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1. PAMATINFORMĀCIJA 
1.1. Alūksnes novada raksturojums 
 

Alūksnes novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties 16 bijušā Alūksnes 

rajona pašvaldībām - Alūksnes pilsētai, Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, 

Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, 

Zeltiņu un Ziemera pagastiem. 

 Alūksnes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos un robežojas ar Apes, Gulbenes, 

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

Novada teritorijas platība ir 170178,4 ha, savukārt Alūksnes pilsētas teritorija - 

1433,9 ha (pēc Valsts Zemes dienesta 2015.gada 1.janvāra datiem). 

Alūksne 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. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati (www.csb.gov.lv) liecina, ka 

2014.gadā vidējā gaisa temperatūra Alūksnē bija 6,3
0
C, kas par 1,8

0
C pārsniegusi normu. 

Maksimālā gaisa temperatūra pārskata gadā Alūksnē sasniedza 29,3
0
C, bet minimālā 

noslīdēja līdz -21,7
0
C. 

 

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

 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (www.pmlp.gov.lv) 

datiem, 2014.gada 1.janvārī Alūksnes novadā bija 18020, bet Alūksnē – 8314 iedzīvotāji. 

Salīdzinājumā 2013.gada 1.janvārī, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, Alūksnes novadā 

bijuši 18501, savukārt Alūksnē – 8595 iedzīvotāji. 

1.2. Pašvaldības vadība, politiskā sistēma 

 

2013.gada 1.jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās Alūksnes novada pašvaldības 

domē ievēlēti 15 deputāti: 

Dzintars ADLERS  ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA” 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS ievēlēts no PARTIJAS „MŪSU ZEME” 

Arturs DUKULIS  ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Aivars FOMINS  ievēlēts no „VIDZEMES PARTIJAS” 
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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 no 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” 

 

Alūksnes novada pašvaldības vadība 2014.gadā 

 

Domes priekšsēdētājs   Arturs DUKULIS 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 

Izpilddirektore    Janīna ČUGUNOVA 

 

Alūksnes novada domes pastāvīgās komitejas 

 

 2014.gadā domes deputāti strādāja šādās pastāvīgajās komitejās: 

Finanšu komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā: 

Arturs DUKULIS, 

Dzintars ADLERS, 

Ainars MELDERS, 

Jānis SADOVŅIKOVS, 

Laimonis SĪPOLS, 

Guntars ŠVOLMANIS, 

Jana ZILKALNE. 

 

Tautsaimniecības komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā: 

Dzintars ADLERS, 

Modris LAZDEKALNS, 

Viola Aija KAPARŠMITE, 

Ainars MELDERS, 

Laimonis SĪPOLS, 

Guntars ŠVOLMANIS, 

Andis ZARIŅŠ. 

 

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

Aivars FOMINS, 

Elita LAIVA, 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS, 

Maruta KAULIŅA, 

Jānis SADOVŅIKOVS. 

Askolds ZELMENIS, 

Jana ZILKALNE. 



Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 

4 

 

2014.gadā notikušas 

 

15 Finanšu komitejas sēdes (izskatīti 266 jautājumi), 

12 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 134 jautājumi), 

12 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīts 151 jautājums), 

22 Domes sēdes (pieņemti 472 lēmumi). 

 

2014.gadā pieņemtie saistošie noteikumi 

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”. 

Saistošie noteikumi Nr.2/2014 „Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

Saistošie noteikumi Nr.3/2014 „Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. 

Saistošie noteikumi Nr.4/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 

31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 ,,Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

Saistošie noteikumi Nr.5/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam””. 

Saistošie noteikumi Nr.6/2014 „Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra 

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

pašvaldībā””. 

Saistošie noteikumi Nr.7/2014 „Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”. 

Saistošie noteikumi Nr.8/2014 „Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to 

salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

Saistošie noteikumi Nr.9/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 

sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi””. 

Saistošie noteikumi Nr.10/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija 

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

Saistošie noteikumi Nr.11/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam””. 

Saistošie noteikumi Nr.12/2014 ,,Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu”. 

Saistošie noteikumi Nr.13/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”. 

Saistošie noteikumi Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”. 

Saistošie noteikumi Nr.15/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

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

Saistošie noteikumi Nr.16/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam””. 

Saistošie noteikumi Nr.17/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam””. 

Saistošie noteikumi Nr.18/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

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

Saistošie noteikumi Nr.19/2014 ,,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””. 
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Saistošie noteikumi Nr.20/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes 

novadā 2015.gadā”. 

Saistošie noteikumi Nr.21/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 

28.novembra saistošajos noteikumos Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un 

būvju uzturēšanas noteikumi””. 

Saistošie noteikumi Nr.22/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam””. 

Saistošie noteikumi Nr.23/2014 „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.24/2014 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. 

Saistošie noteikumi Nr.25/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 

28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 „Alūksnes novada pašvaldības naudas 

balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs””. 

Saistošie noteikumi Nr.26/2014 ,,Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 

31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 ,,Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem 

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

Saistošie noteikumi Nr.27/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumosNr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam”. 

Saistošie noteikumi Nr.28/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

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

Saistošie noteikumi Nr.29/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2014.gadam””. 

 

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. 

10. Medību koordinācijas komisija. 

11. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija. 

 

Administratīvajai komisijai 2014.gadā notikušas 24 sēdes, kurās pieņemti lēmumi 

126 administratīvo pārkāpumu lietās, no tām: 

16 lietās piemērots administratīvais sods – brīdinājums, 

11 lietās pieņemti lēmumi izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, 
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2 lietās pieņemti lēmumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

nepilngadīgajam, 

97 administratīvo pārkāpumu lietās piemēroti naudas sodi. 

Viens administratīvās komisijas lēmums ir pārsūdzēts Alūksnes rajona tiesā, savukārt 

55 lēmumi nodoti piespiedu izpildei. 

Visvairāk administratīvo protokolu sastādīts saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā LAPK) 51.
2
pantu – par invazīvo augu sugu izplatības 

ierobežošanas pasākumu neveikšanu, un saskaņā ar LAPK 98.
1
pantu – par patvaļīgu 

elektroenerģijas izmantošanu. Nedaudz mazāk bijis administratīvo pārkāpumu saskaņā ar 

LAPK 173.pantu – par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, LAPK 106.pantu – par 

dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu un LAPK 

171.
1
pantu – par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos 

alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis 

nepilngadīgais. Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu sastādītas 10 

administratīvo pārkāpumu lietas. 

  

Apstādījumu aizsardzības komisijai 2014.gadā notikusi 21 sēde un pieņemti 87 

lēmumi. Tai skaitā: 

37 lēmumi par sausu, bojātu, vējā lauztu, kritušu koku ciršanu, koku vainagu 

veidošanu un krūmu izciršanu pašvaldībai piekritīgās teritorijās, 

33 lēmumi par koku ciršanu pieņemti, pamatojoties uz fizisku vai juridisku personu 

iesniegumiem, 

11 lēmumi par koku ciršanu pieņemti, saistībā ar tehnisko un būvprojektu realizāciju 

vai to izstrādi, 

6 lēmumi pieņemti par koku ciršanas atteikumu. 

 

Alūksnes novada un Apes novada civilās aizsardzības komisijas sēdes 2014.gadā 

notikušas divreiz. Tajās apstiprināts Alūksnes novada un Apes novada civilās aizsardzības 

komisijas sastāvs un tās nolikums, kā arī pārrunāti citi komisijai aktuāli jautājumi. Viena 

atsevišķa sēde veltīta jautājumiem par Āfrikas cūku mēra izplatīšanos, slimības skartajām 

teritorijām un veiktajiem pasākumiem tās apkarošanai. 

 

Dzīvokļu komisijai 2014.gadā notikušas 25 sēdes. Tajās pieņemts 161 lēmums, no 

kā: 

53 lēmumi pieņemti par personas iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļa 

jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, 

50 – par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu,  

15 – par dzīvojamo telpu izīrēšanu,  

8 – par sociālo dzīvokļu izīrēšanu,  

3 – par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu,  

4 – saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās,  

2 – par atļauju nodot apakšīrē pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas,  

6 – par dzīvojamo telpu apmaiņu, 

1 – par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra, 

izsniegti 11 atteikumi sniegt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, noteikt 

sociālā dzīvokļa statusu, atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, pagarināt dzīvojamās telpas 

īres līgumu, pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. 
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Īpašumu atsavināšanas komisijai 2014.gadā notikušas 22 komisijas sēdes, kurās 

pieņemti 43 lēmumi. Notikušas piecas cirsmu izsoles, kā rezultātā iegūti 44022,00 EUR, kā 

arī divas nomas tiesību izsoles. 

Atsavināta viena automašīna par 1 025 EUR un notikušas piecas nekustamā īpašuma 

izsoles, kā rezultātā iegūti 61 370 EUR. 

 

Iepirkumu komisijai 2014.gadā notikušas 274 sēdes, izsludinot 52 iepirkumus un 

iepirkuma procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, tai skaitā: 

36 iepirkumus Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta noteiktā kārtībā būvdarbiem ar 

iepirkuma slieksni no 14 000 EUR līdz 170 000 EUR, 

9 atklātus konkursus, 

7 iepirkumus Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta noteiktā kārtībā precēm un 

pakalpojumiem ar iepirkuma slieksni no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR. 

Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2014.gadā noslēgti 38 līgumi par 

kopējo summu 1 894 428 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Alūksnes novada pašvaldība Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādājusies 

datortehniku, tās programmatūras, tīklu izveides un citus IT pakalpojumus, drukas iekārtas, 

kopētājus, servertehniku un tās komponentes, mēbeles, biroja papīru, kancelejas preces, 

saimniecības preces un civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapas, par kopējo 

summu 78 824 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

Licencēšanas komisijai 2014.gadā notikušas 42 sēdes. Komisija izsniegusi: 

1043 atļaujas ielu tirdzniecībai publisku pasākumu laikā, 

264 bezmaksas atļaujas iebraukšanai Pilssalā, 

5 atļaujas izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai publiskās vietās, 

9 licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, 

6 licences komercdarbībai zvejniecībā Alūksnes novada ūdens tilpnēs. 

 

2014.gada 25.septembrī izveidota Medību koordinācijas komisija. Pirmajā tās sēdē 

komisijas locekļi ievēlēja priekšsēdētāja vietnieku, izskatīja komisijas nolikumu, kā arī 

apsprieda citus organizatoriskos jautājumus. Otrajā komisijas sēdē izskatīti divi fizisku 

personu iesniegumi un attiecīgi pieņemti lēmumi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

Vēlēšanu komisija 2014.gadā 24.maijā organizēja Eiropas Parlamenta vēlēšanas un 

4.oktobrī - 12.Saeimas vēlēšanas Alūksnes novada vēlētājiem. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai Alūksnes novadā iedalīts 44 834 EUR. 

Komisijas 2014.gada 4.aprīļa sēdē izveidota 21 vēlēšanu iecirkņu komisija, katra septiņu 

cilvēku sastāvā. Pieņemti darbā 147 vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļi un četras pieaicinātās 

personas vēlēšanu nodrošināšanai. No 14 082 balsstiesīgajiem Alūksnes novada 

iedzīvotājiem nobalsojuši 3 931. No 21. līdz 23.maijam vēlēšanu iecirkņos dažas stundas 

dienā iepriekšējā balsošanā nobalsojuši 924 (6,56%) vēlētāji. Vēlēšanu dienā savā atrašanās 

vietā nobalsojuši 203 vēlētāji. 

12.Saeimas vēlēšanu organizēšanai Alūksnes novadā iedalīts 43 068 EUR. Komisijas 

2014.gada 19.augusta sēdē izveidota 21 vēlēšanu iecirkņu komisija, katra septiņu cilvēku 

sastāvā. Pieņemti darbā 147 vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļi un sešas pieaicinātās 

personas vēlēšanu nodrošināšanai. No 14 005 balsstiesīgajiem Alūksnes novada 

iedzīvotājiem Saeimas vēlēšanās nobalsojuši 7 988 jeb 57,04%. Vēlēšanu dienā savā 

atrašanās vietā nobalsojuši 283 vēlētāji jeb 2,02%. Balss nodošanu glabāšanā trīs dienas 

pirms vēlēšanu dienas izmantojuši 130 vēlētāji. 
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Zemes komisijai 2014.gadā notikušas 28 sēdes, kurās pieņemti 602 lēmumi: 

32% no lēmumiem ir piekritības lēmumi, 

18% - par nekustamo īpašumu sadalīšanu, jaunu nosaukumu piešķiršanu 

jaunveidojamiem īpašumiem un nosaukumu maiņu, 

11% - par zemes vienību ieskatīšanu rezerves zemes fondā un tikpat daudz – par 

zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem, 

5% - par zemes ierīcības projektu izstrādi un par zemes vienību platību precizēšanu, 

4% - par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un par adrešu piešķiršanu, 

apstiprināšanu, maiņu vai likvidēšanu, 

3% - par zemes lietošanas mērķa maiņu vai piešķiršanu, 

2% - par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā un par darījumu ar 

īpašumu, 

aptuveni 1% - saistībā ar ēku, būvju īpašumiem. 

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. Finanšu nodaļas, 

2. Grāmatvedības, 

3. Informāciju tehnoloģiju nodaļas, 

4. Īpašumu nodaļas, 

5. Juridiskās nodaļas, 

6. Kancelejas, 

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

8. Plānošanas un attīstības nodaļas. 

 

Ar 2014.gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi Alūksnes novada pašvaldības 

nolikumā, kas paredzēja no Finanšu nodaļas nodalīt grāmatvedības operāciju veikšanas 

funkciju, 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: 

 

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, 
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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, 

54. Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūra „SPODRA”, 

55. Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūra „ALJA”. 

 

Iestādes pārstāv pašvaldību to kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas 

saskaņā ar nolikumiem, kurus apstiprina dome. 

 

Pašvaldības darbības pilnveide 

Pārskata gadā īstenotas strukturālas izmaiņas pašvaldības administrācijā, jo 

2014.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi pašvaldības nolikumā, kas paredzēja no Finanšu 

nodaļas nodalīt grāmatvedības operāciju veikšanas funkciju, izveidojot Grāmatvedības 

nodaļu. Pārskata gadā pašvaldības administrācijā izveidota viena jauna projektu vadītāja 

amata vieta. 

2014.gadā pašvaldības domes komiteju un domes sēžu norises nodrošināšanai 

pašvaldība pilnībā pārgāja uz elektronisko balsošanu, izmantojot dokumentu vadības sistēmu 

„Namejs”, kurā deputātiem pieejami visi lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti. 

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta pirmo punktu, 2013.gadā Alūksnes 

novada pašvaldībā revīzijas procedūras veica Valsts kontrole. 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. 

Līdz 2014.gada 1.oktobrim pašvaldība bija jāievieš septiņi Valsts kontroles ieteikumi. 

Lielāko daļu no tiem pašvaldība ieviesa jau 2013.gadā, savukārt 2014.gadā tika ieviests 

pēdējais no ieteikumiem – apstiprināts dokuments, kas nosaka rīcības ar pašvaldības mantu 

un līdzekļiem tiesiskuma un lietderības kontroles procedūras. 

 2014.gada septembrī Valsts kontrole, izvērtējot pašvaldības sniegto informāciju un 

dokumentus, atzinusi, ka pašvaldības veiktās darbības ir nodrošinājušas sniegto ieteikumu 

ieviešanu noteiktajā termiņā. 
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Pašvaldības iesaiste tiesu procesos 

 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas pārziņā 2014.gadā bija 15 tiesu procesi, 

kuros bija iesaistīta pašvaldība. No tiem: 

6  civillietās, 

1 krimināllietā, 

2 administratīvajās lietās, 

2  administratīvo pārkāpumu lietās, 

4 lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. 

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 2014.gadā bija 

trīs lietas. Vienā lietā pašvaldība bija pieaicināta pie privātpersonu robežu strīda, vienu lietu 

tā ierosināja pati par juridiska fakta konstatēšanu saistībā ar īpašuma sastāvu, bet vēl vienā 

civillietā pašvaldība piedalījās kā atbildētājs darba strīdā. Savukārt kriminālprocesā 

pašvaldība iesaistījās kā cietušais ar civilprasību par zaudējumu piedziņu. 

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

faktiskā rīcība atzītas par atbilstošu normatīvajam regulējumam.  

Savukārt četrās lietās, kuras 2014.gadā izskatītas par audzinoša rakstura piespiedu 

līdzekļu piemērošanu bērniem, pašvaldība piedalījusies, nodrošinot bērna tiesību 

aizsardzības speciālista funkcijas. 

 

1.4. Pašvaldības kapitāla vērtība 
 

Pašvaldība pārskata gadā bijusi kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās ar 

kapitāla vērtību:  

1. Akciju sabiedrībā „SIMONE” – 3 155 875 EUR (2013.gadā – 3 155 876 EUR) – 

izmaiņas saistītas ar kapitāldaļu denomināciju, 

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” – 151 359 EUR 

(2013.gadā – 64 759 EUR), 

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RŪPE” – 1 491 107 EUR (2013.gadā – 

1 405 425 EUR) – izmaiņas saistītas ar kapitāldaļu denomināciju, 

4. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA” – 1 206 637 EUR 

(2013.gadā – 1 128 431 EUR), 

5. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „IEVEDNE” – 183 539 EUR (bez izmaiņām, 

salīdzinot ar 2013.gadu). 
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2.attēls. Pašvaldības kapitāla daļu vērtības izmaiņas kapitālsabiedrībās 

 

Pārskata gadā pašvaldība bijusi kapitāldaļu turētāja šādās privātajās 

kapitālsabiedrībās:  

1. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „GULBENES - ALŪKSNES BĀNĪTIS” – 

285 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2013.gadu), 

2. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” – 200 056 EUR (bez 

izmaiņām, salīdzinot ar 2013.gadu), 

3. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS 

APRŪPES CENTRS” – 681 EUR (2013.gadā – 682 EUR).  

 

Pašvaldība 2014.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 
 

 Alūksnes novada pašvaldības budžets 2014.gadam apstiprināts 2014.gada 23.janvārī 

ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.1, 10.punkts) – Saistošie noteikumi 

Nr.1/2014.  

2014.gadā minētajos saistošajos noteikumos izdarīti vairāki grozījumi: 

- 24.04.2014. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.165, protokols Nr.8, 27. 

punkts – Saistošie noteikumi Nr.11/2014, 

- 26.06.2014. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.247, protokols Nr.11, 

48.punkts – Saistošie noteikumi Nr.16/2014, 

- 24.07.2014. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.277, protokols Nr.13, 

19.punkts – Saistošie noteikumi Nr.17/2014, 

- 24.09.2014. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.375, protokols Nr.17, 

46.punkts – Saistošie noteikumi Nr.22/2014, 

- 27.11.2014. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.441, protokols Nr.21, 

37.punkts – Saistošie noteikumi Nr.27/2014, 

- 18.12.2014. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.471, protokols Nr.22, 

29.punkts – Saistošie noteikumi Nr.29/2014. 

 

2.1. Pamatbudžets 
 

2.1.1.  Ieņēmumu daļa 

 

 2014.gada precizētie konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 18 360 084 EUR 

apmērā, faktiski ieņēmumi izpildīti 18 870 150 EUR apjomā jeb 102,78% no plānotajiem 

ieņēmumiem. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums gada sākumā 

2 830 718 EUR apmērā. Bez tam, gada laikā saņemti aizņēmumi no Valsts kases dažādu 

projektu finansējumam 2 641 752 EUR apmērā. 

 

1.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014.gada ieņēmumu izpilde 

(EUR, %) 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2014.gadam 

Izpilde 

31.12.2014. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 6533397 7034804 107,67 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 5875968 6203634 105,58 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 608818 781689 128,39 

4.1.1.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

zemi) 
463661 591317 127,53 

4.1.2.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

ēkām, būvēm) 
98155 131734 134,21 

4.1.3.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

mājokļiem) 
47002 58638 124,76 
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5.0.0.0. 
Nodokļi atsevišķām precēm un 

pakalpojumu veidiem 
48611 49481 101,79 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 48611 49481 101,79 

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 178979 297386 166,16 

8.0.0.0. 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 
1721 2958 171,88 

9.0.0.0. 
Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas 
29670 34415 115,99 

9.4.0.0. 
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 
7119 10535 147,98 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 22551 23880 105,89 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 25204 38620 153,23 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2392 11841 495,03 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un 

no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 

119992 209552 174,64 

  
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 

KOPĀ 
10717904 10565418 98,58 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atsavināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 

4600 4600 100,00 

18.6.0.0. 

Pašvaldības budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti no 

valsts budžeta 

10713304 10560818 98,58 

  
PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI KOPĀ 
125176 118061 94,32 

19.1.0.0. 

Pašvaldības budžeta iekšējie transferti 

starp vienas pašvaldības budžeta 

veidiem 

6441 6398 99,33 

19.2.0.0. 
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 
118735 111663 94,04 

  
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 

KOPĀ 
804628 854481 106,20 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 

739511 773213 104,56 

21.4.0.0. 
Pārējie iepriekš neklasificēti pašu 

ieņēmumi 
65117 81268 124,80 
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  KOPĀ 18360084 18870150 102,78 

  Atlikums gada sākumā 2830718 2830718 100,00 

  Saņemti aizdevumi no Valsts Kases 4009898 2641752 65,88 

  PAVISAM KOPĀ 25200700 24342620 96,60 

 

Pēc 1.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2014.gada konsolidētā 

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

aizdevumu samazinājums pret plānoto apjomu.  

3.attēlā ir atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā 

pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra. 

3.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014.gada 

ieņēmumu izpildes struktūra 

 

 Pēc 3.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka lielākais īpatsvars starp ieņēmumu 

avotiem ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 43,4% 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 lielākie pēc īpatsvara ir nodokļu ieņēmumi – 28,9% 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 2015.gada ieņēmumu plāns ir apkopoti 2.tabulā. 

 

2.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu 

2013. un 2014.gada izpilde un 2015.gada plāns (EUR) 

Rādītājs 

Budžeta izpilde Plāns 

2013.gads 2014.gads 2015.gads 

Nodokļu ieņēmumi kopā 6716368 7034804 7172446 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 233339 297386 88275 

Nodokļu ieņēmumi 
kopā; 28,90% 

Nenodokļu 
ieņēmumi kopā; 

1,22% 

Valsts budžeta 
transferti kopā; 

43,40% 

Pašvaldību budžetu 
transferti kopā; 

0,48% 

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi kopā; 

3,51% 

Atlikums gada 
sākumā; 11,63% 

Aizdevums no 
Valsts kases; 

10,85% 
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Valsts budžeta transferti kopā 10642781 10565418 6238539 

Pašvaldību budžetu transferti kopā  121549 118061 107665 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā 924945 854481 715214 

KOPĀ IEŅĒMUMI PA VEIDIEM 18638982 18870150 14322139 

Atlikums gada sākumā 2914036 2830718 3375092 

Aizdevums no Valsts Kases 3269228 2641752 3057286 

PAVISAM KOPĀ 24822246 24342620 20754517 

 

Pēc 2.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi pa veidiem ir 

palielinājušies. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu 

pieaugums atspoguļots 3.tabulā. 

 

3.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 

2009.-2014.gados (EUR, %) 

Gads 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma 

gada sākumā un 

aizņēmumiem), 

LVL 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma 

gada sākumā un 

aizņēmumiem), 

EUR 

Bāzes pieaugums        

(pret 2009.gadu) 

Ķēdes pieaugums        

(pret iepriekšējo 

periodu) 

EUR % EUR % 

2009 11276387 16044853 0 0 0 0 

2010 11359099 16162542 117689 0,73 117689 0,73 

2011 10912373 15526908 -517945 -3,23 -635634 -3,93 

2012 11607190 16515543 470690 2,93 988635 6,37 

2013 13099551 18638982 2594129 16,17 2123439 12,86 

2014 - 18870150 2707608 16,75 231168 1,24 

 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums 2014.gada sākumā 

2 830 718 EUR apmērā, tajā skaitā šādu projektu realizācijai: 

1. Alūksnes novada Pašvaldības policijai automašīnas iegādei 24 300 EUR, 

2. Tempļakalna ielas gājēju tilta Alūksnes pilsētā būvniecībai 212 698 EUR, 

3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Tranzīta P-43 maršruta 

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” (Jāņkalna iela) īstenošanai 133 556 EUR, 

4. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (EST-LAT-

RUS) projekta „ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect 

archaelogical heritage” (turpmāk EST-LAT-RUS projekts „AAC”) īstenošanai 39 822 EUR, 

5. EST-LAT-RUS projekta „Divas ainavu pērles Austrumeiropā” īstenošanai 

39 895 EUR, 

6. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) projekta „Kalncempju 

pagasta Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” 

īstenošanai 37 697 EUR, 

7. ELFLA projekta „Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārna un fasādes 

renovācija” īstenošanai 4 767 EUR, 

8. Arheoloģijas izpētes un pilsdrupu konservācijas un restaurācijas pasākumiem 

12 880 EUR, 

9. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesa nodrošināšanai 32 827 EUR, 
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10. Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” mūžizglītības projekta „Let`s make our 

world more green and clean” īstenošanai 2 986 EUR, 

11. ELFLA projekta „Koka izstrādājumu amatniecības interešu kluba izveide” 

(Alūksnes novada vidusskola) īstenošanai 16 139 EUR, 

12. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projekta „Kompleksi 

risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

īstenošanai 78 209 EUR, 

13. Projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādes” īstenošanai 4 958 EUR, 

14. KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas vidusskolā” īstenošanai 54 197 EUR, 

15. ELFLA projekta „Higiēnas pakalpojuma pieejamības nodrošināšana sociāli 

mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Alsviķu pagastā” īstenošanai 11 910 EUR; 

16. Valsts mērķdotācija izglītības pasākumiem (speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes, grupas, internātskola) 19 580 EUR, 

17. Valsts mērķdotācija pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 67 446 EUR, 

18. Valsts mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 6 962 EUR, 

19. Kases apgrozāmajiem līdzekļiem 85 000 EUR, 

20. Citiem projektiem, mērķiem un aktivitātēm 1 944 889 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā 2014.gadā saņemtās mērķdotācijas 

apkopotas 4.tabulā. 

 

4.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014.gada  

mērķdotāciju ieņēmumi (EUR) 

Mērķdotācijas veids Saņemts 

Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto 

pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas (VSAOI) 

201 744 

Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un VSAOI 92 322 

Mērķdotācija pamata un vispārizglītojošo skolu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI                                                       

2 128 348 

Mērķdotācija speciālās izglītības iestāžu uzturēšanai 917 616 

Mērķdotācija 1.- 3.klašu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai                                                                 83 433 

Mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta skolu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI                                                                          

68 976 

Mērķdotācija mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes skolu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI                                                          

265 982 

Valsts finansējums ģimnāzijai                                                                                       1 423 

Valsts mērķdotācija mācību literatūras iegādei                                                                              37 391 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem                                                                         

11 025 

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Jaunatnes politikas valsts 

programmai                                                                                

5 500 
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Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam un 

VSAOI                                                                                     

13 542 

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti                                                                                 

60 017 

Kultūras ministrijas finansējums projektiem 5 804 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums ES 

projektiem                                                                                       

622 772 

ELFLA finansējums                                                                                             86 922 

ERAF finansējums (Eiropas Savienības daļa)                                                                                        2 433 154 

ERAF finansējums (valsts daļa)                                                                                      93 533 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums                                                                                  125 286 

Mūžizglītības programmas „Comenius” finansējums                                                                                           4 200 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu finansējums                                                                        16 492 

Lauku atbalsta dienesta platību maksājumi                                                                                 1 694 

Finansējums programmai „Skolas piens”                                                                                               5 927 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums 

projektiem 

21 400 

Lauku atbalsta dienesta meža vērtības uzlabošanas maksājumi 5 187 

Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējums projektiem 3 207 

Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektiem 8 372 

Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru un vecmāšu 

punktiem                                                                                     

41 635 

Finansējums sociālās aprūpes centru iemītnieku uzturēšanai                                                                                                17 080 

Latvijas Bērnu fonda finansējums vardarbībā cietušo bērnu 

rehabilitācijai                                                                                       

1 551 

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektiem                                                                                      28 404 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda kompensācija 200 060 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 2 972 219 

Vidzemes plānošanas reģiona finansējums projektiem 4 600 

Kopā  10 565 418 

 

 2014.gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus 

2 641 752 EUR apmērā, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus. 
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4.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2013. un 2014.gadā saņemtie un 2015.gadā plānotie aizdevumi 

 

 Pēc 4.attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, 

samazinājies saņemto aizdevumu apjoms. 

Alūksnes novada pašvaldības divos gados saņemtie un 2015.gadā plānotie aizdevumi 

apkopoti 5.tabulā. 

 

5.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2013. un 2014.gadā saņemtie un 2015.gadā  

plānotie aizdevumi (EUR) 

Mērķis 

Saņemts 

2013.gadā 

Saņemts 

2014.gadā 

Plānots 

saņemt 

2015.gadā 

ERAF projekts „Valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa „Vecā pils” renovācijas pabeigšana 

Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju 

vajadzībām” 38 339 0 0 

ERAF projekts „Tranzīta maršruta „Pils iela” 

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 326 357 671 389 0 

Kohēzijas fonda projekts „Siltumtrašu 

rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve 

Alūksnē” (AS „Simone” pamatkapitāls) 490 669 0 0 

Kohēzijas fonda projekts „Katlu māju darbības 

optimizācija un energoefektivitātes 

paaugstināšana Alūksnē” (AS „Simone” 

pamatkapitāls) 886 357 0 0 

EST-LAT-RUS projekts „Archaeology, authority 

& community” 7 502 11 845 

 
KPFI projekts „Kompleksi risinājumi Ziemeru 

pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” 155 722 0 0 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2013.gads 2014.gads 2015.gads

3269229 

2641752 
3057286 
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ERAF projekts „Tranzīta P43 maršruta 

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 1 036 858 0 0 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta 

Jaunannā” (SIA „Ievedne” pamatkapitāls) 80 385 0 0 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas 

ciemā” (SIA „Ievedne” pamatkapitāls) 66 822 0 0 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta 

Kornetu ciemā” (SIA „Rūpe” pamatkapitāls) 39 849 0 0 

ERAF projekts „Alūksnes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija” 49 581 0 0 

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas 

vidusskolā” 90 788 513 637 0 

EST-LAT-RUS projekts „Divas ainavu pērles 

Austrumeiropā” 0 53 870 56 374 

ERAF projekts „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 

un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 0 509 331 1 303 471 

ELFLA projekts „Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un 

pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” 0 275 042 0 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” 

(SIA „Rūpe” pamatkapitāls) 0 48 780 22 807 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta 

Mārkalnes ciemā” (SIA „Rūpe” pamatkapitāls) 0 36 903 24 060 

ERAF projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA 

„Alūksnes slimnīca” ēkā” (SIA „Alūksnes 

slimnīca” pamatkapitāls 0 78 206 0 

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”” 0 96 474 0 

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

„Pūcīte”” 0 97 031 0 

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 

„Mazputniņš”” 0 129 080 0 
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KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolas sporta zālē” 0 120 164 0 

ERAF projekts „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta 

Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 

„Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 63 947 

ERAF projekts „Alūksnes novada Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

(SIA „Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 73 920 

ERAF projekts „Alūksnes novada Alsviķu 

pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” (SIA „Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 74 997 

ERAF projekts „Alūksnes novada Alsviķu 

pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” (SIA „Rūpe” pamatkapitāls) 0 0 75 000 

ERAF projekts „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 

un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 

(2.aizņēmums) 0 0 642 466 

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā” 0 0 184 116 

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” 0 0 297 681 

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā” 0 0 238 447 

KOPĀ  3 269 229 2 641 752 3 057 286 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2014.gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa 

struktūrfondiem atspoguļots 5.attēlā. 

 

 
5.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2014.gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa struktūrfondiem 

 

 Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumiem Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projektu īstenošanai, kas ir 50,9% no saņemto aizdevumu kopsummas. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošanai saņemto aizdevumu īpatsvars 

veido 36,2% no saņemto aizdevumu kopsummas. 

EST-LAT-RUS 
pārrobežas 
sadarbības 
programma 

2,49% 

Klimata 
pārmaiņu finanšu 

instruments 
36,20% 

Eiropas 
Reģionālās 

attīstības fonds 
50,90% 

Eiropas 
Lauksaimniecības 

fonda lauku 
attīstībai fonds 

10,41% 
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2.1.2. Izdevumu daļa 

 

 2014.gada Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc 

funkcionālām kategorijām tika plānoti 23 155247 EUR apmērā, faktiski tie izpildīti 

19 137 264 EUR apmērā jeb 82,65%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai 

pārskata gadā izlietoti 1 666 360 EUR, kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai – 

163 904 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014.gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām apkopota 6.tabulā. 

