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PAMATINFORMĀCIJA  

 

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 administratīvais centrs ir Alūksne. Pašvaldības adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301. 

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

datiem, 2015.gada 1.janvārī Alūksnes novadā bija 17623, bet Alūksnē – 8142 iedzīvotāji. 

Salīdzinājumā 2014.gada 1.janvārī, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, Alūksnes novadā 

bijuši 18020, savukārt Alūksnē – 8314 iedzīvotāji. 

 

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” 

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 2015.gadā 

 

Domes priekšsēdētājs   Arturs DUKULIS 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 

Izpilddirektore    Janīna ČUGUNOVA 

 

  

http://www.pmlp.gov.lv/
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Alūksnes novada domes pastāvīgās komitejas 

 

2015.gadā darbojās šādas Alūksnes novada domes pastāvīgās komitejas: 

 

 Finanšu komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā (Arturs DUKULS, Dzintars ADLERS, 

Jānis SADOVŅIKOVS, Laimonis SĪPOLS, Guntars ŠVOLMANIS, Ainars MELDERS, Jana 

ZILKALNE); 

 Tautsaimniecības komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā (Dzintars ADLERS, Guntars 

ŠVOLMANIS, Andis ZARIŅŠ, Laimonis SĪPOLS, Ainars MELDERS, Modris 

LAZDEKALNS, Viola Aija KAPARŠMITE); 

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

FOMINS, Elita LAIVA, Askolds ZELMENIS, Jana ZILKALNE, Maruta KAULIŅA, Mārtiņš 

AUGSTKALNIETIS, Jānis SADOVŅIKOVS). 

 

2015.gadā notikušas: 

 

13 Finanšu komitejas sēdes (izskatīti 234 jautājumi); 

14 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 164 jautājumi); 

12 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 118 jautājumi); 

20 Domes sēdes (pieņemti 416 lēmumi). 

 

2015.gadā pieņemtie saistošie noteikumi: 

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta 

saistošajos noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”; 

Saistošie noteikumi Nr.2/2015  „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā””; 

Saistošie noteikumi Nr.3/2015  „Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

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

Saistošie noteikumi Nr.4/2015  “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”; 

Saistošie noteikumi Nr.5/2015 “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.6/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra 

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

pašvaldībā””; 

Saistošie noteikumi Nr.7/2015 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Alūksnes novada teritorijā”; 

Saistošie noteikumi Nr.8/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija 

saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu 

veicināšanai””; 

Saistošie noteikumi Nr.9/2015 “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.10/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam””; 

Saistošie noteikumi Nr.11/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 

22.novembra saistošajos noteikumos Nr.31/2012 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, 

novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā””; 

Saistošie noteikumi Nr.12/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā””; 
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Saistošie noteikumi Nr.13/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam””; 

Saistošie noteikumi Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”; 

Saistošie noteikumi Nr.15/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes 

novadā 2016.gadā”; 

Saistošie noteikumi Nr.16/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 

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

būvju uzturēšanas noteikumi””; 

Saistošie noteikumi Nr.17/2015 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtību Alūksnes novadā”; 

Saistošie noteikumi Nr.18/2015 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra 

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

pašvaldības izglītības iestādēs”; 

Saistošie noteikumi Nr.19/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”; 

Saistošie noteikumi Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes 

novadā”; 

Saistošie noteikumi Nr.21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu 

nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”; 

Saistošie noteikumi Nr.22/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Alūksnes novadā””; 

Saistošie noteikumi Nr.23/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.4/2015 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2015.gadam””; 

Saistošie noteikumi Nr.24/2015 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 

9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2015.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 2015.gadā notikušas 28 sēdes, kurās pieņemti lēmumi 

131 administratīvo pārkāpumu lietā, no tām: 

24 lietās piemērots administratīvais sods – brīdinājums, 

15 lietās pieņemti lēmumi izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā,  
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19 lietās pieņemti lēmumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

nepilngadīgajam, no kurām 3 lietās papildus uzlikts par pienākumu piedalīties Alūksnes 

novada Sociālā dienesta sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmā,  

75 administratīvo pārkāpumu lietās piemēroti naudas sodi.  

Divi administratīvās komisijas lēmumi ir pārsūdzēti Alūksnes rajona tiesā, savukārt 29 

lēmumi nodoti piespiedu izpildei. Ieskatam daži Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk tekstā LAPK) panti, saskaņā ar kuriem personas visbiežāk sauktas pie 

administratīvās atbildības – 30 lēmumi pieņemti, pamatojoties uz 51.
2
 pantu – par invazīvo 

augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu, 18 lēmumi – pamatojoties uz 

LAPK 173.pantu – par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 15 lēmumi – pamatojoties uz 

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, 6 - 10 lēmumi pieņemti, pamatojoties uz LAPK 186.panta otro daļu – par 

dzīvesvietas nedeklarēšanu, LAPK 98.
1
 pantu – par patvaļīgu elektroenerģijas izmantošanu, 

LAPK 106.pantu – par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību 

pārkāpšanu un LAPK 42.
1
panta ceturto daļu – par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais. 

Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu sodītas 5 personas. 

  

Alūksnes novada un Apes novada civilās aizsardzības komisijas sēdes 2015.gadā 

netika sasauktas, taču norisinājās darbs pie informācijas apkopošanas par Alūksnes novada 

pašvaldībā esošajiem katastrofu pārvaldīšanas resursiem. 

 

Apstādījumu aizsardzības komisijai 2015.gadā notikusi 21 sēde un tajās pieņemti 62 

lēmumi, no tiem 36 lēmumi pieņemti par koku ciršanu Alūksnes pilsētas administratīvajā 

teritorijā, 18 lēmumi – par koku ciršanu novada teritorijā, 4 lēmumi – par koku ciršanu 

pašvaldības autoceļu pārbūves ietvaros, pārējie lēmumi pieņemti par koku saglabāšanu un 

kopšanu.  

 

Dzīvokļu komisijai 2015.gadā bijušas 26 sēdes, tajās pieņemti 186 lēmumi, no 

kuriem: 

46 – par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu,  

39 - par personas iekļaušanu pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā,  

33 – par dzīvojamo telpu izīrēšanu,  

23 – par personas izslēgšanu no Pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistra,  

10 – par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu,  

7 – saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās,  

7 – īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu,  

4 – par personas atzīšanu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli,  

3 – par dzīvojamo telpu apmaiņu,  

pieņemti 6 negatīvi lēmumi (atteikumi sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā), 

atcelti 4 lēmumi, jo īres līgums netika noslēgts lēmumā noteiktajā termiņā. 

 

Iepirkuma komisijai 2015.gadā notikušas 237 iepirkuma komisijas sēdes, izsludināti 

54 iepirkumi un iepirkuma procedūras. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā izsludināti 

3 atklāti konkursi un 1 sarunu procedūra. Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta noteiktā kārtībā 

izsludināti 15 iepirkumi būvdarbiem ar iepirkuma slieksni no 14 000 EUR līdz 170000 EUR, 

35 iepirkumi preču piegādēm un pakalpojumiem ar iepirkuma slieksni no 4000 EUR līdz 

42000 EUR. Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2015.gadā noslēgti 45 līgumi 

par kopējo summu 1 261 649 EUR bez PVN. 
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Īpašumu atsavināšanas  komisijai,  kas veic pašvaldības nekustamā īpašuma objektu 

un kustamās mantas atsavināšanu vai iznomāšanu, 2015.gadā notikušas 33 komisijas sēdes, 

kurās pieņemti 92 lēmumi. Komisija organizējusi 12 nekustamā īpašuma izsoles, 3 nomas 

tiesību izsoles, 2 izsoles kustamai mantai un 2 cirsmu izsoles. 

 

Licencēšanas komisija izsniedz atļaujas, saskaņojumus un licences komercdarbībai, 

ja tas paredzēts normatīvajos aktos. 2015.gadā notikusi 51 komisijas sēde. Pamatojoties uz 

komisijas lēmumiem, izsniegtas 594 atļaujas ielu tirdzniecībai publisku pasākumu laikā, 280 

bezmaksas atļaujas iebraukšanai Pilssalā un Alūksnes Muižas parkā, 13 atļaujas izklaidējoša 

rakstura pasākumu sarīkošanai publiskās vietās, 10 licences pasažieru pārvadājumiem ar 

vieglajiem taksometriem un 5 licences komercdarbībai zvejniecībā Alūksnes novada ūdens 

tilpēs. 

 

Medību koordinācijas komisijai 2015.gadā notikušas divas sēdes, kurās izskatīti 

fizisku personu iesniegumi par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un pieņemti 

divi lēmumi.  

 

Vēlēšanu komisija 2015.gadā organizēja elektronisku vēlētāju parakstu apliecināšanu 

un vākšanu tiešsaistes sistēmā Alūksnes novadā 32 parakstīšanās vietās – dzīves vietas 

deklarēšanas vietās un bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, šādās iniciatīvās: 

1) Biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iniciatīvas grupas iesniegtais 

likumprojekts, ar kuru rosināts atcelt 2012.gada 8.novembra grozījumus likumā „Par tautas 

nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Parakstu vākšanas laiks no 

2015.gada 19.septembra līdz 2016.gada 18.septembrim; 

2) Biedrības “Varu Latvijas tautai” iniciatīvas grupas iesniegtais ierosinājums rīkot 

tautas nobalsošanu par 12.Saeimas atsaukšanu. Parakstu vākšanas laiks no 2015.gada 

14.novembra līdz 2016.gada 13.novembrim. 

 

Zemes komisijai 2015.gadā notikušas 25 sēdes, kurās kopā pieņemti 239 lēmumi, no 

kuriem: 

65 - par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, 

37 – par zemes ierīcības projektu izstrādi un to apstiprināšanu,  

24 – par adrešu piešķiršanu vai maiņu,  

16 – par zemes lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu,  

7 – par zemes gabala platības precizēšanu,  

5 – par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu,  

31 – grozījums jau pieņemtajos lēmumos, par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par 

ēku, būvju īpašumu izveidošanu, atteikumi lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, 

atteikumi īpašuma sadalei un citos Zemes komisijas kompetencē esošos jautājumos. 

 

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; 
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3) Informācijas 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. 

 

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; 

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” (līdz 

26.08.2015.); 

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. 
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PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS  PILNVEIDE 

 

Pārskata gadā pašvaldības administrācijā izveidotas trīs jaunas amata vietas – 

datorsistēmu tehniķis, tūrisma mārketinga un reklāmas speciālists un sabiedrisko attiecību 

speciālists. 

2015.gadā pašvaldības domes komiteju un domes sēžu norise, turpinot 2014.gadā 

uzsākto pieredzi, nodrošināta digitāli, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu 

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

Pārskata gada 26.februārī Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu likvidēt Alūksnes  

novada  pašvaldības  iestādi ,,Strautiņu  pirmsskolas  izglītības  iestāde ,,Zemenīte””, 

pievienojot to Alūksnes novada pašvaldības iestādei ,,Strautiņu pamatskola” un noteica, ka šis 

process pabeidzams līdz 2015.gada 26.augustam. 

Pašvaldības darba grupa 2015.gadā uzsāka jaunas Alūksnes novada izglītības attīstības 

programmas, tostarp izglītības iestāžu tīkla plānojuma, izstrādi.  

2015.gadā netika saņemti Valsts kontroles revīzijas atzinumi. 

PAŠVALDĪBAS IESAISTE  TIESU PROCESOS 

 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas pārziņā 2015.gadā 

bija 16 tiesu procesi, kuros bija iesaistīta pašvaldība. No tiem: 

11    civillietās, 

2 administratīvajās lietās, 

2    administratīvo pārkāpumu lietās. 

Vairumā 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 2015.gadā bija 

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

lietu tā ierosināja pati par juridiska fakta konstatēšanu saistībā ar īpašuma sastāvu. 

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

faktiskā rīcība atzītas par atbilstošu normatīvajam regulējumam. 

Arī abās lietās, kur privātpersonas bija pārsūdzējušas administratīvo pārkāpumu sodus, 

pašvaldības rīcība ir atzīta par tiesisku. 

2015.gadā pašvaldība piedalījās divos administratīvajos procesos. Privātpersonu 

pieteikumi par pašvaldības izdoto administratīvo aktu pārsūdzēšanu abos gadījumos ir 

noraidīti. 

 

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA  VĒRTĪBA  

 

Pašvaldība pārskata gadā bijusi kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās ar kapitāla 

vērtību:  

1) akciju sabiedrībā „SIMONE” – 3 307 575 EUR (2014.gadā – 3 155 875 EUR);  

2) sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” – 151 359 EUR (bez 

izmaiņām, salīdzinot ar 2014.gadu);  

3) sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „RŪPE” – 1 825 837 EUR (2014.gadā – 1 491 

107 EUR);  

4) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA” – 1 206 637 EUR 

(bez izmaiņām, salīdzinot ar 2014.gadu);  

5) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „IEVEDNE” – 183 539 EUR (bez izmaiņām, 

salīdzinot ar 2014.gadu). 
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1.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 2014.gadu);  

2) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” – 200 056 EUR (bez izmaiņām, 

salīdzinot ar 2014.gadu);  

3) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS 

APRŪPES CENTRS” – 681 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2014.gadu).  

 

Pašvaldība 2015.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”; 

7) biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”; 

8) biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”; 

9) biedrībā “Latvijas Muzeju biedrība”; 

10) Latvijas Skolu sporta federācijā; 

11) biedrībā “Latvijas basketbola savienība”; 

12) Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā; 

13) biedrībā “Latvijas Džudo Federācija”; 

14) Lauku bibliotēku atbalsta biedrībā; 

15) Latvijas Būvinženieru savienībā; 

16) Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomē; 

17) biedrībā “Latvijas Biatlona federācija”; 

18) biedrībā “Makšķerēšanas organizācijas sadarbības padome”. 
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PERSONĀLS 

 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijā 2015.gada 1.janvārī bija 63 amata vietas, 

no 2015.gada 1.marta - 66 amata vietas (izveidotas šādas jaunas amata vietas - datorsistēmu 

tehniķis, tūrisma mārketinga un reklāmas speciālists, sabiedrisko attiecību speciālists). 

Vidējais darbinieku skaits pašvaldības administrācijā pārskata periodā - 65,8. Vairums 

no tiem sievietes – 54, vīrieši – 13. 

53 pašvaldības administrācijas darbiniekiem ir augstākā izglītība, tai skaitā maģistra 

grāds – 16 darbiniekiem. 13 darbiniekiem ir vidējā izglītība. 

 

 
2.attēls. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma 

grupām pārskata gadā 
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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS 

 

 Alūksnes novada pašvaldības budžets 2015.gadam apstiprināts 2015.gada 9.februārī ar 

Alūksnes novada domes lēmumu Nr.52, protokols Nr.3, 15.punkts – Saistošie noteikumi 

Nr.4/2015.  

2015.gadā minētajos saistošajos noteikumos izdarīti vairāki grozījumi: 

1) 28.05.2015. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.193, protokols Nr.11, 38.punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.10/2015; 

2) 30.07.2015. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.254, protokols Nr.13, 28.punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.13/2015; 

3) 24.09.2015. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.316, protokols Nr.15, 33.punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.19/2015; 

4) 27.11.2015. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.386, protokols Nr.19, 16.punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.23/2015; 

5) 23.12.2015. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.410, protokols Nr.20, 21.punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.24/2015. 

 

PAMATBUDŽETS  

 

IEŅĒMUMU DAĻA  

  

2015.gada precizētie konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 18 949 789 EUR 

apmērā, faktiski ieņēmumi izpildīti 19 402 698 EUR apjomā jeb 102,39% no plānotajiem 

ieņēmumiem. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums gada sākumā 

3 375 092 EUR apmērā. Bez tam, gada laikā saņemti aizņēmumi no Valsts kases dažādu 

projektu finansējumam 3 465 963 EUR apmērā. 

 

2.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2015.gada ieņēmumu izpilde 

(EUR, %) 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2015.gadam 

Izpilde 

31.12.2015. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 7213307 7423345 102,91 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 6480613 6532209 100,80 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 683294 841637 123,17 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 515857 636228 123,33 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 

būvēm) 117251 141727 120,87 

4.1.3.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

mājokļiem) 50186 63682 126,89 
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5.0.0.0. 

Nodokļi atsevišķām precēm un 

pakalpojumu veidiem 49400 49499 100,20 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 49400 49499 100,20 

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 168341 267510 158,91 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 517 820 158,61 

9.0.0.0. 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 18712 20508 109,60 

9.4.0.0. 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 7039 11203 159,16 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 11673 9305 79,71 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 3868 11281 291,65 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 32169 38116 118,49 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 113075 196785 174,03 

  
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 

KOPĀ 10545771 10617851 100,68 

18.6.0.0. 

Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 10545771 10617851 100,68 

  
PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI KOPĀ 117665 122422 104,04 

19.2.0.0. 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 117665 122422 104,04 

  
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 

KOPĀ 904705 971570 107,39 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 809290 864779 106,86 

21.4.0.0. Pārējie iepriekš neklasificēti pašu ieņēmumi 95415 106791 111,92 

  KOPĀ 18949789 19402698 102,39 

  Atlikums 2015.gada sākumā 3375092 3375092 100,00 

  Saņemti aizdevumi no Valsts Kases 3465966 3465963 100,00 

  PAVISAM KOPĀ 25790847 26243753 101,76 

 

Pēc 1.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2015.gada konsolidētā pamatbudžeta 

ieņēmumi ir izpildīti.  

3.attēlā ir atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā 

pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra. 
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3.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2015.gada ieņēmumu 

izpildes struktūra 

 

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

avotiem ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 40,46% no kopējā apjoma. To sastāvā ir 

mērķdotācijas no valsts budžeta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts līdzfinansējums projektu 

īstenošanai. Nākošie pēc īpatsvara ir nodokļu ieņēmumi – 28,29% 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 2016.gada ieņēmumu plāns ir apkopoti 2.tabulā. 

 

2.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu 2014. un 

2015.gada izpilde un 2016.gada plāns (EUR) 

Rādītājs 

Budžeta izpilde Plāns 

2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Nodokļu ieņēmumi kopā 7 034 804 7 423 345 7 103 382 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 297 386 267 510 51 940 

Valsts budžeta transferti kopā 10 565 418 10 617 851 6 418 479 

Pašvaldību budžetu transferti kopā  118 061 122 422 133 310 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā 854 481 971 570 727 324 

KOPĀ 18 870 150 19 402 698 14 434 435 

Atlikums perioda sākumā 2 830 718 3 375 092 2 901 310 

Aizdevums no Valsts Kases 2 641 752 3 465 963 0 

PAVISAM KOPĀ 24 342 620 26 243 753 17 335 745 

 

Pēc 2.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi pa veidiem ir 

atlikums gada 

sākumā;  

12,86% 

aizdevums no 

Valsts Kases; 

13,21% 

nodokļu ieņēmumi 

kopā;  

28,29% 

nenodokļu 

ieņēmumi kopā; 

1,02% 

valsts budžeta 

transferti;  

40,46% 

pašvaldību budžetu 

transferti kopā; 

0,47% 

budžeta iestāžu 

ieņēmumi kopā; 

3,70% 



15 

 

palielinājušies. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 

atspoguļots 3.tabulā. 

3.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 

2009.-2015.gados (EUR, %) 

Gads 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma uz 

gada sākumu un 

aizņēmumiem), 

LVL 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma uz 

gada sākumu 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 2825297 17,61 231168 1,24 

2015 - 19402698 3357845 20,93 532548 2,82 

 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā 

3 375 092 EUR apmērā, tajā skaitā šādu projektu realizācijai: 

1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Publiskās 

interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā” īstenošanai 66 151 EUR; 

2) Norvēģijas finanšu instrumenta projektu “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 

pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (T3, T2, T4) īstenošanai 5 733 EUR; 

3) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (turpmāk – EST-

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

protect archaelogical heritage” (turpmāk EST-LAT-RUS projekts „AAC”) īstenošanai 

8 661 EUR; 

4) EST-LAT-RUS projekta “Divas ainavu pērles Austrumeiropā” īstenošanai  

69 328 EUR; 

5) ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” īstenošanai 210 146 EUR; 

6) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (turpmāk – ELFLA) projekta 

“Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Pededzes pagastā” īstenošanai 2 591 EUR; 

7) ELFLA projekta “Mālupes salas labiekārtošana kultūras, sporta un brīvā laika 

aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai” īstenošanai 4 839 EUR; 

8) Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) 

stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr.2014-1/TR01-011724 5 “High School 

Drop Outs: One is Too Many” īstenošanai 7 179 EUR; 

9) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Brīvprātīgā darba projekta “EVS-

nes” īstenošanai 8 900 EUR; 

10) Pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesa  nodrošināšanai 59 702 EUR; 

11) Tempļakalna ielas gājēju tilta izbūves pabeigšanai 224 904 EUR; 

12) Tempļakalna ielas gājēju tilta izgaismošanai 20 000 EUR; 

13) Piebraucamā ceļa starp Alūksnes Kultūras centru un Alūksnes Mākslas skolu 

izbūvei 12 000 EUR; 

14) Alūksnes novada ziemas sporta centra “Mežinieki” biatlona šautuves 

remontam un modernizācijai 14 000 EUR;  
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15) Valsts mērķdotācija izglītības pasākumiem (speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes, grupas, internātskola) 34 977 EUR; 

16) Valsts mērķdotācija pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 127 133 EUR; 

17) Valsts mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 7 361 EUR; 

18) Kases apgrozāmajiem līdzekļiem 85 000 EUR; 

19) Citiem projektiem, mērķiem un aktivitātēm 2 413 666 EUR. 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā 2015.gadā saņemtās mērķdotācijas 

apkopotas 4.tabulā. 

4.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2015.gada mērķdotāciju 

ieņēmumi (EUR) 

Mērķdotācijas veids Saņemts 

2014.gadā 

Saņemts 

2015.gadā 

Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba samaksas un VSAOI 

201 744 230 484 

Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba 

samaksai un VSAOI 

92 322 89 305 

Mērķdotācija pamata un vispārizglītojošo skolu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI                                                                                                            

2 128 348 2 118 688 

Mērķdotācija speciālās izglītības iestāžu uzturēšanai 917 616 990 380 

Mērķdotācija 1.- 3.klašu skolēnu ēdināšanas 

nodrošināšanai/ 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanas 

nodrošināšanai                                                                                                                                 

83 433 122 356 

Mērķdotācija  profesionālās ievirzes sporta skolu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI                                                                                                                                                  

68 976 85 280 

Mērķdotācija  mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes 

skolu pedagogu darba samaksai un VSAOI                                                                                                                   

265 982 278 100 

Valsts finansējums ģimnāzijai                                                                                                                                                                            1 423 1 423 

Valsts mērķdotācija mācību literatūras iegādei                                                                                                                                                           37 391 36 376 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem                                                                                                                                                 

11 025 0 

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Jaunatnes 

politikas valsts programmai                                                                                                                                                              

5 500 0 

Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju 

atalgojumam un VSAOI                                                                                                                                                                         

13 542 12 274 

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 

personām ar invaliditāti                                                                                                                                                                

60 017 89 072 

Kultūras ministrijas finansējums projektiem 5 804 7 400 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

finansējums ES projektiem                                                                                                                                                                             

622 772 696 194 

ELFLA finansējums                                                                                                                                                                                        86 922 203 531 

ERAF finansējums (ES daļa)                                                                                                                                                                              2 433 154 2 259 804 
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ERAF finansējums (Valsts daļa)                                                                                                                                                                           93 533 87 542 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums                                                                                                                                                                  125 286 0 

Mūžizglītības programmas “Comenius” finansējums                                                                                                                                                                                     4 200 0 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu 

finansējums                                                                                                                                              

16 492 17 377 

 

Lauku atbalsta dienesta platību maksājumi                                                                                                                                                                1 694 464 

Finansējums programmai „Skolas piens”                                                                                                                                                                                            5 927 0 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

finansējums projektiem 

21 400 2 000 

Lauku atbalsta dienesta meža vērtības uzlabošanas 

maksājumi 

5 187 0 

Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējums projektiem 3 207 82 721 

Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums 

projektiem 

8 372 795 

Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru un 

vecmāšu punktiem                                                                                                                                                                         

41 635 43 463 

Finansējums sociālās aprūpes centru iemītnieku 

uzturēšanai                                                                                                                                                                                               

17 080 17 080 

Latvijas Bērnu fonda finansējums vardarbībā cietušo 

bērnu rehabilitācijai                                                                                                                                                                             

1 551 3 849 

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektiem                                                                                                                                                                          28 404 16 324 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda kompensācija 200 060 407 777 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 2 972 219 2 717 792 

Vidzemes plānošanas reģiona finansējums projektiem 4 600 0 

Kopā  10 565 418 10 617 851 

 

 2015.gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus 

3 465 963 EUR apmērā, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus.  

 
4.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2014. un 2015.gadā saņemtie un 2016.gadā plānotie 

aizdevumi 

 

 Pēc 4.attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, 

palielinājies saņemto aizdevumu apjoms. 
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Alūksnes novada pašvaldības divos gados saņemtie un 2016.gadā plānotie aizdevumi 

apkopoti 5.tabulā. 

5.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2014. un 2015.gadā saņemtie un 2016.gadā plānotie 

aizdevumi (EUR) 

Mērķis 

Saņemts 

2014.gadā 

Saņemts 

2015.gadā 

Plānots 

saņemt 

2016.gadā 

ERAF projekts „Tranzīta maršruta „Pils iela” 

rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 671 389 0 0 

EST-LAT-RUS projekts „AAC” 11 845 0 0 

KPFI projekts „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Alūksnes novada vidusskolā un Liepnas 

vidusskolā” 513 637 0 0 

EST-LAT-RUS projekts „Divas ainavu pērles 

Austrumeiropā” 53 870 0 0 

ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 

un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 509 331 718 385 0 

ELFLA projekts „Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzeja krājuma saglabāšana un 

pieejamības nodrošināšana sabiedrībai” 275 042 0 0 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” 

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

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta 

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

ERAF projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA 

“Alūksnes slimnīca” ēkā” (SIA “Alūksnes 

slimnīca” pamatkapitāls) 78 206 0 0 

KPFI projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

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

KPFI projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pūcīte”” 97 031 0 0 

KPFI projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Malienas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazputniņš”” 129 080 0 0 

KPFI projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolas sporta zālē” 120 164 0 0 

ERAF projekts „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta 

Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 

„Rūpe” pamatkapitāls) 0 63 946 0 
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ERAF projekts „Alūksnes novada Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

(SIA „Rūpe” pamatkapitāls) 0 73 920 0 

ERAF projekts „Alūksnes novada Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 

„Rūpe” pamatkapitāls) 0 74 997 0 

ERAF projekts „Alūksnes novada Alsviķu pagasta 

Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 

„Rūpe” pamatkapitāls) 0 75 000 0 

ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 

un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 

(2.aizņēmums) 0 1 722 380 0 

KPFI projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā” 0 173 669 0 

KPFI projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” 0 279 551 0 

KPFI projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā” 0 237 248 0 

KOPĀ  2 641 752 3 465 963 0 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2015.gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa 

struktūrfondiem atspoguļots 5.attēlā. 

 

 

 
5.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2015.gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa 

struktūrfondiem 

 

 Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumiem Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projektu īstenošanai, kas ir 80,08% no saņemto aizdevumu kopsummas. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošanai saņemto aizdevumu īpatsvars 

veido atlikušie 19,92% no saņemto aizdevumu kopsummas. 
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IZDEVUMU DAĻA  

 

 2015.gada Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc 

funkcionālām kategorijām tika plānoti 22 372 120 EUR apmērā, faktiski izdevumi izpildīti 

20 136 656 EUR apmērā jeb 90,01%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai 

pārskata gadā izlietoti 2 871 057 EUR, kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai –

334 730 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2015.gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām apkopota 6.tabulā. 

 

6.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2015.gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālām kategorijām (EUR, % pret plānu) 

Valdības funkcija 

Plāns   

2015.gadam 

Izpilde 

31.12.2015. %  

Vispārējie valdības dienesti 1 999 364 1 761 244 88,09 

Sabiedriskā kārtība un drošība 74 863 63 429 84,73 

Ekonomiskā darbība 1 016 301 795 482 78,27 

Vides aizsardzība 20 594 19 870 96,48 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2 344 585 2 072 277 88,39 

Veselība 80 853 69 841 86,38 

Atpūta, kultūra un reliģija 5 819 312 5 487 685 94,30 

Izglītība 9 192 718 8 392 270 91,29 

Sociālā aizsardzība 1 823 530 1 474 558 80,86 

Kopā  22 372 120 20 136 656 90,01 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 2 998 996 2 871 057 95,73 

Ieguldījums pamatkapitālā 334 731 334 730 100,00 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums 2015.gada beigās) 85 000 2 901 310 3413,31 

 

Pēc 6.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka pašvaldības konsolidētā 

pamatbudžeta izdevumi nav pilnībā izlietoti attiecībā pret plānoto, par ko liecina liels naudas 

līdzekļu atlikums gada beigās. 

Konsolidētā pamatbudžeta izdevumu galvenais virziens 2015.gadā bija izglītība. 

Izdevumi izglītībai veidoja 8 392 270 EUR jeb 35,95% no pašvaldības konsolidētā 

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

funkcija 2015.gadā bija atpūta, kultūra un reliģija, kuras izdevumi bija 5 487 685 EUR jeb 

23,51%. Trešā, pēc finansējuma lielākā, funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija pārskata 

gadā bija aizdevumu pamatsummu atmaksa, kuras izdevumi sasniedza 2 871 057 EUR jeb 

12,30% no pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumiem. Izglītības un atpūtas, kultūras 

un reliģijas vadošās pozīcijas skaidrojamas ar Eiropas Savienības projektu īstenošanu. 

