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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Alūksnes novada raksturojums 
 

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

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

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

Zeltiņu un Ziemera pagastiem. 

 Alūksnes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Apes, Gulbenes, 

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

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

Alūksnes novadā, LV-4301. 

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

datiem, 2017. gada 1. janvārī Alūksnes novadā bija 16 814, bet Alūksnē – 7711 iedzīvotāji. 

Salīdzinājumā 2016. gada 1. janvārī, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, Alūksnes novadā 

bijuši 17 332, savukārt Alūksnē – 7 982 iedzīvotāji. 

 

 
1. attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Alūksnē un novadā 

2017. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

 

Alūksnes novada iedzīvotāju skaita izmaiņas 2016. un 2017. gadā salīdzinājumā ar 

pārējām 20 Latvijas reģionālās nozīmes centru pašvaldībām pēc Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (www.pmlp.gov.lv) datiem analizētas 2. attēlā, balstoties uz 

reģistra publiski pieejamiem datiem 2017. gada 1. janvārī un 2018. gada 1. janvārī. 
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2. attēls. Iedzīvotāju skaita salīdzinājums Latvijas reģionālās nozīmes attīstības centru 

pašvaldībās 2016. un 2017. gadā 

1.2. Pašvaldības vadība, politiskā sistēma 
 

Alūksnes novada pašvaldība ir atvasināta publiska persona. Pašvaldība normatīvajos 

aktos noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā. 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un pašvaldības 25.07.2013. saistošajiem 

noteikumiem Nr.343 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” pašvaldības lēmējvaras 
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funkcijas īsteno pašvaldības dome, kuras sastāvā ir 15 ievēlētie deputāti, tajā skaitā no 

deputātu vidus ievēlētais domes priekšsēdētājs un divi domes priekšsēdētāja vietnieki. 

 

Alūksnes novada domes deputātu sastāvs līdz 20.06.2017. 

 

Arturs DUKULIS domes priekšsēdētājs, ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU 

SAVIENĪBAS 

Dzintars ADLERS domes priekšsēdētāja vietnieks, ievēlēts no partijas 

„VIENOTĪBA” 

Aivars FOMINS domes priekšsēdētāja vietnieks, ievēlēts no „VIDZEMES 

PARTIJAS” 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS ievēlēts no partijas „MŪSU ZEME” 

Viola Aija KAPARŠMITE  ievēlēta no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Maruta KAULIŅA   ievēlēta no partijas „VIENOTĪBA” 

Elita LAIVA    ievēlēta no „VIDZEMES PARTIJAS” 

Modris LAZDEKALNS  ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Ainars MELDERS   ievēlēts no partijas „MŪSU ZEME” 

Laimonis SĪPOLS   ievēlēts no „VIDZEMES PARTIJAS” 

Jānis SADOVŅIKOVS  ievēlēts no POLITISKO PARTIJU APVIENĪBAS 

„SASKAŅAS CENTRS” 

Guntars ŠVOLMANIS  ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Andis ZARIŅŠ   ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA” 

Askolds ZELMENIS   ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA” 

Jana ZILKALNE  ievēlēta no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS „VISU 

LATVIJAI!” - „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” 

(23.03.2017. uz laiku nolikusi deputāta pilnvaras) 

Līga LANGRATE  ievēlēta no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS „VISU 

LATVIJAI!” - „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” 

(23.03.2017. stājusies deputātes Janas ZILKALNES vietā, kura 

uz laiku ir nolikusi deputāta pilnvaras). 

 

Alūksnes novada domes deputātu sastāvs no 20.06.2017. 

 

Arturs DUKULIS  domes priekšsēdētājs, ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU 

SAVIENĪBAS 

Dzintars ADLERS domes priekšsēdētāja vietnieks, ievēlēts no partijas 

„VIENOTĪBA” 

Aivars FOMINS domes priekšsēdētāja vietnieks, ievēlēts no VIDZEMES 

PARTIJAS, LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBAS 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS ievēlēts no partijas “ALŪKSNE UN NOVADS – MŪSU 

ZEME” 

Verners KALĒJS ievēlēts no VIDZEMES PARTIJAS, LATVIJAS REĢIONU 

APVIENĪBAS 

Viola Aija KAPARŠMITE ievēlēta no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Maruta KAULIŅA  ievēlēta no partijas „VIENOTĪBA” 

Līga LANGRATE ievēlēta no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS „VISU 

LATVIJAI!” - „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” 

Modris LAZDEKALNS ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Ainars MELDERS ievēlēts no partijas “ALŪKSNE UN NOVADS – MŪSU 

ZEME”  
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Druvis MUCENIEKS ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Laimonis SĪPOLS ievēlēts no VIDZEMES PARTIJAS, LATVIJAS REĢIONU 

APVIENĪBAS 

Askolds ZELMENIS  ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA”  

Jānis ZELTIŅŠ ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Jana ZILKALNE  ievēlēta no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS „VISU 

LATVIJAI!” - „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” 

(28.06.2017. uz laiku nolikusi deputāta pilnvaras) 

Druvis TOMSONS ievēlēts no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS „VISU LATVIJAI!” 

- „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” (10.07.2017. stājies 

deputātes Janas ZILKALNES vietā, kura uz laiku nolikusi 

deputāta pilnvaras). 

 

2017. gadā līdz 20. jūnijam deputāti darbojās Alūksnes novada domes pastāvīgās 

komitejas šādā sastāvā: 

 Finanšu komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā (Arturs DUKULIS, Dzintars 

ADLERS, Jānis SADOVŅIKOVS, Laimonis SĪPOLS, Guntars ŠVOLMANIS, Ainars 

MELDERS, Jana ZILKALNE (līdz 23.03.2017.), Līga LANGRATE (no 

23.03.2017.)); 

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

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

LAZDEKALNS, Viola Aija KAPARŠMITE); 

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

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

AUGSTKALNIETIS, Jānis SADOVŅIKOVS, Jana ZILKALNE (līdz 23.03.2017), 

Līga LANGRATE (no 23.03.2017.)). 

 

 2017. gada 28. jūnijā ievēlētas Alūksnes novada domes pastāvīgās komitejas šādā 

sastāvā: 

 Finanšu komiteja 7 (septiņu) deputātu sastāvā (Arturs DUKULIS, Dzintars 

ADLERS, Aivars FOMINS, Ainars MELDERS, Līga LANGRATE, Druvis 

MUCENIEKS, Modris LAZDEKALNS); 

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

LAZDEKALNS, Laimonis SĪPOLS, Askolds ZELMENIS, Viola Aija 

KAPARŠMITE, Ainars MELDERS, Jānis ZELTIŅŠ); 

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

FOMINS, Druvis MUCENIEKS, Maruta KAULIŅA, Verners KALĒJS, Mārtiņš 

AUGSTKALNIETIS, Jānis ZELTIŅŠ, Jana ZILKALNE (līdz 28.06.2017.), Druvis 

TOMSONS (no 10.07.2017.)). 

 

2017. gadā notikušas: 

14 Finanšu komitejas sēdes (izskatīti 249 jautājumi), 

11 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 130 jautājumi), 

11 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 117 jautājumi), 

19 domes sēdes (pieņemti 492 lēmumi). 

 

2017. gadā pieņemtie saistošie noteikumi: 

Saistošie noteikumi Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2017. gadam”, 
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Saistošie noteikumi Nr.2/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 

24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

„ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”“, 

Saistošie noteikumi Nr.3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, 

to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”, 

Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 

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

veicināšanai”, 

Saistošie noteikumi Nr.6/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 

26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2017. gadam””, 

Saistošie noteikumi Nr.7/2017 “Alūksnes novada teritorijas, būvju un apstādījumu 

kopšanas un uzturēšanas noteikumi”, 

Saistošie noteikumi Nr.8/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 

26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2017. gadam””, 

Saistošie noteikumi Nr.9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”, 

Saistošie noteikumi Nr.10/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo 

īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”, 

Saistošie noteikumi Nr.11/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 

26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2017. gadam””, 

Saistošie noteikumi Nr.12/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 

26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2017. gadam””, 

Saistošie noteikumi Nr.13/2017 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, 

Saistošie noteikumi Nr.14/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 

26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 35/2010 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes 

novadā””, 

Saistošie noteikumi Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.16/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 

25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums””, 

Saistošie noteikumi Nr.17/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 

28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 

speciālistu piesaistei Alūksnes novadā””, 

Saistošie noteikumi Nr.18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”, 

Saistošie noteikumi Nr.19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un 

apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”, 

Saistošie noteikumi Nr.20/2017 “Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”, 

Saistošie noteikumi Nr.21/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 

26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2017. gadam””, 

Saistošie noteikumi Nr.22/2017 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 

nolikums”, 
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Saistošie noteikumi Nr.23/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 

26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2017. gadam””, 

Saistošie noteikumi Nr.24/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 

27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai””, 

Saistošie noteikumi Nr.25/2017 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 

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

veicināšanai””, 

Saistošie noteikumi Nr.26/2017 “Grozījums Alūksnes novada domes 2012. gada 

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

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem””, 

Saistošie noteikumi Nr.27/2017 “Par Alūksnes novada domes 2012. gada 

22. novembra saistošo noteikumu Nr. 31/2012 “Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot 

atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem”, 

Saistošie noteikumi Nr.28/2017 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 

26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2017. gadam””. 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 
 

Pašvaldības plānotie projekti 2017. gadā, saistīti ar finansiāli apjomīgiem 

ieguldījumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgu teritoriju un infrastruktūras attīstībā – Alūksnes 

pilsētas Rūpniecības ielas rajonā, Jaunlaicenes pagasta industriālajā zonā un veselības 

veicināšanas pakalpojumu centra izveidē Alūksnes pilsētā, pašvaldības ēku un publisko 

teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanu, sporta un atpūtas infrastruktūras 

pilnveidošanā Pilssalas teritorijā, kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā un tā potenciāla 

izmantošanā tūrisma jomas attīstībā. 

Visi minētie projekti vērsti uz pašvaldības funkciju realizēšanu un kopējo novada 

sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu, nodarbinātības veicināšanu, cilvēka labklājības 

paaugstināšanu. 

1.3. Komisijas 
 

Administratīvā komisija 

 

Pārskata gadā komisijai notikušas 32 sēdes, kurās pieņemti lēmumi 225 administratīvo 

pārkāpumu lietās, tajā skaitā: 

1) 142 administratīvo pārkāpumu lietās piemērots naudas sods, 

2) 50 lietās piemērots administratīvais sods – brīdinājums, 

3) 27 gadījumos pieņemts lēmums izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, 

4) 6 lietās pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

nepilngadīgajam. 

Lielākais piemērotais naudas sods bija 2900 EUR, mazākais – 5 EUR. Divi 

administratīvās komisijas lēmumi pārsūdzēti Alūksnes rajona tiesā, savukārt 52 lēmumi 

nodoti piespiedu izpildei, kas ir aptuveni trešā daļa no piemērotajiem naudas sodiem.  

Komisijas pieņemtie lēmumi: 

1) 58 lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās par invazīvo augu sugu izplatības 

ierobežošanas pasākumu neveikšanu, 
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2) 35 lēmumi administratīvā pārkāpuma lietās par alkoholisko dzērienu vai citu 

apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 

vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, 

3) 24 lēmumi lietās par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 

4) 18 lēmumi lietās par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā un 

smēķēšanā vai nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim, un par fizisku un 

emocionālu vardarbību pret bērnu, 

5) 17 lēmumi par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, 

6) 17 lēmumi lietās par dzīvesvietas nedeklarēšanu, 

7) 14 lēmumi lietās par elektroenerģijas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, 

8) 14 lēmumi par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas 

prasību pārkāpšanu, 

9) 6 lēmumi lietās par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, 

10) 3 lēmumi pieņemti lietās par saistošo noteikumu neievērošanu.  

Pa vienam vai diviem lēmumiem pieņemti administratīvo pārkāpumu lietās par 

cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas 

bojāšanu aiz neuzmanības, ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, apzināti nepamatotu speciālo 

dienestu izsaukšanu, kūlas dedzināšanu, ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu un bērna 

atstāšanu bez uzraudzības. 

 

Alūksnes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju no 

valsts budžeta līdzekļiem sadales komisija 

 

2017. gadā notikušas 7 sēdes. Komisija izvērtējusi izglītības iestāžu piedāvātas 

interešu izglītības programmas un atbalstījusi 325 mācību stundas no valsts budžeta 

līdzekļiem un 110 mācību stundas no pašvaldības budžeta. 

 

Alūksnes novada vēlēšanu komisija 

 

2017. gada 3. jūnijā Alūksnes novada vēlēšanu komisija organizējusi Alūksnes novada 

domes vēlēšanas, lai ievēlētu 15 Alūksnes novada domes deputātus.  

Pašvaldību vēlēšanām iesniegti 6 kandidātu saraksti, kopumā 97 kandidāti no šādiem 

politiskajiem spēkiem: partijas “Alūksne un novads-mūsu zeme”, partijas “VIENOTĪBA”, 

Latvijas Sociālistiskās partijas, Zaļo un Zemnieku savienības, VIDZEMES PARTIJAS, 

Latvijas Reģionu Apvienības un Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”. 

Novadā vēlētājiem nodrošināta iespēja balsot 21 vēlēšanu iecirknī, tajā skaitā – 4 

iecirkņos Alūksnē, 2 iecirkņos Alsviķu un Jaunalūksnes pagastā, pa vienam - Annas, Ilzenes, 

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

Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemeru pagastos. 18 vēlēšanu iecirkņi bijuši pieejami vēlētājiem ar 

kustību traucējumiem. Vēlēšanu procesu Alūksnes novadā nodrošinājusi 21 vēlēšanu iecirkņu 

komisija katra 7 cilvēku sastāvā, kopumā 147 vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļi. 

Notikušajās vēlēšanās Alūksnes novadā no 14 471 balstiesīgajiem nobalsojuši 6 341  

jeb 43,82% vēlētāju. 29., 30. maijā trīs stundas dienā un 31. maijā sešas stundas dienā 

vēlēšanu iepriekšējā balsošanā  nobalsojuši 1410  vēlētāji (9,74%), savukārt vēlēšanu dienā 

savā atrašanās vietā nobalsojuši 257 vēlētāji (1,78%). 
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Alūksnes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija 
 

2017. gada 2. novembrī notikusi pirmā komisijas sēde, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumiem Nr.582 “Noteikumi par pašvaldības 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”, kuros no jauna noteiktas Civilās 

aizsardzības komisijā esošo pašvaldību sadarbības teritorijas. Alūksnes novadam tā ir viena 

pašvaldība – Alūksnes novada pašvaldība. Pirmajā sēdē piedalījās domes priekšsēdētājs 

Arturs DUKULIS un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes 

Alūksnes daļas komandieris, pulkvežleitnants Gints ILVA, lai vienotos par komisijas sastāvā 

iekļaujamajām institūcijām. 

 

Apstādījumu aizsardzības komisija 

 

Pārskata gadā komisijai notikušas 22 sēdes, kurās pieņemti 66 lēmumi. Puse no 

lēmumiem pieņemti par koku ciršanu Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā, puse – 

pārējā novada teritorijā. Septiņos gadījumos komisija atteikusi koku ciršanu, pārējos 

gadījumos – to atļāvusi. Aptuveni viena trešā daļa lēmumu pieņemti par koku ciršanu saistībā 

ar būvprojektu realizāciju. 12 gadījumos pirms lēmuma pieņemšanas pieprasīts Dabas 

aizsardzības pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums par 

koku ciršanu.  

 

Arhīva ekspertu komisija 

 

Komisijai 2017. gada notikušas 3 sēdes. Sēdēs apstiprināta lietu nomenklatūra 

2017. gadam, izvērtēti iznīcināmie dokumenti, apstiprināti lietu uzskaites saraksti 

dokumentiem, kas nododami glabāšanā Valsts arhīvam. 

 

Dzīvokļu komisija 

 

2017. gadā komisijai notikušas 27 sēdes, kurās pieņemti 239 lēmumi. 

No tiem: 

1) 88 lēmumi pieņemti saistībā ar dzīvojamās telpas īres līgumiem, to pagarināšanu 

vai grozīšanu, 

2) 45 personas atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 

iekļautas reģistrā iesniegumā norādītā veida palīdzības saņemšanai, 15 personas no 

tām iekļautas palīdzības reģistrā pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanā 

pirmās kārtas personu grupā, bet 30 personas iekļautas reģistrā vispārējā kārtībā, 

3) 44 lēmumi pieņemti par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra, 

4) 29 lēmumi - par dzīvojamās telpas izīrēšanu, 

5) 18 lēmumi - jautājumos par sociālajiem dzīvokļiem, 

6) 2 personām sniegta atļauja deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

telpā, 

7) 13 gadījumos izdoti negatīvi administratīvie akti. 

 

Iepirkuma komisija 

 

Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija 

lēmumu Nr.266. 2017. gada 1. jūlijā darbu sāka ar Alūksnes novada domes 2017. gada 

28. jūnija lēmumu Nr.205 izveidota Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisija jaunā 

sastāvā, kurā iekļauti visi pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji un Būvvaldes vadītāja. 
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Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikuma 3.4. punktu, 

iepirkumu veikšanai no ievēlētajiem komisijas locekļiem, ņemot vērā kompetences un 

noslodzi, tiek veidotas apakškomisijas: ar domes priekšsēdētāja rīkojumu – atklātiem 

konkursiem, ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā, ar izpilddirektora rīkojumu – pārējiem 

iepirkumiem, ne mazāk kā 3 locekļu sastāvā. 

2017. gadā notikušas 324 iepirkuma komisijas sēdes, izsludināti 62 iepirkumi un 

iepirkuma procedūras. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā izsludināti 25 atklāti 

konkursi.  

Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktā kārtībā izsludināti: 

1) 11 iepirkumi būvdarbiem (tai skaitā – divi ar iepirkuma slieksni no 14 000 EUR 

līdz 170 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, deviņi ar iepirkuma slieksni no 

20 000 EUR līdz 170 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa),  

2) 22 iepirkumi pakalpojumiem (tai skaitā - septiņi ar iepirkuma slieksni no 

4 000 EUR līdz 42 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, 15 ar iepirkuma 

slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa), 

3) četri piegādes līgumi ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2017. gadā noslēgti 46 līgumi par 

kopējo summu 5 008 981,86 EUR bez PVN. 

 

Īpašumu atsavināšanas komisija 
 

 2017. gadā notikušas 36 sēdes, kurās pieņemti 90 lēmumi. Sagatavotas un notikušas 

24 izsoles, tajā skaitā 3 nomas tiesību izsoles un 3 cirsmu izsoles. Noslēgti pirkuma līgumi 

kopsummā par 206 968 EUR. 

 

Licencēšanas komisija 
 

 2017. gadā notikušas 52 sēdes. Pamatojoties uz komisijas lēmumiem, izsniegtas: 

1) 124 atļaujas iebraukšanai ierobežotas satiksmes teritorijās - Pilssalā, Tempļakalna 

parkā un muižas parkā, 

2) 586 atļaujas izbraukuma tirdzniecībai, 

3) 20 atļaujas pasākumu sarīkošanai publiskās vietās Alūksnes pilsētā, 

4) 20 licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, 

5) 5 speciālās atļaujas nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā novada ezeros. 

 

Medību koordinācijas komisija  

 

Pārskata gadā komisijai nav bijis nepieciešams sasaukt sēdi, jo pašvaldībā nav bijuši 

saņemti uz tās kompetenci attiecināmi iesniegumi. 

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

 

Pārskata periodā komisijai notikušas 16 sēdes. Kopumā komisija izvērtējusi un 

sniegusi atzinumus par 134 audzēkņiem. 

115  izglītojamajiem izsniegti atzinumi par veselības stāvoklim, spēju un attīstības 

līmenim piemērotāko izglītības programmu īstenošanu. Tajā skaitā izsniegti atzinumi par šādu 

izglītības programmu piemērotību konkrētajiem audzēkņiem: 

1) speciālās pirmsskolas izglītības programma - 78, 

2) mainīta speciālās pirmsskolas izglītības programma uz citu speciālās pirmsskolas 
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izglītības programmu - 2, 

3) mainīta speciālās pirmsskolas izglītības programma uz vispārējās pirmsskolas 

izglītības programmu - 3, 

4) speciālās pamatizglītības programma - 23, 

5) vispārējās pamatizglītības programma - 2, 

6) vispārējās vidējās izglītības programma (ar atbalsta pasākumiem) - 1, 

7) mainīta speciālā pamatizglītības programma uz citu speciālās pamatizglītības 

programmu - 1, 

8) ieteikta ilgstoši un īslaicīgi slimojošo izglītojamo izglītošanās mājās - 5. 

19 gadījumos komisija sniegusi konsultāciju, taču nav izdevusi atzinumu par izglītības 

programmas īstenošanu. 

 

Stipendiju piešķiršanas komisija 

 

Pārskata gadā komisijai notikušas četras sēdes, kurās lemts par Alūksnes novada 

pašvaldības stipendijām, izstrādāts un apstiprināts nolikums konkursam pašvaldības stipendiju 

piešķiršanai speciālistu piesaistei, kā arī izvērtēti pretendentu iesniegtie pieteikumi stipendijas 

saņemšanai. Komisija atbalstījusi stipendijas piešķiršanu 4 personām.  

 

Zemes lietu komisija 

 

Komisijai pārskata gadā notikušas 29 sēdes, kurās pieņemti 235 lēmumi. Tajā skaitā: 

1) 75 lēmumi par īpašuma sastāva grozīšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

vai maiņu, 

2) 56 – par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, 

3) 39 – par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projektu izstrādei un par izstrādāto 

zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, 

4) 27 – par nekustamo īpašumu adrešu un nosaukumu piešķiršanu un maiņu, 

5) 17 – par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemesgabalu piekritību pašvaldībai un to noteikšanu par starpgabaliem, 

6) 3 – par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. 

Pa vienam vai diviem lēmumiem pieņemti jautājumos par zemes vienības piederību, 

uzmērītās platības precizēšanu un ceļa servitūta nepieciešamību. Viens lēmums atzīts par 

spēku zaudējušu, viens iesniegums atstāts bez izskatīšanas, divos gadījumos lemts par 

lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu. 

1.4. Pašvaldības izpildinstitūcija 
 

 Pašvaldības izpildinstitūcija sastāv no pašvaldības administrācijas un domes dibinātām 

iestādēm. 