 

6.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014.gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām (EUR, % pret plānu) 

Valdības funkcija 

Plāns  

2014.gadam 

Izpilde 

31.12.2014. %  

Vispārējie valdības dienesti 1907902 1697498 88,97 

Sabiedriskā kārtība un drošība 96 697 92 434 95,59 

Ekonomiskā darbība 1828598 1377494 75,33 

Vides aizsardzība 30 550 29 976 98,12 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1749180 1445441 82,64 

Veselība 85 469 73 306 85,77 

Atpūta, kultūra un reliģija 6568282 4643179 70,69 

Izglītība 9107416 8346113 91,64 

Sociālā aizsardzība 1781153 1431823 80,39 

Kopā  23155247 19137264 82,65 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1796547 1666360 92,75 

Ieguldījums pamatkapitālā 163906 163904 100,00 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas 

līdzekļu atlikums perioda beigās) 85000 3375092 3970,70 

 

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 2014.gadā veidoja 8 346 113 EUR jeb 39,8% no pašvaldības konsolidētā 

pamatbudžeta izdevumiem. Otra, pēc finansējuma lielākā, funkcionālā kategorija jeb 

valdības funkcija 2014.gadā ir atpūta, kultūra un reliģija, kuras izdevumi bija 4 643 179 EUR 

jeb 22,14%. Trešā, pēc finansējuma lielākā, funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 

2014.gadā ir vispārējie valdības dienesti, kuras izdevumi sasniedza 1 697 498 EUR jeb 8,1% 

no pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumiem. Izglītības un atpūtas, kultūras un 

reliģijas vadošās pozīcijas skaidrojamas ar Eiropas Savienības projektu īstenošanu. 

Uzskatāmāk pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām 

kategorijām un finansēšanas atspoguļoti 6.attēlā.  
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6.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014.gada izdevumu izpildes 

struktūra pēc funkcionālām kategorijām un finansēšanas 

 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde 

un 2015.gada izdevumu plāns ir apkopoti 7.tabulā. 

 

7.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013. un 2014.gada 

izdevumu izpilde un 2015.gada plāns (EUR) 

Valdības funkcija 

Budžeta izpilde Plāns 

2013.gads 2014.gads 2015.gadam 

Vispārējie valdības dienesti 1679180 1697498 2227155 

Sabiedriskā kārtība un drošība 152789 92 434 71783 

Ekonomiskā darbība 4894968 1377494 998425 

Vides aizsardzība 21502 29 976 18594 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1584844 1445441 2185238 

Veselība 61942 73 306 79315 

Atpūta, kultūra un reliģija 1716934 4643179 4146648 

Izglītība 7821168 8346113 7799061 

Sociālā aizsardzība 1291004 1431823 1794414 

KOPĀ 19224331 19137264 19320633 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1189438 1 666 360 1014153 

Ieguldījums pamatkapitālā 1578674 163 904 334731 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas 

līdzekļu atlikums perioda beigās) 2829803 3375092 85000 

PAVISAM KOPĀ 24822246 24342620 20754517 

  

Vispārējie valdības dienesti 
8,10% 

Sabiedriskā kārtība un drošība 
0,44% 

Ekonomiskā darbība 
6,57% 

Vides aizsardzība 
0,14% 

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 

6,89% 

Veselība 
0,35% 

Atpūta, kultūra un reliģija 
22,14% 

Izglītība 
39,80% 

Sociālā aizsardzība 
6,83% 

Aizdevumu pamatsummu 
atmaksa 

7,95% 

Ieguldījums pamatkapitālā 
0,78% 
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 Pēc 7.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu daļā, vērtējot pēc 

funkcionālajām kategorijām un finansēšanas, pieauguma nav šādām funkcijām: sabiedriskā 

kārtība un drošība, ekonomiskā darbība, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014.gada izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 8.tabulā. 

 

8.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014.gada izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

2014. gada 

plāns 

2014.gada 

izpilde 

Struktūra, 

% 

Struktūra, 

% 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 15200888 13371206 87,96 69,87 

Atalgojums 7386637 6932484 93,85 - 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas un sociālā 

rakstura pabalsti un kompensācijas 1868046 1717339 91,93 

- 

Komandējumi 76625 50857 66,37 - 

Pakalpojumi 3012231 2257972 74,96 - 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces un inventārs, ko neuzskaita 

kodā 5000 1653465 1416599 85,67 

- 

Izdevumi periodikas iegādei 16447 15440 93,88 - 

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 38700 36304 93,81 
- 

Procentu izdevumi 94722 68243 72,05 - 

Subsīdijas un dotācijas 16880 7552 44,74 - 

Sociālie pabalsti 659717 528606 80,13 - 

Pašvaldību budžeta transferti 377418 339810 90,04 - 

Pamatkapitāla veidošana 7949318 5761315 72,48 30,11 

Kapitālo izdevumu transferti 4958 4706 94,92 0,02 

Pārējie izdevumi, kas veidojas 

pēc uzkrāšanas principa un nav 

klasificēti iepriekš 83 37 44,58 

 

 

0,00 

KOPĀ  23155247 19137264 82,65 100,00 

 

Pēc 8.tabulā atspoguļotās informācijas secināms, ka vislielākais īpatsvars ir 

uzturēšanas izdevumiem – 69,87% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu 

īpatsvara ir pozīcija „Pamatlīdzekļu veidošana” – 30,11% no izdevumu kopsummas.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde 

un 2015.gada plāns apkopots 9.tabulā. 
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9.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2013. un 2014.gada 

izdevumu izpilde un 2015.gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2013.gads 2014.gads 2015.gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 13176268 13371206 14641334 

Atalgojums 6781434 6932484 6975142 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1667601 1717339 1772211 

Komandējumi 67137 50857 54169 

Pakalpojumi 2284027 2257972 3322985 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1331580 1416599 1589249 

Grāmatu iegāde 15229 15440 18014 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 17743 36304 24322 

Procentu izdevumi 90532 68243 104357 

Subsīdijas un dotācijas 3406 7552 123550 

Sociālie pabalsti 589913 528606 460616 

Pašvaldību budžeta transferti 327666 339810 196719 

Pamatkapitāla veidošana 6048059 5761315 4679047 

Kapitālo izdevumu transferti 0 4706 252 

Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc 

uzkrāšanas principa un nav iepriekš 

klasificēti  4 37 0 

KOPĀ  19224331 19137264 19320381 

 

 Pēc 9.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, 

kopumā izdevumi ir samazinājušies.  

 

2.1.3.  Aizņēmumi un galvojumi 

 

2014.gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 

1 666 360 EUR apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo 

gadu un 2015.gadam plānoto atspoguļots 7.attēlā. 
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7.attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2013.-2015.gados, EUR 

  

 2014.gada aizņēmumu pamatsummu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

atspoguļota 8.attēlā. 

 
8.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada aizņēmumu atmaksas struktūra pēc finansēšanas 

avota 

 

 Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 10.tabulā. 

 

10.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2014.gada beigās 

Mērķis 
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g
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SIA “Alba 5” 

pamatkapitāla 

palielināšana 2
0
.1

2
.2

0
1

5
. 

E
U

R
 

199 014 49 749 -24 877 0 0 24 872 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2013.gads 2014.gads 2015.gads

1189438 

1666360 

1 014 153 

812 649EUR; 
48,77% 

853 711EUR; 
51,23% 

Atmaksa saskaņā ar noslēgto aizdevumu līgumu nosacījumiem

Atmaksa saņemot ES finansējumu par projektu īstenošanu
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ERAF projekts 

“Mierīga 

pārvietošanās pa 

Miera ielu 

Alūksnē gājēju 

ietves izbūve” 

2
0

.1
2

.2
0

1
8
. 

E
U

R
 

284 574 142 287 -28 457 0 0 113 830 

Alūksnes pilsētas 

ielu renovācija 2
0

.1
2

.2
0

2
0
. 

E
U

R
 

426 862 249 003 -35 572 0 0 213 431 

Alūksnes pilsētas 

ielu renovācijas 

pabeigšana 2
0

.1
2

.2
0

2
8
. 

E
U

R
 

390 930 293 178 -19 550 0 0 273 628 

Sporta kompleksa 

stadiona 

būvniecība 

Alūksnē 2
0

.1
2

.2
0

2
3
. 

E
U

R
 

476 662 317 727 -31 787 0 0 285 940 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana 2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

E
U

R
 

142 287 106 715 -7 114 0 0 99 601 

ERAF projekts 

„Pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

„Sprīdītis” un 

„Pienenīte” 

infrastruktūras 

attīstīšana” 

2
0
.0

9
.2

0
1
9
. 

E
U

R
 

125 869 77 726 -13 521 0 0 64 205 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 2
0
.0

6
.2

0
2
7
 

E
U

R
 

395 881 317 895 -17 998 0 0 299 897 

Alūksnes rajona 

vakara (maiņu) 

un neklātienes 

vidusskolas ēkas 

Alūksnē, 

Jānkalna ielā 38 

renovācijas 

pabeigšanai 

2
0

.0
3

.2
0

1
4
. 

E
U

R
 

257 540 12 237 -12 237 0 0 0 

Alsviķu pagasta 

PII „Zemenīte” 

rekonstrukcijas 

2.kārta 2
0

.1
2

.2
0

1
8
. 

E
U

R
 

49 801 27 661 -5 532 0 0 22 129 
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ELFLA projekts 

„Alsviķu kultūras 

nama 

rekonstrukcija un 

modernizācija un 

vasaras brīvdabas 

estrādes 

būvniecība” 

2
0

.0
9

.2
0

1
4
. 

E
U

R
 

166 672 6 645 -6 645 0 0 0 

Ilzenes pagasta 

dzeramā ūdens 

kvalitātes 

uzlabošana 

Jaunzemu ciemā 

2
0

.1
2

.2
0

1
9
. 

E
U

R
 

28 457 16 642 -2 780 0 0 13 862 

ELFLA projekts 

Ilzenes pagasts 

„Sporta, interešu 

izglītības un 

mūžizglītības 

centra „Dailes” 

rekonstrukcijas 

pabeigšana” 

2
0

.1
1

.2
0

2
9
. 

E
U

R
 

182 128 143 895 -8 996 0 0 134 899 

ELFLA projekts 

Ilzenes pagasta 

„Sporta, interešu 

izglītības un 

mūžizglītības 

centra „Dailes” 

rekonstrukcijas 

pabeigšanai” 

2
0
.1

2
.2

0
3
0
. 

E
U

R
 

175 013 44 916 -2 644 0 0 42 272 

Jaunannas tautas 

nama renovācija 2
0
.0

6
.2

0
1
6
. 

E
U

R
 

42 686 12 905 -5 179 0 0 7 726 

ELFLA projekts 

„Jaunannas 

pagasta tautas 

nama II kārtas 

rekonstrukcijas 

un pamatlīdzekļu 

iegāde” 

2
0

.1
2

.2
0
2
8
. 

E
U

R
 

186 649 76 818 -3 906 0 0 72 912 

ELFLA projekts 

„Liepnas pagasta 

autoceļu 

rekonstrukcija” 2
0

.0
6

.2
0

1
7
. 

E
U

R
 

123 882 22 164 -6 355 0 0 15 809 

Mālupes Saieta 

nama 

rekonstrukcija I 

kārta 2
0
.0

1
.2

0
3

0
. 

E
U

R
 

383 700 212 004 -13 046 0 0 198 958 
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Mārkalnes 

pagasta ES 

projekts „Igauņu-

latviešu kultūras 

kopdarba 

turpinājums 

pierobežā” 

2
0

.1
2

.2
0

1
8
. 

E
U

R
 

54 661 27 313 -5 469 0 0 21 844 

Ziemera pagasta 

ES projekts 

„Igauņu-latviešu 

kultūras kopdarba 

turpinājums 

pierobežā” 

īstenošanai 

2
0

.1
0

.2
0

1
8
. 

E
U

R
 

58 960 27 928 -5 234 -1 0 22 693 

ELFLA projekts 

„Ziemera pagasta 

pamatpakalpo-

jumu attīstība 

ekonomikā un 

iedzīvotājiem” 

2
0

.1
2

.2
0

1
6
. 

E
U

R
 

124 170 31 525 -10 512 0 0 21 013 

Ziemera pagasta 

pamatskolas 

renovācija 0
4
.0

7
.2

0
1
7
. 

U
S

D
 

60 419 17 092 -5 168 2 1 796 13 722 

ERAF projekts 

„Alūksnes Jaunās 

pils kompleksu 

ēku un muižas 

parka objektu 

rekonstrukcija” 

2
0
.0

6
.2

0
1
9
. 

E
U

R
 

618 413 196 834 -35 788 0 0 161 046 

ELFLA projekts 

„Veclaicenes 

pagasta autoceļu 

rekonstrukcija” 2
0
.0

6
.2

0
1
4
. 

E
U

R
 

150 405 7 816 -7 816 0 0 0 

ELFLA projekts 

„Mārkalnes 

pagasta autoceļa 

rekonstrukcija” 2
0

.0
6
.2

0
1
4
. 

E
U

R
 

144 229 6 645 -6 645 0 0 0 

Malienas pagasta 

pārvalde dzeramā 

ūdens kvalitātes 

uzlabošanas 

pasākumi 

0
1

.0
7

.2
0

1
7
. 

E
U

R
 

18 782 7 607 -2 032 0 0 5 575 

Mālupes pagasta 

pārvalde 

siltumapgādes 

sistēmas 

rekonstrukcija 0
7
.0

1
.2

0
2

1
. 

E
U

R
 

35 572 19 331 -2 500 0 0 16 831 
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ERAF projekts 

„Ūdens-

saimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Malienas 

pagasta Brencu 

ciemā” 

2
0

.0
9

.2
0

1
6
. 

E
U

R
 

141 931 36 453 -14 080 0 0 22 373 

ELFLA projekts 

„Pededzes 

pagasta 

pašvaldības ceļu 

„Čistigi – 

Zagorje”, „Čistigi 

– Skaliņš” un 

„Kūdupe – 

Kapsēta” 

rekonstrukcija” 

2
0

.1
2

.2
0

1
4
. 

E
U

R
 

85 345 13 944 -13 944 0 0 0 

ELFLA projekts 

„Annas pagasta 

autoceļu 

rekonstrukcija” 2
0
.0

3
.2

0
1

4
. 

E
U

R
 

120 970 1 645 -1 645 0 0 0 

ELFLA projekts 

„Kalncempju 

pagasta slūžu 

tilta, autoceļa un 

ielas 

rekonstrukcija” 

2
0
.0

9
.2

0
1
5
. 

E
U

R
 

155 598 24 856 -15 565 0 0 9 291 

ERAF projekts 

„Skolēnu droša 

pārvietošanās 

Alūksnes pilsētā” 2
0
.0

6
.2

0
1
4
. 

E
U

R
 

198 411 12 977 -12 977 0 0 0 

Kohēzijas fonda 

projekts „Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība Alūksnē, 

2.kārta” 

2
0
.1

2
.2

0
3
2
. 

E
U

R
 

596 468 566 644 -29 823 0 0 536 821 

Latvijas-Šveices 

programmas 

projekts 

„Multifunk-

cionāla jauniešu 

iniciatīvas centra 

izveide Alūksnē” 

2
0

.0
3

.2
0

1
5
. 

E
U

R
 

150 228 30 471 -25 270 0 0 5 201 

ERAF projekts 

„Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība Liepnas 

ciemā” 

2
0
.1

2
.2

0
1

7
. 

E
U

R
 

150 316 95 682 -25 042 1 0 70 641 
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KPFI projekts 

„Izglītības iestāžu 

ēku energo-

efektivitātes 

paaugstināšana” 2
0

.0
3

.2
0

1
7
. 

E
U

R
 

332 199 107 377 -33 039 0 0 74 338 

ELFLA projekts 

„Slēpošanas/ 

biatlona trases 

labiekārtošana 

rekreācijas 

pakalpojumu 

pilnveidošanai 

Alūksnes novada 

pašvaldībā” 

2
0

.0
3

.2
0

1
5
. 

E
U

R
 

45 576 12 924 -11 395 0 0 1 529 

ERAF projekta 

„Pirmsskolas 

izglītības iestādes 

“Pienenīte” 

infrastruktūras 

attīstība 2.kārta” 

īstenošanai 

2
0

.0
6

.2
0

1
4
. 

E
U

R
 

75 408 4 994 -4 994 0 0 0 

ERAF projekta 

„Valsts nozīmes 

arhitektūras 

pieminekļa „Vecā 

pils” renovācijas 

pabeigšana 

Alūksnes 

Mākslas skolas 

un novada 

iedzīvotāju 

vajadzībām” 

īstenošanai 

2
0
.0

6
.2

0
2
5
. 

E
U

R
 

224 422 67 582 -6 807 0 0 60 775 

ERAF projekts 

„Rūpniecības 

ielas 

rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā 

1.kārta” 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

E
U

R
 

71 888 16 507 -3 427 0 0 13 080 

ERAF projekts 

„Tranzīta 

maršruta „Pils 

iela” 

rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” 

2
0

.1
2

.2
0

3
8
. 

E
U

R
 

1 193 338 521 949 -288 140 0 0 905 198 

EZF projekta 

„Hidrotehniskās 

būves-zušķērāja 

„Tacis” 

rekonstrukcija” 

īstenošanai 

2
0
.0

6
.2

0
1

4
. 

E
U

R
 

52 797 5 689 -5 689 0 0 0 
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AS „Simone” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 

projekta 

„Siltumtrašu 

rekonstrukcija un 

jaunu siltumtrašu 

izbūve Alūksnē” 
2

0
.0

6
.2

0
3

8
. 

E
U

R
 

1 472 005 1 442 563 -58 884 0 0 1 383 679 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

„Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība Alūksnes 

novada Kolberģa 

ciemā” 

2
0

.1
2

.2
0

1
8
. 

E
U

R
 

71 967 59 970 -11 997 -1 0 47 972 

SIA „Ievedne” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

„Ūdens- 

saimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada 

Jaunannas 

pagasta 

Jaunannā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

E
U

R
 

59 864 59 864 -5 977 0 0 53 887 

ERAF projekta 

„Tranzītceļa P43 

maršruta 

rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” 

īstenošanai 

2
0
.0

3
.2

0
3
0
. 

E
U

R
 

1 036 858 1 036 858 -288 850 0 0 748 008 

Igaunijas-

Latvijas-Krievijas 

pārrobežu 

sadarbības 

programmas 

projektam 

„AAC”  ELRI-

191 īstenošana* 

2
0

.0
6

.2
0

1
9
. 

E
U

R
 

78 262 7 501 -7 501 0 0 11 845 

KPFI projekts 

„Kompleksi 

risinājumi 

Ziemeru 

pamatskolas ēkas 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai” 

2
0
.1

2
.2

0
2

3
. 

E
U

R
 

155 722 155 722 -93 674 0 0 62 048 
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SIA „Ievedne” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

„Ūdens-

saimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada 

Jaunannas 

pagasta 

Jaunannā” 

īstenošanai 

2
0

.1
2

.2
0

2
3
. 

E
U

R
 

20 521 20 521 -2 030 1 0 18 492 

SIA „Ievedne” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

„Ūdens-

saimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Annas 

pagasta Annas 

ciemā” 

īstenošanai 

2
0

.1
2

.2
0

1
8
. 

E
U

R
 

66 822 66 822 -13 344 -1 0 53 477 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

„Ūdens-

saimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada 

Veclaicenes 

pagasta Kornetu 

ciemā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
1
7
. 

E
U

R
 

39 849 39 849 -9 951 -1 0 29 897 

AS „Simone” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 

projekta „Katlu 

māju darbības 

optimizācija un 

energoefektivi-

tātes 

paaugstināšana 

Alūksnē” 

īstenošanai” 

2
0

.1
2

.2
0

3
8
. 

E
U

R
 

886 357 886 357 -35 366 0 0 850 991 
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KPFI projekta 

„Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Alūksnes novada 

vidusskolā un 

Liepnas 

vidusskolā” 

īstenošanai 

2
0

.1
2

.2
0

2
9
. 

E
U

R
 

636 684 90 788 -253 726 0 0 350 699 

ERAF projekta 

„Alūksnes 

novada 

pirmsskolas 

izglītības iestādes 

„Pienenīte” 

rekonstrukcija” 

īstenošanai 

2
0

.1
2

.2
0

1
6
. 

E
U

R
 

50 353 49 581 -49 581 0 0 0 

ERAF projekta 

„Uzņēmēj-

darbībai 

nozīmīgu ielu un 

Brūža ēkas 

rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” 

īstenošanai* 

2
0
.0

3
.2

0
4
4
. 

E
U

R
 

1 812 802 0 0 0 0 509 331 

Igaunijas-

Latvijas-Krievijas 

Pārrobežu 

sadarbības 

programmas 

projekta „Divas 

ainavu parku 

pērles 

Austrumeiropā” 

īstenošanai* 

2
0
.0

6
.2

0
2
4
. 

E
U

R
 

110 244 0 -5 478 0 0 48 392 

ELFLA projekta 

„Kalncempju 

pagasta Viktora 

Ķirpa Ates 

muzeja krājumu 

saglabāšana un 

pieejamības 

nodrošināšana 

sabiedrībai” 

īstenošanai* 

2
0

.1
2

.2
0

2
4
. 

E
U

R
 

275 042 0 0 0 0 275 042 



Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 

34 

 

KPFI projekts 

„Kompleksi 

risinājumi gāzu 

emisiju 

samazināšanai 

Alsviķu PII 

„Saulīte””* 

2
0

.1
2

.2
0

2
4
. 

E
U

R
 

96 475 0 0 0 0 96 474 

KPFI projekts 

„Kompleksi 

risinājumi gāzu 

emisiju 

samazināšanai 

Jaunalūksnes PII 

„Pūcīte””* 

2
0

.1
2

.2
0

2
4
. 

E
U

R
 

97 031 0 0 0 0 97 031 

KPFI projekts 

„Kompleksi 

risinājumi gāzu 

emisiju 

samazināšanai 

Malienas PII 

„Mazputniņš””* 

2
0
.1

2
.2

0
2

4
. 

E
U

R
 

129 081 0 0 0 0 129 080 

KPFI projekts 

„Kompleksi 

risinājumi gāzu 

emisiju 

samazināšanai 

Mālupes 

pamatskolas 

sporta zālē ēkā”* 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

E
U

R
 

120 165 0 -10 804 0 0 109 360 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana 

ERAF projekta 

„Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība Alūksnes 

novada 

Jaunlaicenes 

ciemā” 

īstenošanai* 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

E
U

R
 

48 780 0 0 0 0 48 780 
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SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana  

ERAF projekta 

„Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība Alūksnes 

novada 

Mārkalnes 

pagasta 

Mārkalnes 

ciemā” 

īstenošanai* 

2
0

.1
2

.2
0

1
8
. 

E
U

R
 

36 903 0 0 0 0 36 903 

 SIA „Alūksnes 

slimnīca” 

pamatkapitāla 

palielināšana 

KPFI projekta 

„Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

SIA “Alūksnes 

slimnīca” ēkā” 

īstenošanai* 

2
0
.1

2
.2

0
1

9
. 

E
U

R
 

78 206 0 0 0 0 78 206 

Kopā 16 279 106 7 908 348 -1 666 360 0 1 796 8 885 536 

* 2014.gada laikā tika saņemti aizņēmumi vai to daļa 

 

Pēc 10.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2014.gadā pilnībā segti šādi Valsts 

kases aizņēmumi: ERAF projekta „Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādes 

„Pienenīte” rekonstrukcija”, Eiropas Zivsaimniecības fonda projekta „Hidrotehniskās būves-

zušuķērāja „Tacis” rekonstrukcija”, ERAF projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Pienenīte” infrastruktūras attīstība 2.kārta”, ERAF projekta „Skolēniem droša pārvietošanās 

Alūksnes pilsētā”, ELFLA projekta „Annas pagasta autoceļu rekonstrukcija”, ELFLA 

projekta „Pededzes pagasta pašvaldības ceļu „Čistigi – Zagorje”, „Čistigi – Skaliņš” un 

„Kūdupe – Kapsēta” rekonstrukcija”, ELFLA projekta „Veclaicenes pagasta autoceļu 

rekonstrukcija”, ELFLA projekta „Mārkalnes pagasta autoceļa rekonstrukcija”, ELFLA 

projekta „Alsviķu kultūras nama rekonstrukcija un modernizācija un vasaras brīvdabas 

estrādes būvniecība” īstenošanai un Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes 

vidusskolas ēkas Alūksnē, Jāņkalna ielā 38 renovācijas pabeigšanai. 

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

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2014.gada beigās 

M
ēr

ķ
is

 

A
iz

ņ
ēm

ēj
s 

P
a
ra

k
st

īš
a
n

a
s 

 

d
a
tu

m
s 

A
tm

a
k

sa
s 

 

te
rm

iņ
š 

V
a
lū

ta
s 

a
p

zī
m

ēj
u

m
s 

G
a
lv

o
tā

 a
iz

ņ
ēm

u
m

a
 

su
m

m
a

 

S
a
is

tī
b

a
s 

2
0
1
4
. 
g
a
d

a
 

sā
k

u
m

ā
, 
E

U
R

 

S
a
is

tī
b

a
s 

2
0
1
4
.g

a
d

a
 

b
ei

g
ā
s,

 E
U

R
 

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 142289 128063 

Kohēzijas fonda 

projekts „Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Austrumlatvijas 

upju baseinos” 

S
IA

 „
R

ū
p
e”

 

0
6
.1

1
.2

0
0
9
. 

2
0
.0

6
.2

0
2
9
 

EUR 395164 312310 292163 

ERAF projekts 

„Stacionārās 

veselības aprūpes 

infrastruktūras 

uzlabošana SIA 

„Alūksnes 

slimnīca” 

uzlabojot 

veselības aprūpes 

pakalpojumu 

kvalitāti un 

pieejamību” 

S
IA

 „
A

lū
k
sn

es
 s

li
m

n
īc

a”
 

2
4
.0

9
.2

0
1
2
. 

2
0
.0

9
.2

0
2
8
. 

EUR 

1245383, 

tajā skaitā 

1020218 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa), 

225165 

(Apes 

novada 

domes 

daļa) 703592 703592 

Kohēzijas fonda 

projekts 

„Atkritumu 

apglabāšanas 

poligona 

„Kaudzītes” 

infrastruktūras 

attīstība” S
IA

 „
A

P
 K

au
d
zī

te
s”

  

(S
IA

 „
A

lb
a 

5
”)

  

2
4
.0

9
.2

0
1
2
. 

2
4
.0

9
.2

0
2
7
. 

EUR 

87073 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa) 75520 66264 
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Kohēzijas fonda 

projekts „Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība Alūksnē, 

2.kārta” S
IA

 „
R

ū
p
e”

 

2
5
.0

4
.2

0
1
3
. 

1
5
.0

4
.2

0
1
5
. 

EUR 213431 139733 0 

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
. 

EUR 896409  435612 180000 

ERAF projekti 

„Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Alūksnes novada 

Mārkalnes 

pagasta 

Mārkalnes 

ciemā” un 

„Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes 

ciemā” 

S
IA

 “
R

ū
p
e”

 

2
9
.1

2
.2

0
1
4
. 

2
9
.1

2
.2

0
1
9
. 

EUR 120000 120000 120000 

* 2014.gada laikā tika sniegti galvojumi vai to daļa 

 

2.2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 
 

2.2.1.  Ieņēmumu daļa 

 

2014.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžetā ieņēmumi tika plānoti 

571 679 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 579 635 EUR apmērā jeb 101,39%. 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2014.gada sākumā – 197 577 EUR. 

 

12.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014.gada ieņēmumu 

izpilde (EUR, % pret plānu) 

Rādītāji 

Plāns 

2014.gadam 

Izpilde 

31.12.2014. % 

Dabas resursu nodoklis 35000 42972 122,78 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 536643 536640 100,00 

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 36 23 63,89 
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KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI 571679 579635 101,39 

Līdzekļu atlikums 2014.gada sākumā 197577 197577 100,00 

PAVISAM KOPĀ 769256 777212 101,03 

 

 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 9.attēlā atspoguļotā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 

2014.gada struktūra. 

 
9.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014.gada ieņēmumu struktūra 

 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta divu gadu ieņēmumu 

izpilde un 2015.gada plāns apkopots 13.tabulā. 

 

13.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013. un 2014.gada 

ieņēmumu izpilde un 2015.gada plāns (EUR) 

Rādītāji 

Budžeta izpilde Plāns 

2015.gadam 2013.gads 2014.gads 

Dabas resursu nodoklis 66517 42972 35000 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 419171 536640 563626 

Pārējie speciālās budžeta līdzekļi 4180 23 0 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 489868 579635 598626 

Līdzekļu atlikums perioda sākumā 180910 197577 313067 

Pavisam kopā 670778 777212 911693 

 

Pēc 13.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2014.gadā, salīdzinot ar 

2013.gadu, palielinājušies autoceļu (ielu) fonda līdzekļu ieņēmumi par 117 469 EUR. 

 

 

 

 

Dabas 
resursu 

nodoklis; 
42972; 7,41% 

Autoceļu 
(ielu) fonda 

līdzekļi; 
536640; 
92,58% 

Pārējie 
speciālā 
budžeta 

līdzekļi; 23; 
0,00% 
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2.2.2.  Izdevumu daļa 

 

2014.gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi bija 

plānoti 755 026 EUR apmērā, faktiskie izdevumi izpildīti par 464 145 EUR jeb 61,47%. 

 

14.tabula  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014.gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālajām kategorijām (EUR, % pret plānu) 

Funkcionālā kategorija 

Plāns 

2014.gadam 

Izpilde 

31.12.2014. % 

Ekonomiskā darbība 675788 420746 62,26 

Vides aizsardzība 79238 43399 54,77 

Kopā 755026 464145 61,47 

Naudas līdzekļu atlikums 2014.gada beigās 14230 313067 2200,05 

Pavisam kopā 769256 777212 101,03 

 

Pēc 14.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka Alūksnes novada pašvaldības 

konsolidētā speciālā budžeta līdzekļi lietoti taupīgi, par ko liecina naudas līdzekļu atlikums 

2014.gada beigās. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumu un naudas 

līdzekļu struktūra atspoguļota 10.attēlā. 

 
10.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014.gada izdevumu struktūra 

sadalījumā pēc funkcionālām kategorijām  

  

Pēc 10.attēlā atspoguļotās informācijas secināms, ka lielākais izdevumu īpatsvars ir 

funkcionālai kategorijai „Ekonomiskā darbība”, kurā ietilpst izdevumi no autoceļu (ielu) 

fonda līdzekļiem. Otrais pēc īpatsvara ir naudas līdzekļu atlikums 2014.gada beigās.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013. un 2014.gada 

izdevumu izpilde un 2015.gada izdevumu plāns apkopots 15.tabulā. 

 

  

Ekonomiskā 
darbība 
54,14% 

Vides 
aizsardzība 

5,58% 

Naudas 
līdzekļu 
atlikums 

2014.gada 
beigās 
40,28% 
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15.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013. un 2014.gada 

izdevumu izpilde un 2015.gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2015.gadam 2013.gads 2014.gads 

Ekonomiskā darbība 421135 420746 818650 

Vides aizsardzība 48238 43399 78813 

Kopā  469373 464145 897463 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 201405 313067 14230 

Pavisam kopā 670778 777212 911693 

 

Pēc 15.tabulā apkopotajiem datiem secināms, ka 2014.gadā izdevumi ir 2013.gada 

līmenī. 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014.gada izdevumu 

izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 16.tabulā. 

 

16.tabula 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014.gada izdevumu 

izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Plāns 

2014.gadam 

Izpilde 

31.12.2014. % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 682480 391646 57,39 

Atalgojums 8128 6331 77,89 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 

sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 2029 1607 79,20 

Pakalpojumi 597896 354867 59,35 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 74427 28841 38,75 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie 

transferti starp pašvaldības budžeta veidiem 6441 6398 99,33 

Pamatkapitāla veidošana 66105 66101 99,99 

Kopā 755026 464145 61,47 

 

Savukārt, Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014.gada 

izdevumu izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas atspoguļota 11.attēlā. 
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11.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014.gada izdevumu izpildes 

struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas 

 

 Pēc 11.attēlā atspoguļotās informācijas secināms, ka Alūksnes novada pašvaldības 

konsolidētā speciālā budžeta 2014.gada izdevumu izpildes lielākais īpatsvars ir pakalpojumu 

izdevumiem – 76,46%, nākamie izdevumi pēc īpatsvara lieluma ir pamatkapitāla veidošana – 

14,24%. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013. un 2014.gada 

izdevumu izpilde un 2015.gada izdevumu plāns pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

apkopots 17.tabulā. 