Uzskatamāk pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 

un finansēšanas atspoguļoti 6.attēlā.  
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6.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2015.gada izdevumu izpildes 

struktūra pēc funkcionālām kategorijām un finansēšanas 

 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde 

un 2016.gada izdevumu plāns ir apkopoti 7.tabulā. 

 

7.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014. un 2015.gada 

izdevumu izpilde un 2016.gada plāns (EUR) 

Valdības funkcija 

Budžeta izpilde Plāns 

2016.gadam 2014.gads 2015.gads 

Vispārējie valdības dienesti 1 697 498 1 761 244 2 115 673 

Sabiedriskā kārtība un drošība 92 434 63 429 82 244 

Ekonomiskā darbība 1 377 494 795 482 866 499 

Vides aizsardzība 29 976 19 870 15 195 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1 445 441 2 072 277 1 910 819 

Veselība 73 306 69 841 93 306 

Atpūta, kultūra un reliģija 4 643 179 5 487 685 2 118 522 

Izglītība 8 346 113 8 392 270 7 180 781 

Sociālā aizsardzība 1 431 823 1 474 558 1 793 978 

KOPĀ 19 137 264 20 136 656 16 177 017 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1 666 360 2 871 057 1 073 728 

Ieguldījums pamatkapitālā 163 904 334 730 0 
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Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums perioda beigās) 3 375 092 2 901 310 85 000 

PAVISAM KOPĀ 24 342 620 26 243 753 17 335 745 

  

 Pēc 7.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu daļā, vērtējot pēc 

funkcionālajām kategorijām un finansēšanas, pieauguma nav šādām funkcijām: sabiedriskā 

kārtība un drošība, ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, veselība.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2015.gada izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 8.tabulā. 

 

8.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2015.gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

2015.gada 

plāns 

2015.gada 

izpilde 

% pret 

kopsummu 

Struktūra, 

% 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 15 748 664 14 021 945 89,04 69,63 

Atalgojums 7 801 198 7 363 516 94,39 - 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas un sociālā 

rakstura pabalsti un kompensācijas 1 991 308 1 849 591 92,88 - 

Komandējumi 76 227 50 417 66,14 - 

Pakalpojumi 2 870 736 2 278 758 79,38 - 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces un inventārs, ko neuzskaita 

kodā 5000 1 973 353 1 666 079 84,43 - 

Izdevumi periodikas iegādei 17 738 15 751 88,80 - 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 31 046 26 414 85,08 - 

Procentu izdevumi 42 170 36 075 85,55 - 

Subsīdijas un dotācijas 128 149 82 241 64,18 - 

Sociālie pabalsti 613 700 482 343 78,60 - 

Pašvaldību budžeta transferti 203 039 170 760 84,10 - 

Pamatkapitāla veidošana 6 623 204 6 114 711 92,32 30,37 

Kapitālo izdevumu transferti 252 0 0,00 0,00 

KOPĀ  22 372 120 20 136 656 90,01 100,00 

 

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

ir uzturēšanas izdevumiem – 69,63% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu 

īpatsvara ir pozīcija „Pamatlīdzekļu veidošana” – 30,37% no izdevumu kopsummas.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde 

un 2016.gada plāns apkopots 9.tabulā. 
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9.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2014. un 2015.gada  

izdevumu izpilde un 2016.gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 
Budžeta izpilde Plāns 

2016.gadam 
2014.gads 2015.gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 13 371 206 14 021 945 14 762 641 

Atalgojums 6 932 484 7 363 516 7 016 865 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1 717 339 1 849 591 1 793 547 

Komandējumi 50 857 50 417 50 888 

Pakalpojumi 2 257 972 2 278 758 3 165 729 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 416 599 1 666 079 1 615 355 

Grāmatu iegāde 15 440 15 751 18 587 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 36 304 26 414 26 188 

Procentu izdevumi 68 243 36 075 62 474 

Subsīdijas un dotācijas 7 552 82 241 89 765 

Sociālie pabalsti 528 606 482 343 592 544 

Pašvaldību budžeta transferti 339 810 170 760 330 699 

Pamatkapitāla veidošana 5 761 315 6 114 711 1 414 124 

Kapitālo izdevumu transferti 4 706 0 252 

Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav iepriekš klasificēti  37 0 0 

KOPĀ  19 137 264 20 136 656 16 177 017 

 

 Pēc 9.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, 

kopumā izdevumi ir palielinājušies.  

 

AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI 

 

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 

2 871 057 EUR apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo 

gadu un 2016.gadam plānoto atspoguļots 7.attēlā. 
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7.attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2014.-2016.gados, 

EUR 

  

 2015.gada aizņēmumu pamatsummu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

atspoguļota 8.attēlā. 

 
8.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada aizņēmumu atmaksas struktūra pēc 

finansēšanas avota 

 

 Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 10.tabulā. 
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atmaksa, 

saņemot ES 

finansējumu 

par projektu 

īstenošanu; 

853711 EUR; 

51,23% 

atmaksa 

saskaņā ar 

noslēgto 

līgumu 

nosacījumiem; 

812649 EUR; 

48,77% 
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10.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2015.gada beigās 

Mērķis 
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P
ar

ād
s 

p
ār

sk
at

a 

p
er

io
d
a 

b
ei

g
ās

 

SIA “Alba 5” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

2
0
.1

2
.2

0
1
5

 

E
U

R
 

199 014 24 872 -24 872 0 0 0 

ERAF projekts 

“Mierīga 

pārvietošanās 

pa Miera ielu 

Alūksnē gājēju 

ietves izbūve” 

 

2
0
.1

2
.2

0
1
8

 

E
U

R
 

284 574 113 830 -28 458 0 0 85 372 

Alūksnes 

pilsētas ielu 

renovācija 

2
0
.1

2
.2

0
2
0
 

E
U

R
 

426 862 213 431 -35 572 0 0 177 859 

Alūksnes 

pilsētas ielu 

renovācijas 

pabeigšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

E
U

R
 

390 930 273 628 -19 550 0 0 254 078 

Sporta 

kompleksa 

stadiona 

būvniecība 

Alūksnē 2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

E
U

R
 

476 662 285 940 -31 787 0 0 254 153 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

 

 2
0
.1

2
.2

0
2
8

 

E
U

R
 

142 287 99 601 -7 114 0 0 92 487 

ERAF projekts 

“Pirmsskolas 

izglītības 

iestāžu 

“Sprīdītis” un 

“Pienenīte” 

infrastruktūras 

2
0
.0

9
.2

0
1
9
 

E
U

R
 

125 869 64 205 -13 520 0 0 50 685 
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attīstīšana” 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

2
0
.0

6
.2

0
2
7

 

E
U

R
 

395 881 299 897 -23 996 0 0 275 901 

Alsviķu 

pagasta PII 

“Zemenīte” 

rekonstrukcijas 

2.kārta 

 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

E
U

R
 

49 801 22 129 -5 533 0 0 16 596 

Ilzenes pagasts 

dzeramā ūdens 

kvalitātes 

uzlabošana 

Jaunzemu 

ciemā 

2
0
.1

2
.2

0
1
9

 

E
U

R
 

28 457 13 862 -2 780 1 0 11 083 

ELFLA 

projekts 

Ilzenes pagasts 

“Sporta, 

interešu 

izglītības un 

mūžizglītības 

centra “Dailes” 

rekonstrukcijas 

pabeigšana 

2
0
.1

1
.2

0
2
9
 

E
U

R
 

182 128 134 899 -8 996 0 0 125 903 

ELFLA 

projekts 

“Sporta, 

interešu 

izglītības un 

mūžizglītības 

centra ”Dailes” 

rekonstrukcijas 

pabeigšanai” 

2
0
.1

2
.2

0
3
0
 

E
U

R
 

175 013 42 272 -2 644 0 0 39 628 

Jaunannas 

tautas nama 

renovācija 

2
0
.0

6
.2

0
1
6

 

E
U

R
 

42 686 7 726 -5 387 0 0 2 339 

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 72 912 -5 208 0 0 67 704 



27 

 

ELFLA 

projekts 

“Liepnas 

pagasta 

autoceļu 

rekonstrukcija” 

2
0
.0

6
.2

0
1
7

 

E
U

R
 

123 882 15 809 -6 356 0 0 9 453 

Mālupes Saieta 

nama 

rekonstrukcija 

I kārta 

 2
0
.0

1
.2

0
3
0
 

E
U

R
 

383 700 198 958 -13 044 0 0 185 914 

Mārkalnes 

pagasta ES 

projekts 

“Igauņu-

latviešu 

kultūras 

kopdarba 

turpinājums 

pierobežā” 

2
0
.1

2
.2

0
1
8

 

E
U

R
 

54 661 21 844 -5 470 0 0 16 374 

Ziemera 

pagasta ES 

projekts 

“Igauņu -

latviešu 

kultūras 

kopdarba 

turpinājums 

pierobežā” 

2
0
.1

0
.2

0
1
8
 

E
U

R
 

58 960 22 694 -6 045 0 0 16 649 

ELFLA 

projekts 

“Ziemera 

pagasta pamat-

pakalpojumu 

attīstība 

ekonomikā un 

iedzīvotājiem” 

2
0
.1

2
.2

0
1
6
 

E
U

R
 

124 170 21 013 -10 512 0 0 10 501 

Ziemera 

pagasta 

pamatskolas 

renovācija 

 

 

0
4
.0

7
.2

0
1
7

 

U
S

D
 

60 419 13 722 -14 918 0 1 196 0 

ERAF projekts 

„Alūksnes 

Jaunās pils 

kompleksu ēku 

un muižas 

parka objektu 

rekonstrukcija” 

2
0
.0

6
.2

0
1
9
 

E
U

R
 

618 413 161 046 -35 788 0 0 125 258 
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Malienas 

pagasta 

pārvalde 

dzeramā ūdens 

kvalitātes 

uzlabošanas 

pasākumi 

0
1
.0

7
.2

0
1
7

 

E
U

R
 

18 782 5 575 -2 032 0 0 3 543 

Mālupes 

pagasta 

pārvalde 

siltumapgādes 

sistēmas 

rekonstrukcija 

0
7
.0

1
.2

0
2
1
 

E
U

R
 

35 572 16 831 -2 499 0 0 14 332 

ERAF projekts 

“Ūdens-

saimniecības 

attīstība 

Alūksnes 

novada 

Malienas 

pagasta Brencu 

ciemā” 

2
0
.0

9
.2

0
1
6
 

E
U

R
 

141 931 22 373 -14 080 0 0 8 293 

ELFLA 

projekts 

“Kalncempju 

pagasta slūžu 

tilta, autoceļa 

un ielas 

rekonstrukcija” 

2
0
.0

9
.2

0
1
5

 

E
U

R
 

155 598 9 291 -9 291 0 0 0 

Kohēzijas 

fonda projekts 

“Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Alūksnē, 

2.kārta” 

2
0
.1

2
.2

0
3
2
 

E
U

R
 

596 468 536 821 -29 824 0 0 506 997 

Latvijas-

Šveices 

programmas 

projekts 

“Multifunk-

cionāla 

jauniešu 

iniciatīvas 

centra izveide 

Alūksnē” 

2
0
.0

3
.2

0
1
5
 

E
U

R
 

150 228 5 201 -5 201 0 0 0 
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ERAF projekts 

“Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Liepnas 

ciemā” 

 

2
0
.1

2
.2

0
1
7
 

E
U

R
 

150 316 70 641 -25 043 0 0 45 598 

KPFI projekts 

“Izglītības 

iestāžu ēku 

energo-

efektivitātes 

paaugstinā-

šana” KPFI-

7/32 

 

2
0
.0

3
.2

0
1
7
 

E
U

R
 

332 199 74 338 -33 039 0 0 41 299 

ELFLA 

projekts 

“Slēpošanas/bi

atlona trases 

labiekārtošana 

rekreācijas 

pakalpojumu 

pilnveidošanai 

Alūksnes 

novada 

pašvaldībā” 

 

2
0
.0

3
.2

0
1
5
 

E
U

R
 

45 576 1 529 -1 529 0 0 0 

ERAF projekts 

“Valsts 

nozīmes 

arhitektūras 

pieminekļa 

“Vecās pils” 

renovācijas 

pabeigšana 

Alūksnes 

Mākslas skolas 

un novada 

iedzīvotāju 

vajadzībām” 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

0
.0

6
.2

0
2
5
 

  
  
  
  
  
  
  
 E

U
R

 

224 422 60 775 -18 700 0 0 42 075 

ERAF projekts 

“Rūpniecības 

ielas 

rekonstrukcija 

Alūksnes 

pilsētā 1.kārta” 

 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

E
U

R
 

71 888 13 080 -6 540 0 0 6 540 
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ERAF projekts  

“Tranzīta 

maršruta  Pils 

iela 

rekonstrukcija 

Alūksnes 

pilsētā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
3

 

E
U

R
 

1 193 338 905 198 -93 422 0 0 811 776 

AS “Simone” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas 

fonda projekta 

“Siltumtrašu 

rekonstrukcija 

un jaunu 

siltumtrašu 

izbūve 

Alūksnē” 

īstenošanai 

2
0
.0

6
.2

0
3
8

 

E
U

R
 

1 472 005 1 383 679 -58 884 0 0 1 324 795 

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 47 972 -11 997 0 0 35 975 

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 53 887 -5 003 -984 0 47 900 

ERAF projekts   

“Tranzītceļa 

P43 maršruta 

rekonstrukcija 

Alūksnes 

pilsētā” 

2
0
.0

3
.2

0
3
0
 

E
U

R
 

1 036 858 748 008 0 0 0 748 008 
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Igaunijas-

Latvijas-

Krievijas 

pārrobežu 

sadarbības 

programmas 

projekts 

„AAC”  ELRI-

191  
2
0
.0

6
.2

0
1
9
 

E
U

R
 

78 262 11 845 -11 845 0 0 0 

KPFI projekts 

“Kompleksi 

risinājumi 

Ziemeru 

pamatskolas 

ēkas siltumnīc-

efekta gāzu 

emisiju sama-

zināšanai” 

2
0
.1

2
.2

0
1
8

 

E
U

R
 

155 722 62 048 -15 512 0 0 46 536 

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 18 492 -3 038 983 0 16 437 

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 53 477 -13 369 0 0 40 108 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

“Ūdens-

saimniecības 

attīstība 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
0
.1

2
.2

0
1
7
 

  
  
  
  
  
  
 E

U
R

 

39 849 29 897 -9 965 0 0 19 932 
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Alūksnes 

novada 

Veclaicenes 

pagasta 

Kornetu 

ciemā” 

īstenošanai 

AS “Simone” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas 

fonda projekta 

“Katlu māju 

darbības 

optimizācija 

un energoefek-

tivitātes 

paaugstināšana 

Alūksnē” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
3
8

 

E
U

R
 

886 357 850 991 -35 458 0 0 815 533 

KPFI projekts 

“Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Alūksnes 

novada 

vidusskolā un 

Liepnas 

vidusskolā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
9
 

E
U

R
 

636 684 350 699 0 0 0 350 699 

ERAF projekts 

“Uzņēmēj-

darbībai 

nozīmīgu ielu 

un Brūža ēkas 

rekonstrukcija 

Alūksnes 

pilsētā” 

2
0
.1

2
.2

0
3
7
 

E
U

R
 

1 227 716 509 331 -1 227 716 0 0 0 

Igaunijas-

Latvijas-

Krievijas 

Pārrobežu 

sadarbības 

programmas 

projekts 

“Divas ainavu 

parku pērles 

Austrum-

eiropā” 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
0
.0

6
.2

0
2
4
 

  
  
  
  
E

U
R

 

110 244 48 392 -10 616 0 0 37 776 
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ELFLA 

projekts 

“Kalncempju 

pagasta 

Viktora Ķirpa 

Ates muzeja 

krājumu 

saglabāšana un 

pieejamības 

nodrošināšana 

sabiedrībai” 

2
0
.0

9
.2

0
1
9
 

E
U

R
 

275 042 275 042 -177 182 0 0 97 860 

KPFI projekts 

“Kompleksi 

risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Alsviķu PII 

“Saulīte”” 

2
0
.1

2
.2

0
1
9

 

E
U

R
 

96 475 96 474 -58 362 0 0 38 112 

KPFI projekts 

“Kompleksi 

risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Jaunalūksnes 

PII “Pūcīte”” 

2
0
.1

2
.2

0
1
6
 

E
U

R
 

97 031 97 031 -88 267 0 0 8 764 

KPFI projekts 

“Kompleksi 

risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Malienas PII 

“Mazputniņš”” 

2
0
.0

9
.2

0
2
0

 

E
U

R
 

129 081 129 080 -69 952 0 0 59 128 

KPFI projekts 

“Kompleksi 

risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Mālupes 

pamatskolas 

sporta zālē 

ēkā” 

2
0
.0

9
.2

0
2
0
 

E
U

R
 

120 165 109 360 -54 298 0 0 55 062 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

“Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Alūksnes 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

U
R

 

48 780 48 780 -4 860 0 0 43 920 
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novada 

Jaunlaicenes 

ciemā” 

īstenošanai 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai   

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 36 903 -9 219 0 0 27 684 

 SIA 

“Alūksnes 

slimnīca” 

pamatkapitāla 

palielināšanai  

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 78 206 -15 630 0 0 62 576 

ERAF projekts 

“Uzņēmēj-

darbībai 

nozīmīgu ielu 

un Brūža ēkas 

rekonstrukcija 

Alūksnes 

pilsētā” * 

2
0
.1

2
.2

0
4
1
 

E
U

R
 

1 722 380 0 -121 095 0 0 1 601 285 

KPFI projekts 

“Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisijas 

samazināšanai 

Ilzenes 

pamatskolā” * 

2
0
.0

3
.2

0
2
1
 

E
U

R
 

173 669 0 -80 905 1 0 92 765 
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KPFI projekts 

“Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Mālupes 

pamatskolā” * 

2
0
.0

6
.2

0
2
1
 

E
U

R
 

237 248 0 -105 493 1 0 131 756 

KPFI projekts 

“Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Jaunannas 

Mūzikas un 

mākslas 

pamatskolā” * 

2
0
.0

3
.2

0
2
1

 

E
U

R
 

279 551 0 -133 641 0 0 145 910 

SIA “Rūpe”  

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

“Alūksnes 

novada 

Alsviķu 

pagasta 

Alsviķu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība” 

īstenošanai* 

2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

E
U

R
 

75 000 0 0 0 0 75 000 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

“Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Alūksnes 

novada 

Jaunlaicenes 

ciemā” 

īstenošanai* 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

E
U

R
 

22 807 0 0 0 0 22 807 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

“Alūksnes 

novada 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

  
  
  
  
  
  
  
  
E

U
R

 

74 997 0 0 0 0 74 997 
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Alsviķu 

pagasta 

Strautiņu 

ciema ūdens-

saimniecības 

attīstība” 

īstenošanai* 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

“Alūksnes 

novada Ilzenes 

pagasta 

Jaunzemu 

ciema ūdens-

saimniecības 

attīstība” 

īstenošanai* 

2
0
.1

2
.2

0
2
5

 

E
U

R
 

73 920 0 0 0 0 73 920 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

“Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Alūksnes 

novada 

Mārkalnes 

pagasta 

Mārkalnes 

ciemā” 

īstenošanai* 

2
0
.1

2
.2

0
1
8

 

E
U

R
 

24 060 0 0 0 0 24 060 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

ERAF projekta 

“Alūksnes 

novada Zeltiņu 

pagasta Zeltiņu 

ciema ūdens-

saimniecības 

attīstība” 

īstenošanai* 

2
0
.1

2
.2

0
2
5

 

E
U

R
 

63 946 0 0 0 0 63 946 

Iekārtu iegāde 

 

 

 

 3
1
.1

2
.2

0
1
6
 

E
U

R
 

1 524 1 461 0 -1 461 0 0 
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Kopā 

x
   

17 140 992 8 886 998 -2 871 057 -1 459 1 196 9 481 641 

 

* 2015.gada laikā tika saņemti aizņēmumi vai to daļa 

 

Pēc 10.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2015.gadā pilnībā segti šādi Valsts 

kases aizņēmumi: SIA “Alba 5” pamatkapitāla palielināšanai, Ziemera pagasta pamatskolas 

renovācijai, ELFLA projekta “Kalncempju pagasta slūžu tilta, autoceļa un ielas 

rekonstrukcija”, Latvijas - Šveices programmas projekta “Multifunkcionāla jauniešu 

iniciatīvas centra izveide Alūksnē”, ELFLA projekta “Slēpošanas/biatlona trases 

labiekārtošana rekreācijas pakalpojumu pilnveidošanai Alūksnes novada pašvaldībā”, 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „AAC”  ELRI-

191 un ERAF projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” īstenošanai un iekārtu (mobilo telefonu) iegādei. 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības apkopotas 11.tabulā. 

 

11.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2015.gada beigās 

M
ēr

ķ
is
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iz

ņ
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ēj
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īš
a
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a
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A
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a
k
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s 
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iņ
š 

V
a
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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

5
. 
g
a
d

a
 

sā
k

u
m

ā
, 
E

U
R

 

S
a
is

tī
b

a
s 

2
0
1

5
.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 213 431 128063 113835 

Kohēzijas fonda 

projekts „Ūdens -

saimniecības 

attīstības attīstība 

Austrumlatvijas 

upju baseinos” 

S
IA

 „
R

ū
p
e”

 

0
6
.1

1
.2

0
0
9
 

2
0
.0

6
.2

0
2
9
 

EUR 395164 292163 272015 

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 
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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) 66264 62078 

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  180000 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 52796 

ERAF projekti 

“Alūksnes novada 

Zeltiņu pagasta 

Zeltiņu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība”, 

Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta 

Alsviķu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība”,  

Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība” un 

Alūksnes novada 

Ilzenes pagasta 

S
IA

 “
R

ū
p
e”

 

0
3
.0

6
.2

0
1
5
. 

2
0
.0

4
.2

0
2
5
. 

EUR 264000 0 100000 
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Jaunzemu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība” 

 

* 2015.gada laikā tika sniegti galvojumi vai to daļa 

SPECIĀLAIS BUDŽETS (BEZ ZIEDOJUMIEM UN DĀVINĀJUMIEM)  

 

IEŅĒMUMU DAĻA  

 

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžetā ieņēmumi plānoti 

598 626 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 614 404 EUR apmērā jeb 102,64%. 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā  – 313 067 EUR. 

 

12.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2015.gada ieņēmumu izpilde 

(EUR, % pret plānu) 

Rādītāji 

Plāns  

2015.gadam 

Izpilde 

31.12.2015. % 

Dabas resursu nodoklis 35 000 50 775 145,07 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 563 626 563 629 100,00 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI 598 626 614 404 102,64 

Līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā 313 067 313 067 100,00 

PAVISAM KOPĀ 911 693 927 471 101,73 

 

 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 

2015.gada struktūra. 

 
9.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2015.gada ieņēmumu 

struktūra 

 

autoceļu 

(ielu) fonda 

līdzekļi; 

91,74% 

dabas resursu 

nodoklis;  

8,26% 
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Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta divu gadu ieņēmumu 

izpilde un 2016.gada plāns apkopots 13.tabulā. 

 

13.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014. un 2015.gada 

ieņēmumu izpilde un 2016.gada plāns (EUR) 

Rādītāji 

Budžeta izpilde Plāns 

2016.gadam 2014.gads 2015.gads 

Dabas resursu nodoklis 42 972 50 775 47 000 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 536 640 563 629 608 052 

Pārējie speciālās budžeta līdzekļi 23 0 0 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 579 635 614 404 655 052 

Līdzekļu atlikums perioda sākumā 197 577 313 067 284 481 

Pavisam kopā 777 212 927 471 939 533 

 

Pēc 13.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, 

palielinājušies autoceļu (ielu) fonda līdzekļu ieņēmumi – par 26 989 EUR. 

 

IZDEVUMU DAĻA  

 

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi tika 

plānoti 897 463 EUR apmērā, faktiskie izdevumi izpildīti 642 990 EUR jeb 71,65% apmērā. 

 

14.tabula  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2015.gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālajām kategorijām (EUR, % pret plānu) 

Funkcionālā kategorija 

Plāns  

2015.gadam 

Izpilde 

31.12.2015. % 

Ekonomiskā darbība 818 650 580 490 70,91 

Vides aizsardzība 78 813 62 500 79,30 

Kopā 897 463 642 990 71,65 

Līdzekļu atlikums 2015.gada beigās 14 230 284 481 1999,16 

Pavisam kopā 911 693 927 471 101,73 

 

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

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

atlikums 2015.gada beigās. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumu un naudas 

līdzekļu struktūra atspoguļota 10.attēlā. 
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10.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2015.gada izdevumu pēc 

funkcionālām kategorijām struktūra 

  

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

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

fonda līdzekļiem. Otrais pēc īpatsvara ir naudas līdzekļu atlikums 2015.gada beigās.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014. un 2015.gada 

izdevumu izpilde un 2016.gada izdevumu plāns apkopots 15.tabulā. 

 

15.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014. un 2015.gada 

izdevumu izpilde un 2016.gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde 
Plāns 

2016.gadam 2014.gads 2015.gads 

Ekonomiskā darbība 420 746 580 490 846 215 

Vides aizsardzība 43 399 62 500 79 088 

Kopā  464 145 642 990 925 303 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 313 067 284 481 14 230 

Pavisam kopā 777 212 927 471 939 533 

 

Pēc 15.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2015.gadā izdevumi bija lielāki 

nekā 2014.gadā. 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2015.gada izdevumu 

izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 16.tabulā. 

 

16.tabula 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2015.gada izdevumu 

izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Plāns  

2015.gadam 

Izpilde 

31.12.2015. % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 761 975 598 058 78,49 

Atalgojums 7 768 6 983 89,89 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 

sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 1 824 1 647 90,30 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 6 0 0,00 

naudas 

līdzekļu 

atlikums 

2015.gada 

beigās; 

30,67% 

vides 

aizsardzība; 

6,74% 

ekonomiskā 

darbība; 

62,59% 



42 

 

braucieni 

Pakalpojumi 713 524 562 767 78,87 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000 38 853 26 661 68,62 

Pamatkapitāla veidošana 135 488 44 932 33,16 

Kopā 897 463 642 990 71,65 

 

Savukārt, Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2015.gada 

izdevumu izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas atspoguļota 11.attēlā. 

 
11.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2015.gada izdevumu 

izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas 

 

 Pēc 11.attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka Alūksnes novada pašvaldības 

konsolidētā speciālā budžeta 2015.gada izdevumu izpildes lielākais īpatsvars ir pakalpojumu 

izdevumiem – 87,52%, nākamie izdevumi pēc īpatsvara lieluma ir pamatkapitāla veidošana – 

6,99%.  

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014. un 2015.gada  

izdevumu izpilde un 2016.gada izdevumu plāns pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

apkopots 17.tabulā. 

 

17.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta 2014. un 2015. 

izdevumu izpilde un 2016.gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2016.gads 2014.gads 2015.gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 391 646 598 058 795 252 

Atalgojums 6 331 6 983 7 078 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas  1 607 1647 1 670 

Pakalpojumi 354 867 562 767 740 793 

VSAOI un 

sociālā rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas;  

0,26% 

mācību, darba un 

dienesta 

komandējumi, 

darba braucieni; 

0,00% 

krājumi, 

materiāli, 

energoresursi, 

preces un 

inventārs;  

4,15% 

pamatkapitāla 

veidošana;  

6,99% 

pakalpojumi;  

87,52% 

atalgojums;  

1,09% 
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Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 28 841 26 661 45 711 

Pamatkapitāla veidošana 66 101 44 932 116 051 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas transferti 6 398 0 0 

Kopā 464 145 642 990 911 303 

 

 2015.gadā no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda izdalīts 

finansējums 102 885 EUR apmērā paredzamā Eiropas Savienības līdzfinansējuma pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” realizēšanai – pašvaldības 

autoceļu pārbūves projektēšanas darbiem un autoruzraudzībai, tajā skaitā Alsviķu pagasta 

pārvaldei 4 717 EUR, Annas pagasta pārvaldei 4 565 EUR, Ilzenes pagasta pārvaldei 

4 810 EUR, Jaunalūksnes pagasta pārvaldei 10 465 EUR, Jaunannas pagasta pārvaldei 

4 565 EUR, Jaunlaicenes pagasta pārvaldei 13 027 EUR, Kalncempju pagasta pārvaldei 

4 565 EUR, Liepnas pagasta pārvaldei 4 683 EUR, Malienas pagasta pārvaldei 9 529 EUR, 

Mālupes pagasta pārvaldei 4 819 EUR, Mārkalnes pagasta pārvaldei 7 341 EUR, Pededzes 

pagasta pārvaldei 4 826 EUR, Veclaicenes pagasta pārvaldei 4 828 EUR, Zeltiņu pagasta 

pārvaldei 4 717 EUR un Ziemera pagasta pārvaldei 15 428 EUR. 

 

SPECIĀLAIS BUDŽETS (ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI) 

 

IEŅĒMUMU DAĻA  

 

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieņēmumi tika plānoti 8 684 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 

14 672 EUR jeb 168,95%. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2015.gada 

sākumā 12 180 EUR apmērā. 

 

18.tabula  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) 2015.gada ieņēmumu izpilde (EUR, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 

2015.gadam 

Izpilde 

31.12.2015. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 4 250 9 364 220,09 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 4 434 5 308 119,71 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 8 684 14 672 168,95 

Līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā 
12 180 12 180 100,00 

Pavisam kopā 20 864 26 852 128,70 

 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2015.gada ieņēmumu struktūra atspoguļota 12.attēlā. 



44 

 

 
12.attēls. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2015.gada 

ieņēmumu struktūra 

 

 Pēc 12.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2015.gadā dāsnākie ziedotāji bija 

juridiskās personas, kuru ziedojumu īpatsvars veido 34,87% no 2015.gadā saņemtajiem 

ziedojumiem.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2014. un 2015.gada ieņēmumu izpilde un 2016.gada ieņēmumu plāns apkopots 19.tabulā. 