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

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

apkalpošanu. Pārskata gadā tā sastāvēja no šādām nodaļām: 

1) Finanšu nodaļas; 

2) Grāmatvedības; 

3) Informācijas tehnoloģiju nodaļas; 

4) Īpašumu nodaļas; 

5) Juridiskās nodaļas; 

6) Kancelejas; 

7) Kultūras un sporta nodaļas (ar struktūrvienību Tūrisma informācijas centrs); 
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8) Plānošanas un attīstības nodaļas. 

 

Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības 

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

strādāja šādas pašvaldības iestādes: 

  

1) Alsviķu pagasta pārvalde; 

2) Annas pagasta pārvalde; 

3) Ilzenes pagasta pārvalde; 

4) Jaunalūksnes pagasta pārvalde; 

5) Jaunannas pagasta pārvalde; 

6) Jaunlaicenes pagasta pārvalde; 

7) Kalncempju pagasta pārvalde; 

8) Liepnas pagasta pārvalde; 

9) Malienas pagasta pārvalde; 

10) Mālupes pagasta pārvalde; 

11) Mārkalnes pagasta pārvalde; 

12) Pededzes pagasta pārvalde; 

13) Veclaicenes pagasta pārvalde; 

14) Zeltiņu pagasta pārvalde; 

15) Ziemera pagasta pārvalde; 

16) Alūksnes Mākslas skola; 

17) Alūksnes Mūzikas skola; 

18) Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola; 

19) Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs; 

20) Alūksnes pilsētas sākumskola; 

21) Strautiņu pamatskola; 

22) Ilzenes pamatskola; 

23) Bejas pamatskola; 

24) Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola; 

25) Jaunlaicenes pamatskola (no 

01.09.2017. – Jaunlaicenes 

sākumskola); 

26) Malienas pamatskola; 

27) Mālupes pamatskola (slēgta no 

01.08.2017.); 

28) Pededzes pamatskola; 

29) Ziemeru pamatskola; 

30) Liepnas internātpamatskola; 

31) Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija; 

32) Alūksnes novada vidusskola; 

33) Liepnas vidusskola; 

34) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Sprīdītis”; 

35) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Pienenīte”; 

36) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Cālis”; 

37) Alsviķu pirmsskolas izglītības 

iestāde „Saulīte”; 

38) Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Pūcīte”; 

39) Malienas pirmsskolas izglītības 

iestāde „Mazputniņš”; 

40) Izglītības pārvalde; 

41) Alūksnes Kultūras centrs; 

42) Alūksnes pilsētas bibliotēka; 

43) Alūksnes muzejs; 

44) Jaunlaicenes muižas muzejs; 

45) Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzejs; 

46) Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļa; 

47) Alūksnes novada Sociālais 

dienests; 

48) Alūksnes novada pašvaldības 

policija; 

49) Alūksnes novada bāriņtiesa; 

50) Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”; 

51) Būvvalde; 

52) Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūra „SPODRA”; 

53) Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūra „ALJA”. 

  

Iestādes pārstāv pašvaldību to kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas saskaņā 

ar nolikumiem, kurus apstiprina dome. 

1.5. Pašvaldības darbības pilnveide 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada dome pieņēmusi lēmumu ar 2018. gadu veikt izmaiņas 

pašvaldības administrācijā, likvidējot trīs Grāmatvedības nodaļas grāmatveža-uzskaitveža un 
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divas nodokļu administratora amata vietas pagastu pārvaldēs un no jauna izveidojot divas 

nodokļu administratoru amata vietas. 

Izpildot 2016. gadā Alūksnes novada domes apstiprināto “Alūksnes novada izglītības 

attīstības programmu 2016.-2020. gadam” un pamatojoties uz to pieņemtos lēmumus, 

pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu tīklā notikušas šādas izmaiņas: 

1) slēgta Mālupes pamatskola, 

2) Jaunlaicenes pamatskola reorganizēta par Jaunlaicenes sākumskolu ar 2017./2018. 

mācību gadu. 

Pārskata gadā pašvaldības domes komiteju un domes sēžu norise nodrošināta digitāli, 

izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu „Namejs”, kurā deputātiem pieejami visi 

lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti. 

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

departaments ir veicis likumības/lietderības revīzijas procedūras Alūksnes novada pašvaldībā. 

Revīzijas mērķis ir iegūt pārliecību, ka pašvaldības rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, 

nodrošinot savām funkcijām atbilstošus maksas pakalpojumus iedzīvotājiem, ir bijusi 

efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Valsts kontrole Alūksnes novada pašvaldībā veica revīzijas procedūras par laika 

posmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. martam.  

Pamatojoties uz Valsts kontroles ieteikumiem, Alūksnes novada pašvaldība 

2017. gadā izvērtēja maksas pakalpojumu nepieciešamību un atbilstību pašvaldības 

funkcijām, pilnveidoja maksas pakalpojumu sniegšanas un aprēķināšanas organizācijas 

dokumentus, noteica maksas pakalpojumu sniegšanas kontroles procedūru un maksas 

pakalpojumu izcenojuma izskatīšanas un apstiprināšanas kārtību. 

1.6. Iesaiste tiesvedības procesos 
 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas pārziņā 2017. gadā 

bija 11 tiesu procesi, kuros bija iesaistīta pašvaldība. No tiem: 

5 - civillietās, 

3 - administratīvajās lietās, 

3 - administratīvo pārkāpumu lietās. 

Trīs no 5 civillietām bija par privātpersonu īpašumtiesībām, kurās pašvaldība 

pieaicināta kā atbildētājs vai trešā persona. Ceturtajā civillietā pašvaldība bija atbildētājs 

prasībā par atšķirīgas attieksmes pārkāpuma konstatēšanu, dibinot darba tiesiskās attiecības un 

morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu, bet vienā lietā pašvaldība cēlusi maza apmēra prasību.  

Divās no 3 lietām, kuras izskatītas administratīvā procesa ietvaros, pašvaldības 

lēmumi un faktiskā rīcība atzīti par atbilstošiem normatīvajam regulējumam, bet viens 

pieteikums atsaukts. Pārējās 3 lietas tiesā skatītas saistībā ar administratīvo pārkāpumu lietām. 

1.7. Pašvaldības kapitāla vērtība  
 

Pašvaldība pārskata gadā bijusi kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās ar kapitāla 

vērtību:  

1) akciju sabiedrībā “SIMONE” – pamatkapitāla vērtība 3 307 575 EUR (bez 

izmaiņām, salīdzinot ar 2016. gadu), pēc uzņēmuma darbības rezultātiem pašu 

kapitāla vērtība ir 2 842 285 EUR, 

2) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” – pamatkapitāla vērtība 

138 759 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2016. gadu), pēc uzņēmuma darbības 

rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 0 EUR, 
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3) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RŪPE” – pamatkapitāla vērtība 1 842 431 EUR 

(bez izmaiņām, salīdzinot ar 2016. gadu), pēc uzņēmuma darbības rezultātiem pašu 

kapitāla vērtība ir 1 706 381 EUR, 

4) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA” – pamatkapitāla 

vērtība 1 206 637 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2016. gadu), pēc uzņēmuma 

darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 1 394 423 EUR, 

5) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „IEVEDNE” – pamatkapitāla vērtība 

183 539 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2016. gadu), pēc uzņēmuma darbības 

rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 133 073 EUR. 

 

 
3. attēls. Pašvaldības pamatkapitāla vērtības izmaiņas kapitālsabiedrībās 

 

Pārskata gadā pašvaldība bijusi kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:  

1) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „GULBENES - ALŪKSNES BĀNĪTIS” – 

pamatkapitāla vērtība 300 EUR (2016. gadā – 300 EUR);  

2) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” – pamatkapitāla vērtība 

200 032 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2016. gadu) pēc uzņēmuma darbības 

rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 119 036 EUR;  

3) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS 

APRŪPES CENTRS” – 681 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2016. gadu).  

 

Pašvaldība 2017. gadā bijusi dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1) biedrībā „Latvijas Pašvaldību 

savienība”, 

2) biedrībā „Latvijas pašvaldību 

mācību centrs”,  

3) biedrībā „Latvijas tirdzniecības 

un rūpniecības kamera”,  

4) biedrībā „Latvijas piļu un 

muižu asociācija”, 

5) biedrībā „Eiroreģions 

“Pleskava, Livonija””, 

6) nodibinājumā „Vidzemes 

tūrisma asociācija”, 

7) biedrībā “Reģionālo attīstības 

centru apvienība”, 

8) biedrībā “Latvijas futbola 

federācija”, 

9) biedrībā “Latvijas 

vieglatlētikas savienība”, 

10) Latvijas muzeju biedrībā, 

11) Latvijas Skolu sporta 

federācijā, 

12) biedrībā “Latvijas basketbola 

savienība”, 

13) Latvijas bāriņtiesu darbinieku 

asociācijā, 

14) Biedrībā “Latvijas Džudo 

federācija”, 

AS
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15) Lauku bibliotēku atbalsta 

biedrībā, 

16) Latvijas Ambulatorā dienesta 

ārstu palīgu profesionālā biedrībā, 

17) Biedrībā “Latvijas mazpulki”, 

18) Latvijas Būvinženieru 

savienībā, 

19) Latvijas Sporta izglītības 

iestāžu Direktoru padomē, 

20) Latvijas Tautas Sporta 

Asociācijā, 

21) Biedrībā “Latvijas 

būvinspektoru un būvuzraugu 

asociācija”, 

22) Biedrībā “Latvijas Klavieru 

skolotāju asociācija”, 

23) Biedrībā “Alūksnes lauku 

partnerība”. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 

REZULTĀTI 
 

 Alūksnes novada pašvaldības budžets 2017. gadam apstiprināts 2017. gada 26. janvārī 

ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.27 – saistošie noteikumi Nr.1/2017.  

2017. gadā minētajos saistošajos noteikumos izdarīti vairāki grozījumi: 

23.03.2017. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.98 – saistošie noteikumi Nr.6/2017, 

27.04.2017. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.136 – saistošie noteikumi Nr.8/2017, 

28.06.2017. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.181 – saistošie noteikumi Nr.11/2017, 

27.07.2017. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.270 – saistošie noteikumi Nr.12/2017, 

28.09.2017. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.377 – saistošie noteikumi Nr.21/2017, 

26.10.2017. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.412 – saistošie noteikumi Nr.23/2017, 

28.12.2017. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.473 – saistošie noteikumi Nr.28/2017. 

2.1. Pamatbudžets 
 

Ieņēmumu daļa 

 

 2017. gada precizētie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 20 825 083 EUR apmērā, 

faktiski ieņēmumi izpildīti 21 144 743 EUR apjomā jeb 101,53% no plānotajiem 

ieņēmumiem. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums gada sākumā 

2 913 387 EUR apmērā. Gada laikā saņemti aizņēmumi no Valsts kases dažādu projektu 

finansējumam 3 769 853 EUR apmērā. 

 

1. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gada ieņēmumu izpilde 

(euro, %)* 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2017. gadam 

Izpilde 

31.12.2017. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 7645615 7953266 104,02 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 6787906 6995242 103,05 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 812709 906962 111,60 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 631953 701752 111,04 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 

būvēm) 125705 143716 114,33 

4.1.3.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

mājokļiem) 55051 61494 111,70 

5.0.0.0. 

Nodokļi atsevišķām precēm un 

pakalpojumu veidiem 45000 51062 113,47 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 45000 51062 113,47 

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 230907 297828 128,98 

8.0.0.0. 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 7649 8967 117,23 
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9.0.0.0. 

Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas 18418 17329 94,09 

9.4.0.0. 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 6931 6781 97,84 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 11487 7548 65,71 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 15550 26403 169,79 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 47246 52723 111,59 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 14204 192406 1354,59 

  
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 

KOPĀ 11960760 11836300 98,96 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atsavināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 600 600 100,00 

18.6.0.0. 

Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 11960160 11835700 98,96 

  
PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI KOPĀ 133000 136354 102,52 

19.2.0.0. 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 133000 136354 102,52 

  
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 

KOPĀ 854801 920995 107,74 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 830359 896531 107,97 

21.4.0.0. 

Pārējie iepriekš neklasificēti pašu 

ieņēmumi 24442 24464 100,09 

  KOPĀ 20825083 21144743 101,53 

  Atlikums gada sākumā 2913387 2913387 100,00 

  Saņemti aizdevumi no Valsts kases 5017535 3769853 75,13 

  PAVISAM KOPĀ 28756005 27827983 96,77 

*2017. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 

  

Pēc 1. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumi 

bez atlikuma un Valsts kases aizdevuma līdzekļiem ir izpildīti.  

4. attēlā atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta 

ieņēmumu izpildes struktūra. 
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4. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gada ieņēmumu izpildes 

struktūra 

 

 Pēc 4. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka lielākais īpatsvars starp ieņēmumu 

avotiem ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 42,53% no kopējā apjoma. To sastāvā ir 

mērķdotācijas no valsts budžeta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts līdzfinansējums projektu 

īstenošanai. Nākošie pēc īpatsvara ir nodokļu ieņēmumi – 28,58% no kopējiem ieņēmumiem, 

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

būvēm un mājokļiem un azartspēļu nodoklis (5. attēls). 

 

 
5. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu 

2016. un 2017. gada izpildes un 2018. gada plāna struktūra (euro) 

 

Nodokļu 

ieņēmumi kopā 

28,580% 

Nenodokļu 

ieņēmumi kopā 

1,070% 

No valsts budžeta 

daļēji finansēto 

atsavināto 

publisko personu 

un budžeta 

nefinansēto 

iestāžu transferti 

0,002% 

Valsts budžeta 

transferti kopā 

42,532% 

Pašvaldību 

budžetu transferti 

kopā 

0,490% 

Budžeta iestāžu 

ieņēmumi kopā 

3,310% 

Atlikums gada 

sākumā 

10,469% 

Saņemti 

aizdevumi no 

Valsts kases 

13,547% 

0 2000000 4000000 6000000 8000000

2016. gads (izpilde)

2017. gads (izpilde)

2018. gads (plāns)

2016. gads (izpilde) 2017. gads (izpilde) 2018. gads (plāns)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6380358 6995242 7254065

Nekustamā īpašuma nodoklis par

zemi
697769 701752 565545

Nekustamā īpašuma nodoklis par

ēkām un būvēm
156230 143716 117206

Nekustamā īpašuma nodoklis par

mājokļiem
65858 61494 48616

Azartspēļu nodoklis 50420 51062 45000
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Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu ieņēmumu izpilde un 

2018. gada ieņēmumu plāns ir apkopoti 2. tabulā. 

2. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 2016. un 2017. gada izpilde un 

2018. gada plāns (euro) 

Rādītājs 

Budžeta izpilde Plāns 

2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Nodokļu ieņēmumi kopā 7 350 635 7 953 266 8 030 432 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 369 999 297 828 97 842 

Valsts budžeta transferti kopā 7 834 863 11 836 300 7 330 871 

Pašvaldību budžetu transferti kopā  128 477 136 354 139 503 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā 881 444 920 995 814 947 

KOPĀ 16 565 418 21 144 743 16 413 595 

Atlikums perioda sākumā 2 901 310 2 913 387 3 363 824 

Aizdevums no Valsts kases 101 455 3 769 853 4 845 253 

PAVISAM KOPĀ 19 568 183 27 827 983 24 622 672 

 

Pēc 2. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir palielinājušies tādos veidos kā 

nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, budžeta iestāžu ieņēmumi, kā arī aizņemtie 

līdzekļi no Valsts kases. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 

atspoguļots 3. tabulā. 

3. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 

2009.-2017. gadā (euro, %) 

Gads 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma 

gada sākumā un 

aizņēmumiem), 

LVL 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma 

gada sākumā un 

aizņēmumiem), 

EUR 

Bāzes 

pieaugums        

(pret 2009. gadu) 

Ķēdes 

pieaugums        

(pret iepriekšējo 

periodu) 

EUR % EUR % 

2009 11 276 387 16 044 853 0 0 0 0 

2010 11 359 099 16 162 542 117 689 0,73 117 689 0,73 

2011 10 912 373 15 526 908 -517 945 -3,23 -635 634 -3,93 

2012 11 607 190 16 515 543 470 690 2,93 988 635 6,37 

2013 13 099 551 18 638 982 2 594 129 16,17 2 123 439 12,86 

2014 - 18 870 150 2 825 297 17,61 231 168 1,24 

2015 - 19 402 698 3 357 845 20,93 532 548 2,82 

2016 - 16 565 418 520 565 3,24 -2 837 280 -14,62 

2017 - 21 144 743 5 099 890 31,79 4 579 325 27,64 

 

Analizējot tabulā apkopoto informāciju, var secināt, ka 2017. gadā ir novērojams gada 

ieņēmumu vislielākais palielinājums salīdzinājumā gan ar 2009. gadu, gan ar 2016. gadu, kas 

skaidrojams ar Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanu šajā periodā. 
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Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums 2017. gada sākumā 

2 913 387 EUR apmērā, tajā skaitā šādu mērķu realizācijai: 

1) valsts mērķdotācija izglītības pasākumiem (speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes, grupas, internātskola) 61 867 EUR, 

2) valsts mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 157 156 EUR, 

3) valsts mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 372 EUR, 

4) valsts mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – VSAOI) 7 983 EUR, 

5) Alūksnes pilsētas ielu pārbūves (Tempļakalna, Lāčplēša, Rijukalna, Vējakalna, 

Torņa u.c. iela) īstenošanai un būvprojekta (Pleskavas iela) izstrādei 

172 549 EUR, 

6) arheoloģisko izrakumu veikšanai 20 000 EUR, 

7) Alūksnes Pilssalas infrastruktūras (pludmales un piknika teritorijas 

labiekārtošana) pārbūves pabeigšanai 97 738 EUR, 

8) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) fonda 

projektu īstenošanai 108 003 EUR, 

9) kases apgrozāmajiem līdzekļiem 85 000 EUR, 

10) citiem projektiem, mērķiem un aktivitātēm 2 190 719 EUR. 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā saņemtās mērķdotācijas apkopotas 

4. tabulā. 

4. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta mērķdotāciju ieņēmumi (euro) 

Mērķdotācijas veids Saņemts 

2015. gadā 

Saņemts 

2016. gadā 

Saņemts 

2017. gadā 

Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

apmācībā nodarbināto pedagogu darba 

samaksas un VSAOI 

230 484 209 196 230 560 

Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu 

darba samaksai un VSAOI 

89 305 93 534 108 070 

Mērķdotācija pamata un vispārizglītojošo skolu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

2 118 688 2 115 978 2 120 232 

Mērķdotācija speciālās izglītības iestāžu 

uzturēšanai 

990 380 920 089 717 205 

Mērķdotācija 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas 

nodrošināšanai                                                                 

122 356 123 425 141 544 

Mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta 

skolu pedagogu darba samaksai un VSAOI 

85 280 101 761 123 806 

Mērķdotācija mūzikas un mākslas profesionālās 

ievirzes skolu pedagogu darba samaksai un 

VSAOI 

278 100 275 024 444 114 

Valsts finansējums ģimnāzijai                                                                                       1 423 1 423 5 153 

Valsts mērķdotācija mācību literatūras iegādei                                                                              36 376 34 630 33 337 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk - VARAM) finansējums 

0 9 436 88 066 
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no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem                                                                         

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - 

IZM) finansējums Jaunatnes politikas valsts 

programmai un citiem projektiem                                                                               

0 5 406 3 299 

Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju 

atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

12 274 12 617 13 794 

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai personām ar invaliditāti                                                                                 

89 072 74 485 74 291 

Kultūras ministrijas (turpmāk - KM) 

finansējums projektiem 

7 400 0 500 

VARAM finansējums Eiropas Savienības 

(turpmāk – ES) projektiem                                                                                       

696 194 4 525 238 729 

ELFLA finansējums                                                                                             203 531 160 398 506 891 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – 

ERAF) finansējums (ES daļa)                                                                                        

2 259 804 0 1 653 097 

ERAF finansējums (valsts daļa)                                                                                      87 542 0 63 115 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

(turpmāk – JSPA) projektu finansējums                                                                        

17 377 

 

14 837 13 748 

Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) 

platību maksājumi                                                                                 

464 783 431 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas (turpmāk – VKPAI) finansējums 

projektiem 

2 000 0 1 500 

 

Nodarbinātības Valsts aģentūras (turpmāk -

NVA) finansējums projektiem 

82 721 100 254 119 409 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – 

VIAA) finansējums projektiem 

795 5 233 43 498 

Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – NVD) 

finansējums feldšeru un vecmāšu punktiem                                                                                     

43 463 37 979 44 798 

Finansējums sociālās aprūpes centru iemītnieku 

uzturēšanai                                                                                                

17 080 17 080 8 540 

Latvijas Bērnu fonda finansējums vardarbībā 

cietušo bērnu rehabilitācijai                                                                                       

3 849 3 394 0 

Valsts Kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) 

finansējums projektiem                                                                                      

16 324 

 

8 779 8 520 

 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 

kompensācija 

407 777 0 0 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 

dotācija 

2 717 792 3 415 710 3 546 054 

Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) 

finansējums 

0 594 2 984 

Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AM) 

finansējums 

0 85 293 34 053 

Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) 

finansējums projektiem 

0 3 000 600 

Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) 0 0 304 732 
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finansējums 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas 

(turpmāk - EST-LAT-RUS) finansējums 

projektiem 

0 0 2 662 

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

(turpmāk – CFLA) finansējums ES projektiem 

0 0 1 111 449 

Latvijas investīciju un attīstības aģentūras 

(turpmāk – LIAA) finansējums 

0 0 2 155 

Valsts izglītības satura centra (turpmāk – 

VISC) finansējums ES projektiem 

0 0 25 364 

Kopā  10 617 851 7 834 863 11 836 300 

 

 2017. gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus 

3 769 853 EUR apmērā, lai īstenotu ES struktūrfondu atbalstītos projektus, izglītības iestādes 

pārbūves būvprojekta izstrādei un pašvaldības ceļu (ielu) infrastruktūras investīciju 

projektiem. 

 

 
6. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2016. un 2017. gadā saņemtie un 2018. gadā 

plānotie aizdevumi 
 

 Pēc 6. attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2016. gadā, salīdzinot ar 2017. un 

2018. gadu, ir mazāks saņemto aizdevumu apjoms, jo 2016. gadā mazākā apjomā īstenoti ES 

struktūrfondu projekti. 

Alūksnes novada pašvaldības divos gados saņemtie un 2018. gadā plānotie aizdevumi 

apkopoti 5. tabulā. 

5. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2016. un 2017. gadā saņemtie un 2018. gadā plānotie 

aizdevumi (euro) 

Mērķis 

Saņemts 

2016. 

gadā 

Saņemts 

2017. 

gadā 

Plānots 

saņemt 

2018. gadā 

Alūksnes novada vidusskolas mācību vides 

uzlabošanas būvprojekta izstrāde 14 629 28 096 0 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību 0 0 124 495 

101455 

3769853 

4845253 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2016. gads 2017. gads 2018. gads
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vides uzlabošanas būvprojekta izstrāde 

ELFLA projekts “Alūksnes novada Liepnas pagasta 

pašvaldības autoceļa “Franciskopole – Kavaci” 

pārbūve” 17 334 91 518 0 

Alūksnes novada pašvaldības ceļu infrastruktūras 

(Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas pārbūve 

Alūksnē, t. sk. ūdensvada un kanalizācijas izbūve 

Rijukalna ielā, ūdensvada izbūve Vējakalna ielā un 

Torņa ielas pārbūve) projekts 69 492 251 938 0 

Alūksnes novada pašvaldības ceļu infrastruktūras 

(Rīgas ielas pārbūve) projekts 0 94 782 0 

ELFLA projekts “Alūksnes novada pašvaldības 

Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa “Pļevna–

Stuborova” pārbūve” 0 144 053 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Karvas 

pagrieziens-Skujenieki-Dimdinieki-Čukstu karjers” 

pārbūve” 0 315 837 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Auseji-

Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā” 0 207 596 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Atte-

Lejas” pārbūve” 0 95 593 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Rūķīši-

Gribažas” pārbūves 1. kārta” 0 22 909 99 749 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas-

Laimiņas” pārbūve” 0 4 647 154 776 

ELFLA projekts „Pašvaldības autoceļa “Bambāļi-

Tortūži-Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene-

Dauguļi-Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” 0 0 175 886 

ELFLA projekts „Pašvaldības autoceļu “Tomsona 

pagrieziens-Sebežnieki”, “Brenci-Sakvārne” un 

“P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, 

Alūksnes novadā” 0 0 159 801 

ELFLA projekts „Alūksnes novada pašvaldības 

autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve” 0 0 172 788 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Indrāni-

Blūmji-Gailīši”, “Rijukalns-Vengerski” un 

“Ziemeri-Murati” pārbūve Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā” 0 0 278 137 

ELFLA projekts „Pašvaldības autoceļa “Dzintari-

Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā” 0 0 174 118 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-

Gotlupi-Nāzupi” 1. kārtas pārbūve” 0 0 124 400 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu “Liepiņi-

Jaunzemi”, “Siveci-Darbnīcas”, un “Darbnīcas-

Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā” 0 0 151 450 

Investīciju projekts sadarbībā ar Satiksmes 0 0 232 983 
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ministriju “Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnes 

novadā (2. kārta)” 

Būvprojekta izstrāde objektam “Alūksnes novada 

administratīvās ēkas atjaunošana Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā” 0 14 612 21 951 

Pašvaldības aģentūrai “SPODRA” -

multifunkcionālas komunālās mašīnas iegādei 0 256 765 0 

ERAF projekts “Multifunkcionālas servisa ēkas 

izbūve Pilssalā” 0 676 060 0 

ERAF projekts “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 

apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” 0 727 970 0 

ERAF projekts “Infrastruktūras uzlabošana 

industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novadā 

Jaunlaicenes ciemā” 0 129 797  

ERAF projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus 

“Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības 

nodrošināšanai” 0 0 737 706 

Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) projekts 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, 

3. kārta” (pamatkapitāla palielināšana SIA “RŪPE”) 0 0 632 020 

Alūksnes Pilssalas stadiona skrejceļa rekonstrukcija  0 239 705 0 

Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve 0 314 099 275 508 

Alūksnes Jaunās pils būvprojekta izstrāde 0 5 905 42 271 

Alūksnes muižas parka objektu atjaunošana un 

restaurācija 0 80 019 144 889 

ERAF projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 0 67 952 1 142 325 

KOPĀ  101 455 3 769 853 4 845 253 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2017. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa Eiropas 

Savienības struktūrfondiem un citiem mērķiem atspoguļots 7. attēlā. 

 

 
7. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa 

Eiropas Savienības struktūrfondiem un citiem mērķiem 

  

Izglītības 

iestāžu 

infrastruktūras 

projekti 

0,75% 

Ielu 

infrastruktūras 

projekti 

9,20% 

Pārējie projekti 

7,20% 

ELFLA projekti 

(ceļu 

infrastruktūra 

pagastu 

teritorijās) 

23,40% 

ERAF projekti 

42,49% 

Kultūras, sporta 

un atpūtas 

infrastruktūras 

projekti 

16,97% 
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Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumiem ERAF projektu īstenošanai, 

kas ir 42,49% no aizdevumu kopsummas. ELFLA projektu īstenošanai saņemto aizdevumu 

īpatsvars veido 23,40% no kopējās summas.  

 
Izdevumu daļa 

 

 2017. gada Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālām 

kategorijām plānoti 27 260 060 EUR apmērā, faktiski izdevumi izpildīti 23 057 326 EUR 

apmērā jeb 84,58%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai pārskata gadā izlietoti 

1 406 833 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālām kategorijām apkopota 6. tabulā. 

6. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2017. gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālām kategorijām (euro, % pret plānu)* 

Valdības funkcija 

Plāns  

2017. gadam 

Izpilde 

31.12.2017. %  

Vispārējie valdības dienesti 2 209 165 1 957 807 88,62 

Sabiedriskā kārtība un drošība 117 213 102 357 87,33 

Ekonomiskā darbība 3 116 372 2 468 518 79,21 

Vides aizsardzība 437 569 44 000 10,06 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 5 978 847 5 345 675 89,41 

Veselība 97 140 76 378 78,63 

Atpūta, kultūra un reliģija 4 296775 3 157 213 73,48 

Izglītība 8 996 506 8 198 067 91,13 

Sociālā aizsardzība 2 010 473 1 707 311 84,92 

Kopā  27 260 060 23 057 326 84,58 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1 410 945 1 406 833 99,71 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums 2017. gada beigās) 85 000 3 363 824 3 957,44 

*2017. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 

 

Pēc 6. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

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

Pamatbudžeta izdevumu galvenais virziens pārskata gadā bija izglītība. Izdevumi 

izglītībai 2017. gadā veidoja 8 198 067 EUR jeb 33,51% no pašvaldības pamatbudžeta 

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

2017. gadā bija pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kuras izdevumi bija 

5 345 675 EUR jeb 21,85%. Trešā, pēc finansējuma lielākā, funkcionālā kategorija jeb 

valdības funkcija 2017. gadā bija atpūta, kultūra un reliģija, kuras izdevumi sasniedza 

3 157 213 EUR jeb 12,91% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Tādu funkcionālo 

kategoriju kā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas un atpūtas, kultūras un 

reliģijas izvirzīšanās izdevumu līderpozīcijā saistīta ar ES un pašvaldības prioritātes projektu 
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īstenošanu. Uzskatamāk pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām 

kategorijām un finansēšanas (bez līdzekļu atlikuma gada beigās) atspoguļota 8. attēlā.  

 

 
8. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gada izdevumu izpildes 

struktūra pēc funkcionālām kategorijām un finansēšanas, bez līdzekļu atlikuma gada beigās 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2018. gada izdevumu plāns ir apkopoti 7. tabulā. 

7. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016. un 2017. gada izdevumu izpilde un 

2018. gada plāns (euro) 

Valdības funkcija 

Budžeta izpilde Plāns 

2018. gadam 2016. gads 2017. gads 

Vispārējie valdības dienesti 1 810 512 1 957 807 2 283 272 

Sabiedriskā kārtība un drošība 74 109 102 357 128 902 

Ekonomiskā darbība 1 017 084 2 468 518 3 419 706 

Vides aizsardzība 23 018 44 000 972 519 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1 554 146 5 345 675 2 242 520 

Veselība 82 094 76 378 110 250 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 922 578 3 157 213 3 893 484 

Izglītība 7 578 222 8 198 067 7 491 998 

Sociālā aizsardzība 1 550 862 1 707 311 1 944 180 

KOPĀ 15 612 625 23 057 326 22 486 831 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1 025 577 1 406 833 1 418 821 

Ieguldījums pamatkapitālā 16 594 0 632 020 

Vispārējie 

valdības dienesti 

8,00% 

Sabiedriskā 

kārtība un 

drošība 

0,42% 

Ekonomiskā 

darbība 

10,09% 

Vides 

aizsardzība 

0,18% 

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimnieko-

šana 

21,85% 
Veselība 

0,31% 

Atpūta, kultūra 

un reliģija 

12,91% 

Izglītība 

33,51% 

Sociālā 

aizsardzība 

6,98% 

Aizdevumu 

pamatsummu 

atmaksa 

5,75% 
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Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas 

līdzekļu atlikums perioda beigās) 2 913 387 3 363 824 85 000 

PAVISAM KOPĀ 19 568 183 27 827 983 24 622 672 

  

 Pēc 7. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā, vērtējot pēc funkcionālajām 

kategorijām un finansēšanas, pieauguma nebija veselībai un ieguldījumiem pamatkapitālā.  

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 8. tabulā. 

8. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (euro, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

2017. gada 

plāns 

2017. gada 

izpilde %  

Uzturēšanas izdevumi, kopā 17 074 776 15 429 550 90,36 

Atalgojums 8 556 224 8 127 882 94,99 

VSAOI un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 2 234 328 2 099 488 93,97 

Komandējumi 73 426 57 862 78,80 

Pakalpojumi 3 098 952 2 450 191 79,07 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 797 464 1 510 972 84,06 

Izdevumi periodikas iegādei 16 161 15 874 98,22 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 34 594 28 191 81,49 

Procentu izdevumi 6 740 5 325 79,01 

Subsīdijas un dotācijas 58 774 42 641 72,55 

Sociālie pabalsti 608 912 534 928 87,85 

Pašvaldību budžeta transferti 589 201 556 196 94,40 

Pamatlīdzekļu veidošana 10 118 336 7 560 828 74,72 

Kapitālo izdevumu transferti 66 948 66 948 100,00 

KOPĀ  27 260 060 23 057 326 84,58 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 9. attēlā. 
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9. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumu pēc 

ekonomiskās klasifikācijas izpildes struktūra 

 

Pēc 9. attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka vislielākais izdevumu īpatsvars 

ir atalgojumam - 35,25% no kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu īpatsvara ir pozīcija 

„Pamatlīdzekļu veidošana” – 32,79% no izdevumu kopsummas.  

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2018. gada plāns apkopots 9. tabulā. 

9. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2016. un 2017. gada izdevumu izpilde un 

2018. gada plāns (euro) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2018. gadam 2016. gads 2017. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 14 127 862 15429 550 15 598 835 

Atalgojums 7 482 635 8 127 882 7 505 692 

VSAOI un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1 930 229 2 099 488 1 966 473 

Komandējumi 53 686 57 862 47 304 

Pakalpojumi 2 187 320 2 450 191 3 112 950 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 499 255 1 510 972 1 783 184 

Grāmatu iegāde 15 313 15 874 15 070 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 28 143 28 191 30 246 

Procentu izdevumi 23 592 5 325 103 909 

Subsīdijas un dotācijas 80 998 42 641 68 900 

Atalgojums 

35,25% 

Komandējumi 

0,25% 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas un 

sociālā rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas 

9,11% 

Izdevumi 

periodikas 

iegādei 

0,07% 

Pakalpojumi 

10,63% 

Krājumi, 

materiāli, 

energoresursi, 

preces un 

inventārs, ko 

neuzskaita kodā 

5000 

6,55% 

Budžeta iestāžu 

nodokļu 

maksājumi 

0,12% 

Sociālie pabalsti 

2,32% 

Pamatlīdzekļu 

veidošana 

32,79%  

Procentu 

izdevumi 

0,02% 

Subsīdijas un 

dotācijas 

0,18% 

Pašvaldību 

budžeta 

transferti 

2,41% 

Kapitālo 

izdevumu 

transferti 

0,29% 
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Sociālie pabalsti 506 073 534 928 666 944 

Pašvaldību budžeta transferti 320 618 556 196 298 163 

Pamatlīdzekļu veidošana 1 484 763 7 560 828 6 887 996 

Kapitālo izdevumu transferti 0 66 948 0 

KOPĀ  15 612 625 23 057 326 22 486 831 

 

 Pēc 9. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, 

kopumā izdevumi ir palielinājušies un to ietekmēja ES struktūrfondu projektu īstenošana, kas 

pēc ekonomiskās klasifikācijas iekļauta pamatlīdzekļu veidošanā. 

 
Aizņēmumi un galvojumi 

 

2017. gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 

1 406 833 EUR apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo 

gadu un 2018. gadam plānoto atspoguļots 10. attēlā. 

 

 
10. attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa 

2016.-2018. gados (euro) 

  

2017. gada aizņēmumu pamatsummu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

atspoguļota 11. attēlā. 

 

 
11. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada aizņēmumu atmaksas struktūra pēc 

finansēšanas avota 
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Atmaksa, 

saņemot ES 

finansējumu par 

projektu 

īstenošanu 

32,59% 

Atmaksa 

saskaņā ar 

noslēgto līgumu 

nosacījumiem 

67,41% 
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 Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 10. tabulā. 

10. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2017. gada beigās (euro) 

Mērķis 
Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Parāds 

pārskata 

gada 

sākumā 

Samazinā-

jums (-) 

Parāds 

pārskata 

perioda 

beigās 

ERAF projekts 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Liepnas ciemā, 2. kārta” 

20.12.2017. 150 316 20 555 -20 555 0 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskolā” 

20.03.2021. 279 551 119 272 -28 064 91 208 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

20.12.2024. 22 807 20 288 -2 536 17 752 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Mārkalnes pagasta 

Mārkalnes ciemā” 

20.12.2018. 24 060 16 040 -8 020 8 020 

Alsviķu pagasta 

pirmsskolas izglītības 

iestādes “Zemenīte” 

rekonstrukcijas 2. kārta 

20.12.2018. 49 801 11 064 -5 532 5 532 
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ERAF projekts “Valsts 

nozīmes arhitektūras 

pieminekļa “Vecā pils” 

renovācijas pabeigšana 

Alūksnes Mākslas skolas 

un novada iedzīvotāju 

vajadzībām” 

20.06.2025. 224 422 23 375 -18 700 4 675 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība”  

20.12.2025. 74 997 67 500 -7 500 60 000 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Ieviņas – Laimiņas” 

pārbūve” 

20.12.2025. 159 423 0 0 4 647 

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācija 
20.12.2020. 426 862 142 287 -35 572 106 715 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana 

20.12.2028. 142 287 85 372 -7 114 78 258 

ERAF projekts 

“Tranzītceļa P43 

maršruta rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā”  

20.09.2027. 1 036 858 714 789 -66 492 648 297 

SIA “IEVEDNE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā”  

20.12.2023. 20 521 14 382 -2 054 12 328 

AS “SIMONE” 

pamatkapitāla 

palielināšana Kohēzijas 

fonda projektam “Katlu 

māju darbības 

optimizācija un 

energoefektivitātes 

paaugstināšana Alūksnē” 

20.12.2038. 886 357 780 075 -35 458 744 617 
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SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

20.12.2024. 48 780 39 040 -4 880 34 160 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā” 

20.03.2021. 173 669 74 171 -17 452 56 719 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 

20.12.2025. 73 920 66 528 -7 392 59 136 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļu 

“Auseji-Garjuri” un 

“Garjuri-Lašķi” pārbūve 

Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā”* 

20.12.2025. 207 763 0 -115 192 92 404 

Projekts “Būvprojekta 

izstrāde objektam 

“Alūksnes novada 

administratīvās ēkas 

atjaunošana Dārza ielā 

11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā”* 

20.04.2020. 36 563 0 0 14 612 

ERAF projekts “Mierīga 

pārvietošanās pa Miera 

ielu Alūksnē gājēju 

ietves izbūve” 

20.12.2018. 284 574 56 915 -28 457 28 458 

ELFLA projekts Ilzenes 

pagasta “Sporta, interešu 

izglītības un 

mūžizglītības centra 

“Dailes” rekonstrukcijas 

pabeigšanai” 

20.12.2030. 175 013 36 984 -2 644 34 340 



 

 

34 

 

ELFLA projekts 

“Jaunannas pagasta 

tautas nama II kārtas 

rekonstrukcijas un 

pamatlīdzekļu iegāde” 

20.12.2028. 186 649 62 496 -5 208 57 288 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projekta 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Veclaicenes 

pagasta Kornetu ciemā” 

20.12.2017. 39 849 9 966 -9 966 0 

SIA “Alūksnes 

slimnīca” pamatkapitāla 

palielināšana KPFI 

projekta “Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

SIA “Alūksnes 

slimnīca” ēkā” 

20.12.2019. 78 206 46 932 -15 644 31 288 

Alūksnes novada 

vidusskolas mācību 

vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde* 

20.12.2020. 42 725 14 629 0 42 725 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Karvas pagrieziens-

Skujenieki-Dimdinieki-

Čukstu karjers”* 

20.12.2025. 315 837 0 0 315 836 

Pašvaldības projekts 

“Alūksnes Jaunās pils 

pārbūves un 

restaurācijas būvprojekta 

izstrāde”* 

20.12.2020. 48 176 0 0 5 905 

Pašvaldības prioritārais 

investīciju projekts 

“Alūksnes Pilssalas 

stadiona skrejceļa 

seguma rekonstrukcija”* 

20.12.2027. 239 705 0 0 239 704 

Sporta kompleksa 

stadiona būvniecība 

Alūksnē 

20.12.2023. 476 662 222 366 -31 786 190 580 
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SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana 

20.06.2027. 395 881 251 905 -23 996 227 909 

Ilzenes pagasta dzeramā 

ūdens kvalitātes 

uzlabošana Jaunzemu 

ciemā 

20.12.2019. 28 457 8 303 -2 781 5 522 

Mālupes Saieta nama 

rekonstrukcijas 1. kārta 
20.01.2030. 383 700 172 870 -13 044 159 826 

Mārkalnes pagasta 

projekts “Igauņu-

latviešu kultūras 

kopdarba turpinājums 

pierobežā” 

20.12.2018. 54 661 10 905 -5 469 5 436 

Ziemera pagasta ES 

projekts “Igauņu-

latviešu kultūras 

kopdarba turpinājums 

pierobežā” 

20.10.2018. 58 960 10 605 -6 045 4 560 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

Ziemeru pamatskolas 

ēkas siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai” 

20.12.2018. 155 722 31 024 -15 512 15 512 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Mārkalnes pagasta 

Mārkalnes ciemā”  

20.12.2018. 36 903 18 456 -9 228 9 228 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā” 

20.06.2021. 237 248 107 316 -23 848 83 468 

ERAF projekts 

“Multifunkcionālas 

servisa ēkas izbūve 

Pilssalā”* 

20.12.2030. 676 060 0 0 676 060 
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ERAF projekts 

“Alūksnes pilsētas 

rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstība 

1. kārta” (tirgus 

nosacījumi) 

20.12.2030. 559 458 0 0 0 

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācijas pabeigšana 
20.12.2028. 390 930 234 528 -19 550 214 978 

Pirmsskolas izglītības 

iestāžu “Sprīdītis” un 

“Pienenīte” 

infrastruktūras attīstīšana 

20.09.2019. 125 869 37 165 -13 520 23 645 

Mālupes pagasta 

pārvalde siltumapgādes 

sistēmas rekonstrukcija 

07.01.2021. 35 572 11 835 -2 498 9 337 

ERAF projekts “Tranzīta 

maršruta “Pils iela” 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā” 

20.12.2023. 1 193 338 710 304 -101 472 608 832 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Kolberģa ciemā” 

20.12.2018. 71 967 23 977 -11 997 11 980 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai Malienas 

pirmsskolas izglītības 

iestādē “Mazputniņš”“ 

20.09.2020. 129 081 46 680 -12 448 34 232 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšanam ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Zeltiņu pagasta 

Zeltiņu ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 

20.12.2025. 63 946 57 564 -6 396 51 168 



 

 

37 

 

ELFLA projekts 

“Alūksnes novada 

pašvaldības Pededzes 

pagasta pārvaldes 

autoceļa “Pļevna-

Stuborova” pārbūve”* 

20.12.2025. 144 053 0 0 144 053 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

Atte-Lejas pārbūve”* 

20.12.2025. 98 838 0 -80 252 15 341 

ERAF projekts 

“Infrastruktūras 

uzlabošana industriālās 

teritorijas attīstībai 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā”* 

20.12.2030. 129 817 0 0 129 797 

Pašvaldības projekts 

“Rīgas ielas pārbūve 

Alūksnes pilsētā”* 

20.12.2022. 94 782 0 0 94 782 

SIA “IEVEDNE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Annas pagasta 

Annas ciemā” 

20.12.2018. 66 822 26 739 -13 369 13 370 

ELFLA projekts 

“Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates 

muzeja krājumu 

saglabāšana un 

pieejamības 

nodrošināšana 

sabiedrībai” 

20.09.2019. 275 042 71 764 -26 096 45 668 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai Alsviķu 

pirmsskolas izglītības 

iestādē “Saulīte”“ 

20.12.2019. 96 475 28 584 -9 528 19 056 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai Mālupes 

pamatskolas sporta zālē 

ēkā” 

20.09.2020. 120 165 43 470 -11 592 31 878 
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ERAF projekts 

“Uzņēmējdarbībai 

nozīmīgu ielu un Brūža 

ēkas rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” 

20.12.2041. 1 722 380 1 539 700 -61 588 1 478 112 

ELFLA projekts 

“Alūksnes novada 

Liepnas pagasta 

pašvaldības autoceļa 

Franciskopole-Kavaci 

pārbūve”  

20.12.2021. 108 852 17 334 -66 423 42 429 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Rūķīši-Gribažas” 

pārbūves 1.kārta”* 

20.06.2026. 122 658 0 0 22 909 

Ilzenes pagasta “Sporta, 

interešu izglītības un 

mūžizglītības centra 

“Dailes” rekonstrukcijas 

pabeigšana” 

20.11.2029. 182 128 116 907 -8 996 107 911 

ELFLA projekts 

“Liepnas pagasta 

autoceļu rekonstrukcija” 

20.06.2017. 123 882 3 097 -3 097 0 

ERAF projekts 

“Alūksnes Jaunās pils 

kompleksu ēku un 

muižas parka objektu 

rekonstrukcija” 

20.06.2019. 618 413 89 470 -35 788 53 682 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana Kohēzijas 

fonda projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnē, 2. kārta” 

20.12.2032. 596 468 477 174 -29 823 447 351 

Izglītības iestāžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšana KPFI-

7/32 

20.03.2017. 332 199 8 260 -8 260 0 
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AS “SIMONE” 

pamatkapitāla 

palielināšana Kohēzijas 

fonda projektam 

“Siltumtrašu 

rekonstrukcija un jaunu 

siltumtrašu izbūve 

Alūksnē” 

20.06.2038. 1 472 005 1 265 911 -58 885 1 207 026 

SIA “IEVEDNE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā” 

20.12.2023. 59 864 41 912 -5 987 35 925 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Alūksnes novada 

vidusskolā un Liepnas 

vidusskolā” 

20.12.2024. 636 684 311 744 -38 970 272 774 

SIA “RŪPE” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Alsviķu pagasta 

Alsviķu ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 

20.12.2025. 75 000 67 500 -7 500 60 000 

Alūksnes novada 

pašvaldības ceļu 

infrastruktūras 

(Lāčplēša, Vējakalna un 

Rijukalna ielas pārbūve 

Alūksnē, t. sk.ūdensvada 

un kanalizācijas izbūve 

Rijukalna ielā, 

ūdensvada izbūve 

Vējakalna ielā un Torņa 

ielas pārbūve) projekts* 

20.12.2027. 321 430 69 492 0 321 430 

ERAF projekts 

“Alūksnes pilsētas 

rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstība 

1. kārta”* 

20.12.2030. 727 970 0 -196 657 531 313 
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Valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekļa 

investīciju projektam 

“Alūksnes muižas parka 

vēsturisko objektu 

restaurācija un 

atjaunošana”* 

20.12.2027. 226 408 0 0 80 019 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta 

(multifunkcionālas 

komunālās mašīnas) 

iegāde* 

20.12.2024. 256 765 0 0 256 765 

Alūksnes novada 

pašvaldības investīcija 

valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklī - 

Alūksnes Pilssalas 

infrastruktūras izbūve* 

20.12.2028. 589 607 0 0 314 099 

Projekts “Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas mācību vides 

uzlabošanas būvprojekta 

izstrāde”* 

20.10.2020. 124 494 0 0 0 

ERAF projekts 

“Gaismas ceļš caur 

gadsimtiem”* 

20.12.2038. 567 594 0 0 67 952 

ERAF projekts 

“Aizsargājamo ainavu 

apvidus “Veclaicene” 

infrastruktūras 

uzlabošana antropogēnās 

slodzes mazināšanai un 

pieejamības 

nodrošināšanai”* 

20.12.2038. 247 720 0 0 0 

x x 20 662 621 8 557 521 -1 406 833 10 920 539 

* 2017. gada laikā tika saņemti aizņēmumi vai to daļa  

 

Pēc 10. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2017. gadā pilnībā atmaksāti šādi 

Valsts kases aizņēmumi: ERAF projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepnas 

ciemā, 2. kārta”, SIA “RŪPE” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” 

īstenošanai, KPFI projektam “Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana KPFI-

7/32”, ELFLA projektam “Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija”. 

