo ceļu tīrīšanu Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”, 

Saistošie noteikumi Nr.6/2013 „Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”, 

Saistošie noteikumi Nr.7/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā””, 

Saistošie noteikumi Nr.8/2013 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu, Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.9/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2010.gada 27.maija 

saistošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā””, 

Saistošie noteikumi Nr.10/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības budžetā 

2013.gadam”, 

Saistošie noteikumi Nr.11/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada 

pašvaldībā””, 

Saistošie noteikumi Nr.12/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 23.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.24/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Alūksnes 

novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.13/2013 „Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” maksas 

pakalpojumiem”, 

Saistošie noteikumi Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums”, 

Saistošie noteikumi Nr.15/2013 „Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”, 

Saistošie noteikumi Nr.16/2013 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu, Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.17/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 

31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2013.gadam”, 

Saistošie noteikumi Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”, 
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Saistošie noteikumi Nr.19/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”, 

Saistošie noteikumi Nr.20/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta 

saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem”, 

Saistošie noteikumi Nr.21/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada 

pašvaldībā”, 

Saistošie noteikumi Nr.22/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.31/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes 

novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.23/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.22/2012 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”, 

Saistošie noteikumi Nr.24/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”, 

Saistošie noteikumi Nr.25/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.31/2012 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību 

trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.26/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.27/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”, 

Saistošie noteikumi Nr.28/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada 

pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”, 

Saistošie noteikumi Nr.29/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 

31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2013.gadam”, 

Saistošie noteikumi Nr.30/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” nolikums”, 

Saistošie noteikumi Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 

sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”, 

Saistošie noteikumi Nr.32/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” maksas 

pakalpojumiem”, 

Saistošie noteikumi Nr.33/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 23.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.8/2012 ,,Par Alūksnes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo 

aprūpei””, 

Saistošie noteikumi Nr.34/2013 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā”, 
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Saistošie noteikumi Nr.35/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 

31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2013.gadam”, 

Saistošie noteikumi Nr.36/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”, 

Saistošie noteikumi Nr.37/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2009.gada 17.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.21/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem”, 

Saistošie noteikumi Nr.38/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 26.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.15/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā”, 

Saistošie noteikumi Nr.39/2013 „Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi”, 

Saistošie noteikumi Nr.40/2013 „Atvieglojumu piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.41/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli Alūksnes novadā 2014.gadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.42/2013 „Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo 

noteikumu Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem”, 

Saistošie noteikumi Nr.43/2013 „Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo 

noteikumu Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 

noteikumi”, 

Saistošie noteikumi Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 

noteikumi”, 

Saistošie noteikumi Nr.45/2013 „Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par 

pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.46/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 29.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.28/2010 „Par Alūksnes novada simboliku”, 

Saistošie noteikumi Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”, 

Saistošie noteikumi Nr.48/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 25.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums”, 

Saistošie noteikumi Nr.49/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un 

studējošā kredīta saņemšanai”, 

Saistošie noteikumi Nr.50/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija 

saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 

nolikums”, 

Saistošie noteikumi Nr.51/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 

31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2013.gadam”. 
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1.2.2. Alūksnes novada domes pastāvīgās komisijas 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Alūksnes novada 

iedzīvotājiem izveido pastāvīgās komisijas. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldībā darbojās šādas nozīmīgākās pastāvīgās 

komisijas: 

1. Vēlēšanu komisija, 

2. Administratīvā komisija, 

3. Zemes komisija, 

4. Iepirkuma komisija, 

5. Īpašumu atsavināšanas komisija 

6. Apstādījumu aizsardzības komisija, 

7. Licencēšanas komisija, 

8. Civilās aizsardzības komisija, 

9. Dzīvokļu komisija. 

 

Administratīvā komisija 

 

2013.gadā ir notikušas 23 Administratīvas komisijas sēdes, kurās pieņemti lēmumi 158 

administratīvo pārkāpumu lietās, no tām 37 lietās piemērots administratīvais sods – 

brīdinājums, 28 lietās pieņemti lēmumi izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, 16 

lietās pieņemti lēmumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

nepilngadīgajam un 77 administratīvo pārkāpumu lietās piemēroti naudas sodi. Viens 

administratīvās komisijas lēmums ir pārsūdzēts Alūksnes rajona tiesā, savukārt 38 lēmumi 

nodoti piespiedu izpildei. 

 

Apstādījumu aizsardzības komisija 

 

Pārskata gadā Apstādījumu aizsardzības komisijai notikušas 24 sēdes, kurās pieņemti 

77 lēmumi. 23 lēmumi no tiem bijuši par sausu, bojātu, bebru aizgrauztu, vējā lauztu, gāztu 

koku ciršanu, koku vainagu veidošanu un krūmu izciršanu, līdz ar to sakopjot tādas vietas, kā 

pilsētas ielu sarkano līniju stādījumi, laivu piestātnes, Pilssala, Alūksnes muižas parks, Lielo un 

Mazo kapu teritorija u. c. 13 lēmumus par koku ciršanu komisija pieņēmusi saistībā ar tehnisko 

un būvprojektu realizāciju vai to izstrādi. Pamatojoties uz juridisku personu iesniegumiem, 

pieņemti 9 lēmumi par koku ciršanu, bet 32 lēmumi – pamatojoties uz iedzīvotāju 

iesniegumiem. 
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Zemes komisija 

 

Pārskata gadā Zemes komisijai notikušas 22 sēdes un pieņemti 253 lēmumi. Par zemes 

ierīcības projektu izstrādi komisija pieņēmusi 26, par nekustamo īpašumu sadalīšanu – 73, par 

zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā – 10, par zemes vienības noteikšanu par piekritīgu 

pašvaldībai – 51, par zemes platības noteikšanu – 8, saistībā ar zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu – 4, par nekustamo īpašumu adrešu un nosaukumu piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu 

– 64 lēmumus. Joprojām noris darbs pie adrešu datu sakārtošanas Alūksnes novadā un ar 

zemes reformas pabeigšanu saistītiem jautājumiem. 

 
4.attēls. Zemes komisijas pieņemto lēmumu raksturojums 2013.gadā 

 

Alūksnes un Apes novadu Civilās aizsardzības komisija 

 

2013.gadā ir notikušas divas Alūksnes un Apes novadu Civilās aizsardzības komisijas 

sēdes, kurās apstiprināti komisijas locekļu pienākumi, kā arī atbalstīta civilās aizsardzības plāna 

apstiprināšana. 

Pastiprināta uzmanība komisijas sēdēs pievērsta pavasara paliem un kūlas 

ugunsgrēkiem. Tāpat komisijas sēdēs izskatīti jautājumi par informācijas apmaiņu komisijas 

darbības nodrošināšanai krīzes situācijās, kontaktinformācijas aktualizēšanu, komisijas 

sasniedzamību, novērošanas posteņu norīkošanu, resursu apzināšanu, to tehniskā stāvokļa 

pārbaudi un pieejamību un citi jautājumi. 

 

Dzīvokļu komisija 

 

Dzīvokļu komisijai 2013.gadā bijušas 27 sēdes, kurās pieņemts 151 lēmums. No tiem 64 

lēmumi pieņemti par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, 38 – par dzīvojamo telpu īres 

līgumu pagarināšanu, 25 – par dzīvojamo telpu izīrēšanu, 5 lēmumi pieņemti par atteikumu 

sniegt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, bet 4 pieņemtie lēmumi saistīti ar 
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sociālajiem dzīvokļiem. Pa 3 lēmumiem komisija pieņēmusi par dzīvesvietas deklarēšanu, par 

atļauju nodot apakšīrē pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas un par dzīvojamo telpu 

apmaiņu, 2 lēmumi par īres līgumu pārslēgšanu (grozīšanu), bet pa vienam - par atteikumu 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu un par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra. 

  

 Licencēšanas komisija  

     

 2013.gadā notikušas 39 Licencēšanas komisijas sēdes. Pamatojoties uz komisijas 

lēmumiem, izsniegtas 845 atļaujas ielu tirdzniecībai publisku pasākumu laikā, 339 bezmaksas 

atļaujas iebraukšanai Pilssalā, 7 atļaujas izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanai publiskās 

vietās, 9 licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un 4 licences 

komercdarbībai zvejniecībā Alūksnes novada ūdens tilpnēs. 

 

Īpašumu atsavināšanas komisija 

 

 Pārskata gadā notikušas 32 Īpašumu komisijas sēdes, kuras pieņemti 64 lēmumi. 

Komisija organizējusi 9 nekustamā īpašuma izsoles (dzīvokļa īpašumam „Bērzulejas - 15”, 

Mārkalnes pagastā, īpašumam Merķeļa ielā 18, Alūksnē, īpašumam „Dārzi”, Mārkalnes 

pagastā, īpašumam „Zviedrukalns 1”, Ilzenes pagastā, īpašumam Ziedu ielā 8, Alūksnē, 1/6 

domājamai daļai īpašumam Ezera ielā 8, Alūksnē, īpašumam „Bangas”, Veclaicenes pagastā, 

īpašumam „Veclaicenes RKP”, Veclaicenes pagastā, īpašumam „Līderi”, Alsviķu pagastā. Izsoļu 

rezultātā pārdoti objekti kopsummā par 67217,50 LVL. 

Komisija rīkojusi 9 nomas tiesību izsoles nekustamajiem īpašumiem. Organizēta 1 

kustamās mantas - cirsmas „Kaktiņi ZR2”, Ziemera pagastā izsole, kuras rezultātā iegūti 

16328 LVL. 

 

Iepirkuma komisija 

 

2013.gadā notikušas 156 Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sēdes, 

veicot 31 iepirkumu un iepirkuma procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu par 

kopējo summu 3645112 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Izsludinot atklātu konkursu, pārskata gadā veiktas 5 iepirkuma procedūras par kopējo 

summu 2973768 LVL, tai skaitā 3 procedūras bijušas piegādei: elektroenerģijas iegāde, 

degvielas iegāde, stacionāru iekārtu un aprīkojuma (mēbeles) piegāde un uzstādīšana Alūksnes 

Mākslas skolas iekārtošanai, 2 – būvdarbiem: Alūksnes muižas apbūves Brūža ēkas 

rekonstrukcija un Alūksnes novada pašvaldības ēku – Alūksnes novada vidusskolas, Liepnas 

vidusskolas mācību korpusa un internāta fasāžu vienkāršotā renovācija energoefektivitātes 

paaugstināšanai, bet 1 atklātā konkursa procedūras pārtraukta, jo netika saņemts finansējums. 

Izsludinot iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kārtībā būvdarbiem 

no 10000 LVL līdz 120000 LVL, veikti 12 iepirkumi par kopējo summu 529531 LVL. No tiem 9: 

pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija, Tempļakalna ielas gājēju tilta izbūve, 
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Alūksnes pilsētas grants seguma ielu remontdarbi (2 līgumi), Alūksnes pilsētas asfaltēto un 

grants ielu remontdarbi, ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu un apgaismojuma līmeņa 

regulēšanas ierīču uzstādīšanu Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā – Rīgas, Ojāra Vācieša, Latgales, Miera un Glika ielā un Raiņa bulvārī, ielas 

posma pamatnes sagatavošanas būvdarbi, ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu un 

apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču uzstādīšanu Alūksnes pilsētas publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā – Latgales ielā, Alūksnē, Aleksandra paviljona restaurācija. 

Pārtraukti 3 iepirkumi - 1 pārtraukts tādēļ, ka konstatētas kļūdas iepirkuma tehniskajā 

dokumentācijā, 1 - jo netika iesniegti piedāvājumi, 1 - jo netika saņemts finansējums. 

Izsludinot iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktā kārtībā precēm un 

pakalpojumiem no 3000 LVL līdz 30000 LVL, veikti 14 iepirkumi par kopējo summu 

141813 LVL. Tie veikti mērniecības pakalpojumiem, ielu apgaismojuma apsaimniekošanai 

Alūksnes pilsētā, transporta pakalpojumiem un ēdināšanai Dziesmu svētku dalībniekiem, 

tehniskā projekta izstrādei ēkas Dārza ielā 11 renovācijai, tehniskā projekta izstrāde 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumu glabātavai „LAIDARS”, darbgaldu 

iegādei Alūksnes novada vidusskolai, jaunas vieglās automašīnas iegādei, Alūksnes ezera krasta 

zonas daļu sakopšanai, Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošanai 2014.gadam, 

būvuzraudzībai objektā „Alūksnes muižas apbūves Brūža ēkas rekonstrukcija”, tehnisko 

projektu izstrādei Merķeļa, Latgales un Uzvaras ielu rekonstrukcijai, autoruzraudzībai 

objektam „Alūksnes novada pašvaldības ēku fasāžu vienkāršotā renovācija energoefektivitātes 

paaugstināšanai”. Viens iepirkums pārtraukts, jo konstatētas kļūdas iepirkuma tehniskajā 

dokumentācijā. 

 

 
5.attēls. Iepirkuma komisijas veikto iepirkuma procedūru analīze 2013 gadā latos un skaitliski 

 

 

Vēlēšanu komisija 

 

2013.gadā Vēlēšanu komisijai notikušas 9 sēdes un veikti visi normatīvajos aktos 

paredzētie procesi, gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, kas notika 2013.gada 1.jūnijā. 

Komisijas 2013.gada 18.aprīļa sēdē tika izveidota 21 vēlēšanu iecirkņu komisija, katra 7 

cilvēku sastāvā. 
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Alūksnes novada domes vēlēšanām tika pieņemti šādi kandidātu saraksti: 

1. Partija „Mūsu zeme” ar 17 kandidātiem, 

2. Vidzemes partija ar 18 kandidātiem, 

3. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” - „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” ar 9 kandidātiem, 

4. Partija „Vienotība” ar 18 kandidātiem, 

5. Zaļo un zemnieku savienība ar 18 kandidātiem, 

6. „Reformu partija” ar 16 kandidātiem, 

7. Politisko partiju apvienība „Saskaņas centrs” ar 6 kandidātiem. 

Vēlēšanās partija „Vienotība” ieguva 4 deputātu vietas, Zaļo un zemnieku savienība – 4, 

Vidzemes partija - 3, partija „Mūsu zeme” – 2, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK” – 1, Politisko partiju apvienība „Saskaņas centrs” – 1 vietu, bet „Reformu 

partija” neieguva nevienu deputāta vietu Alūksnes novada domē. 

Pašvaldību vēlēšanās pārskata gadā Alūksnes novadā piedalījās 6341 vēlētājs jeb 

43,82%. 

Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 

45.pantu, komisijas priekšsēdētājs Juris PRIEDNIEKS 2013.gada 1.jūnijā Alūksnes novada 

domes vēlēšanās ievēlētās Alūksnes novada domes pirmo sēdi sasauca 2013.gada 20.jūnijā, 

kurā par Alūksnes novada domes priekšsēdētāju deputāti ievēlēja Arturu DUKULI. 

  

1.3. Pašvaldības izpildinstitūcija 
 

Pašvaldības izpildinstitūcija sastāv no pašvaldības administrācijas un domes dibinātām 

iestādēm. 

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde „Alūksnes novada pašvaldība”, kas 

nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu. Pārskata gadā tā sastāvēja no šādām nodaļām: 

1. Kancelejas, 

2. Finanšu nodaļas, 

3. Juridiskās nodaļas, 

4. Plānošanas un attīstības nodaļas, 

5. Kultūras un sporta nodaļas (ar struktūrvienību Tūrisma informācijas centrs), 

6. Informācijas tehnoloģiju nodaļas. 

2013.gada 28.novembrī Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu, ar kuru izdeva 

grozījumus Alūksnes novada pašvaldības nolikumā, no Plānošanas un attīstības nodaļas 

nodalot īpašumu apsaimniekošanas funkciju un izveidojot Īpašumu nodaļu, un no Finanšu 

nodaļas nodalot grāmatvedības operāciju veikšanas funkciju un izveidojot Grāmatvedības 

nodaļu. 

 

Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, pašvaldības dome izveido pašvaldības iestādes. Pārskata gadā 

strādāja šādas pašvaldības iestādes: 
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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. Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola, 

19. Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs, 

20. Alūksnes pilsētas sākumskola,  

21. Strautiņu pamatskola,  

22. Ilzenes pamatskola, 

23. Bejas pamatskola, 

24. Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola, 

25. Jaunlaicenes pamatskola, 

26. Malienas pamatskola, 

27. Mālupes pamatskola, 

28. Mārkalnes pamatskola, 

29. Pededzes pamatskola, 

30. Ziemeru pamatskola, 

31. Liepnas internātpamatskola, 

32. Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija, 

33. Alūksnes novada vidusskola,  

34. Liepnas vidusskola, 

35. Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Sprīdītis”, 

36. Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Pienenīte”, 

37. Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Cālis”, 

38. Alsviķu pirmsskolas izglītības 

iestāde „Saulīte”, 

39. Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestāde „Pūcīte”, 

40. Malienas pirmsskolas izglītības 

iestāde „Mazputniņš”, 

41. Strautiņu pirmsskolas izglītības 

iestāde „Zemenīte”, 

42. Izglītības pārvalde, 

43. Alūksnes pilsētas Tautas nams, 

44. Alūksnes pilsētas bibliotēka, 

45. Alūksnes muzejs, 

46. Jaunlaicenes muižas muzejs, 

47. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzejs, 

48. Dzimtsarakstu nodaļa, 

49. Alūksnes novada Sociālais 

dienests, 

50. Alūksnes novada pašvaldības 

policija, 

51. Alūksnes novada bāriņtiesa, 

52. Sociālās aprūpes centrs 

„Alūksne”, 

53. 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”. 
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1.3.1. Paveiktais pašvaldības darbības pilnveidei 

 

Pārskata gadā veiktas strukturālas reformas pašvaldības vadībā, nosakot, ka domes 

priekšsēdētājam ir divi vietnieki – vietnieks tautsaimniecības jautājumos un vietnieks 

sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos. 

Dome samazināja pastāvīgo komiteju skaitu no piecām uz trim un izveidoja šādas 

komitejas: Finanšu, Tautsaimniecības, Sociālo, izglītības un kultūras. 

Domes komiteju un domes sēžu norisē 2013.gadā pašvaldība gatavojās pārejai uz 

elektronisko balsošanu, izmantojot dokumentu vadības sistēmu „Namejs”, kurā deputātiem 

pieejami visi lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti. Pāreja īstenota 2014.gadā. 

2013.gada nogalē tika veikta Administrācijas struktūras reorganizācija, sadalot atsevišķi 

Plānošanas un attīstības nodaļu un Īpašumu nodaļu, Finanšu nodaļu un Grāmatvedību. 

Pārskata gadā izveidota arī uzņēmējdarbības veicināšanai nozīmīga amata vieta pašvaldības 

administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļā – uzņēmējdarbības atbalsta speciālists. 

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta pirmo punktu, Piektais revīzijas 

departaments pārskata gadā ir veicis revīzijas procedūras Alūksnes novada pašvaldībā. 

Revīzijas mērķis bija pārbaudīt, vai Pašvaldību gada pārskatu daļa sniedz skaidru un patiesu 

priekšstatu par pašvaldību finansiālo stāvokli, veicot revīzijas procedūras par Alūksnes novada 

pašvaldības 2012. gada pārskatu. 

Valsts kontrole Alūksnes novada pašvaldībā veica revīzijas procedūras, lai gūtu 

pārliecību par šādiem bilances posteņiem: 

1. Ilgtermiņa ieguldījumi; 

2. Apgrozāmie līdzekļi; 

3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; 

4. Uzkrātās saistības; 

5. Nākamo periodu ieņēmumi; 

6. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa. 

Pamatojoties uz Valsts kontroles ieteikumiem, Alūksnes novada pašvaldībā tika 

pilnveidoti grāmatvedības organizācijas dokumenti, noteikta informācijas apmaiņas par 

darbības ar pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un krājumiem kārtība un kontroles 

procedūra, kā arī pilnveidota pašvaldības transportlīdzekļu un degvielas izmantošanas 

kontroles sistēma un procedūras. 

 

1.3.2. Pašvaldības iesaiste tiesu procesos 

 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas pārziņā 2013.gadā bija 29 tiesu procesi, 

kuros bija iesaistīta pašvaldība. No tiem 12 tiesu procesi bija civillietās, 1 - krimināllietā, 4 

administratīvajās lietās un 12 lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

bērniem. 
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Pārsvarā gadījumu civillietās pašvaldība tiek pieaicināta kā atbildētājs vai trešā persona 

privātpersonu mantojuma lietās, juridiska fakta konstatēšanas prasībās vai prasījumos par 

īpašuma tiesību atjaunošanu vai iegūšanu ar ieilgumu. Tādas 2013.gadā bija 8 lietas. Divās 

civillietās pašvaldība bija atbildētājs darba strīdos, 1 – kā prasītājs par zaudējumu piedziņu, bet 

1 – kā atbildētājs par maksātnespējas procesā nepamatoti pārskaitītās naudas piedziņu. 

Vienīgajā kriminālprocesā 2013.gadā pašvaldība bija civilprasītājs par tai nodarīto 

zaudējumu piedziņu. 

Visās lietās, kuras izskatītas administratīvā procesa ietvaros, pašvaldības lēmumi un 

faktiskā rīcība atzīta par atbilstošu normatīvajam regulējumam. 

Savukārt 12 lietās, kuras 2013.gadā izskatītas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu bērniem, pašvaldība piedalījusies, nodrošinot bērnu tiesību aizsardzības 

speciālista funkcijas.  

 

1.4. Pašvaldības kapitāla vērtība 
 

Pašvaldība pārskata gadā bijusi kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās ar kapitāla 

vērtību:  

1. akciju sabiedrībā „SIMONE” – 2217962 LVL (2012.gadā – 1250183 LVL);  

3. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” – 45513 LVL (2012.gadā –

45513 LVL);  

4. SIA „RŪPE” – 987738 LVL (2012.gadā – 959732 LVL);  

5. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA” – 793066 LVL (bez 

izmaiņām, salīdzinot ar 2012.gadu);  

6. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „IEVEDNE” – 128992 LVL (2012.gadā – 

15534 LVL). 

 

 
6.attēls. Pašvaldības kapitāla daļu vērtības izmaiņas kapitālsabiedrībās 

  

Pārskata gadā pašvaldība bijusi kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:  

1. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „GULBENES - ALŪKSNES BĀNĪTIS” – 200 LVL (bez 

izmaiņām, salīdzinot ar 2012.gadu);  
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2. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” – 140600 LVL (bez izmaiņām, 

salīdzinot ar 2012.gadu);  

3. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES POLIKLĪNIKA 1” – 479 LVL (2012.gadā 

– 224 LVL).  

 

Pašvaldība 2013.gadā bijusi dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1. Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;  

2. Biedrībā „Latvijas pašvaldību mācību centrs”;  

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 

 

Pašvaldību budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pašvaldību budžetos 

ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Pašvaldības savus budžetus izstrādā, 

apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot Likumu par budžetu un finanšu vadību un likumu „Par 

pašvaldībām”, kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Pašvaldības budžeti tiek 

izstrādāti atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai. 

 Alūksnes novada pašvaldības budžets pārskata gadam apstiprināts 2013.gada 

31.janvārī ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.34 (protokols Nr.1, 34.punkts) – saistošie 

noteikumi Nr.5/2013.  

Minētajos saistošajos noteikumos 2013.gadā tika izdarīti vairāki grozījumi: 

- 25.04.2013. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.223 (protokols Nr.7, 35. 

punkts) – saistošie noteikumi Nr.10/2013, 

- 27.06.2013. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.301 (protokols Nr.11, 

38.punkts) – saistošie noteikumi Nr.17/2013, 

- 26.09.2013. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.467 (protokols Nr.17, 

71.punkts) – saistošie noteikumi Nr.29/2013, 

- 24.10.2013. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.513 (protokols Nr.19, 

42.punkts) – saistošie noteikumi Nr.35/2013, 

- 19.12.2013. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.596 (protokols Nr.22, 

28.punkts) – saistošie noteikumi Nr.51/2013. 

 

2.1. Pamatbudžets 

2.1.1. Ieņēmumu daļa  

  

2013.gada precizētie konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 12516097 LVL 

apmērā, faktiski ieņēmumi izpildīti 13099551  LVL apjomā jeb 104,66% no plānotā. 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts 2047996  LVL lielais līdzekļu atlikums gada 

sākumā. Bez tam, gada laikā saņemti aizņēmumi no Valsts kases dažādu projektu 

finansējumam 2297627  LVL apmērā. 
1.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013.gada ieņēmumu izpilde (LVL, %) 

Kods Rādītājs 
Plāns 

2013.gadam 
Izpilde 

31.12.2013. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 4434372 4720290 106,45 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 3966580 4177838 105,33 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 435388 507676 116,60 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 333414 380505 114,12 
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4.1.2.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 
būvēm) 67718 87437 129,12 

4.1.3.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis (par 
mājokļiem) 34256 39734 115,99 

5.0.0.0. 
Nodokļi atsevišķām precēm un 
pakalpojumu veidiem 32404 34776 107,32 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 32404 34776 107,32 

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 93012 163992 176,31 

8.0.0.0. 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma 5471 5481 100,18 

9.0.0.0. 
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 18112 21495 118,68 

9.4.0.0. 
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 
ieskaita pašvaldību budžetā 3808 5762 151,31 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 13804 14863 107,67 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 500 870 174,00 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 32160 38112 118,51 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14917 23307 156,24 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas 22352 75597 338,21 

  VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI KOPĀ 7313222 7479789 102,28 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto 
atsavināto publisko personu un budžeta 
nefinansēto iestāžu transferti 1000 1000 100,00 

18.6.0.0. 
Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas 
izdevumu transferti no valsts budžeta 7312222 7478789 102,28 

  PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI KOPĀ 80921 85425 105,57 

19.2.0.0. 
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 
pašvaldībām 80921 85425 105,57 

  BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI KOPĀ 594570 650055 109,33 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi 526913 566422 107,50 

21.4.0.0. 
Pārējie iepriekš neklasificēti pašu 
ieņēmumi 67657 83633 123,61 

  KOPĀ 12516097 13099551 104,66 

  Atlikums gada sākumā 2047996 2047996 100,00 

  Saņemti aizdevumi no Valsts kases 3446307 2297627 66,67 

  PAVISAM KOPĀ 18010400 17445174 96,86 

 

Pēc 1.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2013.gada konsolidētā 

pamatbudžeta ieņēmumi ir izpildīti, bet kopīgo neizpildi veido no Valsts kases saņemto 

aizdevumu samazinājums pret plānoto apjomu.  
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6.attēlā atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

2013.gada ieņēmumu izpildes struktūra. 

 
7.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013.gada ieņēmumu izpildes struktūra 

 

 Pēc 7.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka lielākais īpatsvars starp ieņēmumu 

avotiem ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 42,88% no kopējā apjoma. To 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 – 27,06% no kopējiem ieņēmumiem, 

kuru sastāvā ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām, 

būvēm un mājokļiem un azartspēļu nodoklis.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu ieņēmumu izpilde 

un 2014.gada ieņēmumu plāns ir apkopoti 2.tabulā. 

 
2.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpilde un plāns 

2012.-2014. gados (LVL) 

Rādītājs 

Budžeta izpilde Plāns 

2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Nodokļu ieņēmumi kopā 4334003 4720290 4589160 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 120752 163992 43802 

Valsts budžeta transferti kopā 6455916 7479789 4357183 

Pašvaldību budžetu transferti kopā  84321 85425 87025 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā 612198 650055 486934 

KOPĀ 11607190 13099551 9564104 

Atlikums gada sākumā 2226994 2047996 1991046 

Aizdevums no Valsts kases 1869543 2297627 1370948 

PAVISAM KOPĀ 15703727 17445174 12926098 

 

Pēc 2.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, 

pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi ir palielinājušies. Pašvaldības konsolidētā 

pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums atspoguļots 3.tabulā. 
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3.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 

2009.-2013.gados (LVL, %) 

Gads 

Gada ieņēmumi (bez atlikuma uz 
gada sākumu un 

aizņēmumiem), LVL 

Bāzes pieaugums        
(pret 2009.gadu) 

Ķēdes pieaugums        
(pret iepriekšējo periodu) 

LVL % LVL % 

2009 11276387 0 0 0 0 

2010 11359099 82712 0,73 82712 0,73 

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

2012 11607190 330803 2,93 694817 6,37 

2013 13099551 1823164 16,17 1492361 12,86 

 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā 

2047996 LVL apmērā, tajā skaitā šādu projektu realizācijai: 

1. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mūžizglītības projektam „National and 

natural Parks in Europe” 2758  LVL, 

2. Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” mūžizglītības projektam „Let`s make our 

world more green and clean” 7294  LVL, 

3. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projektam „Ieelpo Eiropu 3” 1965  LVL, 

4. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projektam „Together” 2521  LVL, 

5. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projektam „EVS pagalmā” 3461  LVL, 

6. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai 22798  LVL, 

7. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektam „Tranzīta maršruta „Pils 

iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 291851  LVL, 

8. ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta 

Annas ciemā” līdzfinansējumam (SIA „Ievedne” pamatkapitāla palielināšana) 

10000  LVL, 

9. ERAF projektam „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācija 

Alūksnes Mākslas skolas un Alūksnes novada iedzīvotāju vajadzībām” 

176311 LVL, 

10. Sorosa fonda Latvijā (SFL) projektam „Izglītības centrs Mūza Jaunannas Mūzikas 

un mākslas pamatskolā” 6468  LVL, 

11. SFL projektam „Vēl viens PAKĀPIENS Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra 

darbībā” 6592  LVL, 

12. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektam „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 

attīstīšana Alūksnes novadā” 20672  LVL, 

13. ESF projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 18567  LVL, 

14. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektam „Arboristu 

pakalpojumu ieviešana Alūksnes novadā” 7208  LVL, 

15. ELFLA projektam „Īpašuma „Cālenītis” dīķa rekonstrukcija un teritorijas 

labiekārtošana” 9416  LVL, 
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16. ELFLA projektam „Sporta un sabiedrisko aktivitāšu teritorijas labiekārtošana 

Kolberģī” 7891  LVL, 

17. ELFLA projektiem meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai 5614  LVL, 

18. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektam 

„ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect 

archaelogical heritage” (EST – LAT – RUS projekts „AAC”) 3920  LVL, 

19. Kases apgrozāmajiem līdzekļiem 120000  LVL, 

20. Citiem projektiem un mērķiem 1322687  LVL. 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā 2013.gadā saņemtas mērķdotācijas 

apkopotas 4.tabulā. 
4.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013.gada mērķdotāciju ieņēmumi 

(LVL) 

Mērķdotācijas veids Saņemts  

Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto 
pedagogu darba samaksas un VSAOI 

124612 

Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un VSAOI 68051 

Mērķdotācija garantētā iztikas minimuma kompensācijai                                                                                     9544 

Mērķdotācija pamata un vispārizglītojošo skolu pedagogu darba 
samaksai un VSAOI                                                       

1514084 

Mērķdotācija speciālās izglītības iestāžu uzturēšanai 596856 

Mērķdotācija pirmklasnieku un otrklasnieku ēdināšanas nodrošināšanai                                                                 40301 

Mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta skolu pedagogu darba 
samaksai un VSAOI                                                                          

35799 

Mērķdotācija mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes skolu 
pedagogu darba samaksai un VSAOI                                                          

198743 

Valsts finansējums ģimnāzijai                                                                                       1000 

Valsts mērķdotācija mācību literatūras iegādei                                                                              17063 

VARAM finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem                                                                         31266 

IZM finansējums Jaunatnes politikas valsts programmai                                                                                7249 

Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam un VSAOI                                                                                     9044 

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar 
invaliditāti                                                                                 

17351 

Meža fonda projektu finansējums                                                                                           1000 

VARAM finansējums ES projektiem                                                                                       199178 

ELFLA finansējums                                                                                             70187 

ERAF finansējums (ES daļa)                                                                                        1800577 

ERAF finansējums (Valsts daļa)                                                                                      125841 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums                                                                                  188872 
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Eiropas Zivju fonda (EZF) finansējums                                                                                   25330 

Comenius programmas finansējums                                                                                           2951 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu finansējums                                                                        61115 

Lauku atbalsta dienesta platību maksājumi                                                                                 794 

Finansējums programmai „Skolas piens”                                                                                               5683 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums 
projektiem                                                                        

127006 

Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru un vecmāšu 
punktiem                                                                                     

29780 

Finansējums sociālās aprūpes centru iemītnieku uzturēšanai                                                                                                12000 

Latvijas Bērnu fonda finansējums vardarbībā cietušo bērnu 
rehabilitācijai                                                                                       

1700 

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektiem                                                                                      4750 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda kompensācija 128670 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 2022392 

Kopā  7478789 

 

 2013.gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus 2297627  LVL 

apmērā, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus. 

