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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

1.1. ALŪKSNES NOVADA RAKSTUROJUMS 
 

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

Alūksnes pilsētai, Alsviķu pagastam, Annas pagastam, Ilzenes pagastam, Jaunalūksnes 

pagastam, Jaunannas pagastam, Jaunlaicenes pagastam, Kalncempju pagastam, Liepnas 

pagastam, Malienas pagastam, Mālupes pagastam, Mārkalnes pagastam, Pededzes pagastam, 

Veclaicenes pagastam, Zeltiľu pagastam un Ziemera pagastam. 

Alūksnes novada administratīvais centrs ir Alūksne (pašvaldības adrese: Dārza ielā 

11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301). 

 

 
1.attēls. Alūksnes novada karte 

 

1.2. ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS 
 

 Alūksnes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos. Novada centrs – Alūksne – 

atrodas Latvijā 11.lielākā ezera - Alūksnes ezera krastā. Novada centra attālums no Rīgas ir 

204 km. 

 Alūksnes novads robeţojas ar Apes, Gulbenes, Balvu un Viļakas novadiem Latvijā, 

kā arī Igaunijas Republiku un Krievijas Federāciju. 

 Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010.gadā Alūksnē vidējā gaisa 

temperatūra bija 4,6
0
C, kas ir par 0,1

0
C augstāka par normu. Maksimālā gaisa temperatūra 

pārskata gadā Alūksnē sasniegusi 31,8
0
C, savukārt minimālā gaisa temperatūra noslīdējusi 

līdz – 28,2
0
C. 2010.gadā Alūksnē bijusi 161 diena ar nokrišľiem, kas ir par 27 vairāk kā 

norma, bet saule spīdējusi 1829 stundas, kas ir par 150 stundām vairāk kā norma. 

 



Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 

 

 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301, www.aluksne.lv 4 

Vidējās gaisa temperatūras svārstības Alūksnē 

pēdējo 5 gadu laikā

5,8
6,1 6

5,3
4,6

0

1

2

3

4

5

6

7

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

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

 

1.3. IEDZĪVOTĀJI 
 

 Saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju, Alūksnes novada teritorijā 

2010.gada sākumā bija 19337 pastāvīgie iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 2009.gada sākuma 

datiem, Alūksnes novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits pārskata gada sākumā sarucis par 209 

iedzīvotājiem. 

Savukārt Alūksnē 2010.gada sākumā saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes 

informāciju bija 8985 iedzīvotāji, kas, salīdzinot ar 2009.gadu, ir par 108 iedzīvotājiem 

mazāk. 

 

1.4. TERITORIJA UN APBŪVE 
 

 Alūksnes novada teritorijas kopējā platība ir 1 764,8 km
2
. Pēc zemes lietošanas 

veidiem 57% no platības aizľem meţi, 33,6% lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,8% 

purvi un 5,6% pārējās zemes. 

 Pēc Valsts Zemes dienesta (VZD) datiem 2010.gada 1.janvārī Alūksnes novada 

teritorijā lauksaimniecības zemes kopplatība bija 49 883,6 ha, tai skaitā: aramzeme - 

34 857,6 ha jeb 71%, augļu dārzi - 396,7 ha jeb 1%, pļavas - 4 010,3 ha jeb 8 % un ganības - 

9 710,0 ha jeb 20%. 

 Pēc Lauku atbalsta dienesta datiem „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

apsaimniekošanas rezultāti” 2010.gada 30.novembrī no novada lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes apkopti bija 37 394 ha jeb 77%, neapstrādāti 10 929 ha, t.sk. aizauguši - 

751 ha, nekopti - 10 164 ha, apbūvēti 14 ha. 

 Saskaľā ar Alūksnes novada pašvaldības datiem, 2010. gada jūlijā Alūksnes novadā 

meţa zemes kopējā platība bija 103957,6 ha. Alūksnes novada meţainums ir 61,2%. To 

sastāda valsts meţi (29,5%), privātie meţi (31,2%) un pašvaldību meţi (0,5%). 

 

 Saskaľā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, 

Alūksnes novada administratīvā centra – Alūksnes pilsētas - teritorija ir 1429,7 ha. Tajā 

skaitā: 

 

1) ūdens objektu zeme – 360,2 ha; 

2) dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes - 320,3 ha; 
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3) individuālo dzīvojamo māju apbūve – 271,5 ha; 

4) satiksmes infrastruktūras apbūve - 121,7 ha; 

5) sabiedriskās nozīmes objektu apbūve - 106,9 ha; 

6) meţsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - 83,7 ha; 

7) raţošanas objektu apbūve - 77,1 ha; 

8) daudzdzīvokļu māju apbūve - 54,8 ha; 

9) komercdarbības objektu apbūve - 23,8 ha; 

10) inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme - 9,7 ha. 

11) lauksaimniecības zeme - 0 ha; 

12) derīgo izrakteľu ieguves teritorijas - 0 ha. 

 

1.5. PAŠVALDĪBAS VADĪBA 
 

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

2010.gada 18.februārī ārkārtas domes sēdē no Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieka amata atbrīvots Laimonis SĪPOLS un par vietnieku ievēlēts Dzintars ADLERS. 

 

Domes priekšsēdētājs   Aivars FOMINS 

  

Domes priekšsēdētāja vietnieks Laimonis SĪPOLS (līdz 18.02.2010.) 

     Dzintars ADLERS (no 18.02.2010.) 

 

Izpilddirektore    Janīna ČUGUNOVA 

 

1.6. POLITISKĀ SISTĒMA 
 

 Pašvaldību vēlēšanās 2009.gada 6.jūnijā Alūksnes novada domē ievēlēti 15 deputāti. 

  

Dzintars ADLERS,  „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 

Aivars FOMINS,  „TAUTAS PARTIJA” 

Verners KALĒJS,  „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 

Andis KRĒSLIĽŠ,  „JAUNAIS LAIKS” 

Elita LAIVA,   „TAUTAS PARTIJA” 

Ēriks MEDISS,  APVIENĪBA „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI”/LNNK 

Ainars MELDERS,  APVIENĪBA „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI”/LNNK 

Jānis NĪKRENCIS,  POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA „SASKAĽAS  

    CENTRS” 

Marina RAMANE,  ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA 

Zinaida SILIRAVA,  PARTIJA „LPP/LC” 

Laimonis SĪPOLS,  PARTIJA „LPP/LC” 

Andis ZARIĽŠ,  „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 

Askolds ZELMENIS, „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 

Sandra ZELTIĽA,  ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA 

Valda ZELTIĽA,   „TAUTAS PARTIJA” 
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1.7. ALŪKSNES NOVADA DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS 
 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Alūksnes novada 

dome no pašvaldības deputātiem ievēlē: 

1) finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā; 

2) izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; 

3) sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komiteju 5 locekļu 

sastāvā; 

4) tautsaimniecības komiteju 7 locekļu sastāvā;  

5) teritoriālo komiteju 5 locekļu sastāvā. 

 

2010.gada 18.martā Alūksnes novada domes sēdē pieľemts lēmums „Par 

grozījumiem Alūksnes novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.3 „Par Alūksnes novada 

domes pastāvīgajām komitejām”, kurā Dz.ADLERS ievēlēts Tautsaimniecības komitejā un 

J.NĪKRENCIS Teritoriālajā komitejā. 

 2010.gada 12.aprīlī apvienotajā Tautsaimniecības un Teritoriālās komitejas sēdē par 

Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Dz.ADLERS un par Teritoriālās 

komitejas priekšsēdētāju ievēlēts J.NĪKRENCIS. 

 

Finanšu komiteja: 

 

Aivars FOMINS – komitejas priekšsēdētājs 

Dzintars ADLERS 

Andis KRĒSLIĽŠ 

Ainars MELDERS 

Jānis NĪKRENCIS 

Laimonis SĪPOLS 

Sandra ZELTIĽA 

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja: 

 

Sandra ZELTIĽA – komitejas priekšsēdētāja 

Marina RAMANE 

Zinaida SILIRAVA 

Askolds ZELMENIS 

Valda ZELTIĽA 

 

Sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komiteja: 

 

Ainars MELDERS - komitejas priekšsēdētājs 

Verners KALĒJS 

Elita LAIVA 

Marina RAMANE 

Zinaida SILIRAVA 

 

Tautsaimniecības komiteja: 

 

Laimonis SĪPOLS – komitejas priekšsēdētājs (līdz 12.04.2010.) 

Dzintars ADLERS – komitejas priekšsēdētājs (no 12.04.2010.) 

Verners KALĒJS 
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Andis KRĒSLIĽŠ 

Ēriks MEDISS 

Andis ZARIĽŠ 

Valda ZELTIĽA 

 

Teritoriālā komiteja: 

 

Elita LAIVA – komitejas priekšsēdētāja (līdz 12.04.2010.) 

Jānis NĪKRENCIS - komitejas priekšsēdētājs (no 12.04.2010.) 

Aivars FOMINS 

Ēriks MEDISS 

Andis ZARIĽŠ 

 

2010.gadā notikušas 20 domes sēdes, 12 finanšu komitejas sēdes, 14 izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes, 12 tautsaimniecības komitejas sēdes, 9 

teritoriālās komitejas sēdes, 13 sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu 

komitejas sēdes. Pārskata gadā pieľemti 754 lēmumi. 

 

2010.gadā Alūksnes novada dome apstiprinājusi šādus saistošos noteikumus: 

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2010 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Alūksnes novada teritorijā” 

Saistošie noteikumi Nr.2/2010 „Par licenču izsniegšanas kārtību vieglo taksometru 

pārvadājumiem Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.3/2010 „Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) 

apstiprināšanu par pasaţieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.4/2010 „Par bērnu uzľemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

Saistošie noteikumi Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada 

pašvaldībā” 

Saistošie noteikumi Nr.6/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 17.09.2009. 

saistošajos noteikumos Nr.7/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.7/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 17.12.2009. 

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

nodokļa maksātājiem” 

Saistošie noteikumi Nr.8/2010 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

Saistošie noteikumi Nr.9/2010 „Par Alūksnes novada pašvaldības budţetu 

2010.gadam” 

Saistošie noteikumi Nr.10/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 21.01.2010. 

saistošajos noteikumos Nr.2/2010 „Par licenču izsniegšanas kārtību vieglo taksometru 

pārvadājumiem Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu 

izglītojamiem” 

Saistošie noteikumi Nr.12/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 09.07.2009. 

saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 

Saistošie noteikumi Nr.13/2010 „Par reklāmas materiālu, izkārtľu, sludinājumu un 

citu informatīvo materiālu saskaľošanu un izvietošanu publiskās vietās Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.14/2010 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Alūksnes novadā”  
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Saistošie noteikumi Nr.15/2010 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

Saistošie noteikumi Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.17/2010 „Par laivu, motorlaivu, jahtu un citu ūdenstransporta 

līdzekļu turēšanu un izmantošanu Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs un to krastos” 

Saistošie noteikumi Nr.18/2010 „Alūksnes ezera ūdenstilpes, tās salu un piekrastes 

zonas uzturēšanas kārtības noteikumi” 

Saistošie noteikumi Nr.19/2010 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes 

ezerā”  
Saistošie noteikumi Nr.20/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes 

novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.21/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 17.09.2009. 

saistošajos noteikumos Nr.8/2009 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa 

noteikšanu Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.22/2010 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 

budţetā 2010.gadam” 

Saistošie noteikumi Nr.23/2010 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot 

atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu 

un aizsardzību” 

Saistošie noteikumi Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju 

uzturēšanas noteikumi” 

Saistošie noteikumi Nr.26/2010 „Alūksnes novada kapsētu darbības un uzturēšanas 

noteikumi” 

Saistošie noteikumi Nr.27/2010 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriľtiesas 

pakalpojumiem Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.28/2010 „Par Alūksnes novada simboliku” 

Saistošie noteikumi Nr.29/2010 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 

budţetā 2010.gadam” 

Saistošie noteikumi Nr.30/2010 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 

27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes 

novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.31/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes 

novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.32/2010 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu raţošanai Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.33/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 09.07.2009. 

saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 

Saistošie noteikumi Nr.34/2010 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 

27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr. 20/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes 

novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.37/2010 „Alūksnes novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

un būvju būvniecības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumi” 

Saistošie noteikumi Nr.38/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 09.07.2009. 

saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 

Saistošie noteikumi Nr.39/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. 

saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz 
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braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāţu 

izglītojamiem”  

Saistošie noteikumi Nr.40/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010. 

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

Saistošie noteikumi Nr.41/2010 „Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010. 

saistošajos noteikumos Nr. 36/2010 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes 

novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.42/2010 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtību Alūksnes novadā” 

Saistošie noteikumi Nr.43/2010 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu un ielu 

ikdienas uzturēšanas prasībām ziemas sezonā” 

Saistošie noteikumi Nr.44/2010 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 

budţetā 2010.gadam” 

Saistošie noteikumi Nr.45/2010 „Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasībām ziemas sezonā” 

Saistošie noteikumi Nr.46/2010 „Par saistošo noteikumu Nr.46/2010 „Grozījumi 

Alūksnes novada domes 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Alūksnes novada 

pašvaldības nolikums””  

Saistošie noteikumi Nr.47/2010 „Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 

budţetā 2010.gadam”. 

 

 

1.8. ALŪKSNES NOVADA DOMES KOMISIJAS 
 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Alūksnes novada 

iedzīvotājiem izveido:  

1) Vēlēšanu komisiju; 

2) Administratīvo komisiju; 

3) Zemes komisiju; 

4) Pašvaldības iepirkumu komisiju; 

5) Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisiju; 

6) Apstādījumu aizsardzības komisiju; 

7) Licencēšanas komisiju; 

8) Civilās aizsardzības komisiju; 

9) Arhīva ekspertu komisiju; 

10) Politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisiju; 

11) Pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

 

 

1.9. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN KAPITĀLSABIEDRĪBAS 
 

Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes (uz 

31.12.2010.): 

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; 
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13) Veclaicenes pagasta pārvalde; 

14) Zeltiľu pagasta pārvalde; 

15) Ziemera pagasta pārvalde; 

16) Alūksnes Mākslas skola; 

17) Alūksnes Mūzikas skola;  

18) Jaunannas Mūzikas un mākslas 

skola;  

19) Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola; 

20) Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs; 

21) Alūksnes pilsētas sākumskola;  

22) Strautiľu pamatskola;  

23) Ilzenes pamatskola; 

24) Bejas pamatskola; 

25) Jaunannas pamatskola; 

26) Jaunlaicenes pamatskola; 

27) Malienas pamatskola; 

28) Mālupes pamatskola; 

29) Mārkalnes pamatskola; 

30) Pededzes pamatskola; 

31) Ziemeru pamatskola; 

32) Liepnas internātpamatskola; 

33) Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija; 

34) Alūksnes vakara (maiľu) un 

neklātienes vidusskola; 

35) Alūksnes vidusskola;  

36) Liepnas vidusskola; 

37) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Sprīdītis”; 

38) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Pienenīte”; 

39) Alūksnes speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde „Cālis”; 

40) Alsviķu pirmsskolas izglītības 

iestāde „Saulīte”; 

41) Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestāde „Pūcīte”; 

42) Malienas speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Mazputniľš”; 

43) Strautiľu pirmsskolas izglītības 

iestāde „Zemenīte”; 

44) Izglītības pārvalde; 

45) Alūksnes pilsētas Tautas nams; 

46) Alūksnes pilsētas bibliotēka; 

47) Alūksnes muzejs; 

48) Jaunlaicenes muiţas muzejs; 

49) Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzejs; 

50) Dzimtsarakstu nodaļa; 

51) Alūksnes novada Sociālais 

dienests; 

52) Alūksnes novada pašvaldības 

policija; 

53) Alūksnes novada bāriľtiesa; 

54) Sociālās aprūpes centrs 

„Alūksne”; 

55) Būvvalde; 

56) Tūrisma informācijas centrs. 

 

Iestādes pārstāv pašvaldību to kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas 

saskaľā ar nolikumiem, kurus apstiprina dome. 

 

Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas 

pašvaldības aģentūras: 

1) pašvaldības aģentūra „SPODRA”; 

2) Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA”. 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

1) akciju sabiedrībā „SIMONE”; 

2) sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”; 

3) SIA „RŪPE”; 

4) sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „VITALITAS”; 

5) sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA”; 

6) sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „IEVEDNE”. 

  

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: 

1) sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „GULBENES-ALŪKSNES BĀNĪTIS”; 
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2) sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „ZIEMEĻVIDZEMES OLIMPISKAIS 

CENTRS”; 

3) sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „ALBA 5”; 

4) sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „ALŪKSNES POLIKLĪNIKA 1”. 

 

Pašvaldība ir 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 muiţu asociācija”; 

5) biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija””; 

6) nodibinājumā „Vidzemes tūrisma asociācija”. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 

REZULTĀTI 
 

2.1. ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU DARBĪBAS 

PĀRSKATS 

 
 

 Alūksnes novada pašvaldības budţets 2010.gadam tika apstiprināts 2010.gada 

18.februārī – ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.90 (protokols Nr.3, 32.punkts) – 

Saistošie noteikumi Nr.9/2010. Alūksnes novada pašvaldības budţetā 2010.gadā tika izdarīti 

grozījumi: 

- 27.05.2010. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.320, protokols Nr.11, 79.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.22/2010; 

- 29.07.2010. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.441, protokols Nr.14, 74.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.29/2010; 

- 28.10.2010. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.655, protokols Nr.18, 48.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.44/2010; 

- 23.12.2010. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.751, protokols Nr.20, 36.punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.47/2010. 

Alūksnes novada domes 28.04.2011. lēmums Nr.185 „Par Alūksnes novada 

pašvaldības 2010.gada budţeta izpildes apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 34.p.) 

pielikumā Nr.1 (uz 2 lapām). 

Neatkarīgu revidentu ziľojums par Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju pielikumā Nr. 2 (uz 2 lapām). 

 

2.1.1. PAMATBUDŢETS 

 

 IEĽĒMUMU DAĻA 

 

 2010.gada precizētie konsolidētā pamatbudţeta ieľēmumi plānoti Ls10758910 

apmērā, faktiski ieľēmumi izpildīti Ls11359099 apjomā jeb 105,58% no plānotajiem 

ieľēmumiem. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums uz gada sākumu 

Ls730095 apmērā. Bez tam, gada laikā tika saľemti aizľēmumi no Valsts kases daţādu 

projektu finansējumam Ls1149920 apmērā. 

 

1.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada ieľēmumu izpilde 

(latos, %) 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2010.gadam 

Izpilde uz 

31.12.2010. % 

  
NODOKĻU IEĽĒMUMI 

KOPĀ 3892551 4035111 103,66 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 3508851 3624237 103,29 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 357700 384630 107,53 
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4.1.1.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

zemi) 290954 297881 102,38 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

ēkām, būvēm) 66746 86749 129,97 

5.0.0.0. 

Nodokļi atsevišķām precēm un 

pakalpojumu veidiem 26000 26244 100,94 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 26000 26244 100,94 

  
NENODOKĻU IEĽĒMUMI 

KOPĀ 141270 193480 136,96 

8.0.0.0. 

Ieľēmumi no uzľēmējdarbības un 

īpašuma 1653 1591 96,25 

9.0.0.0. 

Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas 17427 16840 96,63 

9.4.0.0. 

Valsts un pašvaldību nodevas, 

kuras ieskaita pašvaldību budţetā 3045 3569 117,21 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 14382 12686 88,21 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 585 0,00 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 4176 5968 142,91 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieľēmumi 2770 3000 108,30 

13.0.0.0. 

Ieľēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 

un no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 115244 166081 144,11 

  
VALSTS BUDŢETA 

TRANSFERTI KOPĀ 5793745 6288790 108,54 

18.6.0.0. 

Pašvaldības budţetā saľemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti 

no valsts budţeta 4940194 4854343 98,26 

18.8.0.0. 

Pašvaldības budţetā saľemtie 

valsts budţeta transferti Eiropas 

Savienības struktūrfondu 

finansēto projektu īstenošanai 853551 1434447 168,06 

  
PAŠVALDĪBU BUDŢETU 

TRANSFERTI KOPĀ 47932 39735 82,90 

19.2.0.0. 

Ieľēmumi pašvaldību budţetā no 

citām pašvaldībām 47932 39735 82,90 

  
BUDŢETA IESTĀŢU 

IEĽĒMUMI KOPĀ 883412 801983 90,78 

21.3.0.0. 

Ieľēmumi no budţeta iestāţu 

sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu 

ieľēmumi 581700 568777 97,78 
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21.4.0.0. 

Pārējie iepriekš neklasificēti pašu 

ieľēmumi 301712 233206 77,29 

  KOPĀ 10758910 11359099 105,58 

  Atlikums uz gada sākumu 730095 730095 100,00 

  Aizdevums no Valsts Kases 1621664 1149920 70,91 

  

 

PAVISAM KOPĀ 13110669 13239114 100,98 

 

Pēc 1.tabulā apkopotiem datiem var secināt, ka 2010.gada konsolidētā pamatbudţeta 

ieľēmumi ir izpildīti.  

3.attēlā atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 

2010.gada izpildes struktūra. 

 

 

Konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada ieľēmumu izpildes struktūra

Nodokļu ieľēmumi 

kopā

30,48%

Nenodokļu ieľēmumi 

kopā

1,46%
Valsts budţeta 

transferti kopā

47,50%

Pašvaldību budţetu 

transferti kopā

0,30%Budţeta iestāţu 

ieľēmumi kopā

6,06%

Aizdevums no Valsts 

kases

8,69%

Atlikums uz gada 

sākumu

5,51%

3.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada ieľēmumu izpildes struktūra 

 

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

avotiem ir valsts budţeta transfertu ieľēmumiem – 47,50% no kopējiem ieľēmumiem, kuru 

sastāvā ir mērķdotācijas no valsts budţeta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts 

līdzfinansējums projektu īstenošanai. Nākošie pēc īpatsvara ir nodokļu ieľēmumi – 30,48% 

no kopējiem ieľēmumiem, kuru sastāvā ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā 

īpašuma nodoklis par zemi, ēkām, būvēm, mājokļiem un azartspēļu nodoklis.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta divu gadu ieľēmumu izpildes 

dinamika ir apkopota 2.tabulā. 
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2.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta ieľēmumu izpildes 

dinamika 2009.-2010. gados (latos, %) 

Rādītājs 

Izpilde uz 

31.12.2009. 