 

19.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) 2014. un 2015.gada ieņēmumu izpilde un 2016.gada ieņēmumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2016.gadam 2014.gads 2015.gads 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 8 142 9 364 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 1 866 5 308 0 

Kopā  10 008 14 672 0 

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām 14 348 12 180 17 985 

Pavisam kopā 24 356 26 852 17 985 

 

IZDEVUMU DAĻA  

  

 2015.gadā saņemtie ziedojumi izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķim un sagrupēti 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā 

budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2015.gada izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 

13.attēlā. 

 

līdzekļu 

atlikums 

2015.gada 

sākumā; 

45,36% 

ziedojumi un 

dāvinājumi, kas 

saņemti no 

juridiskām 

personām; 

34,87% 

ziedojumi un 

dāvinājumi, kas 

saņemti no 

fiziskām 

personām; 

19,77% 
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13.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) 2015.gada izdevumu izpildes pēc funkcionālajām kategorijām struktūra 

 

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

atpūtai un kultūrai – 67,23% (ziedojumi sporta pasākumiem, pilsētas svētku pasākumiem 

u.c.), izglītībai – 22,17% (ziedojumi izglītības iestādēm), pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai – 10,15% (ziedojumi Alūksnes pilsētas kapsētas labiekārtošanai). 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2014. un 2015.gada izdevumu izpilde un 2016.gada izdevumu plāns pēc funkcionālām 

kategorijām apkopots 20.tabulā. 

 

20.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2014. un 2015.gada izdevumu izpilde un 2016.gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2015.gadam 2014.gads 2015.gads 

Sabiedriskā kārtība un dienesti 0 40 0 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2 609 900 10 203 

Atpūta, kultūra un reliģija 7 352 5 961 4 445 

Izglītība 2 214 1 966 3 120 

Sociālā aizsardzība 0 0 217 

Kopā  12 175 8 867 17 985 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 12 180 17 985 0 

Pavisam kopā 24 355 26 852 0 

 

  

izglītība; 22,17% 

sabiedriskā kārtība 

un drošība; 0,45% 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana; 

10,15% 

atpūta, kultūra; 

67,23% 
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PROJEKTI 

 

Alūksnē 

 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža 

ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”, kopējās izmaksas 6 117 564 EUR, tajā skaitā 

pašvaldības līdzfinansējums ir 1 763 351 EUR. 

Projekta īstenošana devusi vairākus ieguvumus – ir rekonstruētas Brūža, Dzirnavu, 

Parka, Tirgotāju, Vidus un Dārza ielas vai to posmi, atjaunota un paplašināta Alūksnes muižas 

apbūves brūža ēka, kurā šobrīd ir izvietots Alūksnes Kultūras centrs un uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs. Te mājvietu ir raduši vairāki amatiermākslas kolektīvi un lietišķās mākslas 

studija “Kalme”. Te norisinās vērienīgi kultūras pasākumi, kā arī ir iespēja organizēt 

konferences, sanāksmes un dažādus citus pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai; 

 

 
14.attēls. Pārbūvētais Alūksnes Kultūras centrs 

 

 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Divas 

ainavu parku pērles Austrumeiropā”, kopējās izmaksas 243 676 EUR, tajā skaitā pašvaldības 

līdzfinansējums ir 24 368 EUR. 

Projekta laikā restaurēts Aleksandra paviljons, kas ir viena no vērtīgākajām Alūksnes 

muižas parka mazajām arhitektūras formām. Alūksnes Jaunajā pilī veikta izpēte un izstrādāta 

restaurācijas metodika, restaurāciju piedzīvojis Jaunās pils vējtveris. Alūksnes muzejā tapušas 

divas jaunas izglītojošās programmas, iegādāts interaktīvs elektronisks stends, pilsētā 

izvietotas jaunas informatīvās zīmes, iegādāta velorikša, izstrādāta un izdota grāmata – 

fotoalbums „Fītinghofu dzimtas mantojums Alūksnē”, bukleti, pastkartes un kopīgs buklets ar 

projekta partneriem - Pavlovskas muzejrezervātu (Krievija). Alūksnes novada muzeju 

darbinieki piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā Pavlovskā, organizēti izglītojoši 

semināri un konference par restaurāciju; 
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15.attēls. Aleksandra paviljona atklāšanas dienā 

 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Publiskās interneta pieejas punktu 

attīstība Alūksnes novadā”, kopējās izmaksas ir 90 663,20 EUR, tajā skaitā pašvaldības 

līdzfinansējums 10 879,58 EUR. 

Projekta ietvaros izveidoti 25 jauni publiskās interneta pieejas punkti, no kuriem trīs 

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

bezvadu interneta nodrošināšanai. 18 novada bibliotēkās ir uzlabotas publiskās interneta 

pieejas vietas, uzstādot papildus datortehniku un/vai paplašinot bezvadu interneta pārklājumu. 

Kopumā projekta ietvaros uzstādīti 33 datorkomplekti, 15 drukas iekārtas un 32 tīkla iekārtas. 

 

 Eiropas Ekonomiskās zonas projekts „Inovatīvi risinājumi pieejama - sociāli 

iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās”, Alūksnes pašvaldības 

līdzfinansējums 1 000 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalījās “Fonds Jūrmala - 

cilvēkam” organizētajā projektā „Inovatīvi risinājumi pieejama - sociāli iekļaujoša tūrisma 

produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās”. Tā ietvaros katrā pašvaldībā izstrādāts tūrisma 

maršruts, kas paredzēts cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām, novērtēta vides 

pieejamība tūrisma objektiem un izstrādātas rekomendācijas tās uzlabošanai, organizēti 

apmācību semināri par vides pieejamību un tās uzlabošanu; 

 

 Alūksnes novada pašvaldības projekts “Tempļakalna ielas gājēju tilta izbūve 

Alūksnes pilsētā”, kopējās izmaksas 321 095,15 EUR. 

Projekta ietvaros uzbūvēts gājēju tilts, kas savieno Pilssalu ar Kapsētas pussalu. Tilta 

būvniecībai tika izmantota speciāla uzbīdīšanas tehnoloģija, kas  nodrošināja īpaši saudzīgu 

un videi nekaitīgu būvniecības procesu. Gājēju tilts ir milzīgs ieguvums gan pilsētas 

iedzīvotājiem, gan viesiem – tas savieno nozīmīgas kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas 

veidojot jaunu tūrisma maršrutu Alūksnes pilsētā. Jaunais tilts atvieglo tūristu un vietējo 

iedzīvotāju nokļūšanu no pilsētas centra līdz Tempļakalna parkam. 
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16.attēls. Jaunais Tempļakalna ielas gājēju tilts 

 

 

2015.gadā Alūksnē īstenots arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

projekts “Alūksnes pilsdrupu konservācija un restaurācija”, kopējās izmaksas 36 210 EUR, 

tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 26 210 EUR. 

Projektā veikti Alūksnes pilsdrupu dienvidu priekšpils akmens mūra sienas  

konservācijas un restaurācijas darbi, kas nodrošinās autentisku mūra fragmenta saglabāšanu 

nākamajām paaudzēm. Projekta ietvaros tiek veikta zudušo akmens masīvu atjaunošana, 

esošo posmu konservācija, velēnu un māla hidroizolācijas ierīkošana mūra virskārtā. 

 

Alsviķu pagasts 

 

Alsviķu pagasta kultūras biedrība “Latviskais mantojums” 2015.gadā īstenoja divus 

projektus. Ar finansējumu, ko pašvaldība biedrībai piešķīrusi saskaņā ar saistošajiem 

noteikumiem “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”, īstenots projekts “Strautiņu skolas saime - Jāņa 

Grestes darba turpinātāja”. Projekta laikā pētīta J.Grestes biogrāfija un darbi, izveidota 

piemiņas vieta un organizēts sarīkojums Strautiņu pamatskolā. 

 

Pārskata gadā biedrība īstenojusi arī projektu “Alsviķu vēstures stāsti”, ko finansēja 

Vidzemes plānošanas reģions, Valsts Kultūrkapitāla fonds un VAS “Latvijas valsts meži”. 

Projekta laikā grāmatas izdošanai vākti un sagatavoti materiāli par ārpus pagasta 

dzīvojošajiem alsviķiešiem. 

 

Annas pagasts 

 

Pārskata gadā pabeigta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

projekta “Aprīkojuma iegāde Annas pagasta iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanai brīvā 

dabā” realizācija. Projekta kopējās izmaksas ir 4 680 EUR. Projekta ietvaros iegādāti 12 pāri 

nūjošanas nūju un uzstādīti 5 āra trenažieri laukumā pie Annas kultūras nama.  

 

No “Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammas 2014.–2017.gadam” līdzekļiem 2015.gadā realizēti šādi 

projekti:  
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1) “Annas kultūras nama skatītāju zāles un skatuves grīdu seguma nomaiņa un 

sanitārā mezgla remonts”, kura ietvaros nomainīts grīdas segums kultūras nama 

skatītāju zālei un skatuvei, kā arī izremontēts kultūras nama sanitārais mezgls. 

Projekta kopējās izmaksas 16 928 EUR; 

2) “Annas sporta centra WC telpu remonts”, kura ietvaros izremontēts sanitārais 

mezgls Annas sporta centrā. Projekta kopējās izmaksas  6 847 EUR; 

3) “Annas sporta centra sporta zāles apgaismojuma uzlabošana”, kura ietvaros sporta 

centra zālē uzstādīti 12 LED prožektori. Projekta kopējās izmaksas 1 469 EUR.  

 

 
17.attēls. Annas pagasta kultūras namā veikta zāles un skatuves grīdas maiņa 

 

Ilzenes pagasts 

 

Biedrība “Ilzenes attīstībai” sadarbībā ar Alūksnes Lauku partnerību, Lauku atbalsta 

dienestu un Alūksnes novada pašvaldību 2015.gada realizēja projektu “Atpūtas laukuma 

labiekārtošana un inventāra iegāde brīvdabas aktivitāšu dažādošanai Ilzenes pagastā”, 

iegādājoties un uzstādot āra trenažierus, masīvkoka solus un atkritumu urnas 3917 EUR 

vērtībā. 

Projekts deva iespēju izveidot jaunu atpūtas laukumu, kur ģimenes kopā ar bērniem 

varēs lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku, bet Ilzenes pamatskolas skolēniem būs iespēja 

to izmantot sporta stundās. 

 

 
18.attēls. Labiekārtots laukums brīvā laika aktivitātēm 
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Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstītais projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilzenes pamatskolā” pabeigts 2015.gada aprīlī. 

Projekta mērķis bija veikt energoefektivitātes pasākumus Ilzenes pamatskolā, lai samazinātu 

ēkas enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu. Projekta realizāciju veica SIA 

“Ozolmājas”. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 190 685 EUR. 

 

Pārskata gadā Ilzenes jaunieši sadarbībā ar biedrību “Ilzenes attīstībai” un ar Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centra atbalstu īstenoja netradicionālas orientēšanās sacensības „Dārgumu 

lāde Ilzenē”, kas finansējumu guva “Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā”. 

Projekta laikā sacensību dalībnieki komandās mēroja 12 km garu distanci, iepazīstot pagasta 

iedzīvotājus, to vaļaspriekus un nodarbošanās, kā arī pagasta kultūrvēsturisko vidi.  

 

Jaunalūksnes pagasts 

 

Pārskata gadā Jaunalūksnes pagastā īstenots projekts “Īpašuma “Pūcītes” teritorijas 

labiekārtošanas darbi”. Tā laikā labiekārtota pašvaldības īpašuma “Pūcītes” dīķa teritorija - 

iztīrīts dīķis, sastādīti ūdens augi un ierīkota strūklaka, apkārt izbūvēti bruģēti celiņi, uzstādīti 

soli un atkritumu urnas, veikta teritorijas apzaļumošana, izveidota “Izjūtu taka” bērniem, kā 

arī izbūvētas ūdens ņemšanas akas ugunsdrošības prasību nodrošināšanai.  

Kopējās projekta izmaksas ir 38 417 EUR, tai skaitā no Alūksnes novada pašvaldības 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļiem projekta 

īstenošanai izmantoti 19 832 EUR. 

 

 
19.attēls. Labiekārtota īpašuma “Pūcītes” teritorija 

 

Jaunannas pagasts  

 

Pārskata gadā Jaunannas pagastā realizēts projekts ar KPFI atbalstu „Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā”. Projekta 

ietvaros veikta Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas ēkas siltināšana, jumta, logu un 

durvju nomaiņa, kā arī apkures sistēmas nomaiņa un biomasas apkures katla uzstādīšana. 

Projekta kopējās izmaksas  ir 303 722 EUR. 

 

Biedrība „Interešu centrs „Jaunanna” 2015.gadā realizējusi 2 projektus:  
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1) „Sportosim kopā!”, ko 420 EUR apmērā atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība 

saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”. 

Projekta ietvaros organizētas  sporta nodarbības pagasta iedzīvotājiem; 

2) “Pededzes upes akmensdārza otrā elpa”, ko ar 265 EUR atbalstījusi Alūksnes 

novada pašvaldība, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem „Par Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem (pasākumiem)”. Projekta ietvaros atjaunoti, papildināti un sakopti 

Pededzes upes krasta akmensdārza dekoratīvie stādījumi.  

 

Jaunlaicenes pagasts 

 

Pārskata gadā Jaunlaicenes pagasta teritorijā SIA “Rūpe” īstenoja projektu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” ERAF darbības 

programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”. Tā kopējās izmaksas – 420 298 EUR. Projekta 

rezultātā nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde  un ūdens resursu aizsardzība. 

 

2015.gadā īstenots Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas finansētais projekts „Jaunlaicenes ciema 

publisko teritoriju apgaismojuma izbūve, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā”. Projekta kopējās 

izmaksas 45 732 EUR. Tā rezultātā uzstādīts ielu apgaismojums ar apgaismojuma balstiem  

un LED gaismekļiem. 

 

                
20.-21.attēli. Ierīkots ielu apgaismojums Jaunlaicenes pagastā 

 

Kalncempju pagasts 

 

Pagasta pārvalde no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļiem 2015.gadā realizēja projektu 

“Kalncempju pagasta centra teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izveide un 

labiekārtošana”, kura rezultātā pagasta centrā ierīkots ielu apgaismojums, uzstādot 11 

elektroapgaismes balstus ar ekonomiskiem LED gaismekļiem, kā arī  iegādāts dārza  mini 

traktors ar pļaušanas iekārtu pagasta centra teritorijas sakopšanai. Projekta kopējā summa - 

20 000 EUR.   
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22.attēls. Kalncempju centrā ierīkots apgaismojums 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs pārskata gadā realizējis 2  projektus:  

1) Projektu “Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājuma drošas 

eksponēšanas un glabāšanas apstākļu nodrošināšana”, kur atbalstu 4 000 EUR 

apmērā piešķīra Kultūras ministrija. Projekta ietvaros muzejā uzstādīta video 

novērošanas sistēma - 3 videonovērošanas kameras muzeja ēkās un 4 

videonovērošanas kameras muzeja teritorijā; 

2)  Projektu “Amatam ir zelta pamats”, kam atbalsts 1 200 EUR apmērā ir saņemts 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkotajā bērnu un jauniešu 

vasaras nometņu projektu konkursā. Projekta ietvaros organizēta dienas nometne 

Alūksnes novada bērniem, sniedzot iespēju apgūt seno amatu prasmes. 

 

Liepnas pagasts 

 

No Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammas Liepnas pagastā pārskata gadā īstenots projekts “Vides 

pieejamības uzlabošana Liepnas tautas namam”. Tā kopējās izmaksas bija 18 887 EUR. 

Projekta ietvaros pie Liepnas tautas nama izveidots bruģēts laukums un uzbūvēts jauns 

slieksnis un uzbrauktuve invalīdiem. 

 
23.attēls. Uzlabota vides pieejamība Liepnas tautas namam 
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Malienas pagasts 

 

2015.gadā  pašvaldība un biedrības Malienas pagastā fondu finansētus projektus 

neīstenoja, taču veikta pašvaldības autoceļu posmu asfaltbetona seguma atjaunošana:  

Pagasts-P41 (124 m – 7 353 EUR), V396-Jaunās mājas (120,3 m – 8 086 EUR) un pagasta 

piebraucamais ceļš (44,12 m – 3 032 EUR). 

 

Mālupes pagasts 

 

2015.gadā Mālupes pagastā noslēdzās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Mālupes 

pamatskolā”. Projekta gaitā siltināta ēkas fasāde, jumts, bēniņi, cokola daļa, atjaunotas un 

mainītas durvis, logi, renovēta apkures sistēma. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 

256114,55 EUR, no kurām 48,75% segti no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta.  

 

Pārskata gadā pabeigts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER 

programmas projekts „Mālupes salas labiekārtošana kultūras, sporta, brīvā laika aktivitāšu 

dažādošanai un pilnveidošanai”. Kopējās projekta izmaksas bija 4 838 EUR. Projekta laikā 

Mālupes salā izveidots pludmales volejbola laukums, uzstādīti soliņi, strītbola grozs, 

ģērbšanās kabīne un bērnu smilšu kaste. 

 

Mārkalnes pagasts 

 

2015.gadā īstenots Zivju fonda finansētais projekts „Zivju resursu pavairošana 

Alūksnes novada Lūkumīša ezerā”, kura kopējās izmaksas bija 1 000 EUR. Projekta ietvaros 

Lūkumīša ezerā ielaisti 5 000 līdaku mazuļi. 

 

 
24.attēls. Lūkumīša ezerā veikta zivju resursu pavairošana 

 

Pārskata gadā pabeigts 2014.gadā uzsāktais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai projekts „E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā”. Tā kopējās izmaksas – 

4 204 EUR. Projekta ietvaros izremontētā telpa nodrošināta ar e-grāmatu lasītājiem un e-

grāmatām, radīta iespēja lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un jaunu iemaņu apguvei. 
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Pededzes pagasts 

 

Pārskata gadā pabeigts 2014.gadā uzsāktais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai projekts „Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Pededzes pagastā”. Projekta 

kopējās izmaksas – 3 080 EUR. Tā ietvaros pagasta jaunākajai paaudzei radīta iespēja 

iepazīties ar „LEGO” konstruktoriem, savukārt vidējās paaudzes deju kolektīvam 

„Pededzieši” iegādāti latviešu un krievu tautiskie deju tērpi. 

 

Biedrībai „Pededzes nākotne” 2015.gadā noslēdzies nodibinājuma „Borisa un Ināras 

Teterevu fonds” atbalstītais projekts „Pededzes sabiedriskā centra labiekārtošana” ar kopējām 

izmaksām 2 839 EUR, kas izmantotas mājturības telpas izveidei. 

 

Piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības projektā „Latvijas iedzīvotāji kopā 

nākotnes mežam” Meža attīstības fonda finansēto „Meža dienu - 2015” ietvaros, sakārtota 

Pededzes centra saliņa - atjaunots gājēju tiltiņš, uzstādītas masīvkoka āra mēbeles - galds un 

soli, izveidoti jauni dekoratīvie stādījumi. Projekta kopējās izmaksas 600 EUR. 

 

 
25.attēls. Labiekārtojums Pededzes centra saliņa 

 

Valmieras novada fonda organizētajā un Kultūras ministrijas finansētajā projektu 

konkursā īstenots biedrības „Pededzes nākotne” projekts „Caur deju uz sapratni” ar kopējām 

izmaksām 1 590 EUR. Projekta centrālais pasākums - deju diena ar deviņu mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvu no piecām apdzīvotām vietām līdzdalību. 

 

Veclaicenes pagasts 

 

Pārskata gadā īstenots Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas projekts “Ārējā apgaismojuma tīkla izbūve 

Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā”. Projekta kopējās izmaksas 12 058 EUR. Tā rezultātā 

uzstādīts ielu apgaismojums ar apgaismojuma balstiem un LED gaismekļiem. 

 

Latviešu – igauņu kultūras biedrība “Stīga – Keel” ar Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 600 EUR apmērā īstenoja projektu “Starpvalstu (Latvijas, Igaunijas) senioru 

vokālo ansambļu sadziedāšanās “Kad vējo krizantēmu smarža”. Projekta ietvaros organizēts 

pasākums – apmācības senioru vokāliem ansambļiem un veicināta Igaunijas - Latvijas senioru 

vokālo ansambļu sadarbība un izglītošana. 
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Projektu “Igauņu dienas Veclaicenē” īstenoja Veclaicenes pagasta pārvalde ar 

900 EUR lielu Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta ietvaros saglabāta un 

sekmēta Latvijas un Igaunijas sadarbības norišu organizēšana un dažādošana, kultūras 

izzināšanā un savstarpējā radošuma attīstībā, veicināta atpūta dabai draudzīgā atmosfērā. 

 

 
26.attēls. Pasākums “Igauņu dienas Veclaicenē” 

 

Zeltiņu pagasts 

 

Pārskata gadā realizēts Alūksnes novada pašvaldības kultūras programmā atbalstītais 

projekts Otrais Jokdaru festivāls “Vajag tik rakt”, kas veltīts novadnieka Edgara Liepiņa 

piemiņai. Projekta laikā sagatavotas divas video filmas, kas rādītas festivāla atklāšanas dienā, 

un organizēts festivāls. 

 

 
27.attēls. Otrais Jokdaru festivāls “Vajag tik rakt” 

 

Zeltiņu pagastā 2015.gadā no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļiem realizēts projekts 

“Zeltiņu pagasta publisko teritoriju apgaismojuma pārbūve”. Pagasta centrā uzstādīti deviņi 

LED gaismekļi virzienā no veikala uz daudzdzīvokļu mājām, kur atrodas ģimenes ārsta 

prakse, Zeltiņu pagasta bibliotēka un pasta nodaļa. Septiņi LED gaismekļi uzstādīti Zeltiņu 
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estrādē, lai nodrošinātu brīvdabas pasākumu norises kvalitāti. Kopējās projekta izmaksas 

sastāda 30700 EUR. Projektu veica SIA “MARITEC”. 

 

Biedrība “Sporta klubs Zeltiņi” realizēja divus projektus, ko līdzfinansēja Alūksnes 

novada pašvaldība, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem “Par Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”: 

1) Zeltiņu pagasta atklātās krosa skriešanas seriāla sacensības “Mizojam, ka prieks”, 

kas norisinājās visas vasaras garumā no 2015.gada 30.maija līdz 29.augustam. 

Sacensības notika 4 posmos dažādās trasēs un kopā tajās 6 vecuma grupās piedalījās  

86 dalībnieki; 

2) Fotoizstāde “Zeltiņpuika Kristers”, kas veltīta aktīvam jaunietim Kristeram 

Zariņam, kuru pieminot un godinot, projekta ietvaros tapusi ceļojoša fotoizstāde ar 

Kristeram zīmīgām fotogrāfijām. 

 

Ziemera pagasts 

 

Biedrība „Alūksnes novada attīstībai” ar Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 430 EUR īstenoja projektu „Rotaļas un atpūta patīkamā vidē”, rezultātā 

veikta bērnu rotaļu laukuma apzaļumošana. 

 

 
28.attēls. Veikta bērnu rotaļu laukuma apzaļumošana 
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IZGLĪTĪBA 

 

IZGLĪTOJAMO SKAITS  

 

21.tabula 

Izglītojamo skaits Alūksnes novada izglītības iestādēs 2013., 2014. 2015.gada 

1.septembrī 

Izglītības iestāde 2013.gada 

1.septembrī 

2014.gada 

1.septembrī 

2015.gada 

1.septembrī 

1.-12. 

klasēs 

pirmsskolas 

izglītības 

programmā 

1.-12. 

klasēs 

pirmsskolas 

izglītības 

programmā 

1.-12. 

klasēs 

pirmsskolas 

izglītības 

programmā 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

345 - 327 - 332 - 

Alūksnes novada 

vidusskola 

262 8 230 11 227 9 

Liepnas vidusskola 84 17 82 13 74 15 

Bejas pamatskola 96 5 90 8 78 7 

Ilzenes pamatskola 52 12 43 11 34 9 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

37 27 43 24 38 22 

Jaunlaicenes 

pamatskola 

52 23 46 27 46 26 

Malienas pamatskola 53 - 60 - 57 - 

Mālupes pamatskola 46 24 36 15 38 18 

Mārkalnes pamatskola 48 11 48 10 39 8 

Pededzes pamatskola 64 23 60 23 59 23 

Strautiņu pamatskola 107 - 101 - 99 34 

Ziemeru pamatskola 79 11 72 12 65 10 

Liepnas 

internātpamatskola 

72 20 80 19 76 16 

Alūksnes pilsētas 

sākumskola 

356 - 381 - 388 - 

KOPĀ SKOLĀS 1753 181 1699 173 1650 197 

 

Alūksnes PII „Cālis” 50 48 48 

Alūksnes PII 

„Pienenīte” 

132 142 140 

Alūksnes PII 

„Sprīdītis” 

218 209 203 

Alsviķu PII „Saulīte” 32 37 43 

Jaunalūksnes PII 

„Pūcīte” 

42 40 40 

Malienas PII 

„Mazputniņš” 

42 33 39 

Strautiņu PII 

„Zemenīte” 

43 39 pievienots Strautiņu 

pamatskolai 

KOPĀ PII 559 548 513 

    

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

628 619 608 

Alūksnes Mūzikas 295 316 307 
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skola 

Alūksnes Mākslas 

skola 

157 184 171 

 Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

349 352 432 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

(profesionālās ievirzes 

izglītības programmas) 

108 99 112 

Smiltenes tehnikuma 

Alsviķu teritoriālā 

struktūrvienība 

127 136 157 

Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības 

akadēmijas Alūksnes 

filiāle 

150 146 140 

 

Izglītības iestāžu akreditācija 

 

 2015.gadā skolu darbības kvalitāte tika izvērtēta Alūksnes Mūzikas skolā. Uz sešiem 

gadiem akreditētas 11 profesionālās ievirzes izglītības programmas: “Sitaminstrumentu 

spēle”, ,,Klavierspēle”, ,,Akordeona spēle”, ,,Vijoļspēle”, ,,Kokles spēle”, ,,Flautas spēle”, 

,,Klarnetes spēle”, ,,Saksofona spēle”, ,,Eifonija spēle”, ,,Trompetes spēle” un ,,Kora klase”. 

 

IZGLĪTOJAMO PANĀKUMI  

 

Mācību priekšmetu valsts olimpiādes  

 

2014./2015.mācību gadā Alūksnes novadā notika novada posmi 11 valsts olimpiādēm 

9 mācību priekšmetos, kurās piedalījās 225 izglītojamie no 14 novada skolām. Godalgotās 

vietas ieguva 64 Alūksnes novada izglītojamie. 

Lielākais izglītojamo skaits - 93 izglītojamie - piedalījās matemātikas olimpiādē. 

Vidusskolas posmā maz dalībnieku bija vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas olimpiādēs. 

 

22.tabula 

Izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 

2014./2015.mācību gadā 

Skola Novadā 

1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinības 

raksts 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

11 10 8 14 

Alūksnes novada vidusskola 0 1 0 0 

Liepnas vidusskola 0 1 0 0 

Bejas pamatskola 0 0 0 1 

Ilzenes pamatskola 2 0 2 1 

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

1 0 0 0 

Jaunlaicenes pamatskola 0 1 0 0 
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Strautiņu pamatskola 1 3 2 0 

Ziemeru pamatskola 0 1 0 0 

Alūksnes pilsētas sākumskola 1 1 0 1 

Liepnas internātpamatskola 0 0 0 1 

Kopā 16 18 12 18 

 

23.tabula 

Panākumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 2015.gadā 

Izglītības iestāde Klase Olimpiāde  Rezultāts 

valstī 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

12. Latviešu valoda un 

literatūra 

II vieta 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

11. Latviešu valoda un 

literatūra 

Atzinība 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

12. Vēsture Atzinība 

 

Pamatojoties uz noteikumiem „Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus 

finansējuma  piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un 

pedagogiem”, 2015.gadā naudas balvas piešķirtas 64 izglītojamajiem 5. – 12.klašu grupā no 

vienpadsmit izglītības iestādēm par iegūtajām godalgotajām vietām, kopējā summa 

3460 EUR. 

 

24.tabula 

Valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu rezultāti 12.klasē 2015.gadā 

 Vidējais 

rādītājs 

valstī, % 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzijā, % 

Alūksnes 

novada 

vidusskolā, % 

Liepnas 

vidusskolā, % 

Matemātika 43,6 54,09 34,54 25,31 

Latviešu valoda 48,7 68,31 40,25 40,29 

Angļu valoda 54,1 66,24 56,75 36,43 

Krievu valoda 71,8 76,50 72,78 33,98 

Vēsture 47,5 - 52,42 - 

Bioloģija  62,5 72,73 - - 

Ķīmija 65,6 69,33 - - 

Fizika 50,3 53,76 - - 

 

25.tabula 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasē 2015.gadā 

Izglītības iestāde 

Latviešu 

valoda Matemātika 

Latvijas 

vēsture Angļu valoda 

Krievu 

valoda 

balles 

apgu-

ves 

koefi-

cients balles 

apgu-

ves 

koefi-

cients balles 

apgu-

ves 

koefi-

cients balles 

apgu-

ves 

koefi-

cients balles 

apgu-

ves 

koefi-

cients 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 5,31 0,57 6,33 7,13 7,13 0,75 7,34 0,74 7,26 0,73 

Alūksnes novada  

vidusskola 4,96 0,54 5,04 5,76 5,76 0,6 5,5 0,55 7,37 0,74 

Liepnas vidusskola 6,5 0,68 5,8 6,6 6,6 0,7 7,86 0,77 5 0,54 
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Bejas pamatskola 5,33 0,56 5,11 5,56 5,56 0,59 4,5 0,4 7,14 0,71 

Ilzenes pamatskola 6,54 0,67 6,36 6,73 6,73 0,7 4,8 0,47 6,67 0,67 

Jaunannas Mūzikas 

un mākslas 

pamatskola 5,87 0,62 7,12 6,5 6,5 0,71 6,88 0,69 0 0 

Jaunlaicenes 

pamatskola 6,25 0,66 7 6,5 6,5 0,67 5,5 0,53 7 0,71 

Malienas pamatskola 6,5 0,68 5,66 5,5 5,5 0,57 4,5 0,42 6,5 0,64 

Mālupes pamatskola 7 0,73 7 7 7 0,76 0 0 8 0,83 

Mārkalnes 

pamatskola 6 0,64 4,83 6,5 6,5 0,73 4,5 0,65 5,67 0,61 

Pededzes pamatskola  5,85 0,64 5,85 7,71 7,71 0,8 6,75 0,68 8,33 0,84 

Strautiņu pamatskola 6,3 0,64 7,2 6,7 6,7 0,69 6,83 0,67 6,75 0,64 

Ziemeru pamatskola 6,41 0,69 6,41 6,25 6,25 0,66 5,33 0,51 0 0 

Liepnas 

internātpamatskola 5,08 0,54 4,91 5,58 5,58 0,58 4,71 0,46 6,6 0,67 

Vidēji novadā 5,99 0,63 6,04 6,43 6,43 0,68 5,36 0,54 5,88 0,6 

 

 

26.tabula 

9.klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventi Vidusskolās Profesionālajās skolās, 

tehnikumos un koledžās 

Mācības 

neturpina Gads Skaits  

2015.gads 165 57% 38% 5% 

2014.gads 164 46% 50% 4% 

2013.gads 193 48% 41% 11% 

 

27.tabula 

12.klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventi Augstskolās Profesionālajās skolās, 

tehnikumos, koledžās 

Strādā Neturpina 

mācības, nav ziņu Gads Skaits 

2015.gads 106 53% 23% 17% 7% 

2014.gads 105 50% 19% 23% 8% 

2013.gads  150 47% 22% 19% 12% 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA  

 

 2014./2015.mācību gadā no valsts mērķdotācijas finansētas 67 interešu izglītības 

programmas (266 stundas), no pašvaldības budžeta - 21 interešu izglītības programma (83 

stundas mazpulku darbībai un sportam). 