 

 
8.attēls. Alūksnes novada pašvaldības saņemtie un plānotie aizdevumi 2012.-2014.gados 

  

Pēc 8.attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, 

pieaudzis saņemto aizdevumu apjoms. Alūksnes novada pašvaldības divos gados saņemtie un 

2014.gadā plānotie aizdevumi apkopoti 5.tabulā. 
5.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2012.-2014.gados saņemtie un plānotie aizdevumi (LVL) 

Mērķis 
Saņemts 

2012.gadā 
Saņemts 

2013.gadā 

Plānots 
saņemt 

2014.gadā 
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Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
projekts „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu 
centra izveide Alūksnē” 101866 0 0 

ERAF projekts „Alūksnes Jaunās pils kompleksu ēku 
un muižas parka objektu rekonstrukcija” 151252 0 0 

Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” 246058 0 0 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) 
projekts „Alūksnes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, 
izmantojot videi draudzīgus būvniecības 
materiālus un izstrādājumus” 233471 0 0 

ELFLA projekts „Jaunlaicenes ciema siltumapgādes 
infrastruktūras modernizācijas 2.kārta”  23471 0 0 

ELFLA projekts „Slēpošanas/biatlona trases 
labiekārtošana rekreācijas pakalpojumu 
pilnveidošanai Alūksnes novada pašvaldībā” 32031 0 0 

ERAF projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” infrastruktūras attīstība 2.kārta” 45932 0 0 

ERAF projekts „Valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana 
Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju 
vajadzībām” 70463 26945 0 

ERAF projekts „Rūpniecības ielas rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā 1.kārta” 50523 0 0 

ERAF projekts „Tranzīta maršruta „Pils iela” 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 137463 229365 442568 

ELFLA projekts „Hidrotehniskās būves - zušķērāja 
„Tacis” rekonstrukcija” 36748 0 0 

Kohēzijas fonda projekts „Siltumtrašu 
rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve 
Alūksnē” (AS „Simone” pamatkapitāls) 689687 344844 0 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā” (SIA 
„Rūpe” pamatkapitāls) 50578 0 0 

Kohēzijas fonda projekts „Katlu māju darbības 
optimizācija un energoefektivitātes 
paaugstināšana Alūksnē” (AS „Simone” 
pamatkapitāls) 0 622935 0 

EST-LAT-RUS projekts „Arheoloģija, vara un 
sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma 
saglabāšanai” (AAC) 0 5272 49731 
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KPFI projekts „Kompleksi risinājumi Ziemeru 
pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai” 0 109442 0 

ERAF projekts „Tranzīta P43 maršruta 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 0 728708 0 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta 
Jaunannā” (SIA „Ievedne” pamatkapitāls) 0 56495 0 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas 
ciemā” (SIA „Ievedne” pamatkapitāls) 0 46963 0 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta 
Kornetu ciemā” (SIA „Rūpe” pamatkapitāls) 0 28006 0 

ERAF projekts „Alūksnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija” 0 34846 0 

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā” 0 63806 383658 

EST-LAT-RUS projekts „Divas ainavu pērles 
Austrumeiropā” 0 0 138431 

ELFLA projekts „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības 
nodrošināšana sabiedrībai” 0 0 94029 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” (SIA 
„Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 34283 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta 
Mārkalnes ciemā” (SIA „Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 25936 

ERAF projekts „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta 
Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 
„Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 44942 

ERAF projekts „Alūksnes novada Ilzenes pagasta 
Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 
„Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 51952 

ERAF projekts „Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 
„Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 52708 

ERAF projekts „Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 
„Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 52710 
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KOPĀ  1869543 2297627 1370948 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2013.gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa 

struktūrfondiem atspoguļots 9.attēlā. 

 

 

 

 
9.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2013.gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa struktūrfondiem 

  

Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumiem Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda projektu īstenošanai - 50,11% no aizdevumu kopsummas, bet Kohēzijas fonda projektu 

īstenošanai saņemtie aizdevumi veido 42,12% no aizdevumu kopsummas. 

 

2.1.2. Izdevumu daļa 

 

 2013.gada Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc 

funkcionālām kategorijām tika plānoti 16002805 LVL, faktiski izdevumi izpildīti 13510937  LVL 

apmērā jeb 84,43%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai pārskata gadā izlietoti 

835942  LVL, kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai - 1109498  LVL. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013.gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām apkopota 6.tabulā. 
6.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013.gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālām kategorijām (LVL, % pret plānu) 

Valdības funkcija 
Plāns  

2013.gadam 
Izpilde 

31.12.2013. %  

Vispārējie valdības dienesti 1261372 1180134 93,56 

Sabiedriskā kārtība un drošība 116 270 107 381 92,35 
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Ekonomiskā darbība 4785301 3440203 71,89 

Vides aizsardzība 16 015 15 112 94,36 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 1366538 1113835 81,51 

Veselība 52 495 43 533 82,93 

Atpūta, kultūra un reliģija 1430583 1206668 84,35 

Izglītība 5855339 5496748 93,88 

Sociālā aizsardzība 1118892 907323 81,09 

Kopā  16002805 13510937 84,43 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 838 597 835 942 99,68 

Ieguldījums pamatkapitālā 1 109 498 1 109 498 100,00 

Kases apgrozāmie līdzekļi 
(naudas līdzekļu atlikums perioda beigās) 59 500 1988797 3342,52 

 

Pēc 6.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 ir izglītība. Izdevumi izglītībai 

2013.gadā veidoja 5496748  LVL jeb 35,56% no pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

izdevumiem. Otra, pēc finansējuma lielākā, funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 

2013.gadā ir ekonomiskā darbība, kuras izdevumi bija 3440203  LVL jeb 22,26%. Trešā, pēc 

finansējuma lielākā, funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 2013.gadā ir atpūta, kultūra un 

reliģija, kuras izdevumi sasniedza 1206668  LVL jeb 7,81% no pašvaldības konsolidētā 

pamatbudžeta izdevumiem. Ekonomiskās darbības un atpūtas, kultūras un reliģijas vadošās 

pozīcijas skaidrojamas ar Eiropas Savienības projektu īstenošanu. Uzskatamāk pašvaldības 

konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un finansēšanas 

atspoguļota 10.attēlā. 



Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats 
 

30 

 
 

10.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013.gada izdevumu izpildes struktūra pēc 

funkcionālām kategorijām un finansēšanas 

 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2014. gada izdevumu plāns ir apkopoti 7.tabulā. 
7.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpilde un plāns 

2012.-2014. gados (LVL) 

Valdības funkcija 
Budžeta izpilde Plāns 

2012.gads 2013.gads 2014.gadam 

Vispārējie valdības dienesti 1189459 1180134 1405869 

Sabiedriskā kārtība un drošība 103341 107 381 136198 

Ekonomiskā darbība 1099262 3440203 1093425 

Vides aizsardzība 12484 15 112 11698 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1011809 1113835 1219889 

Veselība 38075 43 533 51538 

Atpūta, kultūra un reliģija 1290808 1206668 1652157 

Izglītība 5780540 5496748 5053578 

Sociālā aizsardzība 944972 907323 1162112 

KOPĀ 11 470 750 13 510 937 11 786 464 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1 182 089 835 942 849314 

Ieguldījums pamatkapitālā 1 002 894 1 109 498 230582 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu atlikums 2047994 1988797 59738 
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perioda beigās) 

PAVISAM KOPĀ 15 703 727 17 445 174 12 926 098 

  

 Pēc 7.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu daļā, vērtējot pēc 

funkcionālajām kategorijām un finansēšanas, pieaugums nav šādām funkcijām: vispārējie 

valdības dienesti, atpūta, kultūra un reliģija, izglītība, sociālā aizsardzība. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013.gada izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 8.tabulā. 
8.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013.gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (LVL, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 
atšifrējums 

2013. gada 
 plāns 

2013.gada 
izpilde Izpilde, % 

Struktūra, 
% 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 10285852 9260334 90,03 68,54 

Atalgojums 4933244 4766019 96,61 - 

Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas un sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas 1236316 1171997 94,80 - 

Komandējumi 56159 47184 84,02 - 

Pakalpojumi 2082243 1605223 77,09 - 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 1044097 935840 89,63 - 

Grāmatu iegāde 11570 10703 92,51 - 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 13385 12470 93,16 - 

Procentu izdevumi 78890 63626 80,65 - 

Subsīdijas un dotācijas 3231 2394 74,09 - 

Sociālie pabalsti 557897 414593 74,31 - 

Pašvaldību budžeta transferti 268820 230285 85,67 - 

Pamatkapitāla veidošana 5716943 4250600 74,35 31,46 

Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc 
uzkrāšanas principa un nav klasificēti 
iepriekš 10 3 30,00 0,00 

KOPĀ  16002805 13510937 84,43 100,00 

 

Pēc 8.tabulā atspoguļotās informācijas var secināt, ka vislielākais izdevumu īpatsvars ir 

uzturēšanas izdevumiem – 68,54% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu 

īpatsvara ir pozīcija „Pamatlīdzekļu veidošana” – 31,46% no izdevumu kopsummas.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2014.gada plāns apkopots 9.tabulā. 
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9.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpilde un plāns 

2012.-2014. gados (LVL) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 8966670 9260334 9739576 

Atalgojums 4622145 4766019 4575116 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
un sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 1123725 1171997 1151020 

Komandējumi 33088 47184 38940 

Pakalpojumi 1545459 1605223 2219721 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 869944 935840 1029883 

Grāmatu iegāde 10197 10703 11268 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2434 12470 14805 

Procentu izdevumi 110787 63626 96392 

Subsīdijas un dotācijas 8625 2394 5100 

Sociālie pabalsti 511644 414593 446361 

Pašvaldību budžeta transferti 128622 230285 150970 

Pamatkapitāla veidošana 2504080 4250600 2046887 

Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 
principa un nav iepriekš klasificēti  0 3 1 

KOPĀ  11470750 13510937 11786464 

 

 Pēc 9.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, 

kopumā izdevumi ir palielinājušies.  

 

2.1.3. Aizņēmumi un galvojumi 

 

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 

835942 LVL apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo gadu un 

2014.gadam plānoto atspoguļots 11.attēlā. 
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11.attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2012.-2013.gados, latos 

  

 2013.gada aizņēmumu pamatsummu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

atspoguļota 12.attēlā. 

 

 
12.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada aizņēmumu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

 

 Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 10.tabulā. 
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10.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2013.gada beigās 

Mērķis 
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SIA „Alba 5” 
pamatkapitāla 
palielināšana 2

0
.1

2
.2

0
1

5
 

LV
L 

139 868 52 448 -17 484 0 0 34 964 

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

2
0

.1
2

.2
0

1
8

 

LV
L 

200 000 120 000 -20 000 0 0 100 000 

AS „Simone” 
pamatkapitāla 
palielināšana 2

0
.1

2
.2

0
1

3
 

LV
L 

100 000 20 000 -20 000 0 0 0 

Alūksnes pilsētas 
ielu renovācija 2

0
.1

2
.2

0
2

0
 

LV
L 

300 000 200 000 -25 000 0 0 175 000 

Alūksnes pilsētas 
ielu renovācijas 
pabeigšana 2

0.
12

.2
02

8
 

LV
L 

274 747 219 787 -13 740 0 0 206 047 

Sporta kompleksa 
stadiona 
būvniecība 
Alūksnē 2

0.
12

.2
02

3
 

LV
L 

335 000 245 640 -22 340 0 0 223 300 

SIA „Rūpe” 
pamatkapitāla 
palielināšana 2

0.
12

.2
02

8
 

LV
L 

100 000 80 000 -5 000 0 0 75 000 
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ERAF projekts 
„Pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
„Sprīdītis” un 
„Pienenīte” 
infrastruktūras 
attīstīšana” 

2
0

.0
9

.2
0

1
9

 

EU
R

 

88 461 64 127 -9 501 0 0 54 626 

SIA „Rūpe” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 2

0
.0

6
.2

0
2

7
 

EU
R

 
278 227 240 282 -16 864 0 0 223 418 

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

2
0

.0
3

.2
0

1
4

 

LV
L 

181 000 43 080 -34 480 0 0 8 600 

Alsviķu pagasta PII 
„Zemenīte” 
rekonstrukcijas 
2.kārta 2

0
.1

2
.2

0
1

8
 

LV
L 

35 000 23 328 -3 888 0 0 19 440 

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

2
0

.0
9

.2
0

1
4

 

EU
R

 

117 138 10 908 -6 239 0 0 4 669 

Ilzenes pagasta 
dzeramā ūdens 
kvalitātes 
uzlabošana 
Jaunzemu ciemā 2

0.
12

.2
0

1
9

 

EU
R

 

20 000 13 650 -1 954 0 0 11 696 

ELFLA projekts 
Ilzenes pagasta 
„Sporta, interešu 
izglītības un 
mūžizglītības 
centra „Dailes” 
rekonstrukcijas 
pabeigšana” 

2
0.

11
.2

02
9

 

EU
R

 

128 000 107 452 -6 323 0 0 101 129 

ELFLA projekta 
Ilzenes pagasta 
„Sporta, interešu 
izglītības un 
mūžizglītības 
centra „Dailes” 
rekonstrukcijas 
pabeigšanai” 

2
0.

12
.2

03
0

 

EU
R

 

123 000 33 426 -1 859 0 0 31 567 
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Jaunannas tautas 
nama renovācija 2

0
.0

6
.2

0
1

6
 

LV
L 

30 000 12 710 -3 640 0 0 9 070 

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

2
0

.1
2

.2
0

2
8

 

EU
R

 
131 178 54 896 -908 0 0 53 988 

ELFLA projekts 
„Liepnas pagasta 
autoceļu 
rekonstrukcija” 2

0
.0

6
.2

0
1

7
 

EU
R

 

87 065 20 044 -4 467 0 0 15 577 

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

2
0

.0
9

.2
0

1
3

 

EU
R

 

84 737 7 182 -7 182 0 0 0 

Mālupes Saieta 
nama 
rekonstrukcija 
1.kārta 2

0
.0

1
.2

0
3

0
 

EU
R

 

269 666 158 163 -9 167 0 0 148 996 

Mārkalnes 
pagasta ES 
projekts „Igauņu-
latviešu kultūras 
kopdarba 
turpinājums 
pierobežā” 

2
0

.1
2

.2
0

1
8

 

LV
L 

38 416 23 040 -3 844 0 0 19 196 

Ziemera pagasta 
ES projekts 
„Igauņu-latviešu 
kultūras kopdarba 
turpinājums 
pierobežā” 

2
0.

10
.2

01
8

 

LV
L 

41 437 19 628 0 0 0 19 628 

ELFLA projekts 
„Ziemera pagasta 
pamat-
pakalpojumu 
attīstība 
ekonomikā un 
iedzīvotājiem” 

2
0.

12
.2

01
6

 

EU
R

 

87 267 29 544 -7 388 0 0 22 156 

Ziemera pagasta 
pamatskolas 
renovācija 0

4.
07

.2
01

7
 

U
SD

 

42 463 15 923 -3 515 0 -394 12 014 
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ERAF projekts 
„Alūksnes Jaunās 
pils kompleksu 
ēku un muižas 
parka objektu 
rekonstrukcija” 

2
0

.0
6

.2
0

1
9

 

LV
L 

434 623 272 001 -133 665 0 0 138 336 

ELFLA projekts 
„Veclaicenes 
pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” 2

0
.0

6
.2

0
1

4
 

LV
L 

105 705 16 065 -10 572 0 0 5 493 

ELFLA projekts 
„Mārkalnes 
pagasta autoceļa 
rekonstrukcija” 2

0
.0

6
.2

0
1

4
 

LV
L 

101 365 17 034 -12 364 0 0 4 670 

ELFLA projekts 
„Jaunalūksnes 
pagasta 
pašvaldības 
autoceļu 
rekonstrukcija” 

2
0

.0
6

.2
0

1
3

 

EU
R

 

201 112 14 984 -14 984 0 0 0 

Malienas pagasta 
projekts 
„Dzeramā ūdens 
kvalitātes 
uzlabošanas 
pasākumi” 

0
1

.0
7

.2
0

1
7

 

LV
L 

13 200 6 774 -1 428 0 0 5 346 

Mālupes pagasta 
projekts 
„Siltumapgādes 
sistēmas 
rekonstrukcija” 0

7
.0

1
.2

0
2

1
 

LV
L 

25 000 15 342 -1 756 0 0 13 586 

ERAF projekts 
„Ūdenssaimniecīb
as attīstība 
Alūksnes novada 
Malienas pagasta 
Brencu ciemā” 

2
0.

09
.2

01
6

 

EU
R

 

99 750 35 515 -9 896 0 0 25 619 

ELFLA projekts 
„Zeltiņu pagasta 
autoceļu 
rekonstrukcija” 2

0.
03

.2
01

3
 

EU
R

 

99 093 3 398 -3 398 0 0 0 

ELFLA projekts 
„Liepnas pagasta 
autoceļu 
rekonstrukcija 
2.kārta” 

2
0.

09
.2

01
3

 

LV
L 

54 263 5 877 -5 877 0 0 0 
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ELFLA projekts 
„Alūksnes novada 
pašvaldības 
autoceļu 
rekonstrukcija 
Malienas pagastā” 

2
0

.1
2

.2
0

1
3

 

LV
L 

50 416 8 002 -8 002 0 0 0 

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

2
0

.1
2

.2
0

1
4

 

LV
L 

59 981 19 800 -10 000 0 0 9 800 

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

2
0

.0
9

.2
0

1
3

 

LV
L 

66 937 8 425 -8 425 0 0 0 

ELFLA projekts 
„Annas pagasta 
autoceļu 
rekonstrukcija” 2

0
.0

3
.2

0
1

4
 

LV
L 

85 018 18 160 -17 004 0 0 1 156 

ELFLA projekts 
„Kalncempju 
pagasta slūžu tilta, 
autoceļa un ielas 
rekonstrukcija” 2

0
.0

9
.2

0
1

5
 

LV
L 

109 355 28 410 -10 940 0 0 17 470 

ERAF projekts 
„Skolēnu droša 
pārvietošanās 
Alūksnes pilsētā” 2

0.
06

.2
0

1
4

 

LV
L 

139 444 27 359 -18 239 0 0 9 120 

Kohēzijas fonda 
projekts „Ūdens-
saimniecības 
pakalpojuma 
attīstība Alūksnē, 
2.kārta” 

2
0.

12
.2

03
2

 

LV
L 

419 200 419 200 -20 960 0 0 398 240 

Latvijas-Šveices 
programmas 
projekts 
„Multifunkcio-
nāla jauniešu 
iniciatīvas centra 
izveide Alūksnē” 

2
0.

03
.2

01
5

 

LV
L 

105 581 96 780 -75 365 0 0 21 415 
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ERAF projekts 
„Ūdens-
saimniecības 
pakalpojumu 
attīstība Liepnas 
ciemā” 

2
0

.1
2

.2
0

1
7

 

LV
L 

105 643 84 847 -17 600 0 0 67 247 

ELFLA projekts 
„Jaunlaicenes 
pagasta autoceļu 
rekonstrukcija” 2

0
.0

6
.2

0
1

3
 

LV
L 

112 035 11 083 -11 083 0 0 0 

KPFI projekts 
„Izglītības iestāžu 
ēku 
energoefektivi-
tātes paaugsti-
nāšana” 

2
0

.0
3

.2
0

1
7

 

LV
L 

233 471 98 673 -23 208 0 0 75 465 

ELFLA projekts 
„Jaunlaicenes 
ciema 
siltumapgādes 
infrastruktūras 
modernizācijas 
2.kārta” 

2
0

.1
2

.2
0

1
5

 

LV
L 

23 578 7 154 -7 154 0 0 0 

ELFLA projekts 
„Slēpošanas/ 
biatlona trases 
labiekārtošana 
rekreācijas 
pakalpojumu 
pilnveidošanai 
Alūksnes novada 
pašvaldībā” 

2
0

.0
3

.2
0

1
5

 

LV
L 

32 031 17 090 -8 008 0 0 9 082 

ERAF projekts 
„Pirmsskolas 
izglītības iestādes 
„Pienenīte” 
infrastruktūras 
attīstība 2.kārta” 

2
0.

06
.2

01
4

 

LV
L 

52 997 14 034 -10 524 0 0 3 510 

ERAF projekts 
„Valsts nozīmes 
arhitektūras 
pieminekļa „Vecās 
pils” renovācijas 
pabeigšana 
Alūksnes Mākslas 
skolas un novada 
iedzīvotāju 
vajadzībām” 

2
0.

06
.2

02
5

 

LV
L 

157 725 70 463 -49 911 0 0 47 497 
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ERAF projekts 
„Rūpniecības ielas 
rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā 
1.kārta” 2

0
.1

2
.2

0
2

3
 

LV
L 

50 523 50 523 -38 922 0 0 11 601 

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

0
.1

2
.2

0
3

8
 

LV
L 

1 807 451 137 463 0 0 0 366 828 

EZF projekts 
„Hidrotehniskās 
būves-zušķērāja 
„Tacis” 
rekonstrukcija” 

2
0

.0
6

.2
0

1
4

 

LV
L 

37 106 36 748 -32 750 0 0 3 998 

AS „Simone” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 
Kohēzijas fonda 
projektam 
„Siltumtrašu 
rekonstrukcija un 
jaunu siltumtrašu 
izbūve Alūksnē”* 

2
0

.0
6

.2
0

3
8

 

LV
L 

1 034 531 689 687 -20 692 0 0 1 013 839 

SIA „Rūpe” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 
ERAF projektam 
„Ūdens-
saimniecības 
pakalpojumu 
attīstība Alūksnes 
novada Kolberģa 
ciemā” 

2
0

.1
2

.2
0

1
8

 

LV
L 

50 579 50 579 -8 432 0 0 42 147 

SIA „Ievedne” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 
ERAF projektam 
„Ūdens-
saimniecības 
attīstība Alūksnes 
novada Jaunannas 
pagasta 
Jaunannā”* 

2
0.

12
.2

02
3

 

LV
L 

42 073 0 0 0 0 42 073 

ERAF projekts 
„Tranzītceļa P43 
maršruta 
rekonstrukcija 
Alūksnes pilsētā”* 2

0.
12

.2
03

9
 

LV
L 

1 204 322 0 0 0 0 728 708 
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Igaunijas-Latvijas-
Krievijas 
pārrobežu 
sadarbības 
programmas 
projektam „AAC”* 

2
0

.0
6

.2
0

1
9

 

LV
L 

55 003 0 0 0 0 5 272 

KPFI projekts 
„Kompleksi 
risinājumi 
Ziemeru 
pamatskolas ēkas 
siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 
samazināšanai”* 

2
0

.1
2

.2
0

2
3

 

LV
L 

109 442 0 0 0 0 109 442 

SIA „Ievedne” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 
ERAF projektam 
„Ūdens-
saimniecības 
attīstība Alūksnes 
novada Jaunannas 
pagasta 
Jaunannā”* 

2
0

.1
2

.2
0

2
3

 

LV
L 

14 422 0 0 0 0 14 422 

SIA „Ievedne” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 
ERAF projektam 
„Ūdens-
saimniecības 
attīstība Alūksnes 
novada Annas 
pagasta Annas 
ciemā”* 

2
0

.1
2

.2
0

1
8

 

LV
L 

46 963 0 0 0 0 46 963 

SIA „Rūpe” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 
ERAF projektm 
„Ūdens-
saimniecības 
attīstība Alūksnes 
novada 
Veclaicenes 
pagasta Kornetu 
ciemā”* 

2
0.

12
.2

01
7

 

LV
L 

28 006 0 0 0 0 28 006 



Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats 
 

42 

AS „Simone” 
pamatkapitāla 
palielināšanai 
Kohēzijas fonda 
projektam „Katlu 
māju darbības 
optimizācija un 
energoefektivi-
tātes paaugsti-
nāšana Alūksnē”* 

2
0

.1
2

.2
0

3
8

 

LV
L 

622 935 0 0 0 0 622 935 

KPFI projekts 
„Kompleksi 
risinājumi 
siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 
samazināšanai 
Alūksnes novada 
vidusskolā un 
Liepnas 
vidusskolā”* 

2
0

.1
2

.2
0

2
9

 

LV
L 

447 464 0 0 0 0 63 806 

ERAF projekts 
„Alūksnes novada 
pirmsskolas 
izglītības iestādes 
„Pienenīte” 
rekonstrukcija”*  

2
0

.1
2

.2
0

1
6

 

LV
L 

35 388 0 0 0 0 34 846 

KOPĀ: 11 706 401 4 096 728 -835 942 0 -394 5 558 019 
* 2013.gada laikā tika saņemti aizņēmumi vai to daļa 

 

Pēc 10.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2013.gadā pilnībā segti šādi Valsts 

kases aizņēmumi: AS „Simone” pamatkapitāla palielināšanai, ELFLA projektu „Malienas 

pagasta tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves celtniecība”, „Jaunalūksnes pagasta 

pašvaldības autoceļu rekonstrukcija”, „Zeltiņu pagasta autoceļu rekonstrukcija”, „Liepnas 

pagasta autoceļu rekonstrukcija 2.kārta”, Alūksnes novada pašvaldības autoceļu rekonstrukcija 

Malienas pagastā”, „Ziemera pagasta pārvaldes ceļa „Parka iela” un Šļukums – Māriņkalns 

rekonstrukcija”, „Jaunlaicenes pagasta autoceļu rekonstrukcija”, Jaunlaicenes ciema 

siltumapgādes infrastruktūras modernizācija 2.kārta” īstenošanai. 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības apkopotas 11.tabulā. 
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11.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2013.gada beigās 

M
ēr

ķi
s 

A
iz

ņ
ēm

ēj
s 

P
ar

ak
st

īš
an

as
  

d
at

u
m

s 

A
tm

ak
sa

s 
 

te
rm

iņ
š 

V
al

ū
ta

s 
ap

zī
m

ēj
u

m
s 

G
al

vo
tā

 a
iz

ņ
ēm

u
m

a 
u

n
 

p
ro

ce
n

tu
 s

u
m

m
a 

Sa
is

tī
b

as
 2

0
1

3
. g

ad
a 

sā
ku

m
ā,

 L
V

L 

Sa
is

tī
b

as
 2

0
1

3
.g

ad
a 

b
ei

gā
s,

 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 110001 100001 

Kohēzijas fonda 
projekts „Ūdens -
saimniecības 
attīstības attīstība 
Austrumlatvijas 
upju baseinos” 

SI
A

 „
R

ū
p

e”
 

0
6

.1
1

.2
00

9
 

2
0

.0
6

.2
02

9
 

EUR 337344 233654 219493 

ERAF projekts 
„Stacionārās 
veselības aprūpes 
infrastruktūras 
uzlabošana SIA 
„Alūksnes 
slimnīca” uzlabojot 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
kvalitāti un 
pieejamību”* 

SI
A

 „
A

lū
ks

n
es

 s
lim

n
īc

a”
 

2
4

.0
9

.2
0

1
2

. 

2
0

.0
9

.2
0

2
8

. 

LVL 

875260, 
tajā skaitā 

717013 
(Alūksnes 

novada 
domes 

daļa), 
158247 

(Apes 
novada 
domes 

daļa) 445643 494487 

Ilgtermiņa 
aizņēmums ES KF 
projekta 
„Atkritumu 
apglabāšanas 
poligona 
„Kaudzītes” 
infrastruktūras 
attīstība”* 

SI
A

 „
A

P
 K

au
d

zī
te

s”
 

(S
IA

 „
A

lb
a 

5
”)

 

2
4.

09
.2

01
2.

 

2
4.

09
.2

02
7.

 

LVL 

61195 
(Alūksnes 

novada 
domes 

daļa) 0 53076 

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

SI
A

 „
R

ū
p

e”
 

2
5.

04
.2

01
3.

 

1
5.

04
.2

01
5.

 

LVL 150000 0 98205 
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Ārkārtas situācijas 
novēršanai 
siltumapgādes 
jomā Alūksnes 
pilsētā* A

S 
„S

im
o

n
e”

 

1
9

.0
9

.2
0

1
3

. 

1
9

.0
3

.2
0

2
3

. 

LVL 630000  0 306150 
* 2013.gada laikā sniegti galvojumi vai to daļa 

 

2.2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 

2.2.1. Ieņēmumu daļa 

 

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžetā ieņēmumi tika plānoti 

324390 LVL apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 344281 LVL apmērā jeb 106,13%. Plānoto 

izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā – 127144 LVL. 
12.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013.gada ieņēmumu izpilde 

(LVL, % pret plānu) 

Rādītāji 
Plāns 2013. 

gadam 
Izpilde 

31.12.2013. % 

Dabas resursu nodoklis 30000 46748 155,83 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 291601 294595 101,03 

Pārējie speciālās budžeta līdzekļi 2789 2938 105,34 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI 324390 344281 106,13 

Līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā 127144 127144 100,00 

PAVISAM KOPĀ 451534 471425 104,41 
 

 Pēc 12.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 13.attēlā atspoguļotā pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013.gada struktūra. 
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13.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013.gada ieņēmumu struktūra 

 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta divu gadu ieņēmumu izpilde 

un 2014.gada plāns apkopots 13.tabulā. 
13.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu izpilde un plāns 

2012.-2014.gados (LVL) 

Rādītāji 

Budžeta izpilde Plāns 
2014.gadam 2012.gads 2013.gads 

Dabas resursu nodoklis 25995 46748 24598 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 253988 294595 377155 

Pārējie speciālās budžeta līdzekļi 368 2938 25 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 280351 344281 401778 

Līdzekļu atlikums perioda sākumā 158343 127144 141548 

Pavisam kopā 438694 471425 543326 
 

Pēc 13.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, 

palielinājās autoceļu (ielu) fonda līdzekļu ieņēmumi – par 40607  LVL, tajā skaitā atjaunoti 

transferti 2994  LVL, saskaņā ar Satiksmes ministrijas veiktās pārbaudes rezultātiem. 

 

2.2.2. Izdevumu daļa 

 

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi tika 

plānoti 434378  LVL apmērā, faktiskie izdevumi izpildīti 329877  LVL jeb 75,94%. 
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14.tabula  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013.gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālajām kategorijām (LVL, % pret plānu) 

Funkcionālā kategorija 
Plāns 2013. 

gadam 
Izpilde 

31.12.2013. % 

Ekonomiskā darbība 386133 295975 76,65 

Vides aizsardzība 48245 33902 70,27 

Kopā 434378 329877 75,94 

Naudas līdzekļu atlikums 2013.gada beigās 17156 141548 825,06 

Pavisam kopā 451534 471425 104,41 

 

Pēc 14.tabulā apkopotajiem datiem, var secināt, ka pašvaldības konsolidētā speciālā 

budžeta līdzekļi tika lietoti taupīgi, par ko liecina naudas līdzekļu atlikums 2013.gada beigās. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumu un naudas 

līdzekļu struktūra atspoguļota 14.attēlā. 

 
14.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013.gada izdevumu pēc funkcionālām 

kategorijām struktūra 

  

Pēc 14.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 2013.gada beigās.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta divu gadu izdevumu izpilde 

un 2014.gada izdevumu plāns apkopots 15.tabulā. 
15.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumu izpilde un plāns 

2012.-2014.gados (LVL) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 
2014.gadam 2012.gads 2013.gads 

Ekonomiskā darbība 284612 295975 474948 

Vides aizsardzība 9010 33902 55688 
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Kopā  293622 329877 530636 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 127144 141548 12690 

Pavisam kopā 420766 471425 543326 

 

Pēc 15.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2013.gadā vislielākais izdevumu 

palielinājums ir funkcionālai kategorijai „Vides aizsardzība”. 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013.gada izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 16.tabulā. 
16.tabula 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013.gada izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas (LVL, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 
Plāns 2013. 

gadam 
Izpilde 

31.12.2013. % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 411487 309050 75,11 

Atalgojums 2920 2916 99,86 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 
sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 765 762 99,61 

Pakalpojumi 380669 288159 75,70 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 27133 17213 63,44 

Pamatkapitāla veidošana 22891 20827 90,98 

Kopā 434378 329877 75,94 

 

Savukārt, Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013.gada 

izdevumu izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas atspoguļota 15.attēlā. 