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

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2017. gada beigās (euro) 

Mērķis Aizņēmējs 
Atmaksas  

termiņš 

Galvotā 

aizņēmuma 

summa 

Saistības 

2017. gada 

sākumā 

Saistības 

2017. gada 

beigās 

Mazo katlu māju 

rekonstrukcija 

AS 

„SIMONE” 
20.07.2023. 213 431 99 607 85 379 

KF projekts 

„Ūdens-

saimniecības 

attīstības attīstība 

Austrumlatvijas 

upju baseinos” 

SIA 

„RŪPE” 
20.06.2029. 395 164 251 867 231 719 

ERAF projekts 

„Stacionārās 

veselības aprūpes 

infrastruktūras 

uzlabošana SIA 

„Alūksnes 

slimnīca”, 

uzlabojot 

veselības aprūpes 

pakalpojumu 

kvalitāti un 

pieejamību” 

SIA 

„Alūksnes 

slimnīca” 

20.09.2028. 

1 245 383, 

t. sk. 

1 020 218 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa), 

225 165 

(Apes 

novada 

domes daļa) 

703 592 643 713 

Kohēzijas fonda 

projekts 

“Atkritumu 

apglabāšanas 

poligona 

“Kaudzītes” 

infrastruktūras 

attīstība” 

SIA „AP 

Kaudzītes” 

(SIA „Alba 

5”) 

24.09.2027. 

87 073 

(Alūksnes 

novada 

domes daļa) 

57 716 53 136 

Ārkārtas 

situācijas 

novēršanai 

siltumapgādes 

jomā Alūksnes 

pilsētā 

AS 

„SIMONE” 
19.03.2023. 896 409 112 770 23 129 
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ERAF projekti 

“Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība Alūksnes 

novada Mārkalnes 

pagasta 

Mārkalnes ciemā” 

un “Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība Alūksnes 

novada 

Jaunlaicenes 

ciemā” 

SIA 

“RŪPE” 
29.12.2019. 120 000 39 716 26 636 

ERAF projekti 

“Alūksnes novada 

Zeltiņu pagasta 

Zeltiņu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība”, 

Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta 

Alsviķu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība”, 

Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība” un 

Alūksnes novada 

Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība” 

SIA 

“RŪPE” 
20.04.2025. 264 000 89 488 78 960 

Projekts “Ūdens 

atdzelžošanas 

iekārtu iegāde un 

uzstādīšana” 

SIA 

“RŪPE” 
30.06.2021. 40 567 37 829 29 423 

 

Jaunās politikas iniciatīvas 

 

 2017. gadā Alūksnes novada dome izdevusi jaunus saistošos noteikumus Nr.10/2017 

“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustāmo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 
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ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. 2017. gadā atbalstīti 15 pieteikumi par kopējo 

summu 9 129 EUR. 

 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogramma 

 

 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 23.01.2014. noteikumiem Nr.1/2014 “Alūksnes 

novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2014.-2017.gadam”, 2017. gads ir noslēdzošais gads iepriekš minētajai 

mērķprogrammai. Kopumā četru gadu laikā Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai tika piešķirti 600 000 EUR. Finansējuma 

sadalījums pa pagastiem un gadiem apkopots 12. tabulā. 

12. tabula 

Finansējuma nodrošinājums Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras 

un vides kvalitātes uzlabošanai 2014.-2017. gados (euro) 

Administratīvā 

teritorija 

Piešķirtais 

finansējums 

programmas 

periodā 

2014. 

gads 

2015. 

gads 

2016. 

gads 

2017. 

gads 

Pārcelts 

2018. 

gadam* 

Alsviķu pagasts 40 000 0 0 0 19 727 20 273 

Annas pagasts 40 000 1 000 25 000 9 984 4 016 0 

Ilzenes pagasts 40 000 10 000 0 30 000 0 0 

Jaunalūksnes 

pagasts 40 000 20 168 19 832 0 0 0 

Jaunannas 

pagasts 40 000 22 000 0 3 995 14 005 0 

Jaunlaicenes 

pagasts 40 000 0 40 000 0 0 0 

Kalncempju 

pagasts 40 000 0 20 000 0 20 000 0 

Liepnas pagasts 40 000 25 826 14 174 0 0 0 

Malienas pagasts 40 000 0 0 40 000 0 0 

Mālupes pagasts 40 000 0 0 40 000 0 0 

Mārkalnes 

pagasts 40 000 18 847 0 21 153 0 0 

Pededzes pagasts 40 000 25 126 0 0 6 476 8 398 

Veclaicenes 

pagasts 40 000 0 10 000 14 847 15 153 0 

Zeltiņu pagasts 40 000 0 30 190 0 9 810 0 

Ziemera pagasts 40 000 40 000 0 0 0 0 

Kopā  600 000 

162 

967 159 196 159 979 89 187 28 671 

* 2017. gada klimatiskie laika apstākļi (lietaina vasara) 
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No mērķprogrammas finansēti šādi projekti: 

1) Alsviķu pagastā: 

  pašvaldības autoceļa “Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki” seguma atjaunošana 200 m 

garumā un ietves ar apgaismojumu izbūve - 19 727 EUR, 

  pašvaldības autoceļa “Alsviķu centra iekšējie ceļi” asfalta seguma atjaunošana 

un ietves izbūve – 20 273 EUR; 

2) Annas pagastā: 

 Annas ciema ārējā apgaismojuma rekonstrukcija – 1 000 EUR, 

 Annas tautas nama skatītāju zāles un skatuves zāles grīdu seguma nomaiņa un 

sanitārā mezgla remonts – 16 929 EUR, 

 Annas sporta centra sanitāro telpu remonts un sporta zāles apgaismojuma 

uzlabošana - 8 071 EUR, 

 vides labiekārtošana pie pagasta iestādēm - 9 984 EUR, 

 piekabes iegāde pagasta komunālās saimniecības vajadzībām 1 115 EUR, 

 Annas sporta centra remonts - 2 901 EUR; 

3) Ilzenes pagastā: 

 Sporta, kultūras, interešu izglītības mūžizglītības centra “Dailes” telpu 

pielāgošana izmaksu efektīvākai un mūsdienīgākai pašvaldību funkciju 

veikšanai un tālākas Ilzenes pagasta pārvaldes administrācijas un tās 

struktūrvienību darbības nodrošināšanai iedzīvotāju vajadzībām 10 000 EUR, 

 pašvaldības autoceļa “Jaunzemi-Zvirgzdiņi” posma atjaunošana 27 000 EUR, 

 Ilzenes pamatskolas telpu remonts - 3 000 EUR; 

4) Jaunalūksnes pagastā: 

 Bejas novadpētniecības centra klēts rekonstrukcija - 20 168 EUR, 

 pašvaldības īpašuma “Pūcītes” teritorijas labiekārtošana - 19 832 EUR; 

5) Jaunannas pagastā: 

 atpūtas vietas “Zaķusala” labiekārtošana - 13 938 EUR, 

 sanitāro telpu remonts “Zaķusalā” - 2 279 EUR, 

 sporta laukuma norobežošana (žogs) - 3 071 EUR, 

 apzaļumošanas un labiekārtošanas projekta izstrāde - 1 000 EUR, 

 skolēnu autobusa pieturvietas laukuma labiekārtošana - 1 712 EUR, 

 dārza mini traktora ar pļaušanas iekārtu iegāde - 3 995 EUR, 

 vides uzlabošana Jaunannas pagasta pārvaldes iestādēs - 14 005 EUR; 

6) Jaunlaicenes pagastā - Jaunlaicenes pagasta publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras attīstība - 40 000 EUR; 

7) Kalncempju pagastā: 

 Kalncempju pagasta centra teritorijas apgaismojuma infrastruktūras izveide un 

labiekārtošana - 20 000 EUR, 

 Publiskās infrastruktūras uzlabošana Kalncempju pagastā (ceļu infrastruktūra) - 

20 000 EUR; 

8) Liepnas pagastā: 

 Liepnas vidusskolas zāles renovācija - 25 826 EUR, 

 vides pieejamības uzlabošana Liepnas tautas namam - 14 174 EUR; 

9) Malienas pagastā - Malienas pamatskolas ēkas fasādes atjaunošana 40 000 EUR; 

10) Mālupes pagastā - ceļa “Mālupe–Priedulāji” asfalta seguma atjaunošana 40 000 EUR; 

11) Mārkalnes pagastā: 

 Mārkalnes ciema ārējā apgaismojuma rekonstrukcija - 18 847 EUR, 

 estrādes “Lakstīgalas” labiekārtošana un jauniešu interešu telpas izveidošana 

Mārkalnes pamatskolā - 21 153 EUR; 
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12) Pededzes pagastā:  

 Pededzes tautas nama sanitāro mezglu renovācija - 25 126 EUR, 

 garderobes atjaunošana Pededzes pamatskolā - 6 476 EUR, 

 Pededzes centra labiekārtošanas darbi - 8 398 EUR; 

13) Veclaicenes pagastā: 

 ārējā apgaismojuma tīkla izbūve Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā -

10 000 EUR, 

 Ievas ezera krasta teritorijas labiekārtošana Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā 

- 14 847 EUR, 

 Veclaicenes pagasta feldšeru – vecmāšu punkta telpu ierīkošana ēkā 

“Vaiņagos”, Kornetos - 15 153 EUR; 

14) Zeltiņu pagastā:  

 Zeltiņu pagasta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība - 

30 190 EUR, 

 ģimenes ārsta prakses telpu un koplietošanas telpu atjaunošana ar vides 

pieejamības risinājumu - 9 810 EUR; 

15) Ziemera pagastā – Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras attīstība - 40 000 EUR. 

2.2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 
 

Ieņēmumu daļa 

 

2017. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 

644 080 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 645 842 EUR apmērā jeb 100,27%. 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2017. gada sākumā – 290 446 EUR. 

 

13. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde  

(euro, % pret plānu) 

Rādītāji 

Plāns 

2017. gadam 

Izpilde 

31.12.2017. % 

Dabas resursu nodoklis 36 028 37 790 104,89 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 608 052 608 052 100,00 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI 644 080 645 842 100,27 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 290 446 290 446 100,00 

PAVISAM KOPĀ 934 526 936 288 100,19 

 

 Pēc 13. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka visi ieņēmumu veidi ir izpildīti. 

Autoceļu fonds ir viens no galvenajiem ieņēmumu posteņiem speciālajā budžetā, par 

ko liecina 12. attēlā atspoguļotā Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta 

struktūra. 
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12. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 

 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta divu gadu ieņēmumu izpilde un 

2018. gada plāns apkopots 14. tabulā. 

14. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2016. un 2017. gada ieņēmumu izpilde 

un 2018. gada plāns (euro) 

Rādītāji 

Budžeta izpilde Plāns 

2018. gadam 2016. gads 2017. gads 

Dabas resursu nodoklis 26 752 37 790 34 484 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 608 052 608 052 625 723 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 634 804 645 842 660 207 

Līdzekļu atlikums perioda sākumā 284 481 290 446 307 473 

Pavisam kopā 919 285 936 288 967 680 

 

Pēc 14. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2017. gadā, salīdzinot ar 

2016. gadu, autoceļu (ielu) fonda līdzekļu ieņēmumi ir iepriekšējā gada apjomā, bet dabas 

resursu nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 11 038 EUR. 

 

Izdevumu daļa 

 

2017. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi plānoti 

920 296 EUR apmērā, faktiskie izdevumi izpildīti par 628 815 EUR jeb 68,33%. 

15. tabula  

Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde pēc 

funkcionālajām kategorijām (euro, % pret plānu) 

Funkcionālā kategorija 

Plāns 

2017. gadam 

Izpilde 

31.12.2017. % 

Ekonomiskā darbība 877 134 599 899 68,39 

Vides aizsardzība 43 162 28 916 66,99 

Kopā 920 296 628 815 68,33 

Autoceļu (ielu) 

fonds 

94,15% 

Dabas resursu 

nodoklis 

5,85% 
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Līdzekļu atlikums gada beigās 14 230 307 473 2160,74 

Pavisam kopā 934 526 936 288 100,19 

 

Pēc 15. tabulā apkopotajiem datiem, var secināt, ka Alūksnes novada pašvaldības 

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

2017. gada beigās. 

Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta izdevumu un naudas 

līdzekļu struktūra atspoguļota 13. attēlā. 

 

 
13. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta izdevumu pēc 

funkcionālām kategorijām izpildes un naudas līdzekļu struktūra 

  

Pēc 13. 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 lielākais, ir naudas līdzekļu atlikums 2017. gada 

beigās.  

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2018. gada izdevumu plāns apkopots 16. tabulā. 

 

16. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2016. un 2017. gada izdevumu izpilde un 

2018. gada izdevumu plāns (euro) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2018. gadam 2016. gads 2017. gads 

Ekonomiskā darbība 577 132 599 899 902 959 

Vides aizsardzība 51 707 28 916 50 491 

Kopā  628 839 628 815 953 450 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 290 446 307 473 14 230 

Pavisam kopā 919 285 936 288 967 680 

 

Pēc 16. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2017. gadā izdevumi ir gandrīz 

2016. gada apjomā. 

 Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 17. tabulā. 

 

  

Ekonomiskā 

darbība 

64,07% 

Vides 

aizsardzība 

3,09% 

Līdzekļu 

atlikums 

perioda 

beigās 

32,84% 
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17. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas (euro, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Plāns 

2017. gadam 

Izpilde 

31.12.2017. % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 706 116 537 212 76,08 

Atalgojums 8 287 7 710 93,04 

VSAOI un sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 1 972 1 819 92,24 

Pakalpojumi 652 483 494 842 75,84 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 5000 43 374 32 841 75,72 

Pamatlīdzekļu veidošana 214 180 91 603 42,77 

Kopā 920 296 628 815 68,33 

 

Savukārt, Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta izdevumu 

izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas atspoguļota 14. attēlā. 

 

 
14. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta izdevumu izpildes 

struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas 

 

 Pēc 14. attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka Alūksnes novada pašvaldības 

2017. gada speciālā budžeta izdevumu izpildes lielākais īpatsvars ir pakalpojumu izdevumiem 

– 78,69%, nākamie izdevumi pēc īpatsvara lieluma ir pamatkapitāla veidošanai – 14,57%.  

 Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2018. gada izdevumu plāns pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopots 18. tabulā. 

 

18. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2016. un 2017. gada izdevumu izpilde 

un 2018. gada plāns (euro) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2018. gads 2016. gads 2017. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 447 056 537 212 703 004 

Atalgojums 5 605  7 710  7 810 

VSAOI  1 247 1 819 1 881 

Pakalpojumi 408 792 494 842 653 727 

Atalgojums  

1,23% 
VSAOI un sociāla 

rakstura pabalsti, 

kompensācijas  

0,29% 

Pakalpojumi 

 78,69% 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, 

preces inventārs, 

ko neuzskaita kodā 

50000 

5,22% 

Pamatlīdzekļu 

veidošana  

14,57% 
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Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 31 412 32 841 39 586 

Pamatlīdzekļu veidošana 181 783 91 603 250 446 

Kopā 628 839 628 815 953 450 

 

 2017. gadā no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda izdalīti 

50 562 EUR, tajā skaitā pašvaldības autoceļa “V-396-Jaunās mājas” Malienas pagastā 

atjaunošanai 40 664 EUR, pašvaldības autoceļa “Rožukalns-Ziemeļi” Zeltiņu pagastā lietavu 

izraisīto avārijas seku novēršanai (30% apmērā no objektam radīto zaudējumu apmēra) 

1 778 EUR, pašvaldības tiltu galvenās inspekcijas veikšanai 9 898 EUR. 

2.3. Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi) 
 

Ieņēmumu daļa 

 

2017. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumi plānoti 12 078 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 12 198 EUR jeb 

100,99%. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2017. gada sākumā 

17 597 EUR apmērā. 

19. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumu izpilde (euro, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 

2017. gadam 

Izpilde 

31.12.2017. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 3 950 3 950 100,00 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 8 128 8 248 101,48 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 12 078 12 198 100,99 

 
Līdzekļu atlikums gada sākumā 17 597 17 597 100,00 

Pavisam kopā 29 675 29 795 100,40 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumu struktūra atspoguļota 15. attēlā. 

 



 

 

50 

 

 
15. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta 

(ziedojumi un dāvinājumi) ieņēmumu struktūra 

  

 Pēc 15. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2017. gadā dāsnākie ziedotāji bija 

fiziskās personas, kuru ziedojumu īpatsvars veido 27,68% no 2017. gadā pieejamiem 

ziedojumiem.  

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) divu gadu 

ieņēmumu izpilde un 2018. gada ieņēmumu plāns apkopots 20. tabulā. 

 

20. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 2016. un 

2017. gada ieņēmumu izpilde un 2018. gada ieņēmumu plāns (euro) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2018. gadam 2016. gads 2017. gads 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 8 200 3 950 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 2 202 8 248 0 

Kopā  10 402 12 198 0 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 17 985 17 597 24 021 

Pavisam kopā 28 387 29 795 24 021 

 

Izdevumu daļa 

  

 2017. gadā saņemtie ziedojumi izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķiem un sagrupēti 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā 

budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 16. attēlā. 

Juridisko 

personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi  

13,26% 

Fizisko 

personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi 

27,68% 

Līdzekļu 

atlikums gada 

sākumā 

59,06% 
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16. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) izdevumu izpildes struktūra pēc funkcionālajām kategorijām  

 

Pēc 16. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka ziedojumi izlietoti galvenokārt 

pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai – 34,71% (ziedojumi Alūksnes pilsētas kapsētas 

labiekārtošanai), atpūtai, kultūrai un reliģijai – 34,01% (ziedojumi sporta un kultūras 

pasākumiem), izglītībai – 31,28% (ziedojumi izglītības iestādēm). 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) divu gadu 

izdevumu izpilde un 2018. gada izdevumu plāns pēc funkcionālām kategorijām apkopots 

21. tabulā. 

21. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2016. un 2017. gada izdevumu izpilde un 2018. gada izdevumu plāns (euro) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2018. gadam 2016. gads 2017. gads 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 4 228 2 004 14 156 

Atpūta, kultūra un reliģija 3 280 1 964 2 532 

Izglītība 3 282 1 806 7 116 

Sociālā aizsardzība 0 0 217 

Kopā  10 790 5 774 24 021 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 17 597 24 021 0 

Pavisam kopā 28 387 29 795 0 

 

 

  

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

34,71% 

Atpūta, kultūra 

un reliģija 

34,01% 

Izglītība 

31,28% 
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3. PERSONĀLS 
 

Alūksnes novada pašvaldības iestādēs vidējais strādājošo skaits 2017. gadā bijis 1140. 

Pašvaldības administrācijā pārskata gada janvārī un decembrī bija 66 amata vietas, arī 

vidējais darbinieku skaits administrācijā bija 66, tajā skaitā 53 sievietes un 13 vīrieši. 

2017. gadā Alūksnes novada dome pieņēmusi lēmumu no 2018. gada 1. janvāra 

likvidēt 3 grāmatveža-uzskaitveža amata vietas pašvaldības administrācijas Grāmatvedības 

nodaļā ar darba vietām Jaunlaicenē, Malienā un Liepnā un 2 nodokļu administratoru amata 

vietas ar darba vietām Jaunalūksnē un Alsviķos, un izveidot divas nodokļu administratoru 

amata vietas administrācijā Alūksnē. 

52 darbiniekiem pašvaldības administrācijā ir augstākā izglītība, tajā skaitā 14 

strādājošajiem maģistra grāds, 14 darbiniekiem vidējā izglītība. 
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4. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI 
 

 Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība 2017. gada beigās 

bija 38 866 329 EUR, tajā skaitā: 

1) SIA “Alūksnes nami” turējumā nodotās ēkas un būves – 416 975 EUR, 

2) dzīvojamās ēkas – 0 EUR, 

3) nedzīvojamās ēkas – 16 791 318 EUR, 

4) transporta būves – 13 220 277 EUR, 

5) zeme – 3 723 260 EUR, 

6) inženierbūves – 3 638 801 EUR, 

7) pārējais nekustamais īpašums – 1 075 698 EUR. 