Izpilde uz 

31.12.2010. 

izmaiľas (2010.gads 

attiecībā pret 

2009.gadu) 

 latos % 

Nodokļu ieľēmumi kopā 3551577 4035111 483534 113,61 

Nenodokļu ieľēmumi kopā 195983 193480 -2503 98,72 

Valsts budţeta transferti kopā 2734589 6288790 3554201 229,97 

Pašvaldību budţetu transferti kopā  3464928 39735 -3425193 1,15 

Budţeta iestāţu ieľēmumi kopā 1094106 801983 -292123 73,30 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA 

IEĽĒMUMI 11276387 11359099 82712 100,73 

Atlikums uz gada sākumu 1140637 730095 -410542 64,01 

Aizdevums no Valsts Kases 1576255 1149920 -426335 72,95 

PAVISAM KOPĀ 13993279 13239114 -754165 94,61 

 

Pēc 2.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta daţi ieľēmumu veidi ir 

samazinājušies. Vislielākais samazinājums ir pašvaldību budţetu transfertos, kas 

izskaidrojams ar to, ka 2009.gadā Latvijā tika īstenota teritoriālā reforma: izveidoti novadi, 

reorganizēti rajoni. Iepriekšējos gados valsts mērķdotācijas tika pārdalītas un ieskaitītas ar 

Alūksnes rajona padomes starpniecību un līdz 2009.gadam (ieskaitot) šie ieľēmumi tika 

uzskaitīti pašvaldību budţetu transfertos. Kopš 2010.gada valsts mērķdotācijas tiek 

ieskaitītas Alūksnes novadam bez starpniekiem un uzskaitītas valsts budţeta transfertos, par 

ko liecina valsts budţeta transfertu ieľēmumu pieaugums 2010.gadā. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta ieľēmumu pieaugums 

atspoguļots 3.tabulā. 

 
3.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta ieľēmumu pieaugums 

2009.-2010.gados (latos, %) 

Gads 

Gada ieľēmumi (bez 

atlikuma uz gada sākumu 

un aizľēmumiem), Ls 

Bāzes pieaugums 
 (pret 2009.gadu) 

Ķēdes pieaugums 
(pret iepriekšējo periodu) 

Ls % Ls % 

2009 11276387 0 0 0 0 

2010 11359099 82712 0,73 82712 0,73 

 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2010.gada sākumu 

Ls730095 apmērā, tajā skaitā šādu projektu realizācijai: 

1) Alūksnes vidusskolai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk ERAF) 

projekta „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” 

īstenošanai (bioloģijas un dabaszinātľu kabinetu sakārtošanai) Ls23755 apmērā;  
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2) Alūksnes vidusskolai ERAF projekta „Vispārējās izglītības iestāţu 

infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanai 

Ls14193 apmērā;  

3) Alūksnes Bērnu un jauniešu centram tehniskā projekta ēkai Jāľkalna ielā 51, 

Alūksnē ekspertīzei un autoruzraudzībai Ls2980 apmērā; 

4) Alūksnes Bērnu un jauniešu centram projekta „Atbalsts jauniešu darbības 

nodrošināšanai pašvaldībā” īstenošanai Ls1050 apmērā; 

5) ERAF projekta „Pirmsskolas izglītības iestāţu „Sprīdītis” un „Pienenīte” 

infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē” 

īstenošanai Ls83237 apmērā; 

6) ERAF projekta „Izglītības iestāţu informatizācija” īstenošanai Ls105891 

apmērā; 

7) Eiropas Savienības fondu (turpmāk ESF) projekta „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai Ls7152 apmērā; 

8) Alūksnes vakara (maiľu) un neklātienes ERAF projekta „Kvalitatīvai 

dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” īstenošanai (bioloģijas un 

dabaszinātľu kabinetu sakārtošanai) Ls5346 apmērā;  

9) ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās 

darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai Ls23974 apmērā; 

10) Alūksnes pilsētas ietvju un ielu renovācijas pabeigšanai Ls18250 apmērā; 

11) pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesā iegūtie līdzekļi Ls13312 apmērā; 

12) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (turpmāk ELFLA) projekta 

„Kalncempju pagasta pašvaldības autoceļu un Ate–Augstie kalni–Niedras tilta 

rekonstrukcija” īstenošanai Ls20993 apmērā; 

13) ELFLA projekta „Veclaicenes pagasta pašvaldības autoceļu rekonstrukcija” 

īstenošanai Ls17503 apmērā; 

14) ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta 

Liepnas ciemā” īstenošanai Ls6047 apmērā; 

15) ELFLA projekta „Malienas pagasta tautas nama ēkas rekonstrukcija un 

piebūves celtniecība” īstenošanai Ls13580 apmērā; 

16) Sorosa fonda - Latvija projekta „Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra 

izveide” īstenošanai Ls8469 apmērā; 

17) ELFLA projekta „Māriľkalna tautas nama rekonstrukcija” īstenošanai Ls 

1134 apmērā; 

18) ELFLA projekta „Jaunalūksnes pagasta pašvaldības autoceļu rekonstrukcija” 

īstenošanai Ls20933 apmērā; 

19) valsts dotācijas novada infrastruktūras attīstībai atlikums Ls61429 apmērā;  

20) ELFLA projekta „Alsviķu kultūras nama rekonstrukcija un modernizācija un 

vasaras brīvdabas estrādes būvniecība” īstenošanai Ls36800 apmērā; 

21) Sorosa fonda - Latvija projekta „Pārmaiľu iespēja skolām” īstenošanai 

Ls6106 apmērā; 

22) ELFLA projekta „Pededzes pagasta pašvaldības ceļu Pededze - Kapsēta, 

Pededze-Naumova” īstenošanai Ls16278 apmērā; 

23) ELFLA projekta „Zeltiľu pagasta sporta un atpūtas parka izveide” īstenošanai 

Ls1113 apmērā; 

24) ELFLA projekta „Mārkalnes pagasta pašvaldības autoceļu rekonstrukcija” 

īstenošanai Ls 20086 apmērā; 

25) Valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām un speciālo izglītības iestāšu uzturēšanas izdevumiem 

atlikums Ls72562 apmērā; 
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26) ESF pārrobeţu sadarbības projekta „Cross-Border Co-operation Programme 

under The European Territorial Co-operatoin Objective” īstenošanai Ls18000 apmērā;  

27) Alūksnes rajona padomes atlikušais finansējums Ls30852 apmērā; 

28) valsts dotācijas pirmklasnieku brīvpusdienu nodrošināšanai atlikums Ls5772 

apmērā; 

29) citiem projektiem, mērķiem un 2010.gada budţeta deficīta segšanai Ls179189 

apmērā. 

 

 2010.gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus Ls1149920 

apmērā, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus. 
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4.attēls. Alūksnes novada pašvaldības saľemtie aizdevumi 2009.-2010.gados 

  

Pēc 4.attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2010.gadā samazinājās saľemto 

aizdevumu apjoms. Alūksnes novada pašvaldības 2010.gadā saľemto aizdevumu struktūra 

apkopota 4.tabulā. 

 
4.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2010.gadā saľemto aizdevumu struktūra (latos, %) 

 

Mērķis 

Saľemts 

2010.gada 

laikā 

% no saľemto 

aizdevumu 

kopsummas 

ERAF projekts „Pirmsskolas izglītības iestāţu 

„Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana” 25 516 2,22 

Latvijas-Igaunijas pārrobeţu sadarbības programmas 

projekts „Cross border ball” 57 837 5,03 

ELFLA projekts „Alsviķu kultūras nama rekonstrukcija 

un modernizācija un vasaras brīvdabas estrādes 

būvniecība” 33 568 2,92 
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ELFLA projekts „Liepnas pagasta autoceļu 

rekonstrukcija” 23 229 2,02 

ELFLA projekts „Malienas pagasta tautas nama ēkas 

rekonstrukcija un piebūves celtniecība” 84 737 7,37 

ELFLA projekts „Zeltiľu pagasta sporta un atpūtas 

parka izveide” 19 207 1,67 

ELFLA projekts „Ziemera pagasta pamatpakalpojumu 

attīstība ekonomikā un iedzīvotājiem” 31 441 2,73 

ERAF projekts „Alūksnes vidusskolas infrastruktūras 

pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem Kanaviľu ielā 14, Alūksnē” 73 024 6,35 

ERAF projekts „Alūksnes Jaunās pils kompleksu ēku un 

muiţas parka objektu rekonstrukcija” 101 333 8,81 

ELFLA projekts „Pededzes pagasta pašvaldības ceļu 

Ķurši-Kapsēta, Pededze-Naumova rekonstrukcija” 90 040 7,83 

ELFLA projekts „Veclaicenes pagasta autoceļu 

rekonstrukcija” 105 705 9,19 

ELFLA projekts „Mārkalnes pagasta autoceļa 

rekonstrukcija” 101 365 8,82 

ELFLA projekts „Jaunlaicenes ciema siltumapgādes 

infrastruktūras modernizācija” 66 445 5,78 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes 

rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā” 135 361 11,77 

ELFLA projekts „Jaunalūksnes pagasta pašvaldības 

autoceļu rekonstrukcija” 201 112 17,49 

KOPĀ  1 149 920 100,00 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2010.gadā saľemto aizdevumu sadalījums pa 

struktūrfondiem atspoguļots 5.attēlā. 

2010.gadā saľemto aizdevumu sadalījums pa 

struktūrfondiem

Citu 

struktūrfondu 

projekti

5,03%

ERAF projekti

29,15%

ELFLA projekti

65,82%

 
5.attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2010.gadā saľemto aizdevumu sadalījums pa struktūrfondiem 
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Vislielākais saľemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumiem Eiropas Lauksaimniecības 

fonda Lauku attīstībai projektu īstenošanai, kas sastāda 65,82% no saľemto aizdevumu 

kopsummas. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanai saľemto aizdevumu 

īpatsvars sastāda 29,15% no saľemto aizdevumu kopsummas. 

 

IZDEVUMU DAĻA 

 

 2010.gada Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta izdevumi pēc 

funkcionālām kategorijām tika plānoti Ls12571415 apmērā, faktiski izdevumi tika izpildīti 

Ls11333148 apmērā jeb 90,15%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai tika 

izlietoti Ls431811. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām apkopota 5.tabulā. 

 
5.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām (latos, % pret plānu) 

Valdības funkcija 

Plāns 

2010.gadam 

Izpilde uz 

31.12.2010. %  

Vispārējie valdības dienesti 1 367 505 1 295 527 94,74 

Sabiedriskā kārtība un drošība 100 229 95 690 95,47 

Ekonomiskā darbība 1 971 119 1 700 514 86,27 

Vides aizsardzība 21 230 16 238 76,49 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1 266 032 969 566 76,58 

Veselība 35 396 30 510 86,20 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 320 435 1 130 698 85,63 

Izglītība 5 428 075 5 082 290 93,63 

Sociālā aizsardzība 1 061 394 1 012 115 95,36 

Kopā  12 571 415 11 333 148 90,15 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 433 219 431 811 99,67 

Ieguldījums pamatkapitālā 52700 52700 100,00 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas 

līdzekļu atlikums uz perioda 

beigām) 53 335 1 421 455 2665,14 

 

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

pamatbudţeta izdevumi nav izpildīti attiecībā pret plānu, par ko liecina liels naudas līdzekļu 

atlikums gada beigās. 

Konsolidētā pamatbudţeta izdevumu galvenais virziens ir izglītība. Izdevumi 

izglītībai 2010.gadā sastādīja Ls5082290 jeb 43,20% no pašvaldības konsolidētā 

pamatbudţeta izdevumiem. Otra pēc finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības 

funkcija 2010.gadā ir ekonomiskā darbība, kuras izdevumi sastādīja Ls1700514 jeb 14,45%. 

Trešā pēc finansējuma lielākā valdības funkcija ir vispārējie valdības dienesti, kuras 
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izdevumi sastādīja Ls1295527 jeb 11,01%. Vispārējā valdības dienestā ietilpst izdevumi 

Alūksnes novada domes deputātu, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas, pagastu 

pārvalţu, Dzimtsarakstu nodaļas darba nodrošinājumam, pašvaldības budţeta parāda 

darījumu (aizdevumu procentu) izdevumiem. Uzskatamāk pašvaldības konsolidētā 

pamatbudţeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un finansēšanas atspoguļota 6.attēlā. 

Konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumu izpildes struktūra pēc 

funkcionālām kategorijām un finansēšanas

Izglītība
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Atpūta, kultūra un 

reliģija

9,57% Veselība

0,26%

Sociālā aizsardzība

8,56%

Aizdevumu 

pamatsummu atmaksa

3,65%

Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana

8,20%

Ieguldījums 

pamatkapitālā

0,45%

Vides aizsardzība

0,14%

Ekonomiskā darbība

14,39%

Vispārējie valdības 

dienesti

10,96%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība

0,81%

 
6.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc funkcionālām kategorijām un finansēšanas 

 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta divu gadu izdevumu izpildes 

dinamika apkopota 6.tabulā. 

 
6.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta izdevumu izpildes 

dinamika 2009.-2010. gados (latos, %) 

Valdības funkcija 

Izpilde uz 

31.12.2009. 

Izpilde uz 

31.12.2010. 

izmaiľas (2010.gada 

izpilde attiecībā pret 

2009.gadu) 

latos % 

Vispārējie valdības dienesti 1 560 958 1 295 527 -265431 83,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 125 464 95 690 -29774 76,27 

Ekonomiskā darbība 620 853 1 700 514 1079661 273,90 

Vides aizsardzība 33 811 16 238 -17573 48,03 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 633 355 969 566 336211 153,08 

Veselība 50 059 30 510 -19549 60,95 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 712 614 1 130 698 -581916 66,02 

Izglītība 6 487 585 5 082 290 -1405295 78,34 

Sociālā aizsardzība 807 968 1 012 115 204147 125,27 

KOPĀ 12 032 667 11 333 148 -699519 94,19 
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Aizdevumu pamatsummu 

atmaksa 374 732 431 811 57079 115,23 

Ieguldījums pamatkapitālā 278 227 52 700 -225527 18,94 

Kases apgrozāmie līdzekļi 

(naudas līdzekļu atlikums uz 

perioda beigām) 733 761 1 421 455 687694 193,72 

PAVISAM KOPĀ 13 141 160 13 186 414 45254 100,34 

  

 Pēc 6.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta izdevumu pēc funkcionālajām 

kategorijām un finansēšanas  pieaugums ir šādām funkcijām un finansēšanai: ekonomiskā 

darbība (ietekmē Eiropas Savienības projektu īstenošana), pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana, sociālā aizsardzība (ietekmē dzīves līmeľa pasliktināšanās), aizdevumu 

pamatsummu atmaksa (aizdevumu skaita palielināšana Eiropas Savienības projektu 

īstenošanai). 

2010.gada Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta izdevumi pēc 

ekonomiskās klasifikācijas tika plānoti Ls12571415 apmērā, faktiski izdevumi tika izpildīti 

Ls11333148 apmērā jeb 90,15%. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 7.tabulā. 

 
7.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas (latos, % pret plāns) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

2010. gada 

plāns 

2010.gada 

izpilde % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 9847823 9282256 94,26 

Atalgojums 4654679 4513995 96,98 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1145816 1088337 94,98 

Komandējumi 19881 13292 66,86 

Pakalpojumi 1490108 1300177 87,25 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 

un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 991464 891342 89,90 

Grāmatu iegāde 12204 11081 90,80 

Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 20004 15578 77,87 

Procentu izdevumi 173615 172140 99,15 

Subsīdijas un dotācijas 222767 220323 98,90 

Sociālie pabalsti 987647 936642 94,84 

Pašvaldību budţeta transferti 129638 119349 92,06 

Pamatkapitāla veidošana 2706491 2033792 75,14 

Kapitālo izdevumu transferti 17101 17100 99,99 

KOPĀ  12571415 11333148 90,15 
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Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta izdevumu pēc ekonomiskās 

klasifikācijas struktūras analīzei izmantosim 7.attēlā apkopoto informāciju. 

Konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumu 

izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas

Uzturēšanas 

izdevumi, kopā

82%

Kapitālo 

izdevumu 

transferti

0%

Pamatkapitāla 

veidošana

18%

 
7.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc ekonomiskās klasifikācijas 

 

Pēc 7.attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka vislielākais izdevumu īpatsvars 

ir uzturēšanas izdevumiem – 81,90% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu 

īpatsvara ir pozīcija „Pamatlīdzekļu veidošana” – 17,95% no izdevumu kopsummas.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta divu gadu izdevumu izpildes 

dinamika apkopota 8.tabulā. 

 
8.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta izdevumu izpildes 

dinamika 2009.-2010. gados (latos, %) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

2009.gada 

izpilde 

2010.gada 

izpilde 

izmaiľas 

(2010.gada izpilde 

attiecībā pret 

2009.gadu) 

latos % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 10121113 9265112 -856001 91,54 

Atalgojums 5771962 4513995 -1257967 78,21 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1396498 1088337 -308161 77,93 

Komandējumi 18289 13292 -4997 72,68 

Pakalpojumi 1268292 1300177 31885 102,51 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 

un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 710683 891342 180659 125,42 

Periodikas iegāde 10728 11081 353 103,29 

Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 14837 15578 741 104,99 

Pakalpojumu, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi 61 0 -61 0,00 

Procentu izdevumi 127899 172140 44241 134,59 

Subsīdijas un dotācijas 34489 220323 185834 638,82 

Sociālie pabalsti 397408 919498 522090 231,37 

Pašvaldību budţeta transferti 369967 119349 -250618 32,26 
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Pamatkapitāla veidošana 1911504 2033792 122288 106,40 

Kapitālo izdevumu transferti 0 17100 17100 0,00 

Daţādi izdevumi, kas veidojas pēc 

uzkrāšanas principa un nav iepriekš 

klasificēti 50 0 -50 0,00 

KOPĀ  12032667 11316004 -716663 94,04 

 

 Pēc 8.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, 

būtiski samazinājušies izdevumi atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām, komandējumiem un pašvaldību budţetu transfertiem. Savukārt, būtiski 

palielinājušies izdevumi sociālajiem pabalstiem – par Ls522090. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumus pa 

Alūksnes novada administratīvajām teritorijām atspoguļo 8.attēls. 
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8.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumi 

pa Alūksnes novada administratīvajām teritorijām 

 

 Pēc 8.attēlā atspoguļotiem datiem var secināt, ka vislielākā Alūksnes novada 

pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumu daļa attiecināma uz Alūksni. 

Vienīgā teritorija, kam attiecināta pamatbudţeta daļa virs Ls500000/gadā, ir Jaunalūksne. 

Pamatbudţeta izdevumu daļas robeţās no Ls300000/gadā līdz Ls499999/gadā ir šādām 

teritorijām: Alsviķi, Liepna, Maliena, Pededze un Ziemeri. 

Savukārt, 9.attēlā ir salīdzināti Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 

pamatbudţeta 2010.gada izdevumi uz 1 iedzīvotāju (dati uz 01.01.2010.) konkrētajā teritorijā 

un vidēji novadā. 
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9.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudţeta 2010.gada izdevumi uz 1 iedzīvotāju 

 

 Pēc 9.attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka vidēji novadā uz 1 iedzīvotāju 

pamatbudţeta izdevumi sastāda Ls585,45. Virs šī līmeľa izdevumi uz 1 iedzīvotāju ir 

Mārkalnē, Malienā un Alūksnē. Pārējās novada administratīvās teritorijās izdevumi uz 1 

iedzīvotāju nepārsniedz vidējo izdevumi līmeni novadā. 

 

AIZĽĒMUMI UN GALVOJUMI 

 

2010.gadā Alūksnes novada pašvaldība palielinājusi savas kredītsaistības, saľemot 

Valsts kases aizľēmumus Ls1149920 apmērā un atmaksājot aizľēmumu pamatsummas 

Ls431811 apmērā. Aizľēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo gadu 

atspoguļots 10.attēlā. 

 

374732

431811

340000

360000

380000

400000

420000

440000

2009. 2010.

Aizľēmumu pamatsummas atmaksas 2009.-2010.gados

 
10.attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizľēmumu pamatsummas atmaksas 2009.-2010.gados 
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Alūksnes novada pašvaldības aizľēmumu saistības apkopotas 9.tabulā. 

 

 
9.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizľēmumu saistības uz 31.12.2010. 