 
15.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013.gada izdevumu izpildes struktūra pēc 

ekonomiskās klasifikācijas 

 

 Pēc 14.attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka pašvaldības konsolidētā speciālā 

budžeta 2013.gada izdevumu izpildes lielākais īpatsvars ir pakalpojumu izdevumiem – 87,35%, 

nākošie izdevumi pēc īpatsvara lieluma ir pamatkapitāla veidošana – 6,31%.  
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Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta divu gadu izdevumu izpilde 

un 2014.gada izdevumu plāns pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopots 17.tabulā. 
17.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumu izpilde un plāns 

2012.-2014.gados (LVL) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 
2014.gadam 2012.gads 2013.gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 257165 309050 525279 

Atalgojums 2254 2916 5776 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas  546 762 1363 

Pakalpojumi 245934 288159 477115 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 8431 17213 41025 

Pamatkapitāla veidošana 36457 20827 830 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti 0 0 4527 

Kopā 293622 329877 530636 

 

2.3. Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi) 

2.3.1. Ieņēmumu daļa 
 

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieņēmumi tika plānoti 11028  LVL apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 16477  LVL 

jeb 149,40%. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā 4320 

 LVL apmērā. 
18.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2013.gada ieņēmumu izpilde (LVL, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 
Plāns 

2013.gadam 
Izpilde 

31.12.2013. 
% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 
no juridiskajām personām 8670 14070 162,28 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 
no fiziskajām personām 2358 2406 102,04 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 11028 16476 149,40 

Līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā 4320 4320 100,00 

Pavisam kopā 15348 20796 135,50 

 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2013.gada ieņēmumu struktūra atspoguļota 16.attēlā. 
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16.attēls. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2013.gada ieņēmumu 

struktūra 

  

 Pēc 16.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2013.gadā dāsnākie ziedotāji bija 

juridiskās personas, kuru ziedojumu īpatsvars veido 67,66% no visiem saņemtajiem 

ziedojumiem.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

divu gadu ieņēmumu izpilde un 2014.gada ieņēmumu plāns apkopots 19.tabulā. 
19.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumu izpilde/plāns 2012.-2014.gados (LVL) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 
2014.gadam 2012.gads 2013.gads 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
juridiskajām personām 5284 14070 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
fiziskajām personām 5295 2406 0 

Kopā  10579 16476 0 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 3196 4320 10084 

Pavisam kopā 13775 20796 10084 
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2.3.2. Izdevumu daļa 

  

 2013.gadā saņemtie ziedojumi izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķim un sagrupēti pēc 

funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 

(ziedojumi un dāvinājumi) 2013.gada izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 17.attēlā. 

 
17.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2013.gada 

izdevumu izpildes pēc funkcionālajām kategorijām struktūra 

 

Pēc 17.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka ziedojumi izlietoti galvenokārt 

izglītības pasākumiem – 44,16% (ziedojums Alūksnes novada vidusskolai par iegūto 1.vietu 

komandu kopvērtējumā Latvijas Jaunatnes Ziemas olimpiādē un citi ziedojumi) atpūtai, 

kultūrai un reliģijai – 27,03% (ziedojumi sporta pasākumiem, pilsētas svētku pasākumiem), 

pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 18,46% (ziedojumi Alūksnes pilsētas 

kapsētas labiekārtošanai), sociālai aizsardzībai – 10,35% (ārzemju ziedojums sociālajiem 

pasākumiem). 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

divu gadu izdevumu izpilde un 2014.gada izdevumu plāns pēc funkcionālām kategorijām 

apkopots 20.tabulā. 
20.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

izdevumu izpilde un plāns 2012.-2014.gados (LVL) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 
2014.gadam 2012.gads 2013.gads 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 30 1977 1824 

Atpūta, kultūra un reliģija 4207 2895 5251 

Izglītība 3451 4730 2856 

Sociālā aizsardzība 1767 1110 153 
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Kopā  9455 10712 10084 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 4320 10084 0 

Pavisam kopā 13775 20796 0 
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3. TERITORIJAS PLĀNOŠANA 
3.1. Investīcijas teritorijas attīstībā 

 
2013.gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti 45 objekti par kopējo summu 

10587919 LVL. 

Juridiskās personas ekspluatācijā nodevušas 21 objektu par summu 7792714  LVL, tajā 

skaitā pašvaldības kapitālsabiedrības 7 objektus (ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā, Jaunalūksnes, Annas un Jaunannas pagastos, Alūksnes slimnīcas 

rekonstrukcija, siltumtrases un katlu mājas rekonstrukcija Alūksnē) par kopējo summu 

565165 LVL. 

Privātpersonas 2013.gadā ekspluatācijā nodevušas 9 objektus par summu 102109  LVL. 

Pašvaldība 2013.gadā ekspluatācijā nodevusi 15 objektus par summu 2693 095  LVL, 

no kuriem nozīmīgākie ir Alūksnes Vecās pils renovācija Mākslas skolas vajadzībām, tranzīta 

maršruta P43 rekonstrukcija Alūksnes pilsētā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā 

korpusa logu un ārdurvju nomaiņa, Bībeles muzeja renovācija, papildus grupas telpu izveide 

pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”, Jaunās pils jumta un otrā stāva pārseguma 

renovācija un atsevišķu iekštelpu pārplānošana, rotaļu laukuma Pilssalā 1.kārta, dīķa 

rekonstrukcija Liepnas pagasta īpašumā „Cālenītis”, paviljons sporta centra „Mežinieki” 

pakalpojumu nodrošināšanai. 

Bez tam 2013.gadā pašvaldība pabeidza īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu par 

sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” sniegšanu visā novada teritorijā, turpinot tā 

nodrošināšanu par pašvaldības līdzekļiem. Piecās Alūksnes pilsētas ielās pārskata gadā tika 

ierīkots energoefektīvs publiskais apgaismojums. 

 
18.attēls. Finanšu ieguldījumu salīdzinājums novada teritorijā 3 gados  
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Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, kopējais investīciju apjoms būtiski pieaudzis 

– salīdzinājumā ar 2011.gadu par 52%, salīdzinājumā ar 2012.gadu -  par 16,1%. 

2014.gadā turpināsies divu Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas projektu realizācija, kuru rezultātā papildus sadarbības aktivitātēm nodrošinās 

Alūksnes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, rekonstruējot Aleksandra 

paviljonu, veicot Alūksnes Jaunās pils telpu arhitektoniski māksliniecisko izpēti un restaurācijas 

metodikas izstrādi, īstenojot Alūksnes novada arheoloģisko pieminekļu apsekošanu, kartēšanu 

un atsevišķu izrakumu veikšanu, kā arī uzlabos muzeja krājuma saglabāšanas iespējas, radīs 

jaunas ekspozīcijas un izglītojošas programmas. 

2014.gadā noslēgsies finansējuma ziņā apjomīgu projektu īstenošana - tranzīta 

maršrutu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā. Sadarbībā ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru 

pabeigs Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektu par ugunsdrošības uzlabošanas 

pasākumiem novada izglītības iestādēs, kuras nodrošina audzēkņu nakšņošanu. Projektu 

rezultātā jaunu krājuma glabātuvi iegūs Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, tiks 

paaugstināta energoefektivitāte Alūksnes novada vidusskolas, Liepnas vidusskolas mācību 

korpusa un internāta ēkām.  

Visi minētie projekti vērsti uz pašvaldības funkciju realizēšanu un kopējo novada sociāli 

ekonomiskās situācijas uzlabošanu, nodarbinātības veicināšanu, cilvēka labklājības 

paaugstināšanu.  

 

3.2.  Attīstības plānošanas dokumenti 
 

Alūksnes novada pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas 

dokumenti: 

1. Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam (apstiprināta 

2012.gada 25.oktobrī), kas nosaka pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģiskos mērķus, 

perspektīvo ekonomisko specializāciju un telpisko struktūru, 

2. Alūksnes novada attīstības programma 2011.-2017. (apstiprināta 2011.gada 

30.jūnijā). Pārskata gadā līdzšinējais programmas investīciju plāna 2011.-2013.gadam darbības 

termiņš tika pagarināts, nosakot tam spēkā esamību līdz jauna investīciju plāna 2014.- 

2017.gadam apstiprināšanai. Programma definē vidēja termiņa prioritātes, rīcības un 

investīciju plānus, kā arī tās īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu, 

3. Alūksnes novada teritorijas plānojums (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 

2009.gada 19.novembra lēmumu kā saistošie noteikumi Nr.16/2009 „Par Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu”), kura sastāvā ir pirms novada izveidošanas izstrādātie teritorijas 

plānojumi 16 novada administratīvajām teritorijām. Plānojumi nosaka teritorijas funkcionālo 

zonējumu, reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī nosaka dažādus 

citus teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus.  

Plānošanas dokumentu aktuālās redakcijas apskatāmas pašvaldības mājaslapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Normatīvie akti un dokumenti”. 
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 Ar Alūksnes novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu uzsākta jauna Alūksnes 

novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam izstrāde. Šis plānošanas dokuments noteiks 

turpmākos nosacījumus teritorijas izmantošanai visam novadam. Tā izstrādē tiek ņemta vērā 

jaunā likumdošana teritorijas attīstības plānošanā. 

Pārskata gadā notika darbs pie teritorijas plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas. 

Uzsākot darbu, pašvaldība novada administratīvi teritoriālajās vienībās organizēja 18 

sanāksmes, kurās iedzīvotāji tika informēti par plānojuma izstrādes gaitu, paredzamajām 

izmaiņām jaunajā teritorijas plānojumā un uzklausīti iedzīvotāju priekšlikumi. Sanāksmēs 

piedalījās 157 interesenti – novada iedzīvotāji. Plānots, ka teritorijas plānojuma izstrāde tiks 

pabeigta 2014.gada beigās. 
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4. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI 
 
Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība 2013.gada beigās 

bija 20470871 LVL, tajā skaitā: 

1. dzīvojamās ēkas – 486345  LVL, 

2. nedzīvojamās ēkas – 7637754  LVL, 

3. transporta būves – 7512161  LVL, 

4. zemes īpašumi, zemes lietojumi, valdījumā un piekritīgā zeme – 2391966  LVL, 

5. inženierbūves – 1681030  LVL, 

6. pārējais nekustamais īpašums – 761615  LVL. 

 
19.attēls. Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtības salīdzinājums 2 gados (LVL) 

 

2013.gadā zemesgrāmatā reģistrēti šādi Alūksnes novada pašvaldības īpašumi: 

 

1. Ganību iela 31 Alūksnē, 

2. Ganību iela 29, Alūksnē, 

3. Rūpniecības iela 12, Alūksnē, 

4. Tālavas iela 1, Alūksnē, 

5. Smilšu iela, Alūksnē, 

6. Rīgas iela, Alūksnē, 
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7. Dzirnavu ielā, Alūksnē, 

8. Brūža iela, Alūksnē, 

9. Siguldas iela, Alūksnē, 

10. Ceļš „Māriņkalna apvedceļš”, Ziemera pagastā, 

11. „Zaļasgrāvas”, Ziemera pagastā, 

12. „Kalna Vizlas 1”, Veclaicenes pagastā, 

13. „Sisenītis”, Jaunalūksnes pagastā, 

14. Teikas , Jaunannas pagastā, 

15. „Optika”, Alsviķu pagastā, 

16. Vārpas 8, Annas pagastā, 

17. „Bērzi”, Mālupē, Mālupes pagastā, 

18. „Inciņi”, Liepnas pagastā, 

19. „Kalnāres”, Ilzenes pagastā, 

20. „Veczeltiņi”, Zeltiņu pagastā. 
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5. BŪVNIECĪBA 
 

Alūksnes novada teritorijā 2013.gadā izsniegti 129 Plānošanas un arhitektūras 

uzdevumi, 2 būves nojaukšanas uzdevumi, akceptēti 100 dažādi projekti, pieņemti 49 lēmumi 

par būvniecību vienkāršotā kārtībā un saskaņotas 174 mazēku būvniecības, tehnisko projektu 

izmaiņas, žogu būvniecības, zemes ierīcības projekti un izsniegtas 60 būvatļaujas. 

No izsniegto būvatļauju skaita 11 būvatļaujas bijušas dzīvojamām mājām, 10 – 

palīgēkām, 8 - publiskām ēkām un būvēm, 5 - ražošanas ēkām, 26 - ceļiem, laukumiem, 

inženierbūvēm. 

 

2013.gadā Alūksnes novada teritorijā ekspluatācijā nodoti 45 objekti, tajā skaitā: 

16 - publiskās ēkas un būves par 2282004 LVL, 

3 - dzīvojamās ēkas par 42000  LVL, 

8 - palīgēkas par 101013  LVL, 

16 - inženierkomunikāciju būves par 7315643  LVL, 

2 – ražošanas būves par 847258  LVL. 

 
20.attēls. Novada teritorijā ekspluatācijā nodoto objektu salīdzinājums divos gados 

 

Lielākie 2013.gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti 

 

1. Dzīvojamā māja, pasūtītājs – privātpersona, 

2. Dzīvojamā māja, pasūtītājs – privātpersona, 

3. Ēkas renovācija Mākslas skolas vajadzībām, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība, 

4. Tranzīta ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā autoceļa P43 Litene - Alūksne 

25,533-27,283km Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielās, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība, 

5. Papildus grupas telpu izveide PII „Pienenīte”, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība, 
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6. Jaunās pils jumta un otrā stāva pārseguma renovācija un atsevišķu iekštelpu 

pārplānošana, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

7. Rotaļu laukums „Pilssalā”, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

8. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā korpusa logu un ārdurvju nomaiņa, 

pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

9. Bībeles muzeja renovācija, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

10. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta – centra rajons, 

pasūtītājs – SIA „Rūpe”, 

11. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā, 

pasūtītājs – SIA „Rūpe”, 

12. Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas 

ciemā, pasūtītājs – SIA „Ievedne”, 

13. Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā, 

pasūtītājs – SIA „Ievedne”, 

14. Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē, pasūtītājs – AS 

„Simone”, 

15. Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana 

Alūksnē, pasūtītājs – AS „Simone”, 

16. Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija, pasūtītājs – SIA „Alūksnes slimnīca”, 

17. Veikals, pasūtītājs – SIA „Firma Madara ‘89”, 

18. Pārvades gāzesvadu Pleskava - Rīga un Izborska - Inčukalna PGK pārvietojumu 

krānu mezglu Nr.322 un Nr.422 nomaiņa, pasūtītājs – AS „Latvijas Gāze”, 

19. Govju kūts 150 stāvvietām, šķūņa rekonstrukcija, pasūtītājs – ZS „Dambjupītes”, 

20. Zivju audzētava, pasūtītājs – SIA „Preiļu pīlādži”, 

21. Alsviķu arodskolas kompleksa ēkas un siltumenerģijas pārvaldes un sadales 

trašu rekonstrukcija, pasūtītājs – Alsviķu arodskola. 
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6. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 

Pašvaldībai ir noslēgti 10 sadarbības dokumenti ar partneriem ārvalstīs – Jonišķu rajona 

pašvaldību Lietuvas Republikā, Veru pilsētas, Vastselinas un Reuges pašvaldībām Igaunijas 

Republikā, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Autonomo nekomerciālo organizāciju 

„Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonds”, Pečoru un Pleskavas rajona administrācijām, 

Sanktpēterburgas valsts kultūras iestādi „Valsts muzejs – rezervāts „Pavlovsk”, Marsanēlakotes 

pašvaldību Francijā, Ļahoviču pašvaldību Baltkrievijas Republikā.  

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Krievijas 

Federācijas Pleskavas apgabala Ostrovas rajonu un Eiropas Reģionālo attīstības biedrību 

(Latvijas Republika). 

Pārskata gadā pašvaldība uzsākusi iestrādes sadarbības atjaunošanai ar Sundbibergas 

pilsētas pašvaldību Zviedrijā. 

2013.gada jūlijā Alūksnes novada pašvaldības delegācija, kuras sastāvā bija Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, viesojās Dižonas priekšpilsētā Marsanēlakotē 

Francijā. Tur Alūksnes jaunie mūziķi piedalījās sadraudzības projekta atklāšanas koncertā, 

Francijas valsts svētku pasākumā, sniedza defilē koncertu un kopā ar Marsanēlakotes orķestri 

intensīvos mēģinājumos gatavojās noslēguma koncertam, kādu Alūksnes novada ļaudis un 

viesi Pilssalas estrādē, Alūksnē varēja baudīt jau 2012.gada vasarā. Noslēguma koncertu 

tiešraidē no Francijas Alūksnes pilsētas Tautas namā varēja redzēt ikviens interesents. 

 

 
21.attēls. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Marsanēlakotes pūtēju orķestri kopīgā sadraudzības 

nedēļas noslēguma koncertā Francijā 

 

Alūksnes novada izglītības iestāžu pārstāvji 2013.gada augustā devās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Tamperes un Pori pilsētām Somijā, kura laikā iepazinās ar Somijas 

izglītības sistēmu, mācību procesa organizāciju un informāciju tehnoloģiju izmantošanu. 
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Brauciena laikā notika tikšanās ar Tamperes un Pori pilsētu izglītības darba vadītājiem un 

speciālistiem, tika apmeklētas vairākas pamatskolas, profesionālā skola un arī ģimnāzija 

Tamperes pilsētā. 

Regulāras pašvaldības vadības darba vizītes pieredzes un viedokļu apmaiņai notiek ar 

Veru pašvaldību Igaunijas Republikā un Pleskavas apgabala Pečoru administrāciju Krievijas 

Federācijā. 

Starptautisko sadarbību praktiski attīsta Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 

COMENIUS projekts, „Let’s make our world more green and clean” (”Veidosim mūsu pasauli 

zaļāku un tīrāku!”), ko īsteno pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”. Tā ietvaros notikušas 

vizītes Itālijā, Norvēģijā, Lietuvā un Slovēnijā, kā arī pārskata gada septembrī projekta partneri 

viesojās Alūksnē. Nozīmīgu ieguldījumu sadarbībā sniedz arī divi Igaunijas - Latvijas - Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas projekti (skat. sīkāk sadaļā „Projekti” 62.lappusē), kuru 

ietvaros ar projektu partneriem pārskata gadā ir notikušas vairākas tikšanās, pieredzes 

apmaiņas semināri.  

Ārpus noslēgto sadarbības līgumu ietvara, starptautisko sadarbību veicina arī 

pašvaldības tūrisma informācijas centrs. Neatņemami sadarbības partneri tūrisma jomā 

Alūksnei ir Igaunijas Republikas tūrisma centri - it īpaši Moniste, Veri, kas atrodas tuvāk 

Alūksnes novada robežai. Katru gadu Veclaicenē tiek rīkotas Igauņu diena, sadarbībā ar 

Igaunijas Republikas tūrisma centriem, kas ir kļuvusi par ikgadēju starptautisku tikšanos. Tiek 

veidoti velomaršruti, kas šķērso Alūksnes novadu un Dienvidigauniju. Katru gadu notiek 

informācijas apmaiņa par lielākajiem kultūras un sporta pasākumiem pierobežā. Tūrisma 

informācijas centrs pārskata gadā piedalījies 4 starptautiskās tūrisma izstādēs - Polijā, Igaunijā, 

Lietuvā un Latvijā. 

Pārskata gadā ārpus Latvijas robežām, piedaloties starptautiskos konkursos un sniedzot 

koncertus, bijuši Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvi. 
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7. PROJEKTI 
 

Alūksnē 

Projekti, kuru īstenošana noslēgusies 2013.gadā 

 

1. Eiropas Zivsaimniecības fonda projekts „Hidrotehniskās būves – zušķērāja „Tacis” 

rekonstrukcija”, kopējās izmaksas 44578 LVL. 

2. ERAF projekts „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecā pils” renovācijas 

pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām”, kopējās izmaksas 

374300  LVL. 

Īstenojot šo projektu, veikta ēkas Ojāra Vācieša ielā 2, Alūksnē renovācija un teritorijas 

labiekārtošana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Alūksnes Mākslas skolas darbību, paaugstinātu 

esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī sniegtu plašākas iespējas Alūksnes novada 

iedzīvotājiem piedalīties gan izglītojošos, gan kultūras pasākumos, atjaunojot valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekli „Vecā pils”. 

 

 
22.attēls. Alūksnes Mākslas skola jauno mācību gadu uzsāka jaunā, ilgi gaidītā ēkā 

 

3. ERAF projekts „Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā (1.kārta)”, kopējās 

izmaksas 125402  LVL. Projekta gaitā rekonstruēts Rūpniecības ielas kritiskākais posms 176 m 

garumā un veikta pieguļošās teritorijas labiekārtošana. 

4. ELFLA projekts „Arboristu pakalpojuma ieviešana Alūksnes novadā”, kopējās 

izmaksas 8466  LVL. Projekta īstenošana deva iespēju iegādāties kokkopja darbam 

nepieciešamo aprīkojumu un ieviest Alūksnes novadā arborista pakalpojumu. 

5. Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekts „Ieelpo Eiropu III”, 

kuru realizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, kopējās izmaksas 4813  LVL. Projekta laikā 9 

mēnešus jauniešu centrā darbojās brīvprātīgais jaunietis no Gruzijas. 
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6. ES mūžizglītības COMENIUS projekta „Nacionālie un dabas parki Eiropā” īstenotājs 

Latvijā ir Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Projekta kopējās izmaksas ir 14758  LVL. 

Projekta partneri atrodas Grieķijā, Spānijā, Turcijā, Norvēģijā un Vācijā. 

7. Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekts „Together”, kuru 

realizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, kopējās izmaksas 12501  LVL. Jauniešu apmaiņas 

projekta laikā Alūksnes jaunieši tikās un kopā darbojās ar Francijas jauniešiem.  

8. Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekts „EVS pagalmā”, kuru 

realizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, kopējās izmaksas 4584  LVL. Projekta laikā 9 

mēnešus jauniešu centrā darbojās brīvprātīgā jauniete no Portugāles. 

9. Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu iniciatīvu projekts 

„Lēciens iespējās”, kuru realizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, kopējās izmaksas 2572 

 LVL. Projekta laikā jauniešu klubs „The Others” organizēja apmācības un seminārus 

jauniešiem, Lieldienu pasākumu Alūksnes iedzīvotājiem „ Zaķu skrējiens” un fotoizstādi. 

10. Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „LTF 25 gadu jubilejai veltīts pasākumu cikls 

Alūksnes novadā „Mana atmiņa zied””, kopējās izmaksas 3755  LVL. 

11. Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības 

kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzejā”, kopējās izmaksas 2100  LVL. 

12. Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „Alūksnes muižas parka Mauzoleja 

arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde”, kopējās izmaksas 

1350  LVL. 

13. KPFI projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kopējās izmaksas 144907  LVL. Projekta 

ietvaros rekonstruēts ielu apgaismojums Latgales ielā, Miera ielā, Raiņa bulvārī, Glika ielā, 

Ojāra Vācieša ielā un Rīgas ielā, Alūksnē samazinot oglekļa dioksīda emisiju. 

14. ELFLA projekts „Vēlamies kļūt veselāki!”, kuru realizē Sociālās aprūpes centrs 

„Alūksne”, kopējās izmaksas 5940  LVL. 

15. Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „NE-SALIEDĒTIES”, kuru realizē Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centrs, kopējās izmaksas 4200  LVL. 

16. KF projekts „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes 

paaugstināšana Alūksnē”, kuru realizē A/S „SIMONE”, kopējās izmaksas 1263266  LVL. 

17. KF projekts „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”, kuru 

realizē A/S „SIMONE”, kopējās izmaksas 1693643  LVL. 

18. ERAF projekts „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA 

„Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, 

kopējās izmaksas 1100000 LVL. 

19. ERAF projekts „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Ganību ielā 1, 

Alūksnē”, kopējas izmaksas 154500 LVL. 

20. ERAF projekts „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Pils 34, Alūksnē” – 

305000 LVL. 
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2013.gadā realizācijā esoši projekti 

 

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

kopējās izmaksas 1484078  LVL. 

Projekts paredz uzbūvēt kvalitatīvu, tranzīta plūsmas slodzei piemērotu ielas segumu, 

pilnveidot gājēju celiņu nodrošinājumu un uzlabot to seguma 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. 

2. ERAF projekts „Tranzītceļa P43 maršruta rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”, kopējās 

izmaksas 1930693  LVL. 

Projekta laikā rekonstruēs Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu posmus 1,721 km 

garumā. 

 

 
23.attēls. Pārskata gadā veikta tranzītceļa P 43 asfaltēšana 

 

3. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT-RUS) 

projekts „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai”, 

kopējās izmaksas 80716  LVL. 

 Projekta laikā Alūksnes muzejā remontēs trīs telpas un iegādāsies tām 

nepieciešamo aprīkojumu, ierīkos ekspozīciju par arheoloģiju, lai iedzīvotājus varētu 

iepazīstināt ar arheoloģiju, arheoloģijas pieminekļiem un to aizsardzību. 

4. ES Mūžizglītības programmas COMENIUS projekts „Let's make our world more 

green and clean” („Padarīsim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku”), kopējās izmaksas 14700  LVL. 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” iesaistījusies projektā kopā ar 11 citām ES valstīm.  

5. Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „Gleznotāja LEO KOKLES zīmējumu un skiču 

restaurācija/konservācija”, kopējās izmaksas 700  LVL. 



Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats 
 

64 

6. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT-RUS) 

projekts „Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā”, kopējās izmaksas 196091  LVL. 

Projekta laikā rekonstruēs Aleksandra paviljonu, Alūksnes pilī veiks izpēti un 

restaurācijas metodikas izstrādi. Alūksnes muzejā izveidos divas jaunas izglītojošās 

programmas, tiks iegādāts interaktīvs elektroniskais stends, pilsēta un parks iegūs jaunas 

informatīvās zīmes, izdos informatīvu grāmatu par Alūksni, kopīgu bukletu ar Pavlovsku.  

7. ERAF projekts „Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” 

rekonstrukcija”, kopējās izmaksas 105905  LVL. 

Projekta ietvaros veic jaunas grupas telpu un sporta zāles izbūvi 2.stāvā virs esošā 

saimniecības korpusa, tādējādi radot 3 jaunas darba vietas un 15 jaunas vietas bērniem 

pirmsskolas izglītības iestādē. 

8. Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „Alūksnes muižas parka Mauzoleja 

arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde II kārta”, kopējās 

izmaksas 1336  LVL. 

 

 
24.attēls. 2013.gadā iegūts finansējums Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciski 

izpētei, restaurācijas metodikas izstrādei 

 

9. ELFLA projekts „Koka izstrādājumu amatniecības interešu kluba izveide”, kuru 

īsteno Alūksnes novada vidusskola, kopējās izmaksas 11158  LVL. 

10. Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu iniciatīvu projekts 

„Iepazīsti Eiropu Alūksnē”, kuru realizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, kopējās izmaksas 

3033  LVL. Projekta laikā jauniešu projektu un iniciatīvu darbnīcas jauniešu grupa „ 10kW 

radošu citronu” organizē apmācības, deju meistarklases un seminārus jauniešiem, 

fotoorientēšanās pasākumu Alūksnes iedzīvotājiem. 

11. ERAF projekts „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Torņa 3, 

Alūksnē”. Projekta kopējās izmaksas 154000 LVL. 
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12. ERAF projekts „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Torņa 1, 

Alūksnē”, kopējās izmaksas – 153971 LVL. 

13. ERAF projekts „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Merķeļa 19a, 

Alūksnē”, projekta kopējās izmaksas 143619 LVL. 

14. ERAF projekts „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Helēnas 55 k.3, 

Alūksnē”, projekta kopējās izmaksas 100294 LVL. 

 

Iesniegtie projekti, kas netika apstiprināti 

 

KPFI projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā 2.kārta”, kopējās izmaksas 53235  LVL. 

 

Novada teritorijā 

 

1. Noslēgusies ESF projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana 

Alūksnes novadā” īstenošana. Tā kopējās izmaksas 99999  LVL. Projekta ietvaros tika 

nodrošināti alternatīvie sociālie pakalpojumi Alūksnes novada iedzīvotājiem – aprūpe mājās, 

ko sniedza mobilās aprūpes vienības, tika nodrošināta iespēja saņemt psihologa konsultācijas. 

2. Turpinājusies Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts 

ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošana, kopējās 

izmaksas 33688  LVL. Ierīkojot ugunsaizsardzības sistēmas, tiks paaugstināta ugunsdrošība 

septiņu novada vispārējās izglītības iestāžu telpās, kurās bērni nakšņo. 

3. KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā”, kopējās izmaksas 482563  LVL. Projekta 

ietvaros veiks energoefektivitātes pasākumus Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas 

vidusskolā, tādējādi samazinot ēkas enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu. 

4. Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Jaunieša dzīve Alūksnes novadā”, kuru 

realizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, kopējās izmaksas 1000  LVL. Projekta ietvaros veikts 

pētījums par jauniešu dzīves kvalitāti Alūksnes novadā, aprēķināts jaunatnes politikas 

īstenošanas indekss. 

5. 2013.gadā īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie 

darbi”. 

6. Pārskata gadā īstenoti ELFLA projekti „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana 

Pededzes un Liepnas pagastā” un „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Zeltiņu, Alsviķu, 

Pededzes, Mālupes un Annas pagastos”. 
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Alsviķu pagastā 

Realizētie projekti 

 

1. Pārskata gadā pabeigta ELFLA projekta „Sporta laukuma labiekārtošana un inventāra 

papildināšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Alsviķu pagastā” realizācija. Projektu īstenoja 

biedrība „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai”. Projekta kopējā summa - 1889  LVL, kur 90% 

ir ES atbalsts un 10% Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums.  

Projekta pirmās daļas realizācijas laikā iegādāti skatītāju soli, galdi un krēsli tiesnešu 

darbam, pludmales volejbola tīkls ar stabiem, futbola, basketbola un volejbola bumbas, tīkli 

futbola vārtiem, kā arī inventārs sabiedriskajām aktivitātēm.  

2013. gadā pabeigta projekta otrās daļas realizācija, kurā bija paredzēts finansējums 

sporta darba organizatora atalgojumam. Projekta ietvaros tika organizēti sporta pasākumi 

bērniem, jauniešiem kā arī sportiski pasākumi dažāda vecuma iedzīvotājiem. Projekta otrās 

daļas finansējums sporta darba organizatoram 103  LVL. 

2. Uzsākta biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” izstrādātā ELFLA projekta 

„Vissezonas sporta un atpūtas laukums Strautiņos” realizācija. Projekta kopējās izmaksas 

sastāda 9201  LVL. Projekta ietvaros paredzēts ierīkot hokeja laukumu ar apmalēm, iegādāties 

sporta inventāru un sporta laukuma aprīkojumu, kā arī projekta realizācijas vietā uzstādīt 

pārvietojamo sporta inventāra glabāšanas un pārģērbšanās mājiņu sportistiem. 

3. Uzsākta Alūksnes novada pašvaldības izstrādātā ELFLA projekta „Higiēnas 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Alsviķu 

pagastā” realizācija. Bijušajā pienotavas kantora ēkā paredzēts uzstādīt veļas mašīnu un ierīkot 

dušas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 8370  LVL. 

4. Realizēts projekts „Mūsdienīga sporta stunda Strautiņu pamatskolā” IZM 

izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” 

standarta īstenošanai izglītības iestādēs. Realizējot projektu, radīta iespēja skolēniem 

pilnvērtīgi apgūt orientēšanās sporta pamatprasmes un praktiskās iemaņas apvidū, sporta 

stundu saturā jau tiek iekļauti tādi sporta veidi kā florbols, badmintons, frisbijs, kā arī iegādāts 

kvalitatīvs inventārs stafetēm, rotaļām, vieglatlētikai, vingrošanai un citām ar mācību un 

ārpusstundu darbu saistītām aktivitātēm. Projekta kopējās izmaksas 4095  LVL. 
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25.attēls. Strautiņu pamatskolā projekta rezultātā iegūts jauns sporta inventārs 

 

Annas pagastā 

 

Nav atbalstīts projekts „Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko 

aktivitāšu nodrošināšanai”. 

 

Ilzenes pagastā 

 

Nav atbalstīti biedrības „Ilzenes attīstībai” izstrādātais projekts „Sporta zāles 

aprīkojuma iegāde un trenažieru zāles izveide” un Ilzenes pamatskolas izstrādātais projekts 

”Sporto droši un ar prieku!” IZM izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde 

mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs.  