 

 
17. attēls. Pašvaldības nekustamo īpašumu bilances salīdzinājums 2017. gadā un 

iepriekšējos divos gados (euro) 

 

2017. gadā zemesgrāmatā reģistrēti šādi Alūksnes novada pašvaldības īpašumi: 

 

Zemes īpašumi: 

 

1) Darba iela, Alūksnē, 

2) Pleskavas iela, Alūksnē, 

3) Rīgas iela 9A, Alūksnē, 

4) Annas iela 6A, Alūksnē, 

5) “Iebrauktuve”, Alūksnē, 

6) Dīķa iela 50, Alūksnē, 

7) Rūpniecības iela 6A, Alūksnē, 

8) “Centrs 2”, Alsviķu pagastā, 

9) “Grantiņi”, Alsviķu pagastā, 

10) “Melnupīte”, Alsviķu pagastā, 

11) “Burbuļi”, Alsviķu pagastā, 

12) “Meisteri”, Alsviķu pagastā, 

13) “Krūmiņi”, Jaunalūksnes pagastā, 

14) “Zaļumi”, Jaunalūksnes pagastā, 

15) “Melzobi”, Jaunalūksnes pagastā, 

16) “Upmalas”, Jaunannas pagastā, 

17) Ceļš “V383-Galdusalas”, 

Jaunlaicenes pagastā, 

18) “Prieduļeva”, Liepnas pagastā, 

19) “Palienes”, Liepnas pagastā, 

20) “Laipiņi”, Liepnas pagastā, 

21) “Rudzīši”, Malienas pagastā, 

22) “Smilgas”, Mālupes pagastā, 

23) “Medņurieksti”, Mārkalnes 

pagastā, 

24) “Orloši”, Pededzes pagastā, 

25) “Ķieģeļnīca”, Veclaicenes pagastā, 

26) “Skabīši”, Veclaicenes pagastā, 

27) “Zeltkalni 1”, Zeltiņu pagastā, 

28) “Loki”, Ziemera pagastā, 

SIA

"Alūksnes

nami"

turējumā

nodotās ēkas

un būves

Nedzīvojamās

ēkas

Transporta

būves
Zeme Inženierbūves

Dzīvojamās

ēkas

Pārējais

nekustamais

īpašums

2017. gads 416975 16791318 13220277 3723260 3638801 0 1036167

2016. gads 416665 15802437 11428026 3647415 3412289 160 1036167

2015. gads 624469 16143656 12349465 3730655 3272516 0 1050460
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29) “Pļavas”, Ziemera pagastā, 30) “Jaunģeiķi”, Ziemera pagastā; 

 

Būvju, dzīvokļu īpašumi: 

 

1) Jāņkalna iela 49, k-2-27, Alūksnē, 

2) Pils iela 38-33, Alūksnē, 

3) Bērzu iela 7-18, Alūksnē, 

4) Bērzu iela 7-50, Alūksnē, 

5) Helēnas iela 55k-2-50, Alūksnē, 

6) Rūpniecības iela 1A, Alūksnē 

(ražošanas un noliktavas ēka), 

7) “Kalmes 2”-2, Jaunalūksnes 

pagastā, 

8) “Kalmes 2”-3, Jaunalūksnes 

pagastā, 

9) “Kalmes 2”-4, Jaunalūksnes 

pagastā, 

10) “Lejas”-8, Jaunalūksnes pagastā, 

11) “Dārziņi”-16, Jaunlaicenes pagastā, 

12) “Dārziņi”-19, Jaunlaicenes pagastā, 

13) “Dārziņi”-23, Jaunlaicenes pagastā, 

14) “Ezeriņi”, Annas pagastā (kapliča), 

15) “Pīlādži”, Mālupes pagastā 

(estrāde), 

16) “Lakstīgalas”, Mārkalnes pagastā 

(nojume). 
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5. TERITORIJAS PLĀNOŠANA 

5.1. Investīcijas teritorijas attīstībā 
 

 Ārvalstu tiešās investīcijas Alūksnes novada uzņēmumu pamatkapitālā 2017. gada 

beigās sastādīja 1 803 268,37 EUR. Lielākais investīciju apjoms bijis no Igaunijas Republikas 

(51%) un Dānijas Karalistes (34%).  Pārskata gadā notikušas 16 investīciju ieguldīšanas un 

izņemšanas darbības, kas par 550 634,21 EUR palielinājis kopējo  ārvalstu investīciju apjomu 

(LURSOFT statistikas dati). 

2017. gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti kopā 44 objekti par summu 

10 445 066,91 EUR, t.sk. privātajā sektorā – 10 būves par 270 350 EUR, juridiskajām 

personām – 18 objekti par kopējo summu 4 570 855,19 EUR. Pašvaldība 2017. gadā 

ekspluatācijā nodevusi 16 objektus par summu 5 603 861,72 EUR. 

 

 
18. attēls. Ekspluatācijā nodoto būvju vērtības salīdzinājums 2017. gadā un 

iepriekšējos divos gados (euro) 

 

Lielākie pašvaldības infrastruktūras ieguvumi 2017. gadā ir uzņēmējdarbības attīstībai 

izveidotā industriālā teritorija ar ražošanas ēku Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē un industriālā 

teritorija ar elektrības pieslēguma iespējām Jaunlaicenes pagastā, Rūpniecības, Ganību, Rīgas, 

Lāčplēša, Vējakalna, Rijukalna un Torņa ielu pārbūve, kā arī pašvaldības autoceļu 

“Franciskopole-Kavaci” Liepnas pagastā, “Atte-Lejas” Annas pagastā, “Ausēji-Garjuri” un 

“Garjuri-Lašķi” Jaunalūksnes pagastā, “Pļevna-Stuburova” Pededzes pagastā, “Karvas 

pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers” Alsviķu pagastā pārbūve. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai rekonstruēts Tempļakalna Paviljons – 

rotonda, publisko teritoriju attīstībai – labiekārtota pludmales un piknika teritorija un 

uzbūvēta multifunkcionāla servisa ēka Pilssalā. Ar valsts budžeta līdzfinansējumu īstenota 

Pilssalas stadiona skrejceļa seguma rekonstrukcija, Pilssalas infrastruktūras attīstība un 

Alūksnes Tempļa kalna pilskalna arheoloģiskās izpētes projekta realizācija, Rīgas ielas 

pārbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rijukalna un Vējakalna ielā. Kopējais valsts 

budžeta mērķdotācijas apjoms infrastruktūras uzlabošanā - 318 876,14 EUR. 

 

  

1743274 

808652 

4570855 

601214 321604 270350 

8031559 

201734 

5603861 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2015. gads 2016. gads 2017. gads

Juridiskas personas

Privātpersonas

Pašvaldība, t.sk. pašvaldības kapitālsabiedrības



 

 

56 

 

5.2. Attīstības plānošanas dokumenti 
 

Alūksnes novada pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas 

dokumenti: 

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

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

stratēģiskos mērķus, perspektīvo ekonomisko specializāciju un telpisko struktūru;  

2) Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, apstiprināts 2015. gada 

27. augustā, izdoti  saistošie noteikumi  Nr.14/2015 “Alūksnes novada teritorijas 

plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa” (stājušies spēkā 11.11.2015.). Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā 

attēlotas funkcionālās zonas, aizsargjoslas, citi aprobežojumi, kā arī ciemu robežas, 

savukārt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikti katras 

funkcionālās zonas izmantošanas un apbūves nosacījumi; 

3) Alūksnes novada attīstības programma 2011.-2017. gadam, apstiprināta 2011. gada 

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

plānus, kā arī tās īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu. Pārskata gadā trīs 

reizes - 25.05.2017., 28.06.2017. un 28.09.2017. ar Alūksnes novada domes 

lēmumiem aktualizēts programmas Investīciju plāns 2015.-2017. gadam. 

Plānošanas dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā 

“Pašvaldība/Dokumenti”, kā arī Telpiskās plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 

https://tapis.gov.lv. 

2017. gadā uzsākta jaunās Alūksnes novada attīstības programma 2018.-2022. gadam 

izstrāde. 

 
19. attēls. Pārskata gadā ar fokusgrupu diskusijām sākta Alūksnes novada attīstības 

programmas izstrāde 
  

http://www.aluksne.lv/
https://tapis.gov.lv/
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6. PROJEKTI 
  

Šajā pārskata sadaļā apkopota informācija par to, kādus projektus 2017. gadā 

sagatavojusi un īstenojusi Alūksnes novada pašvaldība, tās iestādes un pagastu pārvaldes. 

 

Alūksne 

 

1) 2017. gadā pabeigts 2016. gadā iesāktais projekts “Lāčplēša, Vējakalna un 

Rijukalna ielu pārbūve”, kas realizēts sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. Kopējās projekta 

izmaksas 364 108,40 EUR, t. sk. ministrijas finansējums - 81 376,14 EUR. Projekta ietvaros 

veikta Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielu pārbūve, ūdensvada un kanalizācijas izbūve 

Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve Vējakalna ielā. Tāpat projektā uzstādīti jauni parka soli, 

atkritumu urna, parka ieejas informatīvais stends, norāžu stabi un norādes. Parka ieejas 

informācijas stenda rotājums izstrādāts analogs vēsturisko zudušo ampīra stila vārtu pārsedzes 

rotājumam.  

 

 
20. attēls. Lāčplēša ielas asfaltēšana 

 

2) Pārskata gadā realizēts projekts “Pludmales un piknika teritorijas 

labiekārtošana Pilssalā”. 

 

 
21. attēls. Pludmales teritorijas labiekārtojums Pilssalā 

 

Projektā izbūvēta smilšu pludmale, kas pieguļ ezera krasta līnijai, un ūdenī veidota kā 

peldzona ar atsevišķu zonu bērniem. Smilšu zonā izvietotas divas ģērbtuves. Pludmali no 

zaļās zonas atdala koka klāji. Ziemeļos izbūvēts koka klājs līdz ūdenim, bet dienvidos – koka 

platforma uz koka pāļiem ar laipas turpinājumu ūdenī. Rietumu pusē gar pludmali izveidota 

multifunkcionāla pastaigu zona ar apgriešanās laukumu noslēgumā. Pastaigu ceļš izbūvēts no 
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cietā seguma, labajā pusē gar to izveidota koka josla, uz kuras izveidotas atpūtas vietas ar 

soliņiem un atkritumu urnām. Izveidota piknika zona ar nojumi, divām ugunskura vietām un 

atsevišķi izvietotiem piknika galdiem. Projekta kopējās izmaksas 127 821,65 EUR. 

 

3) No valsts budžeta programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 

pašvaldībai piešķirts finansējums projektam „Stadiona skrejceļa seguma rekonstrukcija” - 

uzklāts ūdens necaurlaidīgs poliuretāna pārklājums stadiona skrejceļam, kā arī marķējums, 

labiekārtoti divi tāllēkšanas sektori, uzstādot atspēriena dēlīšus, piezemēšanās laukuma 

apmales, smilšu ķērājus, labiekārtoti lodes grūšanas un kārtslēkšanas sektori, ierīkots āra 

trenažieru laukums. Projekta kopējās izmaksas 309 704,76 EUR, tai skaitā valsts mērķdotācija 

70 000,00 EUR. 

 

 
22. attēls. Jaunais Pilssalas stadiona skrejceļa pārklājums 

 

4) Pašvaldība kā sadarbības partneris pārskata gadā turpinājusi darboties Eiropas 

Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektā “Vidzeme iekļauj”. Projekta mērķis ir palielināt 

Vidzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. 

2017. gadā izvērtētas individuālās vajadzības projekta mērķa grupai un izstrādāti atbalsta 

plāni, norisinājusies deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde. Projekta kopējais budžets ir 

4 331 134 EUR, tajā skaitā ESF finansējums – 3 681 463,90 EUR un valsts budžeta 

finansējums – 649 670,10 EUR. 

 

5) Pārskata gadā turpinājusies ESF projekta “PROTI un DARI!” īstenošana. Projekta 

finansējuma saņēmējs ir JSPA, kura projektu īsteno sadarbībā ar pašvaldībām, kas iesaista 

pašvaldību stratēģiskos partnerus. Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 

gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā 

bezdarbnieki. Projekta mērķis: attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai 

skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai 

nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta kopējais finansējums ir 8 999 975,19 EUR, 

tajā skaitā ESF finansējums 7 649 978,91 EUR un valsts budžets – 1 349 996,28 EUR. 

 

6) 2017. gadā turpinājušās sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju īstenotā projekta 

“CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism 

Actions” (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām) 

aktivitātes, ko ar līdzfinansējumu atbalstījusi programma “Interreg Europe”. Pārskata gadā 

vienam pašvaldības pārstāvim bija iespēja piedalīties pieredzes braucienā uz Zviedriju, kur 

notika projekta seminārs “Industriālā mantojuma izmantošana tūrisma vajadzībām” un bija 
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iespēja iepazīt Zviedrijas pieredzi bijušo industriālo teritoriju revitalizācijā un izmantošanā. 

Gūtā pieredze un atziņas tika nodotas tālāk darba seminārā Sedā, Latvijā. Projekta kopējais 

budžets ir 1 771 775 EUR, no tiem Alūksnes novada pašvaldības daļa ir 12 854 EUR, no 

kuriem pašvaldības līdzfinansējums - 1 928 EUR. 

 

7) Pārskata gadā uzsākts ERAF specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) 

5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām” projekts “Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstības 1. kārta”. Projektā uzlabota industriālajai zonai pieguļošā ielu 

infrastruktūra, pārbūvējot Rūpniecības un Ganību ielas posmu. Jaunizveidotā industriālā 

teritorija aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – 

elektroapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētā industriālā ēka sastāv no 

ražošanas un noliktavas telpām 876,5 m
2
 platībā, kā arī biroja un tehniskajām telpām 115,1 

m
2
 platībā. Ēkas kopējā platība ir 991,6 m

2
. Šī teritorija uzņēmējam nodota izsoles kārtībā un 

2017. gada 15. decembrī noslēgts nomas līgums ar nomnieku - SIA “LINDEN”. Kopējās 

projekta izmaksas 2 156 396,88 EUR, t. sk. ERAF 1 718 432,67 EUR, valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām 90 999,95 EUR, pašvaldības finansējums 212 189,45 EUR un privātais 

finansējums 134 774,81 EUR.  

 

 
23.-24. attēli. Industriālā ēka Rūpniecības ielā 

 

8) Pārskata gadā turpināta ERAF SAM 5.4.1. “Antropogēno slodzi mazinošas 

infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta “Aizsargājamo 

ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un 

pieejamības nodrošināšanai” īstenošana. Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu 

kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū 

“Veclaicene”, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši 

aizsargājamiem biotopiem un sugām. Projekta partneris ir Apes novada dome. Kopējās 

projekta izmaksas 1 204 700,00 EUR, t. sk. ERAF 500 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām 88 235,30 EUR, neattiecināmie izdevumi 616 464,70 EUR.  

 



 

 

60 

 

 
25. attēls. Treileru laukuma izbūve pie Veclaicenes pagasta pārvaldes ēkas sākta pārskata 

gada rudenī 

 

8) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. SAM “Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros pārskata gadā uzsākts ieviest projektu 

“Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes 

ciemā”. Projekta ietvaros 2017. gadā izbūvēts izgaismots cietā seguma laukums 4730 m
2
 

platībā ar 20 kV elektroenerģijas pieslēgumu ar vienlaicīgi iespējamo maksimālo slodzi 

600 kW. Laukums ar elektroenerģijas pieslēgumu nomas tiesību izsoles kārtībā nodots 

SIA “CEWOOD”. 2018. gadā plānots projekta ietvaros pārbūvēt pašvaldības autoceļa “V383-

Galdusalas” posmu. Kopējās projekta izmaksas ir 507 001,97 EUR, tajā skaitā ERAF līdzekļi 

– 319 320,55 EUR, valsts budžeta dotācija – 35 358,91 EUR un pašvaldības finansējums – 

152 322,51 EUR. 

 

9) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. SAM “Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros pārskata gadā uzsākta projekta 

“Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā” ieviešana. Multifunkcionālā servisa ēka 

247,3 m
2
 platībā paredzēta pašvaldības aģentūras “ALJA” vajadzībām, kā arī daļa telpu 

nomas tiesību izsoles kārtībā tiks nodota uzņēmējdarbības veikšanai. Līdz ar ēkas izbūvi 

labiekārtota arī teritorija 5280 m
2
 platībā – izbūvēta daudzlīmeņu sēdzona, koka platforma ar 

pagarinājumu ūdenī uz pontoniem, koka laipa, dzelzbetona platforma, betona bruģakmens 

laukumi un celiņi, grantētie celiņi, kā arī ierīkota zaļā zona un puķu dobe. Kopējās projekta 

izmaksas ir 853 909,59 EUR, tajā skaitā ERAF – 197 610,45 EUR, valsts budžeta dotācija – 

10 461,73 EUR un pašvaldības finansējums – 645 837,41 EUR. 
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26. attēls. Multifunkcionālā servisa ēka Pilssalā 

 

10) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. SAM “Uzlabot 

pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības 

un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” ietvaros uzsākta projekta “Dzīvo 

vesels Alūksnes novadā!” īstenošana. 2017. gadā vairākās teritorijās novadā norisinājušās 

vingrošanas nodarbības dažādām mērķgrupām, specializētas nodarbības cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem, joga un nūjošana. Jaunannā organizētas aktivitātes dažādu 

sporta veidu apgūšanai, netradicionālu sporta veidu un galda spēļu popularizēšanai. Notikušas 

ūdens vingrošanas nodarbības grūtniecēm, mūzikas terapijas nodarbības personām ar 

invaliditāti. Pārskata gadā organizēti divi tautas sporta pasākumi: Zeltiņu pagastā krosa 

skriešanas seriāla pasākums “Mizojam, ka prieks” četros posmos un ģimeņu sporta un atpūtas 

diena pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, kā arī nometne “Kusties vesels!” jauniešiem 

vecumposmā no 12 līdz 17 gadiem. Rudenī 1. klašu skolēniem norisinājušās profilaktiskas 

nodarbības stājas uzlabošanai, savukārt 6. klašu skolēniem organizētas peldēšanas nodarbības 

Balvu Sporta skolas peldbaseinā. Kopējās projekta izmaksas ir 198 088,00 EUR, tajā skaitā 

ESF finansējums - 168 374,80 EUR, valsts budžeta finansējums - 29 713,20 EUR.  

 

11) Uzsākta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena 

“Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. SAM “Saglabāt, aizsargāt un 

attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus”, projekta 

“Gaismas ceļš caur gadsimtiem” realizācija. Projekta mērķis - atjaunot un attīstīt septiņus 

valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus - Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-

rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, kā arī Cesvaines pili 

Cesvaines novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēliski luterisko 

baznīcu Smiltenes novadā, saglabājot to kultūrvēsturisko vērtību un piedāvājot jaunus un 

inovatīvus pakalpojumus, lai radītu kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību un 

veicinātu vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona ekonomisko attīstību. 2017. gadā restaurēts 

Paviljons – rotonda Tempļakalna parkā, uzsākta stacijas šķūņa pārbūve, Mauzoleja 

restaurācija un divu piestātņu izbūve Alūksnes ezerā. Pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanai vēsturiskajos parkos izbūvēta jauna infrastruktūra - divas laivu piestātnes 

Alūksnes ezerā. Projekta kopējās izmaksas 4 231 668,41 EUR, tai skaitā ERAF 

līdzfinansējums 1 878 000,00 EUR, attiecināmais pašvaldību budžeta finansējums 217 

488,98 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 89 066,90 EUR, privātās attiecināmās 

izmaksas 24 855,88 EUR. Pašvaldību un draudzes līdzfinansējums 2 022 256,65 EUR. 
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27. attēls. Projektā “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” veikta rotondas restaurācija 

 

12) Pārskata gadā uzsākta Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas 

projekta “Bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā/Zaļais 

dzelzceļš” īstenošana. Projekta mērķis ir radīt jaunu tūrisma maršrutu, izmantojot kādreizējās 

šaursliežu dzelzceļa veidotās līnijas Dienvidigaunijā un Vidzemē. Alūksnes novada 

pašvaldība ir viens no 24 projekta partneriem, vadošais projekta partneris ir Vidzemes 

Tūrisma asociācija. 2017. gadā veikta bijušo dzelzceļa līniju apzināšana un maršruta 

plānošana. Alūksnē norisinājies pirmais pārrobežu projekta darba seminārs “Zaļie dzelzceļi 

lauku teritorijās – Eiropas pieredze un iespējas attīstībai”. Izstrādāta projekta vizuālā 

identitāte, sagatavoti pirmie tūrisma materiāli – maršruta karte trīs valodās. Projekta budžets ir 

1 174 938,10 EUR, Igaunijas – Latvijas programmas atbalsts - 998 697,36 EUR, Alūksnes 

novada pašvaldības projekta budžets - 27 300,00 EUR, Igaunijas-Latvijas programmas 

finansējums 23 205,00 EUR. 

 

13) Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas ietvaros 2017. gadā uzsākta 

projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” īstenošana. Projekta mērķi ir paaugstināt 

zināšanas par enerģijas ikdienas patēriņu, veicināt enerģijas taupīšanu mājsaimniecībās un 

kopienās, paaugstināt izpratni par enerģiju skolās un iepazīstināt ar interaktīvām “mācīties 

darot” mācīšanas metodēm, kā arī veicināt inovatīvus un gudrus risinājumus un labās prakses 

piemērus enerģijas efektīvai izmantošanai. 2017. gadā izstrādāts metodiskais materiāls 

Enerģijas pulciņa darba organizēšanai četrās projekta pilotskolās, tostarp Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Lai organizētu pulciņa darbu, skolai iegādāts nepieciešamais 

aprīkojums – mērinstrumenti un materiāli eksperimentu veikšanai, savukārt enerģijas 

taupīšanas demonstrēšanai mājsaimniecībām aprīkots mājturības kabinets, iegādājoties 

mūsdienīgu virtuves tehniku. Alūksnes pilsētas svētku laikā organizēts sabiedrības 

informēšanas pasākums iedzīvotājiem par enerģijas taupīšanu. Izveidota projekta mājaslapa, 

uzsākta mājsaimniecību enerģijas patēriņa uzskaite, iesaistot pirmās piecas mājsaimniecības, 

izstrādāti informatīvie materiāli – padomi enerģijas efektīvākai lietošanai. Projekta kopējais 

budžets 289 730 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 246 270 EUR, Alūksnes novada 

pašvaldības budžets – 59 160 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 50 286 EUR.  