Mērķis 

A
tm

a
k

sa
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te
r
m
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a
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p
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ē
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m

a
 

su
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a
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a

r
ā
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ā
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sk

a
ta

 g
a

d
a

 

sā
k

u
m

u
 

A
iz

ľ
ē
m

u
m

a
 

a
tm

a
k

sā
tā

 d
a

ļa
 

 (
-)

 

C
it

s 
p

a
r
ā

d
a

 

sa
m

a
z
in

ā
- 

ju
m

s 
(-

) 

P
a

r
ā

d
s 

u
z
 

p
ā

r
sk

a
ta

 p
e
r
io

d
a

 

b
e
ig

ā
m

 

 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas sporta 

zāles celtniecības 

2.kārta 2
0
.0

1
.2

0
1
1

 

L
V

L
 

150 000 51 000 -33 000 0 18 000 

Ūdenssaimniecības 

sistēmas 

rekonstrukcija 

0
1
.0

1
.2

0
1
5
 

L
V

L
 

14 565 5 190 -2 500 0 2 690 

Finanšu līzings 

automašīnai „Ford 

Transit” 

1
5
.0

6
.2

0
1
2

 

L
V

L
 

28 667 15 521 -5 902 0 9 619 

SIA „Alba 5” 

pamatkapitāla 

palielināšana 

2
0
.1

2
.2

0
1
5
 

L
V

L
 

139 868 104 901 -17 485 0 87 416 

ERAF projekts 

„Mierīga 

pārvietošanās pa 

Miera ielu Alūksnē 

gājēju ietves 

izbūve” 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

200 000 136 400 0 0 136 400 

Siltumapgādes 

sistēmas 

rekonstrukcija 

0
1
.0

7
.2

0
2
1
 

L
V

L
 

25 000 20 610 -1 756 0 18 854 

Malienas pagasta 

dzeramā ūdens 

kvalitātes 

uzlabošanas 

pasākumi 

0
1
.0

7
.2

0
1
7
 

L
V

L
 

13 200 11 058 -1 428 0 9 630 
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AS „Simone” 

pamatkapitāla 

palielināšana 2
0
.1

2
.2

0
1
3

 

L
V

L
 

100 000 80 000 -20 000 0 60 000 

Alūksnes pilsētas 

ielu renovācija 
2
0
.1

2
.2

0
2
0
 

L
V

L
 

300 000 275 000 -25 000 0 250 000 

Alūksnes pilsētas 

ielu renovācijas 

pabeigšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8

 

L
V

L
 

274 747 261 007 -13 740 0 247 267 

Sporta kompleksa 

stadiona būvniecība 

Alūksnē 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

L
V

L
 

335 000 312 660 -22 340 0 290 320 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

L
V

L
 

100 000 95 000 -5 000 0 90 000 

ERAF projekts 

„Pirmsskolas 

izglītības iestāţu 

„Sprīdītis” un 

„Pienenīte” 

infrastruktūras 

attīstīšana”* 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

E
U

R
 

141 122 62 945 -2 520 0 85 941 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai  

2
0
.0

6
.2

0
2
7
 

E
U

R
 

278 227 278 227 -4 216 0 274 011 

Alūksnes rajona 

vakara (maiľu)un 

neklātienes 

vidusskolas ēkas 

Alūksnē, Jāľkalna 

ielā 38 renovācija 

2
0
.1

2
.2

0
1
2
 

L
V

L
 

18 000 18 000 -6 000 0 12 000 
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Alūksnes rajona 

vakara (maiľu) un 

neklātienes 

vidusskolas ēkas 

Alūksnē, Jāľkalna 

ielā 38 renovācijas 

pabeigšana 

2
0
.0

3
.2

0
1
4
 

L
V

L
 

146 520 146 520 -34 480 0 112 040 

Igaunijas-Latvijas 

pārrobeţu 

sadarbības 

programmas 

projekta „Aktīvas 

un veselīgas 

sabiedrības 

veicināšana, 

sekmējot ziemas 

sporta veida 

attīstību Alūksnes 

un Hānjas 

augstienēs” 

īstenošana 

2
0
.0

5
.2

0
1
4

 

L
V

L
 

58 723 58 723 -58 723 0 0 

Latvijas-Igaunijas 

pārrobeţu 

sadarbības 

programmas 

projekts „Cross 

border ball”* 

2
0
.0

7
.2

0
1
5

 

E
U

R
 

108 601 16 281 -26 435 0 47 683 

Alsviķu pagasts, PII 

„Zemenīte” 

rekonstrukcijas 

2.kārta 

1
2
.1

2
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

35 000 35 000 -3 896 0 31 104 

ELFLA projekts 

„Alsviķu kultūras 

nama 

rekonstrukcija un 

modernizācija un 

vasaras brīvdabas 

estrādes 

būvniecība”* 

2
0
.0

6
.2

0
2
9

 

E
U

R
 

119 000 83 571 -3 132 -93 742 20 265 

ELFLA projekts 

„Annas pagasta 

kluba 

rekonstrukcija” 2
0
.0

5
.2

0
1
4
 

E
U

R
 

12 577 12 577 -1 399 -6 172 5 006 
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Ilzenes pagasts, 

skolas jumta 

seguma remonts 2
0
.0

4
.2

0
1

4
 

E
U

R
 

20 000 9 200 -2 160 0 7 040 

Ilzenes pagasts, 

dzeramā ūdens 

kvalitātes 

uzlabošana 

Jaunzemu ciemā 

2
0
.1

2
.2

0
1
9
 

E
U

R
 

20 000 19 512 -1 954 0 17 558 

ELFLA projekts 

Ilzenes pagasts 

„Sporta, interešu 

izglītības un 

mūţizglītības centra 

„Dailes” 

rekonstrukcijas 

pabeigšana” 

2
0
.1

1
.2

0
2
9

 

E
U

R
 

128 000 126 420 -6 322 0 120 098 

ELFLA projekts 

Ilzenes pagasta 

„Sporta, interešu 

izglītības un 

mūţizglītības centra 

„Dailes” 

rekonstrukcijas 

pabeigšana” 

2
0
.1

2
.2

0
3
0
 

E
U

R
 

123 000 39 000 -1 858 0 37 142 

Jaunalūksnes 

pagasta Bejas 

pamatskolas 

apkures sistēmas un 

sanmezglu 

renovācija 

2
3
.0

9
.2

0
1
3
 

L
V

L
 

50 000 19 500 -19 500 0 0 

Jaunannas pagasta 

pamatskolas 

apkures sistēmas 

rekonstrukcija un 

pārveide uz gāzes 

apkuri 

2
0
.0

4
.2

0
1
2
 

L
V

L
 

16 000 4 384 -1 936 0 2 448 

Jaunannas tautas 

nama renovācija 2
0
.0

6
.2

0
1
6
 

L
V

L
 

30 000 23 630 -3 640 0 19 990 
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ELFLA projekts 

„Jaunannas pagasta 

tautas nama II 

kārtas 

rekonstrukcijas un 

pamatlīdzekļu 

iegāde” 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

E
U

R
 

131 178 54 896 0 0 54 896 

Kalncempju 

pagasta finanšu 

stabilizācijas 

aizdevums 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

L
V

L
 

32 452 27 352 -27 352 0 0 

Kalncempju 

pagasta finanšu 

stabilizācijas 

aizdevums 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

L
V

L
 

6 326 4 726 -4 726 0 0 

Kalncempju 

pagasta finanšu 

stabilizācijas 

aizdevums 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

L
V

L
 

7 900 5 820 -5 820 0 0 

Kalncempju 

pagasta finanšu 

stabilizācijas 

aizdevums 

2
0
.1

2
.2

0
2
1

 

L
V

L
 

4 835 2 137 -2 137 0 0 

Liepnas pagasta 

katlu mājas 

remonts, skolas 

siltināšana 

0
8
.0

2
.2

0
1
2
 

L
V

L
 

30 000 8 000 -3 000 0 5 000 

ELFLA projekts 

„Liepnas pagasta 

autoceļu 

rekonstrukcija”* 

2
0
.0

6
.2

0
2
9

 

E
U

R
 

87 065 63 837 -4 467 -58 087 24 512 

Malienas pagasta 

logu nomaiľa 

pamatskolā 

2
0
.0

8
.2

0
1
1
 

L
V

L
 

20 000 7 364 -4 212 0 3 152 
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ELFLA projekts 

„Malienas pagasta 

tautas nama ēkas 

rekonstrukcija un 

piebūves 

celtniecība”* 

2
0
.0

4
.2

0
1
9
 

E
U

R
 

92 817 0 -2 530 0 82 207 

Mālupes pagasta 

pamatskolas sporta 

zāles rekonstrukcija 
0
1
.0

4
.2

0
1
1
 

L
V

L
 

15 000 1 875 -1 500 0 375 

Mālupes Saieta 

nama 

rekonstrukcija 

1.kārta 

2
0
.0

5
.2

0
3
0

 

E
U

R
 

290 666 269 666 -9 168 -84 000 176 498 

Mārkalnes pagasta 

projekta „Igauľu-

latviešu kultūras 

kopdarba 

turpinājums 

pierobeţā” 

īstenošana 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

38 416 34 572 -3 844 0 30 728 

Pededzes pagasta 

pamatskolas aktu 

zāles remonts 

2
0
.0

8
.2

0
1
1

 

L
V

L
 

10 664 6 784 -3 880 0 2 904 

Veclaicenes tautas 

nama remonts 

2
5
.0

1
.2

0
1
0
 

L
V

L
 

43 879 949 -949 0 0 

ELFLA projekts 

„Zeltiľu pagasta 

sporta un atpūtas 

parka izveide”* 

2
0
.1

2
.2

0
1
4

 

E
U

R
 

27 156 7 950 -5 431 -19 731 1 995 

Ziemera pagasta 

pamatskolas 

renovācija 

2
0
.0

4
.2

0
1
2
 

L
V

L
 

40 500 15 100 -5 400 0 9 700 
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Ziemera pagasta ES 

projekts „Igauľu-

latviešu kultūras 

kopdarba 

turpinājums 

pierobeţā” 

īstenošanai 

2
0
.1

0
.2

0
1
8
 

L
V

L
 

41 437 24 445 -4 817 0 19 628 

ELFLA projekts 

„Ziemera pagasta 

pamatpakalpojumu 

attīstība ekonomikā 

un iedzīvotājiem”* 

2
7
.0

4
.2

0
2
9
 

E
U

R
 

142 729 55 825 -3 708 -42 933 40 625 

Ziemera pagasta 

pamatskolas 

renovācija** 

0
4
.0

7
.2

0
1
7
 

U
S

D
 

49 500 24 440 -3 682 0 23 174 

ERAF projekts 

„Alūksnes 

vidusskolas 

infrastruktūras 

pielāgošana 

izglītojamiem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

Kanaviľu ielā 14, 

Alūksnē”* 

2
0
.1

2
.2

0
1
5
 

E
U

R
 

80 485 0 -4 024 -68 249 751 

ERAF projekts 

„Alūksnes Jaunās 

pils kompleksu ēku 

un muiţas parka 

objektu 

rekonstrukcija”* 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

L
V

L
 

434 623 0 0 0 101 333 

ELFLA projekts 

„Pededzes pagasta 

pašvaldības ceļu 

Ķurši-kapsēta, 

Pededze-Naumova 

rekonstrukcija”* 

2
0
.1

2
.2

0
1
5

 

E
U

R
 

96 821 0 -4 842 -68 541 16 657 

ELFLA projekts 

„Veclaicenes 

pagasta autoceļu 

rekonstrukcija”* 2
0
.1

2
.2

0
2
0
 

L
V

L
 

105 705 0 0 0 105 705 
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ELFLA projekts 

„Mārkalnes pagasta 

autoceļa 

rekonstrukcija”* 

2
0
.1

2
.2

0
2
0

 

L
V

L
 

123 668 0 0 0 101 365 

ELFLA 

„Jaunlaicenes 

ciema 

siltumapgādes 

infrastruktūras 

modernizācija”* 
2
0
.0

6
.2

0
1
6
 

E
U

R
 

66 445 0 0 0 66 445 

ERAF 

„Ūdenssaimniecī-

bas attīstība 

Alūksnes rajona 

Liepnas pagasta 

Liepnas ciemā”* 

2
0
.0

9
.2

0
2
2

 

E
U

R
 

173 430 0 0 0 135 361 

ELFLA 

„Jaunalūksnes 

pagasta pašvaldības 

autoceļu 

rekonstrukcija”* 

3
1
.0

5
.2

0
1
6
 

E
U

R
 

211 312 0 0 0 201 112 

* 2010.gada laikā tika saľemta aizľēmuma daļa 

** valūtas svārstība 

 

Pēc 9.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2010.gadā pilnībā tika segti šādi 

Valsts kases aizľēmumi: Igaunijas-Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas projekta 

„Aktīvas un veselīgas sabiedrības veicināšana, sekmējot ziemas sporta veida attīstību 

Alūksnes un Hānjas augstienēs” īstenošanai, Jaunalūksnes pagasta Bejas pamatskolas 

apkures sistēmas un sanmezglu renovācijai, Kalncempju pagasta finanšu stabilizācijas četri 

aizľēmumi, Veclaicenes tautas nama remontam. 
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Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības apkopotas 10.tabulā. 

 
10.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības uz 31.12.2010. 

M
ēr

ķ
is

 

A
iz

ľ
ēm

ēj
s 

P
a
ra

k
st

īš
a
n

a
s 

 

d
a
tu

m
s 

A
tm

a
k

sa
s 

 

te
rm

iľ
š 

V
a
lū

ta
s 

a
p

zī
m

ēj
u

m
s 

G
a
lv

o
tā

 a
iz

ľ
ēm

u
m

a
 u

n
 

p
ro

ce
n

tu
 s

u
m

m
a

, 
L

V
L

 

S
a
is

tī
b

a
s 

u
z 

2
0
0
9
. 
g
a
d

a
 

sā
k

u
m

u
, 
L

V
L

 

S
a
is

tī
b

a
s 

u
z 

2
0
0
9
.g

a
d

a
 

b
ei

g
ā
m

, 
L

V
L

 

Mazo katlu māju 

rekonstrukcija A
S

 S
im

o
n
e 

2
1
.0

7
.2

0
0
8
 

2
0
.0

7
.2

0
2
3
 

EUR 213 430 198937 130001 

ESF Kohēzijas 

fonda projekta 

„Ūdenssaimnie-

cības attīstības 

attīstība 

Austrumlatvijas 

upju baseinos” S
IA

 R
ū
p
e 

0
6
.1

1
.2

0
0
9
 

2
0
.0

6
.2

0
2
9
 

EUR 337344 337344 237087 

 

2.1.2. SPECIĀLAIS BUDŢETS (BEZ ZIEDOJUMIEM UN DĀVINĀJUMIEM) 

 

IEĽĒMUMU DAĻA 

 

2010.gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budţetā ieľēmumi tika plānoti 

Ls269567 apmērā, faktiskie ieľēmumi tika izpildīti Ls272932 apmērā jeb 101,25%. Plānoto 

izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums uz 2010.gada sākumu Ls200954 apmērā. 

 
11.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada ieľēmumu 

izpilde (latos, % pret plānu) 

Rādītāji 

Plāns 2010. 

gadam 

Izpilde uz 

31.12.2010. % 

Dabas resursu nodoklis  14000 17567 125,48 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi  254344 254344 100,00 

Pārējie speciālās budţeta līdzekļi 1223 1021 83,48 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEĽĒMUMI 269567 272932 101,25 
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Līdzekļu atlikums uz 2010.gada sākumu 200954 200954 100,00 

PAVISAM KOPĀ 470521 473886 100,72 

 

Pēc 11.tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka galvenais ieľēmumu veids - 

autoceļu (ielu) fonds ir izpildīts, kā arī pārpildīti dabas resursu nodokļa ieľēmumi. 

Bez šaubām, autoceļu fonds ir viens no galvenajiem ieľēmumu posteľiem speciālajā 

budţetā, par ko liecina 11.attēlā atspoguļotā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā 

speciālā budţeta 2010.gada struktūra. 

 

Konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada ieľēmumu 

struktūra

Dabas resursu 

nodoklis

6,44%

Pārējie speciālā 

budţeta līdzekļi

0,37%

Autoceļu (ielu) 

fonda līdzekļi

93,19%

 
11.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada ieľēmumu struktūra 

 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta divu gadu ieľēmumu 

izpildes dinamika apkopota 12.tabulā. 

 
12.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta divu gadu ieľēmumu 

izpildes dinamika 2009.-2010.gados (latos, %) 

Rādītāji 

Izpilde uz 

31.12.2009. 

Izpilde uz 

31.12.2010. 

Izmaiľas 

(2010.gads 

attiecībā pret 

2009.gadu) 

latos % 

Privatizācijas fonda līdzekļi  18216 0 -18216 0,00 

Dabas resursu nodoklis  15324 17567 2243 

114,6

4 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi  404869 254344 -150525 62,82 

Pārējie speciālās budţeta līdzekļi 28878 1021 -27857 3,54 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEĽĒMUMI 467287 272932 -194355 58,41 

Līdzekļu atlikums uz perioda sākumu 303951 200954 -102997 66,11 

PAVISAM KOPĀ 771238 473886 -297352 61,44 
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Pēc 12.tabulā apkopotiem datiem var secināt, ka 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, 

būtiski samazinājās autoceļu (ielu) fonda līdzekļu ieľēmumi – par Ls150525. 

 

IZDEVUMU DAĻA 

 

2010.gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta izdevumi tika 

plānoti Ls469522 apmērā, faktiskie izdevumi tika izpildīti Ls315543 apmērā jeb 67,21%. 

 
13.tabula  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālajām kategorijām (latos, % pret plānu) 

Funkcionālā kategorija 

Plāns 2010. 

gadam 

Izpilde uz 

31.12.2010. % 

Ekonomiskā darbība 427119 287489 67,31 

Vides aizsardzība 42403 28054 66,16 

KOPĀ 469522 315543 67,21 

Naudas līdzekļu atlikums uz 2010.gada 

beigām 1000 158343 15834,30 

PAVISAM KOPĀ 470522 473886 100,71 

 

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

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

atlikums uz 2010.gada beigām. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta izdevumu un naudas 

līdzekļu struktūra atspoguļota 12.attēlā. 

 

Speciālā budţeta 2010.gada izdevumu sadalījums pēc 

funkcionālām kategorijām 

Naudas līdzekļu 

atlikums 

2010.gada beigās

33,41%

Vides aizsardzība

5,92%

Ekonomiskā 

darbība

60,67%

 
12.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada izdevumu sadalījums pēc 

funkcionālām kategorijām  

  

Pēc 12.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 uz 2010.gada beigām.  
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Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta divu gadu izdevumu 

izpildes dinamika apkopota 14.tabulā. 

 
14.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta divu gadu izdevumu 

izpildes dinamika 2009.-2010.gados (latos, %) 

Funkcionālā kategorija 

Izpilde uz 

31.12.2009. 

Izpilde uz 

31.12.2010. 

Izmaiľas (2010.gads 

attiecībā pret 

2009.gadu) 

latos % 

Vispārējie valdības dienesti  328 0 -328 0,00 

Ekonomiskā darbība 432143 287489 -144654 66,53 

Vides aizsardzība 33195 28054 -5141 84,51 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 103417 0 -103417 0,00 

Izglītība 1200 0 -1200 0,00 

KOPĀ 570283 315543 -254740 55,33 

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda 

beigām 200928 158343 -42585 78,81 

PAVISAM KOPĀ 771211 473886 -297325 61,44 

 

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

samazinājums ir funkcionālai kategorijai „Ekonomiskā darbība”, kas saistīts ar būtisku 

ieľēmumu samazināšanu autoceļu (ielu) fondam. Otrais vislielākais samazinājums ir 

funkcionālajai kategorijai „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”, kurā 

2009.gadā ietilpa izdevumi no privatizācijas (atsavināšanas) fonda līdzekļiem. Saskaľā ar 

likumdošanas izmaiľām, ar 2009.gada 1.septembri privatizācijas (atsavināšanas) fonda 

līdzekļi tiek uzskaitīti pašvaldības pamatbudţetā. 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada izdevumu 

izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 15.tabulā. 

            

15.tabula 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada izdevumu 

izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas (latos, % pret plāns) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Plāns 2010. 

gadam 

Izpilde uz 

31.12.2010. % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 384776 281235 73,09 

Atalgojums 14648 14356 98,01 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 

sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 4117 3657 88,83 

Komandējumi 18 0 0,00 

Pakalpojumi 320906 235668 73,44 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 27433 19950 72,72 
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Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 84 34 40,48 

Subsīdijas un dotācijas 17570 7570 43,08 

Pašvaldību budţeta transferti 0 0 0,00 

Pamatkapitāla veidošana 84746 34308 40,48 

KOPĀ  469522 315543 67,21 

 

Savukārt, Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada 

izdevumu izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas atspoguļota 13.attēlā. 

 

Konsolidētā speciālā budţeta izdevumu izpildes struktūra pēc 

ekonomiskās klasifikācijas

Pakalpojumi

74,69%

Subsīdijas un 

dotācijas

2,40%

Budţeta iestāţu 

nodokļu maksājumi

0,01%

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, 

preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 

5000

6,32%

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

un sociālā rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas

1,16%

Pamatkapitāla 

veidošana

10,87%
Atalgojums

4,55%

 
13.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc ekonomiskās klasifikācijas 

 

 Pēc 13.attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka Alūksnes novada pašvaldības 

konsolidētā speciālā budţeta 2010.gada izdevumu izpildes lielākais īpatsvars ir pakalpojumu 

izdevumiem – 74,69%, nākošie izdevumi pēc īpatsvara lieluma ir pamatkapitāla veidošana – 

10,87%.  

 

2.1.3. SPECIĀLAIS BUDŢETS (ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI) 

 

 IEĽĒMUMU DAĻA 

 
2010.gadā Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieľēmumi tika plānoti Ls11109 apmērā, faktiskie ieľēmumi tika izpildīti 

Ls12566 apmērā jeb 113,12%. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums uz 

2010.gada sākumu Ls2065 apmērā. 
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16.tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) 2010.gada ieľēmumu izpilde (latos, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 

2010.gadam 

Izpilde uz 

31.12.2010. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saľemti no 

juridiskajām personām 5355 5230 97,67 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saľemti no 

fiziskajām personām 5754 7336 127,49 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEĽĒMUMI  11109 12566 113,12 

Līdzekļu atlikums 2010.gada sākumā 
2065 2065 100,00 

 

PAVISAM KOPĀ 13174 14631 111,06 

 

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2010.gada ieľēmumu struktūra atspoguļota 14.attēlā. 

Speciālā budţeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2010.gada 

ieľēmumu struktūra

Ziedojumi un 

dāvinājumi, kas 

saľemti no 

fiziskajām 

personām

50,14%

Ziedojumi un 

dāvinājumi, kas 

saľemti no 

juridiskām 

personām

35,75%

Līdzekļu 

atlikums 

2010.gada 

sākumā

14,11%

 
14.attēls. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budţeta (ziedojumi un dāvinājumi)  

2010.gada ieľēmumu struktūra 

 

 Pēc 14.attēlā atspoguļotiem datiem var secināt, ka 2010.gadā dāsnākie ziedotāji bija 

fiziskas personas, kuru ziedojumu īpatsvars sastāda 50,14% no visiem 2010.gadā 

saľemtajiem ziedojumiem. Tas skaidrojams ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 100 

gadu jubilejas svinībām. 

 

 IZDEVUMU DAĻA 

  

 2010.gadā saľemtie ziedojumi tika izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķim un sagrupēti 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā 

budţeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2010.gada izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 

15.attēlā. 
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Konsolidētā speciālā budţeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2010.gada izdevumu izpildes pēc funkcionālajām 

kategorijām sadalījums

Ekonomiskā 

darbība

2,42%

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana

6,07%

Sociālā 

aizsardzība

19,19%

Atpūta, kultūra un 

reliģija

21,43%

Izglītība

50,88%

 
15.attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budţeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2010.gada izdevumu izpildes pēc funkcionālajām kategorijām sadalījums 

 

Pēc 15.attēlā atspoguļotiem datiem var secināt, ka ziedojumi tika izlietoti galvenokārt 

izglītībai – 50,88% (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejai), atpūtas, 

kultūras un reliģijas pasākumiem – 21,44% (ziedojumi sporta pasākumiem, pilsētas svētku 

pasākumiem), sociālai aizsardzībai - 19,19% (ārzemju ziedojums sociālajiem pasākumiem, 

ziedojumi zupas virtuvei). 

 

2.2. PROJEKTI 
 

ALŪKSNĒ 

 

2010.gadā tika iesniegti 22 projekti uzlabojumiem Alūksnes pilsētā, no tiem uzsākta 6 

projektu realizācija, 10 projektiem tiek gaidīta atbilde un 6 projekti tikuši noraidīti. 

 

Projekti, kuriem ir uzsākta/turpinās realizācija: 

 

1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Alūksnes Jaunās pils 

kompleksa ēku un muiţas parka objektu rekonstrukcija”, kopējās izmaksas Ls434 623,60. 