 

Jaunalūksnes pagastā 

Realizētie projekti 

 

1. ELFLA projekts „Teritorijas labiekārtošana Kolberģī sporta un sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai”. Kopējās projekta izmaksas 9269 LVL, publiskais finansējums 6894  LVL, 

pašvaldības līdzfinansējums 2374  LVL. Projekta laikā izveidots rotaļu laukums bērniem un 

uzstādīti āra trenažieri pieaugušajiem. 
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26.attēls. Pārskata gadā Jaunalūksnes pagasta Kolberģī iegūts jauns rotaļu laukums bērniem 

 

2. VKKF projekts Jaunalūksnes bibliotēkā “No rakstītā vārda līdz tikšanās priekam 

bibliotēkā”, VKKF finansējums 310  LVL. Projektā notika pasākumu cikli dažādām auditorijām: 

pieaugušajiem, skolu jaunatnei un pirmskolas vecuma bērniem, tikšanās ar Indru Sproģi, „lāču 

mammu” Velgu Vītolu un dzejnieci Irisu Puidzi. 

3. ELFLA projekts „Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana Jaunalūksnes pagastā”. Projektu realizēja biedrība „JAUNALŪKSNES DĀLDERI”, 

tā kopējās projekta izmaksas 5462  LVL, publiskais finansējums 4916  LVL, Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums 546  LVL. Īstenojot projektu, ierīkotas dušas un uzstādīts veļas 

mazgāšanas automāts. 

 

Nav apstiprināts IZM projektu konkursa „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta 

„Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” projekts „Sporto vesels Bejas pamatskolā”, 

Vidzemes kultūras programmas 2013.gada Kultūras projektu konkursa Jaunalūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” projekts „Tautas tērps - latviešu tautas kultūras 

piemineklis, tautas dvēseles harmonizētājs” un AANF 12.Projektu konkursa „Atbalsts 

iedzīvotāju iniciatīvām” projekts „Kanisterapijas nodarbības „Sarunas par un ap suni””. 

 

Jaunannas pagastā 

Realizētie projekti 

 

1. ELFLA projekts „Kultūras tradīciju kopšana, izceļot latviešu tautas tērpu, tautiskās 

dejas popularizēšana sabiedrībā”, kuru izstrādāja un īstenoja biedrība “Interešu centrs 

“Jaunanna”. Projekta kopējās izmaksas ir 3066  LVL, no kuriem 2759  LVL ir ELFLA finansējums, 

257  LVL Alūksnes novada pašvaldības finansējums, bet 50  LVL - biedrības līdzfinansējums. 

Projekta rezultātā izgatavoti tērpi deju kopas „Jaunanna” dalībniekiem. 
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2. Pabeigta Sorosa fonda - Latvija atbalstītā projekta „Izglītības centrs MŪZA Jaunannas 

Mūzikas un mākslas pamatskolā” realizācija, kas atbalstīts Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas 

„Pārmaiņu iespēja skolām” 2.kārtas ietvaros „Skola kā kopienas attīstības resurss”. 

Projekta realizētājs ir Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola. Projektā Sorosa 

fonda - Latvija finansējums ir 10536 LVL. Projekta rezultātā tika piedāvātas daudzveidīgas brīvā 

laika pavadīšanas iespējas kopienas visu paaudžu iedzīvotājiem, tika iegādāti pamatlīdzekļi un 

inventārs, kā arī mācību materiāli nodarbību norisēm. 

Šī projekta ietvaros tika iegūts vēl papildu finansējums no Sorosa fonda – Latvija un 

realizēti vēl divi nelieli apakšprojekti. Pirmais no tiem - projekts „Iedzīvotāju talka aktīvās 

atpūtas vietas Jaunannas Zaķusalā atjaunošanai un sakopšanai”, tā finansējums 351 LVL, 

īstenotājs - biedrība „Interešu centrs „Jaunanna”. Projekta rezultātā izgatavoti un uzstādīti 2 

futbola vārti, 2 soliņi, 6 atkritumu tvertnes, 2 volejbola tīkla stabi, sakopta Zaķusalas teritorija. 

Savukārt otrais ir apakšprojekts „Jaunas iespējas Jaunannas bērnu attīstībai”, tā finansējums 

702 LVL, īstenotājs - Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola. Projekta rezultātā iegādātas 

spēles, rotaļlietas, angļu valodas mācību līdzekļi, organizēta bērnu vasaras skoliņa un 

izglītojošas nodarbības pirmskolas bērnu vecākiem.  

 

 
27.attēls. Projekta noslēguma pasākumā jaunannieši pateicas projekta nodarbību vadītājiem 

 

Nav atbalstīts projekts „Teātra spēles kvalitātes pilnveidošana, tradīciju uzturēšana un 

popularizēšana”. 

 

Jaunlaicenes pagastā 

Realizētie projekti 

 

1. 2013.gadā realizēts VKKF projekts „Alūksnes pārziņā esošo muzeju izpētes rezultātu 

pieejamības nodrošināšana ekspozīcijās un izglītojošās programmās”. Projekta laikā uzlabota 

Jaunlaicenes muižas muzeja esošās pamatekspozīcijas vizuālā un informatīvā kvalitāte un 

izveidota jauna pamatekspozīcija „Malēnieši Opekalna draudzē”. Projekta kopējās izmaksas 

4226 LVL. 
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28.attēls. Jaunlaicenes muižas muzejā izveidota jauna pamatekspozīcija un uzlabota esošā 

 

2. Pārskata gadā apstiprināts ELFLA pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un 

atjaunošana” projekts „Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārna un fasādes renovācija”. 

Projekta kopējās izmaksas plānotas 25904 LVL. 

 

Nav atbalstīts ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Zem muižkunga 

cepures” par kopējo summu 3703 LVL un IZM projektu konkursa „Sporta inventāra iegādei 

mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” projekts Jaunlaicenes 

pamatskolā „Jauns sporta inventārs – jaunas iespējas”. 

 

Kalncempju pagastā 

 

2013.gadā Kalncempju pagasta pārvalde projektus nav realizējusi. 

 

Liepnas pagastā 

 

Noslēgusies ELFLA projekta „Īpašuma „Cālenītis” dīķa rekonstrukcija lauku vides 

sakārtošanai un iedzīvotāju aktīvās atpūtas pasākumu nodrošināšanai” īstenošana. 
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29.attēls. Liepnā projektu īstenojot, izveidota peldvieta 

 

Projekta rezultātā sakopta teritorija 1,45 ha, izveidots dīķis 0,8 ha ar peldvietu, izvietoti 

3 soliņi, 2 ģērbtuves, laipa, atkritumu konteiners, ierīkots pludmales volejbola laukums un 

ugunskura vieta, izveidojot publiski pieejamu aktīvās atpūtas vieta visu vecumu iedzīvotājiem. 

Projekta kopējā summa ir 12770 LVL, no kura 90% ir ELFLA finansējums un 10 % - pašvaldības 

finansējums. 

 

Malienas pagastā 

 

2013.gadā Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros 

īstenots projekts „Vēl viens Pakāpiens Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbībā”, tā 

kopējās izmaksas 10542 LVL. Pateicoties Malienas pamatskolas īstenotajam projektam, 

nodibinājums „Malienas skolas fonds” no SFL piesaistīja vēl papildus līdzekļus vairākām 

aktivitātēm: rotaļu laukuma labiekārtošanai Malienā, rokdarbu darbnīcas izveidei Malienas 

pamatskolā, kvalitatīvām nodarbībām pirmsskolas vecuma bērniem. 

Nav apstiprināts IZM projektu konkursa „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta 

„Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” projekts „Malienas pamatskolā - visi uz 

slēpēm!” 
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30.attēls. Projekta laikā Malienā notika dažādas nodarbības, rokdarbu darbnīca, labiekārtots rotaļu laukums 

 

Mālupes pagastā 

 

Mālupes 2013.gadā pagastam nav īstenotu un iesniegtu projektu. 

 

Mārkalnes pagastā 

 

Nav atbalstīts biedrības „Dzīvojam Mārkalnei” ELFLA projekts „Sabiedrības centra 

izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Mārkalnes pagasta iedzīvotājiem”. 

 

Pededzes pagastā 

Realizētie projekti 

 

1. Pabeigts 2012.gadā uzsāktais ELFLA projekts „Bērnu un jauniešu atpūtas, spēļu un 

rotaļu laukuma izveidošana Pededzes pagastā” par kopējo summu 9430 LVL. 

2. Pabeigts 2012.gadā Alūksnes un Apes novada fonda 11.projektu konkursā „Atbalsts 

iedzīvotāju idejām” atbalstītais biedrības „Pededzes Nākotne” projekts „Tērpu darināšana 

folkloras kopai „Labā oma”” par kopējo summu 408  LVL. 

3. Atbalstīts biedrības „Pededzes nākotne” projekts „Brīvā laika aktivitāšu 

pilnveidošana Pededzes pagastā”. 
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31.attēls. Īstenojot biedrības projektu, Pededzes iedzīvotājiem iegūti trenažieri brīvā laika aktivitātēm 

 

Nav atbalstīti biedrības „Pededzes nākotne” projekts Latvijas kopienu iniciatīvu fondam 

„Pededzes sabiedriskā centra labiekārtošana“, neformālas grupas Alūksnes un Apes novada 

fonda konkursā iesniegtais projekts „Šūšanas piederumu iegāde Pededzes pensionāru 

rokdarbu nodarbībām“, Pededzes pamatskolas projekti - IZM projekts “Sporta inventāra 

iegāde”, Alūksnes Bērnu un  jauniešu centra projekts “Sporta diena Pededzes pamatskolā”, 

“Lauku Avīzes” un “Rietumu bankas” projektu konkursam iesniegtais projekts “Sprīdis labākai 

dzīvei” - skolēnu atpūtas telpas izveide un iekārtošana Pededzes pamatskolā. 

 

Veclaicenes pagastā 

 

Pārskata gadā atbalstīts biedrības „Veclaicenes avotiņš” ELFLA pasākuma „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” projekts „Romeškalna centrs - attīstībai un sadarbībai: alternatīvu 

sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas – higiēnas punkta izveide” ar kopējām izmaksām 

6994 LVL. 

 

Nav atbalstīts ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Brīvā laika pavadīšanas 

aktivitāšu palielināšana Veclaicenē dažādām iedzīvotāju grupām”.  

 

Zeltiņu pagastā 

 

Nav atbalstīts biedrības „Sporta klubs Zeltiņi”” izstrādātais projekts „Vingrošanas 

kompleksi un āra trenažieri Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parka attīstībai”. 
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Ziemera pagastā 

 

Pārskata gadā īstenots KPFI projekts „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, izmantojot videi draudzīgus būvniecības 

materiālus un izstrādājumus. Projekta kopējās izmaksas 125205 LVL, tā laikā veikti 

energoefektivitātes pasākumi Ziemeru pamatskolas sporta zāles korpusam, tādejādi samazinot 

to enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu un panākot būtisku apkures 

siltumenerģijas patēriņa samazinājumu.  

 

 
32.attēls. Ziemera pamatskolas ēkas sporta zāles korpusa energoefektivitātes paaugstināšana ļāvusi atjaunot arī 

tā vizuālo izskatu 

 

Pārskata gadā nav apstiprināts IZM projektu konkursa „Sporta inventāra iegādei 

mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” projekts Ziemeru 

pamatskolā „Sports atdzīvina, sports iedvesmo!”. 
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8. IZGLĪTĪBA 
 

Pārskata gadā Alūksnes novadā darbojās 7 pirmsskolas izglītības iestādes, 14 vispārējās 
izglītības iestādes, 4 profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes, 1 pamatskola ar 
profesionālās ievirzes izglītības programmām, kā arī Alsviķu arodskola un Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijas Alūksnes filiāle. 

2013.gadā Alūksnes novadā notika vairāku izglītības iestāžu darbības kvalitātes kārtējā 
izvērtēšana jeb akreditācija. Visas skolas, kurās tā noritēja, saņēma maksimālo akreditācijas 
termiņu – 6 gadi. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija tika akreditēta līdz 2019.gada 
20.martam, Liepnas vidusskola  un Liepnas internātpamatskola - līdz 2019.gada 10.aprīlim,  
Ziemeru pamatskola – līdz 2019.gada 14.martam, Mālupes pamatskola – līdz 2019.gada 
12.novembrim un Jaunlaicenes pamatskola – līdz 2019.gada 26.novembrim. 

2012./2013.mācību gadā veikti vairāki nozīmīgi izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabojumi 245441 LVL apmērā, pilnveidota materiāli tehniskā bāze 16236 LVL apmērā. 

 Pārskata gadā pabeigta jaunās Alūksnes Mākslas skolas ēkas renovācija un skola sākusi 
mācību gadu jaunajā ēkā, veikta Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”  
rekonstrukcija, izbūvējot sporta zāli un vienu grupas telpu, kā arī veikta Ziemeru pamatskolas 
sporta zāles rekonstrukcija. 
 

8.1. Izglītojamo skaits un panākumi 
21.tabula. 

Izglītojamo skaits Alūksnes novada izglītības iestādēs 2011., 2012., 2013.gada 1.septembrī 

N.p.k. Izglītības iestāde 2011.gada 
1.septembrī 

2012.gada 
1.septembrī 

2013.gada 
1.septembrī 

  1.-12. 
klasēs 

pirms-
skolas 
izgl. 

progr. 

1.-12. 
klasēs 

pirms-
skolas 
izgl. 

progr. 

1.-12. 
klasēs 

pirms-
skolas 
izgl. 

progr. 

1. Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija 

431 - 385 - 345 - 

2. Alūksnes novada 
vidusskola 

340 12 314 9 262 8 

3. Liepnas vidusskola 128 19 101 20 84 17 

5. Bejas pamatskola 99 8 95 7 96 5 

6. Ilzenes pamatskola 67 16 55 17 52 12 

7. Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskola 

41 25 41 27 37 27 

8. Jaunlaicenes pamatskola 56 21 50 24 52 23 

9. Malienas pamatskola 64 - 56 - 53 - 

10. Mālupes pamatskola 54 25 56 20 46 24 

11. Mārkalnes pamatskola 61 7 44 10 48 11 

12. Pededzes pamatskola 71 10 66 21 64 23 

13. Strautiņu pamatskola 108 - 108 - 107 - 

14. Ziemeru pamatskola 100 17 81 15 79 11 
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15. Liepnas 
internātpamatskola 

90 18 84 14 72 20 

16. Alūksnes pilsētas 
sākumskola 

357 - 359 - 356 - 

KOPĀ SKOLĀS 2067 178 1895 184 1753 181 

 

1. Alūksnes PII „Cālis” 52 51 50 

2. Alūksnes PII „Pienenīte” 124 121 132 

3. Alūksnes PII „Sprīdītis” 203 217 218 

4. Alsviķu PII „Saulīte” 49 46 32 

5. Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 36 40 42 

6. Malienas PII „Mazputniņš” 42 41 42 

7. Strautiņu PII „Zemenīte” 45 46 43 

 KOPĀ PII 551 562 559 

    

1. Alūksnes Bērnu un jauniešu 
centrs 

635 624 628 

2. Alūksnes Mūzikas skola 266 270 295 

3. Alūksnes Mākslas skola 149 144 157 

4. Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skola 

333 303 349 

5. Jaunannas Mūzikas un 
mākslas pamatskola 
(prof.ievirzes izgl.progr.) 

105 111 108 

6. Alsviķu arodskola 146 145 127 

7. RPIVA Alūksnes filiāle 175 174 150 

 

8.1.1. Izglītojamo panākumi 

 
2012./2013.mācību gadā Alūksnes novadā notika novada posmi 11 valsts olimpiādēm 9 

mācību priekšmetos, kurās piedalījās 203 izglītojamie no 13 novada skolām. Godalgotās vietas 
ieguva 100 Alūksnes novada izglītojamie. 
 Lielākais izglītojamo skaits - 115 skolēni piedalījās matemātikas olimpiādē. Vidusskolas 
posmā maz dalībnieku bija vēstures, vācu valodas, ģeogrāfijas, biznesa ekonomisko pamatu 
olimpiādēs. 

Alūksnes novada izglītojamo panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs novadā 
raksturoti 22.tabulā. Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs pārskata gada piedalījies 1 Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 12.klases audzēknis vēstures olimpiādē, iegūstot Atzinību. 

  
22.tabula 

Alūksnes novada izglītojamo panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2012./2013.mācību gadā 

Skola Novadā 

1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinības 
raksts 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 9 11 25 22 

Liepnas vidusskola  1 1  
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Bejas pamatskola 1   1 

Ilzenes pamatskola  4 1  

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 1  2 1 

Jaunlaicenes pamatskola   2  

Malienas pamatskola  1 1  

Pededzes pamatskola    3 

Strautiņu pamatskola   2  

Alūksnes pilsētas sākumskola 2 2 5 2 

Kopā 13 19 39 29 

 
Pamatojoties uz pašvaldības noteikumiem „Kārtība par naudas balvas piešķiršanu 

skolēniem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē 2013.gadā”  Alūksnes novada pašvaldība prēmēja 72 skolēnus 5.–12.klašu 
grupā no 9 Alūksnes novada vispārizglītojošām skolām par kopējo summu 1230 LVL. 
 

23.tabula 

Valsts pārbaudes darbi. Centralizētie eksāmeni (12.klase) – 2013.gadā 

  Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija 

Alūksnes novada 
vidusskola 

Liepnas 
vidusskola 

Valstī % Skolā % Skolā % Skolā % 

Matemātika 37,3 50,66 21,02 21,46 

Latviešu valoda 55,7 71,39 44,57 51,00 

Angļu valoda 54,7 63,64 39,38 42,50 

Krievu valoda 64,2 73,64 48,90 60,00 

Vēsture 37,2 62,22 35,00 33,00 

Bioloģija  65,6 76,47 - - 

Ķīmija 63,7 70,50 - - 

Fizika 53,8 46,33 41,00 - 

 
24.tabula 

9.klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu skaits Turpina mācības 
vidusskolās 

Turpina mācības 
profesionālajās skolās, 

tehnikumos un koledžās 

Mācības 
neturpina 

2013.g. - 193 48% 41% 11% 

2012.g. - 219 49% 48% 3% 

2011.g. - 208 45% 52% 3% 

 

8.1.2. Interešu izglītība 

 
Pūtēju orķestru skate: Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris - 2.pakāpe valstī 
koncerta programmā, 1.pakāpe (ar izcilību) valstī defilē programmā. 
 
Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis” Vidzemes novadā: Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 
1.pakāpe, Alūksnes pilsētas sākumskola – 2.pakāpe. 
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Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss ,,Kur saulīte rotājas” Vidzemes novadā: Liepnas vidusskola 
- 1.pakāpe, Alūksnes pilsētas sākumskola - 2.pakāpe, Bejas  pamatskola – 2.pakāpe. 

 
Vides izziņu spēļu konkurss ,,Iepazīsti vidi”: Strautiņu pamatskola - atzinība valstī. 
 
Latvijas skolu 5.-9.klašu koru konkurss „Dziesmai būt” Vidzemes novadā: Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzija - 2.pakāpe. 
 
Skatuves runas konkurss Vidzemes novadā: Malienas pamatskola -  1.pakāpe, Strautiņu 
pamatskola - 1.pakāpe, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – 1.pakāpe.    
 
Latvijas jauniešu deju kolektīvu skate: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija – 1.pakāpe, 
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1.pakāpe. 

 

8.1.3. Profesionālās ievirzes izglītība 

 

Sports 

Basketbols, futbols 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola nodaļas audzēkņi 

pārskata gadā piedalījušies U-19, U-17, U-16, U-14 Latvijas Jaunatnes basketbola līgas 

2.divīzijas, U-12 Latvijas Jaunatnes basketbola līgas MINI un U-12 FELIX CUP sacensībās, kā arī 

U-17 un jaunāku meiteņu komandu sacensībās Ziemeļvidzemes sieviešu basketbola līgā. 

Sacensībās iegūtais augstākais rezultāts bijis 1.vieta septiņu komandu konkurencē U-17 

komandai Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacīkstēs. Pārējie rezultāti – 2., 4., 7., 9. un 

39.vietas. Savukārt jaunie futbolisti pārskata gadā piedalījušies Ziemeļaustrumu Vidzemes 

jauniešu čempionātā Gulbenē. 

 

Biatlons 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona nodaļas audzēkņi pārskata 

gadā piedalījušies vairākās ziemas un vasaras sacensībās Latvijā - Latvijas kausa izcīņas 

sacensībās, Latvijas čempionāta un Baltijas kausa sacensībās, Madonas kausa izcīņā vasaras 

biatlonā, Latvijas kausā un čempionātā vasaras biatlonā, Cēsu balvas izcīņā, kā arī ārzemēs -

Igaunijas atklātajā čempionātā, IBU atklātajā Eiropas čempionātā vasaras biatlonā. Alūksnes 

biatlonisti pārstāvēja Latviju arī Pasaules čempionātā biatlonā jauniešiem un junioriem, kas 

notika Obertillihā, Austrijā, kur izcīnīja 19. un 55.vietu. Jauno biatlonistu sniegums vairakkārt 

novērtēts ar godalgotajām vietām, kā arī vietām pirmajā un otrajā desmitā.  
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Džudo 

 

 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas jaunie džudo cīkstoņi piedalījušies 

28 dažādās sacensībās gan vairākās vietās Latvijā, gan ārzemēs – XIX Elvas atklātās sacensībās 

džudo, Tallinas kausa izcīņā, starptautiskos turnīros Tartu un Veros, Narvas kausa izcīņā,  

starptautiskajās bērnu džudo dienās un starptautiskajā atklātajā čempionātā Tartu Igaunijā, 

starptautiskajā turnīrā U-16 un U-18 vecuma grupām Alitus Lietuvā, starptautiskajā turnīrā U-

18 un U-21 vecuma grupām „Bremen Masters” Brēmenē Vācijā un starptautiskajā Varšavas 

atklātajā džudo turnīrā Polijā. Jaunie džudo cīkstoņi sacensībās daudzkārt likuši izskanēt 

Latvijas un Alūksnes vārdam, iegūstot godalgotās vietas, kā arī vietas pirmajā desmitniekā. 

  

Vieglatlētika 

 

 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļas sportisti 

pārskata gadā piedalījušies gan vietējās sacensībās Latvijā – Alūksnē, Madonā, Jēkabpilī, Rīgā, 

Apē, Valkā, Gulbenē, Limbažos, Valmierā, gan pārstāvējuši Alūksni sacensībās Valgā un Veros 

Igaunijā. Starp jauno vieglatlētu iegūtajām vietām jāmin gan augstākā kaluma godalgas, gan arī 

vietas pirmajā un otrajā desmitā. 

 

Māksla 

 

Alūksnes Mākslas skola 2013.gadā realizēja piecgadīgo profesionālās ievirzes izglītības 

programmas „Vizuāli plastiskā māksla” (60 dalībnieki) un interešu izglītības programmas „Vizuāli 

plastiskā māksla pirmskolas vecumā” (35 dalībnieki), „Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas 

vecumā” (58 dalībnieki) un „Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem un pieaugušajiem” (10 

dalībnieki). Pārskata gadā skolu absolvēja 8 audzēkņi. 

Kārtējā Valsts profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu konkursā piedalījās 4 

audzēkņi. Viena audzēkne savā vecuma grupā ieguva 3.vietu un Kultūrizglītības un nemateriālā 

mantojuma centra diplomu un balvu, otra - Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra 

atzinību un skolotāja Anita VĒLIŅA saņēma Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra 

pateicību par  veiksmīgu abu audzēkņu  sagatavošanu  valsts konkursam  gleznošanā. Trešais 

audzēknis saņēma Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas speciālbalvu par savu gleznoto darbu, 

viņu konkursam sagatavoja  skolotāja Rita RUBENE. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra rīkotā 5.Bērnu un 

jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Kur saulīte rotājās”  Vidzemes novada  posmā III pakāpes 

diplomu ieguva interešu izglītības sākumskolas 3.klases audzēkņu grupa par tēmu „Es un saule”. 

Sagaidot Latvijas Tautas frontes  25.gadskārtu, vairāk nekā 30 Alūksnes Mākslas skolas 

audzēkņi piedalījās ziedu paklāja skiču projekta izgatavošanā. Žūrija paklāja izgatavošanai 

izvēlējās Annas Kristiānas INDĀNES skici par pamatu ziedu paklāja kompozīcijai. 

2013.gada 23.augusta pēcpusdienā notika arī viens no nozīmīgākajiem notikumiem 

visā Alūksnes Mākslas skolas vēsturē – skolas atvēršanas svētki renovētajā Vecās pils, ēkā Ojāra 
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Vācieša ielā 2. 2013./2014.mācību gads ir pirmais skolas 23 gadu pastāvēšanas vēsturē, kad 

skolas kolektīvs savu darbu veic mūsdienīgi sakārtotā vidē, savā ēkā, līdzās Alūksnes ezeram ar 

krāšņo ainavu.  

    

 
33.attēls. Skolas kolektīvs pie savas sen lolotās skolas ēkas 

 

Alūksnes Mākslas skolas izstāžu zālē pārskata gadā uzsākta izstāžu darbība. Kā pirmā 

izstāde bija masīvkoka mēbeļu meistara Harija STRADIŅA neparasto koka detaļu un elementu 

izstāde „Skaists koks”, kuru apmeklēja vairāk nekā 600 interesenti. Nevar noliegt, ka lielais 

apmeklētāju skaits bija saistīts arī ar interesi par renovēto ēku. Nākamās izstādes bija Latvijas 

Mākslinieku savienības ādas dizaina un grāmatu siešanas asociācijas grāmatu „Poga” un 

„Latvieša cimdi” oriģinālsējumu ekspozīcija,  dizaineres Ilonas DRĪLIŅAS grafiku un gleznu 

izstāde „Citādāk”.   

 

Mūzika 

  

Alūksnes Mūzikas skola 2013.gadā nodrošināja 13 profesionālās ievirzes izglītības 

programmu sekmīgu īstenošanu ar šādu piedāvājumu: taustiņinstrumentu – klavieru, 

akordeona spēle, stīgu instrumentu – vijoļspēle, kokles spēle, pūšaminstrumentu – flautas, 

klarnetes, saksofona, trompetes, eifonija, trombona un tubas spēle, vokālā mūzika – kora 

klase. No 2013.gada 1.septembra tika atvērta jauna izglītības programma – sitaminstrumentu 

spēle, kurā mācības uzsāka 9 audzēkņi. 

Pārskata gadā skolā strādāja 29 pedagogi, mācījās 269 audzēkņi, bet izglītības iestādi 

absolvēja 28 audzēkņi. 

 Skolas pedagogi turpināja aktīvi iesaistīties dažādos profesionālo kompetenču 

pilnveidošanas pasākumos - starptautiskos kursus apmeklēja 3 pedagogi, saņemot 5 

apliecības, bet meistarkursos, tālākizglītības, profesionālās pilnveides un kvalifikācijas celšanas 

kursos piedalījās 11 pedagogi, saņemot 13 apliecības. Studijas augstskolā turpināja 2 pedagogi. 
 Gada nogalē skolas pedagogu kolektīvam bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas 
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braucienā uz Latgales reģiona kultūrizglītības iestādēm - Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu, 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” un Latgales vēstniecību GORS Rēzeknes 

pilsētā. 

 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi piedalījušies arī dažādos valsts un 

starptautiskos konkursos un festivālos.  XVIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu izpildītāju konkursā iegūts sertifikāts, Vidzemes reģiona mūzikas skolu kora 

klases audzēkņu konkurss „Vidzemes cīrulītis” solo dziedāšanā iegūta 1., 2. un divas 3.vietas, 

Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle” 

audzēkņu valsts konkursa II kārtā izcīnītas divas 3.vietas un atzinība, bet III kārtā – 2 pateicības, 

23.Starptautiskajā konkursā „Trompetistu talanti – 2013” Tallinā – sertifikāts, II Alūksnes un 

Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkursā četras 1.vietas, divas 2.vietas, divas 

3.vietas un 3 pateicības, Jāzepa Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss 

Rīgā „Lai skan!” – pateicība Alūksnes Mūzikas skolas korim, Starptautiskais Ziemeļlatvijas un 

Dienvidigaunijas instrumentālo duetu festivālā – pateicība, XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XV Deju svētku Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu konkursā – II pakāpes diploms, 

Latvijas pūtēju orķestru defilē finālskatē Rīgā – diploms un 1.vieta, XXV Vispārējos latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētkos pateicība koklētāju ansamblim. 

 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi piedalījušies daudzos lielākos un mazākos koncertos 

gan pašvaldības izglītības un kultūras iestādēs un to rīkotajos pasākumos, sociālās aprūpes 

centrā „Alūksne”, organizēti dažādi mācību koncerti un tematiskās pēcpusdienas, audzēkņi 

uzstājušies koncertos arī citu pašvaldību un mūzikas skolu rīkotajos koncertos un pasākumos. 

 Tāpat Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi piedalījušies bērnu un jauniešu radošajā 

nometnē „Vītolēni” un Latvijas jauniešu pūtēju orķestra nometnē „Koncertu vasara – 2013”. 

Skolā noturīgas tradīcijas ir kolektīvajām muzicēšanas formām - ar labiem radošā darba 

rezultātiem darbojas koris, jaunāko klašu vokālais ansamblis, koklētāju ansamblis, jaunākās un 

vecākās grupas vijolnieku ansambļi, saksofonistu ansamblis, flautistu ansambļi, 

metālpūšaminstrumentu un jauktie pūšaminstrumentu ansambļi, klavieru dueti. 

 Iestādē pārskata gadā iegādāti jauni mūzikas instrumenti - marimba, klavieres PETROF, 

vijoles komplekts, klavieru soliņš, bungu trenažieris, nošu pultis. 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
Interešu izglītība 

 

2012./2013.mācību gadā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā darbojas 14 interešu 

izglītības programmas, ko apmeklēja 633 dalībnieki no pilsētas un novada skolām, nodarbības 

vadīja 13 pedagogi. 2013./2014.mācību gadā - 13 interešu izglītības programmas ar 614 

dalībniekiem un 12 pedagogi. 

 No 2013.gada septembra Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs uzsācis digitālās 

skolvadības sistēmas „E-klase” izmantošanu interešu izglītības programmu realizēšanā.  
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Centra interešu izglītības pulciņi aktīvi darbojas visu mācību gadu ar nemainīgu 

dalībnieku skaitu, regulāri piedaloties novada, reģiona, valsts un starptautiskajos pasākumos, 

koncertos, konkursos. 

LEGO robotikas pulciņa dalībnieki kopā ar treneri Ivaru VĪKSNU veiksmīgi startēja FLL 

2013’ „Nature`s furry” Igaunijas pusfinālā Tartu un Tallinā kopā 25 Igaunijas un 3 Latvijas 

komandām. 

Bērnu un jauniešu vokālistu konkursā „Putnu bērni” Alūksni pārstāvēja 5 centra vokālās 

mākslas pulciņa dalībnieki. Par tradīciju kļuvusi deju kolektīva „Enku – drenku” dalība 

Starptautiskajā deju festivālā „Ziemas vitamīns” Cesvainē. Decembrī vairāki centra kolektīvi 

rīkoja Ziemassvētku koncertus. 

 

Neformālās izglītības un brīvā laika saturīgas izmantošana 

 

Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā „Pa GALMS” pārskata gadā reizi mēnesī 

tika organizētas Spēļu dienas. Vasarā organizētas dažādas nodarbības, nometnes, apmācības 

bērniem un jauniešiem, kurās iesaistījās vairāk kā 400 dalībnieku. Brīvā laika telpā divreiz 

nedēļā tika organizētas dažādas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. 

 No 29.oktobra līdz 1.novembrim atpūtas centrā „Paideri” tika organizēta nometne 

jauniešiem „Pagalms-2”, kurā piedalījās 19 skolēni (14 – 17 gadi) no Alūksnes un Apes novada. 

Savukārt no 28. līdz 30.oktobrim organizētas radošo brīvdienu aktivitātes, bet 30.oktobrī 

projektu un iniciatīvu darbnīcas „10 kW radošo citronu” jaunieši organizēja piedzīvojumu nakts 

skrējienu. Pēc šī pasākuma jaunieši izveidoja jaunu balvu – „Jauniešiem draudzīgs uzņēmums”, 

kuru var saņemt par atbalstu jauniešu aktivitātēm.  