 

17.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2013. un 2014.gada 

izdevumu izpilde un 2015.gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2013.gads 2014.gads 2015.gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 439739 391646 878542 

Atalgojums 4149 6331 7598 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas  1084 1607 1793 

Pakalpojumi 410014 354867 826509 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 

un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 24492 28841 42642 

Pamatkapitāla veidošana 29634 66101 18921 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

iekšējie transferti starp pašvaldības 

budžeta veidiem 0 6398 0 

Kopā 469373 464145 897463 

 

  

Pašvaldību 
uzturēšanas 

izdevumi 
iekšējie 

transferti starp 
pašvaldības 

budžeta 
veidiem; 1,38% 

Krājumi, 
materiāli, 

energoresursi, 
preces un 
inventārs; 

6,21% 

VSAOI un 
sociālā rakstura 

pabalsti un 
kompensācijas; 

0,35% 

Atalgojums; 
1,36% 

Pakalpojumi; 
76,46% 

Pamatkapitāla 
veidošana; 

14,24% 
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2.3. Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi) 
 

2.3.1. Ieņēmumu daļa 

 

2014.gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieņēmumi tika plānoti 6 588 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 

10 008 EUR jeb 151,91%. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2014.gada 

sākumā 14 348 EUR apmērā. 

 

18.tabula  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) 2014.gada ieņēmumu izpilde (EUR, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 

2014.gadam 

Izpilde 

31.12.2014. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 4742 8142 171,70 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 1846 1866 101,08 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 6588 10008 151,91 

Līdzekļu atlikums 2014.gada sākumā 
14348 14348 100,00 

Pavisam kopā 20936 24356 116,34 

 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2014.gada ieņēmumu struktūra atspoguļota 12.attēlā. 

 
12.attēls. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi)  

2014.gada ieņēmumu struktūra 

 

 Pēc 12.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2014.gadā dāsnākie ziedotāji bija 

juridiskās personas, kuru ziedojumu īpatsvars veido 33,43% no 2014.gadā saņemtajiem 

ziedojumiem.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2013. un 2014.gada ieņēmumu izpilde un 2015.gada ieņēmumu plāns apkopots 19.tabulā. 
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33,43% 

Ziedojumi un 
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7,66% 
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sākumā 
58,91% 
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19.tabula 

Pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2013. un 

2014.gada ieņēmumu izpilde un 2015.gada ieņēmumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2015.gadam 2013.gads 2014.gads 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 20020 8142 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 3423 1866 0 

Kopā  23443 10008 0 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 6147 14348 12180 

Pavisam kopā 29590 24356 12180 

 

2.3.2. Izdevumu daļa 

 

 2014.gadā saņemtie ziedojumi izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķim un sagrupēti 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā 

budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2014.gada izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 

13.attēlā. 

 
13.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2014.gada izdevumu izpildes pēc funkcionālajām kategorijām struktūra 

 

Pēc 13.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka ziedojumi izlietoti, galvenokārt, 

atpūtai, kultūrai un reliģijai – 60,39% (ziedojumi sporta pasākumiem, pilsētas svētku 

pasākumiem), pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 21,43% (ziedojumi 

Alūksnes pilsētas kapsētas labiekārtošanai), izglītībai – 18,18% (ziedojumi izglītības 

iestādēm). 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2013. un 2014.gada izdevumu izpilde un 2015.gada izdevumu plāns pēc funkcionālām 

kategorijām apkopots 20.tabulā. 

  

Pašvaldības 
teritoriju un 

mājokļu 
apsaimniekošana 

21,43% 

Atpūta, kultūra 
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60,39% 

Izglītība 
18,18% 
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20.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) 2013. un 2014.gada izdevumu izpilde un 2015.gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2015.gadam 2013.gads 2014.gads 

Ugunsdzēsības, glābšanas dienesti 
0 0 40 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2813 2609 3727 

Atpūta, kultūra un reliģija 4119 7352 5537 

Izglītība 6730 2214 2659 

Sociālā aizsardzība 1540 0 217 

Kopā  15242 12175 12180 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 14348 12180 0 

Pavisam kopā 29590 24355 0 
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3. TERITORIJAS PLĀNOŠANA 
 

3.1. Investīcijas teritorijas attīstībā 
 

2014.gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti 75 objekti. Juridiskās personas 

ekspluatācijā nodevušas 31 objektu par summu 10 532 705 EUR, privātpersonas - 29 

objektus par summu 1 106 854 EUR. Pašvaldība pārskata gadā ekspluatācijā nodevusi 12 

objektus par summu 4 018 183 EUR, pašvaldības kapitālsabiedrības - trīs objektus, kuru 

kopējā summa bijusi 876 598 EUR. 

Pašvaldība ekspluatācijā nodevusi tādus objektus kā rekonstruētās Pils, Brūža, Parka 

un Dzirnavu ielas, jauno Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumu glabātavu „Laidars”, 

rekonstruēto Bejas novadpētniecības centra klēti, Alūksnes Pilssalas rotaļu laukuma 2.kārtas 

izbūvi, renovēto Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārnu un fasādi, rekonstruēto sporta 

zāles vestibilu Alūksnes novada vidusskolā, administratīvās ēkas renovācijas 1.kārtas darbus 

(lielās zāles rezerves izeja) un citus. No pašvaldības kapitālsabiedrību ekspluatācijā 

nodotajiem objektiem kā nozīmīgākie jāmin SIA „Rūpe” īstenotie ūdenssaimniecības 

attīstības projekti Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā un Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā. 
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juridiskās personas privātpersonas pašvaldība, tai
skaitā pašvaldības
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4 894 781

2013.gads

2014.gads

14.attēls. Ekspluatācijā nodoto objektu vērtības salīdzinājums divos gados, EUR 

 

 Kopējais investīciju apjoms pēdējos gados pieaug un pārskata gadā, salīdzinājumā ar 

2012.gadu, tas palielinājies par 23,6%, bet salīdzinājumā ar 2013.gadu - par 8,9%. 

2014.gadā, sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, pabeigts Latvijas – 

Šveices sadarbības programmas projekts ugunsdrošības uzlabošanai novada izglītības 

iestādēs, kuras nodrošina audzēkņu nakšņošanu. Pārskata gada decembrī noslēgusies 

Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta īstenošana, kura 

rezultātā apsekoti Alūksnes novada arheoloģiskie pieminekļi, veikta to kartēšana un atsevišķi 

izrakumi. Tāpat projekta ietvaros uzlabotas Alūksnes muzeja krājuma saglabāšanas iespējas, 

izveidotas jaunas ekspozīcijas un izglītojošas programmas.  

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektus īstenojot, uzlabota 

energoefektivitāte Alūksnes novada vidusskolas, Liepnas vidusskolas un internāta ēkām, 

pirmsskolas izglītības iestādēm „Mazputniņš”, „Saulīte”, „Pūcīte”, kā arī Mālupes 

pamatskolas sporta zāles ēkai.  
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Bez tam, pašvaldība turpina sociālā pakalpojuma - aprūpe mājās sniegšanu visā 

novada teritorijā par pašvaldības līdzekļiem, tādējādi nodrošinot iepriekš īstenotā Eiropas 

Sociālā fonda projekta pēctecību. 

  

3.2. Attīstības plānošanas dokumenti 
 

Alūksnes novada pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas 

dokumenti: 

1. Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam, kas 

apstiprināta 2012.gada 25.oktobrī. Dokuments nosaka pašvaldības ilgtermiņa attīstības 

stratēģiskos mērķus, perspektīvo ekonomisko specializāciju un telpisko struktūru,  

2. Alūksnes novada attīstības programma 2011.-2017.gadam, kas apstiprināta 

2011.gada 30.jūnijā. Programma definē vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju 

plānus, kā arī tās īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu. 2014.gada 27.novembrī pieņemts 

Alūksnes novada domes lēmums par programmas Rīcības plāna aktualizēšanu un Investīciju 

plāna 2015.-2017.gadam izstrādi, 

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”. Tā 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 dažādus citus 

teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus.  

Plānošanas dokumentu aktuālās redakcijas pieejamas pašvaldības mājaslapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Normatīvie akti un dokumenti”. 

 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 ievēroti 

spēkā esošie normatīvie akti teritorijas attīstības plānošanā.  

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

Ar Alūksnes novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu teritorijas plānojuma 1.redakcija 

nodota publiskajai apspriešanai, kas notika no 2014.gada 3.marta līdz 25.aprīlim. Publiskās 

apspriešanas laikā katrā administratīvajā teritorijā organizētas sapulces, ko apmeklēja 

kopumā 169 interesenti. Sanāksmēs pārrunāta konkrētajai novada administratīvajai teritorijai 

svarīgā informācija un paskaidroti nozīmīgākie nosacījumi īpašumu apsaimniekošanā. 

Publiskās apspriešanas laikā saņemti 12 rakstiski priekšlikumi, kā arī vairāki 

priekšlikumi izteikti klātienē un telefoniski. Pašvaldība nosūtījusi pieprasījumus atzinumu 

saņemšanai no 17 institūcijām un četrām kaimiņu pašvaldībām.  

Darbu pie teritorijas plānojuma izstrādes pašvaldība turpinās arī 2015.gadā, kad 

plānots to pabeigt. 

  

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

Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība 2014.gada beigās 

bija 32 730 371 EUR, tajā skaitā: 

1. dzīvojamās ēkas – 651 171 EUR, 

2. nedzīvojamās ēkas – 12 039 915 EUR, 

3. transporta būves – 12 834 402 EUR, 

4. zemes – 3 425 656 EUR, 

5. inženierbūves – 2 783 253 EUR, 

6. pārējais nekustamais īpašums – 995 974 EUR. 
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15.attēls. Pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtības salīdzinājums 2 gados, EUR 

 

2014. gadā zemesgrāmatā reģistrētie Alūksnes novada pašvaldības īpašumi 

 

1. Peldu iela 21, Alūksnē, 

2. Ezera piekraste 1, Alūksnē, 

3. Baznīcas iela, Alūksnē, 

4. Laurencenes iela 2A, Alūksnē, 

5. Bērzu iela 7, Alūksnē, 

6. Vidus iela 8, Alūksnē, 

7. „Klubs”, Mārkalnes pagastā, 

8. „Mellīši 5”, Mārkalnes pagastā, 

9. „Rūķi”, Mārkalnes pagastā, 

10. „Pagasta zeme”, Mārkalnes pagastā, 

11. „Liepiņi”, Mārkalnes pagastā, 

12. „Dārziņš”, Pededzes pagastā, 

13. „Dārziņš 1”, Pededzes pagastā, 

14.  „Kūtiņas”, Malienas pagastā, 

15. „Alsviķu parks”, Alsviķu pagastā, 

16. „Pullans 10”, Alsviķu pagastā, 

17. „Riekstiņi” , Jaunlaicenes pagastā, 

18. „Ķelles 10”, Kalncempju pagastā, 

19. „Druvas 2”, Kalncempju pagastā, 

20. „Teikas”, Jaunannas pagastā. 
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5. BŪVNIECĪBA 
 

Alūksnes novada teritorijā 2014.gadā izsniegti 106 plānošanas un arhitektūras 

uzdevumi, pieci būves nojaukšanas uzdevumi, akceptēti 93 dažādi projekti, pieņemti 66 

lēmumi par būvniecību vienkāršotā kārtībā un saskaņotas 143 mazēku būvniecības, tehnisko 

projektu izmaiņas, žogu būvniecības, zemes ierīcības projekti, izsniegtas 108 būvatļaujas, 

tajā skaitā: 

41 - ceļiem, laukumiem, inženierbūvēm, 

31 - palīgēkai, 

18 - būvatļaujas dzīvojamām mājām,  

10 - publiskām ēkām un būvēm, 

8 - ražošanas ēkām. 

 

Pārskata gadā ekspluatācijā pieņemti 75 objekti, tajā skaitā: 

31 - inženierkomunikāciju būves par 7 917 613 EUR, 

15 - palīgēkas par 140 328 EUR, 

14 - dzīvojamās ēkas par 952 402 EUR, 

8 – ražošanas būves par 6 843 383 EUR, 

7 - publiskās ēkas un būves par 680 613 EUR. 
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16.attēls. Novada teritorijā ekspluatācijā nodoto objektu skaita salīdzinājums divos gados 

 

Lielākie 2014.gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti 

 

1. Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā, pasūtītājs – 

Alūksnes novada pašvaldība, 

2. Klēts rekonstrukcija „Rūķi”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, pasūtītājs – Alūksnes 

novada pašvaldība, 

3. Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumu glabātava „Laidars”, pasūtītājs – Alūksnes 

novada pašvaldība, 

4. Dzirnavu ielas rekonstrukcija Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

5. Parka ielas rekonstrukcija Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

6. Brūža ielas rekonstrukcija Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

7. Kompleksa „Vistako” modernizācija, pasūtītājs – SIA „Vistako”. 
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6. PROJEKTI 
 

Alūksnē 
 

2014. gadā pabeigti projekti 

 

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Tranzīta maršruta „Pils iela” 

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā,” kopējās izmaksas 2 867 431 EUR. 

Alūksnes pilsētas galvenajā tranzītielā radīta komfortabla un droša pārvietošanās 

transportlīdzekļiem un gājējiem, izbūvējot kvalitatīvu, tranzīta plūsmas slodzei piemērotu 

ielas segumu, pārbūvējot gājēju celiņus un uzlabojot to seguma kvalitāti, padarot drošāku 

pārvietošanos personām ar īpašām vajadzībām, uzlabojot apgaismojumu, nodrošinot lietus 

ūdeņu savākšanu no brauktuves, kā arī ierīkojot prettrokšņa stādījumus un izveidojot drošai 

satiksmei nepieciešamos satiksmes organizācijas līdzekļus. Rekonstruētās ielas garums ir 

2,9 km. 

 

 
17.attēls. 2014.gadā noslēdzās Pils ielas rekonstrukcijas projekts 

 

2. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts 

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

izmaksas 102 970 EUR. 

Projektā bija iesaistīti deviņi sadarbības partneri, pārstāvot Latviju, Igauniju un 

Krieviju, no kuriem vadošo lomu uzņēmās Tartu universitāte. Alūksnes novada pašvaldība 

sadarbībā ar Alūksnes muzeju īstenojusi projektā paredzētos pasākumus: muzejā atjaunotas 

un daļēji iekārtotas trīs telpas, izveidota ekspozīcija „Laikmetu mielasts”, apsekoti 

arheoloģiskie pieminekļi un veikti arheoloģiskie izrakumi. 

3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Tranzītceļa P43 maršruta 

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā,” kopējās izmaksas 2 519 998 EUR. 

Projekta laikā rekonstruēti Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielu posmi kopumā 

1,7 km garumā. Veikta brauktuves seguma kapitālā rekonstrukcija, uzlabojot tā nestspēju un 

ekspluatācijas īpašības, Helēnas un Bērzu ielas krustojums rekonstruēts par rotācijas apli, lai 

uzlabotu satiksmes drošību, pārbūvētas gājēju ietves. Tāpat projekta gaitā rekonstruēts ielu 

apgaismojums un autobusu pieturvietas, izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma,  

izveidoti prettrokšņa stādījumi vides kvalitātes uzlabošanai. 
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4. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS projekts „Let’s 

make our world more green and clean” („Padarīsim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku”), kopējās 

izmaksas 20 916 EUR. 

Projektu realizēja 12 sadarbības partneri no Eiropas valstīm. Latviju pārstāvēja 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”. Projekta ietvaros bērniem sniegta vides 

izglītība un radīta izpratne par Latviju kā Eiropas daļu. Pedagogi iepazinuši citu valstu 

pieredzi pirmsskolas izglītības jautājumos. Iestādes teritorijā izveidota dabas taka ar mērķi 

apmācību organizēt sakoptā, dabiskā, praktiskā vidē. 

 

 
18.attēls. COMENIUS projekta laikā partneri iepazina cits cita pieredzi pirmsskolas izglītībā 

 

5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Alūksnes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcija”, kopējās izmaksas 132 265 EUR. 

Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” rekonstrukcijas rezultātā 

radītas jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem, tādējādi sniedzot iespēju turpināt vai 

nodibināt darba attiecības pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem Alūksnes novadā. Izbūvētas 

papildus grupas telpas 15 bērniem otrajā stāvā virs esošā saimnieciskā korpusa un jauna 

sporta zāle. 

6. Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „Gleznotāja LEO KOKLES zīmējumu un 

skiču restaurācija/konservācija”, kopējās izmaksas 2 670 EUR. 

 VKKF atbalstītā projekta ietvaros Alūksnes muzejs sadarbībā ar biedrību „STILI” 

popularizēja mākslinieka Leo Kokles daiļrades daudzveidību. 

7. Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „Alūksnes muižas parka Mauzoleja 

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

izmaksas 1336 EUR. 

 Projekta ietvaros veikta Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniskā izpēte, 

restaurācijas metodikas izstrāde, restaurācijas izmaksu aprēķins. Restaurācijas metodika 

saskaņota Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

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

„Iepazīsti Eiropu Alūksnē”, piesaistītais finansējums – 4 316 EUR. 

Projektu īstenoja neformālā jauniešu grupa „10kW radošo citronu”. Tā mērķis bija 

veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Projekta laikā notika zumbas nodarbības, 

veselības skrējieni, fotoorientēšanās pasākums. 
9. Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”, kopējās izmaksas 443 EUR. 
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Projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras 

izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras 

klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību. Alūksnes 

pilsētas bibliotēka saņēmusi grāmatu kolekciju, kurā iekļautas 53 vērtīgas tulkotās un 

latviešu oriģinālliteratūras grāmatas. 

10. Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekts „TUESI.LV”. 

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas reģionu jauniešu līdzdalības, uzņēmējdarbības un 

sadarbības prasmes. Tā ietvaros Alūksnē notika Uzņēmējdarbības forums startam, kurā tikās 

jaunieši un uzņēmēji. 

11. Rotaļu laukuma izbūve Pilssalā 2.kārta, kopējās izmaksas 69 728 EUR. 

Rotaļu laukuma „Pilssala” tehniskais projekts sadalīts divās būvniecības kārtās, 

pamatojoties uz vecuma grupām un rotaļu ierīču aktivitātes intensitāti. Pirmajā būvniecības 

kārtā izbūvēts rotaļu laukums mazākajiem bērniem un ierīkots divu bāžu trošu ceļš. Otrajā 

kārtā ierīkoti vairāki rotaļu elementi bērniem vecumā virs trīs gadiem ar dažādām 

kāpelēšanas un rāpšanās iespējām. Projekts finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas projekts „Alūksnes pilsdrupu 

konservācijas un restaurācijas projekts”, kopējās izmaksas 4 835 EUR. 

Projektā izstrādāta tehniskā specifikācija pilnīgai drupu konservācijai un restaurācijai 

virs zemes esošajiem mūriem, norādot restaurācijas tehniskos risinājumus, veicamo darbu 

sastāvu un pielietojamās tehnoloģijas. Tāpat projekta laikā veikti mūra sienu uzmērījumi, 

aprēķinātas konservācijas un restaurācijas izmaksas un izstrādāts darbu veikšanas plāns 

prioritārā secībā. 

 

 
19.attēls. Izstrādāta tehniskā specifikācija pilnīgai drupu konservācijai un restaurācijai  

 

13. Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Slēpošanas inventāra iegāde Alūksnes 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”. Īstenojot šo projektu, iegādāts jauns 

slēpošanas inventārs 11 novada izglītības iestādēm par kopējo summu 16 007 EUR. 

14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas projekts „Baronu Fītinghofu 

dzimtas mauzoleja glābšanas darbi”, 7 000 EUR. 

15. Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam projekts „Tālāk par sevi”, 

finansējums 4 000 EUR. 

Projekta laikā Alūksnē, Mārkalnē, Pededzē un Jaunannā notika dažādas radošas 

darbnīcas jauniešiem, apmācības par komunikāciju, ideju attīstīšanu, resursu piesaisti, ideju 

darbnīca „Aktīvās atpūtas pasākumi” un organizēti vairāki pasākumi. 
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16. Zivju fonda projekts „Alūksnes ezera „Iekšezera” daļas organisko nogulu slāņa 

kartēšana un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšana”, kopējās izmaksas 

7 260 EUR. 

Projektā paredzēts noteikt organisko nogulu izplatību un slāņa biezumu iekšezerā, 

veikt teorētisku un ilgtermiņā praktisku organisko nogulu uzkrāšanās ietekmes uz zivju 

resursiem izvērtējumu. 

17. Zivju fonda projekts „Alūksnes novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu 

aizsardzība”, kopējās izmaksas 1 550 EUR. 

Projektā iegādātas mobilās kameras zivju resursu aizsardzībai novada publiskajās 

ūdenstilpnēs - Alūksnes, Indzera, Sudala, Vaidavas, Murata, Ilgāja ezeros un Pededzes upē. 

18. Zivju fonda projekts „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”, kopējās izmaksas 

6 161 EUR. 

19. Zivju fonda projekts „Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”, kopējās izmaksas 

7 499 EUR. 

 

2014. gadā realizācijā esoši projekti 

 

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un 

Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”, kopējās izmaksas 6 117 564 EUR. 

Projekta ietvaros notiek Brūža ēkas rekonstrukcija, kas pēc tam vienlaikus tiks 

izmantota kā uzņēmējdarbības atbalsta centra, tā arī pašvaldības kultūras iestādes darba 

nodrošināšanai. Ēkas piebūvē plānots izvietot skatītāju zāli un amatnieku darbnīcas. Saskaņā 

ar izstrādātajiem tehniskajiem projektiem, rekonstruē arī Brūža, Dzirnavu, Parka, Dārza, 

Vidus un Tirgotāju ielu. 

 

 
20.attēls. 2014.gadā Brūža ēkas jaunās piebūves būvniecības laikā tās pamatos iemūrēts vēstījums 

nākamajām paaudzēm 

 

2. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts 

„Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā”, kopējās izmaksas 251 111 EUR. 

Projekta laikā restaurē Aleksandra paviljonu, Alūksnes Jaunajā pilī veic izpēti un 

izstrādā restaurācijas metodiku. Alūksnes muzejā tapušas divas jaunas izglītojošās 

programmas, iegādāts interaktīvs elektronisks stends, pilsētā izvietotas jaunas informatīvās 

zīmes, izstrādāta un izdota grāmata – fotoalbums „Fītinghofu dzimtas mantojums Alūksnē”, 

bukleti, pastkartes un kopīgs buklets ar Pavlovsku. Alūksnes novada muzeju darbinieki 
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piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā Pavlovskā, organizēti izglītojoši semināri un 

konference par restaurāciju. 

3. Eiropas ekonomiskās zonas projekts „Inovatīvi risinājumi pieejama-sociāli 

iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās”, kopējās izmaksas 1 000 EUR. 

Sadarbības projekts, kurā piedalās trīs pašvaldības – Jūrmala, Tukums un Alūksne. 

Tā ietvaros katrā pašvaldībā plānots izstrādāt tūrisma maršrutu, kas paredzēts cilvēkiem ar 

ierobežotām kustību iespējām, novērtējumu un rekomendācijas vides pieejamības 

uzlabošanai tūrisma objektiem, uzlabot vides pieejamību trīs tūrisma objektiem un organizēt 

apmācību seminārus par vides pieejamību un tās uzlabošanu. 

4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Publiskās interneta pieejas punktu 

attīstība Alūksnes novadā”, kopējās izmaksas ir 93 964 EUR. 

Projekta ietvaros veido 25 jaunus publiskās interneta pieejas punktus, no kuriem trīs 

aprīkoti ar datortehniku un drukas iekārtām. Pārējos 22 punktos uzstādītas iekārtas brīva 

bezvadu interneta nodrošināšanai. Kopumā projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 33 

datorkomplektus, 15 drukas iekārtas un 32 tīkla iekārtas. Projektā paredzētās darbības 

plānotas visās 16 novada administratīvajās teritorijās. 

5. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts „Koka izstrādājumu 

amatniecības interešu kluba izveide”, kopējās izmaksas 16 139 EUR. Projektu īsteno 

Alūksnes novada vidusskola. Tā ietvaros iestāde ierīkots kokapstrādes kabinets amatniecības 

prasmju attīstībai, iegādāti nepieciešamie instrumenti un darbgaldi, lai to varētu izmantot gan 

skolas, gan vietējās sabiedrības vajadzībām. 

6. Eiropas brīvprātīgā darba projekts „EVS-nes”. Projektu īsteno Alūksnes Bērnu 

un jauniešu centrs. Tā laikā Alūksnē līdz 2015.gada jūlijam uzturēsies un centrā strādās divi 

brīvprātīgie jaunieši no Čehijas un Grieķijas. 

7. ERASMUS+ programmas projekts „Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir 

daudz!”, kopējās izmaksas 20 930 EUR. 

Projektu īsteno Alūksnes novada vidusskola kopā ar deviņu citu valstu skolām. Tā 

mērķis - atrast jaunas metodes, kā nepieļaut skolēnu skaita samazināšanos. 

 

Alūksnes novadā 
 

1. Īstenots Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas 

vidusskolā”, kopējās izmaksas 680 836 EUR. 

Projekta laikā Alūksnes novada vidusskolai, Liepnas vidusskolai, kā arī Liepnas 

vidusskolas internāta ēkai veikta kompleksa renovācija - ēku fasāžu un pamatu, kā arī jumta 

pārseguma siltināšana, jumta segumu, durvju un logu maiņa, ierīkots energoefektīvs 

apgaismojums un siltināta sporta zāles grīda Alūksnes novada vidusskolā. 
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21.attēls. Alūksnes novada vidusskolas ēkai uzlabota energoefektivitāte 

 

2. Pārskata gadā realizēts Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekts 

„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”, kopējās 

izmaksas 47 063 EUR. 

Projektā Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”, Malienas pirmsskolas 

izglītības iestādē „Mazputniņš”, Mārkalnes un Bejas pamatskolās, Liepnas 

internātpamatskolā, Liepnas vidusskolā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā pilnveidota 

iestādes ugunsdrošības sistēma atbilstoši Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

norādījumiem. 

 

Alsviķu pagastā 
 

1. Noslēdzies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts „Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”, 

kopējās izmaksas 108 869 EUR.  

 Veikta ēkas cokola, ārsienu un bēniņu siltināšana, ārsienu apdare, durvju un logu 

bloku nomaiņa un apdare, rekuperācijas sistēmas izbūve, piebūves jumta seguma nomaiņa. 

Projekta īstenošanas rezultātā panākts CO2 emisiju samazinājumu par 24,9 tonnām gadā. 

2. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts „Higiēnas pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Alsviķu pagastā”, 

kopējās izmaksas 11 910 EUR. 

Projekta rezultātā veikta vienkāršotā rekonstrukcija daļā no telpām objektā „Alsviķu 

cehs”, kur ierīkota duša un uzstādīta veļasmašīna, lai pilnveidotu sociālos pakalpojumus 

Alsviķu pagastā. 

3. Biedrības „Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” īstenotais Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts „Strautiņu vissezonas sporta un atpūtas 

laukums”, kopējās izmaksas 13 092 EUR. 

Projekta rezultātā izveidots hokeja laukums Strautiņu ciema centrā, sporta inventāra 

glabāšanas un pārģērbšanās mājiņa sportistiem. Iegādāts sporta inventāra komplekts un 

hokeja laukuma aprīkojums. 
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22.attēls. Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” ieguvusi jaunu izskatu 

 

Annas pagasts  
 

1. Pārskata gadā uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta 

„Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanai brīvā dabā” 

realizācija, kopējās izmaksas 4 680 EUR. 

Projekta ietvaros iegādāti 12 pāri nūjotāju nūju un uzstādīts āra trenažieru komplekts 

laukumā pie Annas kultūras nama. 

2. Biedrība „Nāc pretim!” realizējusi projektu „Piemineklis novadnieces, dzejnieces 

Skaidrītes Kaldupes piemiņai”, kura realizācijai saņemts pašvaldības finansējums 420 EUR 

saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”. 

Projekta ietvaros izgatavots un Alūksnes Lielajos kapos uzstādīts piemineklis 

dzejniecei Skaidrītei Kaldupei. 

 

 
23.attēls. Īstenojot projektu, dzejniecei Skaidrītei Kaldupei tapis piemiņas akmens 
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3. Pārskata gadā Annas pagasta pārvalde no „Alūksnes novada pagastu teritoriālo 

vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014.-2017.gadam” 

līdzekļiem 1 000 EUR apmērā veica pagasta centra labiekārtošanas un apzaļumošanas 

projekta izstrādi. 

 

Ilzenes pagasts 
 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts „Florbola laukuma apmales 

un aprīkojums sporta aktivitāšu dažādošanai Ilzenes pagastā”, kopējās izmaksas - 

3 896 EUR.  

Projekta rezultātā iegādātas florbola laukuma apmales, sporta inventārs florbola 

vārtsargiem.  

 

Jaunalūksnes pagasts 
 

 
24.attēls. Bejas novadpētniecības centra rekonstruētā klēts 

 

1. 2014.gadā īstenots Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts „Kompleksi 

risinājumi gāzu emisijas samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

„Pūcīte””, kopējās izmaksas 114 640 EUR.  

Projekta ietvaros siltinātas ārsienas un pārsegums, nomainītas durvis un logi, 

siltinātas logu ailas un grīdas, ieklāts jauns grīdas segums, uzstādītas rekuperācijas iekārtas, 

siltuma skaitītājs. 

2. Bejas novadpētniecības centrs īstenojis projektu „Audiovizuāli dzīvesstāsti 

malēniešu valodā” Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkursā 

2014. gadam. Projekta izmaksas 689 EUR. 

Projekta laikā izveidota filma, kurā malēniešu valodā vietējie iedzīvotāji stāsta savus 

dzīvesstāstus. 

3. Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” īstenojusi projektu „Dažādu 

profesiju tērpu iegāde Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei „Pūcīte” sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai”, kopējās izmaksas 930 EUR. 

Projekta rezultātā pašūti 16 dažādu profesiju tērpi, kas tiek izmantoti sižetisku 

interešu izglītības nodarbību organizēšanā. 
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4. Pārskata gadā rekonstruēta Bejas novadpētniecības centra klēts. Darbi daļēji 

finansēti no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammas, daļēji – no pagasta pārvaldes budžeta. Kopējās būvniecības 

izmaksas – 41 833 EUR. 

 

Jaunannas pagasts 
 

1. Biedrība „Interešu centrs „Jaunanna” realizēja projektu „Dziesmā ir spēks!”, kura 

ietvaros notika tautasdziesmu dziedāšanas nodarbību cikls kopā dziesminieci Ingu Karpiču. 

Projekta atbalstam 426 EUR finansējums saņemts no pašvaldības, pamatojoties uz 

saistošajiem noteikumiem „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”. 

2. Jaunannas pagasta pārvalde no „Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014.-2017.gadam” 

līdzekļiem izstrādāja pagasta centra labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu, labiekārtoja 

Zaķusalu, nobruģēja laukumu pie Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, pagasta 

pārvaldes ēkas un ģimenes ārsta prakses, kopā izlietojot līdzekļus 22 000 EUR.   

3. Jaunannas pagasta pārvalde realizējusi projektu „Iedzīvotāju atpūtas vietas 

Jaunannas Zaķusalā labiekārtošana” pasākuma „Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 

2014.gadā ietvaros, saņemot 420 EUR atbalstu. 

Projekta rezultātā uzstādīta koka pārģērbšanās kabīne peldēšanās vietā Pededzes upes 

krastā. 

4. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola pārskata gadā iesniegusi projektu 

„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolā” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma iegūšanai. Projekta 

realizācija uzsākta 2015.gadā. 

5. Biedrība „Interešu centrs „Jaunanna” 2014.gadā iesniegusi projektu „Sportosim 

kopā!” Alūksnes novada pašvaldībai, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem „Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem (pasākumiem)”. Projekta ietvaros tiks organizētas kopīgas sporta nodarbības 

iedzīvotājiem. Tā realizāciju uzsāks 2015.gadā.  

 

Jaunlaicenes pagasts 

 

Noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts ,,Jaunlaicenes 

muižas muzeja rietumu spārna un fasādes renovācija”, kopējās izmaksas 40648 EUR. 

Projekta ietvaros izveidota izstāžu zāle, divi krājumu izolatori, noliktava, veikta 

fasādes krāsošana, renovētas kāpnes un citi labiekārtošanas darbi. 
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25.attēls. Jaunlaicenes muižas muzejs ieguvis jaunas telpas 

 

Kalncempju pagasts 
 

1. Alūksnes novada pašvaldība realizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai projektu „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un 

pieejamības nodrošināšana sabiedrībai”’, kopējās izmaksas 312 738 EUR. 

Projekta ietvaros uzbūvēta muzeja krājuma glabātuve „Laidars”. 

2. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 2014.gadā realizējis šādus 

projektus:  

2.1. Projektu „Vēstures izpratnes, ar animācijas filmu palīdzību, veidošana 

pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem” Valsts Kultūrkapitāla fonda programmas 

„Kultūras un mākslas mūžizglītība, radošums un mobilitāte” ietvaros. Projekta finansējums - 

1 004 EUR. Tā rezultātā izveidotas trīs animācijas filmiņas muzeja apmeklētāju – 

pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu izglītošanai, 

2.2. Vidzemes plānošanas reģiona kultūras programmas atbalstīto projektu 

„Amatu skola Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā „Es mācu, ko es māku””. 

Projekta finansējums 1 500 EUR. Tā ietvaros muzeja apmeklētājiem bija iespēja tikties ar 

amatniekiem un apgūt amatu prasmes, 

2.3. Alūksnes novada Izglītības pārvaldes atbalstīto projektu „Bērnu un 

jauniešu vasaras dienas nometne „Amatam ir zelta pamats”. Projekta finansējums 729 EUR. 

Tā laikā 10 - 12 gadus veciem bērniem notika dienas nometne, kur bija iespēja darboties 

kopā ar amatniekiem un apgūt dažādus amatus, 

2.4. Projektu „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja tekstiliju 

kolekcijas glabāšanas apstākļu uzlabošana”, kas tika realizēts Latvijas valsts Kultūras 

ministrijas programmā. Projekta finansējums 1 604 EUR. Projekta ietvaros izgatavoti skapji 

un statīvi muzeja krājuma tekstiliju glabāšanai, 

2.5. Projektu „Izstāde „Es esmu tas, ko es daru”, kuram 520 EUR finansējums 

saņemts Alūksnes novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkursā 

2014.gadam. Projekta laikā, atzīmējot Viktora Ķirpa 85 gadu jubileju, izveidota izstāde par 

viņa dzīvi un darbību.   
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26.attēls. Viktora Ķirpa Ates muzejā 2014.gadā tapa jauna ēka – „Laidars” 

 

Liepnas pagasts 
 

No „Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammas 2014.gadam” 2014.gadā veikta Liepnas vidusskolas zāles 

renovācijai un akustiskās sistēmas iegādei izlietoti 25 933 EUR. 

 

Malienas pagasts 
 

Pārskata gadā īstenots Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts „Kompleksi 

risinājumi gāzu emisijas samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 

„Mazputniņš””, kopējās izmaksas 141 906 EUR.  

Projekta ietvaros veikta ēkas ārsienu, cokola, pārseguma papildu siltināšana, logu 

maiņa, logu un durvju ailu siltināšana, jumta seguma un lietus ūdens noteku sistēmas maiņa, 

ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures cauruļvadu siltināšana katlu telpā, siltumskaitītāja 

uzstādīšana. 

 

Mālupes pagasts 
 

1. Pārskata gadā pabeigts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts 

„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkā”, 

kopējās izmaksas 132 940 EUR. 

 Projekta rezultātā nomainīta sporta zāles grīda, siltinātas sienas, nomainītas durvis un 

ierīkota gaisa rekuperācijas sistēma. 
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27.attēls. Mālupes pamatskolas sporta zāle 

 

2. 2014.gadā uzsākta  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālupes pamatskolā” īstenošana, kopējās izmaksas 

257 165 EUR. 

Projekta gaitā pamatskolai nomainīts jumts, logi, durvis un apkures sistēma, siltināti 

pamati un fasāde. 

3. Uzsākts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas 

projekts „Mālupes salas labiekārtošana kultūras, sporta, brīvā laika aktivitāšu dažādošanai un 

pilnveidošanai”, kopējās izmaksas 3 999 EUR. 

Mālupes salā projekta laikā izveidos pludmales volejbola laukumu, uzstādīs soliņus, 

strītbola grozu, ģērbšanās kabīni un bērnu smilšu kasti. 

 

Mārkalnes pagasts 
 

1. Īstenots Zivju fonda projekts „Lūkumīša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrādāšana”, kopējās izmaksas 730 EUR. 

2. Atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts „E-grāmatu 

lasītava Mārkalnes bibliotēkā”, kopējās izmaksas 4 204 EUR. 

Projekta ietvaros paredzēts izremontēt un iekārtot lasītavas telpu, iegādāties e-

grāmatu lasītājus un e-grāmatas. 

 

Pededzes pagasts 
 

1. Pabeigts 2013.gadā uzsāktais biedrības „Pededzes nākotne” projekts „Brīvā laika 

aktivitāšu pilnveidošana Pededzes pagastā”, kopējās izmaksas 2 964 EUR. 

Projekta ietvaros iegādāts inventārs gan mākslinieciskai, gan sportiskai brīvā laika 

pavadīšanai. 

2. Atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts „Jaunas 

iespējas brīvā laika pavadīšanai Pededzes pagastā”, kopējās izmaksas 3 080 EUR. 

Projekta ietvaros iegādāts „LEGO” konstruktoru komplekts, kā arī tiek šūti tērpi 

vidējās paaudzes deju kolektīvam „Pededzieši”. 

3. Nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” projektu konkursā atbalstīts 

biedrības „Pededzes nākotne” projekts „Pededzes sabiedriskā centra labiekārtošana”, kopējās 

izmaksas 2 839 EUR. 
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Pateicoties saņemtajam finansējumam, sabiedriskajā centrā izveidota un ar 

nepieciešamo inventāru nodrošināta mājturības telpa. 

4. Valmieras novada fonda organizētajā un Kultūras ministrijas finansētajā 

projektu konkursā īstenots biedrības „Pededzes nākotne” projekts „Pededzes vēsturisko kāzu 

tradīcijas pagātnē un mūsdienās” ar centrālo notikumu - vēsturisko kāzu svinību izspēlēšanu. 

Projekta īstenošanai saņemtais finansējums 1151 EUR. 

 

Veclaicenes pagasts 
 

1. 2014.gadā īstenots biedrības „Veclaicenes avotiņš” Latvijas vides aizsardzības 

fonda pasākuma „Multisektoriālie projekti” projekts „Veclaicenes aizsargājamo ainavu 

apvidus dabas taku tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi”, kopējās izmaksas 

3 811 EUR. 

Projekta ietvaros uzstādīts panorāmskata stends Drusku pilskalnā, jaunas norādes, 

izbūvētas dēļu laipas. Projekta īstenošana turpinās arī 2015.gadā. 

 

 
28.attēls. Jaunais panorāmskata stends Drusku pilskalnā 

 

2. Biedrība „Alūksnes novada attīstībai” pārskata gadā ar Alūksnes novada 

pašvaldības 430 EUR līdzfinansējumu īstenoja projektu „Veclaicenes domino un sajūtu 

taka”, kā rezultātā izgatavota aktīva dzīvesveida veicinoša spēle. 

3. Biedrība „Veclaicenes avotiņš” 2014.gadā ar Alūksnes novada pašvaldības 

430 EUR līdzfinansējumu īstenoja projektu „Pārgājieni ar garšu Veclaicenē 2014” 

Veclaicenes dabas taku popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai. 

 

Zeltiņu pagasts 
 

 Zeltiņu pagasts pārskata gadā projektus nav īstenojis. 

 

Ziemera pagasts 
 

2014.gadā realizēts „Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014.gadam” projekts „Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”. Projekta kopējās izmaksas 42 215 EUR. 

Rezultātā ierīkots ielu apgaismojums 1830 m garumā ar apgaismojuma balstiem un LED 

gaismekļiem. 
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29.attēls. Māriņkalna ciemā veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

 

 Informācija par pašvaldības kapitālsabiedrību novada administratīvajās teritorijās 

īstenotajiem projektiem lasāma pārskata 17.nodaļā. 
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7. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 

Pašvaldība, turpinot iesākto sadarbību ar ārvalstu partneriem, pārskata gadā noslēgusi 

vienošanās par sadarbību ekonomikas, izglītības, kultūras, sporta un sociālajās jomās, kā arī 

citās kopīgu interešu nozarēs. 

Ar ilgāku pieredzi cieša sadarbība izveidojusies ar Igaunijas Republikas Veru, 

Vastselīnas un Rouges pašvaldībām, Lietuvas Republikas Jonišķu rajona pašvaldību, 

Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Autonomo nekomerciālo organizāciju 

„Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonds”, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala 

administrāciju, Pečoru rajona administrāciju, Sanktpēterburgas valsts kultūras iestādi „Valsts 

muzejs – rezervāts „Pavlovsk””, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Ostrovas rajonu 

un Eiropas Reģionālo attīstības biedrību, Baltkrievijas Republikas Ļahoviču pašvaldību, 

Francijas Republikas Marsanēlakotes pašvaldību. Atjaunota sadarbība ar Zviedrijas 

Karalistes Sundbibergas pilsētas pašvaldību. 

 

 
30.attēls. 2014.gada Alūksnē viesojās Sundbibergas pašvaldības pārstāvji 

 

Janvārī Alūksnes novada pašvaldībā viesojās sadarbības partneri no Vastselīnas 

pašvaldības Igaunijā un Strugi - Krasnije pašvaldības Krievijā, lai pārrunātu aktivitātes, kas 

saistītas ar projektu idejām nākamajam plānošanas periodam, kā arī iezīmētu būtiskākos 

mērķus, ko vēlētos sasniegt ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. 

Jūnijā vizītē Alūksnē ieradās pārstāvji no sadraudzības pilsētas – Zviedrijas 

Karalistes Sundbibergas pašvaldības. Vizītes mērķis bija diskutēt par abu pašvaldību 

iespējamu sadarbību izglītības jomā skolēnu apmaiņā un Eiropas projektu īstenošanā. 

Sundbibergas pārstāvji īpaši interesējās par mūsu pašvaldības pieredzi Eiropas Savienības 

finansēto projektu īstenošanā. Tika pārrunātas sadarbības iespējas tūrisma veicināšanā, 

teritoriju apsaimniekošanā, ūdens kvalitātes pētījumu un vēsturisko saikņu izpētes jomās.  

2014.gada decembrī, lai veicinātu Strugi – Krasnije rajona un Alūksnes novada 

stabilu attīstību un veicinātu sadarbību ekonomikas, humanitārajās, sporta un kultūras 

nozarēs, tika noslēgta vienošanās par sadarbību starp Krievijas Federācijas Pleskavas 

apgabala Strugi - Krasnije rajonu un Alūksnes novada pašvaldību. 

Pārskata gadā uzsākta komunikācija ar Polijas Republikas Suvalki (Suwalki) pilsētas 

pašvaldību par kopēju interešu aktivizēšanu, lai koordinētu reģionālās attīstības pasākumus. 

Gada nogalē sagatavots un nosūtīts sadarbības līguma projekts. 
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Lai kopīgi risinātu Eiropas valstu nacionālo identitāti un tuvinātu kultūras, saglabājot 

savas teritorijas identitāti, kultūras mantojumu un tradīcijas, 2014.gadā noritēja savstarpēja 

komunikācija ar Vācijas Federatīvās Republikas Vinterbergas (Winterberg) pilsētu, 

sagatavota un nosūtīta uzaicinājuma vēstule par pieredzes braucienu uz Alūksni, lai 

pārrunātu un iezīmētu kopīgas darbības interešu jomas. 

Aktīva sadarbība notiek Eiropas Savienības struktūrfondu un citu starptautisku 

institūciju finansētu sadarbības projektu sagatavošanā un īstenošanā, lai risinātu aktuālas 

vietējo pašvaldību vajadzības un realizētu nozīmīgus ieguldījumus novada attīstībā.  

2014.gadā pabeigti vairāki iepriekšējos gados iesāktie pārrobežu sadarbības projekti: 

1. Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts 

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

2. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS projekts „Let’s 

make our world more green and clean” („Padarīsim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku”).  

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

„Iepazīsti Eiropu Alūksnē”. 

Pārskata gadā starptautiskā sadarbība veicināta dažādu aktivitāšu jomā. 

Martā nemateriālā mantojuma saglabāšanas un tālāknodošanas akcijas „Satiec savu 

meistaru” noslēguma pasākums notika ar starptautiskas izstādes „Novads cimdu, jostu un 

dziesmu rakstos” atklāšanu un folkloras kopu koncertu kopā ar Igaunijas Republikas Veru 

pilsētas pašvaldību. 

Aprīlī Alūksnes novada izglītības iestāžu pārstāvji viesojās Jonišķu rajonā Lietuvas 

Republikā, lai iepazītos ar kolēģu darbu un izvērtētu kopīgo un atšķirīgo izglītības sistēmas 

jomā, savukārt oktobrī Alūksnes novada izglītības iestādes apmeklēja Jonišķu rajona 

izglītības iestāžu vadītāju grupa, lai iepazītos ar Latvijas izglītības sistēmu, novada izglītības 

iestāžu tīklu un to darbību. 

Maijā Alūksnē noorganizētas Latvijas un Baltijas čempionāta apvidus sacensības loka 

šaušanā, ziemā Veclaicenes pagasta Ilgāja ezerā notikušas pierobežas makšķerēšanas 

sacensības „Ilgāja zivtiņa” kopā ar kaimiņiem no Igaunijas, pavasarī, vācu mācītāja Ernsta 

Glika 360. jubileju svinot, nedēļas garumā notika dažādi Glika dienu pasākumi, kuros 

piedalījās arī ciemiņi no Ernsta Glika dzimtās vietas – Vācijas pilsētas Vetinas.  

Jūnijā Igaunijas – Latvijas – Lietuvas programmas projekta ELRII-261 „Divas ainavu 

parku pērles Austrumeiropā” ietvaros sadarbības partneru abpusēja tikšanās un konference 

notika gan Pavlovskas muzejā - rezervātā, gan Alūksnē, kas bija veltīta vēsturisko parku 

restaurācijai un uzturēšanai un Pavlovskā restaurējamā objekta – Lielās Kaskādes atklāšanas 

pasākumam. 

Augustā jau devīto reizi notika tradicionālais pierobežas pagastu pasākums „Igauņu 

diena Veclaicenē” („Eestlaste paev Vana - Laitsnas”). Alūksnes ezerā norisinājās Pasaules 

un Eiropas čempionāti ūdens motosportā, Veclaicenē notika starptautiskās orientēšanās 

sacensības „Malienas kauss”. 

Starptautisko sadarbību veicina arī tūrisma informācijas centrs. Turpinot sadarbību ar 

Igaunijas tūrisma centru kolēģiem, tiek domāts par dažādām pierobežas aktivitātēm. Notiek 

abpusēja informācijas apmaiņa par lielākajiem kultūras un sporta pasākumiem pierobežā. 

Pārskata gadā ārpus Latvijas robežām, piedaloties starptautiskos konkursos un sniedzot 

koncertus, piedalījušies arī Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvi.   
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8. IZGLĪTĪBA 
 

8.1. Izglītojamo skaits un panākumi 
 

21.tabula 

Izglītojamo skaits Alūksnes novada izglītības iestādēs 

2012., 2013., 2014.gada 1.septembrī 

N.p.k. Izglītības iestāde 2012.gada 

1.septembrī 

2013.gada 

1.septembrī 

2014.gada 

1.septembrī 
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1. Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

385 - 345 - 325 - 

2. Alūksnes novada vidusskola 314 9 262 8 230 11 

3. Liepnas vidusskola 101 20 84 17 82 13 

5. Bejas pamatskola 95 7 96 5 91 9 

6. Ilzenes pamatskola 55 17 52 12 43 11 

7. Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

41 27 37 27 43 24 

8. Jaunlaicenes pamatskola 50 24 52 23 46 27 

9. Malienas pamatskola 56 - 53 - 60 - 

10. Mālupes pamatskola 56 20 46 24 36 16 

11. Mārkalnes pamatskola 44 10 48 11 48 10 

12. Pededzes pamatskola 66 21 64 23 60 23 

13. Strautiņu pamatskola 108 - 107 - 101 - 

14. Ziemeru pamatskola 81 15 79 11 72 12 

15. Liepnas internātpamatskola 84 14 72 20 80 19 

16. Alūksnes pilsētas 

sākumskola 

359 - 356 - 381 - 

 KOPĀ 1895 184 1753 181 1698 175 

 

1. Alūksnes PII „Cālis” 51 50 48 

2. Alūksnes PII „Pienenīte” 121 132 142 

3. Alūksnes PII „Sprīdītis” 217 218 209 

4. Alsviķu PII „Saulīte” 46 32 37 

5. Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 40 42 40 

6. Malienas PII „Mazputniņš” 41 42 33 

7. Strautiņu PII „Zemenīte” 46 43 39 

 KOPĀ  562 559 548 

 

1. Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs 

624 628 619 

2. Alūksnes Mūzikas skola 270 295 316 

3. Alūksnes Mākslas skola 144 157 184 

4. Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola 

303 349 352 
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5. Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

(profesionālās ievirzes 

izglītības programma) 

111 108 99 

6. Alsviķu arodskola 145 127 136 

7. Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības 

akadēmijas Alūksnes filiāle 

174 150 146 

 

Izglītības iestāžu akreditācija 

 

2014.gadā skolu darbības kvalitāte tika izvērtēta divās vispārējās izglītības iestādēs. 

Ilzenes pamatskolā akreditēta ,,Pamatizglītības programma” uz sešiem gadiem un 

,,Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” uz 

diviem gadiem. 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā akreditēta ,,Pamatizglītības programma” 

un astoņas profesionālās ievirzes programmas: ,,Vizuāli plastiskā māksla”, ,,Klavierspēle”, 

,,Vijoļspēle”, ,,Kokles spēle”, ,,Ģitāras spēle”, Trompetes spēle”, ,,Flautas spēle”, 

,,Sitaminstrumentu spēle”. Programmas akreditētas uz sešiem gadiem.  

 

Izglītojamo panākumi 

 

2013./2014.mācību gadā Alūksnes novadā notika novada posmi 13 valsts olimpiādēm 

10 mācību priekšmetos, kurās piedalījās 216 izglītojamie no 13 novada skolām. Godalgotās 

vietas ieguva 72 Alūksnes novada izglītojamie. 

 

22.tabula 

Skolēnu panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 

Skola Novadā 

1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinības 

raksts 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

14 8 14 13 

Alūksnes novada vidusskola    1 3 

Liepnas vidusskola  3 1 1 

Bejas pamatskola 1    

Ilzenes pamatskola 2  1  

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

  1 1 

Strautiņu pamatskola  1 1  

Ziemeru pamatskola  1  1 

Alūksnes pilsētas sākumskola 1   3 

Kopā 18 13 19 22 

 

Lielākais izglītojamo skaits - 101 skolēns - piedalījās matemātikas olimpiādē. 

Vidusskolas posmā maz dalībnieku bija vēstures, fizikas, vācu valodas, ģeogrāfijas, biznesa 

ekonomisko pamatu olimpiādēs. 
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23.tabula 

Panākumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 2014.gadā 

Izglītības iestāde Klase Olimpiāde  Rezultāts 

valstī 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 11. Bioloģija 3.vieta 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 11. Krievu valoda 3.vieta 

 

Pamatojoties uz noteikumiem „Kārtība par naudas balvas piešķiršanu Alūksnes 

novada skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 

2013./2014. mācību gadā”, pārskata gadā prēmēts 41 skolēns 5. – 12.klašu grupā no deviņām 

Alūksnes novada vispārizglītojošām skolām par kopējo summu 1 715 EUR. 

 

24.tabula 

Valsts pārbaudes darbi. Centralizētie eksāmeni (12.klase) 2014.gadā 

  Ernsta Glika 

Alūksnes 

Valsts 

ģimnāzija 

Alūksnes 

novada 

vidusskola 

Liepnas 

vidusskola 

Priekšmets Valstī % Skolā % Skolā % Skolā % 

Matemātika 43,34 56,25 25,18 15,00 

Latviešu valoda 52,71 68,75 49,04 43,61 

Angļu valoda 56,16 74,37 38,10 48,63 

Krievu valoda 70,90 79,23 54,93 51,04 

Vēsture 42,60 68,38 37,70 - 

Bioloģija  59,31 76,00 35,50 - 

Ķīmija 59,48 70,58 - - 

Fizika 51,21 54,50 - - 

 

25.tabula 

9.klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu skaits Turpina mācības 

vidusskolās 

Turpina mācības 

profesionālajās skolās, 

tehnikumos un koledžās 

Mācības 

neturpina 

2014.g. - 164 46% 50% 4% 

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

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

 

8.2. Interešu izglītība 
 

Izglītības iestāžu panākumi interešu izglītībā Vidzemes novadā un valstī 

      

Pūtēju orķestru skate: 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris - 1.pakāpe valstī koncerta 

programmā, 1.pakāpe ar izcilību valstī defile programmā. 

 

Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis” Vidzemes novadā: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1.pakāpe, 

Alūksnes pilsētas sākumskola – 1.pakāpe. 
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Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss ,,Trejdeviņas saules lec” Vidzemes 

novadā: 

Liepnas vidusskola - vienam audzēknim - 1.pakāpe, sešiem audzēkņiem - 2.pakāpe, vienam 

audzēknim - 3.pakāpe, 

Alūksnes Mākslas skola - 1.pakāpe, 2.pakāpe, 

Alūksnes novada vidusskola – 2.pakāpe. 

 

Vides izziņu spēļu konkurss ,,Iepazīsti vidi”: 

Strautiņu pamatskola - atzinība valsts mērogā. 

 

Latvijas skolu 5.-9.klašu un jaukto koru konkurss Vidzemes novadā: 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 5.-9.klašu koris - 1.pakāpe, 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu koris - 1.pakāpe, 

Alūksnes pilsētas sākumskolas koris – 1.pakāpe. 

 

Skatuves runas konkurss Vidzemes novadā: 

Ziemeru pamatskola - 1.pakāpe, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – trīs dalībniekiem 1.pakāpe. 

    

Instrumentālo ansambļu skate Vidzemes novadā: 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ansamblim - 2.pakāpe. 

 

Latvijas skolu 5.-9.klašu un jaukto koru konkurss Vidzemes novadā: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 3.pakāpe. 

 

8.3. Profesionālās ievirzes izglītība 
 

Panākumi sportā 2014. gadā novada un valsts sacensībās 

 

26.tabula 

Basketbols 

Sacensības Laiks Norises vieta Rezultāts 

U-19 LJBL 

2.divīzija 

Austrumi 

01.09.2013.-31.05.2014. Latvijas pilsētas 6.vieta, 10 komandas 

U-17 LJBL 

2.divīzija 

Austrumi 

01.09.2013.-31.05.2014. Latvijas pilsētas 4.vieta, 5 komandas 

U-15 LJBL 

2.divīzija 

Austrumi 

01.09.2013.-31.05.2014. Latvijas pilsētas 8.vieta, 8 komandas 

U-13 LJBL MINI 

kauss 

01.09.2013.-31.05.2014. Latvijas pilsētas 31.vieta, 39 komandas 

U-13.LJBL MINI 

kauss meitenes 

01.09.2013.-31.05.2014. Latvijas pilsētas 18.vieta, 18 komandas 

U-12 FELIX CUP 10.-11.05.2014. Tartu (Igaunija) 4.vieta, 8 komandas 
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27.tabula 

Džudo 

 Sacensības Laiks Norises vieta Rezultāts 

Latvijas 

meistarsacīkstes U21 

19.01.2014. Rīga 2.vieta, 5.vieta, 7. vieta, 9. 

vieta 

Saulkrasti 2014 02.02.2014. Saulkrasti 1.vieta – 2, 2.vieta – 2, 

3.vieta – 5, 5.vieta, 7.vieta - 2 

Džudo turnīrs - 

Sigulda 2014 

23.02.2014. Sigulda 2.vieta – 4, 3.vieta - 6 

XXXX 

Starptautiskais Tartu 

džudo turnīrs 

01.03.2014. Tartu (Igaunija) 1.vieta, 3.vieta, 5.vieta 

XIX Starptautiskais 

džudo turnīrs „Voru 

kevad 2014” 

09.03.2014. Veri (Igaunija) 1.vieta – 2, 2.vieta, 3.vieta – 

4, 4.vieta, 7.vieta 

Latvijas 

meistarsacīkstes 

U-14; U-16 

15.03.2014. Jelgava 3.vieta, 5.vieta, 7.vieta - 2 

Saldais džudo 2014 27.04.2014. Saldus 2.vieta – 2, 3.vieta – 3,  

5. vieta, 7.vieta -3 

Eiropas džudo 

savienības turnīrs 

11.05.2014. Kauņa (Lietuva) 1.kārta 

Starptautiskais 

KYODAI džudo 

turnīrs 

17.05.2014. Rīga 2.vieta, 3.vieta, 5.vieta 

Rīgas pilsētas 

starptautiskais kauss 

džudo cīņā 

05.10.2014. Rīga 2.vieta, 3.vieta, 5.vieta, 

7.vieta 

Starptautiskais džudo 

turnīrs „Zelta 

rudens”  

18.-19.10.2014. Ādaži 1.vieta – 3, 4.vieta,  

5.vieta – 5, 7.vieta - 3 

Latvijas 

meistarsacīkstes 

meitenēm 

18.10.2014. Ādaži 2.vieta, 3.vieta 

Jelgavas pilsētas 

meistarsacīkstes 

02.11.2014. Jelgava 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta – 2, 

5.vieta – 3, 7.vieta - 3 

LSPA atklātais 

džudo turnīrs 2014. 

08.11.2014. Rīga 1.vieta – 2, 2.vieta – 8, 

3.vieta - 1 

Starptautiskais džudo 

turnīrs „Biržai 2014” 

08.11.2014. Biržai (Lietuva) 1.vieta – 2, 5.vieta -2, 7.vieta 

Starptautiskās bērnu 

džudo dienas  

15.11.2014. Tartu (Igaunija) 1.vieta – 2, 3.vieta, 5.vieta, 

7.vieta - 2 

XIV Starptautiskais 

Ziemassvētku džudo 

turnīrs 

15.-16.12.2014. Alūksne 2.vieta – 3, 3.vieta – 4, 

7.vieta - 8 
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28.tabula 

Vieglatlētika 

Sacensības Laiks Norises vieta Rezultāts 

Valmiera-Valga+5 

sacensības 

04.01.2014. Valga (Igaunija) 2.vieta, 3.vieta – 2, 

4.vieta, 5.vieta 

Madonas BJSS 

čempionāts C grupai 

08.01.2014. Madona 1.vieta, 3.vieta – 3, 

4.vieta – 2, 5.vieta – 

2, 6.vieta – 2, 7.vieta 

Latvijas čempionāts 

C grupai 

vieglatlētikas 

sacensībās 

20.01.2014. Limbaži 3.vieta, 4.vieta – 2, 

5.vieta, 6.vieta, 

7.vieta - 2 

Madonas BJSS 

atklātās ziemas 

vieglatlētikas 

sacensības 

22.01.2014. Madona 4.vieta – 3, 6.vieta, 

8.vieta 

Madonas BJSS 

atklātās ziemas 

vieglatlētikas 

sacensības B gr. 

26.01.2014. Madona 2.vieta - 2, 3.vieta - 

6, 4.vieta - 3, 5.vieta 

- 3, 6.vieta - 3, 

7.vieta, 8.vieta, 

9.vieta 

Madonas BJSS 

atklātās ziemas 

vieglatlētikas 

sacensības A.gr. 

05.02.2014. Madona 1.vieta, 2.vieta - 2, 

3.vieta - 2, 4.vieta, 

6.vieta, 7.vieta - 2 

Valkas BJSS 

sacensības telpās 

divcīņā 

25.02.2014. Valga 1.vieta - 2., 2.vieta - 

2, 3.vieta, 4.vieta, 

5.vieta - 3, 6.vieta, 

7.vieta 

Limbažu –

Salacgrīvas novadu 

skolu sacensības D 

un E grupām 

14.03.2014. Limbaži 3.vieta, 4.vieta - 2, 

9.vieta - 3 

Madonas BJSS 

atklātās ziemas 

vieglatlētikas 

sacensības A grupai 

26.03.2014. Madona 1.vieta, 6.vieta 

Apes un Alūksnes 

novadu skolu 

pavasara kross 

24.04.2014. Ape 3.vieta - 3., 4.vieta - 

2, 5.vieta - 4, 6.vieta, 

7.vieta 

„Top” ielu stafetes 01.05.2014. Smiltene 1.vieta - 2, 4.vieta - 

3, 5.vieta - 12 

Starpnovadu skolu 

vieglatlētikas 

sacensības 

„Ziemeļstīga” 

13.05.2014. Valka 1.vieta - 2, 2.vieta - 

3, 3.vieta - 6, 5.vieta, 

6.vieta, 7.vieta - 5, 

8.vieta - 2 

Nordea maratons 

2014 

21.05.2014. Rīga 2.vieta, 4.vieta 

Gulbenes novada 02.06.2014. Gulbene 1.vieta - 2, 2.vieta - 
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čempionāts 

vieglatlētikas 

iestādēm 

3, 3.vieta - 2, 4.vieta 

- 2 

Valgas pilsētas 

meistarsacīkstes 

pieaugušajiem 

10.06.2014. Valga (Igaunija) 2.vieta, 

9.vieta,10.vieta 

Starptautiskās 

vieglatlētikas 

sacensības 

„Valmieras spēles -

2014” 

18.-19.06.2014. Valmiera 4.vieta - 3, 5.vieta - 

3, 6.vieta - 2, 7.vieta 

- 2, 8.vieta - 3 

Latvijas čempionāts  22.09.2014. Valmiera 2.vieta, 8.vieta 

VFS sacensībās 

telpās četrcīņā - A 

un B grupām 

05.11.2014. Alūksne 1.vieta - 2, 2.vieta - 

3, 3.vieta - 5, 4.vieta 

- 4, 5.vieta - 3, 

6.vieta - 10 

VFS sacensībās 

telpās četrcīņā – C 

un D grupām 

12.11.2014. Alūksne 2.vieta - 4, 4.vieta - 

4, 5.vieta - 2, 6.vieta 

Limbažu un 

Salacgrīvas novadu 

sacensības A grupai 

05.12.2014. Limbaži 2.vieta, 5.vieta, 

7.vieta, 8.vieta - 2 

 

29.tabula 

Futbols 

Sacensības Laiks Norises vieta Rezultāts 

ZA reģiona jaunatnes 

telpu futbola 

čempionāts 

07.03.2014. Madona Piedalās 

ZA reģiona jaunatnes 

telpu futbola 

čempionāts 

05.02.2014. Gulbene Piedalās 

ZA reģiona jaunatnes 

telpu futbola 

čempionāts 

09.12.2014. 

17.12.2014. 

Varakļāni Piedalās 

 

30.tabula 

Biatlons 

Sacensības Laiks Norises vieta Rezultāts 

Latvijas čempionāts 

biatlonā  

02.02.2014. Madona 1.vieta - 2, 2.vieta, 

3.vieta - 2, 5.vieta 

Latvijas kauss 

biatlonā 

23.02.2014. Priekuļi 1.vieta - 2, 2.vieta - 

2, 3.vieta, 4.vieta, 

5.vieta, 6.vieta 

Pasaules čempionāts 

biatlonā 

28.02.-04.03.2014. Presqe Isle (ASV) 8.vieta, 16.vieta, 

22.vieta, 32.vieta, 

39.vieta, 45.vieta 

Latvijas čempionāts 

biatlonā  

01.03.2014. Madona 1.vieta - 2, 2.vieta, 

3.vieta - 2, 4.vieta, 
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6.vieta 

Cēsu balvas izcīņa 

vasaras biatlonā 

13.09.2014. Priekuļi, Cēsis 1.vieta - 2, 3.vieta - 

4, 4.vieta, 5.vieta - 2, 

8.vieta 

Baltic biathlon cup 20.-21.09.2014. Otepe (Igaunija) 3.vieta, 4.vieta, 

6.vieta, 8.vieta - 2, 

9.vieta 

Latvijas čempionāts 

vasaras biatlonā  

27.09.2014. Madona 1.vieta - 3, 2.vieta, 

5.vieta, 9.vieta, 

10.vieta 

Latvijas čempionāts 

vasaras biatlonā  

28.09.2014. Madona 1.vieta - 2, 2.vieta - 

2, 9.vieta, 10.vieta - 

2 

Ziemassvētku balva 

biatlonā 

27.12.2014. Madona 1.vieta, 2.vieta, 

4.vieta, 9.vieta, 

11.vieta 

Ziemassvētku balva 

biatlonā 

27.12.2014. Madona 1.vieta, 2.vieta, 

3.vieta, 8.vieta, 

11.vieta 

 

Izglītojamo panākumi mūzikā 

 

Alūksnes Mūzikas skola 

 

Alūksnes Mūzikas skola 2014.gadā īstenoja 23 licencētas profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības programmas ar šādu piedāvājumu: 

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, 

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, 

Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle, 

Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle, 

Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, 

Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, 

Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle, 

Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Klarnetes spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Klarnetes spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Saksofona spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Saksofona spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Eifonija spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Eifonija spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Trompetes spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Trompetes spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Trombona spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle - Tubas spēle, 

Vokālā mūzika - Kora klase, 

Vokālā mūzika - Kora klase, 

Sitaminstrumentu spēle. 
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30.attēls. Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās Alūksnes mūzikas skola 

2014./2015. mācību gada 1.septembrī 

 

Pārskata gadā skola piedāvāja arī interešu izglītības programmas (sagatavošanas un 

dziedāšanas klases), kā arī pieaugušo neformālās izglītības programmas mūzikā. 