 2014./2015.mācību gadā 82% 1.-12.klašu skolēnu bija iesaistījušies savas skolas 

piedāvātajās interešu izglītības programmās, 23% skolēnu iesaistījušies profesionālās ievirzes 

izglītības programmu apguvē, bet 16% skolēnu nebija iesaistījušies nevienā ārpusskolas 

nodarbībā. 
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PANĀKUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ 2015.GADĀ 

VIDZEMES NOVADĀ UN VALSTĪ  

           

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos piedalījās 24 kolektīvi ar 583 

dalībniekiem - pūtēju orķestris (50 dalībnieki), kori (142 dalībnieki), mūsdienu deju kolektīvs 

(18 dalībnieki), tautas deju kolektīvi (343 dalībnieki), teātra māksla (9 dalībnieki), vizuālā 

māksla (9 dalībnieki), lietišķā māksla (12 dalībnieki). 

 

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos pūtēju orķestru skate: 

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

programmā, 1.pakāpe defilē programmā. 

 

Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis” Vidzemes novadā: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1.pakāpe, 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola – 2.pakāpe. 

 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un 

popgrupu festivāls - konkurss: 

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālais ansamblis – 2.pakāpe. 

 

Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss ,, Rakstu darbi”  Vidzemes novadā: 

Liepnas vidusskola - 2.pakāpe diviem audzēkņiem un laureāta tituls valstī, 

Alūksnes Mākslas skola - 2.pakāpe diviem audzēkņiem, 

Alūksnes novada vidusskola – 2.pakāpe, 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija – 2.pakāpe, 

Strautiņu pamatskola – 2.pakāpe. 

 

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku tērpu kolekciju skate-konkurss 

„Rakstu darbi” Vidzemē: 

Alūksnes pilsētas sākumskola – 2.pakāpe. 

 

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku skatuves runas un mazo formu 

konkurss: 

Malienas pamatskola – 1.pakāpe diviem audzēkņiem, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1.pakāpe diviem audzēkņiem un mazajai formai, 

Strautiņu pamatskola – 2.pakāpe. 

 

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku koru atlases skate: 

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

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 7.-9.klašu koris - 1.pakāpe, 

Ziemeru un Jaunlaicenes pamatskolas 5.-9.klašu koris – 1.pakāpe, 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 5.-9.klašu koris – 2.pakāpe, 

Alūksnes novada vidusskolas zēnu koris – 2.pakāpe. 

 

XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku tautas deju kolektīvu  atlases skate: 

Alūksnes pilsētas sākumskolas 1.-2.klase – 1.pakāpe, 

Alūksnes pilsētas sākumskolas 3.-4.klase – 1.pakāpe, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 1.-2.klases 2 kolektīvi – 1.pakāpe, 

Bejas pamatskolas 1.-4.klase – 1.pakāpe, 

Liepnas vidusskolas 1.-4.klase – 1.pakāpe, 
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Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 1.-4.klase -  1.pakāpe, 

Ziemeru pamatskolas 1.-4.klase – 1.pakāpe, 

Malienas pamatskolas 1.-4.klase – 1.pakāpe, 

Strautiņu pamatskolas 1.-4.klase - 2.pakāpe, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 3.-6.klase  – laureāts, 

Pededzes pamatskolas 3.-6.klase - 1.pakāpe, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 5.-9.klase – 1.pakāpe, 

Pededzes pamatskolas 5.-9.klase – 1.pakāpe, 

Liepnas vidusskolas 5.-9.klase – 1.pakāpe, 

Malienas pamatskolas 5.-9.klase – 1.pakāpe, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 7.-9.klase – 1.pakāpe, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 10.-12.klase – 1.pakāpe, 

Liepnas vidusskolas 10.-12.klase  - 1.pakāpe. 

 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju kolektīvu atlases 

skate: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – 1.pakāpe. 

 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA 

 

IZGLĪTOJAMO PANĀKUMI  ALŪKSNES PILSĒTAS BĒRNU UN 

JAUNATNES SPORTA SKOLĀ 

 

 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā 2014./15.mācību gadā bija 358 

audzēkņi, tajā skaitā 290 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās - basketbols, 

biatlons, vieglatlētika, džudo un 68 audzēkņi interešu izglītības programmās - volejbols, 

futbols, džudo un “Iepazīsti sporta veidus!”. Septiņi  audzēkņi bija Latvijas izlases dalībnieki 

vai kandidāti. 

28.tabula 

Sasniegumi vieglatlētikas sacensībās 

Sacensības Rezultāts 

Madonas Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas (BJSS) 

čempionāts „C” grupai 

2.v.-1; 4.v.-1;5.v.-1; 6.v.-2; 7.v.-2; 8.v.-2; 10.v.-3; 13.v.-1; 

14.v.-3; 16.v.-2; 17.v.-1;19.v.-1; 21.v.-2; 24.v.-2; 26.v.-1; 

31.v.-1; 32.v.-1 

Starptautiskās sacensības 

“Valmiera-Valga”  

2.v.-1; 9.v.-1; 14.v.-1 

Madonas BJSS čempionāts 

„B” grupai 

2.v.-3; 3.v.-5; 4.v.-1; 5.v.-4; 6.v.-3; 7.v.-3; 8.v.-1; 9.v.-3; 

10.v.-4; 11.v.-1; 12.v.-4; 13.v.-2; 14.v.-1; 15.v.-2; 16.v.-1; 

17.v.-1; 18.v.-1 

Madonas BJSS čempionāts 

„D” grupai 

3.v.-2; 4.v.-1; 6.v.-1; 7.v.-2; 8.v.-1; 9.v.-2; 12.v.-1 

Latvijas studentu atklātās 

ziemas meistarsacīkstes 

7.v.-1 

Madonas BJSS čempionāts 

junioriem 

 2.v.-2; 3.v.-1; 4.v.-2; 7.v.-1; 9.v.-2; 10.v.-1; 11.v.-1; 13.v.-1; 

14.v.-1; 16.v.-1; 20.v.-1; 22.v.-1 

Madonas BJSS čempionāts 

„A” grupai 

5.v.-1; 6.v.-2; 8.v.-2; 9.v.-1; 10.v.-2; 11.v.-2; 12.v.-1; 16.v.-

1; 17.v.-2; 21.v.-1; 22.v.-1; 23.v.-1 

Madonas BJSS atklātais 

čempionāts daudzcīņā  

2.v.-1; 3.v.-1; 7.v.-1; 8.v.-1; 9.v.-1; 19.v.-1; 20.v.-1 

Jēkabpils sporta skolas 4.v.-2; 13.v.-1; 14.v.-2; 15.v.-1 
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sacensības daudzcīņā  

Madonas BJSS atklātais 

ziemas čempionāts daudzcīņā 

1.v.-1; 3.v.-1; 4.v.-1; 6.v.-2; 7.v.-1; 8.v.-1; 9.v.-1; 11.v.-1; 

12.v.-1; 14.v.-1; 15.v.-1 

“Skrien Latvija 2015” 1.v.-1; 19.v.-1 

Apes un Alūksnes novadu 

skolu pavasara kross 

1.v.-2; 2.v.-1; 3.v.-1; 4.v.-1; 5.v.-1; 6.v.-3; 7.v.-1; 8.v.-2; 

9.v.-1; 10.v.-1; 11.v.-1; 15.v.-1; 18.v.-1 

“Top” ielu stafetes 2.v.-1; 4.v.-1; 6.v.-1 

“Valmieras spēles” 5.v.-1; 6.v.-1; 10.v.-1; 13.v.-1; 14.v.-1 

Gulbenes pilsētas atklātās  

sacensības pieaugušajiem 

1.v.-5; 2.v.-2; 3.v.-5; 4.v.-5; 7.v.-2; 8.v.-1; 9.v.-1; 11.v.-2 

Valgas atklātās 

meistarcacīkstes 

3.v.-1; 7.v.-1; 11.v.-1; 16.v.-2 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 12.v.-1 

Latvijas čempionāts 

vieglatlētikā junioriem 

3.v.-1 

Valgas atklātās vieglatlētikas 

sacensības 

2.v.-1; 5.v.-1; 6.v.-1; 7.v.-1; 9.v.-1; 13.v.-3 

“Smiltenes apļi 2015” 4.v.-1; 5.v.-2; 6.v.-3; 8.v.-1; 9.v.-2; 10.v.-1; 11.v.-3 

“Gulbenes apļi  2015” 1.v.-2; 2.v.-1; 3.v.-1 

Carnikavas rudens krosa 

sacensības, Latvijas 

čempionāts vieglatlētikas 

krosā 

2.v.-2; 4.v.-2; 7.v.-2; 9.v.-1; 10.v.-1; 12.v.-3; 13.v.-1; 14.v.-

1; 15.v.-1; 24.v.-2; 25.v.-1; 35.v.-1; 36.v.-1  

 

29.tabula 

Sasniegumi biatlonā 

Sacensības Rezultāts 

Latvijas kausa izcīņa 1.kārta 2.v.-2; 3.v.-1;4.v.-1;6.v.-1; 9.v.-1; 10.v.-1 

Latvijas kausa izcīņa 2.kārta 1.v.-1; 2.v.-2; 3.v.-1; 7.v.-1; 14.v.-1; 16.v.-1 

Latvijas čempionāts 

slēpošanā 

3.v.-3; 4.v.-1; 6.v.-1; 7.v.-1; 9.v.-1; 32.v.-1; 42.v.-1; 44.v.-1 

Latvijas čempionāts biatlonā 

junioriem/jauniešiem 1.kārta 

1.v.-6; 2.v.-2; 4.v.-1; 5.v.-1; 7.v.-1; 9.v.-2 

Eiropas čempionāts 

junioriem, Otepe (Igaunija) 

34.v.-1; 35.v.-1; 37.v.-1; 46.v.-1 

Pasaules čempionāts biatlonā 

jauniešiem/junioriem, 

Raubiči/Minska 

(Baltkrievija) 

11.v.-2; 15.v.-1; 19.v.-1; 25.v.-1; 28.v.-1; 32.v.-1; 43.v.-1; 

55.v.-1 

Latvijas čempionāts biatlonā 

junioriem/jauniešiem 2.kārta 

1.v.-5; 2.v.-4; 4.v.-3; 5.v.-3; 6.v.-2; 7.v.-3; 8.v.-3; 9.v.-1; 

10.v-2; 12.v.-1; 15.v.-1; 21.v.-1 

Latvijas kauss biatlonā 1.v.-3; 2.v.-2; 3.v.-2; 4.v.-1; 9.v.-2; 10.v.-1; 12.v.-1; 16.v.-2; 

20.v.-2 

Cēsu  balvas izcīņa biatlonā 1.v.-2; 3.v.-1; 6.v.-1; 7.v.-1; 8.v.-1; 16.v.-1 

Cēsu  balvas izcīņa šaušanas 

vingrinājumos 

1.v.-2; 3.v.-1; 6.v.-1; 7.v.-2 

Madonas BJSS sacensības 

vasaras biatlonā  

1.v.-4; 2.v.-1; 3.v.-2; 4.v.-2; 7.v.-2 

Baltic Biatlon Cup, Otepe 

(Igaunija) 

1.v.-1; 2.v.-2; 4.v.-1; 8.v.-1; 9.v.-2; 11.v.-1; 13.v.-1; 14.v.-1; 

17.v.-1; 18.v.-1 
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Cēsu balvas izcīņa biatlonā 1.v.-1; 2.v.-3; 3.v.-1; 4.v.-1; 5.v.-2; 6.v.-1; 7.v.-1; 9.v.-1; 

12.v.-1 

Latvijas čempionāts biatlonā 1.v.-1; 2.v.-2; 3.v.-7; 4.v.-3; 6.v.-1; 7.v.-1; 8.v.-1; 9.v.-1; 

10.v.-2; 11.v.-1; 12.v.-1 

 

30.tabula 

Sasniegumi džudo 

Sacensības Rezultāts 

Latvijas meistarsacīkstes 

U-18 

1.v.-1; 5.v.-1 

Jaungada džudo turnīrs 1.v.-1; 2.v.-2; 3.v.-7; 5.v.-2; 7.v.-6 

Latvijas meistarsacīkstes 

U-21 

1.v.-1; 2.v.-1; 3.v.-1 

LSPA atklātais džudo turnīrs 1.v.-2; 2.v.-1; 3.v.-1 

Starptautiskais džudo turnīrs 

„Saulkrasti – 2015” 

1.v.-5; 2.v.-7; 3.v.-4;  

XII Starptautiskais džudo 

turnīrs U-21, Tartu (Igaunija) 

2.v.-1; 3.v.-1 

Džudo turnīrs „Sigulda 2015” 2.v.-2; 5.v.-5; 5.v.-2; 7.v.-5 

Latvijas meistarsacīkstes  

U-16, U-14 

3.v.-2; 5.v.-3; 7.v.-1 

Džudo turnīrs „Lootuste Sliai 

IV etapp”, Antsla (Igaunija) 

1.v.-5; 2.v.-5; 3.v.-5 

Džudo turnīrs „Lootuste Sliai 

V etapp”, Lullemae (Igaunija) 

1.v.-6; 2.v.-6; 3.v.-1 

IV Starptautiskās džudo 

sacensības „KYODAI” 

1.v.-1; 3.v.-3; 5.v.-2; 7.v.-1 

XV Starptautiskās džudo 

sacensības „Narva Cup 

2015”, Narva (Igaunija) 

1.v.-1; 2.v.-1; 3.v.-2 

Rīgas pilsētas starptautiskais 

kauss džudo cīņā 2015 

1.v.-1 

Starptautiskais džudo turnīrs 

“Zelta rudens 2015”  

1.v.-1; 2.v.-2; 3.v.-6; 5.v.-1 

“Latvijas kauss komandām 

2015” džudo sacensības 

3.v.-1 

“Jelgavas atklātās 

meistarsacīkstēs džudo” 

3.v.-3; 4.v.-1 

Bērnu džudo festivāla “Lido 

– 2015” 

1.v.-2; 3.v.-3; 4.v.-1; 5.v.-3 

XVII Kaimu KEERAK 

Starptautiskās bērnu džudo 

dienas, Tartu (Igaunija) 

1.v.-1; 3.v.-2; 5.v.-1; 9.v.-2 

Starptautiskais džudo turnīrs 

“Latvian OPEN” 

pieaugušajiem 

3.v.-1 

LSPA atklātais džudo turnīrs  2.v.-2; 3.v.-2 

XV Starptautiskais 

Ziemassvētku džudo turnīrs 

2015 

1.v.-2; 2.v.-1; 3.v.-7; 5.v.-4; 7.v.-10 
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31.tabula 

Sasniegumi basketbolā 

Sacensības Rezultāts 

U-19 LJBL 2.divīzija 17.vieta   

U-16 LJBL 2.divīzija 25.vieta   

U-14 LJBL 2.divīzija 14.vieta   

U-14 LJBL 2.divīzija, meitenes 9.vieta       

U-12 LJBL 38.vieta   

U10 LJBL MINI KAUSS 34.vieta    

U-19 LJBL 2.divīzija piedalās 

U-17 LJBL 2.divīzija piedalās 

U-15 LJBL 2.divīzija piedalās 

U-15 LJBL meitenes piedalās 

U-13 LJBL MINI piedalās 

U-13 LJBL MINI meitenes piedalās 

U-11 LJBL MINI KAUSS piedalās 

U-10 LJBL MINI KAUSS piedalās 

 

32.tabula 

Sasniegumi futbolā 

Sacensības Rezultāts 

Ziemeļaustrumu Vidzemes jauniešu čempionāts U-16 6.vieta 

Ziemeļaustrumu Vidzemes jauniešu čempionāts U-18 piedalās 

Ziemeļaustrumu Vidzemes jauniešu čempionāts U-16 piedalās 

Ziemeļaustrumu Vidzemes jauniešu čempionāts U-14 piedalās 

Ziemeļaustrumu Vidzemes jauniešu čempionāts U-9 piedalās 

 

IZGLĪTOJAMO PANĀKUMI  ALŪKSNES MŪZIKAS SKOLĀ 

 

2015./2016.mācību gadā Alūksnes Mūzikas skolā mācības uzsāka 264 skolēni 

profesionālās ievirzes izglītības programmās, tai skaitā Alūksnē - 217 audzēkņi, Apē - 33 

audzēkņi, Mālupē - 8 audzēkņi un Ziemeros - 6 audzēkņi. 

Nozīmīgākais notikums 2015.gadā bija Alūksnes Mūzikas skolas 70 gadu jubilejas 

pasākumi, kas aizsākās ar koncertu ciklu oktobrī. 

 Pārskata gadā skolas audzēkņi un pedagogi turpinājuši savas radošās aktivitātes 

sekmīgi apliecināt dažādos reģionālos, valsts un starptautiskos konkursos, kuros individuāli 

piedalījās 53 skolas audzēkņi, tai skaitā starptautiskos konkursos un festivālos – 5 dalībnieki, 

valsts konkursu 2. un 3. kārtās - 18 audzēkņi. 

 

33.tabula 

Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi 2015.gadā 

Pasākums Rezultāts 

Dalība Starptautiskajos konkursos 

IV Starptautiskais Jāņa Norviļa jauno pianistu 

konkurss Madonā 

Atzinības raksts  

XXVI Starptautiskais konkurss “Trompetistu talanti- 

2015” Tallinā 

Diploms  

 

Dalība Valsts konkursos 

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu II vieta  
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izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle –

Flautas spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārta – 

reģionālais konkurss  Cēsīs   

Diploms 

Pateicība - 3 

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle – 

Klarnetes spēle audzēkņu valsts konkursa II kārta – 

reģionālais konkurss  Cēsīs 

Pateicība  

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle – 

Saksofona spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārta – 

reģionālais konkurss  Cēsīs 

Diploms  

Pateicība  - 2 

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle –

Trompetes spēle” un “Pūšaminstrumentu spēle –

Eifonija spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārta – 

reģionālais konkurss  Cēsīs 

II vieta  

III vieta - 2 

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas  “Pūšaminstrumentu spēle –

Trompetes spēle” un “Pūšaminstrumentu spēle –

Trombona spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārta – 

reģionālais konkurss  Cēsīs 

Diploms  

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” 

audzēkņu valsts konkursa II kārta – reģionālais 

konkurss  Cēsīs 

II vieta  

Diploms  

Pateicība  

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” 

audzēkņu valsts konkursa III kārta – fināls Cēsīs 

Atzinība  

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas  “Pūšaminstrumentu spēle –

Trompetes spēle” audzēkņu valsts konkursa III kārta – 

konkurss  Rīgas 2.Mūzikas skolā 

II vieta  

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas  “Pūšaminstrumentu spēle –

Eifonija spēle” audzēkņu valsts konkursa III kārta – 

konkurss  Rīgas 2.Mūzikas skolā 

Atzinība  

Pateicība  

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas  “Pūšaminstrumentu spēle –

Flautas spēle” audzēkņu valsts konkursa III kārta – 

konkurss  Rīgas 2.Mūzikas skolā   

III vieta 

Dalība Republikas konkursos 

Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 

Diploms -  II pakāpe 

Latvijas mūzikas skolu Jauno vijolnieku konkurss 

“Dejas burvība” Bolderājas Mūzikas un Mākslas 

skolā, Rīgā 

Atzinība - 3 

IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss 

J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā 

Pateicība 

Dalība reģionālos un novadu konkursos 

IV Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno I vieta - 2 
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izpildītāju konkurss Gaujienā 

 

 

II vieta - 3 

 

III vieta 

Atzinība - 2 

Pateicība - 5 

Vidzemes reģiona mūzikas skolu kora klases 

audzēkņu solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes 

cīrulīši” A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā 

I vieta 

Atzinība 

Pateicība 

Dalība festivālos (Starptautiskos/republikas/reģionālos) un citos projektos 

Starptautiskais Ziemeļlatvijas un Dienvidigaunijas 

instrumentālo ansambļu spēles festivāls J. Cimzes 

Valkas Mūzikas skolā 

Laureāta diploms 

Austrumlatvijas reģiona kokļu mūzikas festivāls 

“Ceļā uz Dziesmu svētkiem” Valmieras Kultūras 

centrā 

Pateicība 

Vidzemes reģiona mūzikas skolu izglītības 

programmas “Klavierspēle” vecāko klašu (7.-9.klašu) 

audzēkņu koncerts  Cēsīs 

Pateicība 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu dalība 

Starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā – festivālā 

defilē programmā Paņevežā (Lietuva) 

- 

 

Vasarā tradicionāli skolas audzēkņi piedalījušies bērnu un jauniešu radošajā nometnē 

“Vītolēni” (Gaujienā), XVIII Latviešu mūzikas svētku radošās meistardarbnīcas nometnē 

(Madonā) u.c. 

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,  jaunākās un vecākās grupas vijolnieku ansambļi, 

dažādu sastāvu pūšaminstrumentu (viendabīgie, jauktie) ansambļi, sitaminstrumentu 

ansambļi, klavieru dueti, ar izciliem panākumiem skolas pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu klases audzēkņi darbojas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 

orķestrī. 

 

 
29.attēls. Sitaminstrumentu spēles audzēkņi pēc koncerta Alūksnes Kultūras centra kamerzālē  
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   IZGLĪTOJAMO PANĀKUMI  ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ 

 

2015.gadā Alūksnes Mākslas skola realizēja septiņgadīgo profesionālās ievirzes 

izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” (96 dalībniekiem) un interešu un 

tālākizglītības programmas (kopā 75 dalībniekiem): „Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas 

vecumā”, “Vizuāli plastiskā pirmklasniekiem”, “Vizuāli plastiskā māksla 2.-6.klasei”, “Vizuāli 

plastiskā māksla 7.-12.klasei”, “Vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem”. 

           Pārskata gadā skolu absolvēja 8 audzēkņi, no kuriem viens mācības turpina Rīgas 

Celtniecības koledžā. Absolventu skolas beigšanas radošos darbus recenzēja skolas absolvents, 

tagad Latvijas Mākslas akadēmijas funkcionālā dizaina specialitātes students Jānis Jaunzems. 

 

 
30.attēls. 2015.gada absolventi un skolotāji kopā ar recenzentu Jāni Jaunzemu 

 

 Nozīmīgākie sasniegumi konkursos: divi 2.pakāpes diplomi par grupu darbu vizuālās 

un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Rakstu darbi”. Viena audzēkne ar savu darbu 

Satiksmes  ministrijas rīkotajā konkursā “Mans sapņu transporta līdzeklis” no vairāk nekā 400 

iesūtītajiem darbiem iekļuva godalgoto 30 skaitā. 

Vasaras prakses – plenēra ietvaros audzēkņi apmeklēja Rundāles pili, Tērvetes dabas 

parku, mākslinieka Borisa Bērziņa izstādi Rīgas Mākslas telpā, starptautisko tekstilmākslas 

izstādi izstāžu zālē “Arsenāls” un izstādi Rīgas Biržā, kā arī SIA “Raunas ceplis”, iepazīstot 

māla iegūšanas un sagatavošanas tehnoloģiskos procesus un keramikas produkcijas tapšanas 

gaitu. 

Vairāki skolotāji apmeklējuši semināru Valmieras mākslas vidusskolā 

“Starpdisciplināra pieeja radoša mācību procesa nodrošināšanai mākslas izglītībā”. Pedagogi 

piedalījušies Vidzemes novada mākslinieku darbu izstādē Valmieras muzejā un Alūksnes 

novada mākslinieku darbu izstādē “Ziedi sajūtās” Alūksnes muzejā. 

Skolu apmeklēja viesi un ekskursanti no dažādām Latvijas vietām, no Francijas, 

Krievijas, Zviedrijas, kā arī Lietuvas, Igaunijas un Somijas Latvijā akreditētie  vēstnieki.  

Mācību gada nogalē Rīgas Dizaina un  mākslas vidusskolas Pateicības rakstu saņēma 

skolas direktors Ojārs Vēliņš par skolas ieguldījumu audzēkņu radošajā izaugsmē un virzību uz 

tālākizglītību. 

2015.gads Alūksnes Mākslas skolai aizritēja nozīmīgās 25 gadu jubilejas noskaņā. Veru 

Mākslas skola no Igaunijas Alūksnes Mākslas skolas  dzimšanas dienai par godu prezentēja 



69 

 

savu audzēkņu  darbu izstādi “Zils, balts, melns”, bet pašā gada nogalē - 26.decembrī - notika 

skolas absolventu salidojums. 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, JAUNIEŠU NEFORMĀLĀ  IZGLĪTOŠANA  

ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRĀ  

 

Interešu izglītības programmas un jauniešu neformālo izglītošanu, kā arī interešu 

izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību veic Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs (ABJC). Tā darba galvenie virzieni ir: darbs ar jaunatni Alūksnes novadā, interešu 

izglītības programmu realizācija, neformālās izglītības un brīvā laika saturīgas izmantošana 

(pasākumi, akcijas, meistardarbnīcas), jauniešu brīvprātīgā darba koordinācija un 

popularizēšana, projektu darbs. 

 

Interešu izglītība  

 

2015.gada janvārī – maijā  ABJC darbojās 13 interešu izglītības programmas, kurās 

piedalījās 629 dalībnieki no pilsētas un novada skolām un nodarbības vadīja 11 pedagogi. 

2015.gadā no septembra līdz decembrim ABJC darbojas 15 interešu izglītības programmas, 

ko vadīja 14 pedagogi, piedalījās 610 dalībniekiem no pilsētas un novada skolām. 

Vairāki ABJC kolektīvi, tostarp deju kolektīva „Enku-drenku” 7 grupas, teātris 

„SnulliS” un mūsdienu deju studijas „Dejo savam priekam” piedalījās XI Latvijas skolu 

jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos. 

 

Neformālā izglītība 

 

Pārskata gadā izveidota jauniešu mūsdienu deju grupa, šaha klubs, turpina darboties 

jauniešu klubs „The Others”, darbojas Spico meiteņu un Puišu klubiņš. Aprīlī organizēts jau 

par tradīciju kļuvušais “Zaķu skrējiens”. Darbojās Brīvā laika telpa, kuru mēnesī apmeklēja 

aptuveni 200 bērni un jaunieši, notika nodarbības ar Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgo 

Kamilu Šumšalovu. 

2015. gada vasaras brīvlaikā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs bērniem un 

jauniešiem piedāvāja 13 dažādas aktivitātes, tai skaitā nometnes un nodarbības. 

  

Eiropas Brīvprātīgais darbs 

 

ES programmas „ Erasmus+” programmas ietvaros īstenots Eiropas brīvprātīgā darba 

projekts „EVS nes”, kura  laikā ABJC strādāja brīvprātīgie Kamila Šumšalova no Čehijas un 

Jiannis Dafnis no Grieķijas, organizējot dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem. 

 

Jauniešu iniciatīvas un jaunatnes darbs Alūksnes novadā 

 

2015.gada nogalē pabeigts pētījums par darbā ar jaunatni iesaistītajiem, resursiem un 

iespējām. 

Lai stiprinātu skolēnu pašpārvalžu konsultantu kompetenci, organizēts konsultantu 

seminārs. Organizēts kopīgs seminārs skolu direktoriem, skolu pašpārvalžu konsultantiem un 

jauniešiem. 

Alūksnes novada pašvaldības Jauniešu konsultatīva padome organizējusi Jaunannas 

jauniešu forumu, pēc kura Jaunannā aktivizējusies jauniešu darbība. Padomei notikušas 3 

sēdes, viens pārstāvis piedalījies Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 

iesniegto projektu vērtēšanā. 
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Lielākā jauniešu aktivitāte ārpus skolām vērojama Liepnas pagastā, kur darbojas 

Liepnas jauniešu saime, Jaunannā, kur darbojas Jaunannas jauniešu klubs „Tikšķis”, 

Veclaicenē, kur izveidojusies Veclaicenes un Jaunlaicenes jauniešu grupa „Rising Korneti”, 

Mārkalnē, kā arī periodiski ir sadarbība ar Ilzenes jauniešiem un biedrību „Ilzenes attīstībai”.  