 



 

 

63 

 

 
28. attēls. Enerģijas dienas pasākumā Rougē 

 

14) 2017. gada nogalē iesniegts projekts “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes 

novada pašvaldības administratīvajā ēkā” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām 

sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās” ietvaros. Projekta mērķis ir samazināt pašvaldības administratīvo ēku 

primārās enerģijas patēriņu un sekmēt uzturēšanas izdevumu samazināšanos, veicot 

pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, energoefektivitātes paaugstināšanas 

darbus. Vienlaikus tiks veikti funkcionāli un vizuāli uzlabojumi pašvaldības administratīvajā 

ēkā un pieguļošajā teritorijā. 

 

Alsviķu pagasts 

 

1) Pārskata gadā ekspluatācijā nodots pārbūvētais pašvaldības autoceļš “Karvas 

pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers”. Projekts realizēts ELFLA atklātā 

projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2017.-2020. gadam 

pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Projekta laikā izrakti 

un iztīrīti sāngrāvji, noņemts nomaļu uzaugums, izbūvētas nobrauktuves un caurtekas, 

pastiprināts ceļa segums. Pārbūvēts arī pašvaldības autoceļa posms Māriņkalns-Karva 

Ziemera pagasta administratīvajā teritorijā 67 metru garumā un iebūvēta metāla caurteka. 

Projekta kopējās izmaksas ir 376 803,19 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 

312 497,78 EUR, ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā 281 248,00 EUR, pārējais - 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums. 

 

 
29. attēls. Pārbūvēts ceļš “Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers” 

Alsviķu pagastā 
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2) ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros īstenots projekts “Saule brida rudzu 

lauku…”. Projektā iegādāta apskaņošanas aparatūra Alsviķu kultūras namam, projektors, 32 

tērpu komplekti amatierkolektīviem. Izveidots koncertuzvedums “Saule brida rudzu lauku…”, 

kas bijis vērojams Jaunannas, Jaunlaicenes, Pededzes pagastu tautas namos un Alūksnes 

Kultūras centrā. Projekta kopējās izmaksas ir 10 181,70 EUR. 

 

Annas pagasts  

 

1) Pārskata gadā īstenots projekts “Pašvaldības autoceļa Atte-Lejas pārbūve”, 

pārbūvējot minēto ceļu 3,46 km garumā. Projekts realizēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 121 115,41 EUR, no tā ELFLA finansējums 

101 045,12 EUR un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 20 070,29 EUR. 

 

 
30. attēls. Annas pagastā pārbūvēts pašvaldības autoceļš “Atte-Lejas” 

 

2) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 

“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īstenots projekts “Sportosim kopā ar 

prieku!”. Projekta rezultātā Annas sporta centrā izremontēta telpa un iegādāti četri trenažieri, 

daudzfunkcionāli spēļu, novusa un tenisa galdi. Projekta kopējās izmaksas ir 11 016,96 EUR, 

no tā ELFLA finansējums ir 9915,26 EUR, bet 1101,70 EUR - Alūksnes novada pašvaldības 

finansējums. 

 

 
31. attēls. Izremontēta telpa un aprīkota ar ierīcēm aktīvai brīvā laika pavadīšanai 
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3) No Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014.-2017. gadam līdzekļiem Annas pagasta 

pārvalde realizējusi projektu “Annas sporta centra remonts un piekabes iegāde pagasta 

komunālās saimniecības vajadzībām”, izlietojot līdzekļus 4016,00 EUR apmērā. Projektā 

paveiktais: sporta centra jumta remonts un daļēja jumta tekņu izbūve, sporta centra 

ugunsdzēsības dīķu tīrīšana un piekabes iegāde pagasta komunālās saimniecības vajadzībām. 

 

Ilzenes pagasts 

 

2017. gadā Ilzenes pagasta pārvalde realizējusi projektu „Inventāra un aprīkojuma 

iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē”, lai nodrošinātu tautas sporta tradīciju tālāku 

attīstību Ilzenes pagastā un uzlabotu pasākumu kvalitāti. Projekts īstenots ar ELFLA atbalstu 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projektā iegādāti 2 strāvas ģeneratori 

brīvdabas pasākumu apskaņošanai, teritorijas izgaismošanai, kā arī āra dušas un starta/finiša 

arkas darbības nodrošināšanai sacensībām. Iegādāts portatīvais dators sacensību organizatoru 

sekretariāta darbam, 10 rācijas, 3 pārvietojamas nojumes sporta sacensību norises 

nodrošināšanai, kā arī 2 galvas un 4 akustiskie mikrofoni. Projekta kopējās izmaksas 

10 390,81 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 9351,73 EUR, Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums 1039,08 EUR (10%). 

  

 
32. attēls. Ilzenes pagastā iegādāts dažāda veida aprīkojums un inventārs, tai skaitā nojumes  

pasākumu norises nodrošināšanai 

 

Jaunalūksnes pagasts 

 

1) Pārskata gadā īstenots projekts “Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un 

“Garjuri-Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novadā”, kas atbalstīts ELFLA 

atklāta projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Pašvaldības autoceļiem projekta laikā sakārtota ūdens novadīšanas sistēma – izbūvētas 

caurtekas un izrakti grāvji, izveidotas nobrauktuves uz privātīpašumiem, uzlabots ceļa 

virskārtas segums.  Pārbūve veikta 3,516 km garumā autoceļam “Auseji-Garjuri” un 2,95 km 

garumā ceļam “Garjuri-Lašķi”. Projekta kopējās izmaksas ir 246 858,87 EUR, no tām 

publiskais finansējums 143 990,00 EUR. 
 

2) Īstenots LEADER programmas projekts “Disku golfs Mežiniekos”. Projekta 

ietvaros ziemas sporta centra “Mežinieki” teritorijā izveidota 9 grozu disku golfa trase, 



 

 

66 

 

uzstādīti disku ķērājgrozi un starta (izmešanas) laukumi ar mākslīgo segumu, informācijas 

stends un veikti teritorijas sakopšanas darbi. Projekta kopējās izmaksas ir 13 070,00 EUR, 

publiskais finansējums 9 140,75 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 

4 139,42 EUR. 

 

Jaunannas pagasts 

 

1) Pārskata gadā uzsākta ELFLA projekta “Pašvaldības autoceļa Rūķīši-Gribažas 

pārbūves 1. kārta” realizācija ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir 146 708,18 EUR. 

 

2) No Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014.-2017. gadam līdzekļiem Jaunannas pagasta 

pārvalde realizējusi projektu “Vides uzlabošana Jaunannas pagasta iestādēs”, izlietojot 

14 005,00 EUR. Projektā izveidots bruģakmens segums pie Jaunannas pagasta pārvaldes ēkas 

un Jaunannas Tautas nama, Jaunannas pagasta pārvaldes ēkai nomainīti logi. 

 

 
33. attēls. Pie Jaunannas pagasta pārvaldes un tautas nama ēkām ieklāts bruģakmens 

segums, pagasta pārvaldes ēkai nomainīti logi 

 

Jaunlaicenes pagasts 

 

1) Jaunlaicenes pagasta pārvalde pārskata gadā īstenojusi LEADER programmas 

atbalstīto projektu “Stāsti par Jaunlaicenes parku un tā dvēselīti”. Projekta ietvaros atjaunota 

Jaunlaicenes muižas parka estrādes grīda un soli, kā arī uzstādīti 11 informatīvie stendi parka 

teritorijā. Projekta kopējās izmaksas – 13 134,76 EUR, no tā LEADER finansējums – 

11 821,29 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 1 313,47 EUR.  

 



 

 

67 

 

 
34. attēls. Jaunlaicenes muižas parkā jauni soli 

 

2) Jaunlaicenes muižas muzejs 2017. gadā īstenojis VKKF atbalstīto projektu 

“Nacionālā muzeju krājuma izpētes un izpētes rezultātu nodrošināšana Alūksnes novada 

pašvaldības Jaunlaicenes muižas muzeja izstādē „Baltā smilšu kalniņā””. Projekta ietvaros 

muzejā izveidota izstāde “Baltā smilšu kalniņā”. VKKF tās tapšanu atbalstījis ar 

3 000,00 EUR finansējumu. 

 

 
35.-36. attēli. Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis izstādi “Baltā smilšu kalniņā” 

         

Kalncempju pagasts  

 

1) 2017. gadā realizēts ELFLA projekts “Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai 

Kalncempjos” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 

“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Iegādāti un pie pagasta pārvaldes ēkas 

uzstādīti 3 āra trenažieri, kā arī novusa un tenisa galds brīvā laika pavadīšanai telpās. Projekta 

kopējās izmaksas ir 5390,09 EUR, no tā ELFLA finansējums ir 4851,08 EUR, bet 

539,01 EUR Alūksnes novada pašvaldības finansējums.  

 

 

 



 

 

68 

 

 
37. attēls. Jauni trenažieri Kalncempju pagasta iedzīvotājiem 

 

2) No Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014.-2017. gadam līdzekļiem Kalncempju pagasta 

pārvalde realizēja projektu “Publiskās infrastruktūras uzlabošana Kalncempju pagastā”, 

izlietojot 20 000,00 EUR, kura ietvaros veikts pašvaldības autoceļu “Ate-Augstiekalni-

Niedras” un “Cempji-Malaci” atsevišķu posmu remonts.  

 

3) Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs pārskata gadā realizējis 

projektu “Amatam ir zelta pamats”, kura ietvaros organizēta vasaras nometne bērniem un 

jauniešiem. 1 000 EUR finansējums nometnes rīkošanai saņemts no pašvaldības izsludinātā 

bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa līdzekļiem. 

 

 
38. attēls. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs organizējis nometni “Amatam ir 

zelta pamats” 

 

4) Pārskata gadā Lauku atbalsta dienestā iesniegts pieteikums ELFLA projektam 

“Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi 1. kārtas pārbūve”. Projektā tiks pārbūvēts 

autoceļš 2,05 km garumā. Projekts iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros. 

 

Liepnas pagasts 

 

1) 2017. gadā noslēdzies projekts “Saieta telpu izveide un aprīkošana sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai Liepnas Tautas namā”. Projektā izveidota un iekārtota virtuve un 

aktivitāšu telpa. Virtuves telpas aprīkotas ar nepieciešamo aprīkojumu: virtuves iekārtu, plīti, 

cepeškrāsni, tvaiku nosūcēju, izlietni, trauku mazgājamo mašīnu un pītu priedes koka 
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starpsienu. Aktivitāšu telpā izvietoti divi koka galdi un soli. Projekta kopējās izmaksas ir 

13 283,73 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 11 955,36 EUR, Alūksnes novada 

pašvaldības finansējums - 1 328,37 EUR. 

 

 
39. attēls. Virtuves telpa Liepnas tautas namā 

 

2) Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus un vēlmi arī turpmāk stiprināt kapu 

tradīcijas, pārskata gadā Liepnas pagasta pārvalde īstenojusi ELFLA atbalstīto projektu 

“Saidu kapu labiekārtošana un zvanu torņa uzstādīšana”. Šajā projektā Saidu kapu teritorijā 

uzbūvēts zvanu tornis ar iebūvētu kapu zvanu, novietots guļbūves masīvkoka galds un sols, 

atjaunota aka, izveidota akas nojume, izlīdzināta un ar šķembu segumu noklāta kapsētas 

centrālā eja. Darbu kopējās izmaksas - 14 029,31 EUR ar PVN, no tām publiskais 

finansējums – 12 626,38 EUR, pašvaldības līdzekļi - 1 402,93 EUR. 

 

 
40.-41. attēli. Zvanu tornis un pārbūvētā aka Saidu kapos 

 

3) Noslēdzies ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalstītais projekts 

“Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa Franciskopole-Kavaci pārbūve”. 

Projektā pārbūvēts ceļš 3,21 km garumā - izrakti grāvji, nomainītas caurtekas, izveidotas 

nobrauktuves, atjaunots segums, ceļa teritorijā atjaunota meliorācijas sistēma un akas, 

pārbūvēti pieslēgumi ceļiem, izvietotas ceļa zīmes un veikti citi ar ceļa pārbūvi saistīti darbi. 

Projekta kopējās izmaksas - 130 140,36 EUR, publiskais finansējums 83 028,00 EUR, pārējās 

izmaksas, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli, līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība. 
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Malienas pagasts 

 

1) 2017. gadā īstenots LEADER programmas projekts “Malienā sporto ikviens”. 

Malienas pamatskolas sporta laukumā uzstādīti futbola vārti, volejbola stabi, vingrošanas 

komplekss un 3 āra trenažieri dažādu muskuļu grupu trenēšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 

10 445,32 EUR, no tā publiskais finansējums 8 796,94 EUR, Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums - 977,44 EUR un Malienas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļi – 670,94 EUR. 

 

 
42. attēls. Sporta laukumā jauns sporta aprīkojums un trenažieri 

 

2) Pārskata gada oktobrī Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekts 

“Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku 

komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā”  ELFLA atklāta projekta 

iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Projektu īstenos 2018. gadā. 

Veicot pārbūvi, būs sakārtoti pašvaldības autoceļi 3,669 km garumā – izrakti un iztīrīti 

sāngrāvji, noņemts nomaļu uzaugums, izbūvētas nobrauktuves un caurtekas, pastiprināts ceļa 

segums noteiktos minēto ceļu posmos. Projekta kopējās izmaksas paredzētas 

193 527,01 EUR, no tām publiskais finansējums 103 411,00 EUR. 

 

Mālupes pagasts 

 

1) 2017. gada pabeigts ELFLA atbalstītais Mālupes pagasta pārvaldes projekts 

“Mālupes muižas teritorijas labiekārtošana”. Projektu īstenojot, pie Mālupes Saieta nama 

iestādīts tūju un spireju dzīvžogs, kas atdala saimniecisko zonu no parka teritorijas, un 

uzstādīti 5 āra trenažieri, bet pie sociālā centra “Māras” izveidota hortenziju dobe. Projekta 

attiecināmās izmaksas ir 11 768,98 EUR, no tām ELFLA jeb publiskais finansējums – 

10 592,08 EUR, pašvaldības līdzekļi - 1 176,90 EUR. 
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43. attēls. Āra trenažieri pie Mālupes saieta nama 

 

2) Alūksnes novada pašvaldības piešķirtos 40 000 EUR no infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas Mālupes pagasta pārvalde 2017. gadā 

izlietojusi projektam “Pašvaldības autoceļa Mālupe-Priedulāji (0,04-0,51 km) seguma 

atjaunošanai”. Minētajā posmā uzliets jauns asfalta segums, sakārtotas nobrauktuves un 

novākts apaugums. Tā kā darbu izmaksas sasniegušas 57 920,99 EUR, pārējie līdzekļi 

izmantoti no pašvaldības ceļu budžeta. 

 

3) Pārskata gadā uzsākts ELFLA atbalstītais projekts “Alūksnes novada Mālupes 

pagasta pašvaldības autoceļa Mālupe-Purmala pārbūve” Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros. Projektā paredzēts pārbūvēt 4,44 km ceļa par kopējo summu 209 925,36 EUR. 

 

4) Uzsākts arī LEADER programmas finansētais projekts “Nodarbību telpu 

izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes saieta 

namā”. Iegādāts overloks, galds un krēsli. Projekta ietvaros 2018. gadā paredzēta nodarbību 

un kāpņu telpas izbūve. Projekta kopējās izmaksas ir 19 994,33 EUR, attiecināmās izmaksas 

15 000,00 EUR, publiskais finansējums 13 499,99 EUR. Pašvaldība finansēs kāpņu telpas 

izbūvi 11 416,20 EUR apmērā. 

 

Mārkalnes pagasts 

 

Pārskata gadā īstenots ELFLA LEADER programmas projekts “Mārkalnes iedzīvotāju 

interešu telpas iekārtošana”. Tā ietvaros iegādāts aprīkojums iedzīvotāju interešu telpas 

iekārtošanai. Projekta kopējā summa – 2 693,89 EUR. 

 

Pededzes pagasts 

 

1) Pededzes pagasta pārvalde 2017. gadā pabeigusi ELFLA pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atbalstīto projektu “Alūksnes 

novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa “Pļevna–Stuborova” pārbūve”. 

Būvdarbiem kopumā izlietots 163 507,78 EUR, būvuzraudzībai – 4 598 EUR. 

 

2) Īstenots ELFLA LEADER programmas projekts “Pededzes kultūras norises 

jaunā kvalitātē”. Projekta ietvaros iegādāta audio un video aparatūra Pededzes tautas nama 

vajadzībām, kā arī uzstādīts namiņš “Pasaku takā” pie Pededzes pamatskolas. Kopējās 

projekta izmaksas ir 9 983,11 EUR. 
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44. attēls. “Pasaku taka” papildināta ar namiņu 

 

3) 2017. gadā ar Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas finansējumu īstenots projekts „Pededzes 

pamatskolas garderobes atjaunošana”. Izlietojot 6475,81 EUR, skolas garderobē veikts 

kosmētiskais remonts, izveidoti atsevišķi nodalījumi zēniem un meitenēm. 

 

Veclaicenes pagasts 

 

1)  “Latviešu-igauņu kultūras biedrība “Stīga – keel”” ar Alūksnes novada 

pašvaldības piešķirto 596,00 EUR līdzfinansējumu īstenojusi projektu “Vasaras skola 

Romeškalna muižā”. Projekta ietvaros noticis pasākums, kura dalībnieki iepazina un izzināja 

igauņu valodas Veru dialektā runājošo iedzīvotāju tradīcijas un vēsturi un to saistību ar 

Veclaicenes pagastu. Projekta kopējās izmaksas – 1 326,00 EUR. 

 

 
45. attēls. Vasaras skolas dalībnieki Kornetos 

 

2) Pārskata gadā uzsākta Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas finansētā projekta 

„Kanalizācijas sistēmas izbūve Vaiņagos” īstenošana. Projekta kopējās izmaksas ir apmēram 

14 847 EUR. 
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46. attēls. Pagasta pārvaldes ēkai ierīkota kanalizācijas sistēma 

 

3) Veclaicenes pagasta pārvalde ar 1 429,64 EUR Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu un 12 866,75 EUR LEADER programmas finansējumu pārskata gadā 

uzsākusi projekta “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā” īstenošanu. Projekta ietvaros 

tiks labiekārtots Ievas ezera krasts, uzstādot lapeni, 4 vides dizaina elementus un ierīkojot 

gājēju celiņu. Projekta kopējās izmaksas ir 14 296,39 EUR. 

 

 
47. attēls. Ievas ezera krasta labiekārtošana 

 

Ziemera pagasts 

 

Biedrība „Alūksnes novada attīstībai” ar Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 230,00 EUR apmērā īstenojusi projektu „Ziemeru mazpulks Latvijas 

simtgadei”, kura realizācijas laikā organizētas radošās nodarbības, veidotas izstādes. Projekta 

kopējās izmaksas sastādīja 480,00 EUR. 

 

  
48.-49. attēli. Projekta laikā notikušas radošās darbnīcas un arī pasākumi 
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Zeltiņu pagasts 

 

1) Zeltiņu pagasta pārvalde 2017. gadā īstenojusi ELFLA atbalstīto projektu 

“Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos”. Projekta ietvaros iegādāts aprīkojums 

lāzertaga spēlei. Pirmajā sezonā šo spēli spēlējuši vairāk nekā 250 apmeklētāji. Projekta 

kopējās izmaksas ir 13 356,91 EUR. 

 

 
50. attēls. Lāzertaga spēles aprīkojums 

 

2) Pārskata gadā uzsākta ELFLA atbalstītā projekta “Investīcijas ilgtspējīga 

tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” īstenošana. Projekta ietvaros ierīkota videonovērošana 

sporta un atpūtas parkā, uzstādīti āra trenažieri un trīspusējs basketbola grozs. Atlikušie darbi 

- koka telšu un nojumju izbūve, disku golfa grozu uzstādīšana, informatīvā āra displeja 

ierīkošana un nožogojums tenisa laukumam tiks paveikti 2018. gadā. Projekta kopējās 

izmaksas ir 37 518,06 EUR. 

 

3) No Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas 2017. gadā Zeltiņu pagastā ģimenes ārsta praksē izveidota tualetes telpa ar 

vides pieejamības risinājumu, veikts kosmētiskais remonts procedūru un koridora telpā, kā arī 

koplietošanas kāpņu telpas un vējtvera remonts. Kopējās darbu izmaksas – 12 348,02 EUR. 

 

4) Pārskata gadā uzsākta pašvaldības autoceļa “Ieviņas-Laimiņas” pārbūve. Šis 

projekts atbalstīts ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības 

programmas 2017.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas sastāda 185 757,10 EUR, no kurām 

attiecināmās izmaksas ir 120 095,56 EUR. Zeltiņu pagasta pārvaldes finansējums būvprojekta 

sagatavošanai ir 4 717,19 EUR, neattiecināmās izmaksas būvniecībai un būvuzraudzībai, ko 

sedz Alūksnes novada pašvaldība, ir 60 944,34 EUR. 
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7. BŪVNIECĪBA 
 

2017. gadā Būvvalde pieņēmusi 387 lēmumus par būvju būvniecību Alūksnes novada 

teritorijā (mazēkas, palīgēkas, labiekārtojumi, dīķi, inženiertīklu pievadi, lietošanas veida 

maiņa bez pārbūves u.c.). 

22. tabula 

Informācija par Būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem 

Stadija Apliecinājuma kartes Paskaidrojuma raksti 

Iecere 98 77 

Būvdarbu uzsākšana 62 50 

Būvdarbu pabeigšana 52 48 

 

Pārskata gadā Būvvalde izsniegusi 63 būvatļaujas. To skaits dažādās kategorijās 

apskatāms 23. tabulā. 

23. tabula 

Informācija par Būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām 

Publiskas 

ēkas 

Dzīvojamās mājas Palīgēkas  Inženierbūves  Ražošanas ēkas 

9 13 16 20 5 

Uzsākti būvdarbi 

9 4 10 32 1 

 

2017. gadā ekspluatācijā pieņemti 44 objekti, tajā skaitā: 

25 - inženierbūves par 5 112 049,64 EUR, 

7 - dzīvojamās ēkas par 297 850,00 EUR, 

6 - palīgēkas par 174 987,49 EUR, 

3 - publiskās ēkas un būves par 1 124 516,63 EUR, 

3 - ražošanas būves par 3 735 663,19 EUR. 