Skolā strādāja 30 pedagogi, profesionālās ievirzes izglītības programmās mācījās 270 

audzēkņi (bez interešu izglītības programmu audzēkņiem). Skolas pedagogi 2014.gadā 

turpināja iesaistīties profesionālo kompetenču pilnveidošanas pasākumos.  Skolu absolvēja 

33 audzēkņi, tālākizglītību (vidējo profesionālo) turpināja viena audzēkne. 

Alūksne; 147

Jaunalūksne; 24

Jaunlaicene; 10

Maliena; 13

Ziemeris; 13Alsviķi; 
13

Anna; 2

Kalncempji; 1

Pededze; 4

Ape; 19

Mālupe; 13 Zeltiņi; 1

 
31.attēls. Audzēkņu skaits Alūksnes Mūzikas skolā no Alūksnes un Apes novadiem 2014.gada 

1.septembrī 

 

 

31.tabula 

Audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi, 

dalība dažādos valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, festivālos 

Pasākums Laiks, kad 

noticis 

Dalībnieki  Rezultāts 

1. Dalība Starptautiskajos konkursos 

11.1. XIX Starptautiskais jauno pianistu 

konkurss Valmierā  

29.01. 2014. 3 Pateicība (3) 
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1.2. III Starptautiskais  

L.Garūtas jauno pianistu konkurss 

Siguldā 

19.03. 2014. 2 Atzinības 

raksts (2) 

1.3. XXV Starptautiskais konkurss 

„Trompetistu talanti - 2014” Tallinā 

 06.04.2014. 1 Sertifikāts 

 

 

1.4.  VII Starptautiskais Alfrēda Kalniņa 

pianistu konkurss Vidzemes 

koncertzālē „Cēsis” 

20.11.2014. 1 

 

Diploms 

2. Dalība valsts konkursos 

2.1.  Latvijas profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu izglītības 

programmas „Vokālā mūzikas – 

Kora klase” audzēkņu valsts 

konkursa „Dziedāšanā” II kārta – 

reģionālais konkurss Cēsīs  

  

09.01. 2014. 5 III vieta (1) 

Atzinība (2) 

 

2.2. Latvijas profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu izglītības 

programmas „Stīgu instrumentu 

spēle – Vijoļspēle” audzēkņu valsts 

konkursa II kārta – reģionālais 

konkurss Cēsīs 

11.,12.02. 

2014. 

5 Atzinība (1) 

I vieta (1) 

 

 

 

2.3. Latvijas profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu izglītības 

programmas „Stīgu instrumentu 

spēle – Vijoļspēle” audzēkņu valsts 

konkursa fināls Rīgā 

28.03.2014. 

 

1 Pateicība  

3. Dalība republikas konkursos 

3.1. XIX Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu jauno izpildītāju 

konkurss Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā  

24.01.2014. 

 

 

1  Sertifikāts 

 

4. Dalība reģionālos un novadu konkursos 

4.1.  Alūksnes un Apes novadu mūzikas 

skolu jauno izpildītāju konkurss 

Gaujienā 

 

12.03. 2014. 13 I vieta (3) 

II vieta (3) 

Atzinība (3) 

Pateicība (4) 

5. Dalība festivālos (starptautiskos/republikas/reģionālos) un citos projektos 

5.1. Vidzemes novada kokļu ansambļu 

festivāls Berģu Mūzikas un mākslas 

pamatskolā 

14.03.2014. Koklētāju 

ansamblis 

6 dalībnieki 

Atzinība 

5.2. Vidzemes mūzikas skolu izglītības 

programmas „Klavierspēle” vecāko 

klašu audzēkņu koncerts Siguldā 

16.04.2014. 1 Pateicība 

5.3. Vidzemes novada kokļu mūzikas 

koncerts „Pavasara gaišā mūzika” 

veltīts V.Salaka 75 gadu jubilejai 

17.04.2014. Koklētāju 

ansamblis 

(5 dalībnieki)  

Atzinība 
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Valmieras Kultūras centrā  

5.4. Koncerts „Vidzemes talanti” 

Vidzemes koncertzālē „Cēsis” 

Piedalās Vidzemes Mūzikas skolu 

audzēkņi, Vidzemes kamerorķestris 

30.08.2014. Piedalās 1 skolēns 

(flauta) 

Pateicība 

5.5. Alūksnes novada karjeras nedēļas 

ietvaros Klasiskās mūzikas jauniešu 

festivāls „Mūzika bez robežām” 

Alūksnes Ceļu pārvaldes zālē 

14.10.2014. Piedalās studenti 

un skolēni no 

Krievijas 

(Maskava, 

Jaroslavļa, 

Rjazaņa, Perma, 

Čukotka) un 

Alūksnes 

Mūzikas skolas 

audzēkņi 

No Alūksnes 

Mūzikas 

skolas 

piedalījās 

3 audzēkņi 

 

 

Pārskata gadā Alūksnes Mūzikas skola organizējusi daudzus nozīmīgus koncertus un 

radošos pasākumus, kā arī skolas audzēkņi piedalījušies vasaras nometnēs. Skolā ir labas un 

noturīgas tradīcijas kolektīvajām muzicēšanas formām. Ar labiem radošā darba rezultātiem 

darbojas kora klases ansamblis, interešu izglītības programmu vokālais ansamblis, koklētāju 

ansamblis, vijolnieku ansambļi, dažādu sastāvu pūšaminstrumentu ansambļi, klavieru dueti. 

Ar izciliem panākumiem skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņi 

darbojas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī.  

 

  
32.attēls. Pēc klasiskās mūzikas festivāla „Mūzika bez robežām” koncerta kopā ar viesmāksliniekiem 

 

Pārskata gadā iestāde iegādājusies jaunus mūzikas instrumentus - elektrisko bungu 

komplektu, tenora eifoniju, trompeti, dažādus mūzikas instrumentu un ritma aksesuārus. 

Iegādātas jaunas mēbeles un regulējama augstuma skolēnu galdi, kā arī datorkomplekts ar 

programmatūru un magnetola, papildināti skolas nošu krājumi, četrās mācību klasēs veikti 

kosmētiskie remonti. 
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Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 

 

32.tabula 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņu sasniegumi profesionālās 

ievirzes konkursos 2014.gadā 

Nr.p.k. Konkursa nosaukums Iegūtā 

vieta, 

atzinība 

Skaits 

1. Alūksnes un Apes novadu jauno izpildītāju konkurss 

Gaujienas mūzikas un mākslas skolā 

2. 1 

3. 1 

2. V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8.klašu 

audzēkņu konkurss 

3. 1 

3. III Starptautiskais L.Garūtas jauno izpildītāju konkurss Atzinība 2 

4. A.Grīnberga II jauno ģitāristu konkurss „Kur tad tu nu 

biji?  

Atzinība 1 

5. VI Starptautiskais grafikas un glezniecības konkurss 

“Saules krasts – Vēju stāsti” 

Atzinība 1 

6. Talantu konkurss „Malēnijas pērle” 

 

 

 

1. 2 

2. 1 

3. 1 

 

Pavisam sešos dažādos mūzikas konkursos piedalījušies astoņi audzēkņi, trīs dažādos 

mākslas konkursos – 13 skolēni. 

 

Alūksnes Mākslas skola 

 

Alūksnes Mākslas skola 2014.gadā realizēja piecgadīgo profesionālās ievirzes 

izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” (60 dalībnieki), interešu izglītības 

programmu „Vizuāli plastiskā māksla pirmskolas vecumā” (36 dalībnieki), programmas 

„Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā” (53 dalībnieki) un „Vizuāli plastiskā māksla 

jauniešiem un pieaugušajiem” (13 dalībnieki). 

2014.gadā skolu absolvēja seši audzēkņi. Absolventu skolas nobeiguma darbus 

recenzēja arī Alūksnes Mākslas skolas absolvents, Latvijas Mākslas akadēmijas funkcionālā 

dizaina nodaļas students Jānis Jaunzems. 

Divas absolventes iestājušās un turpina apgūt profesionālo mākslas izglītību Rīgas 

Dizaina un mākslas vidusskolā, bet viena - Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolā. 

Aizvadītajā mācību gadā pieredzes apmaiņas braucienos viesojās vairāku mākslas 

skolu pedagogi un direktori no Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, Valkas, Smiltenes, 

Bolderājas, Balvu un Gulbenes mākslas skolām Latvijā, kā arī no Igaunijas. Janvārī Anitas 

Vēliņas vadībā skolā organizēti tālākizglītības kursi mākslas pedagogiem no Alūksnes, Apes, 

Balvu, Viļakas un Cesvaines novadiem. 

Februārī un martā skolā bija skatāma ievērojamās latviešu tekstilmākslinieces Ineses 

Jakobi un divu Kanādā dzīvojošu latviešu tekstilmākslinieču Ineses Birstiņas un Vitas Plūmes 

darbu izstāde. Marta beigās Cēsīs atklāta Vidzemes mākslinieku izstāde, kurā ar saviem 

darbiem piedalījās arī skolas pedagogi un mākslinieki. 

Aprīlī Saldus mākslas skolā valsts konkursa „Es, vide, telpa” izvērtējuma pasākumā, 

pieredzes apmaiņas un profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmā piedalījās pieci 

skolotāji. 
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Maijā aizritēja valsts interešu izglītības Vidzemes interešu izglītības audzēkņu 

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde - konkurss „Trejdeviņas saules lec”, kas 

noslēdzās ar radošajām darbnīcām, kurās piedalījās apmēram 250 dalībnieki un tās vadīja 

Alūksnes Mākslas pedagogi. Jūnija sākumā profesionālās ievirzes programmas audzēkņi ar 

skolotājiem realizēja vasaras praksi plenērā Alūksnē un devās divu dienu pieredzes braucienā 

uz Latgali. 

No 22.jūlija līdz 2.augustam ar Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes kultūras 

programmas, Valsts Kultūrkapitāla fonda un Alūksnes novada pašvaldības atbalstu Alūksnes 

Mākslas skola īstenoja projektu „Jaunie tēlnieki Alūksnes pilsētai”. Kā tradīcija katra 

semestra nogalē skolā aizritēja Atvērto durvju dienas ar plašu audzēkņu darbu izstādi. 

 

 
33.attēls. Alūksnes Mākslas skola savās jaunajās telpās aizvadījusi otro mācību gadu, taču te notikuši 

arī daudzi pasākumi, tostarp, pašvaldības apbalvojumu pasniegšana uzņēmējiem 

 

2014.gadā noslēdzās pirmais mācību gads renovētajā ēkā Ojāra Vācieša ielā 2, 

Alūksnē, šai laikā uzņemti daudzi viesi no Latvijas un ārzemēm, sadarbībā ar novada 

pašvaldību rīkoti skaisti sava novada prezentācijas pasākumi. Gada nogalē atvērta Alūksnes 

jauniešu fotogrāfiju izstāde „Uz Tu”. Lielākā daļa no fotogrāfiju autoriem arī mācījušies 

Alūksnes Mākslas skolā. 

 

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā 2013./2014.mācību gadā centrā darbojās 13 

interešu izglītības programmas: 614 dalībnieki no pilsētas un novada skolām, nodarbības 

vadījuši 12 pedagogi. 2014./2015.mācību gadā - 13 interešu izglītības programmas: 629 

dalībnieki no pilsētas un novada skolām, nodarbības vadījuši 11 pedagogi. 

Martā centrs organizējis metodisko semināru Alūksnes un Apes novadu interešu 

izglītības pedagogiem. 

Aktīvi un panākumiem bagāti strādājuši centra kolektīvi un pulciņi – Deju kolektīvs 

„Enku – drenku”, dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi”, pulciņš „Vokālists – estrādes dziedātājs”, 

teātris „SnulliS”, mūsdienu deju studija „Dejo savam priekam” un mūsdienu deju grupa. 

Savu speciālo tehnisko zināšanu, radošo prezentēšanas spēju, radošas darbības 

pieredzes tehniskās jaunrades, robotu programmēšanas un zinātnes jomā, komandas darba un 

angļu valodas zināšanu parādīja LEGO robotikas pulciņa dalībnieki, kas veiksmīgi startēja 
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Igaunijas 2014.gada čempionāta pusfinālā, finālā un Latvijas 2014.gada čempionātā, iegūstot 

1.pakāpes diplomu. 

 

2013./2014. mācību gadā atbalstu guvuši divi Projektu un iniciatīvas darbnīcas „10 

KW radošo citronu” projekti: 

1. Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” 

jaunatnes iniciatīvu projekts „Iepazīsti Eiropu Alūksnē” (piesaistītais finansējums  

4 316 EUR), 

2. Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā projekts „Radošās aktivitātes bērniem 

„Vasaras piedzīvojumi”” (piesaistītais finansējums 200 EUR). 

 

2014.gadā reizi mēnesī organizētas Spēļu dienas. Centra brīvā laika telpa darbojas no 

pirmdienas līdz piektdienai pēcpusdienās. Notikušas 20 dažādas radošās darbnīcas. Jau sesto 

gadu „The Others” jaunieši, sadarbībā ar Alūksnes pilsētas Tautas namu, rīkoja Lieldienu 

pasākumu Alūksnes iedzīvotājiem „Zaķu skrējiens 2014”. 

Pārskata gadā centrā bijis plašs vasaras nometņu un citu pasākumu piedāvājums. 

 

33.tabula 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra īstenotie projekti 

N.p.k. Projekta nosaukums Finansējums Ieguvums 

1.  Eiropas Savienības 

programmas „Jaunatne 

darbībā” projekts „EVS 

pagalmā” 

6522 EUR 9 mēnešus centrā darbojās 

brīvprātīgā jauniete no 

Portugāles 

2.  Eiropas Savienības 

programmas „Jaunatne 

darbībā” jauniešu iniciatīvu 

projekts „Iepazīsti Eiropu 

Alūksnē 

4316 EUR Jauniešu projektu un iniciatīvu 

darbnīcas jauniešu grupa „ 10kW 

radošu citronu” organizē 

apmācības, deju meistarklases un 

seminārus jauniešiem, 

fotoorientēšanās pasākumu 

Alūksnes iedzīvotājiem 

3.  Izglītības un zinātnes 

ministrijas projekts „Jaunieša 

dzīve Alūksnes novadā” 

1422 EUR Tika veikts pētījums par jauniešu 

dzīves kvalitāti Alūksnes novadā, 

aprēķināts jaunatnes politikas 

īstenošanas indekss 

4.  Valsts programmas „Atbalsts 

jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās ar 

mērķi īstenot neformālās 

mācīšanās aktivitātes visiem 

jauniešiem” projekts „Tālāk 

par sevi” 

4400 EUR Neformālās izglītības programma 

un apmācības Alūksnes novada 

jauniešiem 

5.  Eiropas Savienības 

programmas „Jaunatne 

darbībā” projekts „Ieelpo 

Eiropu III” 

6848 EUR 9 mēnešus centrā darbojās 

brīvprātīgais jaunietis no 

Gruzijas 

6.  Nometne „Copes lietas” 800 EUR 20 bērni (10 - 12 gadi) piedalās 

dienas nometnē 

7.  Nometne „Zīļuka 

piedzīvojumi” 

1000 EUR 25 bērni (8 – 9 gadi) piedalās 

dienas nometnē 
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8.  Alūksnes novada pašvaldības 

Jauniešu iniciatīvu projektu 

konkurss 

290 EUR Jauniešu grupa organizē 1 nedēļu 

programmu „Vasaras 

piedzīvojumus” 30 Alūksnes 

bērniem 

9.  Eiropas Savienības 

programmas „Erasmus+” 

programma EVS „EVS-NES” 

11 015 EUR 

 

9 mēnešus centrā darbojas 2 

brīvprātīgie jaunieši 

 

Jauniešu iniciatīvas un jaunatnes darbs 

 

1. Darbs ar Alūksnes un Apes novada skolēnu pašpārvaldēm. 

Mācību gada laikā notikušas četras Alūksnes un Apes novada skolēnu pašpārvalžu 

tikšanās, divas dienas ilgs seminārs par komunikāciju un savstarpējām attiecībām un  

pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieru. 

 

2. Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes darbība. 

Notikušas vairākas tikšanās par tādiem jautājumiem kā prioritāšu izvirzīšana, 

darbības plāna izstrāde. Novembra sākumā padomei 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 u.c. 2014.gadā padome noorganizējusi jauniešu forumus 

Liepnā, Pededzē (Pededzes un Mārkalnes jauniešiem), Veclaicenē. Forumu rezultātā 

aktivizējušies jaunieši visos minētajos pagastos. 

Padome sniegusi ieteikumus pašvaldībai Jauniešu biznesa ideju konkursa nolikuma 

izmaiņām, padomes pārstāvji piedalījušies Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu 

konkursa iesniegumu izvērtēšanā, pārstāvējuši novadu Apes novada jauniešu forumā 

„Veidojam pirmsākumu” u.c. pasākumos. Sākts darbs pie Alūksnes novada Jaunatnes 

politikas stratēģijas pārskatīšanas un papildināšanas. 

 

3. Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss. 

Martā izsludināts Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss ar mērķi radīt labvēlīgus 

apstākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos Alūksnes novadā, veicinot 

jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu. Konkursam iesniegti 13 projekti un 

izvērtēšanas ekspertu grupa par veiksmīgākajiem atzinusi astoņus – trīs projektus Alūksnē, 

pa vienam Zeltiņos, Mārkalnē, Liepnā, Bejā un Pededzē. Jaunieši projektos paredzējuši 

piedāvāt izglītojošas, sportiskas un izklaidējošas aktivitātes dažādām vecuma grupām, 

ģimenēm. 

 

4. Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā. 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 1.3.apakšsadaļas „Ikgadējā 

monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu 

dzīves kvalitātes novērtēšanai” projekts. 2013.gadā īstenots projekts „Jaunieša dzīve 

Alūksnes novadā”, kur, izmantojot jaunatnes politikas ietekmes mērīšanas rīku – jaunatnes 

politikas īstenošanas indeksu noteikta jauniešu dzīves kvalitāte novadā. Pētījuma rezultāti 

2014.gadā prezentēti domes deputātiem, administrācijas pārstāvjiem, skolotājiem, skolu 

direktoriem, NVO pārstāvjiem, Jauniešu konsultatīvās padomes pārstāvjiem un dalībniekiem 

jauniešu forumos Liepnā un Pededzē. Pētījuma rezultāti izmantoti Jauniešu konsultatīvās 

padomes prioritāšu noteikšanā un Alūksnes novada Jaunatnes politikas stratēģijas 

papildināšanā. 
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5. Brīvprātīgā darba atzīšana. 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds” 

un biedrība „Astes un ūsas” 2013.gada decembra sākumā parakstīja pirmās vienošanās ar 

jauniešiem par brīvprātīgā darba veikšanu, par to saņemot apliecinājumu par gūtajām 

zināšanām un prasmēm. 

Lai popularizētu brīvprātīgo darbu sabiedrībā, izsludināts konkurss jauniešiem „Es-

brīvprātīgs Alūksnes novadā”, kas ilga līdz 2014.gada nogalei un noslēgumā tika apbalvoti 

konkursam pieteiktie jaunieši un jauniešu iniciatīvas. 

 

6. Dalība nacionāla mēroga projektos. 

„TU.ESI.LV” (īsteno biedrība „NEXT” Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales 

reģionā). Pateicoties ilglaicīgai sadarbībai ar Gulbenes biedrību „Dēms”, Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs līdzdarbojas projekta īstenošanā, organizējot atsevišķus pasākumus Alūksnes 

novada jauniešiem. Notikusi jauniešu un uzņēmēju tikšanās, uzņēmējdarbības ideju forums 

jauniešiem, kā arī jaunieši līdzdarbojas projektā tapušā bloga www.tuesi.lv veidošanā, iesūtot 

savus rakstus par iedvesmojošiem cilvēkiem Alūksnes novadā. 

 

7. Projekts „Tālāk par sevi”. 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās 

aktivitātes visiem jauniešiem” projekts. Projekta mērķis - veicināt novada jauniešu, īpaši 

jauniešu no lauku teritorijām, sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību savas dzīves kvalitātes 

uzlabošanā, īstenojot daudzveidīgas neformālās mācīšanās aktivitātes. Galvenās projekta 

aktivitātes: dažādas radošās darbnīcas un apmācības Alūksnē un pagastos, iegūtās pieredzes 

izmantošana savu pasākumu plānošanā un īstenošanā pagastos, labo piemēru pēcpusdiena 

projekta noslēgumā.  

 

8.4. Alūksnes novada pedagogu tālākizglītība 2014.gadā 
 

34.tabula 

Alūksnes novada pedagogu tālākizglītība 

Kursu nosaukums Stundu 

skaits  

Pedagogu 

skaits 

Finansējuma avots 

Seminārs vizuālās mākslas skolotājiem  6 20 pašvaldība 

A programma bioloģijas skolotājiem 

„Daudzveidīgu prasmju apgūšana un 

skolēnu izziņas aktivitātes palielināšana 

bioloģijas mācību procesā”  

24 23 pašvaldība 

Praktisks seminārs pedagogiem „Darbs ar 

programmu „Widgit SymWriter2”.  

2 20 pašvaldība 

A programma krievu valodas skolotājiem 

„Audio-vizuālie līdzekļi krievu valodas kā 

svešvalodas stundās”  

 6 20 pašvaldība 

A programma matemātikas skolotājiem 

„Skolēnu zināšanu un prasmju attīstīšana 

un vērtēšana dabaszinātņu priekšmetos, 

izmantojot dažādas metodes” 

36 29 pašvaldība 

A programma angļu valodas skolotājiem 

„Audio-vizuālie līdzekļi krievu valodas kā 

svešvalodas stundās” 

12 20 pašvaldība 

http://www.tusei.lv/
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Seminārs pedagogiem „Iepazīšanās ar 

starptautisko karjeras atbalsta metodikas 

rokasgrāmatu darbam ar grupu” 

5 22 projekts 

A programma klašu audzinātājiem 

„Emocionālā inteliģence un stresa vadības 

pamati skolotāja darbā”  

12 28 pašvaldība + 

pašfinansējums 

A programma pedagogiem „Pedagoģiskā 

procesa organizācija klasē, kurā iekļauti 

skolēni ar speciālajām vajadzībām” 

36 26 pašvaldība + 

pašfinansējums 

Seminārs pedagogiem „Alkohola 

prevencijas metožu apgūšana” 

6 30 pašvaldība+projekta 

A programma sākumskolas skolotājiem 

„Sistēmiskās domāšanas un runas attīstība 

sākumskolā” 

12 39 pašvaldība + 

pašfinansējums 

 

Pedagogu atbalstam novadā darbojas 20 mācību priekšmetu un jomu metodiskās 

apvienības. 

2014.gadā trešo kvalitātes pakāpi ieguva 11 pedagogi, ceturto kvalitātes pakāpi – 

septiņi pedagogi. 

  

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2014.gadā 

 

Pārskata gadā pašvaldība apstiprināja astoņus nometņu projektu pieteikumus. 

 

35.tabula 

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2014.gadā 

Projekta iesniedzējs Nometnes nosaukums Dalībnieku 

skaits 

Pašvaldības 

līdzfinansējums, 

EUR  

Liepnas 

internātpamatskolas un 

skolēnu ģimeņu atbalsta 

biedrība 

„Fantāziju varavīksne 3 

lauku sētā” 

 

20 776 

 

Liepnas vidusskola „Mazpulcēni – savas 

zemes saimnieki” 

40 854 

Ģimeņu biedrība „PIE 

PAVARDA” 

„Mēs, malēnieši, 

Malēnijā” 

30 2396 

 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

„Copes lietas” 

 

25 800 

 

Alūksnes bērnu un 

jauniešu centrs 

„Zīļuka piedzīvojumi” 25 1000 

 

Malienas pamatskola 

 

„Ierasti neierastā 

Maliena” 

20 634 
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Bejas pamatskola 

 

„Raibā nedēļa” 

 

25 753 

 

Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates 

muzejs 

„Amatam ir zelta pamats” 

 

20 729 

 

Alūksnes evaņģēliski 

luteriskā draudze 

„Ceļš (vēju un akmeņu 

zemē)” 

20 1640 

 

 Kopā 225 9582 

 

Valsts budžeta mērķdotācija Alūksnes novada izglītības iestādēm 

 

36.tabula 

Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms 
 

 

 

 

2010. 

gadā 

Ls 

2011. 

gadā 

Ls 

2012. 

gadā 

Ls 

2013. 

gadā 

Ls 

 

2014. 

gadā 

EUR 

 

Interešu izglītības programmu un 

sporta skolu pedagogu daļējai darba 

samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

 

77 717 

 

 

75 568 

 

 

71 509 

 

 

68 050 

 

 

 

92 322 

Pašvaldību speciālajām pirmsskolas 

iestādēm, internātskolām, sanatorijas 

tipa internātskolām, speciālajām 

internātskolām bērniem ar fiziskās un 

garīgās attīstības traucējumiem 

KOPĀ: 

 

t.sk. pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 

 

t.sk. pārējiem izdevumi  

 

 

 

 

 

611 998 

 

293 420 

 

 

 

318 578 

 

 

 

 

 

611 274 

 

263 016 

 

 

 

348 258 

 

 

 

 

 

605 071 

 

307 060 

 

 

 

298 011 

 

 

 

 

 

596 856 

 

295 392 

 

 

 

301 464 

 

 

 

 

 

917 616 

 

453 324 

 

 

 

464 292 

Pašvaldību pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

 

1 706 064 

 

 

1 640 356 

 

 

1 525 972 

 

 

1 514 084 

 

 

 

2 128 348 

Pašvaldību izglītības iestādes 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksām 

 

 

100 348 

 

 

104 264 

 

 

104 416 

 

 

124 612 

 

 

201 744 
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37.tabula 

Pašvaldības pamata un vidējās izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu likmju skaits 

(mērķdotācijas finansējums) 

Rādītājs 2010.gada 

1.septembrī 

(likmes) 

2011.gada 

1.septembrī 

 

2012.gada 

1.septembrī 

 

2013.gada 

1.septembrī 

 

 

2014.gada 

1.septembrī 

 

 

Izglītības iestāžu 

vadītāji 

15,000  14,000 14,000 14,000 14,000 

Vadītāju vietnieki  13,803 11,952 12,020 11,864 10,485 

Izglītības metodiķis  2,000 1,000 0,850 1,000 - 

Mācību priekšmetu 

skolotāji  

293,227 261,072 252,933 229,496 236,042 

Pārējie pedagogi 11,578 19,164 11,794 18,456 13,116 

Likmju skaits 

pavisam KOPĀ 

335,608 307,188 291,597 274,816 273,643 

 

38.tabula 

Pašvaldības izglītības iestādēs nodarbināto likmju skaits interešu izglītības 

programmās (mērķdotācijas finansējums) 

Rādītājs 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Izglītības metodiķi 1,000  1,000 1,000 1,00 1,00 

Pedagogi 19,461 17,470 18,327 14,091 13,277 

 

39.tabula 

Pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu apmācībā nodarbināto pedagogu 

likmju skaits (mērķdotācijas finansējums) 

Rādītājs 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Pedagogi 28,319 25,737 28,304 32,211 32,556 

 

40.tabula 

Pašvaldības speciālās izglītības iestādēs nodarbināto likmju skaits (mērķdotācijas  

finansējums) 

Rādītājs 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Vadītāji  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Vadītāju vietnieki 1,500 1,500 1,800 2,000 2,00 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, pārējie 

pedagogi 

55,307 66,175 63,366 63,574 65,891 
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41.tabula 

Savstarpējie norēķini par pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 

 

 

 

 

Citos novados deklarēto 

audzēkņu skaits, kuri 

apmeklē Alūksnes novada 

izglītības iestādes 

Alūksnes novadā deklarētie 

audzēkņu skaits, kuri apmeklē 

citu novadu izglītības iestādes 

2
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d
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Noslēgto līgumus 

skaits ar pašvaldībām 

40 42 40  26 32 34  

Pirmsskolas vecuma 

bērni 

32 34 33 31 24 26 28 28 

1.-9.klašu audzēkņi 51 53 45 38 60 69 70 69 

10.-12.klašu audzēkņi 48 44 39 42 85 77 67 42 

Kopējais audzēkņu 

skaits 

131 131 117 80 169 172 165 111 
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9. KULTŪRA 
 

2014.gads Alūksnes novada kultūras dzīvē bija radošu, nozīmīgu un paliekošu 

notikumu un aktivitāšu piepildīts. Gada sākumā Veclaicenē notika pasākumu cikla „Četri 

gadalaiki Veclaicenē” pirmais pārgājiens „Zvēru pēdas sniegā”. Tāpat gada pirmajā pusē 

septiņiem kultūras nozares pārstāvjiem svinīgā ceremonijā tika pasniegts Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojums „Pagodinājums kultūrā”. 

Pavasarī ar interesantām, daudzveidīgām aktivitātēm notika 13.Grāmatu un Lasīšanas 

svētki, plaši nosvinēta Leo Kokles 90 gadu jubileja ar piemiņas pasākumiem gleznotāja 

dzimtajās mājās un Alūksnes muzejā, nemateriālā mantojuma saglabāšanas un 

tālāknodošanas akcijas „Satiec savu meistaru” ietvaros notika trīs lekcijas un noslēguma 

pasākums ar starptautiskas izstādes „Novads cimdu, jostu un dziesmu rakstos” (kopā ar Veru 

pilsētu Igaunijā) atklāšanu un novada folkloras kopu koncertu. Tāpat noslēdzās gada sākumā 

izsludinātais pašvaldības novadpētniecības konkurss „Zudušais laikā”, mazie novada solisti 

tikās Alsviķos vokālajā konkursā „Cālis 2014”, notika Alūksnes atbrīvošanas 95.gadadienas 

pasākums. 

 
34.attēls. Leo Koklem veltīto jubilejas pasākumu apmeklēja arī aktieris Ainārs Ančevskis – Leo 

Nacionālā teātra izrādē „Leo. Pēdējā bohēma” 

 

Vasara iekrāsojās ar vācu mācītāja Ernsta Glika 360.jubileju, kad nedēļas garumā 

notika dažādi Glika dienu pasākumi, kuros piedalījās arī ciemiņi no Glika dzimtās vietas – 

Vetinas Vācijā, Pilssalā notika Lielās Līgo Lustes un 2.Zušu svētki „Bute zuti precēt brauc”, 

Pededzes pagasts svinēja pirmos Pagasta svētkus, bet Jaunlaicenes pagastā malēnieši tikās 

Pirmajos Vispasaules malēniešu svētkos. Alūksne no 1. līdz 3.augustam svinēja pilsētas 

svētkus „Atspulgi iedzirkstī Alūksnē”, Zeltiņos pirmo reizi tika rīkots jokdaru festivāls 

„Vajag tik rakt!”, kas veltīts novadniekam Edgaram Liepiņam, bet Veclaicenē jau devīto 

reizi notika „Igauņu diena”, kas šoreiz norisinājās abpus robežai – arī Igaunijas pusē. Jau 

otro gadu interesentiem bija iespēja piedalīties pasākumā „Pārgājieni ar garšu Veclaicenē”, 

tika atzīmēta Baltijas ceļa akcijas 25.gadadiena un kopā ar novada mazpulkiem veidoti trīs 

Baltijas valstu ziedu karogi.  

Rudenī Bānītis svinēja savu 111.dzimšanas dienu, bet Viktora Ķirpa Ates muzejā 

ļaudis pulcējās uz ikgadējiem Pļaujas svētkiem. Alūksnes Lielajos kapos atklāja 

novadnieces, dzejnieces Skaidrītes Kaldupes kapa pieminekli, kas tapa, Annas pagasta 

biedrībai „Nāc pretim” saņemot pašvaldības līdzfinansējumu. Alūksnes muzejs un 
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Jaunlaicenes muižas muzejs saņēma Latvijas Republikas Kultūras ministrijas apliecinājumu 

par iestāžu akreditāciju uz pieciem gadiem. 

2014.gadā novada tautas, kultūras un saieta namos kopumā organizēti 1 240 

pasākumi un tos apmeklējis 83 621 cilvēks. 

 

9.1. Tautas, kultūras un saieta nami 
 

Pārskata gada sezonā novada tautas, kultūras un saieta namos darbojās 82 

amatiermākslas kolektīvi ar 1 102 dalībniekiem. Visu nozaru amatierkolektīvi rādīja savu 

sniegumu katras nozares pārbaudes koncertos, Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopa 

„Jukums” ieguva 2.vietu Starptautiskā mūzikas un tautas dejas festivālā - konkursā Serbijā 

„BELGRADE AWARD 2014”, Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju koris „Atzele” 

Pasaules Koru olimpiādes konkursā Rīgā ieguva Zelta diplomu. 