2015.gadā ar pašvaldības papildus finansējumu tiek atbalstītas jauniešu aktivitātes 

pagastos - no aprīļa līdz novembrim Mārkalnē, Jaunannā un Veclaicenē darbojas jaunatnes 

lietu koordinatori, kuru pienākumos ietilpst nodrošināt kādas telpas pieejamību jauniešiem 

dažas stundas nedēļā, sniegt jauniešiem informāciju par iespējām, veicināt viņu dalību 

dažādos līdzdalības pasākumos, brīvprātīgajā darbā, atbalstīt jauniešu idejas un pasākumu 

īstenošanos pagastā.  

Pārskata gadā tika organizēts “Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss”, kam iesniegti 

14 projekti - 10 no pagastu jauniešiem, 4 no Alūksnes pilsētas, atbalstīti 7 projekti - 5 

pagastos, 2 Alūksnē. 

Alūksnes novada pašvaldība no aprīļa līdz septembrim īstenoja projektu „Daru pats. 

Daru citam”, kura laikā pagastu jauniešiem bija iespēja attīstīt uzņēmību, radošumu un 

piederības sajūtu savam novadam. Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Lai dotu iespēju jauniešiem tikties ar deputātiem un pašvaldības administrācijas 

pārstāvjiem neformālā gaisotnē, iepazīties un veidot labāku sadarbību nākotnē, 2015.gada 

februārī Alūksnē notika pasākums „Kafija ar politiķiem”, kurā piedalījās 35 dalībnieki. Četrās 

grupās dalībnieki diskutēja par to, kā veicināt savstarpējo sapratni starp jauniešiem un 

politiķiem, kā jauniešus ar atšķirīgu pieredzi motivēt iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kā 

labāk darboties kopā. 

 

 
31.attēls. Sadarbības veicināšanas pasākums “Kafija ar politiķiem” 

 

Pirmo reizi 5 gadu laikā atkal notika vērienīga jauniešu diena Alūksnes jauniešu diena 

„ARAM”, kurā daudzveidīgās aktivitātēs iesaistījās gan pilsētas, gan pagastu jaunieši. 

Pasākuma laikā notika lekcija - saruna par uzņēmējdarbību „Kāpēc ART Alūksnē?”, varēja 

skatīties filmu „Pazust Latgalē”, piedalīties sportiskās aktivitātēs, zīmēt, spēlēt džambas, 

veidot kosmosu, vērot snovbordu vasarā, ielu vingrotāju, džudo un ielu akrobātikas 

paraugdemonstrējumus, klausīties koncertu un baudīt Alternatīvo torni ar gaismu efektiem un 

elektronisko mūziku. 

Pārskata gadā ABJC iesaistījies biedrības „NEXT” projektā „TU.ESI.LV”, kura laikā 

Alūksnē notika 2 pasākumi - jauniešu un uzņēmēju tikšanās 2014.gada pavasarī un jauniešu 
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biznesa ideju forums 2014.gada rudenī), kā arī publicēti 3 raksti par uzņēmīgiem novada 

jauniešiem blogā www.tuesi.lv (rakstu autori novada jaunieši).  

Strukturētā dialoga ietvaros Alūksnes novada pārstāvji piedalījās reģionālajā un 

nacionālajā Strukturētā dialoga konferencē, kas notika Latvijas prezidentūras Eiropas 

Savienības Padomē laikā. 

Tāpat ABJC ir partneris biedrības „JUMATA” (Gulbene) projektā „Minies Globāli” 

par samērīga patēriņa un zaļa dzīvesveida popularizēšanu, kura laikā 4 jaunieši piedalījušies 

apmācībās par sociālo kampaņu veidošanu. 

Jau ceturto reizi kopš 2008.gada ABJC sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldi organizēja aktīvo, iniciatīvas bagāto un drosmīgo jauniešu, kas nesavtīgi 

palīdz apkārtējiem, iesaistās pašvaldības sabiedriskās dzīves veidošanā un ar savu piemēro 

iedvesmo pārējos, godināšanas pasākumu “Iedvesmojošais jaunietis Alūksnes novadā”. 

 

 
32.attēls. Alūksnes novada iedvesmojošākie jaunieši 

 

Pārskata gadā īstenots programmas “Erasmus+” finansētais jauniešu apmaiņas 

projekts “PEANUT”, kura mērķis bija veicināt dažādu paaudžu cilvēku, īpaši jauniešu, 

līdzdalību sabiedriskajos procesos ar mākslas un sociālu akciju palīdzību. Projektā sadarbojās 

Latvijas, Slovēnijas, Spānijas un Grieķijas jauniešu organizācijas. 

ABJC jaunatnes lietu metodiķe Ilze Zvejniece pārskata gadā no maija līdz decembrim 

iesaistījās Latvijas un Igaunijas Nacionālo aģentūru veidotā ilgtermiņa eksperimentālā 

programmā “Level Up!”, lai izzinātu un attīstītu mācīšanās procesus jaunatnes darbā. No 

jūlija līdz novembrim tika īstenots praktiskais projekts Alūksnē, kurā iesaistījās 7 jaunieši. Šie 

jaunieši kopā ar atbalsta personu  strādāja pie personīgo mācīšanās mērķu uzstādīšanas, plāna 

izstrādes un praktiskās darbošanās mērķu sasniegšanai. 

 

PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA 2015.GADĀ  

34.tabula 

Alūksnes novada pedagogu tālākizglītība 

Kursu nosaukums Stundu 

skaits  

Pedagogu 

skaits 

Finansējums 

Vizuālās mākslas skolotājiem  

“Raksts kā iedvesmas avots 

mākslas nodarbībās un tērpu 

kolekciju veidošanā” 

6 22 pašvaldība 



72 

 

Adaptētās literatūras pielietošanas 

iespējas valodas prasmju 

pilnveidei. Kultūras loma angļu 

valodas apmācībā 

4 23 pašvaldība 

Latviešu valodas un literatūras 

skolotājiem „Skolēnu 

rakstītprasmes pilnveide latviešu 

valodas un literatūras stundās 

pamatskolā un vidusskolā” 

12 36 valsts+pašvaldība 

Sākumskolas skolotājiem (1.-

4.klases) “Bērnu radošās darbības 

veicinošs mācību process” 

7 26 pašvaldība 

Ievads projekta vadībā 

(eTwinning) 

6 17 projekts 

Metodisko apvienību 

koordinatoriem “Apgāda 

“Zvaigzne ABC” veidotie 

interaktīvie mācību materiāli, 

mācību e-grāmatu platforma 

“Grāmatplaukts” un tās 

pielietojums skolās” 

3 20 pašvaldība 

Sadarbība izglītojamo  

disciplinēšanas jautājumu  

risināšanā 

28 17 pašvaldība 

Izglītības iestāžu vadītājiem A 

programma „Izglītības iestāde 

mūsdienu pasaulē: inovatīvas 

pieejas un to īstenošana” 

36 26 valsts finansējums 

Speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā 

12 60 valsts finansējums 

Speciālo zināšanu programma 

bērnu tiesību aizsardzības jomā 

8 105 pašvaldība 

Pasākumu organizēšana klases 

audzinātāja darbā 

12 30 pašvaldība 

 

Pedagogu atbalstam novadā darbojas 18 mācību priekšmetu un jomu metodiskās 

apvienības. 

2015.gadā trešo kvalitātes pakāpi ieguva 11 pedagogi (3 pirmsskolas izglītības 

skolotāji, 7 vispārizglītojošo skolu pedagogi un Alsviķu arodskolas pedagogs). 

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES 2015.GADĀ 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība apstiprināja 8 nometņu projektu 

pieteikumus. 
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35.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības atbalstītās nometnes 2015.gadā 

Projekta iesniedzējs Nometnes 

nosaukums 

Dalībnieku 

skaits 

Pašvaldības 

līdzfinansējums, EUR  

Liepnas 

internātpamatskolas 

un skolēnu ģimeņu 

atbalsta biedrība 

Pierobežas pirāti 20 900 

 

Liepnas vidusskola 

 

Satiksimies pasaku 

pasaulē  

20 746 

 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

Copes lietas 3 20 1400 

 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

Diegabiksis atkal ceļo 25 1200 

 

Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

 

V.A.S.A.R.A! 

(Veselīgi. Apņēmīgi. 

Sportiski. Aktīvi. 

Radoši. Aiziet!) 

20 600 

 

Bejas pamatskola Raibā vasara 30 997 

Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates 

muzejs 

Amatam ir zelta 

pamats 

 

20 1200 

 

Alūksnes ev. lut. 

draudze 

Ceļš (īstās krāsas ir 

jāmeklē)  

20 1957 

Kopā 175 9000 
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KULTŪRA 

 

2015.gads Alūksnes novada kultūras dzīvē bija notikumiem bagāts. Gads iesākās ar 

Alūksnes 95.dzimšanas dienas jostas aušanu, kura līdz pat valsts dzimšanas dienai tika 

noausta vairāk nekā 10 metru garumā. 

Galvenās aktivitātes pavasarī bija Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma 

„Pagodinājums kultūrā” pasniegšanas ceremonija, kurā godināti seši kultūras nozares 

pārstāvji, tradicionālā Meteņdiena Pededzē, 14.Grāmatu svētki, pašvaldības novadpētniecības 

konkurss „Latvijai 100. Alūksnes novada vērtības. Personības”, kā arī 24 mazie novada solisti 

tikās Alsviķos vokālajā konkursā “Cālis 2015”. 

Vasara iesākās ar Latvijas senioru koru svētkiem, kuri pulcēja vairāk kā 1000 

dalībnieku, Pilssalā notika Lielās Līgo Lustes, bet galvenais notikums - Puķu draugu saiets - 

pulcēja simtiem puķu draugu no visas Latvijas, lai godā celtu novada sakoptākos dārzus. No 

31.jūlija līdz 2.augustam plaši svinēti Alūksnes pilsētas svētki „Sirds uzzied Alūksnē”, 

Zeltiņos jau otro reizi notika jokdaru festivāls „Vajag tik rakt!”, kas veltīts novadniekam 

Edgaram Liepiņam, Jaunlaicene svinēja Muižas parka svētkus, bet Veclaicenē jau desmito 

reizi ritēja „Igauņu diena”.  Jau trešo gadu interesentiem bija iespēja piedalīties pasākumā 

„Pārgājieni ar garšu Veclaicenē 2015”, tika atzīmēta Baltijas ceļa akcijas 26 gadadiena un 

veidota Alūksnes ziedu josta pie Alūksnes Jaunās pils. 

 

 
33.attēls. Puķu draugu saiets Alūksnē 

 

Rudenī viens no nozīmīgākajiem notikumiem Alūksnes novada kultūras dzīvē bija 

Alūksnes Kultūras centra darba atsākšana rekonstruētajā Brūža ēkā. Tāpat rudenī Bānītis 

svinēja savu 112.dzimšanas dienu, Alūksnē tika svinētas Dzejas dienas, organizēts Gaisa 

balonu festivāls, bet Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā ļaudis pulcējās uz 

ikgadējiem Pļaujas svētkiem. 

 

TAUTAS, KULTŪRAS UN SAIETA NAMI 

 

2015.gadā novada tautas/kultūras /saieta namos kopumā organizēti 996 pasākumi un 

tos apmeklēja 75 414 cilvēki. 
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36.tabula. 

Informācija par pasākumiem un apmeklētājiem 2015.gadā Alūksnes novada 

tautas, kultūras un saieta namos 

Iestāde Pašu rīkoto 

pasākumu 

skaits 

Citu personu 

rīkoto pasākumu 

skaits 

Aktivitātes 

kopā 

Apmeklētāju 

skaits kopā 

Alsviķu kultūras 

nams 

66 18 84 3864 

Alūksnes pilsētas 

Tautas nams (no 

05.08.2015. -

Alūksnes Kultūras 

centrs) 

183 28 211 32206 

Annas pagasta 

kultūras nams 

34 6 40 1468 

Ilzenes SKIM 

centrs “Dailes” 

9 1 10 470 

Kolberģa tautas 

nams 

52 16 68 4295 

Jaunannas tautas 

nams 

77 13 90 3722 

Jaunlaicenes tautas 

nams 

42 4 46 2649 

Liepnas tautas 

nams 

32 1 33 1733 

Malienas tautas 

nams 

23 3 26 1542 

Mālupes Saieta 

nams 

49 3 52 2023 

Mārkalnes tautas 

nams 

54 8 62 3214 

Pededzes tautas 

nams 

76 13 89 5570 

Veclaicenes tautas 

nams 

39 8 47 6030 

Zeltiņu tautas nams 58 1 59 2966 

Ziemeru tautas 

nams 

59 16 75 3662 

Kopā 853 139 992 75414 

 

2015.gada sezonā novadā darbojās 74 amatiermākslas kolektīvi ar 1073 dalībniekiem. 

Visu nozaru amatierkolektīvi rādīja savu sniegumu katras nozares pārbaudes skatēs. 

 

37.tabula 

Amatierkolektīvu un to dalībnieku skaits tautas, kultūras un saieta namos 2015.gadā 

Iestāde Amatierkolektīvu 

skaits 

Dalībnieku skaits 

Alsviķu kultūras nams 7 102 

Alūksnes pilsētas Tautas 

nams (no 05.08.2015. -

8 255 
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Alūksnes Kultūras centrs) 

Annas pagasta kultūras 

nams 

3 28 

Ilzenes SKIM centrs 

“Dailes” 

2 16 

Kolberģa tautas nams 9 141 

Jaunannas tautas nams 6 86 

Jaunlaicenes tautas nams 4 40 

Liepnas tautas nams 6 77 

Malienas tautas nams 3 32 

Mālupes Saieta nams 3 32 

Māriņkalna tautas nams 5 92 

Mārkalnes tautas nams 1 8 

Pededzes tautas nams 5 65 

Veclaicenes tautas nams 6 52 

Zeltiņu tautas nams 6 47 

 

ALŪKSNES NOVADA BIBLIOTĒKAS  

 

Alūksnes novadā bibliotēku un informācijas pakalpojumus nodrošina: 

1) Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka; 

2) 17 pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 550 iedzīvotājiem); 

3) 14 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas; 

4) 1 profesionālās izglītības iestādes bibliotēka; 

5) 1 augstskolas filiāles bibliotēka; 

6) 1 slimnīcas bibliotēka. 

 

Publisko bibliotēku tīkls ir optimāls un nodrošina labu pieejamību bibliotēku 

sniegtajiem pakalpojumiem. Par publisko bibliotēku lasītājiem Alūksnes novadā iesaistīti 

31,8 % no visiem novada iedzīvotājiem. 

Visas pašvaldības bibliotēkas ir reģistrētas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā, 

2015.gadā Bibliotēku reģistrā precizēti bibliotēku nosaukumi un to adreses, saņemtas 

atkārtotas reģistrācijas apliecības.  

Analizējot 2015.gada galvenos statistikas rādītājus, redzam, ka pašvaldības 

publiskajās bibliotēkās kā pastāvīgi lietotāji reģistrēti 5507 iedzīvotāji, kas ir par 3% mazāk 

kā 2014.gadā, bibliotēku fiziskais apmeklējumu skaits samazinājies par 4,5%. 34% no kopējā 

reģistrēto lietotāju skaita ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Pārskata gadā turpinājis 

samazināties bibliotēkas datorlietotāju skaits, jo gan internets, gan tā izmantošanai paredzēto 

ierīču klāsts mājsaimniecībās kļūst arvien pieejamāks, tādējādi sarūk nepieciešamība izmantot 

bibliotēkās pieejamo internetu un datorus. Vairāk nekā 6 reizes pieaudzis virtuālo 

apmeklējumu, tai skaitā sociālo tīklu apmeklējumu skaits. Tas izskaidrojums ar aktīvāku 

bibliotēku darbību savos profilos Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, kā arī 

sociālajos tīklos. Lai arī ne tik būtiski, bet turpina samazināties arī izsniegumu skaits – 

pārskata gadā Alūksnes novada bibliotēkās izsniegts par 1,4% vienību mazāk, kas 

skaidrojams ar plašākas informācijas telpas pieejamību, izmantojot elektroniskos informācijas 

resursus. 

 Pašvaldības piešķirtais finansējums bibliotēkām ir stabils: 2015.gadā tas pieaudzis par 

~1,4%, krājuma komplektēšanai no pašvaldības saņemti 41 240 EUR, kas ir par 2,8% vairāk 

nekā 2014.gadā. Pašvaldības piešķirto finansējumu bibliotēku krājumam 2014. un 2015.gadā 

var aplūkot 34.attēlā. 

http://www.biblioteka.lv/
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34.attēls. Pašvaldības finansējums krājumam Alūksnes novada bibliotēkās 2014. un 

2015.gadā 

 

2015.gadā pilnveidota pagastu bibliotēku pakalpojumu pieejamība, izmantojot 

informācijas sistēmas “Alise” iespējas: bibliotēkās uzsākta attālināto lietotāju reģistrācija un 

apkalpošana, iespējama izdevumu attālināta pasūtīšana elektroniskajā katalogā, saņemot 

autorizācijas datus, lietotājs var pārraudzīt savu lasītāja kontu, pagarināt izdevuma lietošanas 

termiņu, pēc bibliotēku apmeklētāju pieprasījuma tiek veikta atsevišķu dokumentu no 

bibliotēkas krājuma piegāde uz lietotāja e-pastu. 

2015.gads arī Alūksnes novada bibliotēkās aizritējis Raiņa un Aspazijas zīmē, kad ar 

lielākiem vai mazākiem pasākumiem, izstādēm, bibliotēku darbinieki centušies izcelt šo izcilo 

rakstnieku personības un viņu daiļradi.  

Bibliotēku darbinieki ar savām aktivitātēm gan iesaistījušies novada un pagastu 

kultūras dzīvē un sabiedriskajās aktivitātēs, gan piedalījušies tādos valsts nozīmes pasākumos 

kā: E-prasmju nedēļa, Februāris - droša interneta mēnesis, Lielie Lasīšanas svētki, Bibliotēku 

nedēļa Latvijā, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija, Monētu dienas 

un “Letonikas” konkurss „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūras zīmes”, Karjeras nedēļa, 

Ēnu diena. Bibliotēku darbinieki aicinājuši apmeklētājus piedalīties lasīšanas zibakcijā 

„Latvija lasa”, konkursos, palīdzējuši apgūt datorprasmes un e-pakalpojumu izmantošanu, 

kopā ar lasītājiem piedalījušies novadu Grāmatu svētkos Apē, Dzejas dienās Alūksnē, 

vairākas bibliotēkas dāvinājušas saviem čaklākajiem lasītājiem Ulda Sedlenieka Alūksnes 

Tautas teātra „Slieksnis” iestudēto izrādi „Bibliotēkas stāstiņi”, ar izstādēm un pasākumiem 

atzīmējuši mūsu novadnieku  ievērojamas jubilejas. Kopumā novada bibliotēkās organizēti 

256 pasākumi, konkursi, apskati, informācijpratības stundas, izliktas 587 literatūras un 

novadpētniecības dokumentu izstādes. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība atzinīgi novērtējusi Jaunalūksnes 

bibliotēkas vadītājas Ievas Zakarītes darbu, piešķirot apbalvojumu „Zelta bite” par radošu, 

iniciatīvas bagātu attieksmi darbā, veicinot pagasta izaugsmi.  

 Alūksnes novada pašvaldības realizētā projekta „Publiskās interneta pieejas punktu 

attīstība Alūksnes novadā” ietvaros 18 novada bibliotēkas ieguva 28 datorkomplektus un 12 

multifunkcionālās iekārtas, 5 bibliotēkās uzlabots bezvadu interneta pārklājums. 

 Pārskata gadā 13 bibliotēkas iesaistījušās Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā 

lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”: 10 publiskās bibliotēkas - 

Alūksnes, Alsviķu, Ilzenes, Jaunannas, Liepnas, Mālupes, Māriņkalna, Mārkalnes, Pededzes, 

Zeltiņu un 3 skolu - Malienas pamatskolas, Strautiņu pamatskolas un Alūksnes novada 

vidusskolas bibliotēkas. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka realizējusi projektu „Lasītprieks kopā ar rakstnieku” 

(turpinājums), kuru finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds, piešķirot 480 EUR.  

3092 
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2015.gadā Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis vēl vienu Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas izstrādāto projektu - „Sarunas par literatūru”, piešķirot tā realizācijai 360 EUR. 

Projektu īstenos 2016.gadā un tā laikā paredzēts organizēt 3 seminārus reģiona bibliotēku 

darbiniekiem par aktualitātēm latviešu oriģinālliteratūrā, tulkotajā un bērnu literatūrā. 

Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā kultūras un 

kultūrizglītības iestādēm atbalstu guva Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekts „Dzejas atspulgi 

Alūksnes ezerā”. Saņemtais finansējums 740 EUR.  

Projektā “Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” ar Valsts Kultūrkapitāla 

fonda finansiālu atbalstu Alūksnes pilsētas bibliotēka saņēmusi jaunu grāmatu kolekciju - 34 

saturiski vērtīgas latviešu oriģinālliteratūras grāmatas par kopējo summu 305 EUR un 

projektā “Sabiedrības saliedēšanas veicināšana” saņemti 27 izdevumi par 301 EUR. Minētās 

grāmatu kolekciju var izmantot visas Alūksnes novada bibliotēkas. 

Alūksnes novada bibliotēkas iesaistījušās arī Latvijas Rakstnieku savienības un 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā “Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Rainis un Aspazija – 

150”, kuru finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Savukārt Mārkalnes bibliotēka 2015.gadā īstenoja  Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai atklātā projektu konkursa pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstīto 

projektu “E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā”. Projektu līdzfinansējusi Alūksnes novada 

pašvaldība un tā kopējās izmaksas ir 4 204 EUR. 

 

MUZEJI 

 

Alūksnes novadā 2015.gadā darbojās trīs akreditētie muzeji – Alūksnes muzejs, 

Jaunlaicenes muižas muzejs un Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, kā arī 4 

pagastu muzeji Bejas novadpētniecības centrs, Pededzes muzejs, Veclaicenes muzejs un 

Zeltiņu muzejs. 

 

 
35.attēls. Atzīmējot Viktora Ķirpa dibinātā Ates muzeja trīsdesmitgadi, piemiņas ozola 

stādīšanā piedalās viņa ģimene 

 

Alūksnes muzejam nozīmīgs projekts, kas realizēts sadarbībā ar Pavlovskas muzeju - 

rezervātu (Krievija), bija Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā 

sadarbība” Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais 

Alūksnes novada pašvaldības projekts „Divas ainavu pērles Austrumeiropā”, kura rezultātā 
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atjaunots Aleksandra paviljons Alūksnes muižas parkā. Alūksnes Jaunajā pilī veikti arī 

restaurācijas darbi. Alūksnes muzejs saņēma Kultūras ministrijas Kultūras mantojuma balvu 

nominācijā „Kultūras mantojuma restaurācija” atzinības rakstu par Alūksnes muižas parka 

Aleksandra paviljona un Alūksnes Jaunās pils restaurāciju. 

Novada muzeji pārskata gadā veidoja izstādes, atskatoties uz nozīmīgiem notikumiem 

un 2015.gada jubilāriem. Nozīmīgākās no tām: „Malienas Ziņām - 90”, „VEF 14.ceham - 50”, 

„Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai - 105”, „Latvijas Ugunsdzēsībai - 150”, Vernera 

Caukas simtgadei veltīta izstāde. 

Galvenais notikums novada muzejiem 2015.gadā bija Muzeju nakts aktivitātes, kas 

piesaistīja plašu apmeklētāju skaitu. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 

centrālais notikums – ikgadējie Pļaujas svētki, kā arī muzeja 30 darbības gadiem veltītais 

pasākums. 

Novada muzeji aktīvi iesaistījās tūrismā, reklamējot savu piedāvājumu ikgadējā 

tūrisma gadatirgū “Balttour”, piedāvājot izglītojošas, izklaides programmas, pasākumus un 

aktivitātes. Ar pētnieciskajiem darbiem muzeji piedalījās novada novadpētniecības konkursā. 

 Alūksnes muzejā pārskata gadā notikušas 23 izstādes. Kopējais muzeja krājums bijis 

44 249 vienības, tai skaitā 1787 – jaunieguvumi. Muzejā pārskata gadā strādājuši 8 darbinieki 

un reģistrēts 33 391 apmeklējums. 

 Jaunlaicenes muižas muzejā 2015.gadā atvērtas 2 jaunas izstādes. Muzeja krājums 

sasniedzis 3 277 vienības, 229 no tām – jaunieguvumi. Darbinieku skaits pārskata gadā bijis 

2, bet apmeklējumu skaits – 5863. 

 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā atklātas 5 izstādes. Kopējā muzeja 

krājumā pārskata gadā bijusi 5201 vienība, tostarp 134 jaunieguvumi. Muzejā 2015.gadā 

strādājuši 6 darbinieki un bijis 6448 personu liels apmeklējums. 
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TŪRISMS 

 

Alūksnes novada pašvaldības tūrisma informācijas centrā Alūksnē pārskata gadā 

apkalpoti 4044 tūristi, kas ir par 47,9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielākais vairums bijis 

no Latvijas – 3118, bet 926 – no ārvalstīm. Vislielākais ārvalstu tūristu skaits Alūksnē 

viesojies no Igaunijas – 399, 215 no Krievijas un 130 no Vācijas. Pārējie Alūksnes un tūrisma 

centra viesi pārstāvējuši šādas valstis: Lielbritāniju – 72, Lietuvu – 15, Franciju – 15, Somiju 

– 13, Zviedriju – 11, Šveici – 10, Austriju, ASV – 9, Poliju – 6, Spāniju, Japānu – 6, Dāniju, 

Holandi – 4, Itāliju – 2. 

Lielākajam vairumam tūristu nepieciešamā informācija sniegta klātienē, kā arī pa 

tālruni un e-pastu. Tūristi galvenokārt interesējušies par tādām tēmām kā Alūksnes pilsētas 

apskates objekti un kartes, naktsmītnes, ekskursiju rezervēšana, dabas takas Veclaicenē, 

padomju atstātais mantojums Zeltiņos, pasākumi, aktīvais tūrisms, amatniecība, kā arī par 

citiem Latvijas novadiem un Igauniju. Liela interese bijusi par atklātajiem objektiem novadā – 

2 skatu torņiem – Alūksnes pilsētā un Veclaicenē, Tempļakalna ielas gājēju tiltu, atjaunoto 

Alūksnes Kultūras centru vecajā Brūža ēkā. 

 

 
36.attēls. Tempļakalna ielas gājēju tilts – viens no tūristu mērķiem Alūksnē 

 

2015.gada jūnijā darbību uzsāka apmeklētāju apkalpošanas paviljons Tempļakalnā, 

kur apkalpoto viesu skaits nepilnos 5 mēnešos pārsniedza 14 000. Pārskata gadā Alūksnes 

tūrisma informācijas centra darbinieki piedalījušies starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijā un 

Igaunijā. Sagatavoti un izdoti kārtējā gada lielāko kultūras un sporta pasākumu bukleti, 

atjaunoti novada tūrisma ceļveži latviešu, krievu, angļu un igauņu valodās, veidoti 

piedāvājumi atbilstoši sezonām un mērķauditorijām. 2015.gadā tūrisma informācijas centrs 

rīkoja 2 tematiskos pasākumus (pavasarī un rudenī), kad tika iepazīti un izmēģināti 

potenciālie velo maršruti. Tūrisma informācijas centrs turpinājis uzturēt sociālo tīklu kontus, 

kā arī pilnveidot tūrisma mājas lapu www.visitaluksne.lv. 

 

       

 

                                                     

  

http://www.visitaluksne.lv/
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SPORTS 

  

Iedzīvotāju lietderīga brīvā laika izmantošanai un fizisko aktivitāšu nodrošināšanai 

2015.gadā novadā rīkoti vairāk nekā 50 dažādi sporta veidu pasākumi. Daudzi Alūksnes 

novada iedzīvotāji izmanto iespējas ziemā slēpot ziemas sporta centrā „Mežinieki”, piedalīties 

skriešanas pasākumā „Alūksnes pavasaris”, orientēšanās seriālā „Horizonts”, pludmales 

volejbola seriālā un riteņbraukšanas sacensībās, tāpat galda spēļu un citos pasākumos. 

Pārskata gadā iedzīvotājus un arī viesus priecēja ziemas autorallijs „Alūksne”, Latvijas 

čempionāts biatlonā, Pasaules čempionāts ūdens motosportā, pludmales volejbola sacensības 

„Katrīnas kauss”, kas risinājās ceturto reizi, tradicionālās orientēšanās sacensības „Malienas 

kauss”, tāpat ielu basketbola turnīri un starptautiskās džudo sacensības. 

 

 
37.attēls. Pirmo reizi Alūksnes ezerā notika 8 stundu izturības sacensības ūdens motosportā 

 

Mūsu talantīgākie un meistarīgākie sportisti - biatlonists Andrejs Rastorgujevs, 

orientierists Edgars Bertuks, riteņbraucējs Andris Vosekalns, bobslejists Intars Dambis un 

vieglatlēte Ilona Marhele - sekmīgi pārstāvēja Latvijas izlasi dažāda mēroga starptautiskās 

sacensībās.  

2015.gadā kapitāli izremontēta biatlona šautuve ziemas sporta centrā „Mežinieki”,  

tādejādi uzlabojot sportistu treniņu apstākļus un sacensību sarīkošanas iespējas. 
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CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA  

 

Pārskata gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 117 jaundzimušie, 

kas, salīdzinot ar 2014.gadu, ir par 21 mazāk kā 2014.gadā. 56 no jaundzimušajiem bijuši 

zēni, 61 - meitene. 44 no nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem pārskata gadā bijuši savu 

vecāku pirmdzimtie, tikpat daudzi reģistrēti kā otrie, 20 -  trešie, 6 - ceturtie, 3 - piektie un  

jau vairāk kā pieci saviem vecākiem dzimušie bērni. 