 

Darbs ar jaunatni 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs pārskata gadā turpināja organizēt skolēnu 

pašpārvalžu pārstāvju tikšanās. Decembrī pašpārvalžu pārstāvjiem notikušas apmācības par 

savstarpējām attiecībām, komunikāciju un projektu veidošanas pamatiem.  

Novembrī 2 dienas kopā ar Gaujienas vidusskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas pārstāvjiem apmeklēts Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojums, iepazīstot citu skolu 

pašpārvalžu darbu, gūstot kontaktus, rodot idejas pasākumiem,  darba formām. 

Pārskata gadā notikušas vairākas Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes 

tikšanās gan neformālā gaisotnē, lai savstarpēji iepazītos un saliedētos, gan skatot konkrētus 

jautājumus. Novembrī padomes sēdē prezentēti pētījuma „Jaunatnes politikas īstenošanas 

indekss Alūksnes novadā” rezultāti, uz kā pamata plānotas 2014.gada aktivitātes – vizītes 

novada skolās, jauniešu forumi novada pagastos, ieteikumu sniegšana jauniešu biznesa ideju 

konkursa nolikumam. 

Centrs pārskata gadā realizējis projektu „Jaunieša dzīve Alūksnes novadā”, kurā, 

izmantojot jaunatnes politikas ietekmes mērīšanas rīku – jaunatnes politikas īstenošanas 

indeksu, ko piedāvāja Izglītības un zinātnes ministrija, noteikta jauniešu dzīves kvalitāte 
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novadā. Rezultāts neatšķiras no Latvijas vidējā rādītāja, kas ir 51 punkts. Pētījumā iesaistījās 

vairāk nekā 300 visā novada teritorijā dzīvojošu jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Pētījumā tika apskatītas astoņas jomas – izglītība un apmācība, brīvprātīgais darbs, līdzdalība, 

nodarbinātība un uzņēmējdarbība, jaunrade un kultūra veselība un labklājība, sociālā 

iekļaušana un jaunatne un pasaule. Pētījuma rezultāti prezentēti Alūksnes novada domes 

deputātiem, administrācijas pārstāvjiem, skolotājiem, skolu direktoriem, NVO pārstāvjiem 

Jauniešu konsultatīvās padomes pārstāvjiem un citiem jauniešiem. 

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds” un 

biedrība „Astes un ūsas” pārskata gadā parakstījušas pirmās vienošanās ar jauniešiem, kuri 

vēlas veikt brīvprātīgo darbu un par to saņemt apliecinājumu par gūtajām zināšanām un 

prasmēm. 

Jau otro gadu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar Nacionālo bruņoto 

spēku Kājnieku skolu, Alūksnes muzeju un Izglītības pārvaldi organizēja izaicinājumu Alūksnes 

un Apes novada jauniešiem „Pagātnes spēles”, lai sniegtu iespēju jauniešiem attīstīt sadarbības 

prasmes un aktīvā veidā iepazīt Alūksnes puses vēsturi. Šogad tēma bija viduslaiki, kam tika 

piemeklēta arī attiecīga vieta – Alūksnes Pilssala. Dalībnieki – 91 jaunietis no Alūksnes un Apes 

novada skolām.  

Jau trešo reizi Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Alūksnes novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldi organizēja konkursu 13-25 gadus veciem jauniešiem „Es 

sabiedrībai un Latvijai”, lai apzinātu un izceltu jauniešu ieguldījumu novada un Latvijas 

attīstībā. 19 Alūksnes novada jaunieši ieguva apbalvojumu – krūzi ar īpaši konkursam veidotu 

logo „Iedvesmojošais Alūksnes novada jaunietis” un grāmatu. Logo veidoja jaunietis Valts 

Čibals, kurš pats arī 2010.gadā ieguvis šādu apbalvojumu. 

Jauniešu neformālās grupas pārskata gadā īstenojušas 5 konkursā atbalstītos projektus 

– fotoorientēšanos Alūksnē, teātra sporta turnīru Ilzenē, Ilzenes un Alūksnes jauniešu 

sadraudzības pasākumu, jauniešu organizētu netradicionālu sporta spēļu dienu bērniem un 

projektu par neanonimitāti internetā. 

 

Projekti 

 

Ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu 

realizēti brīvprātīgā darba projekti „EVS pagalmā” un „Ieelpo Eiropu 3”, kuru laikā Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centrā darbojās jaunieši no Gruzijas un Portugāles. 

Projektu un iniciatīvu darbnīcas „10 kW radošo citronu” jaunieši iesnieguši divus 

projektus: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā un Alūksnes un Apes novada fondā. 

Atbalstu guvis Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā iesniegtais jauniešu iniciatīvu 

projekts „Iepazīsti Eiropu Alūksnē”, kurš tiks realizēts 2014.gadā. 

Pārskata gadā īstenots ES programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu iniciatīvu projekts 

„Lēciens iespējās”, jau minētais Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Jaunieša dzīve 

Alūksnes novadā”, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Ne-SALIEDĒTIES”, kurā tika 

iegādāts āra aprīkojums pasākumiem, organizēti atraktīvi pasākumi novada jauniešiem. 
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8.1.4. Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2013.gadā 
25.tabula 

Pašvaldības atbalstītie nometņu projektu pieteikumi 

Projekta iesniedzējs, 
nometnes vadītājs 

Nometnes nosaukums Dalībnieku 
skaits 

Pašvaldības 
līdzfinansējums (LVL)  

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs 

„Copes lietas” 
 

20 498,20 

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs 

„Vienā katlā” 
 

20 800,00 

Alūksnes Bērnu un 
jauniešu centrs 

„Karlsons lido atkal” 
 

25 
 

623,82 

Liepnas vidusskola „Lauki – manas mājas” 20 319,00 

Bejas pamatskola „Raibā nedēļa” 25 495,55 

Malienas pamatskola  „Solis” 20 589,94 

Alsviķu arodskola „Vāvere ritenī” 20 499,80 

Alūksnes evaņģēliski 
luteriskā draudze 

„Ceļš” 
 

20 
 

1111,00 

Kopā 170 4937,31 

 

8.2. Pedagogu tālākizglītība 
26.tabula 

Alūksnes novada pedagogu tālākizglītības kursi 

Kursu nosaukums Stundu 
skaits  

Pedagogu 
skaits 

Finansējums 

Angļu valodas skolotāju profesionālo un 
pedagoģisko kompetenču pilnveide 

18 20 projekts 

Interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu 
sagatavošanai 

12 94 projekts 

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 
skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču 
pilnveide 

24 8 projekts 

Pirmsskolas izglītības skolotājiem „Attīstības 
traucējumu pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti” 

6 85 projekts 

Vizuālās mākslas skolotājiem  12 15 pašvaldība 

Praktisks seminārs filmu veidošanā ar programmu 
„Windows Live Movie Maker” 

3 13 pašvaldība 

Latviešu valodas skolotājiem „Skolēnu radošā un 
pētnieciskā darbība latviešu valodas un literatūras 
stundās pamatskolā” 

12 29 pašvaldība, 
valsts 

Pirmsskolas izglītības skolotāju profesionālo un 
pedagoģisko kompetenču pilnveide 

36 31 projekts 

 
Pedagogu atbalstam novadā darbojas 20 mācību priekšmetu un jomu metodiskās 

apvienības. 2013.gadā otro kvalitātes pakāpi ieguva 1 pedagogs, trešo kvalitātes pakāpi – 25 
pedagogi. 
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9. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 
 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

Rādītājs Vērtība, latos 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta 

pasākumiem  296 227 

no 

tā 

sociālā palīdzība 237 680 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

apmaksātie sociālie pakalpojumi 38 286 

citi atbalsta pasākumi un kompensācijas 

iedzīvotājiem 20 261 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas 

izdevumi 199 617 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 351 593 

 

9.1. Ienākumu testēto pabalstu saņēmēju raksturojums 
 

9.1.1. Pēc ģimenes sastāva 

 

Testētos pašvaldības sociālos pabalstus saņēmušas 689 ģimenes (1581 persona), tajā 

skaitā: 

266 ģimenes (1020 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 94777 LVL, 

9 ģimenes (22 personas) kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 1382  LVL, 

325 ģimenes (439 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 88459  LVL, 

89 ģimenes (100 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 10220  LVL. 

 

9.1.2. Pēc ienākumu līmeņa uz 1 ģimenes locekli mēnesī 

 

Testētos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus 192971  LVL apmērā pārskata gadā 

saņēmušas 661 ģimenes (1512 personas) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu un 1867  LVL 

apmērā 28 ģimenes (69 personas) virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa.  
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9.2. Ienākumu testēto pabalstu izmaksa  
 

9.2.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 

Šim pabalstam pārskata gadā izlietoti 136814  LVL. Pabalsts piešķirts 464 ģimenēm 

(960 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

lielums vienai personai gadā bijis 142  LVL, bet mēnesī – 23  LVL, vidējais minētā pabalsta 

saņemšanas ilgums vienai personai bijis 6,02 mēneši. 

 

9.2.2. Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts 34294  LVL apmērā. Tas piešķirts 362 

ģimenēm (764 personām). 136 ģimenēm (307 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres un 

komunālo maksājumu segšanai 8942  LVL, 315 ģimenēm (658 personai) – kurināmā iegādei 

25352  LVL.  

 

9.2.3. Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības 

pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai 

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai pārskata gadā piešķirti 23730  LVL apmērā un tos 

saņēmušas 316 ģimenes (570 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem 19527  LVL piešķirts ēdienam 259 ģimenēm (458 

personām), 245  LVL piešķirts apģērbam 18 ģimenēm (41 personai), 3138  LVL veselības 

aprūpei 88 ģimenēm (125 personai), 820  LVL piešķirts obligātajai izglītībai 9 ģimenēm (10 

personām).  

 

9.3. Bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas piešķirtie 

pabalsti 
   

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu testēšanas, 2013.gadā izlietoti 42842  LVL un tie piešķirti 133 ģimenēm (165 

personām). Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 12890  LVL apmērā 101 ģimenei 

(125 personām). 

 

9.4. Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pabalsti 
 

Citiem ārējos tiesību aktos noteiktiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 

pārskata gadā izlietoti 29952  LVL. Šie pabalsti piešķirti 35 ģimenēm (45 personām). 



Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats 
 

87 

29 personas no šī skaita saņēmušas pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam 

bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Šim pabalstam izlietoti 13503  LVL. Tajā skaitā 

450  LVL piešķirti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai 5 personām, 875  LVL 

– vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, bet 28 personas, 

kas turpina mācības, saņēmušas pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, kopumā 12178  LVL. 

Pabalstos audžuģimenēm pārskata gadā izmaksāti 16449  LVL, tajā skaitā ikmēneša 

pabalsts bērna uzturam piešķirts 11 ģimenēm (16 personām) 14105  LVL apmērā un pabalsts 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķirts 9 ģimenēm (14 personām) Ls2344 apmērā. 

 

9.5. No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošināja 

piecās savas pašvaldības institūcijās un pirka sociālos pakalpojumus no 7 citām pašvaldībām 

vai to institūcijām. Trīs no institūcijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus Alūksnes novadā, ir 

Sociālā dienesta struktūrvienības. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2013.gadā 

saņēmušas 278 personas par 351593  LVL, bet 24 personām pašvaldība sociālos pakalpojumus 

pirkusi no citām pašvaldībām vai to institūcijām, veicot savstarpējos norēķinus 38286  LVL 

apmērā. Pašvaldība sniegusi arī cita veida sociālo atbalstu un pakalpojumus iedzīvotājiem 

20261  LVL apmērā. 

 

9.5.1. Biroja „Aprūpe mājās” sniegtie sociālie pakalpojumi 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības biroja „Aprūpes mājās” sniegtajiem 

sociālajiem pakalpojumiem pārskata gadā izlietoti 47290 LVL. 

Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 117 personas, tajā skaitā 112 

pensijas vecuma personas, 4 pilngadīgas personas ar invaliditāti, 1 persona ar funkcionāliem 

traucējumiem. Pakalpojumus iedzīvotājiem visā novada teritorijā sniedza 3 mobilās aprūpes 

vienības. Tika uzsākta specializētā transporta pakalpojuma sniegšana personām, kuras 

pārvietojas ratiņkrēslā, lai nodrošinātu tām sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu 

saņemšanu. 

  

9.5.2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtie sociālie pakalpojumi 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem sociālajiem 

pakalpojumiem pārskata gadā izlietoti 305433  LVL, tajā skaitā 267147  LVL savas pašvaldības 

institūcijā - Sociālās aprūpes centrā „Alūksne” nodrošināto pakalpojumu apmaksai un 38286 

 LVL par sociālajiem pakalpojumiem, ko pašvaldība pirkusi no citām pašvaldībām.  
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Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtos sociālos 

pakalpojumus bērniem Alūksnes novada pašvaldība pirkusi no citām pašvaldībām par 18159 

 LVL, pieaugušajiem par kopējo summu 20127  LVL apmērā. 

Sociālās aprūpes centra „Alūksne” nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2013.gadā 

saņēmušas 115 personas. Pašvaldība pirkusi 24 personām sociālos pakalpojumus no citām 

pašvaldībām, tajā skaitā 6 bērniem un 18 pieaugušām personām. 

 

9.5.3. Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība Dienas aprūpes centrs „Saules stars” 

2013.gadā sniedzis pakalpojumu 17 klientiem, tajā skaitā 15 personām ar garīga un 2 

personām ar fiziska rakstura traucējumiem. Līdz 2013.gada 30.jūnijam šo pakalpojumu 

finansēja ESF projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes 

novadā”. No pašvaldības budžeta gada laikā pakalpojuma sniegšanai izlietoti 17092  LVL. 

 

9.5.4. Naktspatversmes pakalpojums 

 

Alūksnes novada Naktspatversme kā Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība 

uzsāka darbību 2012.gada oktobrī. 2013.gada laikā naktspatversmes pakalpojumu saņēma 29 

klienti, kuri ir bijuši bez mājokļa un atradās Alūksnes novada teritorijā. Šī pakalpojuma 

nodrošināšanai izlietoti 20064  LVL.  
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10. KULTŪRA 
 

10.1. Alūksnes novada tautas, kultūras, saieta nami 
 

 
34.attēls. Muzeju nakts pasākumi Viktora Ķirpa Ates muzejā 

 

2013.gads Alūksnes novada kultūras dzīvē bija radošu, nozīmīgu un paliekošu notikumu 

un aktivitāšu bagāts. Nozīmīgākie pasākumi bija Gada balvas ceremonija kultūrā un sportā, 

Alūksnes ezera Zušu svētki „Bute zuti precēt brauc” un Lielās Līgo lustes Alūksnē, tradicionālais 

pasākums „Krievu Meteņdiena” Pededzē, 12.Alūksnes un Apes novadu Grāmatu svētki, 

3.Alūksnes novada svētki, 2.Alūksnes novada Senioru svētki Veclaicenē, Alūksnes pilsētas 

Tautas nama 75 gadu jubilejas cikls,  novada mazo vokālistu konkurss „Cālis”, Saules saukšanas 

pasākumi Alūksnē un Jaunlaicenē, Muzeju nakts aktivitātes visos novada muzejos, 

Jaunlaicenes Muižas svētki, Alūksnes pilsētas svētki, starptautiskais festivāls „Igauņu diena 

Veclaicenē”, Darītāju festivāls Zeltiņos, Latvijas Tautas frontes 25 gadu atceres pasākumi un 

izstāde, ziedu paklāja veidošana Baltijas ceļa atceres pasākumā, Bānīša svētki Alūksnē, svinot 

mazbānīša 110 gadus, Pļaujas svētki Viktora Ķirpa Ates muzejā. 
27.tabula 

Pasākumu un apmeklētāju skaits Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namos 

2013.gadā 

Iestāde 
Pasākumi 

kopā 
Maksas 
norises 

Bezmaksas 
norises 

Apmeklētāji 
kopā 

Maksas 
apmeklētāji 

Bezmaksas 
apmeklētāji 

Citu 
organizāciju 

pasākumi 

Apmeklētāju 
skaits 

Izbraukuma 
norises 

Alsviķu 
kultūras 

nams 
76 29 47 4664 2335 2329 25 863 20 

Alūksnes 
pilsētas 

Tautas nams 
206 46 160 33951 17409 16542 29 2409 0 

Annas 
kultūras 

nams 
21 3 18 810 95 715 0 0 10 
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Ilzenes SKIM 
„Dailes” 

58 17 41 3860 1070 2790 15 1145 10 

Kolberģa 
tautas nams 

43 13 30 3069 950 2119 14 599 16 

Jaunannas 
tautas nams 

78 11 67 2539 660 1879 16 808 24 

Jaunlaicenes 
tautas nams 

51 16 35 4329 1387 2942 3 60 24 

Liepnas 
tautas nams 

25 9 16 1597 592 1005 0 0 8 

Malienas 
tautas nams 

20 15 5 1382 1088 294 0 0 9 

Mālupes 
saieta nams 

32 11 21 3747 1420 2327 5 464 23 

Māriņkalna 
tautas nams 

51 8 43 3266 643 2623 9 1130 25 

Mārkalnes 
tautas nams 

38 12 26 1500 482 1018 8 202 13 

Pededzes 
tautas nams 

76 15 61 4559 899 3660 13 432 23 

Veclaicenes 
tautas nams 

41 8 33 4600 500 4100 1 500 21 

Zeltiņu 
tautas nams 

32 12 20 3511 1268 2243 0 0 15 

Kopā 848 225 623 77384 30798 46586 138 2728 241 

 

Jūlijā Alūksnes novads tika plaši pārstāvēts XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētkos Rīgā. Tajos piedalījās 23 novada amatierkolektīvi ar 513 dalībniekiem. 
28.tabula 

Alūksnes novada amatierkolektīvi Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieki 

2013.gadā 

Svētku dalībnieki/kolektīvi Vadītājs 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris Sandors un Ilze Līviņi 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu  deju 
kolektīvs „Pastalnieki” Inga Meirāne 

Alūksnes bērnu un jauniešu centra jauniešu  deju kolektīvs 
„Enku Drenku” Daiga Ozoliņa 

Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopa „Jukums” Agris un Inita Veismaņi 

Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju koris „Atzele” Jānis Baltiņš, Ina Perevertailo 

Alūksnes pilsētas Tautas nama jauktais koris „Dzelme” Ināra Kravale 

Alūksnes pilsētas Tautas nama jauktais koris „Sonus” Ināra Kravale, Vita Vērdiņa 

Alūksnes pilsētas Tautas nama senioru koris „Brūklenājs” Sarmīte Brīdaka-Eliase 

Alūksnes pilsētas Tautas nama Ulda Sedlenieka Alūksnes 
Tautas teātris „Slieksnis” Daiga Bētere 

Alūksnes pilsētas Tautas nama Tautas lietišķās mākslas 
studija „Kalme” Renāte Pilipa 

Alūksnes Mūzikas skolas koklētāju ansamblis „Saulīte” Inga Kalniņa 

Alsviķu kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa „Jandāls” Ilze Līviņa 

Alsviķu kultūras nama senioru deju kolektīvs „Vēlreiz” Ilze Līviņa 

Kolberģa tautas nama vidējās paaudzes deju kopa 
„Kolberģis” Laila Jirgensone 

Malienas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Maliena” Tekla Cinglere 
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Jaunannas tautas nama vidējās paaudzes deju kopa 
„Jaunanna” Aiva Vilciņa 

Jaunlaicenes folkloras kopa „Putnis” Inga Ārste 

Ziemera un Mārkalnes pagastu sieviešu koris „Elisa” Ilze Briediņa 

Ziemera pagasta folkloras kopa Ilze Briediņa 

Mālupes Saieta nama jauniešu deju kolektīvs Ināra Orbidāne 

Liepnas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Brigita Bijone 

Pededzes tautas nama jauniešu deju kolektīvs Ludmila Uglovska 

Pededzes pagasta folkloras kopa „Labā oma” Tamāra Jakobsone 

 

Liels notikums jūlijā bija sadraudzības nedēļa Francijas pilsētā Marsanēlakotē, kurā 

piedalījās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris un Alūksnes novada 

pašvaldības pārstāvji. 

 

2013.gada sezonā novada tautas, kultūras un saieta namos darbojās 74 

amatierkolektīvi ar 1047 dalībniekiem.  
29.tabula 

Amatiermākslas kolektīvu un dalībnieku skaits Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta 

namos 

Iestāde 
Kolektīvi 

kopā 
Pieaugušo 
kolektīvi 

Bērnu 
kolektīvi 

Dalībnieki 
kopā 

Pieaugušie Bērni 
Interešu 

klubi 
Dalībnieki 

Alsviķu kultūras 
nams 

7 5 2 88 55 33 1 28 

Alūksnes pilsētas 
Tautas nams 

9 9 0 276 276 0 0 0 

Annas kultūras 
nams 

3 3 0 27 27 0 0 0 

Ilzenes SKIM 
„Dailes” 

3 3 0 28 28 0 0 0 

Kolberģa tautas 
nams 

5 5 0 75 75 0 2 32 

Jaunannas tautas 
nams 

5 3 2 74 52 22 0 0 

Jaunlaicenes 
tautas nams 

5 5 0 46 46 0 1 8 

Liepnas tautas 
nams 

5 5 0 57 57 0 0 0 

Malienas tautas 
nams 

3 3 0 28 28 0 0 0 

Mālupes saieta 
nams 

4 4 0 42 42 0 0 0 

Māriņkalna tautas 
nams 

4 4 0 58 58 0 1 37 

Mārkalnes tautas 
nams 

2 2 0 37 37 0 0 0 

Pededzes tautas 
nams 

5 4 1 65 60 5 0 0 

Veclaicenes 
tautas nams 

7 6 1 59 53 6 0 0 

Zeltiņu tautas 
nams 

7 5 1 87 69 18 0 0 
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Visu nozaru amatierkolektīvi rādīja savu sniegumu ikgadējās skatēs novadā, vokālie 

ansambļi startēja reģiona skatē, Tautas teātris „Slieksnis” ar labiem panākumiem piedalījās 

fināla skatē Rīgā, Dailes teātrī, skolotāju koris „Atzele” piedalījās starptautiskā mūzikas 

konkursā Itālijā un ieguva godalgotas vietas, tāpat arī deju kopa „Jukums” ar labiem 

panākumiem startēja konkursā Krievijā. Arī citi novada amatierkolektīvi aktīvi piedalījās 

pasākumos novadā, Latvijā, Igaunijā, Krievijā.  

  

Alūksnes novada 15 tautas, kultūras un saieta namos strādāja 89 darbinieki, no kuriem 

15 bija iestādes vadītāji, 50 – speciālisti, tai skaitā arī amatierkolektīvu vadītāji. 
30.tabula 

Informācija par Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namu darbiniekiem 

Iestāde Kopā Vadītāji Speciālisti Pārējie 
Augstākā 
izglītība 

Vidējā 
profesionālā 

Vidējā 
izglītība 

Pamatizglītība 

Alsviķu kultūras 
nams 

5 1 3 1 2 2 1 0 

Alūksnes 
pilsētas Tautas 

nams 
18 1 11 6 13 3 2 0 

Annas kultūras 
nams 

5 1 3 1 4 1 0 0 

Ilzenes SKIM 
„Dailes” 

6 1 2 3 4 2 0 0 

Kolberģa tautas 
nams 

7 1 5 1 3 4 0 0 

Jaunannas 
tautas nams 

6 1 4 1 5 0 0 1 

Jaunlaicenes 
tautas nams 

3 1 1 1 1 1 1 0 

Liepnas tautas 
nams 

8 1 6 1 4 3 1 0 

Malienas tautas 
nams 

6 1 2 3 4 2 0 0 

Mālupes saieta 
nams 

4 1 2 1 4 0 0 0 

Māriņkalna 
tautas nams 

4 1 1 2 1 3 0 0 

Mārkalnes 
tautas nams 

4 1 2 1 2 2 0 0 

Pededzes tautas 
nams 

5 1 2 2 3 2 0 0 

Veclaicenes 
tautas nams 

4 1 3 0 3 1 0 0 

Zeltiņu tautas 
nams 

4 1 3 0 2 2 0 0 

 

10.2. Alūksnes novada muzeji 
 

Alūksnes novadā pārskata gadā strādāja 3 valsts akreditētie muzeji – Alūksnes muzejs, 

Jaunlaicenes muižas muzejs un Viktora Ķirpa Ates muzejs, kā arī 4 pagastu neakreditētie 

muzeji un 7 citi muzeji un vēstures istabas. 
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Alūksnes muzejs 

 

2013.gadā Alūksnes muzeja krājums papildināts ar 560 vienībām, tai skaitā 122 

pamatkrājuma vienības, notikušas 4 pētnieciskās ekspedīcijas, konservētas un restaurētas 4 

krājuma vienības – 2 krēsli un 2 ogles zīmējumi, pamatekspozīcijās un izstādēs eksponēta 171 

pamatkrājuma vienība, pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā izmantotas 1580 

krājuma vienības, deponēta 21 krājuma vienība, veikta esības pārbaude 1455 pamatkrājuma 

vienībām. 

Gatavojot vienoto Alūksnes pilsētas vēstures un arheoloģijas ekspozīciju, 2013.gadā 

turpināts darbs pie 7 pētnieciskā darba tēmām. Pētnieciskā darba rezultātā publicēts 1 

pētnieciskais raksts, izstrādāti un uzsākti īstenot 9 izglītojošo programmu scenāriji. 

Kopējais muzeja apmeklējums pārskata gadā sasniedza 14349, tika atklātas 15 izstādes, 

eksponētas 2 iepriekš atklātas ekspozīcijas, atjaunota un pilnveidota 1 iepriekš atklāta 

ekspozīcija. Muzejā notikušas 87 ekskursijas, 50 izglītojošas nodarbības, 3 lekcijas un 36 citi 

tematiski pasākumi. Ārpus muzeja eksponēta 1 izstāde trīs vietās, kuru kopumā apmeklējuši 

629 apmeklētāji. 

 

 
35.attēls. Alūksnes muzejā 2013.gadā notika tikšanās ar ERAF projekta „Divas ainavu parku pērles 

Austrumeiropā” partneriem – Pavlovskas muzejrezervāta pārstāvjiem 

 

Veikti vairāki saimnieciski pasākumi – noslēgušies Jaunās pils otrā stāva pārsedzes siju 

remontdarbi, veikts kosmētiskais remonts 3 muzeja izstāžu zālēs un 2 muzeja administrācijas 

telpās, ierīkota ugunsdrošības signalizācija pils bēniņu telpās, veikta centrālās siltumapgādes 

sistēmas savienošana ar pils apkures sistēmu. Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

atbalstu muzeja dokumentu/iespieddarbu krātuve aprīkota ar funkcionāliem metāla 

plauktiem, savukārt projekta Nr.ELRI-191 „ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: 

cooperation to protect archaeological  heritage /AAC” („Arheoloģija, vara un sabiedrība: 

sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai/AAC”) ietvaros muzeja pētnieku/lasītavas 
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telpai iegādāti metāla kartotēku un dokumentu skapji krājuma uzskaites dokumentācijas 

uzglabāšanai. 

 Pārskata periodā muzejs sagatavojis un realizējis 5 finanšu piesaistes projektus: 2 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektus un 3 VKKF projektus, kopumā saņemot 

finansējumu 4820 LVL apmērā.  

 

Jaunlaicenes muižas muzejs 

 

 Pārskata gadā Jaunlaicenes muižas muzeja krājums papildināts ar 440 vienībām, tai 

skaitā 159 pamatkrājuma vienības, eksponētas 138 pamatkrājuma vienības, deponētas 5 

krājuma vienības. 

Sagatavoti 2 pamatekspozīciju plāni un 1 izstāžu plāns, kuri veiksmīgi realizēti, pētītas 8 

tēmas, publicēts 1 pētnieciskais raksts.  

Muzejs 2013.gadā piedāvāja 7 izglītojošās programmas. Muzejā viesojušies 3773 

apmeklētāji, atklāta 1 jauna izstāde, 1 jauna pamatekspozīcija un atjaunota pamatekspozīcija. 

Eksponēta 1 iepriekš atklāta pastāvīgā ekspozīcija un 1 iepriekš atklāta izstāde, notikušas 148 

ekskursijas, 123 izglītojošas nodarbības, 2 lekcijas un 27 citi tematiski pasākumi. 

Pārskata gadā atbalstīts un realizēts projekts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu 

2800 LVL apmērā. Rezultātā pabeigta pamatekspozīcijas „Jaunlaicenes muiža” vizuālās un 

informatīvās kvalitātes uzlabošana un izveidota jauna pamatekspozīcija „Malēnieši Opekalna 

draudzē”. 2013.gadā atbalstīts arī projekts „Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārna un 

fasādes renovācija” par 21408 LVL, tā īstenošana notiks 2014.gadā. 

 

 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 

 

Pārskata periodā muzeja krājums papildināts par 237 vienībām, no tām 29 

pamatkrājuma vienības. Eksponētas 1372 vienības, tai skaitā 864 pamatkrājuma vienības, 

deponētas 30 krājuma vienības, tai skaitā 26 pamatkrājuma vienības. 

 Sagatavots un veiksmīgi realizēts 1 izstāžu plāns, pētītas 4 tēmas, krājuma zinātniskajā 

inventarizācijā jaunizveidotas 17 zinātniskās kartītes. 

 Pārskata gadā muzejs strādājis ar 8 izglītojošām programmām, tai skaitā, izveidotas 4 

jaunas. Muzeju apmeklējuši 4943 viesi. Muzeja darbinieki vadījuši 31 ekskursiju, notikušas 35 

muzejpedagoģiskās norises un 5 citi muzeja rīkotie pasākumi. 

 Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projekta atbalstu izgatavotas 7 

pamatkrājuma priekšmetu kopijas 599 LVL vērtībā. Vidzemes plānošanas reģiona Kultūras 

programmā iegūts finansējums linu apstrādes procesa saglabāšanai un iedzīvināšanai 999 LVL 

apmērā. Ar Alūksnes novada pašvaldības atbalstu sagatavots un apstiprināts projekts 

„Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības 

nodrošināšana sabiedrībai” ELFLA pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” 

ietvaros 132465 LVL apjomā. 
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 2013.gadā Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs veiksmīgi akreditēts līdz 

2018.gadam. 

 

Alūksnes novadā pārskata gadā strādāja 4 pagastu muzeji – Zeltiņu muzejs, Bejas 

novadpētniecības centrs, Pededzes pagasta muzejs un Veclaicenes pagasta muzejs.  

Zeltiņu muzeja krājums pārskata periodā papildināts ar 78 vienībām, notikušas 6 

ekspedīcijas, muzeju apmeklējuši 1077 apmeklētāji, atklātas 3 izstādes, eksponētas 3 iepriekš 

atklātas ekspozīcijas, novadītas 68 ekskursijas. 

Bejas novadpētniecības centra krājums papildināts ar 11 vienībām, notikusi 1 

ekspedīcija, deponētas 35 krājuma vienības, strādāts pie 3 pētnieciskā darba tēmām, uzsāktas 

6 jaunas izglītojošas programmas, novadpētniecības centru apmeklējuši 3257 apmeklētāji, 

atklātas 9 izstādes, eksponētas 5 iepriekš atklātas ekspozīcijas, notikusi 61 ekskursija, 46 

izglītojošas nodarbības, 17 citi tematiski pasākumi. Veikti arī vairāki nozīmīgi saimnieciski 

pasākumi – klēts telpas kosmētiskais remonts, izstāžu stendu atjaunošana, strādāts pie klēts 

būvniecības plānošanas. 

 

 
36.attēls. Bejas novadpētniecības centrs 2013.gadā rīkojuma pasākumu „Caur skaidām pie formām” 

 

Pededzes pagasta muzeju pārskata periodā apmeklējuši 1063 apmeklētāji, notikušas 

22 ekskursijas un 12 tematiski pasākumi, eksponētas 8 izstādes un 1 pastāvīgā ekspozīcija. 

Veclaicenes pagasta muzeja krājums papildināts ar 6 jauniegūtām krājuma vienībām, 

muzeju apmeklējuši 863 apmeklētāji, atklātas 3 izstādes un eksponēta 1 iepriekš atklāta 

ekspozīcija, bijušas 19 ekskursijas un 6 izglītojošas nodarbības. 