 

42.tabula 

Amatiermākslas kolektīvu un to dalībnieku skaits 2014.gadā novadā 

Iestāde Pieaugušo 

kolektīvi 

Bērnu kolektīvi Interešu klubi Dalībnieku 

skaits kopā 

Alsviķu kultūras 

nams 

5 2 1 117 

Alūksnes pilsētas 

Tautas nams 

9 0 0 251 

Annas kultūras 

nams 

3 0 0 22 

Ilzenes SKIM 

centrs „Dailes” 

2 0 0 17 

Kolberģa tautas 

nams 

7 1 2 122 

Jaunannas tautas 

nams 

5 1 0 82 

Jaunlaicenes tautas 

nams 

4 1 1 52 

Liepnas tautas 

nams 

5 0 0 61 

Malienas tautas 

nams 

3 0 0 32 

Mālupes Saieta 

nams 

4 0 0 42 

Māriņkalna tautas 

nams 

4 1 1 92 

Mārkalnes tautas 

nams 

2 0 0 39 

Pededzes tautas 

nams 

4 1 0 69 

Veclaicenes tautas 

nams 

6 1 0 57 

Zeltiņu tautas 

nams 

6 0 0 47 

Kopā  69 8 5 1102 
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Pārskata gadā 15 Alūksnes novada tautas, saieta, kultūras namos strādāja 88 

darbinieki, no kuriem bija 15 iestādes vadītāji un 52 speciālisti.  

 

9.2. Alūksnes novada pašvaldības publiskās bibliotēkas 
 

Pārskata gadā Alūksnes novadā darbojās: 

1. Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka, 

2. 17 pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 558 iedzīvotājiem), 

3. 14 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas,  

4. 1 arodskolas bibliotēka (Alsviķu arodskola), 

5. 1 augstskolas filiāles bibliotēka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmijas Alūksnes filiāle). 

Novada bibliotēkas aktīvi iesaistījās ar Gaismas pils atvēršanu saistītajos pasākumos - 

akcijā „Grāmatu draugu ķēde”, televīzijas raidījuma „Lielā lasīšana” popularizēšanā, aicinot 

apmeklētājus balsot par sev mīļākajām grāmatām. 

Bibliotēku darbinieki ar savām aktivitātēm iesaistījušies gan novada un pagastu 

kultūras dzīvē un sabiedriskajās aktivitātēs, gan piedalījušies dažādos valsts nozīmes 

pasākumos. Bibliotekāri aicinājuši savus apmeklētājus piedalīties lasīšanas zibakcijās, 

konkursos, palīdzējuši iedzīvotājiem apgūt datorprasmes un e-pakalpojumu izmantošanu, ar 

izstādēm un pasākumiem atzīmējuši mūsu novadnieku ievērojamas jubilejas. 

Nenovērtējams bibliotēku un citu kultūras iestāžu ieguldījums ir dalība Alūksnes 

novada pašvaldības un Alūksnes pilsētas bibliotēkas organizētajā novadpētniecības konkursā 

„Zudušais laikā”, kura rezultātā tapa vērtīgi ar novada vēsturi saistīti darbi digitālā formātā. 

 Analizējot 2014.gada galvenos statistikas rādītājus, secinām, ka ir stabils bibliotēkās 

reģistrēto lietotāju skaits. Fiziskais bibliotēku apmeklējumu skaits bijis 99 364, virtuālais 

apmeklējums – 19 114. Apmeklējumu skaits ir sarucis un viens no tā iemesliem ir gan 

iedzīvotāju skaita samazināšanās, gan arī bibliotēkas datorlietotāju skaita samazināšanās, jo 

datortehnoloģiju pieejamība uzlabojas arī mājsaimniecībās. 

Izsniegumu skaits bibliotēkās pārskata gadā samazinājies līdz 166 467 vienībām, tai 

skaitā 54% - grāmatas, 46% - preses izdevumi. Tas izskaidrojams gan ar informatīvās telpas 

paplašināšanos un informācijas pieejamību tīmeklī, gan iedzīvotāju lasīšanas paradumu 

maiņu. 

 

Alūksnes novada pašvaldība bibliotēku krājumu komplektēšanai 2014.gadā piešķīrusi 

40 119 EUR, kas ir par 488 EUR vairāk kā 2013.gadā. Finansējums krājumam uz vienu 

iedzīvotāju bijis 2,28 EUR. Novada bibliotēku krājumi pārskata gadā papildinājušies ar 

4 319 jaunām grāmatām un 7 894 preses izdevumu eksemplāriem. 

 

Bibliotēku īstenotie projekti 

 

1. Dalība lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija. No 

Alūksnes novada lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 10 publiskās bibliotēkas un 3 

skolu bibliotēkas (bibliotēkas ieguvušas grāmatu kolekcijas un publicitātes materiālus -  

uzlīmītes bērniem un plakātus), 

2. Alūksnes pilsētas bibliotēkas dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas 

Bibliotekāru biedrības izstrādātajā un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektu 

konkursā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” - iegūti 52 eksemplāri 

grāmatu par 443 EUR, 

3. Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekts „Lasītprieks kopā ar rakstnieku”, atbalstījis 

Valsts Kultūrkapitāla fonds ar 300 EUR,  
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4. Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekts „Dzeja uz trotuāra” guva 812 EUR lielu 

atbalstu pašvaldības izsludinātajā kultūras projektu konkursā, 

5. Annas bibliotēka sadarbībā ar biedrību „Nāc pretim” izstrādāja un iesniedza 

Alūksnes novada pašvaldības kultūras projektu konkursā projektu „Piemineklis novadnieces, 

dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņai” un saņēma atbalstu 420 EUR apmērā, 

6. Mārkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja kopā ar pagasta jauniešiem piedalījās 

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, iegūstot 200 EUR jauniešu radošā stūrīša iekārtošanai 

bibliotēkā, 

7. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta „E - grāmatu lasītava 

Mārkalnes bibliotēkā” īstenošanai no Lauku atbalsta dienesta saņemti 3 127 EUR un 

pašvaldības līdzfinansējums ir 1 077 EUR. Projektu īstenos 2015.gadā, 

8. Ilzenes bibliotēka ir izstrādājusi projektu „Novadnieka H.Grāvja 90 gadu 

jubilejas pasākums „Ilzene – mana liepziedu zeme”, kuru atbalstījis Alūksnes un Apes 

novadu fonds, 

9. Pateicoties dalībai projektā „Europe Direct informācijas centrs Gulbenē”, 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā darbojas šī centra filiāle, bibliotēka iegūst finansējumu (~1 300 

EUR) gan darba samaksai darbiniekam, lektoriem, dažādu aktivitāšu organizēšanai u.c.  

 

9.3. Alūksnes novada muzeji 
 

Alūksnes novadā pārskata gadā strādāja trīs valsts akreditētie muzeji – Alūksnes 

muzejs, Jaunlaicenes muižas muzejs un Viktora Ķirpa Ates muzejs, kā arī četri pagastu 

neakreditētie muzeji un septiņi citi muzeji un vēstures istabas. 

 

Alūksnes muzejs 

 

Alūksnes muzejā apmeklētāju skaits 2014.gadā sasniedzis 23 529 personas. 

Apmeklētājiem notikušas 47 ekskursijas, īstenotas desmit programmas, 88 

muzejpedagoģisko programmu nodarbības, kā arī 53 citi pasākumi. Pārskata gada muzejā 

bijušas četras pastāvīgās ekskursijas, 20 izstādes, bet ārpus muzeja atklātas piecas izstādes. 

Muzeja krājumā 2014.gada beigās bijušas 42 462 vienības, tostarp 317 bijušas 

jauniegūtas, astoņas – konservētās un restaurētās, divas - restaurētās vienības. Pārskata gadā 

muzejs eksponējis 475 pamatkrājuma, kā arī 21 deponētu vienību. 

Pētnieciskais darbs Alūksnes muzejā veikts par deviņām tēmām, publicēts viens 

pētnieciskais raksts, kā arī 13 cita veida informatīvi materiāli (prospekti, ceļveži u.c.). 

Alūksnes muzejs sagatavojis un iesniedzis astoņus projektus, no kuriem četri 

atbalstīti un piešķirtais finansējums bijis 16 900 EUR. 
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35.attēls. „Laikmetu mielasts” – jaunākā ekspozīcija par Alūksnes vēsturi Alūksnes muzejā, kas tapusi 

pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros 

 

Jaunlaicenes muižas muzejs 

 

Pārskata gadā Jaunlaicenes muižas muzejā bijuši 4754 apmeklētāji, notikusi 21 

ekskursija un īstenota viena programma. Gada laikā notikušas 66 muzejpedagoģiskās norises 

un 39 citi pasākumi. Muzeja apmeklētājiem bijušas skatāmas divas pastāvīgās ekspozīcijas 

un viena izstāde. 

Krājumā 2014.gada beigās bijušas 3 048 vienības, tostarp 328 jauniegūtas. Gada laikā 

muzejs bija eksponējis 157 pamatkrājuma vienības un trīs deponētas krājuma vienības. 

Muzeja darbinieki pārskata gadā strādājuši pie četrām pētniecības tēmām. 

2014.gadā Jaunlaicenes muižas muzejā noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai projekts ,,Jaunlaicenes muižas muzeja rietumu spārna un fasādes renovācija”, 

kura ietvaros izveidota izstāžu zāle, divi krājumu izolatori, noliktava, veikta fasādes 

krāsošana, renovētas kāpnes un citi labiekārtošanas darbi. 

 

Viktora Ķirpa Ates muzejs 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 2014.gadā bijuši 4 698 apmeklētāji, 

notikušas 39 ekskursijas un īstenotas divas programmas. Gada laikā notikušas 30 

muzejpedagoģisko programmu nodarbības un 14 citi pasākumi. Pārskata gadā muzejā bijusi 

viena pastāvīgā ekspozīcija, viena izstāde, kā arī viena izstāde atklāta ārpus muzeja. 

2014.gada beigās muzejā bijušas 5 067 krājuma vienības, tai skaitā 204 jauniegūtas. 

Notikusi viena ekspedīcija, bet eksponētas 863 pamatkrājuma vienības. Pārskata gadā muzejs 

strādājis pie vienas pētnieciskās tēmas. 

Papildu finansējuma piesaistei sagatavoti un iesniegti seši projekti, bet atbalstīti pieci 

no tiem. Kopējais šajos projektos piešķirtais finansējums bijis 5 357 EUR. Muzeja teritorijā 

pārskata gadā pašvaldība īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu 

„Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un pieejamības 

nodrošināšana sabiedrībai”, kura ietvaros uzbūvēta muzeja krājuma glabātuve „Laidars”. 
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Bejas novadpētniecības centrs 

 

2014.gadā Bejas novadpētniecības centru apmeklējušas 2 128 personas, notikušas 48 

ekskursijas un īstenotas divas programmas. Muzejpedagoģisko programmu nodarbības 

2014.gadā bijušas 26, kā arī 24 citi pasākumi. Gada laikā novadpētniecības centrā bijušas 

aplūkojamas sešas pastāvīgās ekspozīcijas, 11 izstādes, bet ārpus muzeja atklātas divas 

izstādes. 

Centra krājumā 2014.gada beigās bijušas 855 vienības, no tām piecas jauniegūtas. 

2014.gadā veiktas 11 ekspedīcijas, strādāts pie trim pētniecības tēmām un publicēts viens 

informatīvs materiāls. Novadpētniecības centrs sagatavojis un iesniedzis vienu projektu, kas 

arī atbalstīts. 

 

Pededzes muzejs 

 

Pārskata gadā Pededzes muzeju apmeklējuši 760 cilvēki, notikušas 30 ekskursijas, 

piecas muzejpedagoģisko programmu nodarbības un 17 citi pasākumi. Pastāvīgi muzeja 

apmeklētājiem bijusi skatāma viena ekspozīcija un notikušas piecas izstādes. Divas izstādes 

atklātas ārpus muzeja. 

 

Veclaicenes pagasta muzejs 

 

Veclaicenes pagasta muzeju 2014.gadā apmeklējuši 559 cilvēki, notikušas deviņas 

ekskursijas, kā arī trīs cita veida pasākumi. Muzejā pārskata gadā bijusi skatāma viena 

pastāvīgā ekspozīcija un četras izstādes. Gada beigās muzeja krājumā bija 3 061 vienība, no 

kurām 16 bijušas jauniegūtas, bet 22 krājuma vienības deponētas. Muzejs strādājis pie vienas 

pētniecības tēmas. 

 

Zeltiņu muzejs 

 

2014.gadā Zeltiņu muzejā bijuši 1 427 apmeklētāji, notikušas 70 ekskursijas un trīs 

citi pasākumi. Muzejā bijušas trīs pastāvīgās ekspozīcijas un sešas izstādes. Pārskata gadā 

muzejs no jauna ieguvis 96 krājuma vienības un veicis deviņas ekspedīcijas, kā arī strādājis 

pie vienas pētniecības tēmas. 

 

 
36.attēls. Zeltiņu muzejā var atgriezties skolu pagātnē  
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10. TŪRISMS 
 

Alūksnes tūrisma informācijas centrā pārskata gadā apkalpoti 2 105 tūristi. Lielākais 

vairums bijis no Latvijas – 1 374, bet 731 – no ārvalstīm. Vislielākais ārvalstu tūristu skaits 

Alūksnē viesojies no Igaunijas – 245, 221 no Krievijas un 148 no Vācijas. Pārējie Alūksnes 

un tūrisma centra viesi pārstāvējuši šādas valstis – Lietuvu – 28, Angliju – 20, Somiju – 14, 

Austriju – 11, Nīderlandi – 10, Franciju – 9, Poliju – 9, Čehiju – 8, Šveici, Grieķiju un 

Spāniju – pa diviem, Itāliju un Āfrikas kontinentu – pa vienam. 

Lielākajam vairumam tūristu nepieciešamā informācija sniegta klātienē, nedaudz 

mazāk pa tālruni un neliels skaits tūristu izvēlējušies saņemt informāciju e-pastā. 

Tūristi galvenokārt interesējušies par tādām tēmām kā Alūksnes apskates objekti un 

karte, naktsmītnes, ekskursiju rezervēšana, dabas takas, pasākumi, aktīvais tūrisms, 

amatniecība, kā arī par citiem Latvijas novadiem un Igauniju. 

Pārskata gadā Alūksnes tūrisma informācijas centra darbinieki piedalījušies vairākās 

starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijā un Krievijā. Sagatavoti un izdoti tūrisma ceļveži 

latviešu, krievu, angļu, igauņu un vācu valodās Alūksnes muzeja projekta ietvaros.  

2014.gadā Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu, kas paredz atzīt par 

tautsaimniecības nozares attīstībai nozīmīgiem vairākus pašvaldības tūrisma objektus 

Alūksnes novadā: Alūksnes ezeru, Pilssalu, Tempļakalna pussalu, Cepurītes salu, Jauno pili, 

Alūksnes muzeju, muižas parku, šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene - Alūksne stacijas 

teritoriju Alūksnē, bijušo PSRS raķešu bāzes teritoriju Zeltiņos, aizsargājamo ainavu apvidus 

„Veclaicene” teritoriju un Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju. 

Pārskata gadā bijuši vēl citi nozīmīgi notikumi, kas saistīti ar tūrisma nozari. Oktobrī 

ekspluatācijā nodots ugunsnovērošanas skatu tornis Kapsētas pussalā, kuru plānots izmantot 

arī tūrisma vajadzībām. Tāpat 2014.gadā uzsākta Tempļakalna ielas gājēju tilta būvniecība 

Alūksnē, kas savienos Alūksnes ezera lielāko salu – Pilssalu ar Kapsētas pussalu. 

 

 
37.attēls. Septembrī notika ugunsnovērošanas skatu torņa atklāšana Alūksnē 
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11. SPORTS 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada iedzīvotāju lietderīga brīvā laika izmantošanai un 

fizisko aktivitāšu nodrošināšanai sarīkoti vairāk nekā 60 sporta pasākumi. Iedzīvotāju vidū 

iecienītākās nodarbības un sacensības bijušas basketbolā, volejbolā, galda tenisā, hokejā, 

orientēšanās sportā, slēpošanā, skriešanā, minifutbolā, pludmales volejbolā un vēl vairākos 

citos sporta veidos. Daudzi novada iedzīvotāji izmanto piedāvātās iespējas ziemā slēpot 

ziemas sporta centrā „Mežinieki”, piedalīties skriešanas pasākumā „Alūksnes pavasaris” un 

orientēšanās seriālā „Horizonts”, tāpat arī riteņbraukšanas, pauerliftinga, galda spēļu un citos 

pasākumos. 

 
38.attēls. Alūksnes jaunie biatlonisti 2014.gada pārstāvēja Latviju Pasaules čempionātā 

Amerikas Savienotajās valstīs 

 

2014.gadā iedzīvotājus priecēja ziemas autorallijs „Alūksne”, Pasaules čempionāts 

ūdens motosportā, pludmales volejbola sacensības „Katrīnas kauss” un tradicionālās 

orientēšanās sacensības „Malienas kauss”, tāpat ielu basketbola turnīri un starptautiskās 

džudo sacensības. Savu vietu un popularitāti iedzīvotāju vidū iemantojušas sporta aktivitātes 

Alūksnes pilsētas un Bānīša svētkos. 

Mūsu talantīgākie un meistarīgākie sportisti - Andrejs Rastorgujevs un Žanna 

Juškāne biatlonā un Intars Dambis bobslejā startēja Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sočos.  

2014.gadā kapitāli izremontēta sporta zāle Ziemeru pamatskolā, kas tagad spēj 

uzņemt gan sacensības, gan nodrošināt kvalitatīvas treniņu nodarbības novada iedzīvotājiem. 
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12. BĀRIŅTIESAS DARBĪBA 
 

 Pārskata gada laikā bāriņtiesā vērsušies 2 524 apmeklētāji, kas ir par 55% vairāk nekā 

iepriekšējā gadā, no tiem 1 164 apmeklētāji bijuši Alūksnes pilsētā. 2014.gadā notikušas 50 

bāriņtiesas sēdes. 

2014.gadā bāriņtiesā pieņemti 116 lēmumi, tai skaitā: 

17 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu, tostarp vienpersoniski lēmumi – 6, 

6 lēmumi par aizgādības tiesību atjaunošanu,  

11 lēmumi par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, kopā saņemti 9 

spriedumi par aizgādības tiesību atņemšanu, 

6 lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par atsevišķu aizgādību, saskarsmes kārtību), 

3 lēmumi adopcijas lietās, 

11 lēmumi aizbildnības lietās (aizbildņu iecelšana un atlaišana), 

3 lēmumi par bērna ievietošanu institūcijā, 

2 lēmumi par uzturēšanās izbeigšanu institūcijā, 

7 lēmumi par bērnu ievietošanu audžuģimenē, 

3 lēmumi par bērnu uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē, 

7 lēmumi attiecībā uz audžuģimeņu statusu (piemērotība, statusa piešķiršana, statusa 

izbeigšana, statusa atņemšana), 

4 lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas personas aprūpē, 

2 lēmumi par personu izvērtēšanu atbilstībai aizbildņa pienākumu veikšanai, 

4 lēmumi aizgādnības lietās (personām ar ierobežotu rīcībspēju un mantojumam), 

8 lēmumi par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību, 

4 lēmumi par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas 

pārtraukšanu vai atjaunošanu,  

3 lēmumi par ciemošanos pie vecākiem bērniem, kuri ievietoti 

institūcijā/audžuģimenē, 

2 lēmumi par atļauju izceļot no valsts, 

1 lēmums par paternitātes atzīšanu, 

2 lēmumi par vecāku domstarpībām, 

2 lēmumi par izņemšanu no aizbildņa ģimenes, 

1 lēmums par atļauju mainīt uzvārdu, 

7 lēmumi par lēmuma atcelšanu, lietas atlikšanu vai izbeigšanu. 

11 personām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības, attiecībā uz sešām personām pieņemts lēmums par saskarsmes ierobežojumu ar 

bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. Atjaunotas aprūpes tiesības astoņiem vecākiem. 

Attiecībā uz 13 personām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā 

par aizgādības tiesību atņemšanu, ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības deviņām 

personām. Diemžēl nav neviena gadījuma, kad bāriņtiesa būtu pieņēmusi lēmumu par 

prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesības atjaunošanai. 

Ārpusģimenes aprūpē atradušies 49 bērni, par 12 no viņiem lēmums pieņemts 

2014.gadā. Desmit bērni ievietoti audžuģimenēs, kopumā audžuģimenēs pārskata gadā bijis 

21 bērns. 22 bērni atradušies aizbildnībā, pieci no viņiem – kopš 2014.gada. Seši bērni 

uzturējušies ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, trīs no viņiem tur 

ievietoti pārskata gadā. Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē - 31. 

Alūksnes novadā pārskata gadā bijuši 17 aizbildņi un 19 audžuģimenes. Divos 

gadījumos bāriņtiesa devusi atzinumu, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā ir 

bērna interesēs un konkrētā persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Par diviem bērniem 

bāriņtiesa lēmusi, ka adopcija ir viņu interesēs, un šie lēmumi apstiprināti tiesā. 
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Pārskata gadā novadā bijušas 14 aizgādnībā esošas personas, kurām līdz 2016.gada 

31.janvārim jāpārvērtē rīcībspējas ierobežojuma apjoms. 

 Par sešiem bērniem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna 

aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību. 

Pārskata gadā bāriņtiesa veikusi 756 apliecinājumus, iekasējusi valsts nodevas 

5 251 EUR. 

 Bāriņtiesa izmantoja Eiropas Ekonomikas zonas projekta „Atbalsta sistēma Latvijas 

audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm” Nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/087, 

ko realizē Sociālo pakalpojumu aģentūra, iespēju un no 2014.gada septembra nodrošina 

Alūksnes novada aizbildņiem apmācības atbalsta grupā. 

Bāriņtiesā izveidota iekšējā lietu kontroles sistēma - lietas tiek pārbaudītas divas, kas 

dod iespēju nepilnības konstatēt un novērst īsākā laikā. 2014.gadā iestāde uzsākusi datu 

ievadi Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā. 

  

 
39.attēls. Alūksnes novada bāriņtiesas 2014.gadā veikto procesuālo darbību apkopojums  

 

2014.gada 30.aprīlī Alūksnes novada bāriņtiesa organizēja metodisko dienu saviem 

darbiniekiem, kā arī uzņēma pie sevis Balvu novada, Apes novada un Gulbenes pilsētas 

bāriņtiesu darbiniekus, lai kopā iegūtu informāciju un apspriestu tos pienākumus, kas 

bāriņtiesām šobrīd deleģēti saistībā ar civilprocesuālo aizsardzības līdzekli - pagaidu 

aizsardzību no vardarbības. Bāriņtiesā notikušas metodiskās dienas sadarbībā ar Alūksnes 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļu un Alūksnes rajona tiesu, iestādes darbinieki 

piedalījušies dažādos tālākizglītības semināros, programmās. 
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13. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 
 

2014.gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 138 jaundzimušie, kas, 

salīdzinot ar 2013.gadu, ir par diviem vairāk. Divas reizes reģistrēta dvīņu dzimšana. 

Pārskata gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 70 zēni un 68 meitenes. 54 

jaundzimušie savā ģimenē bijuši pirmie bērni, 47 reģistrēti kā otrie, 23 - trešie, deviņi - 

ceturtie, trīs - piektie, bet divi mazuļi dzimuši ģimenēs, kur jau aug vairāk nekā pieci bērni. 

Divi jaundzimušie dzimuši māmiņām, kas jaunākas par 18 gadiem. 

No reģistrētajiem jaundzimušajiem 47 dzimuši laulībā, 82 jaundzimušo dzimšanas 

reģistrā ziņas par tēvu ierakstītas, atzīstot paternitāti, bet deviņos dzimšanas reģistros 

ierakstītas tikai ziņas par bērna māti. 

16 jaundzimušajiem doti divi vārdi, tajā skaitā septiņiem zēniem un deviņām 

meitenēm. 2014.gadā jaundzimušajiem doti arī latviskie vārdi Līga un Jānis, bet populārākie 

vārdi meitenēm bijuši: Emīlija - reģistros ierakstīts piecas reizes (divos reģistros kā otrais 

vārds), Enija, Justīne, Gabriela, Melānija, Rebeka, Patrīcija, Viktorija, Elza – šie vārdi 

meiteņu dzimšanas reģistros ierakstīti divas reizes. Zēniem populārākie vārdi bijuši: Adrians 

– ierakstīts četros dzimšanas reģistros, pa divām reizēm - Roberts, Gustavs, Alekss, Matīss, 

Niks, Patriks, Juris, Mārtiņš un Haralds. 

Pārskata gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 77 laulības. 

Salīdzinot ar 2013.gadu, laulāto skaits pieaudzis par 17 pāriem. Baznīcās reģistrētas trīs 

laulības, kas ir par piecām mazāk nekā 2013. gadā. Ar ārzemniekiem noslēgto laulību skaits, 

salīdzinot ar 2013.gadu, nav mainījies – arī pārskata gadā bijušas sešas šādas laulības. 49 

pāri jeb 62% no laulāto skaita noslēguši pirmās laulības.  

2014.gadā uz tiesas sprieduma vai notāra paziņojuma pamata laulības reģistros 

izdarītas 48 atzīmes par laulības šķiršanu.  

Dabiskais pieaugums Alūksnes novadā joprojām negatīvs - mirušo skaits par 146 

pārsniedz dzimušo skaitu. 2014.gadā reģistrēto mirušo skaits - 284. Salīdzinot ar 2014.gadu, 

tas samazinājies par četriem cilvēkiem. 

Vidējais mirušo sieviešu vecums bijis ~79 gadi, vīriešiem ~68 gadi. Jāatzīmē, ka 

mirušo vecuma ziņā vērojamas svārstības, mirušo vidū ir arī ilgdzīvotāji, kuru vecums 

pārsniedz 90 - 95 gadus. 

 

 
40.attēls. Demogrāfisko procesu salīdzinājums Alūksnes novadā 

 

Pārskata gadā astoņas reizes rīkoti svinīgie kūmu iegūšanas svētki, kuros 

krustvecākus dzimtsarakstu nodaļā ieguvuši dažāda vecuma novada jaunie iedzīvotāji. 

2014.gadā nodaļā kārtotas četras uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņas lietas, 

kas ir par piecām mazāk kā 2013.gadā. 

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014

84 

129 136 138 

51 46 59 
77 

250 
274 288 284 

Dzimšana Laulība Miršana



Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

 

96 

 

Dzimtsarakstu nodaļas telpās norisinājušās trīs ceremonijas svinīgā solījuma 

nodošanai par uzņemšanu Latvijas pilsonībā. 

Trīs pāriem rīkotas svinīgās Zelta kāzu ceremonijas, atzīmētas divu pāru ,,apaļās” 

kāzu jubilejas bērnu kāzu ceremonijas laikā. 

2014.gadā Dzimtsarakstu nodaļa, sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, sveikusi 

divus mūsu novada iedzīvotājus viņu simtajās dzimšanas dienās. Divas reizes 2014.gadā 

vecākiem piešķirts svētku pabalsts sakarā ar dvīņu piedzimšanu. 
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14. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 
 

Alūksnes novada pašvaldības policija pārskata gadā, savas kompetences robežās, 

nodrošinājusi sabiedrisko kārtību un kontrolējusi Alūksnes novada pašvaldības saistošo 

noteikumu normu ievērošanu novada administratīvajā teritorijā. 

2014.gadā pašvaldības policija saņēmusi un izskatījusi 92 iedzīvotāju iesniegumus un 

sūdzības, par dažāda rakstura administratīvajiem pārkāpumiem sastādījusi 215 administratīvā 

pārkāpuma protokolus. 

Par pašvaldības izdoto saistošo noteikumu normu neievērošanu pārskata gadā 138 

personām izsniegti rakstveida brīdinājumi konstatēto pārkāpumu novēršanai (108 no tiem 

bijuši par Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumu un 30 - par 

Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem). 

Pārskata gadā 65 ēku īpašnieki saukti pie administratīvās atbildības par Latvijas 

valsts karoga likuma normu neievērošanu, nepaceļot valsts karogu likumā noteiktajās dienās.  

Pašvaldības policijas amatpersonas pēc informācijas, kas saņemta no iedzīvotājiem, 

izbraukušas uz 121 notikumu, kā rezultātā uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma 

lietās, 48 pasākumos nodrošinājušas sabiedrisko kārtību, kā arī nodrošinājušas satiksmes 

ierobežošanu publisku pasākumu laikā. 

48 personas, kas atradušās sabiedriskā vietā alkohola reibumā, cilvēka cieņu 

apkaunojošā stāvoklī vai lietojušas alkoholiskos dzērienus sabiedriskā vietā, nogādātas 

atskurbšanai dzīvesvietā. Pamatojoties uz pašvaldību noslēgto savstarpējo līgumu, sešas 

personas nogādātas atskurbšanai atskurbtuvē Balvos. 

Administratīvo pārkāpumu profilakses ietvaros regulāri tiek apsekotas un pārbaudītas 

personu, kas tendētas uz dažāda veida pārkāpumu izdarīšanu, pulcēšanās (mitināšanās) 

vietas. 

Kopā pie administratīvās atbildības pašvaldības policija pārskata gadā saukusi 477 

personas.  

Pašvaldības policija, pildot darba uzdevumus, aktīvi sadarbojas ar Alūksnes novada 

Bāriņtiesu, Alūksnes novada Sociālo dienestu, pašvaldības aģentūru „ALJA”, Valsts 

policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Alūksnes iecirkni, Valsts robežsardzes Imigrācijas 

dienestu, Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes 

daļu. 

Lai veicinātu nepilngadīgo personu tiesību normu izpratni, pašvaldības policijas 

darbinieki pārskata gadā nolasījuši lekciju kursu un veikuši izskaidrojošo darbu Alūksnes 

novada vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēniem un citiem 

nepilngadīgajiem.   
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15. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 
 

43.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

Rādītājs Summa, EUR 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem  380 763 

no tā 

sociālā palīdzība 321 488 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie 

sociālie pakalpojumi 37 732 

citi atbalsta pasākumi un kompensācijas 

iedzīvotājiem 21 543 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi 315 423 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju 

institūciju uzturēšanas izdevumi 635 756 

 

Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju 

raksturojums 

 

Pēc ģimenes sastāva 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kuru piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai, pārskata gadā saņēmušas:  

206 ģimenes (802 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 92 879 EUR, 

13 ģimenes (32 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 4 725,00 EUR, 

320 ģimenes (437 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 129 825 EUR, 

110 ģimenes (126 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 19 351 EUR. 

 

Pēc ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli mēnesī 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kuru piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai, 2014.gadā saņēmušas: 

 662 ģimenes (1342 personas) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu par summu 

244 742 EUR, 

27 ģimenes (55 personas) virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa par 

summu 2038 EUR.  

 

Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu izmaksa  

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 

Minētajam pabalsta veidam pārskata gadā izlietoti 159 250 EUR. Pabalsts piešķirts 

411 ģimenēm (780 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
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nodrošināšanai lielums vienai personai gadā bijis 204,16 EUR, bet mēnesī – 33,97 EUR, 

vidējais minētā pabalsta saņemšanas ilgums vienai personai bijis 6,01 mēneši. 

 

 Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts 55 083 EUR apmērā. Tas piešķirts 349 

ģimenēm (723 personām). 138 ģimenēm (314 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres un 

komunālo maksājumu segšanai 15 007 EUR, 309 ģimenēm (628 personām) – kurināmā 

iegādei 40 076 EUR.  

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti 

ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai 

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai kopā piešķirti 32 447 EUR apmērā un tos 

saņēmušas 378 ģimenes (598 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem: 

20 545 EUR piešķirts pabalstam bērna ēdināšanai - 156 ģimenēm (276 personām), 

1 847 EUR piešķirts pabalstam pārtikai uzturzīmes veidā – 53 ģimenēm (97 

personām), 

6 957 EUR piešķirts pabalsts veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai - 130 

ģimenēm (152 personām), 

470 EUR piešķirts pabalsts veļas mazgāšanas pakalpojumam 13 ģimenēm (25 

personām), 

86 EUR piešķirts pabalsts mazgāšanas pakalpojuma apmaksai 7 ģimenēm (11 

personām), 

2 542 EUR piešķirts pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 19 ģimenēm 

(37 personām). 

  

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu testēšanas 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu izvērtēšanas, izlietoti 74 708 EUR un tie piešķirti 155 ģimenēm (189 personām).  

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 28 018 EUR apmērā 122 ģimenēm 

(144 personām), no tām stihiskas nelaimes gadījumā 3 220 EUR apmērā 14 ģimenēm (34 

personām). 