Projekta ietvaros paredzēts veikt Alūksnes Jaunās pils rekonstrukciju un restaurāciju, kas 

saistīta ar ēkas fasādes stāvokļa sakārtošanu, Jaunās pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un 

Apaļā torľa jeb Vīna pagraba rekonstrukciju, muiţas parka celiľu tīkla rekonstrukciju, 

atjaunojot nolietojušos segumu, Jaunās pils dīķa tīrīšanu, izveidot bukletu, pastkartes, mājas 

lapu un filmu DVD formātā par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muiţas parku, kā arī 

veikt tūrisma mārketinga pētījumu, piedalīties starptautiskajos tūrisma gadatirgos un 

noorganizēt Alūksnes Jaunās pils parka svētkus; 
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16.attēls. 2010.gadā projektā „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muiţas parka objektu rekonstrukcija” 

tika atjaunots parka celiľu segums 

 

2) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Tranzīta maršruta „Pils 

iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”, kopējās izmaksas Ls1484078. Projekta ietvaros tiks 

uzbūvēts kvalitatīvs, tranzīta plūsmas slodzei piemērots ielas segums, pilnveidots gājēju 

celiľu nodrošinājums un uzlabota to segumu kvalitāte, vienlaikus pielāgojot tos kvalitatīvai 

satiksmei personām ar īpašām vajadzībām, uzlabots ielas un gājēju celiľu apgaismojums, 

nodrošināta kvalitatīva lietus ūdeľu savākšana no brauktuves, uzlabota vides kvalitāte, 

izveidojot prettrokšľa stādījumus, izveidoti drošai satiksmei nepieciešamie satiksmes 

organizācijas līdzekļi - ceļa zīmes, gājēju pārejas, aizsargbarjeras krustojumu zonās; 

3) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Izglītības iestāţu 

informatizācija”, kopējās izmaksas Ls165485,13. Projekta ietvaros 15 Alūksnes novada 

izglītības iestādēs tiks uzstādīti 25 portatīvie, 165 stacionārie datoru komplekti, 13 

multimediju tehnikas komplekti un izveidoti 12 lokālie datortīkli; 

4) Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekts „Ieelpo Eiropu”, 

kurš tiek realizēts Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā (ABJC), kopējās izmaksas Ls3878. 

Projekta mērķis – iesaistīties Eiropas brīvprātīgā darba kustībā kā uzľēmējorganizācijai, 

nodrošināt brīvprātīgās no Francijas uzturēšanos un darbu ABJC, pasākumu un aktivitāšu 

rīkošanu; 

5) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada 

pašvaldībai administratīvās kapacitātes stiprināšanai”, kopējās izmaksas Ls21000. Projekta 

ietvaros pieľemts darbā sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem 

traucējumiem Alūksnes novada Sociālajā dienestā sociālo pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai un ekonomists Alūksnes novada administrācijā pašvaldības administratīvās 

kapacitātes stiprināšanai; 

6) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Skolēniem droša 

pārvietošanās Alūksnes pilsētā”, kopējās izmaksas Ls180259,29. Projekta ietvaros paredzēta 

ietvju izbūve, apgaismojuma pilnveide, gājēju pāreju izveidošana, autobusa pieturu izbūve un 

konfigurācijas uzlabošana, kā arī nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšana maršrutā, kas sākas 

Merķeļa ielā netālu no šaurslieţu dzelzceļa stacijas „Alūksne” un noslēdzas Glika ielā aiz 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas; 

7) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Alūksnes 

muzeja pieejamības spektra daţādošana”, kopējās izmaksas Ls6502,54; 

8) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Alūksnes 

pilsētas Tautas nama amatierkolektīvu aprīkojuma iegāde”, kopējās izmaksas Ls12398,16. 
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Projekta ietvaros Alūksnes pilsētas Tautas namam tiks iegādāta nepieciešamā aparatūra 

pasākumu kvalitatīvai norisei un izgatavoti tērpi deju kopai „Jukums”; 

9) Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta (KPFI) projekts „Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestāţu ēku energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi 

draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, kopējās izmaksas Ls376819,60. 

Projekta ietvaros tiks veikti energoefektivitātes pasākumi Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkā 

un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā ēkā, tādejādi samazinot ēku enerģijas 

patēriľu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu un panākot būtisku apkures siltumenerģijas 

patēriľa samazinājumu; 

10) ES Mūţizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes „Skolu 

daudzpusīgās partnerības” projekts „Esiet sveicināti manā pilsētā/novadā!”, kopējās izmaksas 

Ls14758,88. Projektā piedalās Alūksnes vidusskola un tā ietvaros tiks tuvāk iepazīta un 

prezentēta dzimtā pilsēta, tās vēsture, ievērojamākie cilvēki, Latvijas kultūra, amatniecība un 

tradīcijas. Projektā piedalās septiľas valstis: Lietuva, Zviedrija, Itālija, Čehija, Spānija, Kipra 

un Latvija. Tā ir laba iespēja skolēniem un skolotājiem pilnveidot  angļu valodas zināšanas, 

paplašināt savu redzesloku, iepazīties ar citu tautu tradīcijām un kultūru; 

11) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai”, kopējās izmaksas 

Ls650647,13; 

12) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, projekta kopējās izmaksas Ls151652; 

13) Kohēzijas fonda (KF) projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Alūksnē” II kārta, projekta kopējās izmaksas Ls1444521,48.  

 

Projekti, kuru realizācija noslēgusies: 

 

1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Pirmsskolas izglītības 

iestāţu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības 

iespēju veicināšanai Alūksnē”, kopējās izmaksas Ls363874. Projekta ietvaros PII „Sprīdītis” 

tika veikta ēkas renovācija, kas paredzēja jumta un fasādes siltināšanu, logu un durvju 

nomaiľu, ēkas remontu un Alūksnes Mākslas skolas telpu remontu, pielāgojot tās 

pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiľu. Tika 

izveidotas trīs jaunas grupas ar 72 papildus vietām un izveidotas jaunas darba vietas. PII 

„Pienenīte” tika veikta ēkas renovācija, kas paredzēja fasādes siltināšanu, kanalizācijas, 

ūdensvada, cauruļvada un apkures renovāciju, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiľu un 

teritorijas labiekārtošanu (celiľu seguma maiľa); 

 

  
17.-18.attēls. 2010.gada oktobrī notika pirmsskolas izglītības iestāţu „Pienenīte” un 

„Sprīdītis” renovēto telpu svinīga atklāšana 
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2) Izglītības un zinātnes ministrijas programmas „Atbalsts jauniešu centru darbības 

nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jauniešu informācijas punktu pieejamību” projekts 

„Neformāli”, kopējā summa Ls1400. Projekta ietvaros tiek izveidoti informācijas stendi, 

notiek apmācības un daļēji apmaksāta darba alga jaunatnes lietu speciālistam; 

3) Zivju fonda projekts „Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā”, kopējās 

izmaksas Ls3628,79; 

4) Zivju fonda projekts „Zandartu mazuļu iegāde”, kopējās izmaksas Ls3082; 

5) Zivju fonda projekts „Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu 

aizsardzība”, kopējās izmaksas Ls3357,70; 

6) Zivju fonda projekts „Līdaku mazuļu iegāde”, kopējās izmaksas Ls2420; 

7) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība Latvijā-2”, kopējās izmaksas Ls9038,28. Projekts tika realizēts pašvaldības 

aģentūrā „SPODRA”; 

8) Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekts „Šķērso robeţu”, 

kopējās izmaksas Ls8334,55. Projekta mērķis – organizēt jauniešu starptautiskās apmaiľas 

aktivitātes, finansiāli nodrošināt pasākumu un aktivitāšu rīkošanu; 

9) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju 

apmācība Latvijā-2”, kopējās izmaksas Ls1457. Projekts tika realizēts Alūksnes novada 

pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļā; 

10) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Alūksnes vidusskolas 

infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”, kopējās izmaksas 

Ls95439,33. Projekta ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts, izbūvēts - lifts, savienojošie 

koridori starp diviem skolas korpusiem, speciāla tualete personām ar kustību traucējumiem, 

evakuācijas kāpnes, kā arī izveidota uzbrauktuve iekļūšanai skolā no fasādes puses un 

nobruģēts skolas pagalms; 

 

  
19.-20.attēls. Projekta ietvaros Alūksnes vidusskolā izbūvēts lifts, izveidota uzbrauktuve iekļūšanai skolā 

no fasādes puses un nobruģēts skolas pagalms 

 

11) Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projekts „Alūksnes pilsētas apbūves plānu 

konservācija”, kurš tika realizēts Alūksnes muzejā, kopējās izmaksas Ls600. 

 

Iesniegtie projekti, kuri ir noraidīti: 

 

1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Kultūras mantojuma „Vecā 

pils” atjaunošana Alūksnes Mākslas skolas un kultūras pasākumu vajadzībām”, kopējās 

izmaksas Ls348694,54. Noraidīšanas iemesls - aktivitātē nepietiekams finansējums; 
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2) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Sporta 

inventāra un aprīkojuma iegāde Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai”, kopējās izmaksas 

Ls16689,30. Noraidīšanas iemesls - aktivitātē nepietiekams finansējums; 

3) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „E.Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas infrastruktūras pielāgošana Alūksnes novada vidējās izglītības iestāţu 

optimizācijai”, kopējās izmaksas Ls557301. Noraidīšanas iemesls - aktivitātē nepietiekams 

finansējums; 

4) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstīšana 

Alūksnes novadā”, kopējās izmaksas Ls98332,88. Noraidīšanas iemesls – projekts netika 

nosūtīts termiľā; 

5) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Attīstības plānošanas 

dokumentu sagatavošana Alūksnes novada pašvaldībā”, kopējās izmaksas Ls29674. 

Noraidīšanas iemesls - aktivitātē nepietiekams finansējums; 

6) Rietumu bankas labdarības fonda projekts „Kāpľu pacēlāja izbūve Sociālās 

aprūpes centrā „Alūksne””, kopējās izmaksas Ls7148,81. Noraidīšanas iemesls - aktivitātē 

nepietiekams finansējums. 

 

Iesniegtie projekti, par kuriem 2010.gadā tiek gaidīta atbilde: 

 

1) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas (EST-LAT-

RUS) projekts „Izmantojot kultūrvēsturisko mantojumu radīt inovatīvas aktivitātes trīs 

cietokšľu apgabalā”/Trīs cietokšľi - 2/, kopējās izmaksas Ls420000; 

2) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas (EST-LAT-

RUS) projekts „Paaugstināt enerģijas taupīšanu ielu apgaismojumā Igaunijas, Latvijas un 

Krievijas pilsētās”/INSLIT/, kopējās izmaksas Ls69809,12; 

3) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas (EST-LAT-

RUS) projekts „Muzeji kā kultūrvēsturiskā mantojuma sekmētāji un veicinātāji”, kopējās 

izmaksas Ls45119,76; 

4) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas (EST-LAT-

RUS) projekts „Kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma maršruta izveide Eiroreģiona Pleskava-

Livonija teritorijā”, kopējās izmaksas Ls62276,26; 

5) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas (EST-LAT-

RUS) projekts „Arheoloģija, pašvaldības un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma 

saglabāšanai”, kopējās izmaksas Ls80716,58; 

6) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas (EST-LAT-

RUS) projekts „Mūsdienīgas bibliotēkas kā komunikāciju centri ilgtspējīgai 

sociālekonomiskai attīstībai”, kopējās izmaksas Ls43686,62; 

7) Igaunijas – Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas (EST-LAT) projekts 

„Teikas, nostāsti un tradīcijas divu ezeru krastā mītošām divām tautām nozīmīgs 

kultūrvēsturiskais mantojums”, kopējās izmaksas Ls56030,37; 

8) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Veļas 

mazgāšanas nodrošināšana Alūksnes novada iedzīvotājiem”, kopējās izmaksas Ls4758,20; 

9) Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts 

jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes 

„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” projekts „Multifunkcionāla jaunatnes 

iniciatīvu centra izveide Alūksnē”, kopējās izmaksas Ls76157. Projekta vispārējais mērķis ir 

attīstīt jaunatnes iniciatīvas un mobilitāti Alūksnes novadā, nodrošinot multifunkcionāla 

jaunatnes iniciatīvu centra darbību, kas balstīta uz vienlīdzības, sociālās iekļaušanās un 

līdzdalības principiem; 
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10) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Siltumsaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Alūksnes pilsētā”, kopējās izmaksas Ls2200000. 

 

ALSVIĶU PAGASTĀ 

 

1) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros pabeigta projekta „Alsviķu 

kultūras nama rekonstrukcija un modernizācija un vasaras brīvdabas estrādes būvniecība” 

realizācija par kopējo summu Ls189191,75; 

 

 
21.attēls. Alsviķu vasaras brīvdabas estrādes atklāšanas pasākumā 

 

2) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” atbalstīts projekts „Strautiľu pamatskolas sporta zāles vienkāršota 

renovācija” par kopējo summu Ls12114,81; 

3) 2010.gadā nav atbalstīts projekts „Mūsdienīgu tehnoloģiju iegāde iedzīvotāju 

apmācības nodrošināšanai Alsviķu bibliotēkā”. 

 

ANNAS PAGASTĀ 

 

1) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” īstenots projekts „Annas pagasta kluba rekonstrukcija”. Projekta ietvaros 

veikti rekonstrukcijas darbi Annas pagasta kultūras nama zālē, projekta kopējās izmaksas 

Ls13239,59; 

2) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības 

programmas 2007.–2013.gadam pasākuma ietvaros iesniegts projekta pieteikums „Annas 

pagasta kultūras nama skatītāju zāles apkures uzlabošana, konferenču zāles un palīgtelpu 

vienkāršota rekonstrukcija”, kura ietvaros paredzēta apkures sistēmas uzlabošana skatītāju 

zālē un palīgtelpās, kā arī telpu rekonstrukcija. Darbus paredzēts veikt 2011.gada vasarā; 

3) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības 

programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” uzsākta projekta „Annas pagasta autoceļu rekonstrukcija” īstenošana. Projekta 

ietvaros paredzēts rekonstruēt četrus pagasta ceļus. Darbus paredzēts veikt 2011.gada vasarā; 

4) Pārskata gadā nav atbalstīts projekts „Inventāra iegāde Annas sporta centram”. 
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ILZENES PAGASTĀ 

 

1) Pārskata gadā realizēts biedrības „Ilzenes attīstībai” izstrādātais projekts 

„Sabiedrības centrs Ilzenē” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Sabiedriskais finansējums Ls3391; 

2) Īstenots Igaunijas – Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas projekts 

„Pārrobeţu bumba” („CROSS BORDER BALL”), kas paredzēja sporta inventāra iegādi 

(basketbola bumbas, basketbola grozi, tablo, zviedru siena, vingrošanas baļķis un matracis un 

cits inventārs), kā arī Ilzenes sporta halles grīdas atjaunošanu. Projekts realizēts par kopējo 

summu Ls9574,95; 

3) Pārskata gadā nav atbalstīts projekts „Sociālais centrs Ilzenē”. 

 

JAUNALŪKSNES PAGASTĀ 

 

1) 2010.gadā īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts 

„Jaunalūksnes pagasta pašvaldības autoceļu rekonstrukcija” – publiskā finansējuma apjoms 

Ls182800,41, projekta kopējās izmaksas Ls24554,99; 

 

 
22.attēls. Jaunalūksnē 2010.gadā notika pagasta autoceļu rekonstrukcija 

 

2) Pārskata gadā nav atbalstīti šādi projekti: ELFLA finansējuma Lauku attīstības 

programmas pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Automašīnu stāvlaukuma izbūve 

Jaunalūksnes pagasta „Dālderos””, ELFLA finansējuma Lauku attīstības programmas 

pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Krēslu iegāde Kolberģa tautas namam”, Valsts 

Kultūrkapitāla fondam iesniegtais projekts „Steļļu un vērpjamā ratiľa restaurācija Bejas 

novadpētniecības centrā”. 

 

JAUNANNAS PAGASTĀ 

 

1) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” īstenots projekts „Jaunannas tautas nama aprīkojuma iegāde 
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sabiedrisko aktivitāšu daţādošanai”. Projekta ietvaros iegādāts aprīkojums tautas namam par 

kopējo summu Ls7442, kas ļaus iedzīvotājiem daţādot brīvā laika pavadīšanu; 

2) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības 

programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” īstenots projekts „Jaunannas tautas nama apkārtnes labiekārtošana”. Projekta 

ietvaros labiekārtota tautas nama apkārtne par kopējo summu Ls3509,01, izveidojot bruģa 

segumu laukumā pie atjaunotā tautas nama; 

3) Pārskata gadā realizēts Sorosa fonda – Latvija atbalstītā pasākuma „Pārmaiľu 

iespējas skolām” projekts „Izglītības centra Mūza izveide Jaunannā”, kura ietvaros notika 

iedzīvotāju apmācības un citas aktivitātes, kuras apmeklēja ne tikai Jaunannas iedzīvotāji, bet 

visa novada ļaudis. Projekts tika realizēts par kopējo summu EUR25000.  

JAUNLAICENES PAGASTĀ 

 

1) 2010.gadā uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Jaunlaicenes pagasta 

autoceļu rekonstrukcija” realizācija, kura kopējais finansējums ir Ls104788,10 bez PVN; 

2) Pārskata gadā noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts 

„Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācija” ar kopējām izmaksām 

Ls63177,12 bez PVN. Projekta rezultātā izveidota katlu māja, kas aprīkota ar 2 moderniem 

apkures katliem, vienlaikus rekonstruētas esošās siltumtrases. Katlu mājai pieslēgtas 4 ēkas; 

 

 
23.attēls. Jaunie apkures katli Jaunlaicenē 

 

3) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” uzsākta projekta „Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra 

iegāde” īstenošana, kura kopējais finansējums ir Ls7017,32 ar PVN. Tiks iegādāts 

nepieciešamais inventārs, lai veicinātu brīvā laika pavadīšanas kvalitātes uzlabošanos 

vietējiem iedzīvotājiem; 

4) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” uzsākta projekta „Jaunlaicenes muiţas muzeja teritorijas 

labiekārtošana” realizācija ar kopējām izmaksām Ls4945,78 ar PVN. Projekta rezultātā 

notiks Jaunlaicenes muiţas muzeja teritorijas pielāgošana seno darbu demonstrācijām un 
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prasmju apgūšanai, vizuāli pievilcīgas ainavas izveidošana, ēkas saglabāšana, muzeja 

pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 

5) Pārskata gadā nav atbalstīti šādi projekti: Jaunlaicenes pagasta pārvaldes 

Vidzemes kultūras programmas 2010.gada Kultūras projektu konkursam iesniegtais projekts 

„Trīs labas lietas”; 

6) Pārskata gadā tiek gaidīta atbilde par iesniegto Jaunlaicenes muiţas muzeja 

projektu „Senās tautu tradīcijas = ekoloģiski tīra vide” Eiroreģiona „Pleskava - Livonija” 

Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas ietvaros „Mazie projekti – 

instrumenti mazo kopienu sadarbībai kultūras jomā”. Projektā plānotas daţādas aktivitātes, 

bukletu sagatavošana un tulkošana. 

 

KALNCEMPJU PAGASTĀ  

 

1) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” iesniegts projekta pieteikums „Kalncempju pagasta pārvaldes slūţu tilta, 

autoceļa un ielas rekonstrukcija”, kura ietvaros paredzēts rekonstruēt tiltu pie V. Ķirpa Ates 

muzeja, Ozolu ielu Kalncempjos un ceļa posmu Ate–Augstiekalni–Niedras. Projekta kopējā 

vērtība ir Ls133174,12; 

2) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” iesniegts un atbalstīts projekts „Sabiedriskais centrs Kalncempjos”, 

kura ietvaros tiks iegādātas mēbeles, datortehnika, galda spēles un rekonstruēta telpa. 

Projekts tiks realizēts 2011.gadā. 

  

LIEPNAS PAGASTĀ 

 

1) Pārskata gadā pabeigta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā” I kārtas 

īstenošana. Projekta kopējās izmaksas ir Ls397597,53. Būvdarbus veica piegādātāju 

apvienība, kas sastāv no firmām SIA „Liepājas raţošanas sabiedrība „BŪVE””, SIA „RUP” 

un SIA „BUILD UP DEVELOPMENT” par summu Ls233000. Objekts nodots ekspluatācijā 

2010.gada 15.decembrī. Tika sagatavota dokumentācija iepirkumam „Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas ciemā” II kārta, jo pēc I kārtas darbu 

veikšanas radās līdzekļu ietaupījums Ls92643; 

2) 2010.gadā pabeigta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” atbalstītā projekta „Liepnas 

pagasta autoceļu rekonstrukcija 1.kārta” īstenošana un 15.oktobrī objekts nodots 

ekspluatācijā. Būvdarbus veica SIA ABRASIV par summu Ls87874,42 (bez PVN). Projekta 

ietvaros rekonstruēts 0,98 km ceļu Liepnas pagasta centrā. Iepirkuma rezultātā projekta 

„Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija” radās ietaupījums Ls52125 no projekta 

attiecināmajām izmaksām un tika veikts iepirkums „Liepnas pagasta autoceļu 

rekonstrukcijas” 2.kārtai. Iepirkuma uzvarētājs, ar kuru noslēgts būvdarbu līgums, ir AS 

„LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS” par līgumcenu Ls51081,76 bez PVN. Līgumā 

paredzēto darbu izpildes termiľš – no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 15.jūlijam. Projekta 

otrajā kārtā paredzēts rekonstruēt ceļus Liepna–Sedas (gar Liepnas internātpamatskolu līdz 

estrādei „Saidupīte”), apkārt Liepnas vidusskolai, Liepna–Līvāni 2 (no autoceļa Liepna–

Kuprava līdz pareizticīgo baznīcai); 
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24.attēls. Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija 1.kārta 

 

3) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros atbalstīts 

Liepnas attīstības grupas „Iespēja” iesniegtais projekts par sporta inventāra iegādi Liepnas 

pagasta Liepnas vidusskolas multifunkcionālajai zālei.  

 

MALIENAS PAGASTĀ 

 

1) Īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” projekts „Malienas tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves celtniecība” 

– publiskā finansējuma apjoms Ls71721,23, kopējās projekta izmaksas Ls98130,79; 

 

 
25.attēls. Malienieši jaunajās tautas nama telpās 

 

2) Īstenots Sorosa fonda-Latvija iniciatīvas „Pārmaiľu iespēja skolām” projekts 

„Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra izveide” – Sorosa fonda – Latvija finansējums 

Ls16950,92, kopējās projekta izmaksas Ls17930,68; 

3) Uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4. prioritātes pasākuma 

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.1. aktivitātē 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu 

ciemā” īstenošana – ERAF līdzfinansējums Ls138169,96, projekta plānotais kopējais 

finansējums Ls196689; 
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4) Uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Alūksnes novada pašvaldības 

autoceļu rekonstrukcija Malienas pagastā” realizācija. Projektā plānots rekonstruēt autoceļu 

Tomsona pagrieziens – Sebeţnieki 2,1km garumā un tiltu uz autoceļa Kopmaľi – Pūriľi 

32,5m
2
 platībā – publiskā finansējuma apjoms Ls44518,01, kopējās projekta izmaksas 

plānotas Ls59852; 

5) Pārskata gadā nav atbalstīti šādi projekti: ELFLA finansējuma Lauku attīstības 

programmas pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Projekcijas aprīkojuma un galdu 

iegāde Malienas tautas namam”, Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts „Ziemas saulgrieţu 

masku gājieni Malienā”. 