Pārskata gadā apmeklētājiem pieejamas bijušas arī citi novadpētniecības materiālu 

krātuves - Malienas pagasta novadpētniecības istaba, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

muzejs, Strautiņu pamatskolas vēstures istaba, Mārkalnes pamatskolas vēstures un 

novadpētniecības istaba, Liepnas vidusskolas vēstures istaba, Ziemeru pamatskolas vēstures 

istaba un Jaunannas pamatskolas vēstures istaba. 
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10.3. Alūksnes novada pašvaldības publiskās bibliotēkas 
 

Alūksnes novadā darbojošos bibliotēku skaits 2013.gadā nav mainījies. Novada 

teritorijā pārskata gadā darbojās Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka, 17 

pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 580 iedzīvotājiem), 14 vispārizglītojošo skolu 

bibliotēkas, 1 arodskolas bibliotēka, 1 augstskolas filiāles bibliotēka, 1 slimnīcas bibliotēka. 

Novada lielākajos pagastos - Alsviķu un Jaunalūksnes - ir pa divām bibliotēkām, pārējos 

pagastos lasītājus apkalpo pa vienai bibliotēkai, Kalncempjos bibliotēka strādā nepilnu darba 

laiku. Visas pašvaldību bibliotēkas ir reģistrētas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā, ir 

akreditētas. Pagastu bibliotēkām atkārtota akreditācija paredzēta 2015.gadā. 

Bibliotēku darbinieki ar savām organizētajām aktivitātēm iesaistījušies gan novada, 

pagastu kultūras dzīvē un sabiedriskajās aktivitātēs, gan piedalījušies valsts nozīmes 

pasākumos. 

2013.gadā pieaugusi bibliotēku izmantojamība - fiziskie apmeklējumi palielinājušies par 

2222, virtuālie apmeklējumi – par 2250, bibliotēkās reģistrēti 5648 lietotāji, kas ir par 239 

vairāk kā 2012.gadā, no bibliotēku krājumiem izmantotas 186071 vienības. 35% no visiem 

bibliotēkās reģistrētajiem lietotājiem ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Alūksnes 

novada publiskajās bibliotēkās lasa 31% iedzīvotāju.  
31.tabula 

Alūksnes novada publisko bibliotēku vidējie darba kvalitātes rādītāji  

Rādītājs Alūksnes pilsētas bibliotēka Pagastu bibliotēkas 

Iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums % 27% 34% 

Bibliotēku fizisko apmeklējumu skaits uz 
1 lasītāju 

17,8 22,3 

Bibliotēku izsniegums uz 1 lasītāju 29 35,6 

Pašvaldības 1 lasītājam grāmatām 
iztērēja (LVL) 

1,95 4,30 

Pašvaldības 1 lasītājam periodikai 
iztērēja 

0,87 2,08 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju 
(LVL) 

37 39 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 
iedzīvotāju (LVL) 

10,06 13,3 

Jauno grāmatu skaits uz 1 lasītāju 0,56 1,15 

Bibliotēku krājuma apgrozība 1,44 1,07 

Bibliotēku dokumentu skaits uz 1 
lasītāju 

20,2 33,2 

 

Galvenās prioritātes bibliotēku krājuma komplektēšanā un organizācijā: regulāri 

papildināt krājumu ar vērtīgiem izdevumiem, sabalansējot finanšu līdzekļus ar vajadzībām; 

veikt krājuma kvalitātes uzlabošanu, rekomplektējot krājumu no maz izmantotās, novecojušās 

literatūras; pabeigt krājumu rekataloģizāciju visās pagastu bibliotēkās; rast iespēju papildināt 

krājumus, piesaistot papildus līdzekļus pašvaldību finansējumam. 
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Alūksnes novada pašvaldība bibliotēku krājumu komplektēšanai atvēlējusi 27853 LVL, 

kas ir par 1805 LVL jeb 6,5% vairāk kā 2012.gadā. Finansējums pieaudzis vai palicis nemainīgs 

12 bibliotēkām (Alsviķos, Annā, Ilzenē, Bejā, Jaunlaicenē, Kalncempjos, Malienā, Mārkalnē, 

Pededzē, Strautiņos, Zeltiņos, Veclaicenē), pārējām bibliotēkām finansējums krājumam 

samazinājies nenozīmīgi. 
32.tabula 

Pašvaldības finansējums grāmatām, periodikai, krājumam 2013.gadā 

Rādītājs Alūksnes pilsētas 
bibliotēka 

Pagastu 
bibliotēkas 

Pašvaldības finansējums grāmatām uz 1 lasītāju (LVL) 1,95 4,30 

Pašvaldības finansējums periodikai uz 1 lasītāju (LVL) 0,87 2,08 

Pašvaldības finansējums krājumam uz 1 lasītāju (LVL) 2,82 6,38 

Pašvaldības finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju 
(LVL) 

0,77 2,17 

 
2013.gadā VKKF atbalsts bibliotēku krājumu komplektēšanā saņemts, pateicoties 

Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālā bibliotēkas izstrādātajam kultūras 

projektam. Alūksnes pilsētas bibliotēka piedalījās minētajā projektu konkursā „Latviešu 

oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” un guva atbalstu, tā rezultātā Alūksnes novada 

pašvaldības bibliotēkas saņēma divas latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekcijas - kopumā 

146 eksemplārus izdevumu 800 LVL vērtībā.  

Vērtīgs bibliotēku krājuma papildinājums 2013.gada nogalē saņemts arī no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas: programmu „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana 

pašvaldības publiskajās bibliotēkās visos Latvijas reģionos” un „Nevalstisko organizāciju 

atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” ietvaros saņemti 26 eksemplāri 

izdevumu 189 LVL vērtībā. 

2013.gadā bibliotēku krājumi papildinājušies ar 5129 grāmatām, tai skaitā 1198 

grāmatām bērniem līdz 4.klasei un 7888 eksemplāriem preses izdevumu. Ierobežotā 

finansējuma dēļ ir nepietiekams audiovizuālo dokumentu - jaunieguvumu skaits, jo, balstoties 

uz lietotāju pieprasījumu,  par prioritāti tomēr tiek izvirzīta iespiesto izdevumu komplektēšana. 

Regulāri veicot krājuma rekomplektēšanu no nepieprasītiem, novecojušiem 

izdevumiem, tiek nodrošināta krājuma aktualitāte - 2013.gadā no novada bibliotēku 

krājumiem izslēgta 13881 vienība. 

Reģionālo kopkatalogu veido Alūksnes pilsētas bibliotēka un 17 Alūksnes novada 

pašvaldības publiskās bibliotēkas, 4 Apes novada pašvaldības publiskās bibliotēkas, Alūksnes 

pilsētas sākumskolas bibliotēka, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka. Kopējais 

ierakstu skaits elektroniskajā kopkatalogā – ap 36 500.  

No 2004.gada 1.janvāra tiek veidota elektroniskā novadpētniecības datu bāze, 

izmantojot informācijas sistēmu “Alise”, ierakstu skaits ap 7400. Visas bibliotēkas iesaistās 

novadpētniecības darbā un informācijas apkopošanā. Tiek veidota pašvaldības dokumentu 

datu bāze, ierakstu skaits - ap 685. 
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Krājumu rekataloģizācija pilnībā pabeigta visās Alūksnes novada publiskajās bibliotēkās. 

Automatizētā lietotāju apkalpošana: izsniegšana/saņemšana notiek 15 novada publiskajās 

bibliotēkās. Automatizēto iespieddarbu saņemšanu/izsniegšanu plānots ieviest 2014.gadā 

pēdējās 3 bibliotēkās – Ilzenes, Bejas un Pededzes bibliotēkās. 

2013.gadā veikta inventarizācija Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas krājumā un 

Jaunannas bibliotēkā. 

 

 
37.attēls. Krustvārdu mīklu minētāju tikšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

 

Pēc bibliotēku krājuma izmantošanas viens no pieprasītiem bibliotēku pakalpojumiem 

ir izdrukas, kopēšana un skenēšana, pieprasītas ir arī konsultācijas datora un interneta 

izmantošanā. Lietotāju apmācību bibliotēku darbinieki veic pārsvarā individuāli, grupu 

apmācības ir notikušas tikai Alūksnes pilsētas un Alsviķu pagasta bibliotēkās. Arvien 

populārākas kļūst konsultācijas, kas saistītas ar elektronisku dokumentu nosūtīšanu, 

norēķināšanos par pakalpojumiem, e-pārvaldi. 

Pateicoties Alūksnes pilsētas bibliotēkas izsludinātajam konkursam pagastu 

bibliotēkām „Es stāstu par savu bibliotēku”, kura mērķis bija popularizēt bibliotēku 

pakalpojumus e-vidē, aktualizēt bibliotēku vietējā satura informācijas publicēšanu Latvijas 

Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, ievērojami veicināta bibliotēku aktivitāte savu bibliotēku 

profilu izstrādē un pilnveidē, regulārā informācijas ievietošanā Latvijas Bibliotēku portālā. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir izveidots bibliotēkas profils www.draugiem.lv/apb, kur 

tiek ievietotas interesantākās ziņas un foto par bibliotēkas pasākumiem, jaunajām grāmatām, 

konkursiem utt. 2013.gadā atjaunots arī bibliotēkas Twitter konts. 

2013.gadā arī Alūksnes novada pašvaldība savu iespēju robežās ir atbalstījusi savas 

bibliotēkas datoru un citas biroja tehnikas iegādē. Alūksnes novadā 8 bibliotēkās – Alsviķu, 

Mālupes, Veclaicenes, Jaunannas, Zeltiņu, Strautiņu, Jaunlaicenes un Pededzes iegādāta 

datortehnika. 
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Pārskata gadā vislielāko atsaucību guvusi bibliotēku dalība lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”, kurā piedalījās 9 publiskās bibliotēkas un 3 skolu 

bibliotēkas. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka iesniedza pieteikumu dalībai UNESCO LNK  “Stāstu 

bibliotēku” tīklā un ir viena no 33 Latvijas bibliotēkām, kas veicinās stāstīšanas tradīciju savās 

kopienās. 

2013.gadā turpinājās Alūksnes pilsētas bibliotēkas VKKF atbalstītā projekta „Lasītprieks 

kopā ar rakstnieku” realizācija. Jaunalūksnes bibliotēka turpināja īstenot VKKF atbalstīto 

projektu „No rakstītā vārda līdz tikšanās priekam bibliotēkā”. Alūksnes pilsētas bibliotēka kopā 

ar Madonas bibliotēku kā sadarbības partneri iesaistījušās Gulbenes bibliotēkas projektā 

„„Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē”, kura rezultātā bibliotēkās Alūksnē un Madonā 

darbojas centra filiāles. Finansējums projekta ietvaros tiek saņemts dažādu aktivitāšu 

realizēšanai. 

Pārskata gadā tikai 3 bibliotēkās ir veikti lielāki vai mazāki remontdarbi: Veclaicenes 

bibliotēkā nomainīti apkures radiatori, Mārkalnes bibliotēkā nomainīts grīdas segums lasītavā, 

atjaunots sienu krāsojums, labiekārtota telpa, Alūksnes pilsētas bibliotēkā nomainītas ēkas 

ārdurvis un grīdas segums abonementā. Jaunus grāmatu plauktus iegādājušās Liepnas, 

Malienas, Jaunalūksnes, Ilzenes, Pededzes bibliotēkas, Mārkalnes bibliotēkā labiekārtota 

lasītava un bērnu stūrītis, arī Māriņkalna bibliotēkas bērnu istaba papildināta ar jaunu galdiņu 

un krēsliem. 

2013.gadā Alūksnes novada pašvaldības bibliotēkās notikuši 255 tematiski pasākumi un 

638 izstādes. 
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11.  SPORTS 
 

Novada iedzīvotāju lietderīga brīvā laika izmantošanai un fizisko aktivitāšu 

nodrošināšanai 2013.gadā sarīkoti vairāk nekā 60 sporta pasākumi. Nozīmīgu vietu iedzīvotāju 

vidū ieņēmušas sacensības basketbolā, volejbolā, galda tenisā, hokejā, florbolā, orientēšanā, 

slēpošanā, minifutbolā, pludmales volejbolā un vēl vairākos citos sporta veidos. Daudzi novada 

iedzīvotāji izmantojuši piedāvātās iespējas piedalīties skriešanas pasākumā „Alūksnes 

pavasaris” un orientēšanās seriālā „Horizonts”, tāpat arī slēpošanas, riteņbraukšanas, 

pauerliftinga, galda spēļu un citos pasākumos. Lieliskas iespējas sevi apliecināt vai sekot līdzi 

bija tādiem pasākumiem kā zemledus makšķerēšana, snovbords, loka šaušana, ūdens 

motosports. Savu vietu un popularitāti iedzīvotāju vidū iemantojušas sporta aktivitātes 

Alūksnes pilsētas un Bānīša svētkos. 

Pārskata gadā novadā risinājās vairākas Latvijas un starptautiska mēroga sacensības, 
kurās piedalījās sportisti gan no mūsu novada un Latvijas, gan arī no citām valstīm. Tā notika 
ziemas autorallijs „Alūksne 2013”, Latvijas čempionāts biatlonā un orientēšanās sportā, 
Pasaules čempionāts ūdens moto sportā, otro reizi risinājās starptautiskas sacensības 
pludmales volejbolā „Katrīnas kauss”, XXXII orientēšanās sacensības „Malienas Kauss”, ielu 
basketbola turnīri un XIII starptautiskās džudo sacensības „Ziemassvētku balvu izcīņa”. 
 

 
38.attēls. Pludmales volejbola sacensības „Katrīnas kauss” pārskata gadā notika jau otro reizi 

 

Mūsu talantīgākie un meistarīgākie sportisti piedalījās Latvijas čempionātos un Latvijas 

ziemas jaunatnes Olimpiādē, tāpat Latvijas valstu izlašu sastāvā startēja starptautiska līmeņa 

sacensībās. Par laureātiem Latvijas mēroga sacensībās kļuva 21 novada sportists, bet 

starptautiska līmeņa sacensībās augstas vietas ieguva biatlonists Andrejs Rastorgujevs, 

orientierists Edgars Bertuks un bobslejists Intars Dambis. 

2013.gadā tika pabeigta Ziemera pamatskolas sporta zāles renovācija.  
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12.  CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 
 

2013.gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 136 jaundzimušie. 

Salīdzinot ar 2012.gadu, dzimušo skaits pieaudzis par 7. Dzimuši 69 zēni un 67 meitenes. 

Vairāk nekā pusē jeb 74 dzimšanas reģistros ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz 

paternitātes atzīšanas iesniegumu. Septiņos dzimšanas reģistros nav ierakstītas ziņas par 

bērna tēvu. Dzimuši 49 pirmie bērni, 50 - reģistrēti kā otrie, 23 - trešie, 6 - ceturtie, 6 - piektie, 

2 - vairāk kā piektie. 

Pārskata gadā 8 reizes rīkoti svinīgie kūmu iegūšanas svētki, kuros krustvecākus 

dzimtsarakstu nodaļā ieguvuši dažāda vecuma novada jaunie pilsoņi. 

2013.gadā noslēgtas 59 laulības. Salīdzinot ar 2012.gadu, laulāto skaits pieaudzis par 

13 pāriem. Baznīcās reģistrētas 10 laulības. Četras laulības noslēgtas ar ārzemniekiem - 

Čehijas, Slovākijas, Gruzijas un Nīderlandes valstu pilsoņiem. Salīdzinot ar 2012.gadu, laulību 

skaits ar ārzemniekiem pieaudzis par 3 pāriem. 

Dabiskais pieaugums Alūksnes novadā arī pārskata gadā ir bijis negatīvs, tas ir - mirstība 

par 152 pārsniedz dzimstību. 2013.gadā reģistrēti 288 mirušie, kas, salīdzinot ar 2012.gadu, ir 

par 14 vairāk. 

2013.gadā dzimtsarakstu nodaļā kārtotas 9 uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņas 

lietas. Salīdzinot ar 2012.gadu, šo lietu skaits pieaudzis par sešām. 57 laulības reģistros 

izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu pie notāra vai tiesā. 
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13.  BĀRIŅTIESAS DARBĪBA 
 

Alūksnes novada bāriņtiesā pārskata gada beigās strādāja septiņi darbinieki: bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieks, četri bāriņtiesas locekļi un lietvede. 

2013.gadā bāriņtiesā pieņemti 96 lēmumi. No tiem: 

13 lēmumi bijuši par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību, 

11 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu, tai skaitā 2 vienpersoniski lēmumi, 

9 lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par atsevišķu aizgādību, saskarsmes kārtību), 

7 lēmumi par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas 

pārtraukšanu vai atjaunošanu, 

7 lēmumi aizgādnības lietās (personām ar ierobežotu rīcībspēju un mantojumam), 

6 lēmumi aizbildnības lietās (aizbildņu iecelšana un atlaišana), 

5 lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas personas aprūpē, 

4 lēmumi par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, kopā saņemti 10 

spriedumi par aizgādības tiesību atņemšanu, 

4 lēmumi par bērnu ievietošanu audžuģimenē, 

4 lēmumi attiecībā uz audžuģimeņu statusu (piemērotība, statusa piešķiršana, statusa 

izbeigšana, statusa atņemšana), 

3 lēmumi par ciemošanos pie vecākiem bērniem, kuri ievietoti institūcijā. 

2 lēmumi par aizgādības tiesību atjaunošanu,  

2 lēmumi par ierosināto aizgādības tiesību pārtraukšanu lietu izbeigšanu, 

2 lēmumi adopcijas lietās, 

1 lēmums par bērna ievietošanu institūcijā, 

1 lēmums par uzturēšanās izbeigšanu institūcijā, 

1 lēmums par bērnu uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē, 

1 lēmums par viesģimenes  statusa piešķiršanu,1 lēmums par personu izvērtēšanu  

atbilstībai aizbildņa pienākumu veikšanai, 

1 lēmums par personu izvērtēšanu atbilstībai aizgādņa pienākumu veikšanai. 

Pārskata gadā 11 personām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības (6 mātēm un 5 tēviem), šie lēmumi skāruši 12 bērnus. Atjaunotas aprūpes tiesības 2 

vecākiem (tēviem), lēmumi skar 3 bērnus. 

Attiecībā uz 4 personām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu, ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 10 personām 

(visas prasības, kas celtas tiesā), lēmums skar 13 bērnus.  

Pārskata gadā ārpusģimenes aprūpē ar bāriņtiesas lēmumu nodoti 12 bērni, 7 bērni 

ievietoti audžuģimenēs, 4 bērni – aizbildnībā, viens bērns 2013.gadā ievietots ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas 

ārpusģimenes aprūpē - 31. 
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Alūksnes novadā ir 23 aizbildņi (10 vecvecāki, 5 citi radinieki, 8 citas personas), 24 

audžuģimenes, no kurām vienai audžuģimenes statuss ir piešķirts 2013.gadā. Pārskata gadā 

bāriņtiesa vienai personai piešķīrusi viesģimenes statusu. Viens bērns 2013.gadā adoptēts. 

Alūksnes novadā ir 14 aizgādnībā esošas personas, kurām līdz 2016.gada 31.janvārim 

jāpārvērtē rīcībspējas ierobežojuma apjoms. Par 10 bērniem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa 

devusi atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas 

kārtību. Vienā gadījumā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzvārda ieraksta maiņu. 

Pārskata periodā bāriņtiesa piedalījusies 30 tiesas sēdēs gan kā prasītājs, gan institūcija, 

gan pārstāvis kriminālprocesā nepilngadīgajam un kriminālprocesā par medicīniska rakstura 

piespiedu līdzekļu noteikšanu, personai, kura noziedzīgu nodarījumu izdarījusi, būdama 

nepieskaitāmības stāvoklī. 
32.tabula 

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu skaits pārskata gada beigās 

KOPĀ 180 

No tām 2013.gadā ierosināto lietu skaits 55 

Aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana 19 

Bērna mantas pārvaldība 31 

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksa 22 

Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai 9 

Adopcijas lietas 3 

Aizbildnības lietas 23 

Ievietošana institūcijā 5 

Bērnu nodošana aprūpē citai personai 5 

Viesģimenes statuss 1 

Audžuģimenes un bērnu ievietošana audžuģimenēs 42 

Aizgādnības lietas (personām un mantojumam) 20 

 

 Pārskata gadā bāriņtiesa veikusi 671 apliecinājumu, iekasētas valsts nodevas 3745 LVL 

apmērā. 

 Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālo dienestu, valsts un 

pašvaldības policiju un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās 

personas optimālu tiesību un interešu aizstāvību. Darbu atvieglo tas, ka pašvaldība atbalstīja 

bāriņtiesas un sociāla dienesta iniciatīvu par psihologa (0,5 slodzes) pakalpojumiem abu 

dienestu pilnvērtīgai darba nodrošināšanai ar 2013.gadu. 

2013.gadā bāriņtiesā veikta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kārtējā lietu 

pārbaude, kurā netika konstatēti nekādi lietu izskatīšanas pārkāpumi un atzinīgi novērtēta 

bāriņtiesā izveidotā iekšējā lietu kontrole, kas dod iespēju nepilnības konstatēt un novērst 

uzreiz. 

 Darba pilnveidošanai pārskata periodā organizēti semināri, pieredzes apmaiņa ar 

Burtnieku novada bāriņtiesu, metodiskā diena un citi tālākizglītības pasākumi saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. 
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14.  SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 
 

Alūksnes novada pašvaldības policija pārskata gadā savas kompetences robežās, 

nodrošinot sabiedrisko kārtību un kontrolējot saistošo noteikumu normu ievērošanu Alūksnes 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā saņēmusi un izskatījusi 70 iedzīvotāju 

iesniegumus un sūdzības. 

223 administratīvā pārkāpuma lietās pašvaldības policija pieņēmusi lēmumu par 

vainīgo personu saukšanu pie administratīvās atbildības, sastādot administratīvo pārkāpumu 

protokolus. 149 gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - paziņojumi par 

transportlīdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem. Par dažāda rakstura 

administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti 74 administratīvā pārkāpuma protokoli.  

Par pašvaldības izdoto saistošo noteikumu normu neievērošanu 126 personām izteikti 

rakstveida brīdinājumi konstatēto pārkāpumu novēršanai (83 par teritoriju nesakopšanu, 38 

par zaļumstādījumu, 5 par sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu). 48 ēku īpašnieki 

saukti pie administratīvās atbildības par Latvijas valsts karoga likuma normu neievērošanu.  

Pašvaldības policijas amatpersonas pēc informācijas, kas saņemta no iedzīvotājiem, 

izbraukušas uz 155 notikumiem, kuros konstatētas administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmes, 

un veikusi nepieciešamās procesuālās darbības konstatēto pārkāpumu novēršanai.  

2013.gadā pašvaldības policija kopumā pie administratīvās atbildības saukusi 397 

personas, nodrošinājusi sabiedrisko kārtību 57 publiskos pasākumos, 98 personas, kas 

atradušās sabiedriskā vietā alkohola reibumā, cilvēka cieņu apkaunojošā stāvoklī, nogādātas 

atskurbšanai dzīvesvietā vai valsts policijā. 

Pašvaldības policija, pildot darba uzdevumus, aktīvi sadarbojas ar Alūksnes novada 

bāriņtiesu, Alūksnes novada Sociālo dienestu, Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes 

Alūksnes iecirkni, Valsts robežsardzes Imigrācijas dienestu, Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas 

dienesta Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļu. 
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15.  PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRU DARBĪBA 
15.1. ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA” 
 

Pašvaldības aģentūra “ALJA” darba nodrošināšanai pārskata gadā nodarbināti 3 cilvēki. 

PA „ALJA” pamatdarbības uzturēšanai 2013.gadā saņemtie apgrozāmie līdzekļi no Alūksnes 

novada pašvaldības sastādīja 23040 LVL. Aģentūras galvenie ienākumi sastāv no licencētās 

makšķerēšanas organizēšanas. 2013.gadā pārdotas 3336 licences par kopējo summu 

11973 LVL. 

Aģentūras darbības prioritātes pārskata gadā bija: 

1. papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes ezerā un novada ezeros, saskaņā ar ezeru 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, 

2. turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas pasākumus piesaistot Alūksnes 

ezeram arvien vairāk makšķernieku un tūristu, 

3. maluzvejniecības profilakse un novēršana. 

Makšķerēšanas licences, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, tika realizētas arī SIA 

“PIE ZVEJNIEKA” veikalā, AS “VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacijas diennakts veikalā, SIA 

„UNISPORTS” veikalā Gulbenē, kā arī sadarbībā ar uzņēmumu SIA „ZZ Dats” - internetā. Lai 

uzlabotu klientu apkalpošanu, aģentūra veic makšķerēšanas gada karšu un 3 mēnešu karšu 

realizāciju. 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.10/2011 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”, Valsts 

Zivsaimniecības pārvaldei pārskaitīti 30% no kopējiem ieņēmumiem par licencētās 

makšķerēšanas organizēšanu, kas pārskata gadā sastādīja 3591 LVL. Savukārt no rūpnieciskās 

zvejas kopējiem ieņēmumiem, kas sastādīja 1544 LVL, 30% jeb 463 LVL pārskaitīti Valsts 

Zivsaimniecības pārvaldei. 

 

 
39.attēls. 2013.gadā Alūksnes ezerā papildināts zušu krājums, ielaižot 4 tūkstošus zušu mazuļu 
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2013.gadā aģentūra organizēja un kontrolēja mehānisko un citu ūdens transporta 

līdzekļu kustību Alūksnes ezerā, sniedza laivu, ūdens velosipēdu un kutera nomas 

pakalpojumus. Ieņēmumi no nomas 2013.gadā sastādīja 1504 LVL. Zivju resursu atjaunošanai 

Alūksnes ezerā izlietoti 1800 LVL, ielaižot 4000 zušu mazuļu. 

Liela uzmanība pārskata gadā tika pievērsta nelikumīgās zvejas novēršanai novada 

publiskajās ūdenstilpēs, veicot 110 reidus, kuros konstatēti un sastādīti 10 administratīvo 

pārkāpumu protokoli. Alūksnes ezerā izņemti 11 tīkli (600 metru garumā), 22 zvejas murdi un 3 

zušu šņores (100 metru garumā), Indzera ezerā 4 zušu šņores (200 metru garumā), Sudala 

ezerā 1 murds un 5 tīkli (250 metru garumā), Vaidavas ezerā 2 murdi, Murata ezerā izvilkts 1 

murds un 6 ūdas, Ilgāja ezerā 1 līdaku lamatas un 2 ūdas, Pededzes upē 8 naktsāķi. 

Organizējot reidus, tiek apsekota ezeru krasta līnija un konstatētas vietas ar sadzīves 

atkritumiem, tiek organizēta šo vietu sakopšana. Pārskata periodā paveiktie darbi: 

1. sakopti Alūksnes ezera krasti peldvietās, iekšezerā, Kapsētas pussalā, Ozolu ielas 

laivu piestātnēs, pie hidrotehniskās būves „Tacis”, Tīklu saliņas krasts, 

2. izvietoti atkritumu konteineri Cepurītes salā un Pilssalā, 

3. likvidēts apaugums Melnuma ielas rajona, Ozolu ielas laivu piestātnē, hidrotehniskās 

būves „Tacis” kanālā, 

4. attīrīta ezera gultne Melnuma ielas rajona peldvietā, Ozolu ielas laivu piestātnes 

rajonā, 

5. nojauktas laivu novietnes, 

6. atjaunotas brīdinājuma bojas ezera bīstamajās vietās. 

PA “ALJA” pārskata gadā atbalstīja un palīdzēja Alūksnes novada pašvaldības 

organizētajos izklaides pasākumos uz un pie Alūksnes ezera, organizēja trīs makšķerēšanas 

sacensības Alūksnes ezerā - zemledus makšķerēšanu 6.aprīlī, pavasara spiningošanu 8.jūnijā un 

rudens spiningošanu 19.oktobrī. Ieņēmumi no makšķerēšanas sacensībām bija 1239 LVL. 

Makšķerēšanas pasākumos kopā piedalījās aptuveni 136 dalībnieki. 

PA „ALJA” galvenie ienākumi ir no licencētās makšķerēšanas organizēšanas, kuri sastāv 

no 2013.gadā realizētām makšķerēšanas licencēm. 
33.tabula. 

Ieņēmumi no realizētajām makšķerēšanas licencēm 2013.gadā 

Licence Skaits Cena (LVL) Summa (LVL) 

Gada  215 15,00 3225,00 

Ziemas sezonas 11 10,00 110,00 

Vasaras sezonas 51 10,00 510,00 

Mēneša 125 5,00 625,00 

Dienas 2799 2,00 5598,00 

Maija (mēneša) 82 20,00 1640,00 

Maija (dienas) 53 5,00 265,00 

Kopā 3336 - 11973,00 
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34.tabula 

Pašvaldības budžeta finansējums un pašu ieņēmumi un to izlietojums 2013.gadā (LVL) 

Nr. 
p.k. 

Finanšu līdzekļi 
Iepriekšējā gada  

izpilde 

Pārskata gadā 

Plāns Izpilde 

1. Finanšu resursi ieņēmumi 
izdevumu segšanai (kopā) 

40534 40300 39938 

1.1. transferti 19650 20000 23040 

1.2. nenodokļu ieņēmumi 11874 11800 11266 

1.3. maksas pakalpojumi 9010 8500 5632 

2. Izdevumi (kopā) 36556 45740 41452 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 36556 45740 41452 

 

Analizējot 2013. un 2012.gada ieņēmumu struktūru, pārskata gadā ieņēmumi 

samazinājās par 596 LVL. 2013.gadā šādu svārstību sekmēja zušu nozvejas krass sarukums, 

savukārt 2012.gadā notirgoto licenču summa bija mazāka par 3510 LVL. Dotāciju kopsumma 

2013.gadā palielinājās par 3390 LVL, papildu finansējums tika piešķirts žoga izbūvei 

hidrotehniskās būves „Tacis” norobežošanai. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

samazinājās par 608 LVL. 2013.gada izdevumu daļa palielinājās par 4896 LVL, kas tika izlietota 

zušu ķērāja optimizācijas izdevumiem, balvu fonda makšķerēšanas sacensībām,  

makšķerēšanas licenču grāmatiņu drukas izdevumiem. 

2013.gadā Lauku atbalsta dienestā aģentūra iesniedza projektu „Zivju resursu 

pavairošana Alūksnes ezerā” ar finansējumu 2900 LVL apmērā līdaku mazuļu iegādei, atlikušo 

daļu finansējot no pašvaldības budžeta 1000 LVL apmērā, taču projekts tika noraidīts. 

Informācija par aģentūras darbu un pasākumiem regulāri tiek atspoguļota interneta 

mājas lapās: www.aluksnesezers.lv, www.aluksne.lv, www.copeslietas.lv, kā arī vietējos 

laikrakstos „Alūksnes Ziņas”, „Malienas Ziņas” un Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā 

„Alūksnes Novada Vēstis”. 