 

Lielākie 2017. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti 

 

1) Industriālā teritorija Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība, 

2) Multifunkcionālā servisa ēka Pilssalas ielā 5, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes 

novada pašvaldība, 

3) Torņa ielas pārbūve Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

4) Ganību ielas pārbūve Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

5) Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas pārbūve Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes 

novada pašvaldība, 

6) Rūpniecības ielas pārbūve Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

7) Rīgas ielas pārbūve Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība, 

8) Kokapstrādes cehu jaunbūve un pārbūve, “Galdusalas 1”, Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, pasūtītājs – SIA “JI Tehnoloģijas”, 

9) Ēkas pārbūve, Brūža ielā 8, Alūksnē, pasūtītājs – SIA “Benevilla”. 
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8. IZGLĪTĪBA 

 
Pārskata gadā Alūksnes novada teritorijā pirmsskolas izglītību nodrošināja 6 

pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas 10 vispārējās izglītības 

iestādēs (01.09.2017. dati), 2016./2017. mācību gadā - 13 un 2017./2018. mācību gadā - 12 

vispārējās izglītības iestādes, 4 profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes, 1 

vispārējās izglītības iestāde ar profesionālās ievirzes mācību programmām, kā arī 1 tehnikuma 

struktūrvienība un 1 augstākās izglītības iestādes filiāle. 

2017. gadā Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu tīklā notikušas šādas 

izmaiņas – no 1. augusta slēgta Mālupes pamatskola, savukārt Jaunlaicenes pamatskola no 

1. septembra darbu turpinājusi kā Jaunlaicenes sākumskola. 

 Skolu darbības kvalitāte (akreditācija) pārskata gadā izvērtēta Pededzes pamatskolā un 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā. 

 

Izglītojamo skaits 

 

24. tabula 

Izglītojamo skaits Alūksnes novada izglītības iestādēs 2015., 2016. un 2017. gada 

1. septembrī 

Izglītības iestāde 2015. gada 

1. septembrī 

2016. gada 

1. septembrī 

2017. gada 

1. septembrī 

 1.-12. 

klasēs 

pirmsskolas 

izglītības 

programmā 

1.-12. 

klasēs 

pirmsskolas 

izglītības 

programmā 

1.-12. 

klasēs 

pirmsskolas 

izglītības 

programmā 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

332 - 308 - 300 - 

Alūksnes novada 

vidusskola 

227 9 246 13 268 6 

Liepnas vidusskola 74 15 72 14 65 15 

Bejas pamatskola 78 7 89 6 70 8 

Ilzenes pamatskola 34 9 29 8 25 7 

Jaunannas Mūzikas 

un mākslas 

pamatskola 

38 22 48 21 44 25 

Jaunlaicenes pamat-

skola/sākumskola 

46 26 41 19 19 19 

Malienas pamatskola 57 - 55 - 71 - 

Mālupes pamatskola 38 18 31 13 slēgta 

Mārkalnes 

pamatskola 

39 8 slēgta slēgta 

Pededzes pamatskola 59 23 70 20 72 19 

Strautiņu pamatskola 99 34 103 29 100 30 

Ziemeru pamatskola 65 10 60 6 68 6 

Liepnas 

internātpamatskola 

76 16 82 14 73 11 

Alūksnes pilsētas 

sākumskola 

388 - 397 - 385 - 

KOPĀ SKOLĀS 1650 197 1631 163 1560 146 
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Alūksnes PII „Cālis” 48 50 48 

Alūksnes PII 

„Pienenīte” 

140 146 141 

Alūksnes PII 

„Sprīdītis” 

203 210 230 

Alsviķu PII „Saulīte” 43 40 39 

Jaunalūksnes PII 

„Pūcīte” 

40 40 41 

Malienas PII 

„Mazputniņš” 

39 44 45 

KOPĀ PII 513 530 544 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

608 608 699 

Alūksnes Mūzikas 

skola 

307 307 276 

(251 profesionālā 

ievirze, 

25 interešu 

izglītība) 

Alūksnes Mākslas 

skola 

171 171 153 

(94 profesionālā 

ievirze, 

62 interešu 

izglītība) 

Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

432 432 386 

(344 profesionālā 

ievirze, 

84 interešu 

izglītība) 

Jaunannas Mūzikas 

un mākslas 

pamatskola 

(profesionālās 

ievirzes izglītības 

programma) 

112 112 119 

Smiltenes tehnikuma 

Alsviķu teritoriālā 

struktūrvienība 

157 157 157 

Latvijas Universitātes 

Alūksnes filiāle 

140 140 134 

8.1. Izglītojamo panākumi 
 

Mācību priekšmetu valsts olimpiādes (novada posmi) 

 

2016./2017. mācību gadā Alūksnes novadā notika novada posmi 11 valsts olimpiādēm 

9 mācību priekšmetos, kurās piedalījās 194 izglītojamie no 13 novada skolām. Godalgotās 

vietas ieguva 52 Alūksnes novada izglītojamie. 
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25. tabula 

Izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 

2016./2017. mācību gadā 

Skola Novadā 

1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

11 13 6 13 

Alūksnes novada vidusskola     

Liepnas vidusskola     

Bejas pamatskola    1 

Ilzenes pamatskola     

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

   1 

Jaunlaicenes pamatskola/sākumskola     

Strautiņu pamatskola   2 1 

Ziemeru pamatskola   1  

Alūksnes pilsētas sākumskola 1 2   

Liepnas internātpamatskola     

Kopā 12 15 9 16 

 

26. tabula 

Panākumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 2017. gadā 

Izglītības iestāde Klase Olimpiāde  Rezultāts 

valstī 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

12. Ģeogrāfija 3. vieta 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

12. Latviešu valoda 

un literatūra 

atzinība 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

12. Latviešu valoda 

un literatūra 

atzinība 

 

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

finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un 

pedagogiem”, 2017. gadā naudas balvas piešķirtas 35 izglītojamajiem 5.-12. klašu grupā no 6 

izglītības iestādēm par iegūtajām godalgotajām vietām, kopējā summa 2 870,00 EUR. 

 

27. tabula 

Valsts pārbaudes darbi. Centralizēto eksāmenu rezultāti (12. klase) 2017. gadā 

Mācību 

priekšmets 

Rezultāts 

valstī (%) 

Ernsta Glika 

Alūksnes 

Valsts 

ģimnāzija 

Alūksnes 

novada 

vidusskola 

Liepnas 

vidusskola 

 Valstī % Skolā % Skolā % Skolā % 

Matemātika 34,90 52,93 17,24 32,50 

Latviešu valoda 50,90 67,24 49,73 50,28 

Angļu valoda 59,70 73,78 55,88 85,04 
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Krievu valoda 68,60 70,26 61,83 47,96 

Vēsture 41,50 66,33 41,12 - 

Bioloģija  63,70 76,03 - - 

Ķīmija 63,10 73,78 - - 

Fizika 49,90 53,00 - - 

 

28. tabula 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. klasei 2017. gadā 

Izglītības 

iestāde 

Latviešu valoda Matemātika Latvijas vēsture Angļu valoda Krievu valoda 
2016.g. 

% 

2017.g. 

% 

2016.g . 

% 

2017.g. 

% 

2016.g. 

% 

2017.g. 

% 

2016.g. 

% 

2017.g. 

% 

2016.g. 

% 

2017.g.

% 

Ernsta 

Glika 

Alūksnes  

Valsts 

ģimnāzija 72,48 70,95 65,33 65,05 73,55 76,70 79,39 80,79 79,89 87,13 

Alūksnes 

novada  

vidusskola 54,22 58,22 43,72 41,78 49,41 55,91 63,00 60,86 58,17 63,85 

Liepnas 

vidusskola 58,79 55,46 56,23 67,00 68,03 72,35 65,33 73,25 63,67 70,50 

Bejas 

pamatskola 59,82 59,25 63,20 43,54 64,71 59,58 57,67 71,72 88,00 58,80 

Ilzenes 

pamatskola 56,14 62,27 58,00 39,00 54,41 57,94 59,00 45,00 45,67 54,00 

Jaunannas 

Mūzikas un 

mākslas 

pamatskola 58,64 74,29 58,00 70,67 54,12 74,12 76,50 71,86 - - 

Jaunlaicenes 

pamatskola/

sākumskola 59,82 60,00 55,20 50,40 55,53 62,35 64,00 60,25 88,00 94,00 

Malienas 

pamatskola 68,18 65,46 60,00 55,41 73,33 71,11 52,50 76,40 85,00 63,25 

Mālupes 

pamatskola 66,52 60,86 45,11 61,67 50,20 69,71 33,50 74,83 80,25 80,00 

Pededzes 

pamatskola  66,48 67,86 55,84 56,38 67,65 64,87 61,33 69,00 71,00 81,25 

Strautiņu 

pamatskola 69,44 60,66 70,00 64,74 68,82 65,49 89,40 68,92 79,33 57,17 

Ziemeru 

pamatskola 60,35 70,33 52,33 62,06 53,09 63,10 57,20 58,12 71,00 81,25 

Liepnas 

internātpa-

matskola 53,07 53,13 43,00 44,22 60,74 46,76 43,00 50,17 51,67 60,17 

Vidēji valstī 64,75 67,07 59,87 58,10 62,51 70,00 70,75 74,38 76,08 76,37 
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29.  tabula 

9. klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu skaits Turpina 

mācības 

vidusskolās 

Turpina mācības 

profesionālajās skolās, 

tehnikumos un 

koledžās 

Mācības 

neturpina 

2017.  gads - 165 48% 48% 4% 

2016. gads - 141 53% 45% 2% 

2015. gads - 177 55% 40% 5% 

 

30. tabula 

12. klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

mācības 

augstskolās 

Turpina mācības 

profesionālajās skolās, 

tehnikumos un 

koledžās 

Strādā Neturpina 

mācības, 

nav ziņu 

2017. gads - 72 53% 22% 22% 3% 

2016. gads - 113 39% 30% 27% 4% 

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

8.2. Interešu izglītība 
 

 2016./2017. mācību gadā no valsts mērķdotācijas finansētas 69 interešu izglītības 

programmas (295 stundas). No pašvaldības budžeta finansētas 22 interešu izglītības 

programmas (125 stundas mazpulku darbībai, sportam un pūtēju orķestrim). 

 2016./2017. mācību gadā 1376 skolēni bija iesaistījušies interešu izglītības 

programmās, 810 skolēni bija iesaistījušies profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apgūšanā. 152 1.-12. klašu (tajā skaitā, 68 neklātienes klases) skolēni nebija iesaistījušies 

nevienā ārpusskolas nodarbībā. 

31. tabula 

Skolēnu skaits interešu izglītībā 

Interešu izglītības virziens Skolēnu skaits % 

Deja 572 35,1% 

Teātris 172 10,5% 

Māksla 219 13,4% 

Orķestris 149 9,1% 

Kori 226 13,9% 

Mazie mūzikas kolektīvi 278 17,0% 

Sports 481 29,5% 

Vides izglītība 149 9,1% 

Tehniskā jaunrade 78 4,8% 

Citas interešu izglītības programmas 85 5,2% 

 

Ņemot vērā to, ka daži skolēni piedalās vairākās interešu izglītības programmās, 

skolēnu skaits, kas iesaistījušies interešu izglītības programmu apguvē, ir lielāks par kopējo 

skolēnu skaitu 1.-12. klasē. 
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Izglītības iestāžu panākumi interešu izglītībā 2017. gadā Vidzemes novadā un valstī 

      

Vidzemes reģiona un valsts mēroga pūtēju orķestru skate: 

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

programmā, 1. pakāpe, 2. vieta defilē programmā. 

 

Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis” Vidzemes novadā: 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija - 1. pakāpe, 4. vieta, 

Bejas pamatskola (Kolberģa tautas nams) - 1. pakāpe, 2. vieta, 

Alūksnes pilsētas sākumskola - 1. pakāpe, 5. vieta. 

 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu 

un popgrupu festivāls-konkurss: 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija - 2. pakāpe, 1. vieta, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1. pakāpe, 1. vieta. 

 

Vidzemes reģiona skatuves runas un mazo formu konkurss: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1. pakāpe, 2., 4., 6. vieta skatuves runā un 

2. pakāpe mazajām formām, 

Bejas pamatskola – 1. pakāpe, 5. vieta skatuves runā, 

Strautiņu pamatskola - 1. pakāpe, 1. vieta skatuves runā, 

Liepnas internātpamatskola - 1. pakāpe, 1. vieta skatuves runā, 

Alūksnes pilsētas sākumskola – 2. pakāpe skatuves runā. 

 

Vidzemes reģiona mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – 3. pakāpe. 

 

Vidzemes reģiona un valsts vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss: 
Liepnas vidusskola – 1. pakāpe reģionā, 2. pakāpe valstī vizuālajā mākslā, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – 1. pakāpe tērpu skatē, 

Alūksnes novada vidusskola – 1. pakāpe Vidzemē vizuālajā mākslā, 

Alūksnes pilsētas sākumskola – 3. pakāpe tērpu skatē, 

Pededzes pamatskola – 3. pakāpe Vidzemē vizuālajā mākslā, 

Alūksnes Mākslas skola – 3. pakāpe Vidzemē vizuālajā mākslā. 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs pārskata gadā darbojās šādās jomās: 

1) interešu izglītība, 

2) neformālās izglītības un brīvā laika saturīga izmantošana (pasākumi, akcijas, 

meistardarbnīcas, nometnes), 

3) projektu izstrāde un īstenošana, 

4) jauniešu iniciatīvas un jaunatnes darbs Alūksnes novadā. 

 

Interešu izglītība 

 

2016./2017. mācību gadā kopējais audzēkņu skaits: 742 bērni un jaunieši, 2017./2018. 

mācību gadā kopējais audzēkņu skaits: 774 bērni un jaunieši. 

Īstenotas šādas interešu izglītības programmas: 

1) teātris “SnulliS”, 2) “LEGO Robotikas” pulciņš, 
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3) vokālā grupa “Puķuzirņi”, 

4) šūšanas pulciņš 

“Skroderdienas Pa GALMĀ”, 

5) deju kolektīvs “Enku-

drenku”, 

6) mūsdienu deju studija “Dejo 

savam priekam”, 

7) “Džambu” pulciņš, 

8) elektronika un tehniskā 

jaunrade, 

9) “Enku-drenku Sprīdītī” 

(pirmsskolas grupa).  

 

Pārskata gadā īstenotas šādas jauniešu iniciatīvas un neformālās izglītības grupas: 

1) ukuleles un ģitāras spēle, 

2) komiksu zīmēšana, 

3) brīvprātīgo jauniešu grupa, 

4) spico meiteņu klubiņš, 

5) dokumentālo filmu veidošana, 

6) angļu, somu, itāļu un franču 

sarunvalodas klubiņi. 

 

2017. gada vasarā īstenotas vairākas vasaras interešu izglītības programmas:  

1) mezglu siešana un slack line 

(staigāšana pa nospriegotu lentu 

starp diviem enkurpunktiem), 

2) programma “Sportosim Pilssalā”, 

3) vasaras interešu izglītības 

programma “Iepazīsti ABJC!”, 

4) Simpsonu dienas,  

5) “Let‘s do it in English!” - 

nodarbības ar dažādu Eiropas 

valstu brīvprātīgajiem, 

6) dienas nometne „Copes lietas 5”, 

7) velo pulciņš, 

8) improvizācijas teātra darbnīca, 

9) ukuleles spēle, 

10) filmas tapšanas noslēpumi, 

11) laikmetīgā, mūsdienu deja, 

12) stila un modes studija, 

13) leļļu meistarības pamatprincipi, 

14) hip-hop kultūras deju stili, 

15) vasaras aktivitātes “ Iepazīsti sajūtu 

pasauli!” u.c.  

 

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs katru mēnesi brīvā laika pavadīšanas telpā organizē 

radošās darbnīcas. Pārskata gada maijā notikušas Tehniskās dienas sadarbībā ar Izglītības 

pārvaldi un Rīgas Tehnisko Universitāti. 

 

 
51. attēls. Tehniskās jaunrades diena 

 

Darbs ar jaunatni pagastos un jaunatnes lietu koordinatoru darbība 

 

Lielākā jauniešu aktivitāte ārpus skolām vērojama Jaunannas pagastā, kur darbojas 

jauniešu klubs “Tikšķis” un jaunatnes lietu koordinatore Elita Jansone.  
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Pārskata gadā atklāts Mārkalnes sabiedrības centrs, kurā notiek dažādi pasākumi un 

pēc pašu iniciatīvas arī nodarbības. Mārkalnes sabiedrības centrs piesaista dažāda vecuma 

iedzīvotājus. 

Veclaicenes jaunatnes lietu koordinatore Maija Rozīte atbalsta jauniešu dalību dažādās 

aktivitātēs caur konkursiem un nodrošina informācijas pieejamību Veclaicenes jauniešiem par 

pasākumiem, semināriem u.c. 

Liepnas neformālā jauniešu grupa “Liepnas jauniešu saime” sadarbībā ar Liepnas 

tautas namu organizē dažādus pasākumus.  

 

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 

 

Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2017. gadā iesniegti 

11 projektu pieteikumi. Konkursi finansē Alūksnes novada pašvaldība, piešķirot 1500 EUR. 

Atbalstīti 7 no iesniegtajiem projektiem. 

 

Citas iniciatīvas 

 

 ABJC īstenots Alūksnes un Apes novada fonda atbalstīts projekts “Neformālā 

laboratorija “No rotaļām uz zināšanām”, realizēts projekts “Izlaušanās istaba”, organizēts 

tradicionālais Lieldienu “Zaķu skrējiens” un izveidots jauns pasākums “PaGALMA” svētki 

mācību gada noslēgumā. 

 

 
52. attēls. “PaGALMA” svētki 

 

 Pārskata gadā īstenoti arī ES programmas “Erasmus+” projekti - Eiropas brīvprātīgā 

darba projekti “Express your EVS” un “Create your EVS”, Strukturētais dialogs: jauniešu un 

jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekts “HELP”, Latvijas-Šveices sadarbības 

programmas projekts inventāra iegādei u.c. 

8.3. Profesionālās ievirzes izglītība 
 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola 
 

 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā 2017/. 2018. mācību gada sākumā 

bija 428 audzēkņi, kas apguva profesionālās ievirzes izglītību sportā. 
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Vieglatlētika 

 

Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņi pārskata 

gadā piedalījušies 36 dažāda līmeņa sacensībās Latvijā un aiz tās robežām. 

32. tabulā atspoguļotas sacensības, kurās 2017. gadā piedalījušies jaunie sportisti, un 

viņu iegūtās augstākās godalgotās (1.-3. vieta) vietas. 

 

32. tabula 

Vieglatlētikas nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Iegūtās godalgotās 

vietas 

Valgas apriņķa vieglatlētikas sacensības 3.v.-1 

Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās 3.v.-1  

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas ziemas 

čempionāts vieglatlētikā C grupai (U-14) 

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

Latvijas čempionāta atlases sacensības U-14 grupai 

Limbažu zonai 

2.v.- 1 

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas ziemas 

čempionāts B grupai (U-16) 

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

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas ziemas 

čempionāts A un junioru grupām (U-18, U-20) 

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

Latvijas ziemas čempionāts 2017 U14 vecuma grupai  

Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības 

vieglatlētikā U-16 vecuma grupai 

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

Latvijas čempionāts telpās 2017 U16 vecuma grupai  

Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas U 16, U 

14 un U 12 grupu vieglatlētikas divcīņas sacensības 

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

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas ziemas 

čempionāts 5-cīņā U16, U18,U20 

 

Veru sporta skolas vieglatlētikas sacensības 1.v.-1; 2.v.-2; 3.v.-4 

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2017” 1. kārta 1.v.-6; 2.v.-4; 3.v.-6 

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2017” 2. kārta  1.v.-4; 2.v.-5; 3.v.-5 

Gulbenes stadiona atklāšanas sacensības vieglatlētikā  

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2017” 3. kārta 1.v.-3; 2.v.-6; 3.v.-4 

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2017” 4. kārta 1.v.-5; 2.v.-2; 3.v.-4 

Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā 2.v.-1  

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2017” 5. kārta 1.v.-3; 2.v.-3; 3.v.-7  

Rīgas kausu bērnu sacensības 2017 3.v.-1  

Rēzeknes bērnu atklātās sacensības vieglatlētikā A un 

B grupām 

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

Latvijas čempionāts daudzcīņā 2017 3.v.-1  

Latvijas čempionāts 2017 U-14 vecuma grupai  

Valmieras spēles jauniešiem I kārta (atlase 

starptautiskām bērnu sacensībām Polijā) 

3.v.-2  

Latvijas čempionāts 2017 U-16 vecuma grupai 3.v.-1  

VII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde  

“Valmieras spēles 2017” (II kārta) 1.v.-1; 3.v.-1  

“Gulbenes apļi 2017” 1.v.-1; 2.v.-1  

“Rudens Zibens kross”  
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Vieglatlētikas sacensības četrcīņā telpās J, A, B 

grupām 

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

Vieglatlētikas sacensības četrcīņā telpās C, D grupām 1.v.-1; 2.v.-1; 3.v.-1  

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

sacensības vieglatlētikā telpās U16, U14 grupām 

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

Kuldīgas novada čempionāts 3.v.-1 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

sacensības vieglatlētikā telpās U12, U10 grupām 

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

14. H. Silova turnīrs augstlēkšanā  

“Ziemassvētku kauss 2017”  

 

Biatlons 

 

 2017. gadā skolas biatlona nodaļas audzēkņi piedalījušies 19 dažādās sacensībās 

Latvijā un ārzemēs. 33. tabulā norādītas viņu iegūtās augstākās (1.-3. vietas) godalgotās 

vietas. 