 

MĀLUPES PAGASTĀ 

 

1) Uzsākts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītais 

projekts „Mālupes pagasta īpašuma „Māras” pielāgošana sociālā centra izveidei un 

aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu daţādošanai”. Projekta kopējā summa Ls8868,98 

bez PVN. Projekta realizācijas termiľš no 2010.gada 30.augusta līdz 2011.gada 3.maijam. 

Projekta rezultātā paredzēta sociālā centra „Māras” telpu rekonstrukcija, mēbeļu, ţalūziju un 

televizora iegāde. 2010.gadā uzsākta telpu rekonstrukcija. 

 

MĀRKALNES PAGASTĀ 

 

1) 2010.gadā īstenots projekts „Mārkalnes pagasta pašvaldības autoceļu 

rekonstrukcija” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas 

2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 

Projekta kopējā summa Ls120814,86; 

 

 
26.attēls. Mārkalnes pagasta rekonstruētais autoceļš 

 

2) 2010.gadā izstrādāts un atbalstīts projekts „Sporta inventāra iegāde brīvā laika 

pavadīšanas iespēju daţādošanai Mārkalnes pagastā” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) programmas pasākumam „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējā 

summa Ls1324,05. Projekta īstenošanas termiľš no 2010.gada 30.decembra līdz 2012.gada 

28.februārim; 
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3) Pārskata gadā nav atbalstīts Valsts Kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras 

programmas kultūras projektu konkursā iesniegtais projekts „Alūksnes un Apes novada 

senioru saiets Mārkalnes pagasta „Lakstīgalās””.  

 

PEDEDZES PAGASTĀ 

 

1) Īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas 

2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros 

atbalstīts projekts „Pededzes pagasta pašvaldības ceļu Ķurši - Kapsēta, Pededze - Naumova 

rekonstrukcija”. Projekta kopējā summa ir Ls114034,13; 

 

 
27.attēls. Pededzes pagasta ceļu Ķurši - Kapsēta, Pededze - Naumova rekonstrukcija 

 

2) Izstrādāts un atbalstīts projekts „Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta 

pārvaldes ceļu „Čistigi–Zagorje” un „Čistigi–Skaliľš” un „Kūdupe-Kapsēta” rekonstrukcija” 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas 2007.-2013.gadam 

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta kopējā 

summa Ls88956,66; 

3) Izstrādāts un atbalstīts projekts „Pededzes tautas nama nodrošinājums ar 

nepieciešamo aprīkojumu” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

programmas pasākumam „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējā summa ir Ls1920,52, tā 

īstenošanas termiľš no 2010.gada 30.augusta līdz 2012.gada 7.janvārim; 

4) Īstenots Alūksnes un Apes novada fonda, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes 

banka” 8.Projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” atbalstītais biedrības 

„Pededzes Nākotne” projekts „Akcija „Dalīsimies sirds siltumā!””. Kopējā projekta summa 

Ls270,50; 
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28.attēls. Akcijas „Dalīsimies sirds siltumā!” dalībnieki 

 

5) Nav atbalstīts Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) iesniegtais projekts 

„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības 

Pededzes pagasta pārvaldes lauku ambulancē”, kura kopējā summa bija Ls11216,08; 

6) Nav atbalstīts biedrības „Pededzes Nākotne” Latvijas un Šveices sadarbības 

programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu iesniegumu atklātajā konkursā 

iesniegtais projekts „Izglītojoši attīstošā centra „Zīle” un radošās darbnīcas „Rūķis” 

izveidošana”. 

 

VECLAICENES PAGASTS 

 

1) 2010.gadā noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts „Veclaicenes 

pašvaldības autoceļu Krustiľi-Palpierkalns, Korneti-Slokas rekonstrukcija”. Kopējās projekta 

izmaksas Ls104365,06 bez PVN. Projekta realizācijas rezultātā kādreizējo bedraino un zemes 

ceļu vietā var pārvietoties pa asfalta segumu;  

 

 
29.attēls. Autoceļu rekonstrukcija Veclaicenē 

 

2) Pārskata gadā uzsākts realizēt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) projektu „Veclaicenes pašvaldības autoceļa Papardes 1 rekonstrukcija”. Ceļš šķērso 

Veclaicenes pagasta centra ciemata dzīvojamo rajonu. Realizējot projektu, uzklāts asfalta 
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segums 480m garā posmā, atjaunota virsūdens notekgrāvju sistēma un veikta nobrauktuvju 

izbūve; 

3) Apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 

„Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” projekts „Infrastruktūras izveide brīvā laika pavadīšanas iespēju 

daţādošanai Veclaicenes pagastā”. Realizējot projektu, tiks aprīkotas 2 pludmales pie Ievas 

un Dzērves ezeriem Veclaicenes pagasta centrā; 

4) Pārskata gadā nav atbalstīti šādi projekti: „Par labāku dzīves kvalitāti jauniešiem” 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu 

konkursā, Vidzemes kultūras programmas 2010.gada Kultūras projektu konkursam 

iesniegtais projekts „Veclaicenes muzeja pūralāde”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegtais projekts 

„Aprīkojuma iegāde Veclaicenes vēsturisko liecību saglabāšanai”; 

5) Pārskata gadā tiek gaidīta atbilde par iesniegto Veclaicenes pagasta jauktā vokālā 

ansambļa projektu „Starpkultūru izglītība pierobeţā” Eiroreģiona „Pleskava - Livonija” 

Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobeţu sadarbības programmas ietvaros „Mazie projekti – 

instrumenti mazo kopienu sadarbībai kultūras jomā”. Projekta realizācijas gadījumā plānotas 

aktivitātes 3 valstīs. 

 

ZELTIĽU PAGASTĀ 

 

1) 2010.gadā pabeigta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Sporta un atpūtas 

parka izveide Zeltiľu pagastā” realizācija. Projektu īstenojot, izveidots sporta un atpūtas 

parks par kopējo summu Ls31762,68. Izveidoti trīs pludmales volejbola laukumi, skrejceļš, 

cietā seguma volejbola laukums, kā arī futbola laukums ar zālāju, lodes grūšanas sektors; 

2) Īstenots Igaunijas – Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas projekts 

„Pārrobeţu bumba” („CROSS BORDER BALL”), kas paredzēja futbola laukuma 

aprīkojuma iegādi (futbola vārti, aizsargsiets laukuma galos un gar vienu malu). Projekts 

realizēts par kopējo summu Ls4734,11; 

3) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros atbalstīts projekts „Rotaļu 

laukuma izveide Zeltiľu pagasta sporta un atpūtas parkā” par kopējo summu Ls7054,50; 

4) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” atbalstīts biedrības „SPORTA KLUBS „ZELTIĽI”” izstrādātais 

projekts „Sporta centrs Zeltiľos” par kopējo summu Ls7041,26; 

5) Nav atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) 

iesniegtais projekts „Zeltiľu pagasta estrādes vienkāršota renovācija”. 

 

ZIEMERA PAGASTĀ 

 

1) Pārskata gadā uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

projekta „Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta ceļu „Parka iela” un „Šļukums -

Māriľkalns” rekonstrukcija” īstenošana. Ir izstrādāts tehniskais projekts, veikts iepirkums, 

rekonstrukcijas darbi tiks veikti 2011.gadā. Šajā projektā paredzēta Māriľkalnā esošā ceļa 

„Parka iela” rekonstrukcija 0,33km garumā. Ceļš nodrošina piekļuvi gar to izvietotajai 

privātmāju apbūvei. Ceļa „Šļukums - Māriľkalns” rekonstruējamais 0,8km garais posms 
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nodrošina piekļuvi esošajam kokapstrādes uzľēmumam un tā teritorijai, pieguļošajām 

lauksaimniecībā izmantojamām platībām un privātmājām; 

2) 2010.gadā uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Atbalsta grupa vecākiem sekmīgai socializācijai no 

disfunkcionālām ģimenēm” realizācija. Tiks izveidots alternatīvs sociālais pakalpojums - 

atbalsta grupa vecākiem no augsta riska grupas; 

3) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā „Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” atbalstīts projekts „Māriľkalna sabiedriskā centra aprīkošana, 

pilnveidošana un attīstība” ar kopējām izmaksām Ls3633,35. Projekta realizācijas gaitā tiks 

izveidots un ar mēbelēm, biroja tehniku un spēlēm aprīkots Māriľkalna sabiedriskais centrs, 

tā veicinot vietējo iedzīvotāju vēlmi veidot un saglabāt savu dzīves vietu lauku teritorijā. 

 

 

2.3. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS 

 
Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība 2010.gada 

31.decembrī bija Ls20376211, tajā skaitā: 

1) dzīvojamās ēkas – Ls887962; 

2) nedzīvojamās ēkas – Ls6651156; 

3) transporta būves – Ls7201909; 

4) zemes īpašumi, zemes lietojumi, valdījumā un piekritīgā zeme – Ls2793972; 

5) inţenierbūves – Ls1006046; 

6) pārējais nekustamais īpašums – Ls1835166. 
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2010.gadā Zemesgrāmatā nostiprinātie pašvaldības īpašumi 

 

1) Ošu iela 5, Alūksnē; 

2) „Tacis”, Jaunalūksnes pagastā; 

3) „Friči”, Mārkalnes pagastā; 

4) „Pagasta zeme”, Mārkalnes pagastā; 

5) „Meţi”, Mārkalnes pagastā; 

6) „Mušķi”, Veclaicenes pagastā; 

7) „Bajāri”, Veclaicenes pagastā; 

8) „Krustiľi”, Veclaicenes pagastā, 

9) „Brūzis”, Alsviķu pagastā; 

10) „Spirta brūzis”, Alsviķu pagastā; 

11) „Tūjas noliktava”, Alsviķu pagastā; 

12) „Vējkalnu meţs”, Ilzenes pagastā; 

13) „Jaunlaicenes parks”, Jaunlaicenes pagastā. 

 

Uz Alūksnes novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā pārreģistrēti 

valsts un pagastu pārvalţu īpašumi 

 

1) „Veclaicenes RKP”, Veclaicenes pagastā; 

2) Merķeļa iela 3, Alūksnē; 

3) „Cielaviľas”, Liepnas pagastā. 
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2.4. TERITORIĀLĀ PLĀNOŠANA 
 

2.4.1. INVESTĪCIJAS TERITORIJĀ 

 

2009.gadā Alūksnes novada teritorijā ekspluatācijā nodoti 16 SIA, A/S un valsts 

uzľēmumu objekti par kopējo summu Ls5841086, bet 2010.gadā - 7 objekti par Ls305831. 

Privātie būvnieki 2009. un 2010.gadā kopā ekspluatācijā nodevuši 20 objektus par kopējo 

summu Ls436450. Pašvaldība 2009. un 2010.gadā kopā ekspluatācijā nodevusi 32 objektus 

par kopējo summu Ls4516420. 

 

2.4.2. TERITORIJAS PLĀNOŠANA 

 

2010.gadā pieľemti divi lēmumi saistībā ar plānošanas dokumentu izstrādi: 

1) Alūksnes novada attīstības programma izstrādāta, pamatojoties uz Alūksnes 

novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.74 ,,Par Alūksnes novada attīstības programmas 

izstrādes uzsākšanu”;  

2) Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. ar 2009.gada grozījumiem 

grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.73 

„Par Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. ar 2009.gada grozījumiem grozījumu 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. 

 

Attīstības programmas izstrādes gaitā Alūksnes novada dome veica iedzīvotāju 

aptauju no 2010.gada 23.februāra līdz 24.martam ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli 

par Alūksnes novada iespējamo attīstību, problēmām un to risinājumiem, kā arī sagatavot 

priekšlikumus novada attīstības programmas izstrādei. Pagastu iedzīvotāji anketas varēja 

aizpildīt pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, bet pilsētas iedzīvotāji - Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Alūksnes novada Sociālajā dienestā un 

Tūrisma informācijas centrā. Anketa tika publicēta arī Alūksnes novada pašvaldības 

informatīvā izdevuma „Alūksnes Novada Vēstis” februāra numurā. To izgrieztu un aizpildītu 

varēja iesniegt iepriekš minētajās vietās. Atbildēt uz anketas jautājumiem varēja arī 

elektroniski – anketa bija pieejama Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv. 

Anketas aizpildīja 433 Alūksnes novada iedzīvotāji visās vecuma grupās - 21% jeb 89 

iedzīvotāji vecumā līdz 25 gadiem, 66% jeb 268 iedzīvotāji vecumā no 26–59 gadiem un 

13% jeb 56 iedzīvotāji vecāki par 60 gadiem. Visvairāk anketas aizpildīja Alsviķu pagasta 

iedzīvotāji (74 jeb 16%), Alūksnes pilsētas iedzīvotāji (68 jeb 15%), Veclaicenes pagasta 

iedzīvotāji (37 jeb 9%), Liepnas pagasta iedzīvotāji (38 jeb 8%) un Jaunalūksnes pagasta 

iedzīvotāji (35 jeb 8%). 

Sadarbojoties ar Alūksnes NVO atbalsta centru un Alūksnes un Apes novada fondu, 

Alūksnes novada pašvaldība rīkoja 16 Ideju forumus visā novada teritorijā. Kopumā Ideju 

forumos piedalījās 324 novada iedzīvotāji un iesniedza 995 idejas novada attīstībai. 

2010.gada 13.oktobrī Alūksnes nevalstisko organizāciju centra rīkotajā forumā 

„Sabiedrības līdzdalība un NVO pašvaldībās” Alūksnes novada attīstības programmas 

izstrādes vadības grupas pārstāvji rosināja diskusiju par sabiedrības iesaisti pašvaldības 

darbā. Forumā piedalījās 64 personas, kas bija nevalstisko organizāciju pārstāvji no 

Alūksnes, Apes, Cēsīm, Valkas. Foruma diskusiju kopsavilkuma materiāli izmantoti 

Alūksnes novada attīstības programmas izstrādē. 

Lai uzklausītu uzľēmēju viedokli par Alūksnes novada attīstību, novada 

uzľēmējdarbības vides uzlabošanu, kopīgi analizējot novada attīstības perspektīvas, mērķus 

un uzdevumus, kā arī izstrādājot turpmāku sadarbības plānu uzľēmējdarbības veicināšanai, 

Alūksnes novada pašvaldība rīkoja trīs sanāksmes: 

http://www.aluksne.lv/
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1) 30.jūlijā tika aicināti visi uzľēmēji (sadarbībā ar Alūksnes NVO atbalsta centru un 

Alūksnes un Apes novada fondu); 

2) 29.oktobrī uz tikšanos tika aicināti daţādas jomas pārstāvoši 15 vietējie uzľēmēji; 

3) 2.novembrī uz tikšanos tika aicināti tūrisma uzľēmēji.  

No 2010.gada 1.augustam līdz 30.septembrim tika veikta uzľēmēju anketēšana ar 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10.–12. klašu skolēnu palīdzību - anketas aizpildīja 

52 uzľēmumu pārstāvji. 

Kopumā 1.redakcijas izstrādes laikā notikušas 16 Alūksnes novada attīstības 

programmas vadības grupas sanāksmes, iesaistot pašvaldības deputātus un darbiniekus, 

Valmieras pilsētas pašvaldības attīstības nodaļas speciālistus. 

Attīstības programmas 1.redakcija ar Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmumu 

Nr.752 tika nodota publiskajai apspriešanai no 2010.gada 30.decembra līdz 2011.gada 

3.februārim. Saľemti iebildumi no 23 iesniedzējiem. Sabiedrības un institūciju priekšlikumu 

un iebildumu kopsavilkums par attīstības programmas 1.redakciju pieejams pašvaldības 

mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.  

  

 Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015. ar 2009.gada grozījumiem 

grozījumi ar Alūksnes novada domes 28.10.2010. lēmumu Nr.617 tika nodoti sabiedriskajai 

apspriešanai un atzinumu saľemšanai laikā no 2010.gada 12.novembra līdz 27.decembrim. 

Publiskās apspriešanas procesā iesaistījās 10 iedzīvotāji un 13 juridiskās personas.  

 

2.5. PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA 
 

 
31.attēls. 2010.gadā Alūksnes pilsētas svētku laikā tika noslēgti sadarbības līgumi ar 

Veru, Vastselīnas, Reuges un Pečoru rajona pašvaldībām 

 

Turpinot iepriekš uzsākto sadarbību ar pašvaldībām ārvalstīs, pārskata gadā Alūksnes 

novada pašvaldība noslēgusi vairākus sadarbības dokumentus: 

1) noslēgta vienošanās starp Ostrovas pilsētas pārvaldi Ostrovas rajona Pleskavas 

apgabalā, Krievijas Federācijā, Rūjienas novada domi un Alūksnes novada domi Latvijas 

Republikā, Kallastes pilsētas valdi un Tartu pagasta pārvaldi Igaunijas Republikā, kā arī 

Eiropas reģionālo attīstības biedrību (ERAB) Latvijas Republikā par partneru attiecībām 

pārrobeţu sadarbības programmā ENPI; 
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2) noslēgta vienošanās par ekonomisko, kultūras un humanitāro sadarbību starp 

Latvijas Republikas Alūksnes novada pašvaldību un Krievijas Federācijas Pleskavas 

apgabala nekomerciālo apvienību „Pleskavas tūrisma attīstības centrs”; 

  

3) noslēgts sadarbības līgums starp Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Pečoru 

rajonu un Latvijas Republikas Alūksnes novada pašvaldību; 

  

4) noslēgta vienošanās par sadarbību un draudzīgu attiecību attīstību starp Krievijas 

Federācijas Pleskavas apgabala municipālo iestādi „Pleskavas rajons” un Latvijas Republikas 

Alūksnes novada pašvaldību; 

  

5) noslēgts sadarbības līgums starp Igaunijas Republikas Vastselīnas pašvaldību un 

Latvijas Republikas Alūksnes novada pašvaldību; 

  

6) noslēgts sadarbības līgums starp Igaunijas Republikas Veru pašvaldību un 

Latvijas Republikas Alūksnes novada pašvaldību; 

  

7) noslēgts sadarbības līgums starp Igaunijas Republikas Reuges pašvaldību un 

Latvijas Republikas Alūksnes novada pašvaldību. 

 

2.6. IZGLĪTĪBA 
 

2.6.1. IZGLĪTOJAMO SKAITS 

 
17.tabula 

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

Izglītības iestāde 2009.gada 1.septembrī 2010.gada 1.septembrī 

 1.-12.klasēs pirmssk. 

izgl.progr. 

1.-12.klasēs  pirmssk. 

izgl. progr. 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

514 - 480 - 

Alūksnes vidusskola 259 14 223 14 

Liepnas vidusskola 146 17 135 20 

Alūksnes vakara (maiľu) un 

neklātienes vidusskola 

240 - 216 - 

Bejas pamatskola 100 13 101 13 

Ilzenes pamatskola 73 14 74 15 

Jaunannas pamatskola 55 10 48 17 

Jaunlaicenes pamatskola 64 11 61 15 

Malienas pamatskola 71 - 70 - 

Mālupes pamatskola 73 17 62 25 

Mārkalnes pamatskola 66 - 69 6 

Pededzes pamatskola 87 - 83 10 

Strautiľu pamatskola 112 - 111 - 

Ziemeru pamatskola 118 12 112 16 

Liepnas internātpamatskola 110 15 84 15 

Alūksnes pilsētas sākumskola 407 - 374 - 

KOPĀ SKOLĀS 2495 123 2303 166 
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Alūksnes SPII „Cālis” 53 51 

Alūksnes PII „Pienenīte” 127 129 

Alūksnes PII „Sprīdītis” 159 175 

Alsviķu PII „Saulīte” 47 49 

Jaunalūksnes PII „Pūcīte” 38 38 

Malienas SPII „Mazputniľš” 41 44 

Strautiľu PII „Zemenīte” 41 39 

KOPĀ pirmsskolas izglītības 

iestādēs 

506 525 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs 

511 533 

Alūksnes Mūzikas skola 299 271 

Alūksnes Mākslas skola 139 141 

Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola 

412 362 

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

skola 

109 101 

Alsviķu profesionālā skola 106 119 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmijas Alūksnes 

filiāle 

265 199 

 

2.6.2. IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU AKREDITĀCIJA 

  

2010.gadā skolu darbības kvalitāte tika izvērtēta Alūksnes vidusskolā, Strautiľu 

pamatskolā, Alūksnes vakara (maiľu) un neklātienes vidusskolā. Visas trīs izglītības iestādes 

akreditētas uz sešiem gadiem. 

 

2.6.3. IZGLĪTOJAMO PANĀKUMI 

 

Mācību priekšmetu olimpiādēs 

 

 2009./2010.mācību gadā Alūksnes novadā notika 18 olimpiādes 16 mācību 

priekšmetos, kurās piedalījās 462 izglītojamie no 16 novada skolām. Godalgotās vietas 

ieguva 144 Alūksnes novada izglītojamie. 

  
18.tabula 

Alūksnes novada izglītojamo panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs 
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ģimnāzija 

Ilzenes pamatskola          1 2 7 33 

Alūksnes pilsētas 

sākumskola 
        8 4 2 4 27 

Strautiľu 

pamatskola 
         4 1 2 22 

Alūksnes 

vidusskola 
         1 2  19 

Liepnas vidusskola           4 2 19 

Pededzes 

pamatskola 
        1 1 1 2 16 

Bejas pamatskola          2 1 5 16 

Mālupes 

pamatskola 
         1 2  14 

Malienas 

pamatskola 
         1 1  10 

Ziemeru 

pamatskola 
        1    4 

Jaunannas 

pamatskola 
           2 4 

Alūksnes vakara 

(maiľu) un 

neklātienes 

vidusskola 

           1 0,4 

Mārkalnes 

pamatskola 
            0 

Liepnas 

internātpamatskola 
            0 

Jaunlaicenes 

pamatskola 
            0 

 
19.tabula 

Panākumi Vidzemes novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 2010.gadā 

Izglītības iestāde Klase Olimpiāde 

Rezultāti 

Vidzemes 

novadā 

Rezultāti 

valstī 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

12. Krievu valoda 

un literatūra 

(svešvaloda) 

 1.vieta 

Ernsta Glika Alūksnes 

valsts ģimnāzija 

7. Vizuālā māksla  3.vieta 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

9. Vēsture   Atzinība 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

12. Matemātika  Atzinība 

 

 Pamatojoties uz „Kārtību par naudas balvas piešķiršanu skolēniem par sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci 
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2010.gadā” tika prēmēti 77 5.–12.klašu skolēni no 10 Alūksnes novada skolām par kopējo 

summu Ls2640. 

 Par sasniegumiem sportā tika prēmēti 7 skolēni, kuri guvuši augstus sasniegumus 

Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs un Latvijas jaunatnes olimpiādē no 3 Alūksnes 

novada skolām par kopējo summu Ls235. 