 

15.2. PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “SPODRA” 
 

15.2.1. Aģentūras finanšu resursi un darbības rezultāti 
35.tabula 

Teritorijas labiekārtošana 

 
Rādītājs/koda nosaukums 

Pārskats par 
2012.gadu (LVL) 

Pārskats par 
2013.gadu (LVL) 

Apstiprinātais budžets 
2014.gadam (LVL) 

I Pašvaldības asignējumi 261780 255096 244503 

II Ieņēmumu kopsumma 35949 14350 10802 

III Atlikums gada sākumā 65344 34085 32622 

    

IV Izdevumu kopsumma 328988 270909 287927 

Atlīdzība 153486 166703 201554 

Preces un pakalpojumi 88832 64793 72077 
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Komandējumi 160 517 900 

Pasta, telefona un citu 
sakaru pakalpojumi 

852 788 
999 

Izdevumi par 
komunālajiem 
pakalpojumiem 

5495 5726 
6249 

Ar iestādes pārstāvību, 
darbības un veicamo 
funkciju nodrošināšanu 
saistītie izdevumi 

9758 2901 

3429 

Remonta darbi un iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumi 

23430 21569 
19659 

Īre un noma 919 762 1100 

Citi pakalpojumi 0 350 480 

Biroja preces un inventārs 10774 5604 3302 

Kurināmais un 
enerģētiskie materiāli  

21610 19846 
23471 

Zāles, ķimikālijas 40 31 40 

Kārtējā remonta un 
iestāžu uzturēšanas 
izdevumi 

15794 6699 
12448 

Pamatkapitāla veidošana 86670 39413 14296 

    

V Atlikums gada beigās 34085 32622 0 

 

Teritorijas labiekārtošanā sniedzamo pakalpojumu skaita palielināšanai un esošo 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai iegādāti pamatlīdzekļi: automašīna VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER, zāles pļāvējs KUBOTA G23-2HD ar zāles savācējkasti, krūmgriezis HUSQVARNA 

345FR, printeris, kopētājs, skeneris KYOCERA FS-1035MFP, biezummašīna WOODMAN -

15PLANER, skaidu nosūcējs MINIMAX ECO-300D, ventilācijas un skaidu nosūces sistēma, 

mēbeles kapsētas pārziņa pakalpojumu nodrošināšanas paviljonam, putekļu sūcējs KARCHER 

kapsētas pārziņa pakalpojumu nodrošināšanas paviljonam, bērnu pārtinamais galds 

Babyminder publiskajā tualetē, 2 rotaļu kompleksi, vingrošanas komplekss, līdzsvara elements 

bērnu rotaļu laukumā Ojāra Vācieša ielā 9, Alūksnē. 
36.tabula 

Ēku apsaimniekošana 

 
Rādītājs /koda nosaukums 

Pārskats par 
2012.gadu (LVL) 

Pārskats par 
2013.gadu (LVL) 

Apstiprinātais budžets 
2014.gadam (LVL) 

I Pašvaldības asignējumi 56075 63000 70625 

II Ieņēmumu kopsumma 43773 34357 27999 

III Atlikums gada sākumā 10393 29372 23390 

    

IV Izdevumu kopsumma 80869 103339 122014 

Atlīdzība 28419 32159 41566 

Preces un pakalpojumi 49610 63748 55302 
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Komandējumi 0 36 50 

Pasta, telefona un citu 
sakaru pakalpojumi 

32 22 
39 

Izdevumi par 
komunālajiem 
pakalpojumiem 

27253 32387 
42354 

Ar iestādes pārstāvību, 
darbības un veicamo 
funkciju nodrošināšanu 
saistītie izdevumi 

476 1774 

1040 

Remonta darbi un iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumi 

12174 18512 
6757 

Īre un noma 0 0 100 

Biroja preces un inventārs 2441 1208 1099 

Kurināmais un 
enerģētiskie materiāli  

4110 4791 
0 

Zāles, ķimikālijas 39 39 40 

Kārtējā remonta un 
iestāžu uzturēšanas 
izdevumi 

3065 4822 
3823 

Budžeta iestāžu 
pievienotās vērtības 
nodokļa maksājumi 

20 0 
0 

Pamatkapitāla veidošana 2840 7432 25146 

    

V Atlikums gada beigās 29372 23390 0 

 

Ēku apsaimniekošanas darba uzlabošanai iegādāti pamatlīdzekļi: ēvele MAKITA 

KP0800, fēns BOSCH GHG660 LCD, urbjmašīna MAKITA BDF453SHE, mēbeles darbinieku 

atpūtas telpai. 
37.tabula 

Sporta būvju apsaimniekošana 

 
Rādītājs /koda nosaukums 

Pārskats par 
2012.gadu (LVL) 

Pārskats par 
2013.gadu (LVL) 

Apstiprinātais budžets 
2014.gadam (LVL) 

I Pašvaldības asignējumi 17300 16000 19586 

II Ieņēmumu kopsumma 0 0 0 

III Atlikums gada sākumā 2160 4603 4018 

    

IV Izdevumu kopsumma 14857 16585 23604 

Atlīdzība 4781 5416 6377 

Preces un pakalpojumi 8665 9171 13210 

Komandējumi 0 0 49 

Pasta, telefona un citu 
sakaru pakalpojumi 

40 29 
0 

Izdevumi par 
komunālajiem 

1287 1873 
2814 
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pakalpojumiem 

Ar iestādes pārstāvību, 
darbības un veicamo 
funkciju nodrošināšanu 
saistītie izdevumi 

520 15 

197 

Remonta darbi un iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumi 

4595 3516 
5664 

Īre un noma 171 162 70 

Biroja preces un inventārs 226 398 174 

Kurināmais un 
enerģētiskie materiāli  

1233 2149 
2750 

Zāles, ķimikālijas 0 0 21 

Kārtējā remonta un 
iestāžu uzturēšanas 
izdevumi 

593 1029 
1470 

Pamatlīdzekļi 1411 1998 4017 

    

V Atlikums gada beigās 4603 4018 0 

 

Sporta būvju apsaimniekošanas darba uzlabošanai un sniegto pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai iegādāti pamatlīdzekļi: birste sintētisko segumu kopšanai un gumijas paklājs 

sintētisko laukumu kopšanai Pilssalas stadionā, distanču slēpošanas trases līdzinātājs – 

blietētājs un mēbeles sporta centra apmeklētāju un pārziņa paviljonam ziemas sporta centrā 

„MEŽINIEKI”. 
38.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības īpašumā esošo mežu administrēšana un apsaimniekošana 

 
Rādītājs /koda nosaukums 

Pārskats par 
2012.gadu 

(LVL) 

Pārskats par 
2013.gadu 

(LVL) 

Apstiprinātais 
budžets 

2014.gadam 
(LVL) 

I Pašvaldības asignējumi 0 16630 19717 

II Ieņēmumu kopsumma 0 0 9839 

III Atlikums gada sākumā 0 0 2674 

    

IV Izdevumu kopsumma 0 13956 32230 

Atlīdzība 0 8117 10475 

Preces un pakalpojumi 0 4849 9242 

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi 0 63 85 

Ar iestādes pārstāvību, darbības un veicamo 
funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi 

0 1012 
1647 

Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi 

0 411 
3470 

Citi pakalpojumi 0 0 60 

Biroja preces un inventārs 0 56 392 

Kurināmais un enerģētiskie materiāli  0 1328 2278 
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Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
izdevumi 

0 1980 
1309 

Pamatkapitāla veidošana 0 990 12513 

    

V Atlikums gada beigās 0 2674 0 

 

Mežu administrēšanā un apsaimniekošanā sniedzamo pakalpojumu skaita 

palielināšanai un esošo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai iegādāti pamatlīdzekļi: 

motorzāģis HUSQVARNA 550XP, krūmgriezis HUSQVARNA 345FR. 
39.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības meža ekonomiskās vērtības uzlabošanas projekti 

 

Rādītājs /koda nosaukums 

Pārskats par 

2012.gadu 

(LVL) 

Pārskats par 

2013.gadu 

(LVL) 

Apstiprinātais 

budžets 

2014.gadam 

(LVL) 

I Pašvaldības asignējumi 0 3250 5615 

II Ieņēmumu kopsumma 0 5899 2129 

III Atlikums gada sākumā 0 0 3435 

    

IV izdevumu kopsumma 0 5714 11179 

Preces un pakalpojumi 0 3499 11179 

Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 

0 3499 

11179 

Pamatkapitāla veidošana 0 2215 0 

    

V Atlikums perioda beigās 0 3435 0 

 

Īstenojot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” 

projektu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Zeltiņu, Alsviķu, Pededzes, Mālupes un 

Annas pagastos” iegādāti pamatlīdzekļi: motorzāģis SHINDAIWA 452S/EC1, krūmgriezis 

HUSQVARNA 345FR. 
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40.tabula 

Ziedojums kapsētas labiekārtošanai 

 

Rādītājs /koda nosaukums 

Pārskats par 

2012.gadu 

(LVL) 

Pārskats par 

2013.gadu 

(LVL) 

Apstiprinātai

s budžets 

2014.gadam 

(LVL) 

I Pašvaldības asignējumi 0 0 0 

II Ieņēmumu kopsumma 1051 1072 0 

III Atlikums gada sākumā 1386 2437 1551 

   0 

IV Izdevumu kopsumma 0 1958 1551 

Preces un pakalpojumi 0 121 1551 

Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 

0 121 1551 

Pamatkapitāla veidošana 0 1837 0 

    

V Atlikums gada beigās 2437 1551 0 

 

Par saņemtajiem ziedojumiem kapsētas labiekārtošanai: izgatavoti centrālās ieejas 

arkveida koka vārti, atjaunoti divi koka vārtiņi, veikta kapličas zvanu torņa iekšpuses krāsošana, 

veikts kapličas atslēgas remonts, iegādāta roku mazgāšana sistēma Lielo un Mazo kapu 

publiskajām tualetēm. 

 

15.2.2. 2013.gada darbības plāna izpilde 

 

Ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošana 

 

Pārskata gadā nodrošināta aģentūras pārziņā esošo ielu uzturēšana atbilstoši 

uzturēšanas klasēm un šim mērķim piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam, kā arī ietvju 

uzturēšana. No sniega ielas attīrītas 28 reizes, uz ielām samazināta slīdamība 27 reizes, no 

ielām izvests sniegs 8000 m3 apjomā. Darba kārtībā uzturētas 139 gūlijas, nodrošināta zaļo 

zonu kopšana un pļaušana 182983 m2  platībā, veikta 57 pieturu laukumu tīrīšana. Uzstādītas 

22 aizlieguma, 1 norādījuma, 2 rīkojuma ceļa zīmes un 2 ceļa zīmju papildplāksnītes, veikta 

esošo ceļa zīmju uzturēšana. 

Papildus veikti šādi darbi: atjaunots segums ar dolomīta šķembu maisījumu Zemgales 

ielā no Raiņa bulvāra līdz Dārza ielai, Smilšu ielā no Jāņkalna ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, un 

Augusta  ielā no Pils ielas līdz Helēnas ielai, Alūksnē; nomainīta caurteka Gulbenes ielā 12, 

Alūksnē; veikta ceļa malas nogāzes nostiprināšana Pleskavas ielā 2, Alūksnē; izbūvēts lietus 

ūdeņu slēgtais kolektors Valkas ielā 18, Alūksnē; veikti Alūksnes pilsētas ielu brauktuves 

apmaļu demontāžas un montāžas darbi 35 metru garumā; veikts Saules tilta remonts 

Tempļakalnā, Alūksnē. 
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Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošana 

 

2013.gadā aģentūra nodrošināja tās pārziņā esošo parku 80,95 ha platībā un 

mežaparku 129,68 ha platībā apsaimniekošanu, zālienu kopšanu un pļaušanu, dzīvžogu 

kopšanu. Aģentūra nodrošināja 125 atkritumu urnu ikdienas uzturēšanu un tīrīšanu, iegādājās 

jaunas 10 vienota stila atkritumu urnas. Pilsētas teritorijā koptas viengadīgās puķes 19 puķu 

vāzēs, 16 puķu kastēs, 2 piramīdās un 6 arkās ar 72 iekarināmiem podiem, kopti ziemciešu 

stādījumi 800 m2 platībā un dobju stādu sortiments papildināts ar 600 sīpolpuķēm, sagatavota 

zeme zāliena ierīkošanai 2,55 ha platībā. Pilsētā nogriezti 254 ainaviski mazvērtīgie, bīstamie 

koki un no tiem iegūti 346,4 m3 malkas. No Alūksnes novada pašvaldībai piederošajiem 

īpašumiem Alūksnes pilsētā, izstrādājot vējā gāztos un lauztos kokus, iegūti 148,64 m3 

zāģbaļķu. 

Papildus veikti šādi darbi: grunts un melnzemes piesārņojuma likvidēšana, zemes auglības 

atjaunošana 1,58 ha platībā Ozolu ielā 4 un 0,97 ha platībā Kārklu ielā 3, Alūksnē; ābeļdārza 

kopšana Ozolu ielā 4, Alūksnē; 2 caurteku nomaiņa, novadgrāvja sakārtošana Muižas parkā, 

Alūksnē; caurtekas nomaiņa un slēpošanas trases paplašināšana ziemas sporta centrā 

„MEŽINIEKI”.  

 

Uzkopšanas darbu nodrošināšana pirms un pēc publiskiem pasākumiem pilsētā 

 

Pārskata gadā aģentūra nodrošinājusi pilsētas uzkopšanu pirms un pēc 16 dažādiem 

kultūras un sporta pasākumiem. 

 

Pilsētas kapsētu apsaimniekošana 

 

2013.gadā nodrošināta kapsētu apsaimniekošana 18,49 ha platībā - kārtota lietvedība 

par mirušo apbedīšanu, ierādītas kapavietas, kontrolēta kapavietas sagatavošana 

apbedījumam, apsaimniekota kapliča, nodrošināta sanitāro normu ievērošanas uzraudzība, 

iekasēta maksa par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem par 

kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā, kapličas izmantošanu. Organizēti 

Kapu svētki Alūksnes Lielajos kapos un Alūksnes Mazajos kapos. Kapsētas pārzinis 182 reizes 

sniedzis dažādus maksas pakalpojumus un 425 reizes konsultējis vai informējis kapavietas 

uzturētājus un apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus par Alūksnes Lielo kapu un Alūksnes Mazo 

kapu darbības un kapavietu uzturēšanas noteikumiem.  

Papildus veikti darbi: saimnieciskā ceļa remonts Mazajos kapos, Alūksnē; nogriezts 31 

ainaviski mazvērtīgs un bīstams koks; turpināts darbs pie Alūksnes pilsētas kapsētu nepilnās 

topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātu aktualizēšanas, digitālā plāna sastādīšanas un apbedījumu 

datu bāzes izveidošanas. 
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Alūksnes novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnes pilsētā 

 

Pārskata laikā nodrošināta šādu Alūksnes novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un 

apsaimniekošana Alūksnes pilsētā: Dārza ielā 11, Brūža ielā 1, Pils ielā 58, Ojāra Vācieša ielā 

2A, Pils ielā 72A, Ošu ielā 5, Alūksnē. 

Papildus veikta ēku Brūža ielā 1 un Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē apsildes sistēmu 

pieslēgšana pie Alūksnes pilsētas centrālās siltumapgādes sistēmas; veikts remonts 5 

kabinetiem ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē. 

 

Alūksnes novada pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas organizēšana un kontrole 

 

2013.gadā nodrošināta Alūksnes novada pašvaldības mežu un meža zemju 

apsaimniekošanas organizēšana un kontrole 820,52 ha platībā. Sagatavots iesniegums Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāto projektu iesniegumu 

konkursam Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam „Meža 

ekonomiskās vērtības uzlabošana” un iegūts finansējums meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošanas īstenošanai Zeltiņu, Alsviķu, Pededzes, Mālupes un Annas pagastos 38,1 ha 

platībā. Turpināta datubāzes par Alūksnes novada pašvaldības īpašumā, tiesiskajā valdījumā un 

lietošanā esošajiem meža īpašumiem pilnveide. Apsekoti 170 ha Alūksnes novada pašvaldībai 

piederošo mežu, atklātas 2 audzes ar sliktu sanitāro stāvokli, kuras tiks iekļautas pārdodamo 

cirsmu fondā, apsekoti 25 obligāti atjaunojamie izcirtumi 25,8 ha platībā, atjaunotas 

robežstigas 4 km garumā un ierīkotas 48 robežzīmes. Dabiski atjaunoti un izkopti izcirtumi 13,5 

ha platībā, mākslīgi (stādot) atjaunoti izcirtumi 6,3 ha platībā, veikta jaunaudžu kopšana 1,0 

hektāra platībā, sagatavotas četras cirsmas izstrādei 9,7 ha platībā. Izsolē atsavināta cirsma 2,4 

ha platībā. Veikta krūmu tīrīšana grāvjos 360 metru garumā, nojaukts bebru aizsprosts Alsviķu 

pagastā. 

  

Suņu reģistrācija 

 

 2013.gadā nodrošināta Alūksnes pilsētā turēto suņu reģistrācija. Pilnveidota 

programma reģistrācijas datu bāzes veidošanai. Reģistrēti 23 suņi. 

 

Pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošana 

 

Pārskata gadā nodrošināta 282 bezdarbnieku nodarbināšana pilsētas sakopšanas 

darbos: ietvju tīrīšanā, apstādījumu kopšanā, krūmu ciršanā un zaru savākšanā, zāles un lapu 

grābšanā, dažādos iekraušanas darbos, atkritumu savākšanā, puķu stādīšanā, laistīšanā un 

ravēšanā un citos pilsētas labiekārtošanas darbos. 

 

2013.gadā aģentūra sniedza dažādus maksas pakalpojumus: traktortehnikas 

pakalpojumi, zālienu un zāles pļaušana, koku zāģēšana, celmu frēzēšana, ilggadīgo dekoratīvo 
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kokaugu stādījumu apgriešana vai formēšana, kapu uzrauga pakalpojumi, kapličas noma, 

zvaniķa pakalpojums kapličā, suņu reģistrēšana, telpu nomas pakalpojums. 

Aģentūras sniegto pakalpojumu uzlabošanai un sniegto pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai ir īstenots projekts „Arboristu aprīkojuma iegāde” Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 6.1.aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 

informācijas tehnoloģijas un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu 

sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” 1.3.rīcības „Sadzīves pakalpojumu tīkla 

pilnveidošana” projekta ietvaros.  

Šajā projektā iegādāts arborista kāpšanas komplekts „Profesionālais” un „Optimālais”, 

koku gāšanas komplekts, arboristu motorzāģis HUSQVARNA 338XPT 2 gab., koku zāģēšanas 

motorzāģis HUSQVARNA 550XP, dzīvžogu šķēres HUSQVARNA 325HD60, krūmgriezis 

HUSQVARNA 545RX, celmu frēze HUSQVARNASG13, arborista speciālais apģērbs 2 komplekti. 

Komunikācijai ar vietējiem iedzīvotājiem aģentūra izmanto Alūksnes novada 

pašvaldības mājas lapu www.aluksne.lv un pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”, kā 

arī sadarbojas ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem - laikrakstiem „Alūksnes Ziņas” un „Malienas 

Ziņas”, ziņu aģentūru LETA un dažādiem informatīvajiem portāliem. 
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16.  KOMUNĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA 
16.1. DZĪVOJAMO MĀJU APSAIMNIEKOŠANA 

 

SIA „Alūksnes nami” galvenais darbības virziens ir sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda 

apsaimniekošana – 120 daudzdzīvokļu mājas (2198 dzīvokļi) Alūksnē ar kopējo 

apsaimniekojamo platību 103 281,43 m² (t.sk. 208 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 

8 108,04 m²), 12 daudzdzīvokļu mājas (109 dzīvokļi) Alūksnes novada pagastos ar kopējo 

apsaimniekojamo platību 5 262,3 m² (t.sk. 70 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 3156,6 

m²), kā arī īres maksu iekasēšana Alūksnes novada pagastos – 191 neprivatizēts dzīvoklis ar 

kopējo platību 10553,08 m² (pēc 2013.gada 31.decembra datiem). Sabiedrība nodarbojas arī 

ar būvniecības darbu veikšanu. 

2013. gadā SIA „Alūksnes nami” turpina veikt aprēķinus un maksas par siltumenerģiju, 

ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, sašķidrinātās naftas gāzi iekasēšanu no iedzīvotājiem. 

Pārskata gadā par 31,3% pieauguši iedzīvotāju parādi par īres maksām, apsaimniekošanas un 

uzturēšanas maksu, par 2,6% - par ūdeni, kanalizāciju un atkritumiem, bet par siltumenerģiju 

un gāzes piegādi parādi samazinājušies par 4,4%. 2013. gada sākumā iedzīvotāju neapmaksātā 

summa par saņemtajiem pakalpojumiem bija  297250 LVL, bet līdz gada beigām tā pieauga par 

6% un sastādīja 315144 LVL.  

Vairāku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji iepriekšējos gados izteica vēlmi veikt māju 

siltināšanas darbus, iesaistoties Eiropas Savienības fondu projektā ERAF līdzfinansējuma 

saņemšanai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. SIA 

„Alūksnes nami” kā šo māju pilnvarotā persona veica Eiropas Savienības fonda projekta 

iesniegumu un pārējās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu VA „Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra”, kā rezultātā tika noslēgti 7 līgumi par projektu īstenošanu. Vairāki no tiem 

turpinājās arī pārskata gadā: 

1. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Ganību ielā 

1” līgums noslēgts 2011.gadā. 2013. gadā tika saņemts ERAF atbalsta finansējums 63454 LVL. 

2. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 

19A” līgums noslēgts 2011.gadā. Projekta īstenošana turpinājās 2013.gadā un pēc VA „Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūra” pārbaudēm tiks pieņemts lēmums par finansējuma 

piešķiršanu. 

3. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils ielā 34” 

līgums noslēgts 2011.gadā. 2013. gadā tika saņemts ERAF atbalsta finansējums 132352 LVL. 

4. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Torņa ielā 1” 

līgums noslēgts 2011.gadā. Projekta īstenošana turpinājās 2013.gadā un pēc VA „Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūra” pārbaudēm tiks pieņemts lēmums par finansējuma 

piešķiršanu. 

5. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Torņa ielā 3” 
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līgums noslēgts 2011.gadā. Projekta īstenošana turpinājās 2013.gadā un pēc VA „Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūra” veiktajām pārbaudēm 2014. gadā saņemts ERAF 

finansējums 60 324 LVL. 

 

 
40.attēls. Pārskata gadā divas daudzdzīvokļu mājas siltinātas arī Torņa ielā 

 

6. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Helēnas ielā 55 k-3, 

Alūksnē” līgums noslēgts 2013.gada jūlijā. 2013.gadā tika izsludināts iepirkums par siltināšanas 

darbu veikšanu, 2014.gada 25.februārī saņemts pozitīvs atzinums no VA „Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra” par iepirkuma procedūru un tiks slēgts līgums par siltināšanas darbu 

veikšanu. 

 

16.2. ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA, SADZĪVES ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANA 
 

SIA „Ievedne” pamatdarbības veidi ir ūdens piegāde, attīrīšana un sadale, kanalizācijas 

notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Ūdenssaimniecības pakalpojumus uzņēmums sniedz 

Alūksnes novada Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu iedzīvotājiem, iestādēm un 

uzņēmumiem. 

Pārskata gadā Annas pagastā tika realizēts ERAF finansēts projekts „Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā”. 

Pēc projekta realizācijas Annas pagastā ūdens patērētāju skaits nav palielinājies, jo 

projekta ietvaros tika nomainīti centrālie ūdensvadi līdz patērētājam, nomainītas vecās čuguna 

caurules pret plastmasas, kā rezultātā uzlabota piegādātā ūdens kvalitāte. Ūdenstorņa vietā 

ierīkoti 2 spiedkatli, veikta dziļurbuma skalošana, iegādāts dīzeļģenerators, kas nodrošinās 

nepārtrauktu ūdens padevi patērētājiem. Projektu īstenojot, ir samazinājies ūdens patēriņš, jo 

likvidēta noplūde, kā rezultātā samazinājušies izdevumi par ūdens ieguvi gadā. 
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41.attēls. Ūdens atdzelžošanas stacijā Jaunannā 

 

Annas pagastā projekta ietvaros tika atjaunotas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas iekārtas, 

kas līdz šim nedarbojās. Centrālajiem kanalizācijas tīkliem tika pieslēgtas visas individuālās 

mājas. Annas pagastā ir palielinājušies izdevumi par kanalizācijas attīrīšanas iekārtu 

uzturēšanu, jo darbojoties attīrīšanas ietaisēm BIO-35, palielinājies elektrības patēriņš. 

Jaunannas pagastā pārskata gadā realizēts ERAF finansēts projekts „Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā”. Tā ietvaros nomainītie vecie 

ūdensvadu tīkli, kā rezultātā novērsta ūdens noplūde, uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas 

un spiedkatls, kas dod iespēju patērētājiem piegādāt kvalitatīvu ūdeni bez palielinātas dzelzs 

koncentrācijas, izveidotas divas jaunas sadzīves kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, lai visu 

Jaunannas ciematu varētu pievienot centrālajiem kanalizācijas tīkliem, jo līdz šim 30% 

dzīvojamo māju nebija šādas iespējas. 

Pārskata gadā tika rīkotas sanāksmes Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastos, lai 

informētu iedzīvotājus par projektu realizāciju un citiem ar ūdenssaimniecības problēmām 

saistītiem jautājumiem. 

 

SIA “Rūpe” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Alūksnes pilsētā, Jaunlaicenes, 

Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu 

pagastos, kā arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā novada teritorijā. 

Līdztekus SIA “Rūpe” piedāvā ūdensvada un kanalizācijas remonta un ierīkošanas 

pakalpojumus, konteineru pārdošanu un īri, asenizācijas pakalpojumus, ūdensskaitītāju 

uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus. 

Pilnveidojot klientu apkalpošanu SIA “Rūpe”, 2013.gadā pārslēdza līgumus ar 

klientiem. Uzņēmums rada iespēju klientiem ūdens skaitītāja rādījumus paziņot pa tālruni, e-

pastā vai izmantojot pasta kastīti pie biroja ēkas Brūža ielā 6, Alūksnē. 

Pēc uzņēmuma datiem, klientu skaits gada laikā ir pieaudzis par 2,27%. Kopumā 

2013.gadā uzņēmums izvedis 1801,62 t nešķiroto atkritumu, 91,46 t stikla, 105,18 t papīra un 
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PET atkritumu. Klientiem piegādāts 226,2 tūkstoši m3 ūdens. 

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti 2013.gadā tika īstenoti vairāki projekti. 

 
35.tabula 

SIA “Rūpe” īstenotie projekti 2013.gadā 

Projekta nosaukums Kopējās 
attiecināmās 

izmaksas 
(LVL) 

ERAF finansējums 
(LVL) 

SIA „Rūpe“ 
finansējums 

(LVL) 

Pašvaldības 
finansējums 

(LVL) 

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Alūksnes novada Kolberģa 
ciemā 

334460 256593 27288 50579 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Veclaicenes 
pagasta Kornetu ciemā  

195890 162171 
(faktiski saņemts 

145954) 

5713 28006 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Alūksnes novada Ziemera 
pagasta Māriņkalna ciemā 

308031 261827 
(faktiski saņemts 

195497) 

46204 0 

 

No pagastiem pārņemtā ūdenssaimniecība ir ļoti sliktā stāvoklī, 2013. gadā visos 

pagastos veikti ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas remontdarbi avāriju dēļ. Ievērojami 

uzņēmuma līdzekļi izlietoti dzeramā ūdens ieguvju sakārtošanai – tīrītas un dezinficētas 

dziļurbumu akas. 

2013.gadā paveikti nozīmīgi ūdenssaimniecības uzlabošanas darbi. Līdztekus 

izstrādāti un akceptēti tehniski ekonomiskie pamatojumi, piesaistot ERAF finansējumu 

ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai Alūksnes novada Strautiņu, Alsviķu, Zeltiņu, 

Jaunzemu, Jaunlaicenes un Mārkalnes ciemos, kurus iecerēts realizēt 2014.gadā. 

 

16.3. SILTUMAPGĀDE 
 

AS „Simone” pamatdarbības veids ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un tirdzniecība 

Alūksnes pilsētā. 

2013.gadā uzņēmums īstenoja KF projektus „Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu 

siltumtrašu izbūve Alūksnē” un „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes 

paaugstināšana Alūksnē”. Projektu rezultātā Torņa un Apes ielu katlu mājas tika pievienotas 

pie centrālās Parka ielas katlu mājas, rekonstruēta Parka ielas katlu mājas ēka, izbūvētas 3 

jaunas un 2 rekonstruētas siltumtrases un pieslēgti 8 jauni siltumenerģijas patērētāji. 

Projektus īstenojot, samazināti siltuma pārvades zudumi un paaugstināta AS „Simone” 

ražošanas efektivitāte, panākts kurināmā ietaupījums, samazināts ūdens un elektroenerģijas 

patēriņš un vides piesārņojums. 
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42.attēls. Realizējot projektu, pie centralizētās siltumapgādes pieslēgta arī Alūksnes Jaunā pils 
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17.  PERSONĀLS 
 

Alūksnes novada pašvaldībā un tās iestādēs 2013.gadā bijuši vidēji 1097 nodarbinātie. 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijā līdz 2013.gada 8.jūlijam bija 43 amata 

vietas, no 8.jūlija – 44, jo darbu uzsāka uzņēmējdarbības atbalsta speciālists. 

Vidējais darbinieku skaits pašvaldības administrācijā pārskata gadā bijis 43,5. 33 no 

administrācijas darbinieku skaita ir sievietes, 12 – vīrieši. 

38 pašvaldības administrācijas darbiniekiem ir augstākā izglītība, desmit no tiem – 

maģistra grāds, 8 darbiniekiem – vidējā izglītība. 

 
43.attēls. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 
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18.  KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība komunikācijai ar sabiedrību izmantoja gan 

pašvaldības mājas lapu www.aluksne.lv un pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”, 

gan sadarbojās ar vietējiem laikrakstiem, ziņu aģentūrām, Vidzemes televīziju, “Radio Skonto 

Vidzeme”, kā arī sociālos medijus. 

Pārskata gadā pašvaldība laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis” turpināja izdot vienu reizi 

mēnesī vidēji uz 12 lappusēm, taču nepieciešamības gadījumā laikraksta apjoms tika palielināts 

līdz 16 lappusēm. Laikraksta tirāža saglabājās 8000 eksemplāri, lai nodrošinātu tā pieejamību 

iespējami lielākam mājsaimniecību skaitam visa novada teritorijā. Pašvaldības laikraksta 

izplatīšanai novada pagastu teritorijā 2013.gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar VAS „Latvijas 

pasts”, savukārt pilsētas teritorija to veica SIA “POSTSERVICE”. „Alūksnes Novada Vēstis” 

pārskata gadā bija iespējams lasīt arī pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv. 

 Komunikācijai ar vietējiem iedzīvotājiem Alūksnes novada pašvaldība pārskata gadā 

izmantoja arī interneta mājas lapu www.aluksne.lv, sadarbojās ar vietējiem plašsaziņas 

līdzekļiem – laikrakstiem „Alūksnes Ziņas” un „Malienas Ziņas”. 

Arī 2013.gadā ikvienam pašvaldības mājas lapas apmeklētājam bija iespēja piereģistrēt 

savu e-pasta adresi, lai saņemtu aktuālo informāciju par pašvaldības norisēm e-pastā. Tāpat 

pašvaldības mājas lapas apmeklētājiem bija iespēja nosūtīt pašvaldībai elektronisku vēstuli. 

 

 
44.attēls. Mājas lapai www.aluksne.lv 2013.gadā bijuši vidēji 17880 apmeklējumi mēnesī. No tiem 90,43% no 

Latvijas, 9,57% no ārvalstīm 

 

Ārējā komunikācijā pašvaldība pārskata gadā izmantoja arī sociālo tīklu iespējas - 

pašvaldības Facebook, Twitter kontus un lapu portālā www.draugiem.lv. Sadarbībā ar 

Stakeholde.rs novada iedzīvotājiem piedāvāja iespēju iesaistīties aktīvā viedokļu izteikšanā par 

dažādiem aktuāliem jautājumiem pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.  

Portālā www.latvija.lv pārskata gadā bija pieejama informācija par vairāk nekā 40 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, tā atvieglojot iedzīvotājiem to saņemšanu. 
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Lai par norisēm Alūksnes novadā informētu plašāku auditoriju, pārskata gadā 

pašvaldība turpināja sadarbību ar Vidzemes televīziju un uzsāka sadarbību “Radio Skonto 

Vidzeme”. Tāpat turpinājās sadarbība ar ziņu aģentūrām LETA un BNS, kā arī citiem medijiem. 

Lai runātu par problēmām un interesējošajiem jautājumiem, iedzīvotājiem pārskata 

gadā bija iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes deputātiem viņu pieņemšanas laikos. 

Alūksnes novada domes deputāti iedzīvotājus pieņēma ne tikai pilsētā, kur atrodas novada 

administratīvais centrs, bet arī pagastu pārvaldēs. Šī informācija tika publicēta 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 arī pārskata gadā varēja piedalīties 

visi interesenti. Ar domes sēžu lēmumiem iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, pagastu pārvaldēs, Alūksnes pilsētas bibliotēkā, kā arī pašvaldības mājas 

lapā. Pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” publicēts domes sēdēs pieņemto 

lēmumu apskats. 

 Pašvaldības vadība pārskata gadā regulāri tikās ar vairāku sabiedriski aktīvo grupu 

pārstāvjiem, tādējādi dodot iespēju iedzīvotājiem iesaistīties lēmumu pieņemšanas un 

viedokļu izteikšanas procesā. Šādas tikšanās notika ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, 

Alūksnē izvietoto valsts iestāžu struktūrvienību vadītājiem. Regulāri notika Alūksnes novada 

Jauniešu konsultatīvās padomes sanāksmes. 