Laulībā dzimuši 47 bērni, 61 jaundzimušā dzimšanas reģistrā ziņas par tēvu 

ierakstītas, atzīstot paternitāti, bet 9 dzimšanas reģistros ierakstītas tikai ziņas par bērna māti. 

11 jaundzimušajiem doti 2 vārdi, tajā skaitā 6 zēniem un 5 meitenēm. Populārākie 

vārdi meitenēm: Emīlija - reģistros ierakstīts 4 reizes, vārdi Viktorija, Šarlote, Madara, 

Anastasija, Monta, Dārta - 2 reizes. Trīs dzimušo zēnu dzimšanas reģistros ierakstīti vārdi 

Roberts un Ralfs, pa 2 reizēm vārdi Deivids, Emīls, Raimonds, Tomass. 2015.gadā 

jaundzimušajiem doti gan latviskie vārdi Līga un Jānis, Anna, Dārta, Kate, Jēkabs, Miķelis, 

Edvards, gan arī mazāk izplatīti vārdi, piemēram, Danelli, Lueta, Otte, Amina, Marisa, 

Ronija, Verita, Itans, Everts, Austris. 

2015.gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 74 laulības. Salīdzinot ar 

2014.gadu, laulāto skaits samazinājies par 3 pāriem. Izsniegtas 11 izziņas par laulības 

noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai citā nodaļā vai pie 

garīdznieka, kas, salīdzinot ar 2014.gadu, ir par 3 vairāk. Četri laulības reģistrācijas 

iesniegumi atsaukti vai objektīvu iemeslu dēļ laulības reģistrācija nav notikusi. Baznīcās 

pārskata gadā reģistrētas 5 laulības, kas ir par 2 vairāk nekā 2014.gadā. 

Ar ārzemniekiem noslēgto laulību skaits, salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājies par 1 - 

noslēgtas 5 šādas laulības ar Krievijas, Īrijas un Ukrainas pilsoņiem. 58 pāriem (78% no 

laulāto skaita) noslēgtas pirmās laulības. 22 laulātajiem pāriem abi laulības reģistrētāji 

deklarēti Alūksnes novadā, 19 pāriem – novada teritorijā viens laulātais, savukārt 33 laulības 

reģistrētas laulātajiem, kuru dzīvesvietas deklarētas ārpus mūsu novada - šis skaitlis, 

salīdzinot ar 2014.gadu, ir pieaudzis gandrīz trīskārt. 

2015.gadā uz tiesas sprieduma vai notāra paziņojuma pamata laulības reģistros 

izdarītas 46 atzīmes par laulības šķiršanu.  

Pārskata gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 228 mirušie, kas ir par 

56 mazāk nekā 2014.gadā. 117 no mirušajiem bijušas sievietes un 111 vīrieši. Mirušo sieviešu 

vidējais dzīves ilgums ir 78,7 gadi, vīriešiem - 67,2 gadi. 

 

 

38.attēls. Demogrāfisko datu salīdzinājums Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā 

 

Dabiskais pieaugums Alūksnes novadā joprojām negatīvs - mirušo skaits  par 111 

pārsniedz dzimušo skaitu. 
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2015.gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 419 pirmreizējie 

civilstāvokļa aktu reģistri par dzimšanas, laulības un miršanas reģistrāciju. Uz pieprasījumu 

iesnieguma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdevusi 156 atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības. 

Pārskata gadā 8 reizes rīkoti svinīgie kūmu iegūšanas svētki, kuros krustvecākus 

dzimtsarakstu nodaļā ieguvuši dažāda vecuma novada jaunie iedzīvotāji. 2015.gadā  

dzimtsarakstu nodaļā 3 pāri svinējuši Zelta kāzas, 3 pāru ,,apaļās” kāzu jubilejas svinētas 

vienlaicīgi ar bērnu laulības reģistrāciju. 

2015.gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa, sadarbībā ar Alūksnes novada 

pašvaldību, sveikusi novada iedzīvotājus - simtgadniekus un sadarbībā ar Pilsonības 

migrācijas lietu pārvaldes Alūksnes nodaļu nodrošinājusi jaunu Latvijas pilsoņu svinīgā 

solījuma došanas ceremonijas norisi.  
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

 

IENĀKUMU TESTĒTIE PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS 

PABALSTI 

 

38.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

Rādītājs Vērtība, EUR 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem  362 209 

no tā 

sociālā palīdzība 288 517 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

apmaksātie sociālie pakalpojumi 39 532 

citi atbalsta pasākumi un kompensācijas 

iedzīvotājiem 34 160 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi 295 535 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju 

institūciju uzturēšanas izdevumi 634 588 

 

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 saņēmušas:  

1) 138 ģimenes (524 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 64 288 EUR; 

2) 9 ģimenes (28 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 1 301 EUR; 

3) 268 ģimenes (377 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 112 173 EUR; 

4) 148 ģimenes (179 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 27 080 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:   

199 581 EUR apmērā pārskata gadā saņēmušas 505 ģimenes (1006 personas) ar 

trūcīgas ģimenes (personas) statusu un 5 261 EUR apmērā 58 ģimenes (102 personas) virs 

trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa.  
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IENĀKUMU TESTĒTO PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

PABALSTU IZMAKSA  

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

 

Pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti 

133 501 EUR. Pabalsts piešķirts 317 ģimenēm (541 personai). Vidējais pabalsta garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai gadā bijis 246,76 EUR, 

bet mēnesī – 37,84 EUR, vidējais minētā pabalsta saņemšanas ilgums vienai personai bijis 

6,52 mēneši. 

  

 Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts 42 629 EUR apmērā. Tas piešķirts 252 

ģimenēm (430 personām). 106 ģimenēm (212 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres un 

komunālo maksājumu segšanai 10 210 EUR apmērā, 223 ģimenēm (365 personām) – 

kurināmā iegādei 32 419 EUR.  

 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NOTEIKTIE CITI SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

PABALSTI 

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai kopā piešķirti 28 712 EUR apmērā un tos 

saņēmušas 288 ģimenes (455 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem:   

1) 13 055 EUR piešķirts pabalsts bērna ēdināšanai - 123 ģimenēm (200 personām); 

2) 11 659 EUR piešķirts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai - 180 ģimenēm 

(225 personām); 

3) 510 EUR piešķirts pabalstam veļas mazgāšanas pakalpojuma apmaksai 13 

ģimenēm (25 personām); 

4) 354 EUR piešķirts pabalstam mazgāšanas pakalpojuma apmaksai 7 ģimenēm (11 

personām); 

5) 3 054 EUR piešķirts pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 30 

ģimenēm (49 personām). 

 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI,  KURUS PIEŠĶIR 

BEZ ĢIMENES (PERSONAS) IENĀKUMU TESTĒŠANAS 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu izvērtēšanas, izlietoti 83 675 EUR un tie piešķirti 150 ģimenēm (198 personām).  

 

 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 24 744 EUR apmērā 114 ģimenēm 

(156 personām). 
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CITI ĀRĒJOS TIESĪBU AKTOS NOTEIKTIE PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS 

PALĪDZĪBAS PABALSTI  

 

Citiem ārējos tiesību aktos noteiktiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 

pārskata gadā izlietoti 58 931 EUR. Šie pabalsti piešķirti 37 ģimenēm (44 personām). 

Tajā skaitā 14 587 EUR izlietoti pabalstam bārenim un bez vecāku gādības palikušam 

bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ko saņēmušas 22 personas, no tā: 

1) 768 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko 

saņēmušas 6 personas; 

2) 1735 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, ko saņēmušas 8 personas; 

3) 12 084 EUR izlietoti ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības, 22 

personām; 

4) 64 EUR izlietoti dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai 1 personai. 

44 344 EUR izlietoti pabalstos audžuģimenēm, tos saņēmušas 16 ģimenes (22 bērni), 

no tā: 40 652 EUR piešķirts ikmēneša pabalstam bērna uzturam 16 ģimenēm (21 bērnam) un 

3 692 EUR piešķirts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 12 ģimenēm (18 bērniem). 

 

NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA NODROŠINĀTIE SOCIĀLIE 

PAKALPOJUMI  

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu 

nodrošināja četrās savas pašvaldības institūcijās un pirka sociālos pakalpojumus no 5 citām 

pašvaldībām vai to institūcijām, 1 no nevalstiskās organizācijas – nodibinājuma un 1 no 

sabiedrības ar ierobežotu atbilstību. Trīs no institūcijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus 

Alūksnes novadā, ir Sociālā dienesta struktūrvienības. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2015.gadā 

saņēmušas 273 personas par 634 588 EUR, 39 personām pašvaldība sociālos pakalpojumus 

pirkusi no citām pašvaldībām vai to institūcijām, 2 personām – no nodibinājuma, 1 personai - 

no sabiedrības ar ierobežotu atbildību, veicot norēķinus par kopējo summu 39 532 EUR.  

Pašvaldība sniegusi arī cita veida sociālo atbalstu un pakalpojumus iedzīvotājiem 34 160 EUR 

apmērā. 

 

Sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības birojs „Aprūpes mājās” sniegtā 

sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti 

100 327 EUR. Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 109 personas, tajā skaitā 

104 pensijas vecuma personas, 5 pilngadīgas personas ar invaliditāti. Pakalpojumus 

iedzīvotājiem visā novada teritorijā sniedza 3 mobilās aprūpes vienības. Tika sniegti 

specializētā transporta pakalpojumi personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, 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 511 303 EUR, tajā skaitā 472 607 EUR savas 

pašvaldības institūcijā sociālās aprūpes centrā „Alūksne” nodrošināto pakalpojumu apmaksai 
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un 38 696 EUR par sociālajiem pakalpojumiem, ko pašvaldība pirkusi no 5 citām 

pašvaldībām un sabiedrības ar ierobežotu atbildību.  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtos sociālos 

pakalpojumus bērniem Alūksnes novada pašvaldība pirkusi no citām pašvaldībām un 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību par 14 434 EUR, pieaugušajiem - par kopējo summu 24 

262 EUR apmērā. 

Alūksnes novada pašvaldības iestādes sociālās aprūpes centrs „Alūksne” nodrošinātos 

sociālos pakalpojumus 2015.gadā saņēmušas 123 pieaugušas personas. Pašvaldība 

40 personām pirkusi sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus no citām pašvaldībām vai 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tajā skaitā 7 bērniem un 33 pieaugušām personām. 

 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība dienas aprūpes centrs „Saules stars” 

2015.gadā sniedzis pakalpojumu 17 klientiem ar garīga rakstura traucējumiem. No 

pašvaldības budžeta gada laikā pakalpojuma sniegšanai izlietoti 39 426 EUR. 

 

Naktspatversmes pakalpojums 

 

2015.gada laikā Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Alūksnes novada 

Naktspatversme” sniegto pakalpojumu saņēma 24 klienti, tajā skaitā 3 bērni, 5 sievietes, 16 

vīrieši, kuri ir bijuši bez mājokļa un atradās Alūksnes novada teritorijā. Šī pakalpojuma 

nodrošināšanai izlietoti 22 228 EUR.  

 

Krīzes centra pakalpojums 

 

Pārskata periodā 2 bērni saņēma krīzes centra pakalpojumu, ko pašvaldība pirka no 

nodibinājuma “Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles””. Šī pakalpojuma 

nodrošināšanai izlietoti 836 EUR.  
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BĀRIŅTIESAS DARBĪBA  

 

2015.gadā bāriņtiesā pieņemti  82 lēmumi, no tiem: 

1) 13 lēmumi par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību; 

2) 12 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu, t.sk. vienpersoniski lēmumi – 2; 

3) 9 lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par atsevišķu aizgādību, saskarsmes kārtību, 

bērna dzīvesvietas noteikšanu); 

4) 9 lēmumi aizbildnības lietās (aizbildņu piemērotības vērtēšana, iecelšana un 

atlaišana); 

5) 6 lēmumi adopcijas lietās (tajā skaitā par šķiršanu no brāļiem, māsām, pusbrāļiem, 

pusmāsām adopcijas gadījumā); 

6) 6 lēmumi par bērna ievietošanu/uzturēšanās pagarināšanu institūcijā; 

7) 5 lēmumi par atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam izceļot no valsts; 

8) 4 lēmumi par lietas atlikšanu vai izbeigšanu. 

9) 3 lēmumi par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai; kopā saņemti 

5 spriedumi par aizgādības tiesību atņemšanu; 

10) 2 lēmumi par bērnu ievietošanu audžuģimenē; 

11) 2 lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas personas aprūpē; 

12) 2 lēmumi aizgādnības lietās  (personām ar ierobežotu rīcībspēju un 

mantojumam); 

13) 2 lēmumi par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas 

pārtraukšanu vai atjaunošanu;  

14) 1 lēmums par aizgādības tiesību atjaunošanu; 

15) 1 lēmums par aizgādības tiesību nepārtraukšanu (lieta nav izbeigta);   

16) 1 lēmums par uzturēšanās izbeigšanu institūcijā; 

17) 1 lēmums vecāku domstarpību lietā par nodokļu atvieglojumu piemērošanu; 

18) 1 lēmums par viesģimenes statusa piešķiršanu; 

19) 1 lēmums par ciemošanos pie ģimenes locekļiem bērnam, kurš ievietots 

institūcijā; 

20) 1 lēmums par uzvārda maiņu (vecākam). 

 

 

 
 

39.attēls. Pieņemto lēmumu un veikto procesuālo darbību skaits Alūksnes novada 

bāriņtiesā 

 

Pārskata gadā 11 personām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības. Par 6 personām ir pieņemts lēmums ierobežot saskarsmi ar bērniem, kas atrodas 

ārpusģimenes aprūpē. Atjaunotas aprūpes tiesības 1 vecākam. 

2013 2014 2015

96 116 82 

1258 1305 1356 

Lēmumi Procesuālās darbības
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Attiecībā uz 4 personām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu sniegt prasību tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu, ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 7 personām. 

Ārpusģimenes aprūpē pārskata gadā atradās 49 bērni, tai skaitā par 9 bērniem lēmums 

pieņemts 2015.gadā. 24 bērni atradās audžuģimenēs, no kuriem trīs tur ievietoti 2015.gadā, 17 

bērni atradās aizbildnībā (2015.gadā aizbildnis iecelts 1 bērnam), 8 - ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (2015.gadā ievietoti 5 bērni). Adoptējamo bērnu 

skaits, kuri atradās ārpusģimenes aprūpē - 32. 

Alūksnes novadā pārskata gada beigās bija 12 aizbildņi un 19 audžuģimenes. Sešās 

ģimenēs ir ievietoti 10 Alūksnes novada bērni, 28 ģimenēs - citu pašvaldību bērni. Ārpus 

Alūksnes novada audžuģimenēs ievietoti 14 bērni. Par 2 bērniem bāriņtiesa devusi atzinumu, 

ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā ir bērna interesēs un konkrētā persona spēs 

bērnu pienācīgi aprūpēt. Viesģimenes statuss 2015.gadā piešķirts vienai ģimenei. Par trim 

bērniem bāriņtiesa lēmusi, ka adopcija ir viņu interesēs. 

Alūksnes novadā pārskata gadā bija 14 aizgādnībā esošas personas, vienā gadījumā 

aizgādnība dibināta 2015.gadā.  

Pārskata periodā bāriņtiesa piedalījusies 57 tiesas sēdēs. 

Bāriņtiesa veic arī notariālas darbības. Salīdzinot ar 2014.gadu, 2015.gadā par 135 

pieaudzis bāriņtiesas apliecinājumu skaits, sasniedzot 895. 

 

 
40.attēls. Apliecinājumu skaits Alūksnes novada bāriņtiesā 

 

Bāriņtiesa, realizējot apstiprināto aizbildņu apmācības programmu, nodrošināja 

Alūksnes novada aizbildņiem apmācības psihologa vadītā atbalsta grupā, nodrošināja novada 

audžuģimeņu dalību seminārā „Adopcija: soli pa solim un bērna intereses tajā”. 

Bāriņtiesa iesaistījusies Sociālo pakalpojumu aģentūras realizētā Eiropas Ekonomikas 

zonas projektā „Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un 

viesģimenēm”, organizēta metodiskā diena bāriņtiesas darbiniekiem Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijā, kā arī bāriņtiesas darbinieki piedalījušies inspekcijas rīkotajā 

seminārā Vidzemes reģiona audžuģimenēm un bāriņtiesu darbiniekiem u.c. 

Apjomīgi pienākumi bāriņtiesai deleģēti arī Imigrācijas likumā un Patvēruma likumā 

saistībā ar nelegāli Latvijas robežu šķērsojošo nepilngadīgo personu un nepilngadīgo 

patvēruma meklētāju, kas ieradušies bez pieaugušo (likumisko pārstāvju) pavadības, interešu 

nodrošināšanu. 

  

2013 2014 2015

704 756 
895 

Apliecinājumi
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SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA  

 

 Alūksnes novada pašvaldības policija 2015.gadā konstatējusi pārkāpumus, kur sauktas 

pie administratīvās atbildības 386 personas. Administratīvo pārkāpumu lietās uzlikti naudas 

sodi 9364 EUR apmērā, kas iemaksāti Alūksnes novada pašvaldības budžetā.  

Piemērojot Alūksnes novada domes saistošo noteikumu normas, pašvaldības policija 

pie administratīvās atbildības saukusi personas par šādu noteikumu normu neievērošanu: 

1) Saistošie noteikumi Nr.22/2012 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi”: 

9.punkts „Par sabiedrisku vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem 

(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, košļājamām gumijām u.tml.)” - 28 

administratīvā pārkāpuma lietas; 

11.punkts „Par dabisko vajadzību nokārtošanu tam neparedzētās vietās” - 8 

administratīvā pārkāpuma lietas; 

16.punkts  „Par automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekļu mazgāšanu vai to 

remonta vai profilaktiskās apkopes izdarīšanu sabiedriskā vietā” - 5 administratīvā pārkāpuma 

lietas; 

 

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

uzturēšanas noteikumi”: 

6.punkts „Zemes īpašnieka pienākums veikt zāles nopļaušanu un savākšanu” - 56 

administratīvā pārkāpuma lietas; 

 9.2.punkts „Alūksnes novada teritorijā aizliegts glabāt taru, malku, metāllūžņus un 

citus priekšmetus uz ietvēm, brauktuvēm un priekš pagalmos, sarkano līniju zonās, kā arī citās 

koplietošanas vietās” - 17 administratīvā pārkāpuma lietas; 

 17.3.punkts „Ēkas īpašniekam ir pienākums nodrošināt ēku fasāžu (tajā skaitā logu, 

ieeju, balkonu, reklāmas, izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu sakoptu izskatu, tīrību un remontu” - 

4 administratīvā pārkāpuma lietas. 

 

 Piemērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normas, savas 

kompetences ietvaros, pašvaldības policija pie administratīvās atbildības saukusi personas par 

šādu normu pārkāpumu:  

42.
1
pants „Par smēķēšanu neatļautā vietā, vai ja to izdarījis nepilngadīgais”  - 16 

administratīvā pārkāpuma lietās;  

51.pants „Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu un zāles 

nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos”  - 36 administratīvā pārkāpuma lietās; 

51
2
.pants „Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu” - 

25 administratīvā pārkāpuma lietās;  

58.pants „Par vides piegružošanu vai piesārņošanu” - 6 administratīvā pārkāpuma 

lietās;  

75.pants „Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu” - 8 administratīvā 

pārkāpuma lietas; 

106.pants „Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību 

pārkāpšanu” -  17 administratīvā pārkāpuma lietās;   

167.pants „Par sīko huligānismu” – 5 administratīvā pārkāpuma lietās;  

171.pants „Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās 

vietās un atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu” – 34 

administratīvā pārkāpuma lietās; 

201.
43

pants „Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī 

nepacelšana” - 46 administratīvā pārkāpuma lietas,  
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149.
10

 pants „Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana” - 48 administratīvā 

pārkāpuma lietas. 

Pārskata gadā 21 persona, kura atradusies sabiedriskā vietā alkohola reibumā, cilvēka 

cieņu apkaunojošā stāvoklī, nogādāta atskurbšanai Valsts policijas telpās, 6 personas 

nogādātas atskurbšanai atskurbtuvē Balvos. 

Administratīvo pārkāpumu profilakses ietvaros regulāri apsekotas un pārbaudītas tādu 

personu, kas tendētas uz dažāda veida pārkāpumu izdarīšanu, pulcēšanās (mitināšanās) vietas. 

Pamatojoties uz likuma „Par policiju” 12.pantu un Alūksnes novada pašvaldības 

izpilddirektores rīkojumiem, pašvaldības policija nodrošinājusi satiksmes ierobežošanu 

publisku pasākumu laikā.  

Alūksnes novada pašvaldības policija 2015.gadā sabiedriskās kārtības kontrolēšanai 

un sargāšanai iegādājusies  kameras LTL Acorn 631MG. Kameras tiek uzstādītas vietās, kur 

tas ir tehniski iespējams, ir informācija vai pazīmes, kas liecina par nepieciešamību tās 

izmantot pārkāpumu izdarīšanas fiksēšanai vai novēršanai.  

  



92 

 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI  

 

Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība 2015.gada beigās 

bija 37 171 221 EUR, tajā skaitā: 

1) SIA “Alūksnes nami” turējumā nodotās ēkas un būves - 624 469 EUR; 

2) Nedzīvojamās ēkas - 16 143 656 EUR; 

3) Transporta būves - 12 349 465 EUR; 

4) Zemes - 3 730 655 EUR; 

5) Inženierbūves - 3 272 516 EUR; 

6) Pārējais nekustamais īpašums – 1 050 460 EUR. 

    

41.attēls. Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtības salīdzinājums 

     

2015.gadā Zemesgrāmatā reģistrētie Alūksnes novada pašvaldības īpašumi 

 

1) Ojāra Vācieša iela 2C, Alūksnē; 

2) Brūža iela 3, Alūksnē; 

3) “Gājēju ceļš”, Alūksnē; 

4) “Stāvlaukums”, Alūksnē; 

5) “Iebraucamais ceļš”, Alūksnē; 

6) Gravu iela 10, Alūksnē; 

7) “Stūrītis”, Ilzenes pagastā; 

8) “Mazdārziņi”, Ilzenes pagastā; 

9) “Grīviņas”, Ilzenes pagastā; 

10) “Sniedziņi”, Liepnas 

pagastā; 

11) “Kviesīši”, Liepnas pagastā; 

12) “Eizindāni”, Liepnas 

pagastā; 

13) “Magones”, Pededzes 

pagastā; 

14) “Pūrāni”, Veclaicenes 

pagastā; 

15) “Kalnaķikuti 4”, Alsviķu 

pagastā; 

16) “Stropi”, Alsviķu pagastā; 

17) “Ausekļi 3”-6, Alsviķu 

pagastā; 

18) “Lapiņas”, Alsviķu pagastā; 

19) “Brāļu kapi”, Jaunannas 

pagastā; 

20) “Stradiņš 1”, Mālupes 

pagastā; 

21) “Medņukalni” (angārs) 

Zeltiņu pagastā; 

22) “Ežukalns”, Mārkalnes 

pagastā; 

23) “Grišas”, Mārkalnes pagastā; 

24) “Ceļmalītes”, Mārkalnes 

pagastā; 

25) “Ezeriņi”, Mārkalnes 

pagastā.
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TERITORIJAS PLĀNOŠANA 

 

INVESTĪCIJAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ  

 

2015.gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti 58 objekti. Juridiskās personas 

ekspluatācijā nodevušas 27 objektus par summu 1 743 274,90 EUR, privātie būvnieki 

(privātpersonas) kopā ekspluatācijā nodevuši 20 objektus par summu 601 214 EUR. 

 

 
42.attēls. Ekspluatācijā nodoto objektu vērtības salīdzinājums, EUR 

 

Pašvaldība 2015.gadā ekspluatācijā nodevusi 5 objektus par summu 

5 471 792,40 EUR un pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “RŪPE” - 6 objektus par summu 

2 559 767,02 EUR. Pašvaldība Alūksnē ekspluatācijā nodevusi pārbūvēto Alūksnes muižas 

apbūves brūža ēku, Vidus ielas, Tirgotāju un Dārza ielu posmu rekonstrukcijas darbus un 

Tempļakalna ielas gājēju tiltu, Mālupes pagastā - salas estrādi. SIA “Rūpe” īstenojusi  

ūdenssaimniecības  attīstības projektus  Alūksnes novada Jaunlaicenes, Mārkalnes, Zeltiņu, 

Alsviķu, Strautiņu un Jaunzemu (Ilzenes pagasts) ciemos. 

 Kopējais investīciju apjoms 2015.gadā ir nedaudz mazāks par 2013.gada līmeni, bet, 

salīdzinājumā ar 2014.gadu, tas ir samazinājies par  37,2%.  

2015.gadā novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammas finanšu līdzekļi izlietoti apgaismojuma izveidei un pilnveidei 

Zeltiņu, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Kalncempju pagastu ciemu teritorijās, vides pieejamības 

uzlabošanai  Liepnas tautas namā, pārbūves veikšanai Annas tautas namā un pašvaldības 

īpašuma “Pūcītes” teritorijas labiekārtošanai Jaunalūksnes pagastā (pašvaldības finansējums). 

Alūksnē Tempļakalna parkā, blakus Valsts meža dienesta būvētajam ugunsnovērošanas un 

skatu tornim, izveidots apmeklētāju centrs, Alūksnes muižas parkā atjaunots Aleksandra 

paviljons.  

Pašvaldības līdzfinansētā projekta „Publiskās interneta pieejas punktu attīstība 

Alūksnes novadā” ietvaros izveidoti 25 jauni publiskās interneta pieejas punkti, kā arī 18 

novada bibliotēkās ir uzlabotas publiskās interneta pieejas vietas. 

Kā nozīmīga investīcija teritorijas attīstībai jāvērtē ar Igaunijas - Latvijas pārrobežu 

programmas un valsts budžeta finansējumu atsevišķos posmos uzlabotais reģionālais autoceļš 

P39 Alūksne – Ape – Igaunijas robeža. 
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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. 2015.gada 29.janvārī ar Alūksnes 

novada domes lēmumu apstiprināti  aktualizētie programmas Rīcības plāns un Investīciju 

plāna 2015.-2017.gadam; 

3) Pārskata gadā noslēgusies jaunā Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-

2027.gadam izstrāde. Teritorijas plānojums apstiprināts ar Alūksnes novada domes  

2015.gada 27.augusta lēmumu Nr.263 “Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-

2027.gadam galīgās redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu” un izdoti saistošie 

noteikumi  Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (stājušies spēkā 11.11.2015.). 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotas funkcionālās zonas, aizsargjoslas, citi 

aprobežojumi, kā arī ciemu robežas, savukārt Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos noteikti katras funkcionālās zonas izmantošanas un apbūves nosacījumi. 

Plānošanas dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā 

“Normatīvie akti un dokumenti”, kā arī Telpiskās plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 

https://tapis.gov.lv. 

  

http://www.aluksne.lv/
https://tapis.gov.lv/
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BŪVNIECĪBA  

 

Būvvalde 2015.gadā pieņēmusi 275 lēmumi par I grupas būvju būvniecību (mazēkas, 

palīgēkas, žogi, labiekārtojumi, dīķi, inženiertīklu pievadi u.c.) Alūksnes novada teritorijā. 

 

39.tabula 

Informācija par I grupas būvju būvniecību 

Stadija Apliecinājuma kartes Paskaidrojuma raksti 

Iecere 73 62 

Būvdarbu uzsākšana 54 32 

Būvdarbu pabeigšana 28 26 

 

Pārskata gadā būvvalde izsniegusi 85 būvatļaujas. 

 

40.tabula 

Informācija par izsniegtajām būvatļaujām 

Stadija Publiskas 

ēkas 

Dzīvojamās 

mājas 

Palīgēkas Inženierbūves Ražošanas 

ēkas 

Iecere 1 2 2 20 1 

Būvprojekts 3 3 3 13 0 

Būvdarbi 4 8 7 14 4 

 

2015.gadā ekspluatācijā pieņemti 58 objekti, tajā skaitā: 

1) 8 publiskās ēkas un būves par 5 266 618 EUR; 

2) 10 dzīvojamās ēkas par 476 100 EUR; 

3) 10 palīgēkas par 125 114 EUR; 

4) 28 inženierbūves par 4 085 527 EUR; 

5) 2 ražošanas būves par 39 010 EUR. 

 

 
43.attēls. Ekspluatācijā pieņemto objektu salīdzinājums 2014. un 2015.gadā 

 

Lielākie 2015.gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti 

 

1) Tempļakalna ielas gājēju tilts Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 

2) Alūksnes muižas apbūves Brūža ēkas rekonstrukcija Brūža ielā 7, Ojāra Vācieša 

ielā 2, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 
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3) Dārza ielas rekonstrukcija Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 

4) Vidus un Tirgotāju ielas rekonstrukcija Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība; 

5) Mālupes salas estrāde “Pīlādžos”, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, pasūtītājs – 

Alūksnes novada pašvaldība; 

6) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā, 

pasūtītājs – SIA “Rūpe”; 

7) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta 

Mārkalnes ciemā, pasūtītājs – SIA “Rūpe”; 

8) Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 

pasūtītājs – SIA “Rūpe”; 

9) Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 

pasūtītājs – SIA “Rūpe”; 

10) Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 

pasūtītājs – SIA „Rūpe”; 

11) Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 

pasūtītājs – SIA “Rūpe”; 

12) Pašapkalpošanās auto mazgātava Gulbenes ielā 3A, Alūksnē, pasūtītājs – SIA 

“ACK būve”; 

13) Skatu torņa izbūve dabas liegumā “Korneti-Peļļi” Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, pasūtītājs – Dabas aizsardzības pārvalde.  
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PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRU  DARBĪBA  

 

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA  “ALJA” 

 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” galvenais mērķis ir lietderīga un 

efektīva novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ezeru un upju apsaimniekošana, 

publisko pakalpojumu sniegšana novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem, 

rūpnieciskās zvejas un licencētās makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas organizācijas 

jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes novada publisko ezeru, upju un krasta zonas izmantošanu. 