 

Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti 

(sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) 

 

Citiem ārējos tiesību aktos noteiktiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 

pārskata gadā izlietoti 46 690 EUR. Šie pabalsti piešķirti 37 ģimenēm (48 personām). 

Tajā skaitā: 

13 874 EUR izlietoti pabalstam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ko saņēmušas 23 personas, 
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 384 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko 

saņēmušas trīs personas, 

 748 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei, ko saņēmušas trīs personas, 

 12 678 EUR izlietoti ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības,  23 

personām, 

 64 EUR izlietoti dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai vienai personai. 

Pabalstos audžuģimenēm izlietoti 32 816 EUR, tajā skaitā ikmēneša pabalsts bērna 

uzturam piešķirts 19 ģimenēm (25 bērniem), 2 697 EUR apmērā piešķirts pabalsts apģērba 

un mīkstā inventāra iegādei 14 ģimenēm (21 bērnam). 

 

No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi (bez sociālā darba) 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu 

nodrošināja četrās savas pašvaldības institūcijās un pirka sociālos pakalpojumus no četrām 

citām pašvaldībām vai to institūcijām. Trīs no institūcijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus 

Alūksnes novadā, ir Sociālā dienesta struktūrvienības. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2014.gadā 

saņēmušas 260 personas par 635 756 EUR, bet 24 personām pašvaldība sociālos 

pakalpojumus pirkusi no citām pašvaldībām vai to institūcijām, veicot savstarpējos 

norēķinus 37 732 EUR apmērā. Pašvaldība sniegusi arī cita veida sociālo atbalstu un 

pakalpojumus iedzīvotājiem 21 543 EUR apmērā. 

 

Sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības biroja „Aprūpes mājās” sniegtā 

sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti 

109 408 EUR. Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 104 personas, tajā 

skaitā 78 pensijas vecuma personas, 26 pilngadīgas personas ar invaliditāti. Pakalpojumus 

iedzīvotājiem visā novada teritorijā sniedza trīs mobilās aprūpes vienības. Tika sniegti 

specializētā transporta pakalpojumi personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, lai nodrošinātu 

tām sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie 

pakalpojumi 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem 

sociālajiem pakalpojumiem pārskata gadā izlietoti 498 819 EUR, tajā skaitā 461 087 EUR - 

savas pašvaldības institūcijā Sociālās aprūpes centrs „Alūksne” nodrošināto pakalpojumu 

apmaksai un 37 732 EUR – par sociālajiem pakalpojumiem, ko pašvaldība pirkusi no citām 

pašvaldībām.  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtos sociālos 

pakalpojumus bērniem Alūksnes novada pašvaldība pirkusi no citām pašvaldībām par 

12944 EUR, pieaugušajiem - par kopējo summu 24788 EUR apmērā. 

Alūksnes novada pašvaldības iestādes sociālās aprūpes centrs „Alūksne” 

nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2014.gadā saņēmušas 125 personas. Pašvaldība 

24 personām pirkusi sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus no citām pašvaldībām, tajā skaitā 

astoņiem bērniem un 16 pieaugušām personām. 
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Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība Dienas aprūpes centrs „Saules 

stars” 2014.gadā ir sniedzis pakalpojumu 17 klientiem, tajā skaitā 15 personām ar garīga 

rakstura traucējumiem un divām personām ar fiziska rakstura traucējumiem. No pašvaldības 

budžeta gada laikā pakalpojuma sniegšanai izlietoti 42589 EUR. 

 

Naktspatversmes pakalpojums 

 

2014.gada laikā Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Alūksnes 

novada Naktspatversme” sniegto naktspatversmes pakalpojumu saņēma 14 klienti, kuri ir 

bijuši bez mājokļa un atradās Alūksnes novada teritorijā. Šī pakalpojuma nodrošināšanai 

izlietoti 22672 EUR.  
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16. PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRU DARBĪBA 
 

16.1. Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” 
 

Pašvaldības aģentūras „ALJA” darbības galvenais mērķis ir lietderīga un efektīva 

Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ezeru un upju apsaimniekošana, 

publisko pakalpojumu sniegšana Alūksnes novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem 

rūpnieciskās zvejas un licencētās makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas organizācijas 

jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes novada publisko ezeru un upju ūdenstilpju un krasta 

zonas izmantošanu. Aģentūra apsaimnieko Alūksnes novada publisko ezeru, Sudala, Indzera, 

Vaidavas, Murata un Ilgāja ezeru un Pededzes upes posmā no Alūksnes upes ietekas uz leju 

līdz novada robežai. 

Aģentūras darba prioritātes 2014.gadā: 

1. Papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes ezerā un novada ezeros, saskaņā ar 

ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, 

2. Papildināt pakalpojumu klāstu, 

3. Turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas pasākumus, piesaistot Alūksnes 

ezeram arvien vairāk makšķernieku un tūristu,  

4. Kontrolēt makšķerēšanas un dabas aizsardzības noteikumu ievērošanu, 

5. Maluzvejniecības profilakse un novēršana, 

6. Piesaistīt finanšu līdzekļus ārpus novada pašvaldības budžeta, 

7. Organizēt zinātnisko pētījumu veikšanu novada ūdenstilpēs, 

8. Pastiprināti veikt mārketinga un reklāmas aktivitātes par rekreācijas iespējām uz 

un pie novada ūdeņiem. 

PA „ALJA” pamatdarbības uzturēšanai 2014.gadā saņemtie apgrozāmie līdzekļi no 

Alūksnes novada pašvaldības bija 34 923 EUR. Aģentūras galvenie ienākumi sastāv no 

licencētās makšķerēšanas organizēšanas un 2014.gadā pārdotas 3 407 licences par kopējo 

summu 17 513 EUR. 

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.3/2014 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”, Valsts 

Zivsaimniecības pārvaldei pārskaitīti 30% no kopējiem ieņēmumiem par licencētās 

makšķerēšanas organizēšanu – 5 254 EUR. Rūpnieciskās zvejas ieņēmumi pārskata gadā 

sastādīja 957 EUR un 30% no šiem ieņēmumiem - 287 EUR pārskaitīti Valsts 

Zivsaimniecības pārvaldei. 

2014.gadā organizēta un kontrolēta mehānisko un citu ūdens transporta līdzekļu 

kustība Alūksnes ezerā, kā arī sniegti laivu, ūdens velosipēdu un kutera nomas pakalpojumi. 

Ieņēmumi no nomas 2014.gadā sastādīja 1747 EUR. 

Zivju resursu atjaunošanai Alūksnes ezerā tika ielaisti 2 000 zušu, 23 930 zandartu, 

11 816 sīgu un 21 825 līdaku mazuļi. 

Liela uzmanība pārskata gadā pievērsta nelikumīgās zvejas novēršanai novada 

publiskajās ūdenstilpēs - veikti 98 reidi, kuros konstatēti un sastādīti 27 administratīvo 

pārkāpumu protokoli. Ūdenstilpēs izņemts kopumā 31 zvejas tīkls ar kopējo garumu 1 701 

metrs, septiņi murdi, 65 ūdas ledus periodā un 14 naktsšņores (āķi) ar kopējo garumu 250 

metri. 

Organizējot reidus, apsekota ezeru krasta līnija un konstatētas vietas ar sadzīves 

atkritumiem, pēc tam organizēta šo vietu sakopšanu. Pārskata periodā paveiktie darbi: 

1. Sakopti Alūksnes ezera ūdenstilpnes krasti iekšezerā, pie hidrotehniskās būves 

„Tacis”, Pilssalas ielā līdz Ezermalas ielas (atkritumu savākšana - kopējā platība 35000 m
2)

, 

2. Veikta Alūksnes ezera aizauguma likvidēšana 30 ha, 

3. Veikti pētniecības darbi Alūksnes ezera rietumu daļā, 
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4. Ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietas pie īpašuma „Katrīnkrasts”, 

5. Atjaunotas informatīvās zīmes gar Alūksnes ezeru, 

6. Uzturētas vietas makšķerēšanai no krasta, 

7. Sniegtas konsultācijas par makšķerniekiem, zvejniekiem un tūristiem, 

8. Atjaunotas brīdinājuma bojas ezera bīstamajās vietās. 

Aģentūra pārskata gadā atbalstīja un palīdzēja Alūksnes novada pašvaldības 

organizētajos izklaides pasākumos uz un pie Alūksnes ezera. 2014.gadā organizētas divas 

makšķerēšanas sacensības Alūksnes ezerā. Ieņēmumi no tām sastādīja 1 000 EUR. 

Makšķerēšanas pasākumos kopā piedalījās 78 dalībnieki. 

 

PA „ALJA” galvenie ienākumi ir no licencētās makšķerēšanas organizēšanas, kuri 

sastāv no 2014.gadā realizētām makšķerēšanas licencēm.  

 

44.tabula 

Ieņēmumi no 2014.gadā realizētajām makšķerēšanas licencēm 

Licences veids Skaits Cena  Ieņēmumu apjoms, 

EUR 

gada 99 21,34 2112,66 

ziemas sezonas 16 14,23 227,68 

vasaras sezonas      1 14,23 14,23 

mēneša  23 7,11 163,53 

dienas  1518 2,85 4326,30 

maija  3 7,11 21,33 

gada  18 40,00 720,00 

ziemas sezonas 69 20,00 1380,00 

vasaras sezonas 114 20,00 2280,00 

mēneša  50 10,00 500,00 

dienas  856 3,00 2568,00 

maija (dienas) 640 5,00 3200,00 

Kopā 3407  17513,73 

 

45.tabula 

Pašvaldības budžeta finansējums un pašu ieņēmumi un to izlietojums 2014.gadā (EUR) 

Nr. 

p.k. 
Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā gada  

izpilde 

Pārskata gadā 

Plāns Izpilde 

1. Finanšu resursi ieņēmumi 

izdevumu segšanai (kopā) 

64566 61905 63038 

1.1. transferti 32783 34924 34924 

1.2. nenodokļu ieņēmumi 16030 14785 15373 

1.3. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

8013 6610 7155 

1.4. atlikums perioda sākumā 7740 5586 5586 

2. Izdevumi (kopā) 58981 61905 59651 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 54519 61098 58844 

2.2 pamatkapitāla veidošana 4462 807 807 

3. atlikums perioda beigās 5586 0 3387 
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Analizējot 2013. un 2014.gada ieņēmumu struktūru, secināms, ka ieņēmumi 

2014.gadā samazinājušies par 1 528 EUR. Dotāciju kopsumma 2014.gadā palielinājusies par 

2 141 EUR. Nenodokļu ieņēmumi, kas ietver makšķerēšanas licences, samazinājušies par 

657 EUR. Maksas pakalpojumi samazinājušies par 858 EUR. 2014.gada izdevumu daļa 

palielinājusies par 670 EUR, kas izlietoti jaunu informatīvo plākšņu izgatavošanai. 

 

 Projekti 

 

2014.gadā Lauku atbalsta dienestam tika iesniegti četri aģentūras projekti: 

1. „Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu 

9 000 EUR sīgu mazuļu iegādei (finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 

1 336 EUR), 

2. „Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu 

6 000 EUR līdaku mazuļu iegādei (finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 1 499 EUR), 

3. „Zivju resursu aizsardzība Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu 

1 000 EUR portatīvo fotokameru iegādei (finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 529  EUR), 

4. „Zinātniskā pētniecība Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu 

5 760 EUR apmērā Alūksnes ezera „Iekšezera” 30 ha (finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 1 500 EUR). 

Visi projekti atbalstīti un īstenoti. 

 

16.2. Pašvaldības aģentūra “SPODRA” 
 

Pašvaldības aģentūras darbības virzieni ir: 

1. Alūksnes pilsētas administratīvās teritorijas apsaimniekošana, labiekārtošana 

un sanitārās tīrības nodrošināšana, 

2. Alūksnes pilsētas kapsētu uzturēšana, 

3. Pašvaldības mežu apsaimniekošana Alūksnes novada administratīvajā 

teritorijā, 

4. Mājas (istabas) dzīvnieku uzturēšanas kārtības nodrošināšana Alūksnes 

novadā, 

5. Publisko pasākumu norišu nodrošināšana Alūksnes pilsētas administratīvajā 

teritorijā, 

6. Pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošana Alūksnes pilsētas 

administratīvajā teritorijā, 

7. Pašvaldības domes apstiprināto maksas pakalpojumu sniegšana sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā.  

 

 2014.gada darbības plāns un tā izpildes novērtējums 

 

1. Ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošanas nodrošināšana. 

Pārskata gadā nodrošināta aģentūras pārziņā esošo ielu uzturēšana atbilstoši 

uzturēšanas klasēm un piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam. Ikdienas uzturēšanai esošo 

ielu garums ir 68,892 km un brauktuves laukums 385 776 m
2
, grants seguma ielas - 34,284 

km, bet melnā seguma - 34,608 km. Nodrošināta ietvju uzturēšana 49 324 m
2  

platībā. 

Septiņas reizes ielas attīrītas no sniega, uz ielām samazināta slīdamība 20 reizes. Darba 

kārtībā uzturētas 139 gūlijas. Nodrošināta zaļo zonu kopšana, pļaušana 182 983 m
2  

platībā. 

Veikta 57 pieturu laukumu tīrīšana. Uzstādītas  sešas aizlieguma, divas norādījuma, četras 
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rīkojuma, septiņas informācijas ceļa zīmes un deviņas ceļa zīmju papildplāksnītes, veikta 

esošo ceļa zīmju uzturēšana. 

Papildus veiktie darbi: 

1. Atjaunots segums ar dolomīta šķembu maisījumu Latgales ielā, Pļavu ielā, 

Vējakalna ielā, Alūksnē, 

2. Veikta lietus ūdeņu grāvja profila sakārtošana no Helēnas ielas līdz Latgales 

ielai, Alūksnē, 

3. Izbūvēts lietus ūdeņu kanalizācijas slēgtais kolektors no Helēnas ielas līdz 

Dārza ielas 11 garāžām, Alūksnē, 

4. Veikta Alūksnes pilsētas ielu apgaismojuma 6 vadības sadaļu uzlabošana, 

5. Veikta Alūksnes pilsētas ielu apgaismojuma automātiskās vadības sistēmas 18 

kontrolieru uzstādīšana, 

6. Veikti Alūksnes pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūves darbi 

Alsviķu, Liepu un Ezera ielās, 

7. Veikta Alūksnes pilsētas ielu apgaismojuma 390 m kabeļlīnijas nomaiņa 

Pilsētas bulvārī, Alūksnē,  

8. Veikta ūdensvada un kanalizācijas aku vāku nomaiņa Alsviķu, Avotu, Cēsu, 

Ezera, Kalna, Lauku, Lazdu, Liepu, Meža, Tilta, Viestura un Zemgales ielās, Alūksnē, 

9. Veikta virsmas apstrāde Alsviķu, Avotu, Cēsu, Ezera, Kalna, Lauku, Lazdu, 

Liepu, Meža, Tilta, Viestura un Zemgales ielās, Alūksnē, 

10. Veikts gājēju ietves bruģakmens seguma remonts Lielā Ezera ielā, posmā no 

Helēnas ielas līdz Tirgotāju ielai, Alūksnē, 

11. Veikta ietves labiekārtojuma izbūve Latgales ielā, posmā no Šķūņu ielas līdz 

Pils ielai, Alūksnē, 

12. Veikta apmaļu montāža uz betona pamatnes Zemgales ielā, posmā no Raiņa 

bulvāra līdz Zemgales ielai 15, Alūksnē,  

13. Veikts autobusu pieturvietas remonts Miera ielā 39, Alūksnē. 

Teritorijas labiekārtošanā sniedzamo pakalpojumu skaita palielināšanai un esošo 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai tika iegādāti šādi pamatlīdzekļi: komunālā mašīna 

MFH 2500, stumjamais zāles pļāvējs CLIPPO COMET SH53 - 2 gab., printeris KYOCERA 

ECOSYS P6026CDN, galda dators DELL OPTIPLEX 7010, monitors LED23” S23C650D. 

 

2. Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošanas nodrošināšana. 

Pārskata gadā nodrošināta aģentūras pārziņā esošo parku 30,20 ha platībā un 

mežaparku 136,50 ha platībā apsaimniekošana, zālienu kopšana un pļaušana 232707 m
2 

platībā un dzīvžogu kopšana 1313 metru kopgarumā. Aģentūra nodrošināja 135 atkritumu 

urnu ikdienas uzturēšanu un tīrīšanu. Pilsētas teritorijā koptas viengadīgās puķes 30 puķu 

vāzēs, 27 puķu kastēs, vienā piramīdā, trīs arkās un  210 iekarināmos maisiņos. No jauna 

izveidoti vasaras puķu stādījumi 95 m
2
 platībā. Pilsētas teritorijā kopti ziemciešu stādījumi 

800 m
2
 platībā un dobju stādu sortiments papildināts ar 3000 sīpolpuķēm. Pilsētā koptas 189 

liepas, kā arī nogriezti 364 ainaviski mazvērtīgie, bīstamie koki un no tiem iegūti 250,00 m
3
 

malkas un 55,00 m
3
 zāģbaļķu. 

Papildus veiktie darbi: 

1. Veikti zemes rehabilitācijas, melnzemes piesārņojuma likvidēšanas un zemes 

auglības atjaunošanas darbi 2414 m
2
 platībā Kanaviņu ielā 7A, Alūksnē, 

2. Veikta ainaviskās vides labiekārtošana – celmu raušana 0,69 ha platībā 

Tempļakalnā, Alūksnē, 

3. Veikta sūkņu mājas nojaukšana un labiekārtošanas darbi Ojāra Vācieša ielā 

2A, Alūksnē, 

4. Veikta elektrolīnijas aizsargjoslas kopšana Ievu un Sīļu ielās, Alūksnē, 
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5. Veikta Tīklu salas, Alūksnē krasta zonas uzkopšana un labiekārtošana, 

6. Veikta caurtekas nomaiņa un slēpošanas trases paplašināšana ziemas sporta 

centrā „MEŽINIEKI”, 

7.  Veikta 2230 m slēpošanas trases nomaļu uzpildīšana ar dolomīta šķembu 

maisījumu ziemas sporta centrā „MEŽINIEKI”, 

8. Veikts tilta remonts ziemas sporta centrā „MEŽINIEKI”. 

 

3. Uzkopšanas darbu nodrošināšana pirms un pēc publiskiem pasākumiem 

pilsētā. 

2014.gadā nodrošināta pilsētas uzkopšana pirms un pēc šādiem pasākumiem: 

1. Atceres pasākuma „Diennaktis ugunskuru blāzmā” ugunskuru vietas 

nodrošinājums un sakopšana, 

2. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumu vietu sakopšana, 

3. Alūksnes un Apes novadu 13.Grāmatu svētku tehniskais nodrošinājums, 

4. Lieldienu pasākumu vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā, 

5. Alūksnes ezera svētku „Bute zuti precēt brauc” norises vietu sakopšana un 

noformējuma izvietošana pilsētā,  

6. Starptautisko pludmales volejbola sacensību „Katrīnas kauss” norises vietu 

sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā,  

7. Pasaules čempionāta Formula 4-S posma, Eiropas čempionāta JT250 un 

Latvijas atklātā čempionāta ūdens motosportā norises vietu sakopšana un noformējuma 

izvietošana pilsētā,  

8. Alūksnes pilsētas svētku „Atspulgi iedzirkstī Alūksnē” norises vietu 

sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā, 

9. Alūksnes pilsētas kapu svētku norises vietu sakopšana, 

10. Baltijas ceļa atceres dienas pasākuma „Baltijas karogi uzzied brīvībai” ziedu 

ceļa  veidošana, 

11. Bānīša svētku norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā, 

12. Alūksnes pilsētas kapu Svecīšu vakara norises vietu sakopšana, 

13. Lāčplēša dienas svētku norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana 

pilsētā, 

14. Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku norises vietu sakopšana un 

noformējuma izvietošana pilsētā, 

15. Ziemassvētku un Jaunā gada egles rotāšana un svētku noformējuma 

izvietošana pilsētā. 

 

4. Pilsētas kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšana. 
Pārskata gadā nodrošināta Alūksnes kapsētu apsaimniekošana 18,49 ha platībā. 

Kārtota lietvedība par katra mirušā apbedīšanu, ierādītas kapavietas, kontrolēta kapavietas 

sagatavošana apbedījumam, apsaimniekota kapliča, nodrošināta sanitāro normu ievērošanas 

uzraudzība, iekasēta maksa par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar apstiprinātajiem 

izcenojumiem par kapuvietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā, kapličas 

izmantošanu. Organizēti kapu svētki Alūksnes Lielajos kapos un Alūksnes Mazajos kapos. 

Kapsētas pārzinis 187 reizes sniedzis dažādus maksas pakalpojumus un 405 reizes 

konsultējis, informējis kapavietas uzturētājus un apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus par 

kapu darbības un kapavietu uzturēšanas noteikumiem. Turpināts darbs pie Alūksnes pilsētas 

kapsētu digitālā plāna atjaunošanas un apbedīšanas datu bāzes pilnveidošanas. 
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5. Alūksnes novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnē. 

Aģentūra pārskata gadā nodrošinājusi šādu Alūksnes novada pašvaldības īpašumu 

uzturēšanu un apsaimniekošanu Alūksnē: Dārza ielā 11, Brūža ielā 1, Pils ielā 58, Ojāra 

Vācieša ielā 2A, Pils ielā 72A, Ošu ielā 5. 

Papildus veiktie darbi: 

1. Veikts remonts diviem kabinetiem ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 

2. Veikti elektrības pievada rekonstrukcijas darbi ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē. 

Ēku apsaimniekošanas darba uzlabošanai iegādāti pamatlīdzekļi: putekļu sūcējs 

ELEKTROLUX, putekļu sūcējs PHILIPS. 

 

 6. Alūksnes novada pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošana. 

2014.gadā PA „SPODRA” organizējusi Alūksnes novada pašvaldības mežu un meža 

zemju apsaimniekošanu un kontroli 829,44 ha platībā. 

Sagatavots iesniegums Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana” un iegūts finansējums meža ekonomiskās vērtības uzlabošanas īstenošanai 

Zeltiņu pagastā 16,9 ha platībā. Turpināts pilnveidot datubāzi par Alūksnes novada 

pašvaldības īpašumā, tiesiskajā valdījumā un lietošanā esošajiem meža īpašumiem. Apsekoti 

210 ha pašvaldībai piederošo mežu. Atklāta viena audze ar sliktu sanitāro stāvokli, kura tiks 

iekļauta pārdodamo cirsmu fondā. Apsekoti 22 obligāti atjaunojamie izcirtumi 17,3 ha 

platībā. Atjaunotas robežstigas 8,5 km garumā un ierīkotas 110 robežzīmes. Izsolē 

atsavinātas cirsmas 9,7 ha platībā.  Dabiski atjaunoti un izkopti izcirtumi 1,5 ha platībā. 

Stādot atjaunoti izcirtumi 2,7 ha platībā. Novācot krūmājus, ieaudzēts mežs 0,4 ha platībā. 

Veikta krūmu tīrīšana grāvjos 250 m garumā. Veikta grāvja gultnes un profila sakārtošana 

307 metru garumā. 

2014.gadā mežu administrēšanas un apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai 

tika apvienoti Alūksnes novada pašvaldības īpašumā esošo mežu administrēšanas un 

apsaimniekošanas un Alūksnes novada pašvaldības meža ekonomiskās vērtības uzlabošanas 

ELFLA projektu budžeti. 

Mežu administrēšanā un apsaimniekošanā sniedzamo pakalpojumu skaita 

palielināšanai un esošo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai iegādāti pamatlīdzekļi: 

automašīna MITSUBISHI L200, krūmgriezis HUSQVARNA 555 RXT, krūmgriezis 

HUSQVARNA 345 FR. 

 

 7. Suņu reģistrācija. 

 Pārskata gadā nodrošināta Alūksnes pilsētā turēto suņu reģistrācija - reģistrēti deviņi 

suņi. 

 

8. Pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošana. 
2014.gadā minētā pasākuma ietvaros aģentūra nodarbinājusi 63 bezdarbniekus 

pilsētas sakopšanas darbos: ietvju tīrīšanā, apstādījumu kopšanā, krūmu ciršanā un 

savākšanā, zāles un lapu grābšanā, dažādos iekraušanas darbos, atkritumu savākšanā, puķu 

stādīšanā, laistīšanā un ravēšanā un citos pilsētas labiekārtošanas darbos. 

 

2014.gadā aģentūra sniegusi arī dažādus maksas pakalpojumus - kravas automašīnas 

un traktortehnikas pakalpojumus, zālienu un zāles pļaušanu, koku zāģēšanu, celmu 

frēzēšanu, ilggadīgu dekoratīvo kokaugu stādījumu apgriešanu vai formēšanu, kapu uzrauga 

pakalpojumu, kapličas nomu, zvanītāja pakalpojumu kapličā, suņu reģistrēšanu, telpu nomu. 
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17. KOMUNĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA 
 

17.1. Dzīvojamo māju apsaimniekošana 
 

SIA „Alūksnes nami” galvenais darbības virziens – sabiedrībai nodotā dzīvojamā 

fonda apsaimniekošana – 118 daudzdzīvokļu mājas (2 194 dzīvokļi) Alūksnē ar kopējo 

apsaimniekojamo platību 103 077,03 m² (tai skaitā 207 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo 

platību 8 078,7 m²), 32 daudzdzīvokļu mājas (195 dzīvokļi) Alūksnes novada pagastos ar 

kopējo apsaimniekojamo platību 10 243,46 m² (tai skaitā 153 neprivatizētie dzīvokļi ar 

kopējo platību 8 008,46 m²), kā arī īres maksu iekasēšana Alūksnes novada pagastos – 107 

neprivatizēti dzīvokļi ar kopējo platību 5 660,54 m² (2014.gada 31.decembra dati).   

Sabiedrība nodarbojas arī ar būvniecības darbu veikšanu. 

Pārskata gadā sabiedrība turpina veikt aprēķinus un maksas par siltumenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju, atkritumu izvešanu, sašķidrinātās naftas gāzi iekasēšanu no iedzīvotājiem. 

2014.gadā pieauguši ieņēmumi no īres, apsaimniekošanas un uzturēšanas maksām (par 

10,7%), ieņēmumi no izpildītajiem remonta un celtniecības darbiem (par 35,3%), taču 

samazinājušies kopējie ieņēmumi no kasiera pakalpojumiem par maksājumu iekasēšanu (par 

38,3%). 

2014.gadā pieauguši iedzīvotāju parādi par īres maksām, apsaimniekošanas un 

uzturēšanas maksu (par 17,2%), ūdeni, kanalizāciju un atkritumiem (par 1,8%), 

siltumenerģiju (par 12,9%), bet par gāzes piegādi parādi samazinājušies (par 3,8%). Lai arī 

ievērojamas parādu summas segtas no Alūksnes novada pašvaldības izmaksātajiem 

pabalstiem, parādu apjoms joprojām ir ļoti liels. Ja 2014.gada sākumā iedzīvotāju 

neapmaksātā summa par saņemtajiem pakalpojumiem bija 448 410 EUR, tad līdz gada 

beigām tā pieauga par 11,9% un sastādīja 501 967 EUR. Savukārt SIA „Alūksnes nami”, 

saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, par siltumenerģiju ar AS „Simone” iepriekšējā apkures 

sezonā norēķinājusies 96,05% apjomā, katru mēnesi apkures sezonā vismaz 80% apjomā, par 

gāzi SIA „Latvijas Propāna gāze” katru mēnesi 100% apjomā, par ūdeni, kanalizāciju un 

atkritumiem SIA „Rūpe” iespēju robežās katru mēnesi 90% līdz 100% apjomā. Norēķini ar 

Alūksnes novada pašvaldību par ūdeni un kanalizāciju Malienas pagastā, kā arī par 

siltumenerģiju Mālupes pagastā tiek veikti pēc faktiski iekasētajiem iedzīvotāju 

maksājumiem. 

 
41.attēls. Pārskata gadā divas daudzdzīvokļu mājas siltinātas arī Torņa ielā 
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2014.gadā turpināti iepriekšējos gados uzsāktie māju siltināšanas darbi, iesaistoties 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros: 

1. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa 

ielā 19A” līgums noslēgts 2011.gadā. 2014. gadā saņemts ERAF atbalsta finansējums 

93 733 EUR, 

2. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Pils ielā 

34” līgums noslēgts 2011.gadā. 2014.gadā saņemts ERAF papildus atbalsta finansējums 

16 408 EUR, 

3. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Torņa ielā 

1” līgums noslēgts 2011.gadā. 2014.gadā saņemts ERAF atbalsta finansējums 91 614 EUR, 

4. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Torņa ielā 

3” līgums noslēgts 2011.gadā. 2014.gadā saņemts ERAF finansējums 85 834 EUR, 

5. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Helēnas ielā 55 k-3, 

Alūksnē” līgums noslēgts 2013.gadā. „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” turpina 

pārbaudes, kuru rezultātā tiks pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu. 

17.2. 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. 

Pēc projektu realizācijas Annas pagastā ūdens patērētāju skaits nav palielinājies,  

projekta ietvaros nomainītie centrālie ūdensvadi ierīkoti divi spiedkatli, jaunais dziļurbuma 

sūknis un dīzeļģenerators nodrošina nepārtrauktu ūdens padevi patērētājiem. Projektu 

īstenojot, samazinājies ūdens patēriņš, jo likvidēta noplūde, kā rezultātā samazinājušies 

izdevumi par ūdens ieguvi gadā. 

Annas pagastā projekta ietvaros atjaunotas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas iekārtas, 

kas nodrošina nepārtrauktu notekūdeņu attīrīšanu pirms ievadīšanas Paparzes upē.  

Centrālajiem kanalizācijas tīkliem tika pieslēgtas visas individuālās mājas. Annas pagastā 

palielinājušies izdevumi par kanalizācijas attīrīšanas iekārtu uzturēšanu, jo, darbojoties 

attīrīšanas ietaisēm BIO-35, palielinājies elektrības patēriņš. 

Jaunannas pagastā pārskata gadā, īstenojot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā”, nomainīti vecie ūdensvadu tīkli un rezultātā 

samazinājās ūdens noplūde. Projekta gaitā uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas un 

spiedkatls, kas dod iespēju patērētājiem piegādāt kvalitatīvu ūdeni bez palielinātas dzelzs 

koncentrācijas. Izveidotas divas jauna sadzīves kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, lai visu 

Jaunannas ciematu varētu pievienot centrālajiem kanalizācijas tīkliem, jo līdz šim 30% 

dzīvojamo māju nebija šādas iespējas. 

Pārskata gadā organizētas sanāksmes Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastos, kur 

iedzīvotājiem sniegta informācija par kanalizācijas pieslēgšanu pie centrālajiem tīkliem un 

citiem ar ūdenssaimniecības problēmām saistītiem jautājumiem. 

 
SIA „Rūpe” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Alūksnē, Jaunlaicenes, 

Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Alsviķu, Ilzenes un 

Zeltiņu pagastā. Uzņēmums nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā 

Alūksnes novada teritorijā. 
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Līdztekus minētajam, SIA „Rūpe” piedāvā ūdensvada un kanalizācijas remonta un 

ierīkošanas pakalpojumus, konteineru pārdošanu un īri, asenizācijas pakalpojumus, ūdens 

skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus. 

Pilnveidojot klientu apkalpošanu, pārskata gadā rasta iespēja ūdens skaitītāja 

rādījumus paziņot pa tālruni, e-pastā vai izmantojot pasta kastīti, kas izvietota pie biroja ēkas 

Brūža ielā 6, Alūksnē. Savukārt rēķini par pakalpojumiem, pēc klientu izvēles, tiek nosūtīti 

pa e-pastu, pa pastu vai nogādāti adresātam. 

2014.gadā uzņēmums izvedis 1 697 t nešķiroto atkritumu, 107 t stikla, 118 t papīra un 

PET atkritumu un 9 t lielgabarīta atkritumu. Klientiem piegādāts 226 tūkstoši m
3
 ūdens. 

No pagastiem pārņemtā ūdenssaimniecība ir ļoti sliktā stāvoklī. Līdz ar to ievērojami 

līdzekļi tiek tērēti ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas remontdarbiem un avāriju novēršanai. 

Ievērojami uzņēmuma līdzekļi tērēti dzeramā ūdens ieguvju sakārtošanai. Lai uzlabotu 

sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2014.gadā uzsākta  ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija 

un būvniecība Alūksnes novada Strautiņu, Alsviķu, Zeltiņu, Jaunzemu, Jaunlaicenes un 

Mārkalnes ciemos. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu kopējā vērtība  

2 428 633  EUR. Projektu īstenošanā piesaistīts ERAF finansējums. 

2014.gadā paveikti nozīmīgi ūdenssaimniecības uzlabošanas darbi, īstenojot 

projektus Alūksnes novadā. Lai pilnveidotu ūdenssaimniecības attīstību Alūksnē, izstrādāta 

3.kārtas investīciju programma 2014.-2020.gadam. 