 Par sasniegumiem mūzikā tika prēmēti 3 skolēni no Alūksnes novada skolām, kuri 

guvuši godalgotas vietas starptautiskajos, valsts un novada mūzikas konkursos, par kopējo 

summu Ls125. 
20.tabula 

Valsts pārbaudes darbi. Centralizētie eksāmeni (12.klase) 

Vidēji sasniegumi valstī 

2010.gadā 

 

Ernsta 

Glika 

Alūksnes 

Valsts 

ģimnāzija 

Alūksnes  

vidusskola 

Liepnas  

vidusskola 

Alūksnes 

vakara 

(maiľu) un 

neklātienes 

vidusskola 

Matemātika 37,3 % 53,0 % 27,8 % 29,4 % 21,8 % 

Angļu valoda 51,1 % 63,7 % 42,5 % 34,0 % 44,0 % 

Latviešu valoda un 

literatūra 
50,8 % 64,3 % 48,4 % 48,7 % 40,1 % 

Vēsture 41,3 % 59,0 % 36,5 % - 34,1 % 

Bioloģija  58,3 % 67,1 % 51,1 % - - 

Fizika 54,9 % 63,2 % 39,0 % - 53,3 % 

Ķīmija 63,6 % 72,2 % - - -  

Krievu valoda 66,9 % 76,0 % 59,3 % 70,0 % 53,0 % 

Vācu valoda 60,0 % - - - 18,0 % 

 
21.tabula 

9.klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu skaits 
Turpina mācības 

vidusskolā 

Turpina mācības 

profesionālajās 

skolās, tehnikumos 

un koledţās 

Mācības neturpina 

2010.gadā – 267  63% 32% 5% 

2009.gadā – 280  57% 36% 7% 

 

Izglītības iestāţu panākumi interešu izglītībā 2010.gadā Vidzemes novadā un valstī 

           

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku  pūtēju orķestru skate: 

1) Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris - 4.vieta valstī koncerta 

programmā, 1.vieta valstī defilē programmā. 

 

  Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis” Vidzemes novadā: 

1) Bejas pamatskola - 1.pakāpe (viens skolēns); 

2) Alūksnes Bērnu un jauniešu centra vokālā grupa „Puķuzirľi” - 1.pakāpe. 

    Laureātu koncertā Rīgā uzaicināts Bejas pamatskolas skolēns. 

 

Mūsdienu deju festivāls Vidzemes novadā: 

1) Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju grupa ,,Solo” - 3.pakāpe; 

2) Pededzes pamatskolas jauniešu deju grupa - atzinība. 
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 Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss ,,Ritmu spēles” Vidzemes novadā: 

1) Liepnas vidusskola - 1.pakāpe (divi skolēni), 2.pakāpe (viens skolēns), 3.pakāpe 

(viens skolēns); 

2) Alūksnes Mākslas skola 3.-4.klašu grupa - 2.pakāpe; 

3) Alūksnes pilsētas sākumskolas 6.klašu grupa - 2.pakāpe; 

4) Ilzenes pamatskola - 3.pakāpe (viens skolēns); 

5) Bejas pamatskolas 6.klašu grupa - 3.pakāpe. 

 

Vides izziľu spēļu konkurss ,,Iepazīsti vidi””: 

1) Strautiľu pamatskola - atzinība valstī. 

 

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkurss – 1.pakāpes 

diplomi: 

1) Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 5.-9.klašu koris; 

2) Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu koris; 

3) Jaunannas pamatskolas 5.-9.klašu koris. 

Fināla skates dalībnieki Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu koris - 

sudraba diploms, 13.vieta valstī. 

 

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju kolektīvu skatē 

1.pakāpes diploms: 

1.-4.klašu grupā: Alūksnes pilsētas sākumskolas ,,Pastalnieki”, Liepnas vidusskola, 

Ziemeru pamatskola; 

5.-6.klašu grupā: Alūksnes Bērnu un jauniešu centra ,,Enku-drenku”; 

 7.-9.klašu grupā: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ,,Pastalnieki”, Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centra ,,Enku-drenku”; 

 10.-12.klašu grupā: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ,,Pastalnieki”, Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centra ,,Enku-drenku”. 

2.pakāpes diploms ar tiesībām piedalīties svētkos: Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centra ,,Enku-drenku” 1.-2.klase, Mālupes pamatskolas 1.-4.klase, Bejas pamatskolas 1.-

4.klase, Bejas pamatskolas 3.-6.klase, Jaunannas pamatskolas 3.-6.klase, Liepnas vidusskolas 

5.-9.klase. 

 

Panākumi sportā 2010.gadā novada un valsts sacensībās 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) vieglatlētikas nodaļā: 

1) Latvijas junioru ziemas meistarsacīkstēs 1500m - 1.vieta (viens skolēns); 

2) Valmieras atklātajās sacensībās vieglatlētikā - 1.vieta (divi skolēni), 3.vieta (viens 

skolēns); 

3) Novadu sacensībās Limbaţos 800m skrējienā - 3.vieta (viens skolēns), 200m 

skrējienā - 3.vieta (viens skolēns). 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas dţudo nodaļā: 

1) Latvijas meistarsacīkstēs U–15, svara kategorija līdz 50kg - 3.vieta (viens 

skolēns); 

2) Latvijas meistarsacīkstēs U–17, svara kategorija līdz 50kg - 3.vieta (viens 

skolēns); 

3) Latvijas meistarsacīkstēs U–13, svara kategorija līdz 35kg - 1.vieta (viens 

skolēns); 

4) Latvijas meistarsacīkstēs U–13, svara kategorija līdz +60kg - 1.vieta; 
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5) Latvijas meistarsacīkstēs dţudo cīľā U–17 vecuma grupā: svara kategorijā 55kg - 

5.vieta (viens skolēns); svara kategorijā 73kg - 3.vieta (viens skolēns); svara kategorijā 81kg 

- 3.vieta (viens skolēns); svara kategorijā 90kg - 3.vieta (viens skolēns); svara kategorijā 

90kg - 2.vieta (viens skolēns). 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona nodaļā: 

1) Latvijas čempionāts biatlonā 5km „C” jaunieši - 1.vieta (viens skolēns), 4km „C” 

jaunietes - 1.vieta, 5km „C” jaunietes - 1.vieta (viens skolēns), 7,5km sprints - 1.vieta (viens 

skolēns); 

2) Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē 3km slēpošanā - 2.vieta (viens skolēns), 1km 

slēpošanas sprints - 2.vieta (viens skolēns). 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola nodaļā: 

1) Latvijas Jaunatnes basketbola līgā „A” grupas zēni 2.divīzijā Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgā - 1.vieta, „B1”grupas zēni 2.divīzijā - 2.vieta, U-19 grupas zēniem LJBL 

2.divīzijas Austrumos – 2.vieta; 

2) Alūksnes BJSS zēnu basketbola komandām kopvērtējumā 2.divīzijā Austrumu 

reģionā – 3.vieta; 

3) U-19 grupas zēniem Johvi Jarves kausā (Igaunijā) – 3.vieta, Parksepas 

starptautiskajā turnīrā basketbolā (Igaunijā) – 2.vieta; 

4) U-15 grupas zēniem Ogres kausa izcīľā – 2.vieta, Tartu kausa izcīľa basketbolā – 

3.vieta; 

5) U-16 grupas meitenēm Draudzības spēlēs Līvānos – 2.vieta. 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas riteľbraukšanas nodaļā: 

1) SEB MTB maratonu seriāls - 7.un 11.vietas; 

2) TREK Philips MTB seriāla dalībnieks, Rattamaraton (EEC) dalībnieks (viens 

skolēns). 

 

Alūksnes Mūzikas skolas audzēkľu un pedagogu sasniegumi 2010.gadā 

 

          Skolas audzēkľi un pedagogi savas radošās aktivitātes sekmīgi apliecinājuši 

reģionālajos, valsts un starptautiskos konkursos. Sasniegtais kvalitātes līmenis ir atzinīgi 

vērtējams, jo katru gadu ir gan valsts un starptautisko konkursu laureāti, gan nozīmīgs 

konkursu un festivālu dalībnieku skaits. 
 

22.tabula 
Alūksnes Mūzikas skolas sasniegumi  

Konkursa nosaukums Iegūtā vieta, dalībnieku skaits  

XV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Rīgā, 

J.VĪTOLA Latvijas Mūzikas akadēmijā 

Diploms, 1 audzēknis, 2 pedagogi 

 

Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas 

„Pūšaminstrumentu spēle” audzēkľu Valsts konkursa 

II kārta Cēsu mūzikas skolā 

II vieta, 1 audzēknis, 2 pedagogi 

III vieta, 1 audzēknis, 2 pedagogi 

Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu 

izglītības programmas „Taustiľinstrumentu spēle – 

klavierspēle” audzēkľu konkursa „Jaunais pianists” II 

kārta Cēsu mūzikas skolā 

II vieta, 1 audzēknis, 1 pedagogs 

Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu II vieta, 1 audzēknis, 1 pedagogs 
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izglītības programmas „Taustiľinstrumentu spēle – 

klavierspēle” audzēkľu konkursa „Jaunais pianists” 

III kārta Rīgā, Pāvula JURJĀNA mūzikas skolā  

21. Starptautiskais konkurss „Trompetistu talanti 

2010” Tallinā, Igaunija 

III vieta, 1 audzēknis, 2 pedagogi 

Dalība starptautiskā projektā „Valkas un Valgas 

pilsētu kopējās mākslas vides attīstība” 

Pateicība, 8 audzēknes, 1 

pedagogs 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkľu dalība X Skolu 

Jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos Rīgā 

I vieta pūtēju orķestru defilē 

finālskatē 

IV vieta pūtēju orķestru finālskatē 

Alfrēda KALNIĽA V Starptautiskais jauno pianistu 

konkurss Cēsīs 

II vieta, 1 audzēknis, 1 pedagogs 

Kārļa OZOLA VI Starptautiskais konkurss „Jaunais 

trompetists” Jēkabpilī 

III vieta, 1 audzēknis, 2 pedagogi 

 

Alūksnes Mākslas skolas sasniegumi 2010.gadā 

 

Alūksnes Mākslas skolas pārskata gadā piecgadīgo profesionālās ievirzes izglītības 

programmā „Vizuāli plastiskā māksla” mācījās 64 dalībnieki, interešu izglītības programmā 

„Vizuāli plastiskā māksla pirmskolas vecumā” – 32 dalībnieki, „Vizuāli plastiskā māksla 

sākumskolas vecumā” – 52 dalībnieki un „Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem un 

pieaugušajiem” – 11 dalībnieki. Anitas VĒLIĽAS vadībā jau septīto gadu tika realizēta 

interešu izglītības programma „Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programma bērniem un 

jauniešiem ar īpašām vajadzībām”, kurā mācījās 11 dalībnieki, bet pēc dienas centra „Saules 

stars” izveides nodarbības notiek dienas centrā un tās finansē no pašvaldības sociālā budţeta. 

          2010.gadā Alūksnes Mākslas skolu absolvēja 13 audzēkľi, 2 iestājušies profesionālajās 

vidusskolās. 

          Janvārī no Mākslas skolas audzēkľu darbiem tika veidota izstāde Alūksnes muzejā, kas 

bija veltījums Alūksnes pilsētas 90.dzimšanas dienā.  

          Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atzinību saľēma skolotājas Elita 

SALAKA, Rita RUBENE un viľu audzēkľi par vizuālās mākslas darbiem „Saules ritmi” un 

„Jostu ritmi Alūksnē”. Darbi dziesmu un deju svētku laikā bija eksponēti Rīgā un audzēkľi 

piedalījās svētku pasākumā Vērmaľdārzā. Skolotājas Ritas RUBENES audzēkľi saľēma 

atzinības rakstu no „Latvijas Avīzes” par piedalīšanos konkursā „Uzzīmē Raimodu Paulu”, bet 

audzēkne Sintija TRAULIĽA arī balvu par savu darbu. 

          Oktobrī skola svinēja 20.gadskārtu. Alūksnes novada muzejā bija skolas absolventu 

darbu izstāde, kuri dzīvi saistījuši ar mākslu, dizainu vai arhitektūru. 

          Atsaucoties LNT, portāla ziedot.lv un „Swedbank” aicinājumam, arī Alūksnes novada 

pašvaldība iesaistījās labestības akcijā „Eľģeļi pār Latviju”, pie Alūksnes slimnīcas pušķojot 

Eľģeļu egli, bet pirms tam administratīvās ēkas foajē līdz 13.decembrim ikviens varēja 

aplūkot Alūksnes Mākslas skolas iekārtoto izstādi ar visa novada skolu darinātajiem eľģeļiem. 

          Divas reizes gadā - maija un decembra nogalē - skola, kā ik gadu, rīkoja Atvērto durvju 

dienas. 

          Sakarā ar to, ka darbs pie skolai paredzētās ēkas renovācijas O. VĀCIEŠA ielā 2 netika 

turpināts un pabeigts, bet tika uzsākta renovācija pirmskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”, 

mācību gada vidū skolai bija jāpārvietojas uz Alūksnes novada pašvaldības piešķirtajām 

telpām Dārza ielā 11, kas iespēju robeţās, tika piemērotas skolas darbības nodrošināšanai -  

iekārtots papildu apgaismojums, mīkstie un bojātie grīdas segumi nomainīti ar darbam 

piemērotiem. Gada nogalē iekārtota keramikas darbnīcas un izstāţu zāle ēkas Dārza ielā 11 

1. stāvā. 
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32.attēls. Alūksnes Mākslas skolas 2010. gada izlaidums, absolventi un pedagogi 

 

Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas panākumi 2010.gadā 

 

Februāris - audzēkľa dalība Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas 

„Pūšaminstrumentu spēle” audzēkľu konkursa otrajā kārtā Alf. KALNIĽA Cēsu mūzikas 

vidusskolā; 

- audzēkľu dalība Alsviķu kultūras nama atvēršanas svētkos „Nama 

acīs atkal gaisma spīd”. 

Marts  - pavasara koncerts Jaunannas Mūzikas un mākslas skolā. 

Aprīlis  - audzēkľu, pedagogu un ansambļa „Mūza” koncerts Litenes kultūras 

namā, vizuāli plastiskās mākslas audzēkľu darbu izstāde Litenes kultūras namā; 

- audzēkľu un pedagoga dalība Latvijas mākslas skolu forumā 

„Nedekorē – komunicē”. 

Maijs  - audzēkľu un pedagogu dalība Labdarības koncertā Jaunannas tautas 

namā; 

- koklētāju dalība Muzeju nakts pasākumā, projekta Valkas un Valgas 

pilsētu kopējās mākslas vides attīstībā; 

- audzēkľu, pedagogu un ansambļa „Mūza” koncerts un vizuāli 

plastiskās mākslas audzēkľu darbu izstāde Liepnas tautas namā. 

Jūnijs  - audzēkľu un pedagogu dalība pasākumā „Es uzzīmēju, izspēlēju, 

izdziedāju pasauli” Liepnas tautas namā konkursā; 

- audzēkľu dalība Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Jāzepa 

Vītola mūzikas Saules svētki”. 

Oktobris - audzēkľu dalība Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu 

konkursā gleznošanā; 

- vizuāli plastiskās mākslas pedagogu dalība gleznošanas konkursa 

noslēgumā un skolu ekspozīciju konkursā; 

- audzēkľu dalība bērnu vizuālās mākslas konkursā „PET pudeles 

pārvērtības” (Čehijas vēstniecības simpātiju balva Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas 

Liepnas mācību punkta komandai). 

Novembris - audzēkľu un pedagogu dalība pasākumā „Ar mīlestību Jaunannā”; 

- skolas audzēkľu piedalīšanās Latvijas proklamēšanas pasākumā 

Litenes pansionātā; 

- skolas audzēkľu dalība X Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas 

konkursā „Es dzīvoju pie jūras”. 
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Decembris - audzēkľu Ziemassvētku koncerts „Ziemassvētkus gaidot” Jaunannas 

Mūzikas un mākslas skolā, Liepnas vidusskolā, Strautiľu pamatskolā, Alūksnes novada 

kultūras darbiniekiem Jaunannas tautas namā. 

 

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2010.gadā 

 

Alūksnes novada pašvaldība pārskata gadā līdzfinansēja deviľu bērnu un jauniešu 

vasaras nometľu organizēšanu Alūksnes novadā par kopējo summu Ls5000. Vasaras 

nometnes notika Alūksnē, Malienā, Liepnā, Bejā, Annā. Kopējais dalībnieku skaits bija 201 

skolēns. 

 

2.6.4. PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA 
23.tabula 

Pedagogu tālākizglītība 2010.gadā 

 Stundu skaits  Pedagogu 

skaits 

Finansējums 

Pirmsskolas 12 stundas 72 Novada+pašfinansējums 

Mājturības 3 stundas 24 Pašfinansējums 

Latviešu valodas 12 stundas  30  Valsts+novada 

Latviešu valodas 12 stundas  26 Valsts+novada 

 

Pedagogu atbalstam novadā darbojas 23 mācību priekšmetu metodiskās apvienības. 

 

 

ATBALSTS PEDAGOGIEM ESF PROJEKTOS 

 

 Pārskata gadā līdz 30.jūnijam turpinājās Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības 

programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes 

projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos” īstenošana. 
 

 

24.tabula 
Mērķstipendiju saľēmēji 

Periods 
Pedagogu 

skaits 
Skola 

Izmaksāto 

stipendiju summa 

2010.gada 

janvāris-jūnijs 

1 

2 

 

16 

 

3 

2 

1 

4 

1 

1 

KOPĀ: 31 

pedagogs 

Liepnas internātpamatskola 

Alūksnes vakara (maiľu) un neklātienes 

vidusskola 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 

Malienas pamatskola 

Bejas pamatskola 

Liepnas vidusskola 

Alūksnes vidusskola 

Strautiľu pamatskola 

Ziemeru pamatskola 

 

 

 

 

 

K O P Ā: 

Vienā mēnesī – 

Ls4149,- 

 

Sešos mēnešos 

Ls24894,- 
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 2010.gadā turpinājās Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas 

,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes ,,Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta īstenošana. 

Projektā  atbalsts pedagogiem ir trīs aktivitātēs: 

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

sektorālo mobilitāti; 

2) atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai; 

3) pedagogu pašnovērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības 

iestādē strādājošo pedagogu profesionālas karjeras attīstību. 

 
25.tabula 

Atbalstīto pedagogu skaits 2010.gadā 

Saľemto 

iesniegumu 

skaits 

Atbalstītie 

iesniegumi 

1.aktivitāte 2.aktivitāte 3.aktivitāte Stipendiju un 

mērķstipendiju 

kopējā summa 

2.posmā 69 33 - 8 pedagogi 25 pedagogi Ls13200 

3.posmā 176 115 1 pedagogs 25 pedagogi 89 pedagogi Ls46000 

 

  

2.6.5. VALSTS BUDŢETA MĒRĶDOTĀCIJA ALŪKSNES NOVADA 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

 
26.tabula 

Valsts budţeta mērķdotācijas apjoms 

 

 

Interešu izglītības programmu un sporta skolu 

pedagogu daļējai darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

2008.gadā 2009.gadā 2010.gads 

 

 

Ls114559 

 

 

Ls100056 

 

 

Ls77717 

Pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 

internātskolām, sanatorijas tipa 

internātskolām, speciālajām internātskolām 

bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības 

traucējumiem 

KOPĀ: 

t.sk. pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

t.sk. pārējiem izdevumiem 

 

 

 

 

 

Ls721926 

 

Ls348700 

 

Ls373226 

 

 

 

 

 

Ls741746 

 

Ls348576 

 

Ls393170 

 

 

 

 

 

Ls611998 

 

Ls293420 

 

Ls318578 

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāţu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

Ls2777886 

 

Ls2354148 

 

Ls1706064 

Pašvaldību izglītības iestādes piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksām 

 

Ls179232 

 

Ls163364 

 

Ls100348 
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27.tabula 
Pašvaldības pamata un vidējās izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu likmju skaits 

(mērķdotācijas finansējums) 

N.p.k. Rādītājs 2009.gada 

1.septembrī  

(likmes) 

2010.gada 

1.septembrī 

(likmes) 

1. Izglītības iestāţu vadītāji 15,000 15,000  

2. Vadītāju vietnieki  9,493 13,803 

3. Izglītības metodiķi 0,980 2,000 

4. 

t.sk.: 

Mācību priekšmetu skolotāji  261,140 293,227 

Pedagoģiskais stāţs mazāks par 5 

gadiem  

18,215 15,726 

Pedagoģiskais stāţs no 5 līdz 10 

gadiem 

24,061 19,693 

Pedagoģiskais stāţs lielāks par 10 

gadiem 

218,5444 257,808 

5. 

t.sk.: 

Pārējie pedagogi 10,700 11,578 

Pedagoģiskais stāţs mazāks par 5 

gadiem 

1,000 1,257 

Pedagoģiskais stāţs no 5 līdz 10 

gadiem 

1,000 1,460 

Pedagoģiskais stāţs lielāks par 10 

gadiem 

8,700 8,861 

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

 
28.tabula 

Pašvaldības izglītības iestādēs nodarbināto likmju skaits interešu izglītības 

programmās (mērķdotācijas finansējums) 

N.p.k. Rādītājs 2009.gads 2010.gads 

1. Izglītības metodiķi 0,000 1,000 

2. 

t.sk.: 

Pedagogi 11,905 19,461 

Pedagoģiskais stāţs mazāks par 5 

gadiem 

1,379 1,094 

Pedagoģiskais stāţs no 5 līdz 10 

gadiem 

1,475 1,619 

Pedagoģiskais stāţs lielāks par 10 

gadiem 

9,051 16,748 

 
29.tabula 

Pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto 

pedagogu likmju skaits (mērķdotācijas finansējums) 

N.p.k. Rādītājs 2009.gads  

(finansējums 

saľemts 

novembrī) 

2010.gads 

1. 

t.sk. 