Aģentūra apsaimnieko novada publiskās ūdenstilpes: Alūksnes ezeru, Sudala ezeru, Indzera 

ezeru, Vaidavas ezeru, Murata ezeru, Ilgāja ezeru un Pededzes upi, posmā no Alūksnes upes 

ietekas uz leju līdz novada robežai. 

 

Aģentūras darbības prioritātes 2015.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) izvērst pastiprinātu mārketingu un reklāmas kampaņas par rekreācijas iespējām uz 

un pie novada ūdeņiem. 

 

Pamatdarbības uzturēšanai 2015.gadā saņemti apgrozāmie līdzekļi no Alūksnes 

novada pašvaldības 70 541 EUR. Aģentūras galvenos ieņēmumus veido licencētās 

makšķerēšanas organizēšana. 2015.gadā pārdotas 4 186 makšķerēšanas licences par kopējo 

summu 20 915 EUR. Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 27.02.2014. saistošajiem 

noteikumiem Nr.3/2014 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”, Valsts 

Zivsaimniecības pārvaldei pārskaitīti 30% no kopējiem ieņēmumiem par licencētās 

makšķerēšanas organizēšanu, kas ir 6 275 EUR. Ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas pārskata 

gadā bija 960 EUR, 30% no šiem ieņēmumiem (288 EUR) pārskaitīti Valsts Zivsaimniecības 

pārvaldei.  

Pārskata gadā aģentūra veica zivju resursu atjaunošanu, ielaižot Alūksnes ezerā 591 55 

zivju mazuļu par kopējo summu 13 499 EUR. Zivju resursu atjaunošanai Alūksnes ezerā 

ielaisti 11 255 sīgu un 47 900 zandartu mazuļu. 

2015.gadā organizēta un kontrolēta mehānisko un citu ūdens transporta līdzekļu 

kustība Alūksnes ezerā, kā arī sniegti laivu, ūdens velosipēdu, smailīšu un kutera nomas 

pakalpojumi. Ieņēmumi no nomas 2015.gadā bija 4128 EUR.  

Liela vērība pārskata gadā pievērsta nelikumīgās zvejas novēršanai novada publiskajās 

ūdenstilpēs - veikti 115 reidi, kuru laikā konstatēti pārkāpumi un sastādīti 35 administratīvo 

pārkāpumu protokoli. Kopā ar Valsts vides dienesta inspektoru sastādīti 5 protokoli par 

makšķerēšanas noteikumu neievērošanu, Alūksnes ezerā izņemti 17 tīkli, 1 zvejas murds un 4 

zušu šņores, 6 vēžu murdi un 49 ziemas ūdas ledus periodā. Indzera ezerā izņemti 3 tīkli un 3 

ūdas ledus periodā. Apsekota arī ezeru krasta līnija un konstatētas ar sadzīves atkritumiem 

piesārņotas vietas, organizēta šo vietu sakopšana. 

Pārskata periodā paveiktie darbi: 

1)  sakopti Alūksnes ezera krasti peldvietās, pie Cepurītes salas, Kapsētas pussalas, 
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Ozolu ielas laivu piestātnes, hidrotehniskās būves „Tacis”, iekšezerā, rajonā no 

bijušās VEF rūpnīcas līdz Miera ielai (atkritumu savākšana - kopējā platība 30000 

m
2
); 

2)  izvietots atkritumu konteiners Cepurītes salā; 

3)  Ozolu ielā pie laivu piestātnes ierīkots stāvlaukums; 

4)  veikta aizauguma likvidēšana 0,6 ha platībā pie hidrotehniskās būves “Tacis” un 

Alūksnes ezera R daļā; 

5)  veikta atkritumu savākšana ziemas periodā no Alūksnes novada publisko 

ūdenstilpju ledus;  

6)  apsekotas un pēc nepieciešamības atjaunotas informatīvās zīmes gar Alūksnes 

ezera krastu;  

7)  uzturētas un atjaunotas vietas makšķerēšanai no krasta; 

8)  atjaunotas un uzstādītas ūdens navigācijas zīmes ūdens transportlīdzekļu kustībai 

zem Pilssalas tiltiem; 

9)  sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, zvejniekiem un tūristiem, aktuālākā 

informācija tiek atspoguļota mājas lapā www.aluksnesezers.lv. 

Aģentūra atbalstījusi un palīdzējusi Alūksnes novada pašvaldības organizētajos 

izklaides pasākumos uz un pie Alūksnes ezera. 2015.gadā organizētas trīs makšķerēšanas 

sacensības Alūksnes ezerā, kurās piedalījās 137 dalībnieki.  

Pārskata gadā aģentūras vadītājs vairākas reizes piedalījies Ministru kabineta 

noteikumu izstrādes darba grupās, pieredzes apmaiņas semināros. 

 

 
44.attēls. Alūksnes ezera zivju resursu pētīšanā iesaistās arī skolēni un citi interesenti 

 

2015.gadā Lauku atbalsta dienestam aģentūra iesniegusi šādus projektus: 

1) „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 

6 299 EUR sīgu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļas no Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 1 799 EUR); 

2) „Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 7 200 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 1 200 EUR); 

3) „Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda 

finansējumu par kopējo summu 9 500 EUR kvadricikla iegādei (t.sk. finansējuma daļa no 

Alūksnes novada pašvaldības budžeta 1 900 EUR); 

4) „Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība un uzraudzība” ar Zivju 

fonda finansējumu par kopējo summu 2 760 EUR nakts redzamības monokļa (termokameras) 

iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 760 EUR); 

http://www.aluksnesezers.lv/
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5) „Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 12 554 EUR laivas ar motoru iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 2 511 EUR); 

6) “Pētījums par zušu resursu pieaugumu Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu 

par kopējo summu 4 720 EUR zušu pieauguma pētīšanai (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes 

novada pašvaldības budžeta 944 EUR); 

7) “Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem par 

pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas 

kontroles darbību nodrošināšanā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 344 EUR; 

8) „Alūksnes novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība un uzraudzība” ar 

Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 3 394  EUR nakts redzamības monokļa iegādei; 

9) „Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 1652 EUR laivas aprīkojuma iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūras “ALJA” budžeta 290 EUR). 

Visi projekti ir atbalstīti un īstenoti. 

 

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “SPODRA” 

 

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 53510 m
2  

platībā, 23 reizes ielas 

attīrītas no sniega, 19 reizes uz ielām samazināta slīdamība, darba kārtībā uzturētas 139 

gūlijas, nodrošināta zaļo zonu kopšana, pļaušana 182 983 m
2  

platībā, veikta 57 pieturu 

laukumu tīrīšana, uzstādītas  8 aizlieguma, 1 priekšrocības, 8 norādījuma un 11 papildzīmes, 

veikta esošo ceļa zīmju uzturēšana. 2015.gadā aģentūra saskaņojusi 58 tehniskos projektus un 

47 topogrāfijas, izsniegusi 11 tehniskos noteikumus un 25 atzinumus par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā, izstrādājusi 2 tehniskās shēmas un 7 paskaidrojuma rakstus būvniecības iecerei, 

kā arī veikusi darbu uzraudzība 3 objektos.  

Papildus veiktie darbi: 

1) 6 tiltiņu remonts Baložu bulvārī 7, Alūksnē;  

2) ielas nomales nostiprināšana Baložu bulvārī 5A un Torņa ielā 63, Alūksnē; 

3) gūlijas rekonstrukcija Lielā Ezera un Ezera ielu krustojumā, Alūksnē; 

4) lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija Dārza un Latgales ielu krustojumā, 

Alūksnē; 

5) lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Helēnas ielā 9A, Alūksnē; 

6) grāvja tīrīšana un slēgtās lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Glika ielā 4 un 

Bērzu ielā 7, Alūksnē; 

7) grāvja tīrīšana Malienas ielā 9 un posmā no Rijukalna ielas līdz Latgales ielai, 

Alūksnē; 

8) drenāžas sistēmas izbūve pie Lauku un Pils ielu krustojuma, Alūksnē; 

9) slēgtās lietus kanalizācijas sistēmas izbūve Dārza ielā 11, Alūksnē; 

10) bruģakmens seguma izveide Pils ielā 72A, Alūksnē; 

11) ielu apgaismojuma pārbūve Cerību, Ezermalas, Ozolu, Rīgas un Robežu ielās, 

Alūksnē. 
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Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

Aģentūra pārskata gadā apsaimniekojusi tās pārziņā esošos parkus 30,20 ha platībā un 

mežaparkus 136,50 ha platībā, veikusi zālienu kopšanu un pļaušanu 232 707 m
2 

platībā un 

dzīvžogu kopšanu 913 metru garumā. Aģentūra nodrošinājusi 135 atkritumu urnu ikdienas 

uzturēšanu un tīrīšanu, viengadīgo puķu kopšanu 30 puķu vāzēs, 37 puķu kastēs, 2 piramīdās, 

4 arkās un  420 iekarināmos maisiņos. No jauna izveidoti vasaras puķu stādījumi 500 m
2
 

platībā. Pilsētas teritorijā kopti ziemciešu stādījumi 800 m
2
 platībā. Pilsētā izkopti 36 koki, kā 

arī nogriezti 192 ainaviski mazvērtīgie, bīstamie koki un no tiem iegūti 579,00 m
3
 malkas un 

30,00 m
3
 zāģbaļķu.  

Papildus veiktie darbi: 

1) Zuzannas dīķa Muižas parkā krasta erozijas novēršana; 

2) nogāzes erozijas novēršana Tempļakalnā, Alūksnē; 

3) šautuves drenāžas sistēmas un atbalsta sienas izveide ziemas sporta centrā 

„Mežinieki”; 

4) saimniecības ēkas jumta remonts ziemas sporta centrā „Mežinieki”; 

5) šautuves apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija ziemas sporta centrā „Mežinieki”; 

6) labiekārtošanas darbi skvērā Brūža ielā 3, Alūksnē; 

7) Alūksnes ezera piekrastes attīrīšana no krūmiem un sīkkokiem 3,7 ha platībā;  

8) vides objekta - uzraksta “ALŪKSNE” remonts; 

9) teritorijas attīrīšana no sārņaugiem un krūmiem un augsnes virskārtas ielabošana 

1 100 m
2
 platībā Valkas ielā 19A, Alūksnē; 

10) elektromontāžas darbi Valkas ielā 19, Alūksnē. 

11) ierīkota tehniskā apsardze ēkā Valkas ielā 19, Alūksnē. 

 

 
45.attēls. Pilsētas publisko teritoriju apsaimniekošana – viens no PA “SPODRA” ikdienas 

pienākumiem 

 

Uzkopšanas darbu nodrošināšana pirms un pēc publiskiem pasākumiem pilsētā 

 

2015.gadā aģentūra nodrošinājusi pilsētas uzkopšanu pirms un pēc šādiem 

pasākumiem: 

1) Barikāžu 25.gadskārtas atceres pasākuma ugunskuru vietas nodrošinājums un 

sakopšana; 

2) Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumu vietu sakopšana; 

3) Lieldienu pasākumu vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā; 
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4) Svētku pasākuma „Pats skani, līdzi skani!” norises vietu sakopšana un 

noformējuma izvietošana pilsētā;  

5) Latvijas Senioru koru svētku norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana 

pilsētā;  

6) Starptautisko pludmales volejbola sacensību „Katrīnas kauss” norises vietu 

sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā;  

7) Izturības sacensību ātrumlaivām – pasaules čempionāta ūdens motosportā norises 

vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā;  

8) Vislatvijas Puķu draugu saieta norises vietu sakopšana un noformējuma 

izvietošana pilsētā;  

9) Eiropas un Baltijas čempionāta ūdens motosportā norises vietu sakopšana un 

noformējuma izvietošana pilsētā;  

10) Alūksnes pilsētas svētku „Sirds uzzied Alūksnē” norises vietu sakopšana un 

noformējuma izvietošana pilsētā; 

11) Alūksnes pilsētas kapu svētku norises vietu sakopšana; 

12) Baltijas ceļa atceres dienas pasākuma norises vietu sakopšana un Alūksnes jostas 

zīmes veidošana; 

13) Bānīša svētku norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana pilsētā; 

14) Alūksnes pilsētas kapu Svecīšu vakara norises vietu sakopšana; 

15) Lāčplēša dienas svētku norises vietu sakopšana un noformējuma izvietošana 

pilsētā; 

16) Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku norises vietu sakopšana un 

noformējuma izvietošana pilsētā; 

17) Ziemassvētku un Jaunā gada egles rotāšana un svētku noformējuma izvietošana 

pilsētā. 

 

Pilsētas kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

Aģentūra pārskata gadā nodrošinājusi Alūksnes pilsētas kapsētu apsaimniekošanu 

18,49 ha platībā. Kārtota lietvedība par mirušo apbedīšanu, ierādītas kapavietas, kontrolēta 

kapavietas sagatavošana apbedījumam, apsaimniekota kapliča, nodrošināta sanitāro normu 

ievērošanas uzraudzība, iekasēta maksa par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar 

apstiprinātajiem izcenojumiem par kapa vietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā, 

kapličas izmantošanu. Organizēti Kapu svētki Alūksnes Lielajos kapos un Alūksnes Mazajos 

kapos. Pārskata gadā turpināta Alūksnes pilsētas kapsētu digitālā plāna atjaunošana un 

apbedīšanas datu bāzes pilnveide. 

 

Pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnē 

 

2015.gadā aģentūra nodrošinājusi šādu Alūksnes novada pašvaldības īpašumu 

uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnes pilsētā: Dārza ielā 11, Brūža ielā 1, Pils ielā 58, 

Ojāra Vācieša ielā 2A, Ošu ielā 5, Pils ielā 72A. 

Papildus veikts kabineta un tualetes remonts, kā arī garāžu fasādes un jumta remonts Dārza 

ielā 11, Alūksnē; 

 

Pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas organizēšana un kontrole 

 

Pārskata gadā PA “SPODRA” nodrošinājusi pašvaldības mežu un meža zemju 

apsaimniekošanas organizēšanu un kontroli 1134,33 ha platībā. Realizēts Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Meža 

ekonomiskās vērtības uzlabošana” projekts 8,3 ha platībā. Turpināts pilnveidot datubāzi par 
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pašvaldības īpašumā, tiesiskajā valdījumā un lietošanā esošajiem meža īpašumiem. Apsekoti 

250 ha pašvaldībai piederošo mežu. Atklāta viena patvaļīga augošu koku ciršana, 3 audzes ar 

sliktu sanitāro stāvokli. Apsekoti 12 obligāti atjaunojamie izcirtumi 13,8 ha platībā. 

Atjaunotas robežstigas 9,2 km garumā un ierīkotas 95 robežzīmes. Izkoptas jaunaudzes 6,5 ha 

platībā. Novākti krūmāji meža ieaudzēšanai 1 ha platībā. Dabiski atjaunoti un izkopti 

izcirtumi 10,8 ha platībā. Stādot atjaunoti izcirtumi 0,3 ha platībā. Izsolē atsavinātas cirsmas 

10,3 ha platībā.  Sagatavota malka apkures vajadzībām 1 032 m
3
 apjomā. Sagatavoti zāģbaļķi 

pašpatēriņam no vējā gāztiem, lauztiem un bojātiem kokiem 95,52 m
3
 apjomā. Veikta grāvja 

gultnes un profila sakārtošana 270 metru garumā. Veikts meža ceļa remonts 100 metru 

garumā. Iemērīta meža zeme 9,5 ha platībā. Veikta meža īpašumu inventarizācija 164,78 ha 

platībā. Izveidotas plantāciju audzes 2,5 ha platībā.  

 

Suņu reģistrācija 

 

 Pārskata gadā aģentūra veikusi Alūksnē turēto suņu reģistrāciju - reģistrēti 7 suņi. 

 

Pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbnieku 

nodarbināšana 

 

2015.gadā aģentūra 56 bezdarbniekus nodarbinājusi šādos pilsētas sakopšanas darbos: 

ietvju tīrīšana, apstādījumu kopšana, krūmu ciršana un savākšana, zāles un lapu grābšana, 

dažādi iekraušanas darbi, atkritumu savākšana, puķu stādīšana, laistīšana un ravēšana u.c. 

 

Pārskata gadā aģentūra sniegusi arī maksas pakalpojumus: teritorijas labiekārtošanā - 

kravas automašīnas un traktortehnikas pakalpojumi, zālienu, zāles pļaušana, koku zāģēšana, 

celmu frēzēšana, ilggadīgo dekoratīvo kokaugu stādījumu apgriešana vai formēšana, kapsētas 

pārziņa pakalpojumi, kapličas noma, zvanītāja pakalpojums kapličā, suņu reģistrēšana, ēku 

apsaimniekošanā - telpu nomas pakalpojums. 
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KOMUNĀLO PAKALPOJUMU  NODROŠINĀŠANA  

 

ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA, 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. 2015.gadā uzņēmuma ienākumi no ūdens apgādes bija 

10 143 EUR, ieņēmumi no kanalizācijas novadīšanas – 4 554 EUR. 

Pēc ERAF projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta 

Jaunannā” un  “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā” 

realizācijas ūdens piegādes un kanalizācijas sistēmas darbojas efektīvāk. Projektus īstenojot, 

ir samazinājies ūdens patēriņš, jo likvidētas ūdens noplūdes. Ūdens atdzelžošanas iekārtas un 

spiedkatls dod iespēju patērētājiem piegādāt kvalitatīvu ūdeni bez palielinātas dzelzs 

koncentrācijas. 

Annas pagastā projekta ietvaros atjaunotas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas 

nodrošina nepārtrauktu notekūdeņu attīrīšanu, bet palielinājušies izdevumi par kanalizācijas 

attīrīšanas iekārtu uzturēšanu, jo, darbojoties jaunajām attīrīšanas ietaisēm BIO-35, 

palielinājies elektrības patēriņš. 

Pārskata gadā veikti arī dažādi remontdarbi. Tā Jaunannas pagastā, izmantojot 

hidroiekārtu, tīrīts centrālais kanalizācijas vads 500 m garumā, atjaunots centrālais 

kanalizācijas vads Ievednes ielā 120 m garumā, kā rezultātā centrālajai kanalizācijas sistēmai 

pievienotas 3 dzīvojamās mājas. Savukārt Kalncempju pagastā veikti centrālā ūdensvada aku 

remontdarbi – cauruļu savienojumu un ventiļu nomaiņa. Pārskata gada nogalē noslēgts līgums 

par artēziskās akas skalošanu un ūdensvada tīrīšanu, ko veiks 2016.gada sākumā. Šie darbi 

nepieciešami, lai Kalncempju pagasta iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvāku ūdeni.       

 

SIA “Rūpe” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Alūksnē, Jaunlaicenes, Mālupes, 

Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu 

pagastos, kā arī atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā Alūksnes novadā. 

Līdztekus SIA “Rūpe” piedāvā ūdensvada un kanalizācijas remonta un ierīkošanas 

pakalpojumus, konteineru pārdošanu un īri, asenizācijas pakalpojumus, ūdens skaitītāju 

uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, sabiedrība 2015.gadā ir 

realizējusi ERAF līdzfinansētus projektus Alsviķu, Strautiņu, Zeltiņu, Jaunlaicenes, 

Mārkalnes un Ilzenes ciemos. 

 

41.tabula 

ERAF līdzfinansētie projekti, kas noslēgti 2015.gadā 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Summa (EUR) 

Jaunlaicenes 

ciems 

Mārkalnes 

ciems 

Jaunzemu 

ciems 

Zeltiņu 

ciems 

Strautiņu 

ciems 

Alsviķu 

ciems 

Ūdensvada tīkli  89 082 11 031 51 914 48 223 105 156 47 686 

Ūdens sagatavošanas 

stacijas ēka  

25 797 27 566 34 524 27 368   

Ūdens sagatavošanas 

iekārtas  

25 393 22 992 21 212 29 824   

Dīzeļģenerators  7 375      

Kanalizācijas tīkli 23 562 16 948 197 388 122 137 734 217 
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527 094 

Artēziskā urbuma 

ēka  

10 481 8 293     

Artēziskais urbums  53 829 7 858  12 240   

Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

palīgēka  

32 162 36 332 29 220 29 980 48 289 40 833 

Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas  

91 760 91 276 92 795 92 868 96 173 119 

536 

Kanalizācijas 

spiedvads  

3 772 22 872 11 664 15 754 10 861 6 230 

Kanalizācijas sūkņu 

stacijas 

11 151 25 334 28 204 32 669 52 543 30 196 

Kopā:  374 365 270 502 466 920 411 452 450 756 461 576 

 

Realizējot ūdenssaimniecības projektus, 2015.gadā veiktas investīcijas novada 

ūdenssaimniecībā 2 435 571 EUR apmērā. 2015.gadā izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 7996 

m un jauni kanalizācijas tīkli 9740 m, izveidoti 75 jauni pieslēgumi. 

 

Analizējot pakalpojumu apjoma izmaiņas, redzams, ka ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem ir tendence pieaugt. Tas skaidrojams ar to, ka, realizējot ūdenssaimniecības 

projektus, pieaug lietotāju skaits. Pēc projektu īstenošanas, ievērojami pieaug ūdens kvalitāte 

un tā rezultātā daudzi iedzīvotāji izvēlas pieslēgt savas mājsaimniecības centralizētajam 

ūdensvadam. 

 
46.attēls. Ūdenssaimniecības pakalpojumu dinamika 2012.-2015.gadā, m

3
 

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015.gada 

5.novembra lēmumu, no 2016.gada 1.janvāra visiem SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotājiem Alūksnes novadā noteikti šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi 

– 1,07 EUR (bez PVN) ūdensapgādei un 1,42 EUR (bez PVN) kanalizācijai. 

Uzņēmums sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Alūksnes novadā.  
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47.attēls. Izvestais atkritumu daudzums 2012.-2015.gadā tonnās 

 

Analizējot izvesto atkritumu apjoma dinamiku redzams, ka izvesto nešķiroto 

atkritumu apjomam analizējamā laika periodā vērojams samazinājums. 2015.gadā tas 

samazinājies par 7,46 tonnām jeb 0,44 %. 

 

DZĪVOJAMO MĀJU APSAIMNIEKOŠANA  

 

SIA „Alūksnes nami” galvenais darbības virziens ir sabiedrībai nodotā dzīvojamā 

fonda apsaimniekošana. Pārskata gada beigās sabiedrība apsaimniekoja 113 daudzdzīvokļu 

mājas (2 130 dzīvokļi) Alūksnē ar kopējo apsaimniekojamo platību 100 203,32 m
2
 (tai skaitā 

202 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 7 875,92 m
2
), 32 daudzdzīvokļu mājas (203 

dzīvokļi) Alūksnes novada pagastos ar kopējo apsaimniekojamo platību 10 765,45 m
2
 (tai 

skaitā 163 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 861 665,46 m
2
), kā arī īres maksu 

iekasēšana Alūksnes novada pagastos - 110 neprivatizēti dzīvokļi ar kopējo platību 5 776,95 

m
2
. 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.  

2015.gada martā uzsākta teritoriju ikdienas uzkopšana Lāčplēša ielā 1 un Torņa ielā 

5A, Alūksnē, jūnijā izmitināšanas – naktsmītnes pakalpojumu sniegšana. 

Pārskata periodā pieauguši iedzīvotāju parādi par īres maksām, apsaimniekošanas un 

uzturēšanas maksu (par 3,7%), ūdeni, kanalizāciju un atkritumiem (par 6,4%), bet 

samazinājušies parādi par siltumenerģiju (par 5,3%) un  gāzes piegādi (par 6,6%). Lai arī 

ievērojamas parādu summas segtas no Alūksnes novada pašvaldības izmaksātajiem 

pabalstiem, parādu apjoms joprojām ir ļoti liels. 

Ja 2015.gada sākumā iedzīvotāju neapmaksātā summa par saņemtajiem 

pakalpojumiem bija 501 967 EUR, tad līdz gada beigām tā samazinājās par 1,3% un bija 

495 409 EUR. Savukārt SIA „Alūksnes nami”, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, par 

siltumenerģiju ar AS „Simone” iepriekšējā apkures sezonā norēķinājusies vidēji 96% 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% - 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. 
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2015.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. Projekta „Siltumnoturības uzlabošana 

daudzdzīvokļu ēkā Helēnas ielā 55 k-3, Alūksnē” līgums noslēgts 2013.gadā un pārskata gadā 

saņemts ERAF finansējums 49 866 EUR. 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2014 „Par 

līdzfinansējumu  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, 

realizēti iekšpagalmu labiekārtošanas projekti mājām Pils ielā 34, Ganību ielā 1 un Helēnas 

ielā 55/3, Alūksnē, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu 6 616,22 EUR. 

 

SILTUMAPGĀDE  

 

AS “Simone” pamatdarbības veids ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un tirdzniecība 

Alūksnē. Uzņēmums sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Alūksnes teritorijā 

esošajām fiziskām un juridiskām personām, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm un to 

struktūrvienībām. 

Pārskata gadā AS “Simone” uzstādītā siltuma jauda bija 13 MW. 2015.gadā 

siltumtīklos kopā nodots 21 396 MWh siltumenerģijas (2014.gadā – 23 365 MWh), tai skaitā 

no Parka ielas un Ziemeru ielas katlu mājām saražots un nodots siltumenerģijas daudzums ir 

19584 MWh, bet Merķeļa ielas rajona nodrošināšanai ar siltumenerģiju iepirkts 1 812 MWh. 

Pārvades un sadales zudumi bija 4 759 MWh (2014.gadā – 6 168 MWh). Ieņēmumi no 

siltumenerģijas pārdošanas pārskata gadā samazinājušies par 3,3% sakarā ar to, ka pārdots par 

560 MWh siltumenerģijas mazāk nekā 2014. gadā. 

2015.gadā turpināts remonts siltumtrašu posmos, kas ļauj ne tikai samazināt 

siltumenerģijas zudumus, bet arī rūpēties par drošu siltumenerģijas pārvadi klientu objektos. 

Pārskata perioda beigās AS “Simone” nomainījusi ap 70% no visiem cauruļvadu posmiem 

Alūksnes pilsētā. 

Pārskata gadā uzņēmums pie centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēdzis trīs 

jaunus patērētājus, kā arī veicis nozīmīgus energoefektivitāti veicinošus pasākumus gan 

ražošanas, gan administrācijas ēkās. 

2015.gadā patērētāju ēkās uzsākta siltumenerģijas skaitītāju aprīkošana ar rādījumu 

attālinātās nolasīšanas iekārtām, kas ļauj efektīvāk analizēt siltumenerģijas datus. Gada laikā 

81 no 104 skaitītājiem tika aprīkots ar attālinātās nolasīšanas iekārtu. 
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

 

Alūksnes novada pašvaldībai pārskata gadā ir spēkā 11 noslēgtie sadarbības 

dokumenti ar partneriem ārvalstīs – Veru pilsētas, Vastselīnas un Reuges pagasta pašvaldībām 

Igaunijā, Jonišķu rajona pašvaldību Lietuvā, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala 

Autonomo nekomerciālo organizāciju “Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonds”, 

Pečoru, Pleskavas, Ostrovas un Strugi-Krasnije rajona administrācijām, Sanktpēterburgas 

valsts kultūras iestādi “Valsts muzejs – rezervāts “Pavlovsk”” un Ļahoviču pašvaldību 

Baltkrievijā. 

2015.gadā Alūksnes pilsētas svētkos noslēgti sadarbības līgumi ar Misso un Hānjas 

pagastu pašvaldībām Igaunijā, kā arī ar Ernsta Glika dzimtās pilsētas Vetīnas - Lobejūnas 

pašvaldību Vācijā. Šī paša gada nogalē pašvaldība vienojas par sadarbību ar organizāciju 

“Igaunijas koncerti”, kā arī plāno uzsākt sadarbību ar Tartu pagastu Igaunijā un starptautisku 

pašvaldību tīklu “Innovation Circle Network”. 

Pārskata gada maijā Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un domes 

priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, Latvijas Pašvaldību savienības delegācijas sastāvā, 

apmeklēja Ķīnas – Centrālās un Austrumu Eiropas pašvaldību vadītāju forumu, bet gada 

nogalē pašvaldības pārstāvji apmeklēja Ķīnas investīciju forumu Prāgā. 

2015.gadā Alūksne svinēja 95.jubileju kopš pilsētas tiesību iegūšanas un uz svētkiem 

aicināja arī savas sadarbības pašvaldības. Svētkos piedalījās 11 Alūksnes novada pašvaldības 

sadarbības partneru delegācijas. 

 

 
48.attēlā. Alūksnes pilsētas svētku ietvaros viesi piedalījās arī svētku gājienā 

 

Turpinot sadarbību, 2015.gada vasarā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos kopā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri piedalījās arī 

jauniešu pūtēju orķestris no Marsanēlakotes Francijā. Sadarbības ietvaros pārskata gadā 

Alūksni apmeklēja arī Francijas institūta Latvijā direktors Žils Bonvināls. 

2015.gada oktobrī Alūksnes novada pašvaldības delegācija viesojās Sundbibergas 

pilsētā Zviedrijā, kur tikās ar vietējās pašvaldības vadību un lielākajiem uzņēmējiem, kā arī ar 

Latvijas vēstnieku Zviedrijā Gintu Jegermani. Pašvaldības vienojās par sadarbības attīstīšanu 

izglītības un kultūras jomās. 
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49.attēls. Alūksnes novada pašvaldības un Sundbibergas pilsētas pašvaldības pārstāvji 

tikšanās laikā Sundbibergā 2015.gada oktobrī 

 

Pārskata gadā ārpus Latvijas robežām, piedaloties starptautiskos konkursos un 

sniedzot koncertus, bijuši Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvi. 
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldība komunikācijai ar sabiedrību izmantoja gan 

pašvaldības mājas lapu www.aluksne.lv un pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”,  

gan arī sociālos tīklus. Ņemot vērā mūsdienu komunikācijas īpatnības, pārskata gadā 

intensificēta pašvaldības komunikācija sociālajos medijos. Līdztekus jau esošajiem 

pašvaldības kontiem sociālajos tīklos www.facebook.com, www.twitter.com un 

www.draugiem.lv, pievienots arī www.instagram.com konts. Tāpat pašvaldība turpināja 

sadarbību ar vietējiem laikrakstiem “Alūksnes Ziņas” un “Malienas Ziņas”, tostarp regulāri 

organizējot domes priekšsēdētāja tikšanās ar laikrakstu pārstāvjiem, lai sniegtu atbildes uz 

aktuāliem jautājumiem. Lai par norisēm Alūksnes novadā informētu plašāku auditoriju, 

pārskata gadā pašvaldība turpināja sadarbību ar Vidzemes televīziju un „Radio Tev”,  kā arī 

ziņu aģentūrām LETA un BNS un citiem medijiem. 