 Ēkā, kur atrodas pašvaldības administrācija, izvietota ierosinājumu kastīte, kurā 

iedzīvotāji var iemest savas vēstules ar ierosinājumiem un viedokļiem pašvaldībai. 

 2013.gadā Alūksnes novada pašvaldība piedalījās konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 

2013” un saņēma atzinību kategorijā „Eiropas Savienības vērtību popularizēšana”, kā arī 

„Lattelecom” simpātiju balvu – televizoru par malēniešu identitātes saglabāšanu, kas nodots 

Jaunlaicenes muižas muzeja rīcībā. Trīs Alūksnes novada pārstāves – Sanita EGLĪTE, Maruta 

KAULIŅA un  Ilona RIEKSTIŅA saņēma titulu „Eiropas Gada cilvēks”. 

 

 
45.attēls. Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji konkursa „Eiropas Gada pašvaldība” apbalvošanas pasākumā 
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19. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

2014.gadā plānots pabeigt Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.- 2027.gadam 

izstrādi. Tā kā no 2014.gada sāksies jauns Eiropas Savienības fondu plānošanas periods līdz 

2020.gadam, tiks izstrādāts Alūksnes novada pašvaldības attīstības programmas 2011.-2017. 

investīciju plāns 2014.-2017.gadam. Tāpat 2014.gadā turpināsies darbs pie novada teritorijā 

esošā ģeodēziskā tīkla aizsardzības pasākumu nodrošināšanas. 

2014.gadā plānots pabeigt Alūksnes novada vidusskolas un Liepnas vidusskolas 

energoefektivitātes uzlabošanas projektus, tranzīta maršruta ,,Pils iela” rekonstrukciju, 

projektu, kas nodrošinās Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšanu 

un pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai, uzbūvējot krājuma glabātuvi, projektu higiēnas 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Alsviķu 

pagastā un projektu ugunsdrošības pasākumu uzlabošanai vispārējās izglītības iestāžu ēkās, 

kurās nakšņo bērni. 

Tiks pabeigta divu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

projektu īstenošana, kuros bez sadarbības pasākumiem kā nozīmīgas aktivitātes minamas 

atsevišķu Alūksnes muzeja telpu renovācija, pils iekštelpu izpēte, jaunu ekspozīciju un 2 

muzeja izglītojošo programmu izveide, kā arī valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – 

Aleksandra paviljona restaurācija. 

Turpināsies darbs pie ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešanas Alūksnes 

novada Alsviķu pagasta Alsviķu un Strautiņu ciemos, Jaunlaicenes pagasta Jaunlaicenes ciemā, 

Ilzenes pagasta Jaunzemu ciemā, Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā, Zeltiņu pagasta Zeltiņu 

ciemā. 

Ņemot vērā to, ka Alūksnes novada pašvaldībai 2013.gada nogalē tika piešķirts papildu 

finansējums Eiropas Savienības fondu aktivitātē „Atbalsts novadu kompleksai attīstībai”, 

2014.gadā pašvaldība uzsāks īstenot projektu „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas 

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”. Tā ietvaros paredzēta Parka, Dzirnavu, Brūža, Tirgotāju, Vidus 

un Dārza ielu rekonstrukcija, kā arī sen gaidītā Alūksnes muižas apbūves Brūža ēkas 

rekonstrukcija. 

No 2013./2014.gada ziemā ietaupītajiem autoceļu fonda līdzekļiem bez ikgadējiem ielu 

un ceļu remontdarbiem paredzēts atjaunot Latgales ielas gājēju ietvi Alūksnes pilsētā, uzlabot 

grants ceļu segumu, veikt grāvju atjaunošanu un caurteku remontu novada pagastu ceļiem. 

Izmantojot tranzītielu rekonstrukcijas gaitā iegūto frēzēto asfaltu, 2014.gadā plānots turpināt 

Alūksnes pilsētas grants seguma ielu atjaunošanas programmu. 

Īstenojot Alūksnes Pilssalas attīstības plānu, paredzēts uzbūvēt Tempļakalna ielas 

gājēju tiltu un veikt bērnu rotaļu laukuma 2.kārtas būvdarbus. 

 Projektu atbalsta gadījumā 2014.gadā plānota Malienas, Jaunalūksnes un Alsviķu 

pirmsskolas izglītības iestāžu ēku un Mālupes pamatskolas sporta zāles energoefektivitātes 

uzlabošana, pašvaldības meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Zeltiņu pagastā, zivju resursu 
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pavairošana Alūksnes ezerā, iekšezera izpēte, slēpošanas inventāra iegāde Alūksnes novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm un citas projektu aktivitātes. 

Investīciju piesaistes jomā plānots potenciālajiem investoriem sagatavot mārketinga 

materiālu par Alūksnes novadu un investīciju piedāvājumu iecerei par rehabilitācijas centra 

izveidi Alūksnes pilsētā. Uzņēmējdarbības atbalstam plānots turpināt jauniešu biznesa ideju 

konkursu komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā, pirms tam piedāvājot jauniešiem 

apmācības par ideju ģenerēšanu, uzņēmumu izveidošanu, mārketingu un pārdošanu, kā arī 

risku apzināšanu un izvērtēšanu. Mājražotāji, amatnieku un aktīvie zemnieki tiks iesaistīti 

pasākumu kopumā, kas sevī ietvers vienota logo un mārketinga materiālu izstrādi, dalību 

izstādēs un gadatirgos ar vienotu stendu, tūrisma piedāvājumu un maršrutiem. Tūristiem no 

jauna Alūksnes novadā tiks piedāvāts iepazīt dažādu nozaru saimniecības un to ražojumus, 

tūrisma programmas „Tā saimnieko malēnieši” ietvaros. Turpināsies darbs pie Alūksnes zīmola 

izstrādes. 

Informācija par Alūksnes novada pašvaldības finanšu saistībām 2014.gadā atspoguļota 

2.1.3.sadaļā no 33.līdz 44.lappusei.  
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20. UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR ALŪKSNES 
NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2011.-
2017.GADAM ĪSTENOŠANU 2013.GADĀ 

 
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. (apstiprināta ar Alūksnes novada 

domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256) īstenošanu nodrošina investīciju plāna pakāpeniska 
realizācija. Kopumā 2013.gadā pabeigta 25 projektu īstenošana. 

 Projektu skaita un finanšu ziņā apjomīgākie ieguldījumi 2013.gadā veikti kvalitatīvu un 
videi draudzīgu sabiedrisko pakalpojumu (ūdensapgādes un siltumapgādes) nodrošināšanai, 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, inženiertehniskās infrastruktūras (ielu) uzlabošanai, 
izglītības iestāžu infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai. Ar salīdzinoši neliela 
apjoma finanšu ieguldījumiem realizēti vairāki projekti pašvaldības mežu ekonomiskās vērtības 
uzlabošana, pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošanai un higiēnas pakalpojumu pieejamības 
attīstīšanai. Bez tam attīstībai nozīmīgi ir jauniešu līdzdalību un iniciatīvu veicinošie projekti un 
nevalstisko organizāciju īstenotie projekti kultūras jomā, brīvā laika aktivitāšu un dažādu 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā.  

Realizēto projektu aprakstu sīkāk skat. Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada publiskā 
pārskata 61.-74.lpp., sadaļā „Projekti” un 116.-120.lpp. sadaļā „Komunālo pakalpojumu 
nodrošināšana”. 

Papildus Alūksnes novada attīstības programmā 2011.–2017.gadam ir noteikti vidēja 
termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji. Zemāk minētajā tabulā 
līdzās 2010.gada rādītājam un tā sasniedzamajai vērtībai 2017.gadā atspoguļots rādītājs 
2013.gada beigās (ja vien rādītājs līdz 30.04.2014. ir pieejams vai arī tam nav noteikts cits 
atskaites periods). 

36.tabula 
Alūksnes novada vidēja termiņa rezultatīvie rādītāji 

1. Ilgtermiņa mērķis – Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša vide 
1.1. Vidēja termiņa mērķis – Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, nodarbinātības veicināšana 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 2013.gadā 
vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 
vērtība 

2017.gadā 
Avots 

Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu 
(statistikas vienību) 
skaits 
 

1 446 
 1 113 

(2012.gada dati) 
Palielināt VID 

Bezdarbnieku 
skaits uz 01.07. 

2166 1377 Samazināt NVA 

Reģistrēto 
uzņēmumu skaits 

1994 1494 Palielināt Lursoft 

1.2. Vidēja termiņa mērķis – Pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbības uzlabošana 

Uzņēmumu skaits, 
kuri iesaistās 
konsultatīvās 

0 
Padome nav 

izveidota 

50% novadā 
reģistrēto 

uzņēmumu 

Pašvaldības 
dati 
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padomes darbā 

Pasākuma 
Uzņēmēju dienas 
dalībnieku skaits 

0 0 
50% novadā 

reģistrēto 
uzņēmumu 

Pašvaldības 
dati 

Informatīvo dienu, 
semināru skaits 

0 1 4 - 6 
Pašvaldības 

dati 

1.3. Vidēja termiņa mērķis – Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamība 

Realizēto privāto 
un publisko 
partnerību projektu 
skaits 

0 

 
0 

1 
Pašvaldības 

dati 

Pašvaldības ceļi 
apmierinošā 
tehniskā stāvoklī, 
% 

60 
 

5,95 %+ 
 

Palielināt 
Pašvaldības 

dati 

Rekonstruēto 
valsts ceļu 
kopgarums, km 

0 9,42 km Palielināt 
Latvijas Valsts 

ceļu dati 

1.4. Vidēja termiņa mērķis – Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, 
investīciju piesaiste 

Starptautisko 
tūrisma izstāžu 
skaits, kurās tiek 
prezentēts 
Alūksnes novads 

7 

 
4 izstādes (Igaunijā, 

Latvijā, Lietuvā, 
Polijā) 

 
 

5 
Pašvaldības 

dati 

Tūrisma 
informācijas 
centra apmeklētāju 
skaits 

4151 
 

 5519 
 

6200 
Pašvaldības 

dati 

Gidu novadīto 
ekskursiju skaits 

56 42 75 
Pašvaldības 

dati 

Tūristu skaits, ko 
apkalpojuši gidi 

1353 
 

1502 
 

1800 
Pašvaldības 

dati 

Informatīvo 
tūrisma materiālu 
skaits par Alūksnes 
novadu 

4 7 7 
Pašvaldības 

dati 

2. Ilgtermiņa mērķis – Nodrošināt pieejamu kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem mūža 
garumā 
2.1. Vidēja termiņa mērķis – Izglītības pieejamība 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 
Vērtība 

 2013.gadā 

Sasniedzamā 
vērtība  

2017.gadā 
Avots 

Pirmskolas izglītībā 
aptverto audzēkņu 

63% 69% 75% 
Pašvaldības 

dati 
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skaits 

Izglītības 
programmu skaits 

Pirmskolas – 5 
Pamatizglītība - 

10 
Vidējā izglītība – 

6 
Profesionālās 

ievirzes 
programmas – 

19 
Profesionālās 

izglītības 
programmas - 8 

Pirmsskolas - 6 
Pamatizglītības - 13 
Vidējā izglītība - 6 

Profesionālās 
ievirzes izglītības 
programmas - 19 

Profesionālās 
izglītības 

programmas - 9 

Pirmskolas – 6 
Pamatizglītība - 

12 
Vidējā izglītība 

– 7 
Profesionālās 

ievirzes 
programmas – 

21 
Profesionālās 

izglītības 
programmas – 

9 

Pašvaldības 
dati 

Mūžizglītībā 
iesaistīto 
iedzīvotāju skaits 

424 
(2009.gadā) 

2013.gadā šādi dati 
netika apkopoti 

2 000 
Pašvaldības 

dati 

2.2.Vidēja termiņa mērķis – Kvalitatīva izglītības vide 

Izglītības iestāžu 
ēku 
energoefektivitātes 
novērtējums vidēji 
kwh/m2 gadā 

170 166 110 
Pašvaldības 

dati 

Skolēnu 
sasniegumi valsts 
mācību priekšmetu 
olimpiādēs 

1,06 
0,22 

(2012./2013.māc.g.) 
1,20 

Pašvaldības 
dati 

Skolēnu 
sasniegumi valsts 
pārbaudes darbos 

12.klase - 48,7% 
(vidējais 

vērtējums) 
9.klase – 5,86 
(vidējā atzīme) 

12.klase –49,5% 
 (vidējais vērtējums 

obligātajos 
centralizētajos 

eksāmenos) 
9.klase - 5,98 

(vidējā atzīme) 
2012./2013.māc.g. 

12.klase - 55% 
(vidējais 

vērtējums) 
9.klase – 6,3 

(vidējā atzīme) 

Pašvaldības 
dati 

Pamatizglītību 
ieguvušo 
izglītojamo skaits 

97% 
96% 

(2012./2013.māc.g.) 
99% 

Pašvaldības 
dati 

2.3.Vidēja termiņa mērķis – Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība 

Vienam 
speciālistam 
apkalpojamo 
izglītojamo skaits 

Psihologi – 740 
Speciālie 

pedagogi – 793 
Logopēdi – 492 

Psihologi – 600 
Speciālie pedagogi -

740 
Logopēdi - 500 

Samazināt 
Pašvaldības 

dati 

     

3. Ilgtermiņa mērķis – Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos 
pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību 
3.1. Vidēja termiņa mērķis – Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu izveide un attīstība 
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Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība  
2013.gadā 

Sasniedzamā 
vērtība 

2017.gadā 
Avots 

Alternatīvo sociālo 
pakalpojumu skaits  

2 3 2 

Sociālā 
dienesta gada 

statistikas 
pārskats 

Alternatīvo sociālo 
pakalpojumu 
saņēmēju skaits 

36 163 72 

Sociālā 
dienesta gada 

statistikas 
pārskats 

Ilgstošas sociālās 
aprūpes un 
sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu 
saņēmēju skaits 

104 

 
 

139 
72 

Sociālā 
dienesta gada 

statistikas 
pārskats 

3.2. Vidēja termiņa mērķis – Atbalsta sniegšana personai (ģimenei) krīzes situācijās 

Sociālās palīdzības 
pabalstu saņēmēju 
skaits 

2965 
 

1704 
1853 

Sociālā 
dienesta gada 

statistikas 
pārskats 

Sociālo 
pakalpojumu skaits 

2 

 
3 

3 

Sociālā 
dienesta gada 

statistikas 
pārskats 

Sociālo 
pakalpojumu 
saņēmēju skaits 

46 57 60 

Sociālā 
dienesta gada 

statistikas 
pārskats 

3.3. Vidēja termiņa mērķis – Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības 
veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā 

Klientu lietu skaits, 
kuriem tiek sniegts 
sociālā darba 
pakalpojums 

80 
 

179 
 

340 

Sociālā 
dienesta gada 

statistikas 
pārskats 

Apmācību stundu 
skaits darbiniekiem 

472 745 544 

Sociālā 
dienesta gada 

statistikas 
pārskats 

Darbinieku - 
supervīzijas 
pakalpojuma 
saņēmēju skaits 
gadā  

0 16 24 

Sociālā 
dienesta gada 

statistikas 
pārskats 

Citu atbalsta 
pasākumu sociālā 

2 
 

5 
1 

Pašvaldības 
dati 
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riska grupu 
klientiem skaits  

Sociālās jomas 
biedrību – 
pašvaldības 
atbalsta saņēmēju 
skaits 

12 9 12 
Pašvaldības 

dati 

3.4. Vidēja termiņa mērķis – Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana 

Feldšerpunktu 
skaits novada 
teritorijā 

8 8  
Pašvaldības 

dati 

Veselību veicinošu 
pasākumu skaits 

39 4 43 
Pašvaldības 

dati 

Dalībnieku skaits 
veselības 
veicināšanas 
pasākumos 

5454 
1853 

 
6500 

Pašvaldības 
dati 

4. Ilgtermiņa mērķis - Sports un veselīgs dzīves veids visiem 
4.1. Vidēja termiņa mērķis - Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 2013.gadā 
vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 
vērtība 

2017.gadā 
Avots 

Kvalitatīvu sporta 
zāļu skaits 

6 6 7 
Pašvaldības 

dati 

Kvalitatīvi ārā 
sporta objekti  

6 6 8 
Pašvaldības 

dati 

4.2. Vidēja termiņa mērķis – Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports 

Valsts un 
starptautisko 
sporta pasākumu 
skaits 

9 7 10 
Sporta 

sacensību 
dokumentācija 

Sporta spēļu 
komandas  

Basketbols – 18 
Volejbols – 14 

Futbols – 8 
Hokejs – 5 

Florbols – 6 

Basketbols – 12 
Volejbols – 11 

Futbols – 5 
Hokejs – 4 

Florbols – 6 

Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Sporta treneru 
skaits 

Basketbols – 4 
Vieglatlētika– 3 

Džudo – 2 
Biatlons – 1 
Futbols – 1 

Riteņbraukšana-
1 

Basketbols – 3 
Vieglatlētika– 3 

Džudo – 3 
Biatlons – 1 
Futbols – 1 

Riteņbraukšana-0 
Volejbols – 0 

Basketbols – 4 
Vieglatlētika – 

3 
Džudo – 2 

Biatlons – 1 
Futbols – 1 

Riteņbraukšana 
– 1 

Volejbols – 1 
Orientēšanās - 

1 

Pašvaldības 
dati 
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Sporta metodiķu 
skaits 

2 3 5 
Pašvaldības 

dati 

Novada jaunatnes 
sporta skolas 
audzēkņu skaits 

369 329 Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Novada 
čempionāti, kausu 
izcīņas un tautas 
sporta pasākumu 
skaits 

15 
 

17 
Saglabāt 

Pašvaldības 
dati 

Sporta biedrību 
skaits 

17 17 19 
Pašvaldības 

dati 

4.3. Vidēja termiņa mērķis - Veicināt veselīgu dzīves veidu 

Pilnveidotas un 
iekārtotas aktīvās 
atpūtas vietas 

2 
 

3+ 6 
Pašvaldības 

dati 

Pagastu sporta 
dienas vai svētki 

9 9 Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Skolu sporta dienas 
vai svētki 

11 11 Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Skolu jauniešu 
sporta spēles 
(sporta veidos) 

8 8 10 
Pašvaldības 

dati 

5. Ilgtermiņa mērķis - Radīt labvēlīgu apstākļus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai 
5.1. Vidēja termiņa mērķis - Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 
Vērtība  

2013.gadā 

Sasniedzamā 
vērtība  

2017.gadā 
Avots 

Aktīvas jauniešu 
organizācijas un 
neformālās grupas 

4 
 

6 8 
NVO atbalsta 
centrs, ABJC 

Projektos un 
jauniešu iniciatīvās 
iesaistīto jauniešu 
skaits 

Apmaiņas 
projektos - 50; 
Apmācībās un 

semināros - 
228; Pasākumu 
darba grupās un 

klubu darbā - 
640 

Apmaiņas projektos 
- 45; 

Apmācībās un 
semināros - 240; 
Pasākumu darba 
grupās un klubu 

darbā - 700 

Apmaiņas 
projektos - 75; 
Apmācībās un 

semināros- 
300; 

Pasākumu 
darba grupās 

un klubu darbā 
- 800 

ABJC uzskaite 

Jauniešu iniciatīvu 
skaits (semināri, 
apmācības, 
tikšanās, 
starptautiskās 
apmaiņas projekti)  

Starptautiskās 
apmaiņas 

projekti – 4 
Semināri par 
neformālo 

izglītību novada 
izglītības 

 
 
 
 
 
 
 

Aktivitātēs 
iesaistītais 

kopējo 
jauniešu skaits 

- 75 

ABJC uzskaite 
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iestādēs un 
pagastos - 10, 

Jauniešu 
vasaras skola 
(20 dalībnieki) 
un apmācību 

cikls „Neformāli 
aktīvs” 

 
100 

5.2. Vidēja termiņa mērķis - Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana 

Izveidotas prakses 
vietas jauniešiem  

0 Tiek precizēts 5 NVA, ABJC 

Izveidots dzīvokļu 
fonds jauniešiem  

0 0 1 
Pašvaldības 

dati 

Izveidots stipendiju 
fonds jauniešiem  

0 1 stipendija 1 
Pašvaldības 

dati 

5.3. Vidēja termiņa mērķis - Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība 

Projektu skaits un 
finansu resursi 
tehniskā 
aprīkojuma 
nodrošinājumam 

1 3 5 

Latvijas-
Šveices 

sadarbības 
programmas, 

LAD un citi 
realizētie 
projekti 

Jaunieši, kas 
apmeklē centru, 
piedalās 
neformālās 
izglītības 
aktivitātēs 
(nometnes, 
jauniešu projektu 
konkursi) 

533 bērni un 
jaunieši 

iesaistījušies 
interešu 
izglītības 

programmās, 
brīvā laika 

centru apmeklē 
15 - 20 jaunieši 
dienā, jauniešu 

neformālās 
izglītības 

aktivitātēs - 80 
jaunieši mēnesī. 

614 - interešu 
izglītības 

programmās, 90 
jaunieši neformālās 
izglītības aktivitātēs 

mēnesī 
jaunizveidotajā 

centrā 
 

600 - interešu 
izglītības 

programmās, 
100 jaunieši 
neformālās 

izglītības 
aktivitātēs 

mēnesī 
jaunizveidotajā 

centrā 

Dalībnieku 
reģistrācija un 
uzskaite ABJC 

6. Ilgtermiņa mērķis - Veidot pievilcīgu kultūrvidi un kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras 
infrastruktūru, kultūras pakalpojumu un produktu. 
 6.1. Vidēja termiņa mērķis - Saglabāt un popularizēt kultūras tradīcijas 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 2013.gadā 
vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 
vērtība  

2017.gadā 
Avots 

Apmeklētāju skaits 63 298 
 

77 384 
 

60 000 
Kultūrkartes 
dati 

Pasākumu skaits 826 848 800 Kultūrkartes 
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dati 

6.2. Vidēja termiņa mērķis - Līdzsvarota kultūras procesu attīstība 

Profesionālās 
izglītības īpatsvars  

5+ 6+ +15 
Pašvaldības 

dati 

Amatierkolektīvu 
skaits 

76 74 75 
Kultūrkartes 

dati 

Amatierkolektīvu 
dalībnieku skaits 

1065 1047 1050 
Kultūrkartes 

dati 

Muzeju krājuma 
izmantošanas 
iespēju 
palielināšanās  
(aktivitātes) 

60 76 70 
Kultūrkartes 

dati 

6.3. Vidēja termiņa mērķis - Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra 

Atjaunotas 
kultūras iestādes, 
kultūras objekti, 
veikti tehniskie 
uzlabojumi  

9 

 
5+ 

 15 
Kultūrkartes 

dati 

Datoru skaits 
kultūras iestādēs 

143 146 150 
Kultūrkartes 

dati 

Starptautisko 
sadarbības 
projektu skaits 

5   
 

8+ 5 
Pašvaldības 

dati 

6.4. Vidēja termiņa mērķis - Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

Kultūrvēsturisko 
ēku, objektu skaits, 
kuros veikti 
uzlabojumi, 
renovācija, 
restaurācija 

3 6+ 10 
Pašvaldības 

dati 

7. Ilgtermiņa mērķis - Nodrošināt ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību 
 7.1. Vidēja termiņa mērķis - Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas saglabāšana un tās 
potenciāla izmantošana 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 2013.gadā 
vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 
vērtība 

2017.gadā 
Avots 

Izstrādāto 
aizsargājamo 
dabas teritoriju 
apsaimniekošanas 
plānu skaits 

4 4 
 

6 
 

Pašvaldības 
dati, Vides 

aizsardzības 
un reģionālās 

attīstības 
ministrija 

Dabas taku skaits 
pa kultūrainavu un 
dabas objektiem 

10 
 

12+ 14 
Pašvaldības 

dati 

7.2. Vidēja termiņa mērķis - Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana 
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No jauna 
labiekārtoto 
atpūtas objektu, 
teritoriju skaits 

0 

 
3 

5 
Pašvaldības 

dati 

Sakārtoto 
degradēto 
īpašumu skaits 

0 4 3 
Pašvaldības 

dati 

7.3. Vidēja termiņa mērķis - Augsta vides kvalitāte, kvalitatīvi un videi draudzīgi sabiedriskie 
pakalpojumi 

Nosiltināto ēku 
kopskaits novadā 

3 
 

14+ 
 

15 
Pašvaldības 

dati 

Sakārtoto 
ūdenssaimniecību 
skaits 

1 (I kārta 
Alūksnē) 

 
8+ 

 
9 

Pašvaldības 
dati 

Noslēgto līgumu 
par atkritumu 
izvešanu kopskaits 

2223 2317+ 2700 
Pašvaldības 

dati 

Energoefektīvu 
apgaismojuma 
sistēmu  skaits 

0 
 

1 
 

4 
Pašvaldības 

dati 

Realizēti 
atjaunojamo 
energoresursu 
projekti (skaits) 

0 

 
 

1 
3 

Pašvaldības 
dati 

Ielaisto zivju 
mazuļu skaits 
publiskajos ūdeņos 

88 000 
 

126 000+ 
 

150 000 
Pašvaldības 

dati 

8. Ilgtermiņa mērķis - Uz novada attīstību un sabiedrības vajadzību ievērošanu vērsta efektīva 
pārvalde 
 8.1. Vidēja termiņa mērķis - Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 2013.gadā 
vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 
vērtība  

2017.gadā 
Avots 

Informatīvo 
materiālu skaits 
par Alūksnes 
novadu 

Līdz 5 

 
7 

5 - 7 
Pašvaldības 

dati 

Piedāvāto 
pašvaldības e-
pakalpojumu skaits 

25 44 50 
Pašvaldības 

dati 

Novada mājas 
lapas apmeklētāju 
skaits 

Vidēji 6836 
apmeklējumu 

mēnesī (95% no 
Latvijas, 5% no 

ārvalstīm) 

Vidēji 17 881 
apmeklējumu 

mēnesī (90,43% no 
Latvijas, 9,57% no 

ārvalstīm) 

 
Vidēji 10000 

apmeklējumu 
mēnesī 

Pašvaldības 
dati 

Pašvaldības 45% laikrakstu   Pašvaldības 
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laikraksta 
„Alūksnes Novada 
Vēstis” pieejamība 
katrā 
mājsaimniecībā 
novada teritorijā 

saņem savā 
pastkastītē 

99% laikrakstu 
saņem savā 
pastkastītē 

100% 
laikrakstu 

saņem savā 
pastkastītē 

dati 

8.2. Vidēja termiņa mērķis - Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un sabiedrības interešu 
grupām, starp citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs 

Iedzīvotāju 
aktivitāte 
pašvaldības 
vēlēšanās, % 

50,45 43,82 60 
Centrālās 
vēlēšanu 

komisijas dati 

Realizēto 
pārrobežu projektu 
skaits 

4 9 9 
Pašvaldības 

dati 

Iedzīvotāju 
iniciatīvas 
grupu/konsultatīvo 
padomju izveide 
un skaits novada 
teritorijā 

0 
 

3 
 

4 
Pašvaldības 

dati 

Pašvaldību 
kopprojektu skaits 

1 2 3 
Pašvaldības 

dati 

Pārrobežu 
pašvaldību 
sadarbības līgumu 
skaits 

6 11 11 
Pašvaldības 

dati 

8.2. Vidēja termiņa mērķis - Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

Pašvaldības ēku 
skaits, kuras ir 
piemērotas 
apmeklētājiem ar 
īpašām vajadzībām 

17 19 24 
Pašvaldības 

dati 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
pašvaldības ēkām, 
skaits 

0 6 8 
Pašvaldības 

dati 

 
 

Izskatot attīstības programmas izvirzīto mērķu sasniegšanai noteikto uzdevumu (rīcību) 
izpildi, pašvaldībai ir nepieciešams ar projektu palīdzību piesaistīt finansējumu sekojošu 
plānoto, līdz šim neīstenoto rīcību īstenošanai: 

1. uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu teritoriju infrastruktūras uzlabošanai;  
2. sporta būvju infrastruktūras attīstībai. 
3. pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūru; 
4. daudzfunkcionāla sociālā centra izveidei; 
5. rehabilitācijas pakalpojumu izveides veicināšanai 
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6. veselības veicināšanas pasākumiem. 
 
Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. īstenošanas rezultāti ir saskaņā ar 

Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 
25.10.2012. lēmumu Nr.351) izvirzītajiem mērķiem. 
 

Attīstības programmā noteikti arī Alūksnes novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji, 
kas dod iespēju sekot līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā. Šie pamatrādītāji nav tieši 
saistāmi ar attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, bet raksturo sociāli 
ekonomisko situāciju novadā kopumā. 

 
37.tabula 

Alūksnes novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 
Vērtība 

2013.gadā 

Vēlamā attīstības 
tendence 
2017.gadā 

Avots 

1. 
Iedzīvotāju 
skaits 

19 358 
 

18 501 
 

Palielināt 
Pilsonības un 
migrācijas lietu 
pārvalde 

2. 
Demogrāfiskā 
slodze 
 

527 

520,2  
(Valsts 

reģionālās 
attīstības 

aģentūras dati) 

Samazināt 

Centrālā 
statistikas 
pārvalde 
 

3. 
Teritorijas 
attīstības 
indekss 

- 0,592 
-0,430 

(2011.gada 
dati) 

Palielināt VARAM 

4. 
Bezdarba 
līmenis, % 

16,5 13,7 Samazināt 

Nodarbinātības 
valsts 
aģentūra 
 

5. 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis uz 1 
iedzīvotāju, 
LVL 

 
187 

(precizēts) 
 

226 Palielināt 
Pašvaldības 
dati 

 
Alūksnes novadā strauji samazinās iedzīvotāju skaits. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes datiem trīs gadu laikā tas samazinājies par 857 iedzīvotājiem. Vērtējot datus pēdējo 
5 gadu periodā, tendence sarukt iedzīvotāju skaitam ir pieaugoša. Salīdzinot 2006.-2011.gada 
periodu ar 2008.-2013.gada periodu, iedzīvotāju skaits samazinājies attiecīgi par 5% un 6,2%. 
Pēc pašvaldības datiem arī mirstība joprojām ievērojami pārsniedz dzimstību - 2013.gadā 
dzimuši 136, miruši 288 iedzīvotāji. 

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam trīs gadu laikā samazinājies par 0,7%, bet 
par 0,66% pieaudzis iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma. Darbspējas vecuma iedzīvotāju 
īpatsvars ir 65,7% un 3 gadu periodā procentuāli rādītājam ir svārstības 0,1% apmērā. 
Pieejamie dati par demogrāfiskās slodzes līmeni novadā neuzrāda būtiskas izmaiņas. Rādītāju 
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aprēķina, ņemot vērā darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaitu vidēji 
uz 1 000 personām darbspējas vecumā. 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss Alūksnes novadam no -0,592 2010.gadā ir 
paaugstinājies uz -0,430 2011.gadā. Rādītāju aprēķina, ņemot vērā iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa apmēru uz 1 iedzīvotāju, demogrāfiskās slodzes rādītāju, bezdarba līmeni un 
pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu laikā. Rādītājs ierindo Alūksnes novadu 
75.vietā pašvaldību vidū Latvijā. Rādītāja aprēķināšanas metodika sākot ar 2012.gadu tiek 
pilnveidota un šāda veida dati par 2012. un 2013.gadu netiek aprēķināti. 

Bezdarba līmenis, rēķinot uz iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā, trīs gadu laikā 
samazinājies tikai par 2,8%, kas norāda uz samērā lēnu darba tirgus attīstību. Rādītāju aprēķina 
- Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku (darbspējas vecuma (15 – 61 gads)  
īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā skaitā, procentos. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums pašvaldības budžetā ir +9,09% 
salīdzinājumā ar 2012.gadu, +14,37% salīdzinājumā ar 2012.gadu un +15,27% salīdzinājumā ar 
2010.gadu. 

Lai panāktu Alūksnes novada sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu un cilvēka 
labklājības paaugstināšanu, bez Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. 
izvirzītajiem uzdevumiem, nepieciešama ir arī dažādu valsts atbalsta mehānismu īstenošana, 
īpaši austrumu pierobežas reģionos. 
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21.  PIELIKUMI 
 

 

Pielikums Nr.1.  – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Alūksnes novada pašvaldības 2013.gada 
konsolidēto finanšu pārskatu (uz 2 lapām). 
Pielikums Nr.2. – Alūksnes novada domes lēmums Nr. 174 „Par Alūksnes novada pašvaldības 
2013.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” (ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 6.punkts) (uz 1 
lapas). 
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