Pedagogi 25,510 28,319 

Pedagoģiskais stāţs mazāks par 5 

gadiem 

7,232 6,951 

Pedagoģiskais stāţs no 5 līdz 10 

gadiem 

2,248 2,657 
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Pedagoģiskais stāţs lielāks par 10 16,03 18,711 

 
30.tabula 

Pašvaldības speciālās izglītības iestādēs nodarbināto likmju skaits 

 (mērķdotācijas finansējums) 

N.p.k. Rādītājs 2009.gads 2010.gads 

1. Vadītāji  3,000 3,000 

2. Vadītāju vietnieki 1,500 1,500 

3. Mācību priekšmetu skolotāji, pārējie 

pedagogi 

50,182 55,307 

 

2.6.6. SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI PAR PAŠVALDĪBU SNIEGTAJIEM 

IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMIEM 

 
31.tabula 

Savstarpējie norēķini par izglītību 

 Citos novados deklarēto 

audzēkľu skaits, kuri 

apmeklē Alūksnes novada 

izglītības iestādes 

Alūksnes novadā deklarēto 

audzēkľu skaits, kuri apmeklē 

citu novadu izglītības iestādes 

2010.gada  

aprīlī 

2010.gada 

decembrī 

2010.gada 

aprīlī 

2010.gada 

decembrī 

Noslēgto līgumu 

skaits ar 

pašvaldībām 

29 46 22 28 

Pirmsskolas vecuma 

bērni 

8 14 20 19 

1.-9.klašu audzēkľi 29 57 76 64 

10.-12.klašu 

audzēkľi 

38 66 66 71 

Kopējais audzēkľu 

skaits 

75 137 162 154 

 

 

2.7. KULTŪRA, TŪRISMS 
 

 

2010.gadā Valsts prezidents Valdis ZATLERS apstiprināja Alūksnes novada ģerboni, 

kura autors ir mākslinieks Ivars VECĀNS. Alūksnes novada ģerboľa attēls ir dalīts pēdā ar 

šaurševronu robeţstaba krāsu salikumā: sarkans ar zilu; augšā melna grāmata – Bībele ar 

zelta rotājumiem un tādu pašu uzrakstu” A.D./1689.”. 
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33.attēls. Alūksnes novada ģerbonis 
 

Alūksnes novadā 2010.gadā darbojās 76 amatierkolektīvi, pulcējot 1065 dalībniekus, 

no kuriem 14 - bērnu kolektīvi un 62 - pieaugušo kolektīvi. Visu amatierkolektīvu nozarēs 

tika organizētas skates, sadraudzības koncerti, kolektīvi aktīvi piedalījās koncertdarbībā 

novadā un ārpus tā. 

Kori novadu pārstāvēja Latgales dziesmu svētkos, vidējās paaudzes deju kolektīvi 

piedalījās Vidzemes vidējās paaudzes kolektīvu svētkos Valmierā, jauniešu deju kolektīvi 

bija Vispārējo skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Alūksnes pilsētas Tautas 

nama skolotāju koris „Atzele” ar labiem panākumiem (sudraba medaļa) startēja Starptautiskā 

koru konkursā Vācijā. Amatierteātru grupā labus rezultātus uzrādīja un reģiona skatē 

piedalījās Zeltiľu drāmas kolektīvs „Kontakts”, Jaunlaicenes amatierteātris „Jumts” un 

Alūksnes pilsētas Tautas nama Ulda SEDLENIEKA Tautas teātris „Slieksnis”. 

Pārskata gadā Alūksnes novada tautas, kultūras un saieta namos organizēti 838 

pasākumi, kurus apmeklēja 64210 skatītāji. Lielākie notikumi, kuri organizēti, iesaistoties 

visa novada kultūras darbiniekiem, bija pasākumu cikli „Alūksnei 90” un „Ā.Liepaskalnam 

100”, Grāmatu svētki, mazo vokālistu konkurss „Cālis”, Baltijas ceļa piemiľas ziedu ceļš. Kā 

lielākie un nozīmīgākie notikumi pārvaldēs un Alūksnē minami Jaunlaicenes muiţas svētki, 

Pededzes Masļeľica, Alūksnes pilsētas svētki, Bānīša svētki, Gaisa balonu festivāls Liepnā 

un Alūksnē, Pļaujas svētki V.ĶIRPA Ates muzejā, pagastu svētki un citi. Sadarbībā ar 

novadpētnieku un vēsturnieku Jāni POLI tika izdota grāmata „Ā.Liepaskalna mūţa soļi”. 

 

 
34.attēls. Ziedu paklājs Baltijas ceļa atcerei Alūksnē 
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Domājot par daţāda vecuma, sociālā stāvokļa un interešu grupām, tautas namos 

notika gan gadatirgi, gan tradicionālie pasākumi, koncerti, atceres dienas, valsts svētki, 

vieskolektīvu aktivitātes. 

2010.gadā Alūksnes novada tautas, kultūras un saieta namos strādāja 89 darbinieki, 

no kuriem 15 vadītāji, 49 speciālisti un 25 tehniskie darbinieki. 2010.gadā iedibinātas 4 

balvas – „Radošākais muzeja, tautas nama un bibliotēkas darbinieks” un „Radošākais 

kolēģis”, ko saľēma Ilzenes sporta, kultūras interešu un mūţizglītības centra „Dailes” 

vadītāja Ina RUBENE, Alūksnes bibliotēkas darbiniece Ieva RAČIKA un Jaunlaicenes 

muiţas muzeja vadītāja Sandra JANKOVSKA, kolēģu balvu ieguva Jaunlaicenes tautas 

nama vadītāja Māra SVĀRUPE. 

Kultūras darbinieki regulāri papildināja profesionālās zināšanas semināros. 

 

 
35.attēls. Sagaidot Alūksnes 90.jubileju, Alūksnes pilsētas bibliotēkā iedzīvotāji rakstīja 

un veidoja vēlējumus Alūksnei 

 

Alūksnes novada bibliotēkās pārskata gadā bijuši 141001 apmeklētāji un to 

pakalpojumus izmantojuši 5742 lietotāji. Izsniegums 2010.gadā bija 223620, kas ir 

ievērojami vairāk kā 2009.gadā. 

Pašvaldības piešķirtie līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 1 lietotāju Alūksnes 

novadā pārskata gadā bija Ls4,1 un Alūksnes pilsētas bibliotēkā – Ls2,04, savukārt krājuma 

komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju Alūksnes novadā pašvaldības piešķirtie līdzekļi bija Ls1,24, 

bet Alūksnes pilsētā – Ls0,53 (2009.gadā – Ls0,68). 

Visas Alūksnes novada bibliotēkas pārskata gadā strādāja ar bibliotēku informācijas 

sistēmu „Alise”, lielākā daļa bibliotēku pabeidza ievadīt savus krājumus sistēmā, kuri ir 

pieejami lietotājiem internetā Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapā www.albibl.lv. 

Jaunannas, Jaunlaicenes, Annas, Jaunannas un Zeltiľu bibliotēkas sākušas arī lietotāju 

automatizēto apkalpošanu. 

2010.gadā bibliotēkās bija 11704 jaunieguvumi, no tiem 5111 grāmatas, 6584 

seriālizdevumi un 9 audiovizuālie dokumenti. Jūtamu papildinājumu saviem krājumiem visas 

novada bibliotēkas ieguva, piedaloties Lauku bibliotēku atbalsta biedrības rīkotajos Grāmatu 

svētkos, tādējādi saľemot grāmatu kartes un pēc tam iegādājoties nepieciešamās grāmatas. 

2010.gadā Alūksnes novada publisko bibliotēku darbinieki izstrādājuši 18 projektu 

pieteikumus, no tiem atbalstīti 10. Alūksnes pilsētas bibliotēka iesaistījusies UNESCO 

Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) projektā „Stāstu laiks bibliotēkās” un kļuvusi par 

http://www.albibl.lv/
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Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” pilntiesīgu dalībnieci. „Stāstu bibliotēku” tīklā ir 

uzľemtas 19 Latvijas bibliotēkas. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka kā metodiskais centrs 2010.gadā organizējusi 9 

seminārus Alūksnes un Apes novadu bibliotekāriem, bibliotēkām rīkots radošuma konkurss 

„Tikai manā bibliotēkā”. 

Visas pašvaldību bibliotēkas piedalījās e–prasmju nedēļā, akcijā „Bezvadu zemene”. 

Pagājušajā gadā Latvijas bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 13.saiets – 

konference „Sirsnībā un interešu kopībā” notika Alūksnē. Tas pulcēja ap 100 Vidzemes 

novada bibliotekārus no 20 novadiem. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktorei Ivetai OZOLIĽAI un Pededzes bibliotēkas 

vadītājai Antoľinai GIRS bija iespēja mēnesi piedalīties globālo bibliotēku apmācību 

programmā līderiem un inovatoriem” ASV, kā rezultātā tika sagatavots projekts „Bibliotēka 

nāk pie lietotāja”. 

Pārskata gads bija veiksmīgs 2 Alūksnes novada bibliotēku darbiniecēm. Par Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrības konkursa uzvarētāju un balvas „Pagasta 

bibliotekārs - Gaismas nesējs 2010” ieguvēju Vidzemes reģionā tika atzīta Mālupes pagasta 

bibliotēkas bibliotekāre Anita GUSTA. Savukārt galveno balvu Latvijas Interneta asociācijas 

projekta „Net - Safe Latvia” izsludinātajā bibliotēku konkursā „Radošais pasākums par 

interneta drošību manā bibliotēkā” saľēma Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras 

nodaļas bibliotekāre Ieva RAČIKA. Viľa kļuva arī par Voldemāra CAUNES balvas „Gada 

bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” laureāti Liepājas Centrālās zinātniskās 

bibliotēkas izsludinātajā konkursā. 

Visas novada bibliotēkas regulāri organizēja literatūras izstādes, tematiskus 

pasākumus, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, veica novadpētniecības darbu, kā arī 

uzlaboja profesionālo prasmju līmeni, regulāri apmeklējot seminārus, kursus, lekcijas. 

 

 
36.attēls. Muzeju nakts pasākumā 2010.gadā Alūksnes muzejā 

 

Alūksnes novadā strādā 3 akreditētie muzeji – Alūksnes muzejs, Jaunlaicenes muiţas 

muzejs un Viktora Ķirpa Ates muzejs, kā arī vairāki neakreditētie muzeji un vēstures istabas. 

Alūksnes muzejā 2010.gadā restaurētas 44 vienības, jauniegūtas 1617 vienības. 

Pārskata gadā veikta ekspedīcija, kurā iegūtas 272 vienības. Pētnieciskajā darbā realizētas 2 

ekspozīcijas, strādāts pie 13 pētniecisko darbu tēmām, publicēti 5 pētnieciskie raksti. 
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Salīdzinājumā ar 2009.gadu, pārskata gadā par 26% palielinājies apmeklētāju skaits 

un tas bijis 20477. 2010.gadā bijušas 9 atklātās izstādes, 1 atklātā ceļojošā izstāde ārpus 

muzeja, 4 pastāvīgās ekspozīcijas, notikušas 77 ekskursijas, bijušas 42 pedagoģisko 

programmu norises, 24 citi pasākumi. 

Pārskata gadā Valsts Kultūrkapitāla fonds Alūksnes muzejam piešķīris Ls2800, 

atbalstīti 4 projekti, veikti divu telpu remonti, jaunas izstāţu telpas iekārtošana bēniľos, 

krājuma aprīkojuma remonts, pils iekšdurvju renovācija, kases vietas ierīkošana, metāla 

kartotēku skapju iegāde foto kolekcijai. 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā pārskata gadā eksponētas 885 

pamatkrājuma vienības, dāvinājumā muzeja krājumam iegūtas 65 vienības. 

Pārskata gadā veiktas divas ekspedīcijas par tēmām „Nemateriālais kultūras 

mantojums un atmiľas par muzeja krājumā nodoto kuļmašīnu” Ilzenē un „Nemateriālais 

kultūras mantojums un atmiľas par Kalncempju pagasta mājvietām un to iedzīvotājiem” 

Kalncempjos. 

Pārskata gadā Zeltiľu tautas namam deponēti vairāki muzeja krājuma priekšmeti, kas 

izmantoti Zeltiľu drāmas kolektīva „Kontakts” iestudētajā A.ČEHOVA lugā „Jubileja” kā 

rekvizīti. Pārskata gadā muzeju apmeklējuši 4258 apmeklētāji, atklātas 3 izstādes, piedāvātas 

2 muzejpedagoģiskās programmas, notikuši 4 tematiskie pasākumi. 

Jaunlaicenes muiţas muzejā pārskata gadā krājums papildināts ar 127 vienībām, 

veikti 6 pētnieciskie darbi, atklāta 1 izstāde, eksponēta 1 iepriekš atklātā izstāde, muzeju 

apmeklējuši 1442 apmeklētāji, novadītas 77 ekskursijas, notikuši 7 tematiskie pasākumi un 

123 citi pasākumi. 

Alūksnes novadā strādā arī Bejas novadpētniecības centrs, Pededzes pagasta muzejs, 

Malienas pagasta novadpētniecības istaba, Zeltiľu pagasta muzejs, Alūksnes vidusskolas 

muzejs, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas muzejs, Strautiľu pamatskolas vēstures 

istaba, Mārkalnes pamatskolas vēstures un novadpētniecības istaba, Liepnas vidusskolas 

vēstures istaba, Veclaicenes pamatskolas muzejs, Ziemeru pamatskolas vēstures istaba, 

Jaunannas pamatskolas vēstures istaba. 

 

 
37.attēls. 2010.gadā Alūksnē notika Alūksnes un Apes novadu tūrisma konference 

 

Alūksnes novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra (TIC) apkopotā statistika 

par 2010.gadu liecina, ka pārskata gadā pieaudzis kopējais centra apkalpoto tūristu skaits – 

2009.gadā apkalpoti 3288 tūristi, bet pērn – jau 4151. 
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2010.gadā pieaudzis TIC apkalpoto ārzemju tūristu skaits – no 340 2009.gadā līdz 

607 2010.gadā. Lielākā daļa ārzemju tūristu bijuši no Igaunijas. 

Pārskata gadā nedaudz pieaudzis arī Latvijas tūristu skaits, kas pēc palīdzības 

vērsušies tūrisma informācijas centrā – no 1425 2009.gadā uz 1486 2010.gadā. Centra 

pakalpojumus pērn izmantojuši arī 705 vietējie iedzīvotāji. 2010.gadā tūrisma informācijas 

centrs palīdzējis organizēt ekskursijas 1353 tūristiem. Lielākais tūristu skaits tiek apkalpots 

klātienē, kā arī pa tālruni un neliels skaits - izmantojot e - pastu. 

Pārskata gadā tūristi visvairāk interesējušies par apskates objektiem un muzejiem 

Alūksnē un novadā, par naktsmītnēm un ekskursiju rezervēšanu, amatniecību, dabas takām, 

pasākumiem, aktīvo tūrismu, kā arī par Latvijas novadiem un Igauniju. 

 

2.8. SPORTS 
                                             

Alūksnes novada iedzīvotāju lietderīga brīvā laika pavadīšanai un fizisko aktivitāšu 

nodrošināšanai pārskata gadā organizēti vairāk nekā 40 sporta pasākumi un sacensības. 

2010.gadā lielu popularitāti iedzīvotāju vidū ieguva novada čempionāti basketbolā, volejbolā, 

futbolā, orientēšanās sportā, pludmales volejbolā, strītbolā un galda spēlēs. 

Jau tradicionāli kupls dalībnieku pulks piedalījās tādos pasākumos kā slēpojums 

„Alūksne”, orientēšanās seriāls „Horizonts” un veselības skrējieni „Alūksnes pavasaris”. 

Kupli apmeklēti sporta pasākumi bija arī Alūksnes pilsētas svētkos, tāpat daudzviet novada 

pagastos. Kā vienojošs sporta notikums skolu jaunatnes vidū ir novada skolu sporta spēles. 

2010.gadā Alūksnes novadā notika vairākas starptautiskas sacensības un valsts 

čempionāti. Gandrīz 2000 orientieristus no 15 valstīm Alūksnē pulcēja sacensības „Kāpa – 

2010”, ar lielu interesi un aizraujoši Alūksnes ezerā risinājās Eiropas un Baltijas valstu 

čempionāts ūdens motosportā. Spraigas sacensības tika aizvadītas arī tradicionālajā 

Ziemassvētku dţudo turnīrā, kas risinājās 10.reizi un pulcēja vairāk nekā 300 atlētu no 10 

valstīm. Ziemas sporta centrā „Meţinieki” par valsts čempionāta medaļām sacentās gan 

biatlonisti, gan distanču slēpotāji. 

 

 
38.attēls. Starptautiskajās orientēšanās sacensībās „Kāpa 2010” piedalījās gandrīz 2000 dalībnieku 

 

Labākie novada sportisti riteľbraukšanā, orientēšanās sportā, bobslejā, biatlonā, 

dţudo, vieglatlētikā un autosportā sekmīgi piedalījās valsts un starptautiska mēroga 

sacensībās. Te var minēt tādus augstas klases sportistus kā Andreju RASTORGUJEVU 
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biatlonā, Intaru DAMBI bobslejā, Andri VOSEKALNU riteľbraukšanā, Ivo EGLI ūdens 

motosportā, Edgaru BERTUKU orientēšanās sportā un Ilonu MARHELI vieglatlētikā. 

2010.gadā turpinājās novada sporta būvju pilnveide un attīstība. Tā Alūksnē 

ekspluatācijā tika nodots Pilssalas stadiona mākslīgā seguma futbola laukums un trīs 

pludmales volejbola laukumi. Sporta būvju uzlabojumi un renovācija veikta arī Annā, 

Zeltiľos un Veclaicenē. 

 

2.9. SOCIĀLAIS DIENESTS 
 

32.tabula 

Pašvaldības budţeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

Rādītājs Vērtība, latos 

Pašvaldības budţeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem  556856 

no tā 

sociālā palīdzība 490976,48 

no pašvaldības budţeta līdzekļiem apmaksātie 

sociālie pakalpojumi 45729,81 

citi atbalsta pasākumi un kompensācijas 

iedzīvotājiem 20149,71 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi 149439,52 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju 

institūciju uzturēšanas izdevumi 299930,53 

 

IENĀKUMU TESTĒTO PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU 

SAĽĒMĒJU RAKSTUROJUMS 

 

Pēc ģimenes sastāva 

 

Testētos pašvaldības sociālos pabalstus saľēmušas: 

1) 533 ģimenes (1936 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu Ls299695,65; 

2) 14 ģimenes (40 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu Ls2486,71; 

3) 604 ģimenes (827) personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu Ls145877,9; 

4) 202 ģimenes (223 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu Ls17685,16. 

 

Pēc ienākumu līmeľa uz 1 ģimenes locekli mēnesī 

 

Testētos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus Ls450246,05 apmērā pārskata gadā 

saľēmušas 1150 ģimenes (2722 personas) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu un 

Ls15499,37 apmērā 203 ģimenes (304 personas) virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu 

līmeľa.  
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IENĀKUMU TESTĒTO PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU 

IZMAKSA  

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeľa nodrošināšanai 

 

Šim pabalsta veidam pārskata gadā izlietoti Ls355678,3. Pabalsts piešķirts 752 

ģimenēm (1789 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeľa 

nodrošināšanai lielums vienai personai gadā bijis Ls198,81, bet mēnesī – Ls29,76. Vidējais 

minētā pabalsta saľemšanas ilgums vienai personai bijis 6,68 mēneši. 

 

Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts Ls60501,78 apmērā. Tas piešķirts 973 

ģimenēm (2094 personām). 264 ģimenēm (678 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres un 

komunālo maksājumu segšanai, 571 ģimenei (1326 personām) – kurināmā iegādei, bet 457 

ģimenēm (463 personām) – citu ar dzīvokļa maksājumiem saistītu izdevumu segšanai. 

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai 

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai kopā piešķirti Ls49565,39 apmērā un tos 

saľēmušas 475 ģimenes (820 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem Ls35315,78 piešķirts ēdināšanas izdevumu segšanai 

skolās 383 ģimenēm (660 personām), Ls1035 apģērba iegādei 22 ģimenēm (23 personām), 

Ls5410,51 veselības aprūpei 81 ģimenei (88 personām) un Ls7804,1 mācību grāmatu un 

skolas piederumu iegādei obligātās izglītības iegūšanai 149 ģimenēm (295 personām). 

 

 PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI, KURUS PIEŠĶIR BEZ 

ĢIMENES (PERSONAS) IENĀKUMU TESTĒŠANAS 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu testēšanas, izlietoti Ls25231,06 un tie piešķirti 83 ģimenēm (89 personām).  

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts Ls4598,15 apmērā 42 ģimenēm (46 

personām). 

 

CITI ĀRĒJOS TIESĪBU AKTOS NOTEIKTIE PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS 

PALĪDZĪBAS PABALSTI (SOCIĀLĀS GARANTIJAS BĀREĽIEM UN 

AUDŢUĢIMENĒM) 

 

Citiem ārējos tiesību aktos noteiktiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 

pārskata gadā izlietoti Ls20632,91. Šie pabalsti piešķirti 41 ģimenei (43 personām). 

Tajā skaitā 37 personas saľēmušas pabalstu bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Šim pabalstam izlietoti Ls14748 

Tajā skaitā Ls905 izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko 

saľēmušas 8 personas, Ls1740 – vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā 
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inventāra iegādei 11 personām, Ls12103 ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina 

mācības – 32 personām. 

Pabalstos audţuģimenēm izlietoti Ls5884,91, tajā skaitā ikmēneša pabalsts bērna 

uzturam piešķirts 6 ģimenēm Ls5479,91 apmērā un pabalsts apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei piešķirts 1 ģimenei Ls405 apmērā. 

 

 

NO PAŠVALDĪBAS BUDŢETA NODROŠINĀTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

(BEZ SOCIĀLĀ DARBA) 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu 

nodrošināja 3 savas pašvaldības institūcijās, no kurām 1 izveidota pārskata gada laikā, un 

pirka sociālos pakalpojumus no 2 citu pašvaldību institūcijām. Divas no institūcijām, kas 

sniedz sociālos pakalpojumus Alūksnes novadā, ir Sociālā dienesta struktūrvienības. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2010.gadā 

saľēmušas 125 personas par Ls299930,53, bet 45 personām pašvaldība sociālo pakalpojumu 

pirkusi no citu pašvaldību institūcijām par Ls45729,81.  

 

Aprūpes mājās sociālie pakalpojumi 

 

Aprūpes mājās sociālajiem pakalpojumiem pārskata gadā izlietoti Ls28478. Par šo 

summu 27 personas saľēmušas sociālo pakalpojumu „Aprūpe mājās”. 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie 

pakalpojumi 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem 

sociālajiem pakalpojumiem pārskata gadā izlietots Ls252211 savas pašvaldības institūciju 

nodrošināto pakalpojumu apmaksai un Ls45729,81 – par sociālajiem pakalpojumiem, ko 

pašvaldība pērk no citas pašvaldības. 

Alūksnes novada pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 

2010.gadā saľēmušas 98 personas, bet 45 personām pašvaldība pirkusi sociālos 

pakalpojumus no citām pašvaldībām. 

Minēto sociālo pakalpojumu ietvaros ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām sniegtos sociālos pakalpojumus savas 

pašvaldības institūcijās saľēmušas 98 personas par summu Ls252211, savukārt 34 personas 

šo pakalpojumu saľēmušas no citām pašvaldībām par summu Ls27355,2. 

Savukārt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju bērniem 

sniegtos sociālos pakalpojumus pārskata gadā saľēmušas 12 personas. Šo pakalpojumu 

Alūksnes novada pašvaldība pirkusi no citām pašvaldībām, jo Alūksnes novadā šādu 

institūciju nav, par Ls18374,61. 