Pārskata gadā pašvaldības laikraksts „Alūksnes Novada Vēstis” izdots 12 reizes. 

Laikraksta tirāža bija 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 nodrošināta uz uzņēmuma līgumu pamata. 

„Alūksnes Novada Vēstis” pārskata gadā bija iespējams lasīt arī pašvaldības interneta mājas 

lapā www.aluksne.lv. 

 Komunikācijai ar iedzīvotājiem Alūksnes novada pašvaldība pārskata gadā izmantoja 

interneta mājas lapu www.aluksne.lv. 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. Pārskata gadā uzsākta jaunas mājas lapas izstrāde. 

Portālā www.latvija.lv pārskata gadā bija pieejama informācija par vairāk nekā 40 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, tā atvieglojot iedzīvotājiem to saņemšanu. 

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 publicēta pašvaldības 

laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv, kā arī 

izvietota pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās arī pārskata gadā varēja piedalīties 

visi interesenti. Ar domes sēžu lēmumiem iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties Alūksnes 

novada pašvaldības kancelejā, pagastu pārvaldēs, Alūksnes pilsētas bibliotēkā, kā arī 

pašvaldības mājas lapā. Pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” publicēts domes 

sēdēs pieņemto lēmumu apskats, 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, padome iesaistījusies Jaunannas jauniešu foruma, 

kā arī vairāku citu pasākumu rīkošanā. 

Ēkā, kur atrodas pašvaldības administrācija, izvietota ierosinājumu kastīte, kurā 

iedzīvotāji var iemest savas vēstules ar ierosinājumiem un viedokļiem pašvaldībai. 

Pašvaldība turpinājusi tradīciju īpaši sumināt novada iedzīvotājus nozīmīgās dzīves 

jubilejās, sākot no 65 gadu vecuma, kā arī pirmo un simto Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

http://www.aluksne.lv/
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nodaļā reģistrēto jaundzimušo. Pārskata gadā pašvaldība sveikusi arī vienu novada 

iedzīvotāju, sagaidot 101.dzimšanas dienu. 

 Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja Igaunijas, Lietuvas un Somijas 

valstu vēstnieki, lai iepazītos ar novadu. Kārtējā vizītē ieradās Somijas Neatkarības cīņu 

asociācijas pārstāvji, lai turpinātu sarunas par Latvijas Brīvības cīņās kritušo somu karavīru 

piemiņas vietas izveidi Alūksnē. 

 2015.gadā pašvaldība turpinājusi pilnveidot saziņu ar vietējiem uzņēmējiem. 

Organizētas vairākas tikšanās sakarā ar pašvaldības un uzņēmēju sadarbību jaunā Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansējuma plānošanas perioda laikā, pieredzes apmaiņas brauciens 

uz starptautisko būvniecības izstādi Minhenē, notikusi Latvijas Darba devēju konfederācijas 

vizīte Alūksnes novadā. Sadarbojoties Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centram, 

Alūksnes lauku partnerībai un Alūksnes novada pašvaldībai, 2015.gada oktobrī organizēts 

nevalstisko organizāciju un uzņēmēju forums “Sociālā uzņēmējdarbība. Krājaizdevu 

sabiedrība. Tiešā pirkšana”.  

 
50.attēls. Nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības forums  
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NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI  

 

2016.gadā plānots uzsākt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

perioda projektu iesniegšanu un  īstenošanu. Finansējuma ziņā apjomīgākie projekti saistīti ar 

uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidi – industriālo teritoriju izbūvi 

Jaunlaicenes pagastā, Rūpniecības ielas rajonā, Alūksnē, kā arī Rūpniecības un Ganību ielas 

posma pārbūvi lielākajā Alūksnes industriālajā zonā. 

Saistībā ar projekta idejas par veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidi 

Alūksnē attīstību, plānots uzsākt ēkas būvprojekta izstrādi un projekta īstenošanai piesaistīt 

komersantu. Ar mērķi palielināt privāto investīciju apjomu un veicināt komercdarbību, 

plānots izveidot multifunkcionālu servisa ēku Pilssalā, kas būs piemērota ezera 

apsaimniekošanas, atpūtas, sabiedrisku aktivitāšu un dažāda veida komercdarbības 

pakalpojumu attīstīšanai.  Tūrisma attīstības jomā 2016.gadā turpināsies darbs pie plānotā 

projekta valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma objektu – Livonijas ordeņa pils Dienvidu 

torņa atjaunošanas, šaursliežu dzelzceļa līnijas “Gulbene – Alūksne” Alūksnes stacijas 

kompleksa bagāžas šķūņa pārbūves un ekspozīciju izveides abos objektos.  

No Alūksnes Pilssalas attīstības plāna 2016.gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem 

paredzēts realizēt projektu “Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā”, ierīkot 

apgaismojumu stadionam, pabeigt skvēra labiekārtošanu pie Tūrisma informācijas centra. 

Tāpat plānots pārbūvēt Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas, kā arī turpināt grants seguma 

ielu uzlabošanas programmu, uzlabojot Tempļakalna ielu un tās savienojumu ar Miera ielu, kā 

arī ceļu līdz Baltajam krustam. Paredzēts uzsākt pakāpenisku ielu informatīvo zīmju 

izvietošanu pagastos un pilsētu teritorijās. 

Ar Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam līdzfinansējumu 2016.gadā 

paredzēts īstenot novada autoceļu pārbūvi Jaunalūksnes, Pededzes, Alsviķu, Annas un 

Liepnas pagastos. 

Pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas finanšu līdzekļus (pašvaldības budžets) plānots izlietot Mālupes pagasta 

autoceļa Mālupe – Priedulāji, Ilzenes pagasta autoceļa Jaunzemi – Zvirgzdiņi posma asfalta 

seguma atjaunošanai, vides labiekārtošanai pie Annas pagasta iestādēm, pie Ievas ezera 

Veclaicenes pagastā, estrādes labiekārtošanai Mārkalnes pagastā, jauniešu interešu telpas 

izveidošanai Mārkalnes pamatskolā, Malienas pamatskolas ēkas fasādes atjaunošanai. Par 

pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēts pārbūvēt sanitāros mezglus un ģērbtuves pie 

Ziemeru pamatskolas sporta zāles, veikt atbilstošas pārbūves un pārcelt feldšerpunktus un 

bibliotēkas uz pamatskolas ēkām Ilzenē un Jaunlaicenē.  

Pašvaldības aģentūras “ALJA” plānotie projekti saistīti ar zivju resursu pavairošanu 

Indzera, Sudala un Alūksnes ezeros, pētījumiem par jūras kraukļu ietekmi uz Alūksnes ezera 

zivju resursiem un iekšezera piesārņojumu. 

 Plānots paplašināt uzņēmējdarbības atbalsta centra pakalpojumus, turpināt jauniešu 

biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā, izveidot interešu 

izglītības programmu uzņēmējdarbībā jauniešiem no 13 gadu vecuma.  

Līdz ar pašvaldības dalību Latvijas Nacionālajā veselību veicinošo pašvaldību tīklā, 

tiks paplašināts veselības veicināšanas pasākumu (aktivitāšu) piedāvājums. Sociālajā jomā ir 

paredzēta pašvaldības iesaistīšanās projektā, kas paredz nodrošināt dzīvesvietā kvalitatīvu, 

ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu piedāvājumu šobrīd institucionālā aprūpē 

esošiem bērniem un personām ar invaliditāti. Ir plānots projekts, kurā paredzēts motivēt un 

aktivizēt novada jauniešus, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu un nav reģistrējušies kā 

bezdarbnieki. Ir plānota sociālās aprūpes centra “Alūksne” paplašināšana, izmantojot 

Mārkalnes pamatskolas ēku. 
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2016.gadā paredzēts izstrādāt  būvprojektu  izglītības un sporta centram Alūksnē un 

uzsākt finansējuma piesaisti no dažādiem avotiem šī mērķa īstenošanai. Plānots izstrādāt 

projektus Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas mācību 

vides uzlabošanai un pašvaldības administratīvo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. 

Plānots pabeigt jaunas pašvaldības mājaslapas izstrādi. 
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UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS  PAR ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2011. – 2017.GADAM ĪSTENOŠANU 2015.GADĀ  

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam (apstiprināta ar Alūksnes 

novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256) īstenošanu nodrošina Rīcību plāna un  Investīciju 

plāna pakāpeniska realizācija. Saistībā ar Eiropas Savienības fondu darbības programmām 

2014.-2020.gadam, 29.01.2015. ar Alūksnes novada domes lēmumu tika apstiprināta  

aktualizēta attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna 2015.-2017.gadam 

redakcija. 

Informāciju par realizētajiem projektiem skatīt sadaļā “Projekti”. 

Papildus Alūksnes novada attīstības programmā 2011.–2017.gadam ir noteikti vidēja 

termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji. 42.tabulā līdzās 

2010.gada rādītājam un tā sasniedzamajai vērtībai 2017.gadā atspoguļots rādītājs 2015.gada 

beigās (ja vien rādītājs līdz 30.04.2016. ir pieejams vai arī tam nav noteikts cits atskaites 

periods). 

 

42.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 2015.gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017.gadā 

Avots 

Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu 

(statistikas 

vienību) skaits 

 

1 446 1490 Palielināt 
VID/ 

Lursoft 

Bezdarbnieku 

skaits uz 01.07. 
2166 1114 Samazināt NVA 

Reģistrēto 

uzņēmumu skaits 
1994 1339 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 7 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 
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% 

Rekonstruēto 

valsts ceļu 

kopgarums, km 

0 
0 

vai 20,88+ 
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 

 

2 izstādes (Igaunijā, 

Latvijā) 

 

 

5 
Pašvaldības 

dati 

Tūrisma 

informācijas 

centra apmeklētāju 

skaits 

4151 

 

4044 TIC 

(plus 14086 

Tempļakalna 

paviljonā) 

 

6200 
Pašvaldības 

dati 

Gidu novadīto 

ekskursiju skaits 
56 241 75 

Pašvaldības 

dati 

Tūristu skaits, ko 

apkalpojuši gidi 
1353 

 

5760 

 

1800 
Pašvaldības 

dati 

Informatīvo 

tūrisma materiālu 

skaits par 

Alūksnes novadu 

4 6 7 
Pašvaldības 

dati 

2. Ilgtermiņa mērķis – Nodrošināt pieejamu kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem 

mūža garumā 

2.1. Vidēja termiņa mērķis – Izglītības pieejamība 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 

 2015.gadā 

Sasniedzamā 

vērtība  

2017.gadā 

Avots 

Pirmskolas 

izglītībā aptverto 

audzēkņu skaits 

63% 70% 75% 
Pašvaldības 

dati 

Izglītības 

programmu skaits 

Pirmsskolas – 5 

Pamatizglītība - 

10 

Vidējā izglītība 

– 6 

Profesionālās 

ievirzes 

programmas – 

19 

Profesionālās 

izglītības 

programmas - 8 

Pirmsskolas - 5 

Pamatizglītības - 14 

Vidējā izglītība - 6 

Profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmas - 19 

Profesionālās 

izglītības 

programmas - 9 

Pirmsskolas – 

6 

Pamatizglītība 

- 12 

Vidējā izglītība 

– 7 

Profesionālās 

ievirzes 

programmas – 

21 

Profesionālās 

izglītības 

programmas – 

9 

Pašvaldības 

dati 

Mūžizglītībā 424 2015.gadā šādi dati 2 000 Pašvaldības 
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iesaistīto 

iedzīvotāju skaits 

(2009.gadā) netika apkopoti dati 

2.2.Vidēja termiņa mērķis – Kvalitatīva izglītības vide 

Izglītības iestāžu 

ēku 

energoefektivitātes 

novērtējums vidēji 

kwh/m
2 

gadā 

170 115,14  kWh/m
2
 110 

Pašvaldības 

dati 

Skolēnu 

sasniegumi valsts 

mācību priekšmetu 

olimpiādēs 

1,06 
0,96 

(2014./2015.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 –50,45% 

 (vidējais vērtējums 

obligātajos 

centralizētajos 

eksāmenos) 

9.klase – 5,94 

(vidējā atzīme 

valsts pārbaudes 

darbos) 

2014./2015.māc.g. 

12.klase - 55% 

(vidējais 

vērtējums) 

9.klase – 6,3 

(vidējā atzīme) 

Pašvaldības 

dati 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

izglītojamo skaits 

97% 
96,4% 

(2014./2015.māc.g.) 
99% 

Pašvaldības 

dati 

2.3.Vidēja termiņa mērķis – Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība 

Vienam 

speciālistam 

apkalpojamo 

izglītojamo skaits 

Psihologi – 740 

Speciālie 

pedagogi – 793 

Logopēdi – 492 

Psihologi – 583 

Speciālie pedagogi 

– 712 

Logopēdi - 431 

Samazināt 
Pašvaldības 

dati 

     

3. Ilgtermiņa mērķis – Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai sociālos 

pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību 

3.1. Vidēja termiņa mērķis – Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu izveide un attīstība 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība  

2015.gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017.gadā 

Avots 

Alternatīvo sociālo 

pakalpojumu skaits  
2 2 2 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Alternatīvo sociālo 

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

36 126 72 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Ilgstošas sociālās 

aprūpes un 

sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu 

104 

 

 

161 72 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 
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saņēmēju skaits 

3.2. Vidēja termiņa mērķis – Atbalsta sniegšana personai (ģimenei) krīzes situācijās 

Sociālās palīdzības 

pabalstu saņēmēju 

skaits 

2965 
 

1246 
1853 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Sociālo 

pakalpojumu skaits 
2 

 

3 
3 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Sociālo 

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

46 60 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 

 

211 

 

340 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Apmācību stundu 

skaits 

darbiniekiem 

472 1604 544 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Darbinieku - 

supervīzijas 

pakalpojuma 

saņēmēju skaits 

gadā  

0 26 24 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Citu atbalsta 

pasākumu sociālā 

riska grupu 

klientiem skaits  

2 
 

3 
1 

Pašvaldības 

dati 

Sociālās jomas 

biedrību – 

pašvaldības 

atbalsta saņēmēju 

skaits 

12 9 12 
Pašvaldības 

dati 

3.4. Vidēja termiņa mērķis – Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana 

Feldšerpunktu 

skaits novada 

teritorijā 

8 8   
Pašvaldības 

dati 

Veselību veicinošu 

pasākumu skaits 
39 13 43 

Pašvaldības 

dati 

Dalībnieku skaits 

veselības 

veicināšanas 

pasākumos 

5454 
1647 

 
6500 

Pašvaldības 

dati 

4. Ilgtermiņa mērķis - Sports un veselīgs dzīves veids visiem 

4.1. Vidēja termiņa mērķis - Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam 
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Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 2015.gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017.gadā 

Avots 

Kvalitatīvu sporta 

zāļu skaits 
6 6 7 

Pašvaldības 

dati 

Kvalitatīvi ārā 

sporta objekti  
6 6 8 

Pašvaldības 

dati 

4.2. Vidēja termiņa mērķis – Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports 

Valsts un 

starptautisko 

sporta pasākumu 

skaits 

9 7 10 

Sporta 

sacensību 

dokumentācija 

Sporta spēļu 

komandas  

Basketbols – 18 

Volejbols – 14 

Futbols – 8 

Hokejs – 5 

Florbols – 6 

Basketbols – 12 

Volejbols – 5 

Futbols – 4 

Hokejs – 4 

Florbols – 5 

Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Sporta treneru 

skaits 

Basketbols – 4 

Vieglatlētika– 3 

Džudo – 2 

Biatlons – 1 

Futbols – 1 

Riteņbraukšana 

- 1 

Basketbols – 3 

Vieglatlētika– 3 

Džudo – 2 

Biatlons – 1 

Futbols – 1 

Riteņbraukšana - 0 

Volejbols – 0 

Basketbols – 4 

Vieglatlētika – 

3 

Džudo – 2 

Biatlons – 1 

Futbols – 1 

Riteņbraukšana 

– 1 

Volejbols – 1 

Orientēšanās - 

1 

Pašvaldības 

dati 

Sporta metodiķu 

skaits 
2 2 5 

Pašvaldības 

dati 

Novada jaunatnes 

sporta skolas 

audzēkņu skaits 

369 338 Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Novada 

čempionāti, kausu 

izcīņas un tautas 

sporta pasākumu 

skaits 

15 
 

14 
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 8 Saglabāt 

Pašvaldības 

dati 

Skolu jauniešu 

sporta spēles 
8 8 10 

Pašvaldības 

dati 
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(sporta veidos) 

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  

2015.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 

izglītības 

iestādēs un 

pagastos - 10, 

Jauniešu 

vasaras skola 

(20 dalībnieki) 

un apmācību 

cikls 

„Neformāli 

aktīvs” 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Aktivitātēs 

iesaistītais 

kopējo 

jauniešu skaits 

- 75 

ABJC 

uzskaite 

5.2. Vidēja termiņa mērķis - Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana 

Izveidotas prakses 

vietas jauniešiem  
0 29 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 

finanšu resursi 

tehniskā 

aprīkojuma 

nodrošinājumam 

1 2 5 

Latvijas-

Šveices 

sadarbības 

programmas, 

LAD un citi 

realizētie 

projekti 
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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 

612 - interešu 

izglītības 

programmās, 95 

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 2015.gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība  

2017.gadā 

Avots 

Apmeklētāju skaits 63 298 

 

75 414 

 

60 000 
Kultūrkartes 

dati 

Pasākumu skaits 826 853 800 
Kultūrkartes 

dati 

6.2. Vidēja termiņa mērķis - Līdzsvarota kultūras procesu attīstība 

Profesionālās 

izglītības īpatsvars  
5+ 7+ +15 

Pašvaldības 

dati 

Amatierkolektīvu 

skaits 
76 74 75 

Kultūrkartes 

dati 

Amatierkolektīvu 

dalībnieku skaits 
1 065 1 073 1 050 

Kultūrkartes 

dati 

Muzeju krājuma 

izmantošanas 

iespēju 

palielināšanās  

(aktivitātes) 

60 80 70 
Kultūrkartes 

dati 

6.3. Vidēja termiņa mērķis - Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra 

Atjaunotas 

kultūras iestādes, 

kultūras objekti, 

veikti tehniskie 

uzlabojumi  

9 15+ 

 

15 

Kultūrkartes 

dati 

Datoru skaits 

kultūras iestādēs 
143 152 150 

Kultūrkartes 

dati 

Starptautisko 

sadarbības 

projektu skaits 

5   

 

11+ 5 
Pašvaldības 

dati 

6.4. Vidēja termiņa mērķis - Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

Kultūrvēsturisko 3 11+ 10 Pašvaldības 
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ēku, objektu skaits, 

kuros veikti 

uzlabojumi, 

renovācija, 

restaurācija 

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 2015.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 

No jauna 

labiekārtoto 

atpūtas objektu, 

teritoriju skaits 

0 

 

3+ 
5 

Pašvaldības 

dati 

Sakārtoto 

degradēto īpašumu 

skaits 

0 3+ 3 
Pašvaldības 

dati 

7.3. Vidēja termiņa mērķis - Augsta vides kvalitāte, kvalitatīvi un videi draudzīgi sabiedriskie 

pakalpojumi 

Nosiltināto ēku 

kopskaits novadā 
3 

 

24+ 

 

15 
Pašvaldības 

dati 

Sakārtoto 

ūdenssaimniecību 

skaits 

1 (I kārta 

Alūksnē) 

 

14+ 

 

9 
Pašvaldības 

dati 

Noslēgto līgumu 

par atkritumu 

izvešanu kopskaits 

2 223 2 570+ 2 700 
Pašvaldības 

dati 

Energoefektīvu 

apgaismojuma 

sistēmu  skaits 

0 

 

7+ 

 

4 
Pašvaldības 

dati 

Realizēti 

atjaunojamo 

energoresursu 

projekti (skaits) 

0 

 

2 
3 

Pašvaldības 

dati 

Ielaisto zivju 

mazuļu skaits 

publiskajos ūdeņos 

88 000 

 

244 655+ 

 

150 000 
Pašvaldības 

dati 

8. Ilgtermiņa mērķis - Uz novada attīstību un sabiedrības vajadzību ievērošanu vērsta 
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efektīva pārvalde 

 8.1. Vidēja termiņa mērķis - Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana 

Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 2015.gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība  

2017.gadā 

Avots 

Informatīvo 

materiālu skaits 

par Alūksnes 

novadu 

Līdz 5 

 

3 
5 - 7 

Pašvaldības 

dati 

Piedāvāto 

pašvaldības e-

pakalpojumu skaits 

25 38 50 
Pašvaldības 

dati 

Novada mājas 

lapas apmeklētāju 

skaits 

Vidēji 6 836 

apmeklējumu 

mēnesī (95% no 

Latvijas, 5% no 

ārvalstīm) 

Vidēji 23 000 

apmeklējumu 

mēnesī (90,93% no 

Latvijas, 9,07% no 

ārvalstīm) 

 

Vidēji 10 000 

apmeklējumu 

mēnesī 

Pašvaldības 

dati 

Pašvaldības 

laikraksta 

„Alūksnes Novada 

Vēstis” pieejamība 

katrā 

mājsaimniecībā 

novada teritorijā 

45% laikrakstu 

saņem savā 

pastkastītē 

 

99% laikrakstu 

saņem savā 

pastkastītē 

 

100% 

laikrakstu 

saņem savā 

pastkastītē 

Pašvaldības 

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  

(2013.gads) 
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 5+ 3 

Pašvaldības 

dati 

Pārrobežu 

pašvaldību 

sadarbības līgumu 

skaits 

6 16 11 
Pašvaldības 

dati 

8.2. Vidēja termiņa mērķis - Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

Pašvaldības ēku 

skaits, kuras ir 

piemērotas 

apmeklētājiem ar 

17 22+ 24 
Pašvaldības 

dati 
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īpašām vajadzībām 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

pašvaldības ēkām, 

skaits 

0 11+ 8 
Pašvaldības 

dati 

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. īstenošanas rezultāti ir saskaņā ar 

Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 

25.10.2012. lēmumu Nr.351) izvirzītajiem mērķiem. 

Ņemot vērā attīstības programmas izvirzītos mērķus un rīcības plāna uzdevumus, īsi 

secinājumi par paveikto 2015.gadā katrā no jomām. 

Uzņēmējdarbības jomā darbu uzsācis jaunizveidotais uzņēmējdarbības atbalsta centrs. 

Darbību paplašinājis amatnieku un mājražotāju tirgus. Lai uzlabotu uzņēmēju un pašvaldības 

savstarpējo komunikāciju, tiek rīkotas tikšanās, organizēti apmācību un informatīvi semināri 

sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru u.c. 

Pašvaldība jauniešiem organizē ikgadēju biznesa ideju konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai, 

kas veicina jaunu uzņēmumu veidošanos Alūksnes novadā. Investīciju piesaistei tiek 

pilnveidots uzņēmējdarbībai piemērotu īpašumu (teritoriju) katalogs. Pakāpeniski, ņemot vērā 

finanšu piesaistes iespējas, tiek uzlabotas uzņēmējdarbībai nozīmīgas ielas un ceļi. Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansējuma iespējas, sākot ar 2016.gadu, dos iespēju izveidot arī 

industriālo zonu infrastruktūru un īstenot pašvaldības attīstības programmas vidēja termiņa 

mērķi - augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu attīstību.  

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošināja 5 

savas pašvaldības institūcijās. Trīs no institūcijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus 

Alūksnes novadā, ir Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības: birojs “Aprūpe 

mājās”, Dienas aprūpes centrs “Saules stars”,  Alūksnes novada naktspatversme. Izveidota 

jauna Sociālā dienesta struktūrvienība “Sociālā māja”. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

saņēma vardarbībā cietušas pieaugušas personas un vardarbību veikušas personas. 2015.gadā 

Alūksnes novada pašvaldība uzsāka dalību Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme 

iekļauj” īstenošanā, kura ietvaros, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu, novadā 

tiks realizēti deinstitucionalizācijas pasākumi un palielināti institucionālai aprūpei alternatīvi 

sociālie pakalpojumi dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar 

invaliditāti, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, sniegts atbalsts 

potenciāliem aizbildņiem, audžuģimenēm.  

2015.gadā pašvaldība iestājās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Darbu sociālajā 

dienestā uzsāka veselības veicināšanas speciālists (0,5 slodzes). 

 Jaunatnes sadaļā 2015.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 2015.gadā turpināts darbs iestāžu energoefektivitātes uzlabošanā trīs 

izglītības iestādēs. Pārskata gadā notika izmaiņas esošajā izglītības iestāžu tīklā - likvidēta 

Strautiņu pirmsskolas izglītības iestāde, to pievienojot Strautiņu pamatskolai. 2015.gadā tika 

apstiprināti saistošie noteikumi ,,Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus 

finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un 

pedagogiem”. XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos piedalījās 24 kolektīvi ar 

583 dalībniekiem. Uzsākta Alūksnes novada pašvaldības izglītības attīstības programmas 

izstrāde. 

Kultūras jomā 2015.gada nozīmīgākais notikums ir mūsdienu prasībām atbilstoša 

Alūksnes Kultūras centra izveide. Attīstīta infrastruktūra vienlaikus nozīmīgi ietekmē kultūras 

tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, starpkultūru sakaru veicināšanu un līdzsvarotu 

kultūras procesu attīstību reģiona mērogā. 
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Sporta jomā 2015.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. Pašvaldībai ir 

nepieciešamas investīcijas divos sporta infrastruktūras objektos – Pilssalas stadionā 2.kārtas 

rekonstrukcijas darbiem (sintētiskā segumu uzklāšanai skrejceliņiem un sektoriem, kā arī 

apgaismojumu izbūvēšanai) un kopīgas jaunas sporta halles būvniecība Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes sporta skolai un Alūksnes pilsētas sākumskolai.    

Vides jomā 2015.gadā jāatzīmē darbi, kas turpināti energoefektīva publiskā 

apgaismojuma ierīkošanā, publisko teritoriju labiekārtošanā, t.sk. kājāmgājēju tilta izbūve, 

degradēto īpašumu sakārtošana, zivju resursu atjaunošana. 

Tāpat nozīmīgi vērtējama pašvaldības ēku infrastruktūras uzlabošana - Alūksnes 

pilsētas Tautas nams jeb muižas apbūves Brūža ēka pārbūvēta par Alūksnes Kultūras centru, 

kur pieejami arī uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi, Mālupes, Jaunannas un Ilzenes 

izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, Annas pagasta Kultūras nama 

pārbūve un vides pieejamības uzlabošana Liepnas tautas namā. 

Ņemot vērā attīstības programmas izvirzītos mērķus un rīcības plāna uzdevumus, 

pašvaldībai turpmāk būtiska ir: 

1) uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu teritoriju, t. sk. 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. 

 

43.tabula 

Alūksnes novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2010.gadā 

Vērtība 

2015.gadā 

Vēlamā attīstības 

tendence 2017.gadā 
Avots 

1. 
Iedzīvotāju 

skaits 
19 358 

 

17 623 

 

Palielināt 

Pilsonības un 

migrācijas 

lietu pārvalde 

2. 

Demogrāfiskā 

slodze 

 

527 543 Samazināt 

Centrālā 

statistikas 

pārvalde 

3. 
Teritorijas 

attīstības indekss 
- 0,592 

-0,682 

(2013.gada 

dati) 

Palielināt VARAM 

4. 
Bezdarba 

līmenis, % 
16,5 11,1 Samazināt 

Nodarbinātības 

valsts 

aģentūra 

5. 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis uz 1 

iedzīvotāju, 

LVL 

 

187 LVL 

(precizēts)/ 

266 EUR 

 

370 

EUR 
Palielināt 

Pašvaldības 

dati 
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 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Alūksnes novadā strauji 

samazinās iedzīvotāju skaits - piecu gadu laikā tas samazinājies par 1735 iedzīvotājiem. 

Vērtējot datus pēdējo 5 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. 2015.gadā novadā reģistrēti 116 jaundzimušie un 228 mirušie. No 

kopējā iedzīvotāju skaita līdz darbspējas vecumam ir 2 297 iedzīvotāji, darbspējas vecumā – 

11 313 iedzīvotāji (65%) un pēc darbspējas vecuma – 3 722 iedzīvotāji. Pēdējo 3 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 

8 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 1 000 iedzīvotājiem (Centrālās Statistikas pārvaldes dati), iedzīvotāju ienākuma 

nodokli uz 1 iedzīvotāju (Valsts kases dati). 

 Bezdarba līmenis, rēķinot uz iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā, 5 gadu laikā 

samazinājies par 5,4%, kas norāda uz samērā lēnu darba tirgus attīstību. Rādītāju aprēķina - 

Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku (darbspējas vecuma (15 – 61 

gads))  īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā skaitā, procentos. 

Pašvaldības budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi katru gadu palielinās, 

bet pieauguma apjomam procentos kopš 2010.gada ir tendence samazināties.  

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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PIELIKUMI 

 

Pielikums Nr.1.  – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Alūksnes novada pašvaldības 

2015.gada konsolidēto finanšu pārskatu (uz 3 lapām). 

Pielikums Nr.2. – Alūksnes novada domes lēmums Nr.165 „Par Alūksnes novada pašvaldības 

2015.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.8, 38.punkts) (uz 1 

lapas). 
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Pielikums Nr.1
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Pielikums Nr.2 

 