 

17.3. Siltumapgāde 
 

 AS „SIMONE” pamatdarbības veids ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un 

tirdzniecība Alūksnes pilsētā. 

Pārskata gadā AS „SIMONE” uzstādītā siltuma jauda bijusi 13 MW, bet kopējā 

pieprasītā jauda – 8,6 MW. Lietotājiem 2014.gadā uzņēmums nodevis 17 196 MWh 

siltumenerģijas, bet pārvades un sadales zudumi bijuši 6 168 MWh. Siltumtīklos kopējais 

nodotais siltumenerģijas daudzums bijis 23 365 MWh, tai skaitā no Parka ielas 2C un 

Ziemeru ielas 12 katlu mājām nodotais siltumenerģijas daudzums bijis 212 304 MWh, bet 

Merķeļa ielas katlu mājas rajona siltumapgādes nodrošināšanai iepirkts 2 135 MWh 

enerģijas apjoms. 

2014.gadā AS „SIMONE” veikusi remontdarbus siltumtrasēs. Aptuveni 1 500 metru 

garumā veikta esošo pieslēgumu renovācija, kā arī jaunu atzaru un pieslēgumu izbūve, lai 

spētu paplašināt klientiem pieeju centralizētai siltumapgādei. 

Papildus tam, kapitālsabiedrība regulāri veikusi energoefektivitātes paaugstināšanas 

darbus katlu mājā, kas nodrošina ne tikai energoefektīvāku sistēmas darbību, bet arī augstāku 

pakalpojuma sniegšanas drošību. 
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18.  PERSONĀLS 
 

Alūksnes novada pašvaldībā un tās iestādēs 2014.gadā bijuši vidēji 1110 

nodarbinātie. 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijā, sakarā ar grāmatvedības reorganizāciju, 

no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim bija 69 amata vietas. No 1.maija administrācijas 

amata vietu skaits sasniedza 70, jo tika apstiprināta vēl viena projektu vadītāja amata vieta. 

Savukārt no 1.jūlija administrācijas amata vietu skaits saruka līdz 64 sakara ar grāmatvedības 

reorganizācijas turpināšanu. 

Pārskata gadā vidējais darbinieku skaits pašvaldības administrācijā bija 67,6. 55 no 

darbiniekiem bijušas sievietes, 12 – vīrieši. 

Augstākā izglītība pašvaldības administrācijā pārskata gadā bija 51 darbiniekam, 17 

no viņiem ieguvuši maģistra grādu, vidējā izglītība – 12 darbiniekiem. 
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42.attēls. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 
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19. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība komunikācijai ar sabiedrību izmantoja 

gan pašvaldības mājas lapu www.aluksne.lv, pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada 

Vēstis”, pašvaldības profilus sociālajos medijos Facebook, Twitter un www.draugiem.lv. 

Tāpat pašvaldība turpināja sadarbību ar vietējiem laikrakstiem, ziņu aģentūrām, Vidzemes 

televīziju, „Radio Tev”. 

Pārskata gadā pašvaldības laikraksts „Alūksnes Novada Vēstis” tika izdots vienu reizi 

mēnesī vidēji uz 12 lappusēm. Laikraksta tirāža saglabājās 8000 eksemplāri, lai nodrošinātu 

tā pieejamību iespējami lielākam mājsaimniecību skaitam visa novada teritorijā. Pašvaldības 

laikraksta izplatīšanai novada pagastu teritorijā pārskata gadā pašvaldība turpināja sadarbību 

ar VAS „Latvijas pasts”, savukārt laikraksta izplatīšana pilsētas teritorijā tika nodrošināta uz 

uzņēmuma līgumu pamata. „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 interneta mājas lapu www.aluksne.lv. Arī 2014.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. 

 

 
43.attēls. Pārskata gadā organizētas tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem 

 

Portālā www.latvija.lv pārskata gadā bija pieejama informācija par vairāk nekā 40 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, tā atvieglojot iedzīvotājiem to saņemšanu. 

Lai par norisēm Alūksnes novadā informētu plašāku auditoriju, pārskata gadā 

pašvaldība turpināja sadarbību ar Vidzemes televīziju un „Radio Tev”. 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. 

http://www.aluksne.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.aluksne.lv/
http://www.aluksne.lv/
http://www.latvija.lv/
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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, savukārt domes sēžu audio ieraksts pieejams 

pašvaldības mājas lapā. 

 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, kā arī padome pārskata gadā organizēja trīs 

jauniešu forumus novada pagastu teritorijā – Liepnā, Pededzē (Mārkalnes un Pededzes 

jauniešiem) un Veclaicenē. 

 

 
44.attēls. Liepnas pagastā 2014.gadā notika pirmais pagasta jauniešu forums 

 

 Pārskata gadā aktivizēta komunikācija ar novada uzņēmējiem – organizētas regulāras 

tikšanās ar pašvaldības vadību, uzlabots sadaļas „Uzņēmējdarbība” saturs pašvaldības mājas 

lapā. 

 Ēkā, kur atrodas pašvaldības administrācija, izvietota ierosinājumu kastīte, kurā 

iedzīvotāji var iemest savas vēstules ar ierosinājumiem un viedokļiem pašvaldībai. 

 Pārskata gadā Alūksnes novadu pameklējuši un pašvaldībā viesojušies gan sadarbības 

partneri, gan augstas amatpersonas. Alūksnē bija ieradusies Somijas vēstniece Latvijā, kas 

tikās ar pašvaldības, izglītības iestāžu pārstāvjiem, kā arī apmeklēja vairākus vietējos 

uzņēmumus. Pašvaldība uzsāka sadarbību ar Somijas Neatkarības cīņu tradīciju asociācijas 

pārstāvjiem par piemiņas zīmes izveidi Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem somu karavīriem 

2019.gadā. 

 Maijā Alūksnes novadā notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 

sanāksme, kuras laikā pašvaldību pārstāvji gan iepazinās ar Alūksnes novada pašvaldības un 

īpaši pašvaldības aģentūras „ALJA” darbu, kā arī iepazinās ar vairākiem vietējiem 

uzņēmumiem un Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolu. 

 Aizvadītajā gadā novada teritorijā notika konkurss „Sakop, rādi, lepojies”, kura laikā 

tika noskaidroti sakoptākie īpašumi četrās kategorijās - „Sakoptākā Alūksnes novada lauku 

sēta”, „Sakoptākā Alūksnes novada individuālās mājas vai vasarnīcas apkārtne”, „Sakoptākā 
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Alūksnes novada daudzdzīvokļu mājas apkārtne”, „Sakoptākā Alūksnes novada 

komercobjekta teritorija”, kā arī pasniegtas vairākas žūrijas speciālbalvas. 

Pašvaldība turpinājusi tradīciju īpaši sumināt novada iedzīvotājus nozīmīgās dzīves 

jubilejās, sākot no 65 gadu vecuma, kā arī pirmo un simto Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēto jaundzimušo. Pārskata gadā pašvaldība sveikusi arī divas novada 

iedzīvotājas, sagaidot 100.dzimšanas dienu.  
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20. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

2015.gadā tiks pabeigta pašvaldības finansiāli apjomīgākā projekta „Uzņēmējdarbībai 

nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” īstenošana. Projekta rezultātā 

būs uzlabotas sešas ielas un atjaunotajā ēkā darbību uzsāks uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

un kultūras centrs. Alūksnes pilsētā plānots uzbūvēt gājēju tiltu no Pilssalas uz Tempļakalna 

ielu. Pie ugunsnovērošanas skatu torņa Kapsētas pussalā paredzēts izveidot apmeklētāju 

centru. Plānota Alūksnes viduslaiku pils mūru konservācija un turpināsies arheoloģiskie 

izrakumi pils centrālajā daļā. 

Noslēgsies Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

projekts „Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā”, kura rezultātā, papildus sadarbības 

aktivitātēm, tiks nodrošināta Alūksnes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana - 

rekonstruēts Aleksandra paviljons, veikta Alūksnes Jaunās pils telpu arhitektoniski 

mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde, kā arī uzlabotas Alūksnes muzeja 

krājuma saglabāšanas iespējas, izveidotas jaunas ekspozīcijas un izglītojošas programmas. 

2015.gadā turpināsies darbs pie Alūksnes muižas parka vēsturiskās izpētes un 

bioloģiskās daudzveidības izzināšanas. Pašvaldības finanšu līdzekļus plānots izlietot 

apgaismojuma izveidei un pilnveidei Zeltiņu, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Kalncempju 

pagastu ciemu teritorijās, vides pieejamības uzlabošanai Liepnas tautas namā, pārbūves 

veikšanai Annas kultūras namā un pašvaldības īpašuma „Pūcītes” teritorijas labiekārtošanai 

Jaunalūksnes pagastā. 

Pašvaldība 2015.gadā plānojusi turpināt darbu pie projektiem, kas saistīti ar 

nozīmīgiem ieguldījumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgu teritoriju un infrastruktūras attīstībā, 

investīciju piesaisti veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnē, 

ūdenssaimniecības sakārtošanu, pašvaldības ēku un publisko teritoriju apgaismojuma 

energoefektivitātes uzlabošanu, tūrisma infrastruktūras attīstību. 

Visi minētie projekti vērsti uz pašvaldības funkciju realizēšanu un kopējo novada 

sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu, nodarbinātības veicināšanu, cilvēka labklājības 

paaugstināšanu. 

2015.gadā plānots pabeigt Alūksnes novada teritorijas plānojuma izstrādi. Ar novada 

domes 2014.gada 25.septembra lēmumu teritorijas plānojuma 1.redakcija tika nodota 

pilnveidošanai. Ar novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumu pilnveidotā 1.redakcija 

nodota publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš 

noteikts no 2015.gada 5. līdz 26.janvārim. 

Publiskās apspriešanas laikā par plānojuma dokumentu saņemti privātpersonu, 

juridisko personu priekšlikumi un atzinumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām.  

Pamatojoties uz novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.60 „Par Alūksnes novada 

teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas atkārtotu pilnveidošanu”, plānojums 

pilnveidots atbilstoši sagatavotajam pārskatam par institūciju atzinumiem un privātpersonu 

un juridisko personu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem. 

Ar 2015.gada 15.aprīļa Alūksnes novada domes lēmumu Nr.130 „Par Alūksnes 

novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, plānojums nodots publiskai apspriešanai, kuras 

termiņš noteikts no 2015.gada 22.aprīļa līdz 13.maijam. 
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21. UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR ALŪKSNES NOVADA 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2011.–2017.GADAM ĪSTENOŠANU 

2014.GADĀ 
 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam (apstiprināta ar Alūksnes 

novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.256) īstenošanu nodrošina rīcību plāna un  

investīciju plāna pakāpeniska realizācija. 

 Informācija par pārskata gadā realizētajiem projektiem lasāma Alūksnes novada 

pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata 7.sadaļā „Projekti” (48.-61.lpp.) un 17.sadaļā 

„Komunālo pakalpojumu nodrošināšana” (107.-109.lpp.). 

Projektu skaita un finanšu ziņā apjomīgākie ieguldījumi 2014.gadā veikti 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, uzņēmējdarbībai nozīmīgas inženiertehniskās 

infrastruktūras (ielu) uzlabošanai, izglītības iestāžu infrastruktūras energoefektivitātes 

paaugstināšanai. 2014.gadā sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru pabeigts 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekts par ugunsdrošības uzlabošanas 

pasākumiem novada izglītības iestādēs, kuras nodrošina audzēkņu nakšņošanu. Īstenojot 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētos projektus, paaugstināta energoefektivitāte 

Alūksnes novada vidusskolas, Liepnas vidusskolas un internāta ēkām, pirmsskolas izglītības 

iestādēm „Mazputniņš”, „Saulīte”, „Pūcīte”, kā arī Mālupes pamatskolas sporta zāles ēkai. 

Attīstībai nozīmīgi ir realizētie projekti, kas veicina jauniešu līdzdalību un iniciatīvu, 

kultūras pieminekļu glābšanu, nevalstisko organizāciju īstenotie projekti kultūras jomā, brīvā 

laika aktivitāšu un dažādu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. 

 2014.gadā iesākās un 2015.gadā  turpinās pašvaldības finansiāli apjomīgākā projekta 

„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”  īstenošana. 

Projekta rezultātā tiks uzlabotas sešas ielas un atjaunotajā Brūža ēkā darbību uzsāks 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs un kultūras centrs. Realizācijā ir Igaunijas – Latvijas - 

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Divas ainavu parku pērles 

Austrumeiropā”, kura rezultātā, papildus sadarbības aktivitātēm, tiks nodrošināta Alūksnes 

novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 

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 

2014.gada beigās (ja vien rādītājs līdz 2015.gada 30.aprīlim ir pieejams vai arī tam nav 

noteikts cits atskaites periods). 

 

46.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 2014.gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017.gadā 

Avots 

Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu 

(statistikas 

vienību) skaits 

 

1 446 
 1 087 

(2013.gada dati) 
Palielināt VID 

Bezdarbnieku 2166 1264 Samazināt NVA 
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skaits uz 01.07. 

Reģistrēto 

uzņēmumu skaits 
1994 1489 Palielināt Lursoft 

1.2. Vidēja termiņa mērķis – Pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbības uzlabošana 

Uzņēmumu skaits, 

kuri iesaistās 

konsultatīvās 

padomes darbā 

0 
Padome nav 

izveidota 

50% novadā 

reģistrēto 

uzņēmumu 

Pašvaldības 

dati 

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 

 

7,95 % + 

 

Palielināt 
Pašvaldības 

dati 

Rekonstruēto 

valsts ceļu 

kopgarums, km 

0 20,88 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 

 

3 izstādes 

(Igaunijā, Latvijā, 

Krievijā) 

 

 

5 
Pašvaldības 

dati 

Tūrisma 

informācijas 

centra apmeklētāju 

skaits 

4151 

 

2105 

 

6200 
Pašvaldības 

dati 

Gidu novadīto 

ekskursiju skaits 
56 137 75 

Pašvaldības 

dati 

Tūristu skaits, ko 

apkalpojuši gidi 
1353 

 

5924 

 

1800 
Pašvaldības 

dati 

Informatīvo 

tūrisma materiālu 

skaits par 

Alūksnes novadu 

4 5 7 
Pašvaldības 

dati 

2. Ilgtermiņa mērķis – Nodrošināt pieejamu kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem 

mūža garumā 

2.1. Vidēja termiņa mērķis – Izglītības pieejamība 
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Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 

 2014.gadā 

Sasniedzamā 

vērtība  

2017.gadā 

Avots 

Pirmskolas 

izglītībā aptverto 

audzēkņu skaits 

63% 66% 75% 
Pašvaldības 

dati 

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) 

2014.gadā šādi dati 

netika apkopoti 
2 000 

Pašvaldības 

dati 

2.2.Vidēja termiņa mērķis – Kvalitatīva izglītības vide 

Izglītības iestāžu 

ēku 

energoefektivitātes 

novērtējums vidēji 

kwh/m
2 

gadā 

170 141,97 110 
Pašvaldības 

dati 

Skolēnu 

sasniegumi valsts 

mācību priekšmetu 

olimpiādēs 

1,06 

0,7 

(2013./2014.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 –50,3% 

 (vidējais vērtējums 

obligātajos 

centralizētajos 

eksāmenos) 

9.klase – 6,19 

(vidējā atzīme 

valsts pārbaudes 

darbos) 

2013./2014.māc.g. 

12.klase - 55% 

(vidējais 

vērtējums) 

9.klase – 6,3 

(vidējā atzīme) 

Pašvaldības 

dati 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

izglītojamo skaits 

97% 

93,7% 

(2013./2014.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 – 

Psihologi – 599 

Speciālie pedagogi 

– 602 

Logopēdi - 500 

Samazināt 
Pašvaldības 

dati 
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793 

Logopēdi – 

492 

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 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība  

2014.gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017.gadā 

Avots 

Alternatīvo sociālo 

pakalpojumu 

skaits  

2 2 2 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Alternatīvo sociālo 

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

36 121 72 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Ilgstošas sociālās 

aprūpes un 

sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

104 

 

 

149 
72 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

3.2. Vidēja termiņa mērķis – Atbalsta sniegšana personai (ģimenei) krīzes situācijās 

Sociālās palīdzības 

pabalstu saņēmēju 

skaits 

2965 
 

1366 
1853 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Sociālo 

pakalpojumu 

skaits 

2 

 

3 
3 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Sociālo 

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

46 135 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 

 

521 

 

340 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Apmācību stundu 

skaits 

darbiniekiem 

472 966 544 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Darbinieku - 

supervīzijas 

pakalpojuma 

saņēmēju skaits 

0 24 24 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 
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gadā  

Citu atbalsta 

pasākumu sociālā 

riska grupu 

klientiem skaits  

2 
 

3 
1 

Pašvaldības 

dati 

Sociālās jomas 

biedrību – 

pašvaldības 

atbalsta saņēmēju 

skaits 

12 8 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 3 43 

Pašvaldības 

dati 

Dalībnieku skaits 

veselības 

veicināšanas 

pasākumos 

5454 
714 

 
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 2014.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 

dokumentācij

a 

Sporta spēļu 

komandas  

Basketbols – 

18 

Volejbols – 14 

Futbols – 8 

Hokejs – 5 

Florbols – 6 

Basketbols – 12 

Volejbols – 9 

Futbols – 5 

Hokejs – 4 

Florbols – 6 

Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Sporta treneru 

skaits 

Basketbols – 4 

Vieglatlētika – 

3 

Džudo – 2 

Biatlons – 1 

Futbols – 1 

Riteņbraukšan

a - 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 

Riteņbraukšan

a – 1 

Volejbols – 1 

Pašvaldības 

dati 
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Orientēšanās - 

1 

Sporta metodiķu 

skaits 
2 3 5 

Pašvaldības 

dati 

Novada jaunatnes 

sporta skolas 

audzēkņu skaits 

369 326 Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Novada 

čempionāti, kausu 

izcīņas un tautas 

sporta pasākumu 

skaits 

15 
 

17 
Saglabāt 

Pašvaldības 

dati 

Sporta biedrību 

skaits 
17 19 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  

2014.gadā 

Sasniedzamā 

vērtība  

2017.gadā 

Avots 

Aktīvas jauniešu 

organizācijas un 

neformālās grupas 

4 

 

7 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 - 30; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitātēs 

iesaistītais 

kopējo 

jauniešu skaits 

- 75 

ABJC 

uzskaite 
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izglītības 

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 11 5 NVA, ABJC 

Izveidots dzīvokļu 

fonds jauniešiem  
0 0 1 

Pašvaldības 

dati 

Izveidots 

stipendiju fonds 

jauniešiem  

0 2 stipendijas 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 

629 - interešu 

izglītības 

programmās, 90 

jaunieši neformālās 

izglītības 

aktivitātēs mēnesī  

 

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 2014.gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība  

2017.gadā 

Avots 

Apmeklētāju 

skaits 
63 298 

 

83 621 
60 000 

Kultūrkartes 

dati 
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Pasākumu skaits 826 819 800 
Kultūrkartes 

dati 

6.2. Vidēja termiņa mērķis - Līdzsvarota kultūras procesu attīstība 

Profesionālās 

izglītības īpatsvars  
5+ 7+ +15 

Pašvaldības 

dati 

Amatierkolektīvu 

skaits 
76 82 75 

Kultūrkartes 

dati 

Amatierkolektīvu 

dalībnieku skaits 
1065 1102 1050 

Kultūrkartes 

dati 

Muzeju krājuma 

izmantošanas 

iespēju 

palielināšanās  

(aktivitātes) 

60 84 70 
Kultūrkartes 

dati 

6.3. Vidēja termiņa mērķis - Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra 

Atjaunotas 

kultūras iestādes, 

kultūras objekti, 

veikti tehniskie 

uzlabojumi  

9 12+ 

 

15 

Kultūrkartes 

dati 

Datoru skaits 

kultūras iestādēs 
143 152 150 

Kultūrkartes 

dati 

Starptautisko 

sadarbības 

projektu skaits 

5   

 

9+ 5 
Pašvaldības 

dati 

6.4. Vidēja termiņa mērķis - Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

Kultūrvēsturisko 

ēku, objektu 

skaits, kuros veikti 

uzlabojumi, 

renovācija, 

restaurācija 

3 9+ 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 2014.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 

 

1 
5 

Pašvaldības 

dati 

Sakārtoto 

degradēto īpašumu 

skaits 

0 1 3 
Pašvaldības 

dati 

7.3. Vidēja termiņa mērķis - Augsta vides kvalitāte, kvalitatīvi un videi draudzīgi 

sabiedriskie pakalpojumi 

Nosiltināto ēku 

kopskaits novadā 
3 

 

21+ 

 

15 
Pašvaldības 

dati 

Sakārtoto 

ūdenssaimniecību 

skaits 

1 (I kārta 

Alūksnē) 

 

10+ 

 

9 
Pašvaldības 

dati 

Noslēgto līgumu 

par atkritumu 

izvešanu kopskaits 

2223 2498+ 2700 
Pašvaldības 

dati 

Energoefektīvu 

apgaismojuma 

sistēmu  skaits 

0 

 

2 

 

4 
Pašvaldības 

dati 

Realizēti 

atjaunojamo 

energoresursu 

projekti (skaits) 

0 

 

 

1 
3 

Pašvaldības 

dati 

Ielaisto zivju 

mazuļu skaits 

publiskajos ūdeņos 

88 000 

 

185 500+ 

 

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 2014.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 48 50 
Pašvaldības 

dati 

Novada mājas 

lapas apmeklētāju 

skaits 

Vidēji 6836 

apmeklējumu 

mēnesī (95% 

no Latvijas, 

5% no 

ārvalstīm) 

Vidēji 17 666 

apmeklējumu 

mēnesī (92,16% no 

Latvijas, 7,84% 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 12 11 
Pašvaldības 

dati 

8.2. Vidēja termiņa mērķis - Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

Pašvaldības ēku 

skaits, kuras ir 

piemērotas 

apmeklētājiem ar 

īpašām 

vajadzībām 

17 20 24 
Pašvaldības 

dati 

Energoefektivitāte

s paaugstināšana 

pašvaldības ēkām, 

skaits 

0 8 8 
Pašvaldības 

dati 

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas rezultāti ir 

saskaņā ar Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (apstiprināta ar Alūksnes 

novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.351) izvirzītajiem mērķiem. 

Ņemot vērā attīstības programmas izvirzītos mērķus un rīcības plāna uzdevumus, 

turpmāk īsi secinājumi par paveikto katrā no jomām. 

Uzņēmējdarbības jomā pakāpeniski, ņemot vērā finanšu iespējas, tiek uzlabotas 

komercdarbībai nozīmīgas ielas un ceļi. Vairāki soļi sperti uzņēmēju un pašvaldības 

savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, notiek regulāras tikšanās, pašvaldības mājaslapā 

izveidots forums uzņēmējiem. Pašvaldība ik gadu jauniešiem organizē biznesa ideju 

konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas veicina jaunu uzņēmumu veidošanos Alūksnes 
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novadā. Investīciju piesaistei sagatavots mārketinga materiāls un tiek pilnveidots 

uzņēmējdarbībai piemērotu īpašumu (teritoriju) katalogs. 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma iespējas, sākot ar 2015.gadu,  dos iespēju 

īstenot pašvaldības attīstības programmas vidēja termiņa mērķi - augstas kvalitātes tūrisma 

un rehabilitācijas pakalpojumu attīstību. 

Sociālajā un veselības veicināšanas jomā 2014.gadā notikusi divu institūcijām 

alternatīvu sociālo pakalpojumu pilnveidošana. Novada iedzīvotāji var saņemt sociālās 

aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā un dienas aprūpes centra pakalpojumu. Pieaudzis 

pakalpojumu saņēmēju skaits. Izveidots un pieprasīts ir naktspatversmes pakalpojums, jo 

pieaudzis bez pajumtes esošu cilvēku skaits. Nepieciešams pilnveidot pašvaldības palīdzības 

veidus dzīvokļu jautājumu risināšanā trūcīgajiem novada iedzīvotājiem un mazaizsargātajām 

iedzīvotāju grupām. Salīdzinot ar 2010.gadu, 2014.gadā novadā par 54% ir samazinājies 

sociālo pabalstu saņēmēju skaits. Lai izpildītu izvirzītos mērķus iedzīvotāju veselīga 

dzīvesveida veicināšanā, t.sk., mērķtiecīgi organizētu dažādas aktivitātes iedzīvotājiem, 

pašvaldībā būtu nepieciešams veselības veicināšanas speciālists. 

 Jaunatnes sadaļā 2014.gadā par veiksmīgām atzīstamas pašvaldības darbības jauniešu 

līdzdalības un iniciatīvas veicināšanā, kā arī neformālās izglītības un brīvā laika attīstības 

jomā, bet vairāk resursi jākoncentrē uz jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšanu. 

Izglītības jomā ir veikti būtiski ieguldījumi kvalitatīvas izglītības vides veidošanā. 

2014.gadā projektu rezultātā uzlabota sešu izglītības iestāžu ēku energoefektivitāte, kas 

būtiski samazinās ēku uzturēšanas izdevumus. Svarīgs priekšnoteikums turpmākai projektu 

īstenošanai ir nepieciešamība izstrādāt un saskaņot Izglītības un zinātnes ministrijā novada 

izglītības attīstības stratēģiju, pamatojoties uz iedzīvotāju un izglītojamo skaita 

samazināšanos. 

Kultūras jomā ir iedibinātas jaunas tradīcijas, kas kļuvušas par liela mēroga 

pasākumiem. Tie piesaista daudz apmeklētāju un tūristu - Malēniešu svētki, Zušu svētki, 

Jokdaru festivāls, Lielās līgo lustes Alūksnē. Palielinājies apmeklētāju skaits un pasākumi 

kopumā, piedāvājumā pārklājot visu novadu. 

Pārskata periodā amatiermākslā kopumā līdzdarbojies lielāks skaits novada 

iedzīvotāju, kas ir bijis pamats dibināt jaunus kolektīvus (Alūksnes deju kopa „Olysta”, 

Liepnas jauniešu deju kolektīvs, jauktais koris „Ezerlāse”). Būtu nepieciešams pārskatīt 

kolektīvu vadītāju atalgojumu un palielināt to atbilstoši kolektīva kvalitātei un aktivitātei. 

Alūksnes pilsētas Tautas nama jeb Brūža ēka tiek rekonstruēta un kļūs par mūsdienīgu 

Kultūras centru, Viktora Ķirpa Ates muzejs ieguvis jaunu ēku – „Laidaru”. Uzlabota 

infrastruktūra arī citās novada kultūras iestādēs, kas veicina labvēlīgu vidi kultūras procesu 

attīstībai.  Ir palielinājusies starptautiskā sadarbība gan kultūras apmaiņā, gan infrastruktūras 

uzlabošanā. 

Sporta jomā 2014.gadā atzīstami vērtējamas darbības, kas saistītas ar dažādu 

sacensību un cita veida fizisko aktivitāšu nodrošināšanu iedzīvotājiem aktīvai brīvā laika 

pavadīšanai, darba spēju uzlabošanai un veselības nostiprināšanai. Jau tuvākajā laikā 

periodā  pašvaldībai ir nepieciešamas investīcijas divos sporta infrastruktūras objektos – 

Pilssalas stadionā 2.kārtas rekonstrukcijas darbiem (sintētiskā seguma uzklāšanai 

skrejceliņiem un sektoriem, kā arī apgaismojuma izbūvēšanai) un kopīgas jaunas sporta 

halles būvniecība Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai un Alūksnes pilsētas 

sākumskolai.    

Vides jomā 2014.gadā jāatzīmē paveiktais energoefektīva publiskā apgaismojuma 

izveidošanā, ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, zivju resursu atjaunošanā. 

Saistībā ar pašvaldības darbību 2014.gadā, jāatzīmē paveiktais pašvaldības ēku 

infrastruktūras uzlabošanā. Īpaši  - Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma glabātuves jaunā ēka 

un uzsāktie Alūksnes pilsētas Tautas nama jeb Brūža ēkas pārbūves darbi. 
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Ņemot vērā attīstības programmas izvirzītos mērķus un rīcības plāna uzdevumus, 

pašvaldībai turpmāk būtiska ir: 

1. uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu teritoriju, tai skaitā pašvaldības ielu un ceļu, 

infrastruktūras izveide un uzlabošana, 

2. sporta būvju infrastruktūras attīstība, 

3. sociālās infrastruktūras  pilnveidošana, 

4. veselības veicināšanas pakalpojumu nodrošināšana. 

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. 
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47.tabula 

Alūksnes novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 

2014.gadā 

Vēlamā 

attīstības 

tendence 

2017.gadā 

Avots 

1. 
Iedzīvotāju 

skaits 
19 358 

 

18 020 

 

Palielināt 

Pilsonības un 

migrācijas lietu 

pārvalde 

2. 

Demogrāfiskā 

slodze 

 

527 616 Samazināt 

Centrālā 

statistikas 

pārvalde 

 

3. 

Teritorijas 

attīstības 

indekss 

- 0,592 

-0,682 

(2013.gada 

dati) 

Palielināt VARAM 

4. 
Bezdarba 

līmenis, % 
16,5 12,3 Samazināt 

Nodarbinātības 

valsts 

aģentūra 

 

5. 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis uz 1 

iedzīvotāju, 

LVL/EUR 

 

187 LVL 

(precizēts)/ 

266 EUR 

 

344 

EUR 
Palielināt 

Pašvaldības 

dati 

 

 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes novadā strauji 

samazinās iedzīvotāju skaits - četru gadu laikā tas samazinājies par 1338 iedzīvotājiem. 

Vērtējot datus pēdējo piecu gadu periodā, tendence sarukt iedzīvotāju skaitam ir pieaugoša. 

Salīdzinot 2006.-2011.gada periodu ar 2008.-2014.gada periodu, iedzīvotāju skaits 

samazinājies attiecīgi par 5% un 6,2%. Pēc pašvaldības datiem, mirstība joprojām ievērojami 

pārsniedz dzimstību. 2014.gadā novadā reģistrēti 138 jaundzimušie un 284 mirušie. No 

kopējā iedzīvotāju skaita novadā līdz darbspējas vecumam ir 2 405 iedzīvotāji, darbspējas 

vecumā – 11 864 iedzīvotāji (65,8%) un pēc darbspējas vecuma – 3 751 iedzīvotāji. Pēdējo 

trīs gadu periodā procentuālais darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars un demogrāfiskās 

slodzes līmenis (darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaitu vidēji uz 

1 000 personām darbspējas vecumā) novadā neuzrāda būtiskas izmaiņas.  

Attīstības programmas pārskata periodā, sākot ar 2013.gadu, ir mainījusies teritorijas 

attīstības indeksa aprēķināšanas kārtība. Tādejādi šis rādītājs vairs nav salīdzināms ar 

2010.gada rādītāju. Teritorijas attīstības līmeņa indekss pēc 2013.gada datiem ir  „- 0,682”, 

kas ierindo Alūksnes novadu 82.vietā Latvijā 110 novadu vidū. Indeksu aprēķina, ņemot 

vērā astoņus rādītājus (ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību 

skaitu uz 1000 iedzīvotājiem (Valsts ieņēmumu dienesta dati), bezdarba līmeni 

(Nodarbinātības valsts aģentūras dati), trūcīgo personu īpatsvaru iedzīvotāju kopskaitā 

(Labklājības ministrijas dati), kopējo noziedzīgo nodarījumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem 

(Iekšlietu ministrijas dati), dabiskās kustības saldo, ilgtermiņa migrācijas saldo, iedzīvotāju 

skaitu virs darbspējas vecuma uz 1000 iedzīvotājiem (Centrālās Statistikas pārvaldes dati), 

iedzīvotāju ienākuma nodokli uz 1 iedzīvotāju (Valsts kases dati). 

 Bezdarba līmenis, rēķinot uz iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā, četru gadu laikā 

samazinājies par 4,2%, kas norāda uz samērā lēnu darba tirgus attīstību. Rādītāju aprēķina - 
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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 +5,4% 

salīdzinājumā ar 2013.gadu, +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.gadam  

izvirzītajiem uzdevumiem, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma iespējām, 

nozīmīga ir arī dažādu valsts atbalsta mehānismu īstenošana piemēram, rīcības plāns 

Latgales reģiona attīstībai, kurā atbalsts paredzēts arī Alūksnes novada pašvaldībai. 
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22. PIELIKUMI 
 

 

Pielikums Nr.1.  – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Alūksnes novada pašvaldības 

2014.gada konsolidēto finanšu pārskatu (uz 2 lapām). 

Pielikums Nr.2. – Alūksnes novada domes lēmums Nr.154 „Par Alūksnes novada 

pašvaldības 2014.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.9, 

21.punkts) (uz 1 lapas). 
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1.pielikums
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2.pielikums 

 

 