 

2.10. BĀRIĽTIESAS DARBĪBA 
 

Atbilstoši Bāriľtiesu likuma 17.panta 4.punktam Alūksnes novada bāriľtiesa 

sadarbojas ar citām bāriľtiesām, sociālās palīdzības, valsts un pašvaldības policijas, izglītības 

un veselības aprūpes iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību 

un interešu aizstāvību. 

Pārskata gadā 9 ģimenēm piešķirts audţuģimenes statuss, pašlaik novadā ir 28 

audţuģimenes, kurās ievietoti 48 bērni. 
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Mērķtiecīgas sadarbības rezultātā ar novada sociālo dienestu un valsts policiju ir 

izdevies panākt, ka, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, par 14 ir samazinājies bāreľu un bez 

vecāku gādības palikušo bērnu skaits. Pārskata gada beigās ārpusģimenes aprūpē atradās 60 

bērni, 7 – audţuģimenēs, 41 - aizbildľu ģimenēs un 12 bērni atradās bērnu aprūpes iestādēs. 

Novadā ir 16 rīcībnespējīgas personas, kuru mantu pārvalda aizgādľi. 2010.gadā 

aizgādnība nodibināta 3 personām. 

Joprojām novadā ir liels adoptējamo bērnu skaits - 13. Vairums šo bērnu atrodas 

sociālās aprūpes centrā „Gaujiena”. 

Pārskata gadā pieľemti 138 lēmumi, no tiem: 

1) 9 personām bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par 

aizgādības tiesību atľemšanu; 

2) 5 lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu 

nodrošināšanu vai aizstāvību. 

Ar bāriľtiesas lēmumu 10 bērnu vecākiem atľemtas bērnu aprūpes tiesības, 8 bērnu 

vecākiem aprūpes tiesības atjaunotas. Iedzīvotājiem un institūcijām sniegtas vairāk kā 1000 

konsultācijas par daţādiem ar bāriľtiesas darbību saistītiem jautājumiem 

Bāriľtiesas locekļi sagatavojuši un veikuši 525 apliecinājumus bāriľtiesas darbības 

teritorijā. Gada sākumā bāriľtiesā bija vairāk kā 300 aktīvā darbībā esošas lietas. 

Pieľemot apmeklētājus un noskaidrojot apstākļus, bāriľtiesa daudzas problēmas 

atrisinājusi pārrunu ceļā, neizskatot tās bāriľtiesas sēdēs. 

 

2.11. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 41 laulība, 266 

mirušie un 134 dzimušie. 

68 apmeklētāji iesnieguši laulības reģistrācijas pieteikumu, 134 apmeklētāji pieteikuši 

bērna dzimšanas reģistrāciju, 266 apmeklētāji pieteikuši miršanas reģistrāciju, 225 

apmeklētājiem izsniegtas atkārtotas ģerboľa apliecības. 

Pieteikumu reģistrācijas ţurnālā izdarīti 416 ieraksti, tajā skaitā: 

1) 34 ieraksti par laulības pieteikuma iesniegšanu, 

2) 134 ieraksti par dzimšanas apliecības izsniegšanu, 

3) 225 ieraksti par atkārtotu ģerboľa apliecību izsniegšanu, 

4) 57 ieraksti par pieteikumiem izziľām par civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 

2010.gadā dzimtsarakstu nodaļā noformēta 1 uzvārda, vārda maiľas lieta. 

Sadarbojoties ar vietējiem preses izdevumiem, katru mēnesi sniegta informācija par 

demogrāfisko stāvokli Alūksnes novadā, kā arī 2 reizes gadā laikrakstiem sagatavota un tajos 

publicēta plašāka informācija par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar demogrāfisko 

situāciju un dzimtsarakstu nodaļas darba specifiku. 

Atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām apmeklētājiem sniegtas 

konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 

Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļa nodrošinājusi civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

un darbības ar civilstāvokļa aktu ierakstiem spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros. 

 

2.12. KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 
 

Alūksnes novada pašvaldības policija 2010.gadā strādājusi 3 darbinieku sastāvā. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki konstatējuši 534 

administratīvos pārkāpumus. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki atklājuši šādus 

administratīvos pārkāpumus par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu neievērošanu: 
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1) saistošie noteikumi Nr.15 „Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” – 

84 pārkāpumi; 

2) saistošie noteikumi Nr. 25 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju 

uzturēšanas noteikumi” – 54; 

3) saistošie noteikumi Nr.31 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes 

novadā” – 36; 

4) saistošie noteikumi Nr.13 „Par reklāmas materiālu, izkārtľu, sludinājumu un citu 

informatīvo materiālu saskaľošanu un izvietošanu publiskās vietās Alūksnes novadā”) – 18; 

5) saistošie noteikumi Nr.24 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu un 

aizsardzību” – 49. 

Kopā 2010.gadā pašvaldības policijas darbinieki konstatējuši 241 pārkāpumu, kas 

saistīts ar saistošo noteikumu neievērošanu. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki atklājuši šādus 

administratīvos pārkāpumus pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa: 

1) pēc 42.
1
 panta (smēķēšana) – 45; 

2) pēc 75.panta (sadzīves atkritumu apsaimniekošana) – 22; 

3) pēc 80.panta (makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana) – 2; 

4) pēc 106.panta (dzīvnieku labturības noteikumu ievērošana) – 7; 

5) pēc 149
1
. panta 2.daļas (nelikumīga pieslēgšanās kabeļtelevīzijai) – 1; 

6) pēc 149.
10

 panta (apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana) – 73; 

7) pēc 171.panta 1.daļas (alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā) – 35; 

8) pēc 172.panta (nepilngadīgo iesaistīšana alkohola lietošanā vai novešana līdz 

dzēruma stāvoklim) – 5; 

9) pēc 173.panta (bērnu aprūpes pienākumu nepildīšana) – 5; 

10) pēc 174.
3
 panta (publisko izklaides pasākumu organizēšanas kārtības 

pārkāpšana) – 2; 

11) pēc 186.panta (dzīvošana bez deklarētās dzīvesvietas) – 11; 

12) pēc 201.
43

 panta (valsts karoga lietošanas kārtības neievērošana) – 89. 

Kopumā pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki konstatējuši 

293 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pārkāpumus. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības policija izskatījusi 104 iedzīvotāju 

iesniegumus, pēc saľemtajiem izsaukumiem policijas darbinieki izbraukuši uz 163 

notikumiem, 38 gadījumos veikuši nepieciešamās darbības satiksmes ierobeţošanai, 

nodrošinājuši sabiedrisko kārtību 48 publiskajos pasākumos, Valsts policijā nogādājuši 24 

personas. 

 

2.13. BŪVNIECĪBA 
 

Alūksnes novada Būvvalde pārzina un koordinē būvniecības attīstību Alūksnes 

novada teritorijā. Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana, būvniecības 

stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole atbilstoši Būvniecības likumam, 

Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Teritoriālplānošanas noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem 

un citu normatīvo aktu prasībām. 

Būvvalde pārrauga būvniecības procesu savā teritorijā – izskata fizisko un juridisko 

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

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

akceptē iesniegtos būvprojektus, izsniedz vai reģistrē būvatļaujas, vides vizuālās 

noformēšanas atļaujas, izdod izziľas par būvniecību savā teritorijā. 
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Alūksnes novada teritorijā 2010.gadā izsniegti 118 plānošanas un arhitektūras 

uzdevumi, 2 būves nojaukšanas uzdevumi, akceptēti 87 daţādi projekti, pieľemti 44 lēmumi 

par būvniecību vienkāršotā kārtībā un saskaľotas 69 mazēku būvniecības, tehnisko projektu 

izmaiľas, ţogu būvniecības, zemes ierīcības projekti. 

Pārskata gadā izsniegtas 12 būvatļaujas dzīvojamām mājām, 8 - saimniecības ēkām, 8 

- publiskām ēkām un būvēm, 2 - raţošanas ēkām, 27 - ceļiem, laukumiem, inţenierbūvēm. 

Salīdzinot ar 2009.gadu, pārskata gadā kopumā pieaudzis izsniegto būvatļauju skaits. 

Lai gan 2010.gadā izsniegts mazāk būvatļauju dzīvojamo māju, saimniecības ēku, publisko 

ēku un būvju būvniecībai, pārskata gadā ievērojami pieaudzis ceļu būvēm un inţenierbūvēm 

izsniegto būvatļauju skaits. 

2010.gadā ekspluatācijā nodoti 43 objekti, tajā skaitā: 16 publiskās ēkas un būves par 

Ls1499860, 6 dzīvojamās ēkas par Ls226698, 8 saimniecības ēkas par Ls63916, 13 - 

inţenierkomunikāciju būves par Ls1262174. 

 

2010.gadā ekspluatācijā nodotie objekti

saimniecības ēkas; 

8; 18,60%

dzīvojamās ēkas; 6; 

13,95%

publiskās ēkas; 16; 

37,21%inţenierkomunikācij

u būves; 13; 30,23%

 
39.attēls. 2010.gadā ekspluatācijā nodotie būvobjekti Alūksnes novada teritorijā 

 

Lielākie 2010.gadā ekspluatācijā pieľemtie objekti 

 

1) tautas nama rekonstrukcija Māriľkalnā, pasūtītājs - Alūksnes novada 

pašvaldība; 

2) dzīvojamā ēka Pleskavas ielā 15, Alūksnē, pasūtītājs - SIA „TAIDES”; 

3) Alsviķu kultūras nama rekonstrukcija, pasūtītājs - Alūksnes novada 

pašvaldība; 

4) vasaras brīvdabas estrāde Alsviķos, pasūtītājs - Alūksnes novada pašvaldība; 

5) Ziemeru ugunsnovērošanas torľa rekonstrukcija, pasūtītājs - Valsts meţa 

dienests; 

6) mobilo telefonu bāzes stacija un sakaru masts, pasūtītājs - SIA „BITE 

Latvija”; 

7) stadiona rekonstrukcija Pilssalā Alūksnē, 1.kārta, pasūtītājs - Alūksnes novada 

pašvaldība; 

8) Pededzes pagasta ceļu „Ķurši-Kapsēta” un „Pededze-Naumova” 

rekonstrukcija, pasūtītājs - Alūksnes novada pašvaldība; 

9) logu nomaiľa un fasādes siltināšana pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” 

ēkai, pasūtītājs - Alūksnes novada pašvaldība; 

10) fasāţu siltināšana pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” ēkai, pasūtītājs - 

Alūksnes novada pašvaldība; 

11) Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija, 1.kārta, pasūtītājs - Alūksnes novada 

pašvaldība; 
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12) Veclaicenes pagasta autoceļu „Korneti-Slokas” un „Krustiľi-Palpierkalns” 

rekonstrukcija, pasūtītājs - Alūksnes novada pašvaldība; 

13) parka dīķa rekonstrukcija Alūksnē, pasūtītājs - Alūksnes novada pašvaldība; 

14) parka celiľu rekonstrukcija Alūksnē, pasūtītājs - Alūksnes novada pašvaldība; 

15) Mārkalnes pagasta autoceļa „Vecagas-Ezīšava” rekonstrukcija, pasūtītājs - 

Alūksnes novada pašvaldība; 

16) Jaunalūksnes pagasta ceļu „Bundzene-Matisene” un „Pagasta pārvaldes 

iekšējie autoceļi” rekonstrukcija, pasūtītājs - Alūksnes novada pašvaldība; 

17) ūdenssaimniecības attīstība Liepnas ciemā, pasūtītājs - Alūksnes novada 

pašvaldība. 

 

 



Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 

 

 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301, www.aluksne.lv 81 

3. PERSONĀLS 
 

Pašvaldības izpildinstitūcija sastāv no pašvaldības administrācijas un domes 

dibinātām iestādēm. 

 

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

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

apkalpošanu, un tā sastāv no šādām nodaļām: 

1) Kancelejas; 

2) Finanšu nodaļas; 

3) Juridiskās nodaļas; 

4) Plānošanas un attīstības nodaļas; 

5) Kultūras un sporta nodaļas. 

 

Alūksnes novada pašvaldība personāla apmācību uzskata par vienu no galvenajām tās 

attīstības funkcijām. Darbiniekiem regulāri tiek dota iespēja profesionāli pilnveidoties un 

paaugstināt savu kvalifikāciju. Visi pašvaldības administrācijā nodarbinātie sistemātiski 

apmeklē kursus un seminārus, piedalās profesionālajās konferencēs un pieredzes apmaiľas 

pasākumos. 

 2010.gada 31.decembrī Alūksnes novada pašvaldības administrācijā strādāja 38 

darbinieki. Pārskata gadā pašvaldības administrācijā bija vidēji 37,5 amata vietas un vidēji 

37,1 faktiskais darbinieku skaits. 

 2010.gadā viens darbinieks Alūksnes novada pašvaldībā strādāja Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” ietvaros, 

savukārt viens darbinieks – Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) nodarbinātības 

pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” ietvaros. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības administrācijā bija 27 darbinieki ar 

augstāko izglītību, no kuriem 4 ar maģistra grādu. 

 Alūksnes novada pašvaldības administrācijā 2010.gada 31.decembrī bija 6 darbinieki 

vecumā no 20 līdz 30 gadiem, 7 darbinieki vecumā no 31 līdz 40 gadiem, 15 darbinieki 

vecumā no 41 līdz 50 gadiem un 10 darbinieki vecumā virs 50 gadiem. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieku 

sadalījums pa vecuma grupām

virs 50 gadiem; 

10; 26%

20 - 30 gadi;

6; 16%

31 - 40 gadi;

7; 18%

41 - 50 gadi; 

15; 40%

 
40.attēls. Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 



Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 

 

 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301, www.aluksne.lv 82 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
2010.gadā Alūksnes novada pašvaldība iedzīvotājus par pašvaldības aktualitātēm 

informēja, izdodot pašvaldības informatīvo izdevumu „Alūksnes Novada Vēstis” un 

sadarbojoties ar vietējiem plašsaziľas līdzekļiem. Pārskata gadā Alūksnes novada dome 

pieľēma lēmumu pašvaldības informatīvo izdevumu reģistrēt Uzľēmumu reģistra Masu 

informācijas līdzekļu reģistrā kā pašvaldības laikrakstu, ko apliecina Uzľēmumu reģistra 

izsniegtā reģistrācijas apliecība. 

Laikraksts „Alūksnes Novada Vēstis” pārskata gadā iznāca 1 reizi mēnesī uz 8 lapām, 

tā tirāţa ir 6000 eksemplāru. Sadarbībā ar pagastu pārvalţu darbiniekiem laikrakstu nogādā 

pagastos, lai tas būtu pieejams iedzīvotājiem. Alūksnes pilsētā laikrakstu izplata pašvaldības 

kapitālsabiedrība SIA „ALŪKSNES NAMI” un pašvaldības aģentūra „SPODRA”. 

„Alūksnes Novada Vēstis” ir iespējams lasīt arī Alūksnes novada pašvaldības interneta mājas 

lapā www.aluksne.lv. 

Lai runātu par problēmām un interesējošajiem jautājumiem, Alūksnes novada 

iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar domes deputātiem viľu pieľemšanas laikos. Alūksnes 

novada domes deputāti iedzīvotājus pieľem ne tikai pilsētā, kur atrodas novada 

administratīvais centrs, bet arī pagastu pārvaldēs. Katrs deputāts iedzīvotājus pieľem vismaz 

vienu reizi mēnesī. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks apmeklētājus pieľem 

divas reizes, bet domes izpilddirektors - četras reizes mēnesī. Šie datumi ir publicēti 

pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā 

www.aluksne.lv, kā arī izvietoti pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties visi interesenti. Ar 

domes sēţu protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, 

pagastu pārvaldēs, Alūksnes pilsētas bibliotēkā, domes sēdēs pieľemto lēmumu apskats 

lasāms arī pašvaldības mājas lapā. Pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” publicē 

domes sēdēs pieľemto lēmumu apskatu, savukārt no 2010.gada oktobra pēc normatīvo aktu 

prasībām ar domes lēmumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā. 

 Komunikācijai ar vietējiem iedzīvotājiem Alūksnes novada pašvaldība izmanto 

interneta mājas lapu www.aluksne.lv, sadarbojas ar vietējiem plašsaziľas līdzekļiem – 

laikrakstiem „Alūksnes Ziľas” un „Malienas Ziľas”. Plašākai sabiedrībai informācija par 

Alūksnes novadu tiek nodota, izmantojot sadarbību ar ziľu aģentūrām LETA un BNS, kā arī 

citiem republikas medijiem. 

 

 
41.attēls. Deputāti un pašvaldības pārstāvji uzklausa iedzīvotāju jautājumus Jaunannā 
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 Alūksnes novada pašvaldības vadība un domes deputāti, kā arī pašvaldības speciālisti 

pārskata gadā organizējuši tikšanās ar iedzīvotājiem pagastu pārvaldēs. Domes vadība 

regulāri tiekas ar vairāku sabiedriski aktīvo grupu pārstāvjiem, tādējādi dodot iespēju 

iedzīvotājiem iesaistīties lēmumu pieľemšanas un viedokļu izteikšanas procesā. Šādas 

tikšanās notiek ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, Alūksnē izvietoto valsts iestāţu 

struktūrvienību vadītājiem. Veiksmīga sadarbība ar uzľēmējiem izveidojusies Alūksnes 

pilsētas svētku, kā arī citu pasākumu organizēšanā. 

Pārskata gadā veikta iedzīvotāju aptauja Alūksnes novada attīstības programmas 

izstrādes laikā, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstību, 

problēmām un to risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus novada attīstības programmas 

izstrādei. Pagastu iedzīvotāji anketas varēja aizpildīt pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, bet 

pilsētas iedzīvotāji Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, Alūksnes pilsētas bibliotēkā, 

Alūksnes novada Sociālajā dienestā un Tūrisma informācijas centrā. Anketa tika publicēta arī 

pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”, uz anketas jautājumiem varēja atbildēt arī 

elektroniski pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv. 

Novada attīstības programmas izstrādes laikā sadarbībā ar Alūksnes NVO atbalsta 

centru un Alūksnes un Apes novada fondu, pašvaldība rīkoja 16 Ideju forumus novada 

teritorijā, kuros piedalījās 324 iedzīvotāji, iesniedzot idejas novada attīstībai. 

2010.gada 13.oktobrī Alūksnes NVO atbalsta centra rīkotajā forumā „Sabiedrības 

līdzdalība un NVO pašvaldībās” pārstāvji no Alūksnes novada attīstības programmas 

izstrādes vadības grupas rosināja diskusiju par sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā. 

Uzklausot uzľēmēju viedokli par Alūksnes novada attīstību, pašvaldība rīkoja trīs 

sanāksmes, kā arī veica uzľēmēju anketēšana. 

Ārējā komunikācijā pašvaldība izmanto arī sociālo tīklu iespējas - domubiedru grupu 

„Alūksne” portālā draugiem.lv, pašvaldības profilu sociālajā tīklā twitter.com, kas izveidots 

2010.gada augustā. 

Ikvienam pašvaldības mājas lapas apmeklētājam ir iespēja piereģistrēt savu e-pasta 

adresi, lai turpmāk saľemtu aktuālo informāciju par pašvaldības norisēm e-pastā. Pašvaldības 

mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja nosūtīt pašvaldībai arī elektronisku vēstuli. 

 Alūksnes novada pašvaldība novērtē iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties pašvaldības 

attīstības veicināšanā. Sabiedrības iesaiste lēmumu pieľemšanā un attīstības veicināšanā 

notiek caur iedzīvotāju grupu sanāksmēm, sabiedriskajām apspriešanām, diskusijām 

plašsaziľas līdzekļos. Ēkā, kur atrodas pašvaldības administrācija, atrodas ierosinājumu 

kastīte, kurā iedzīvotāji var iemest savas vēstules ar ierosinājumiem un viedokļiem 

pašvaldībai. 
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

2011.gadā plānots pakāpeniski realizēt izstrādāto Alūksnes novada attīstības 

programmu, uzsākt Alūksnes novada teritorijas plānojuma izstrādi. 

2011.gadā turpināsies jau iepriekš uzsākto projektu realizācija (skatīt 2.2. sadaļu). 

Plānots pabeigt Alūksnes Jaunās pils kompleksa rekonstrukciju, Viktora Ķirpa Ates muzeja 

ēku un Strautiľu pamatskolas sporta zāles renovāciju. 2011.gadā uzsāks ūdenssaimniecības 

sakārtošanu Jaunalūksnes pagasta Kolberģī un Bejā, Veclaicenes pagasta Kornetos, Ziemeru 

pagasta Māriľkalnā, Annas pagasta Annas ciemā, turpināsies Liepnas pagasta un Alūksnes 

pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanas II kārta. Tāpat turpināsies novada izglītības iestāţu 

sakārtošana, skolu informatizācija, ielu un ceļu remontdarbi, tiks uzsākta siltumapgādes 

sistēmu uzlabošana Alūksnes pilsētā, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecā pils” 

renovācija Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām, multifunkcionāla 

jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē, gājēju ietvju rekonstrukcija satiksmes drošības 

uzlabošanai Alūksnē. Uzľēmējdarbības atbalstam plānots īstenot jauniešu biznesa ideju 

konkursu komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā. 

 Projektu ieceres 2011.gadam – Rūpniecības ielas, Alūksnē, rekonstrukcijas tehniskā 

projekta izstrāde un I kārtas darbu realizācija, kāpľu pacēlāja iegāde sociālās aprūpes 

centram ,,Alūksne”, Alūksnes pilsētas Tautas nama rekonstrukcijas tehniskā projekta 

izstrāde, Alūksnes Jaunās pils parka rekonstrukcija sadarbībā ar Pavlovskas muzejrezervātu 

Krievijas Federācijā, alternatīvo sociālo pakalpojumu pilnveide novada teritorijā, arboristu 

aprīkojuma iegāde, Alūksnes Pilssalas attīstības plāna realizācija, pirmkārt uzmanību 

pievēršot bērnu rotaļu laukuma izveidei. 

Informācija par Alūksnes novada pašvaldības finanšu saistībām 2011.gadā 

atspoguļota 2.1.1.sadaļā no 25. līdz 33.lappusei. 



Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 

 

 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV4301, www.aluksne.lv 85 

6. PIELIKUMI 
 

1. Pielikums Nr.1 – Alūksnes novada domes lēmums Nr.185 (sēdes prot.Nr.6, 

34.p.) „Par Alūksnes novada pašvaldības 2010.gada budţeta izpildes apstiprināšanu”. 

2. Pielikums Nr.2 – SIA „Dzene un partneri” valdes locekles, zvērinātas 

revidentes V.DZENES ziľojums par Alūksnes novada pašvaldības finanšu pārskatu. 

 

 

 Domes priekšsēdētājs       A.FOMINS
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