 

33. tabula 

Biatlona nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Iegūtās godalgotās vietas 

IBU CUP 4  

IBU CUP 5  

Baltijas biatlona kauss 1.v.-1; 2.v.-4; 3.v.-2 

Madshus Latvijas kauss 1.v.-6; 2.v.-4; 3.v.-2 

IBU Junior Open European Championship  

Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls 1.v.-3; 2.v.-1; 3.v.-2 

Latvijas čempionāts distanču slēpošanā 1.v.-2 2.v.-1 3.v.-2  

Pasaules čempionāts junioriem  

Latvijas čempionāts biatlonā 1.v.-4 ,2.v.-2 ,3.v.-2  

IBU CUP 8  

Latvijas čempionāts slēpošanā 1.v.- stafete S16; 1.v.- stafete 

Madshus Latvijas kauss 1.v.-2; 2.v.-3; 3.v.-4  

Latvijas kauss vasaras biatlonā – vispārīgā fiziskā 

sagatavotība 

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

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības 

vasaras biatlonā 

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

Latvijas čempionāts vasaras biatlonā 1. kārta 1.v.-4 ; 2.v.-1 

Slēpošanas-biatlona kluba “Cēsis” balvas izcīņa biatlonā 1.v.-4; 3.v.-2 

Baltijas biatlona kauss 1.v.-2; 2.v.-1; 3.v.-1 

Latvijas čempionāts vasaras biatlonā 2. kārta 1.v.- 7 ; 2.v.-2 ; 3.v. -1 

Igaunijas atklātais čempionāts biatlonā (Eesti MV I 

etapp) 

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

 

Basketbols 

 

2016./2017. mācību gadā basketbola nodaļas audzēkņi piedalījušies 6 Latvijas 

jaunatnes basketbola līgas sacensībās, bet 2017./2018. mācību gadā – 7 sacensībās. 34. tabulā 

atspoguļoti komandu sasniegtie rezultāti. 
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34. tabula 

Basketbola nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Rezultāts 

2016./2017. mācību gads 

VEF LJBL U-19  16. vieta  

VEF LJBL U-15 meitenes  11. vieta  

VEF LJBL U-14  11. vieta  

VEF LJBL U-14 meitenes  14. vieta  

VEF LJBL U-13 meitenes  18. vieta  

VEF LJBL U-12  24. vieta  

2017./2018. mācību gadā 

VEF LJBL U-19  piedalās 

VEF LJBL U-17 meitenes piedalās 

VEF LJBL U-15  piedalās 

VEF LJBL U-14 meitenes piedalās 

VEF LJBL U-13  piedalās 

VEF LJBL U-12  piedalās 

U-10 LJBL MINI 

KAUSS 

piedalās 

 

Džudo 

 

2017. gadā džudo nodaļas audzēkņi piedalījušies 29 sacensībās Latvijā un ārzemēs. 

35. tabulā atspoguļoti augstākie sasniegtie rezultāti – 1.-3. godalgotās vietas. 

 

35. tabula 

Džudo nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Iegūtās godalgotās vietas 

XXIII ELVA OPEN IN JUDO 1.v.-3; 2.v.-1; 3.v.-6  

Atklātās Latvijas Republikas meistarsacīkstes kadetiem, 

U-18  

2.v.-2  

Latvijas atklātais čempionāts 2017  

Jaungada džudo turnīrs 1.v.-2; 2.v.-3; 3.v.-4  

Latvijas Republikas meistarsacīkstes 2017 U-21  1.v.-1  

“Saulkrasti – 2017” 1.v.-5; 2.v.-5; 3.v.-8  

IX Starptautiskais džudo turnīrs “SIGULDA 2017” 1.v.-2; 2.v.-2; 3.v.-7 

XXII “Voru Kevad 2017” 2.v.-4; 3.v.-4  

“Estonian Juniors Open 2017”  

XVII Pleskavas starptautiskais džudo turnīrs 1.v.-1; 2.v.-3; 3.v.-4  

VII Jelgavas atklātais jauniešu džudo čempionāts “Džudo 

olimpiskās cerības” 

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

U-14/U-16 Latvijas meistarsacīkstes 2017 2.v.-2 ; 3.v.-4 

YOUNG STARS 2017 1.v.-4; 2.v.-2; 3.v.-2 

VIII Starptautiskais “DINAMO džudo talantu kauss 2017” 1.v.-3; 2.v.-3; 3.v.-1 

XX Starptautiskais džudo turnīrs “Olimpiiskie starti-Kubok 

pobedi” 

3.v.-1 

VIII Alūksnes novada kauss džudo cīņā 2017 1.v.-16; 2.v.-17; 3.v.-15 

Vasaras Jaunatnes olimpiāde 2017 1.v.-1 ; 3.v.-1  
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Narva cup 2017 1.v.-3; 2.v.-1; 3.v.-4  

XIX Warsaw judo open 2017  

VII Starptautiskais džudo turnīrs “Zelta rudens 2017” 1.v.-5; 2.v.-12; 3.v.-8  

Jelgavas atklātās meistarsacīkstes 1.v.-2; 2.v.-4; 3.v.-5  

LIDO bērnu džudo festivāls 1.v.-4; 2.v.-3; 3.v.-6 

Starptautiskais džudo turnīrs “K. Keerak children's judo day” 1.v.-2; 2.v.-2; 3.v.-4 

43. Starptautiskais Tartu atklātais čempionāts 3.v.-1 

Starptautiskais džudo turnīrs 1.v.-4; 3.v.-2 

LATVIAN OPEN 2017 3.v.-1 

International JUDO Tournament – Feliks Saakjan 2017 1.v.-3; 2.v.-1; 3.v.-1 

XVII Starptautiskais Ziemassvētku DŽUDO turnīrs 1.v.-5; 2.v.-4; 3.v.-10 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas “Ziemassvētku 

atklātais paklājs 2017” 

1.v.-2; 2.v.-6; 3.v.-8 

 

Futbols 

 

 Futbola nodaļas audzēkņi pārskata periodā piedalījušies 11 sacensībās. 36. tabulā 

aplūkojami komandu sasniegtie rezultāti. 

 

36. tabula 

Futbola nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Rezultāts 

Latvijas futbola federācijas (LFF) Ziemeļaustrumu 

reģiona telpu futbols U-9  

2. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols U-10 5. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols U-18 

(divas komandas) 

4. un 5. vieta 

Latvijas futbola federācijas Ziemeļaustrumu reģiona 

jaunatnes čempionāts 

U-9 grupai - 4. vieta 

U-10 grupai - 6. vieta 

U-12 grupai – 7. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols U-9  6. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols U-10 4. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols U-11 7. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols U-13 

(divas komandas) 

6. un 7. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols U-16 5. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols U-18 3. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols meitenēm 1. vieta 

 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 
 

 Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas profesionālās ievirzes programmās 

pārskata gada periodā mācījušies 125 audzēkņi. Skola piedāvājusi iespēju mācīties 6 mūzikas 

un 1 mākslas programmā. 

12 audzēkņi piedalījušies 7. Starptautiskajā glezniecības un grafikas konkursā “Saules 

krasts”, iegūstot 1 atzinību. 

Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības 

programmas “Taustiņinstrumenta spēle – klavierspēle” Valsts konkursa II kārtā piedalījušies 

2 audzēkņi – iegūta pateicība par dalību. 



 

 

88 

 

1 audzēknis piedalījies Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju 

konkursā “Naujene WIND 2017”, saņemot 3. vietu. 

3 audzēkņi bijuši Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkursa 

dalībnieki Gaujienas mūzikas un mākslas skolā. Iegūta 1 atzinība un 2 pateicības par dalību 

konkursā. 

2 skolēni piedalījušies “Meridian” mākslas konkursā privātajā vidusskolā RIMS Rīgā, 

saņemot pateicības par dalību. 

Saņemtas pateicības par dalību profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņu Valsts konkursa III kārtā. 

3 audzēkņi piedalījušies Vizuālās mākslas un keramikas pulciņu radošajā konkursā 

“Ziedu trauks Latvijai”, kur iegūta 1. un 3. vieta. 

Pateicība par radošu sniegumu saņemta Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu 

koncertā Vidzemes koncertzālē, kur piedalījās 5 skolēni. 

III Ziemeļvidzemes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā piedalījies 

1 skolēns, iegūstot pateicību. 

Pateicība saņemta arī par 2 skolas audzēkņu dalību VI Latvijas mazpilsētu un lauku 

mūzikas skolu izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle” audzēkņu 

konkursā. 

Skolas audzēkņi organizējuši arī citus koncertus un mākslas darbu izstādes, piemēram, 

zviedru jauniešu radošās apvienības dalībniekiem, mācību gada noslēgumā, Alsviķu mācību 

punkta audzēkņu Ziemassvētku koncertu un mākslas darbu izstādi Strautiņu skolas zālē, 

koncertu un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādi “Ziema skanēt sāk”, Ziemassvētku 

uzvedumu “Notikums pirms Ziemassvētkiem”, vizuālās mākslas darbu izstādi u.c. 

 

Alūksnes Mūzikas skola 
 

 Pārskata gadā Alūksnes Mūzikas skolā realizētas 19 akreditētas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas, kurās mācības 2017.  gada 1. septembrī uzsāka 251 audzēknis, un 

interešu izglītības programmās 25 audzēkņi, pavisam kopā 276 audzēkņi, tajā skaitā Alūksnē - 

204, Apē - 42, Ziemeros - 5. 

Pārskata gadā dažādos reģionālos, valsts un starptautiskos konkursos piedalījušies 

76 skolas audzēkņi, tai skaitā - starptautiskajos konkursos – 7, valsts konkursa finālā – 

3 audzēkņi. 

No trim starptautiskajiem konkursiem mājup pārvestas 4 godalgotas vietas. 

Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2017” 

viena 1., divas 2. vietas. XXIII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2017” 

alūksniešiem noslēdzies ar vienu 2. vietu un diplomu. Savukārt III Starptautiskajā pianistu – 

zēnu konkursā klavierspēlē saņemta pateicība. 

Četros valsts konkursos iegūtas 5 godalgotās vietas. Latvijas profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu izglītības programmas “Vokālā mūzika – kora klase” audzēkņu valsts 

konkursa II kārtā iegūtas 2. un 3. vietas un valsts konkursa finālā III kārtā – 2. un 3. vieta. 

Izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle” valsts konkursa 

otrajā kārtā iegūta 3. vieta un Atzinības raksts, bet valsts konkursa trešajā kārtā saņemts 

Pateicības raksts. 

Skolas audzēkņi piedalījušies 10 republikas konkursos, skatēs. XXII Latvijas mūzikas 

skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā divi dalībnieki saņēmuši 

diplomu. Ar iegūtu 2. vietu no Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu 

ansambļu konkursa “Rīgas stīgas 2017” atgriezušies vijolnieku ansambļa dalībnieki. 

Ar labiem rezultātiem audzēkņi atgriezušies arī no II Ziemeļvidzemes 

pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa – divas 2. vietas, no I Latvijas mazpilsētu un 



 

 

89 

 

lauku mūzikas skolu flautas spēles audzēkņu konkursa – viena 2. vieta, no II Latvijas flautas 

spēles jauno izpildītāju konkursa “Sudraba flauta”– viena 1. vieta. Pirmo reizi konkursa 

“Ineses Galantes talanti” atlasē viens skolas audzēknis ieguvis iespēju piedalīties konkursa 

pusfinālā. 

Konkursā – koncertu ciklā “Talants Latvijai” 4 godalgotas vietas – viena 2. vieta, trīs 

3. vietas un 2 diplomi. Skolu kopvērtējumā konkursā par Arnolda SKRIDES balvu Alūksnes 

Mūzikas skolai dalīta 2. vieta kopā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolu, Ķekavas Mūzikas 

skolu un Tukuma Mūzikas skolu. 

VI Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā saņemta pateicība, bet no 

VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma finālkonkursa skolas audzēkņi, kas 

muzicē Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī, mājup atveduši I pakāpes 

3. vietu un defilē programmā – I pakāpi ar izcilību. 

Skolas audzēkņi piedalījušies arī trīs reģionālos/novadu konkursos. VI Alūksnes un 

Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkursā piedalījās 18 dalībnieki, iegūstot trīs 

1., trīs 2., četras 3. vietas un trīs Atzinības. Pūtēju orķestris VIII Latvijas izglītības 

iestāžu pūtēju orķestru salidojumā, Vidzemes novada skatē izcīnījis I pakāpi. 

Audzēkņi piedalījušies arī bērnu un jauniešu vokālistu konkursā “Smiltenes balstiņas”. 

Pārskata perioda jaunie mūziķi bijuši dažādu festivālu un citu projektu dalībnieki. Ar 

izcīnītu 2. pakāpes diplomu no Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 

instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa “No baroka līdz rokam” 

atgriezušies skolotāja M. KALNIŅA audzēkņi.  

XXII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 

konkursa noslēguma koncertā “Bravo bravissimo” saņemti 2 diplomi. 

III jauno pianistu festivāls “Debija 2017” dalībniekiem devis 2 pateicības, bet 

Starptautiskais atklāto instrumentālo duetu festivāls – 2 atzinības. 

Pārskata gadā notikuši arī dažādi jauno mūziķu koncerti. Skolas audzēkņi piedalījušies 

sadarbības projektā ar Jāzepa VĪTOLA Latvijas Mūzikas akadēmiju un Valsts Kultūrkapitāla 

fonda atbalstu programmā “BRASSERIE”, kad Alūksnes Mūzikas skolā notika meistarklases 

trompetes un eifonija spēles audzēkņiem. 

Par tradīciju kļuvusi sadarbība ar Vidzemes kamerorķestri. Pārskata gadā divos 

koncertos piedalījušies 3 audzēkņi. 

Skolā ir labas un noturīgas kolektīvās muzicēšanas tradīcijas. Ar labiem radošā darba 

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

koklētāju ansamblis, vijolnieku ansamblis, dažādu sastāvu pūšaminstrumentu (viendabīgie, 

jauktie) ansambļi, sitaminstrumentu ansambļi, klavieru dueti. Ar izciliem panākumiem skolas 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņi darbojas Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrī.  

 

  
53.-54. attēli. Konkursa – koncertu cikla “Talants Latvijai” dalībnieki Deivids MIĶELSONS 

(pa kreisi) un Deivids STRUCKIS (pa labi) 
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Alūksnes Mākslas skola 

 

2017. gada jūnijā Alūksnes Mākslas skolu absolvēja un apliecības par profesionālās 

ievirzes izglītības apguvi saņēma 7 audzēkņi. 

Pārskata gada septembrī skolā mācības uzsāka 104 audzēkņi profesionālās ievirzes 

izglītības programmā un 83 audzēkņi 7 interešu izglītības programmās. 

Skolas audzēkņi piedalījušies dažādos konkursos. Viens no tiem - Latvijas izglītības 

iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu valsts 

konkurss “Grafikas dizains”. Uz konkursa trešo kārtu Valmierā uzaicināti 3 dalībnieku pāri 

trīs vecuma grupās. Visi audzēkņi saņēmuši Latvijas Nacionāla kultūras centra pateicības par 

dalību valsts konkursa finālā. 

Interešu izglītības programmas audzēkņi piedalījušies vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkursā “Latvijas toņi un pustoņi”. 1. kārtā saņemti Alūksnes novada pašvaldības 

diplomi par iegūto 1. pakāpi, bet konkursa 2. kārtā – 3. pakāpes diploms un Pateicība par 

dalību. 

Skolēni bijuši dalībnieku pulkā arī Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Klusā 

daba ar zilo šķīvi - māksliniekam Leo Svempam-120”, no kura noslēguma pasākuma mājup 

pārveduši dažādus apbalvojumus: Gruzijas mākslinieku Atzinības par lakoniski izteiksmīgu 

klusās dabas tēmas risinājumu, par interesantu krāsu un kompozīcijas risinājumu, par 

izteiksmīgas noskaņas radīšanu klusās dabas gleznojumā, kā arī Atzinību par radošu un 

glezniecisku sniegumu un Pateicību Alūksnes Mākslas skolai par veiksmīgu dalību. 

Dalība vizuālās mākslas konkursā “Skaisti dziedi lakstīgala” noslēgusies ar Diplomu 

par 1. vietu un Pateicību Alūksnes Mākslas skolai par skolēnu motivēšanu radoši izpausties 

un veicināšanu piedalīties konkursā. 

Savukārt skolotāja Rita BALANE saņēmusi Valsts izglītības satura centra Atzinību 

par ieinteresētību un dalību interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu 

pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstādē “Manas mājas”. 

Vasaras plenēra ietvaros audzēkņi devušies uz Ziemeru muižu zīmēt un gleznot, tā 

turpinot sadarbību ar biedrību “Ziemerpils”, organizēta izglītojoša mācību ekskursija uz 

Vidzemes jūrmalu. 

Skolā tiek organizētas profesionālu mākslinieku un audzēkņu darbu izstādes. 

 

 
55. attēls. Vidzemes novada mākslinieku izstāde “Acumirklis” 

 

Pārskata gadā notikusi Profesionālās izglītības kompetences centra (turpmāk – PIKC) 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamo glezniecības mācību darbu izstāde “Klusā 

daba”, Vidzemes novada mākslinieku izstāde “Acumirklis”, sadarbībā ar Valmieras galeriju 

“Laipa” organizēta “Gulbenes glezniecības un foto plenēra” darbu izstāde, bijusi apskatāma 

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja gleznu izstāde “Klusā daba”, PIKC Rīgas Dizaina un 

mākslas vidusskolas abstraktās glezniecības konkursa “Paradīzes dārzs” darbu izstāde, izstāde 
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“Zemes skaņas Alūksnē”. Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde projekta “Latvija-

ērģeļu zeme” ietvaros bijusi skatāma Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 

Pārskata gadā skola sadarbojusies ar biedrību “Ziemerpils”, organizējot vasaras 

prakses dienu “Zaļais Ār-prāc” Ziemeru muižā, ar Gulbenes Mākslas skolu pedagogu 

pieredzes braucienā, ar Alūksnes muzeju, apmeklējot izstāžu atklāšanas pasākumus un 

piedaloties radošajā darbnīcā “Alūksnes karte tekstilmozaīkā”, ar Latvijas Laikmetīgās 

mākslas centru projektā “Meistarklases Latvijas māksla skolās”, kā arī ar mākslinieci Zandu 

PUČI projekta “Zemes skaņas” radošajās darbnīcās. 

 

Pedagogu tālākizglītība 2017. gadā 

37. tabula 

Informācija par pedagogu tālākizglītību 2017. gadā 

Kursu nosaukums Stundu 

skaits  

Pedagogu 

skaits 

Finansējums 

A programma bioloģijas skolotājiem 

“Daudzveidīgu prasmju un vispārējo 

kompetenču attīstīšana, izmantojot dažādus 

informācijas iegūšanas un strukturēšanas veidus 

bioloģijas mācību procesā pamatskolā” 

24 24 Pašvaldība  

A programma latviešu valodas skolotājiem 

“Latviešu valoda un literatūra digitālajos zinību 

resursos” 

8 20 Īstenotājs 

A programma nometņu vadītājiem “Bērnu 

nometņu organizēšanas un vadīšanas 

kompetenču pilnveide” 

36 15 Pašfinansējums  

A programma pedagogiem “Profesionālās 

kompetences pilnveide darbā ar pusaudžiem un 

jauniešiem ar deviantu uzvedību” 

8 20 Pašvaldība  

A programma sākumskolas izglītības mācību 

procesa pilnveidei 

6 58 Pašvaldība  

A programma vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas 

skolotājiem “Pasaules un Latvijas ekonomiskā 

izaugsme. Demogrāfisko procesu un migrācijas 

ietekme uz Latvijas ekonomiku” 

8 12 Pašvaldība  

Seminārs angļu valodas skolotājiem “Getting 

started with 21 Century skills” 

3 25 Pašvaldība  

A programma klašu audzinātājiem „Brain Gym® 

26 kustību vingrinājumi - kā līdzeklis, lai 

integrētu ķermeni un prātu un veicinātu 

mācīšanos, OBO (Optimālā smadzeņu darbības 

organizēšana) - izmantojot Brain Gym® 26 

kustību vingrinājumu programmu un Simultāno 

kustību vingrinājumus (Double Doodle Play)” 

6 21 Pašvaldība  

A programma “Kompetenču pieejā balstīta 

mācību satura īstenošana latviešu valodas 

mācībās pamatizglītībā” 

24 24 Valsts  

A programma “Caurviju kompetencēs balstīta 

mācību procesa izveide” 

6 25 Pašvaldība  

A programma “Audzināšana – personas 

pamatvērtību izkopšanas process” 

6 44 Pašvaldība  
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A programma “Metodes un darba paņēmieni 

pedagoģiskā procesā ar izglītojamiem, kuriem ir 

dažādi funkcionālie traucējumi” 

12 70 Projekts  

Vērtībizglītības integrēšana mācību un 

audzināšanas darbā 

36 28 Valsts 

+pašvaldība 

 

Pedagogu atbalstam novadā darbojušās 16 mācību priekšmetu un jomu metodiskās 

apvienības. 

 

 

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2017. gadā 

 

Pašvaldība apstiprinājusi un līdzfinansējusi 10 nometņu projektu pieteikumus. 

Informācija par līdzfinansētajām nometnēm attēlota 38. tabulā. 

 

 
56. attēls. Viena no pašvaldības atbalstītajām nometnēm bija arī “Pludmales volejbola 

skoliņa” 

 

38. tabula 

Pašvaldības līdzfinansētās bērnu un jauniešu nometnes 2017. gadā 

Projekta iesniedzējs Nometnes nosaukums Dalībnieku 

skaits 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(euro) 

Alūksnes novada 

vidusskola 

“Diegabikša ceļojums” 30 465,00 

Malienas pamatskola  

 

“Pasaules pētnieku 

laboratorija” 

20 589,00 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs  

“Copes lietas 5” 20 1000,00 

Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates 

muzejs 

“Amatam ir zelta 

pamats” 

20 1000,00 

Bejas pamatskola “Raibā nedēļa” 30 992,00 

Alūksnes pilsētas Bērnu 

un jaunatnes sporta skola 

“Pludmales volejbola 

skoliņa I” 

30 1000,00 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu 

un jaunatnes sporta skola 

“Pludmales volejbola 

skoliņa. Augam! II” 

30 1000,00 

 

Pededzes pamatskola “Fiksiki un četri 

elementi” 

20 860,00 

Alūksnes Bērnu un “Kaķēns Ņauva meklē 25 992,00 
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jauniešu centrs  draugus” 

Alūksnes evaņģēliski 

luteriskā draudze 

“Ceļš (Gar Mazjūŗ un 

Dižjūŗ)” 

20 998,00 

 
Valsts budžeta mērķdotācijas Alūksnes novada izglītības iestādēm 

 

39. tabula 

Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms 

 

 

2014. gadā 

(euro) 

2015. gadā 

(euro) 

2016. gadā 

(euro) 

2017. gadā 

(euro) 

Interešu izglītības programmu 

un sporta skolu pedagogu 

daļējai darba samaksai un 

VSAOI 

 

 

92 322 

 

 

89 305 

 

 

89 305 

 

 

108 070 

Pašvaldību speciālajām 

pirmsskolas iestādēm, 

internātskolām, sanatorijas tipa 

internātskolām, speciālajām 

internātskolām bērniem ar 

fiziskās un garīgās attīstības 

traucējumiem 

KOPĀ: 

 

t.sk. pedagogu darba samaksai 

un VSAOI 

 

t.sk. pārējiem izdevumi  

 

 

 

 

 

 

 

917 616 

 

453 324 

 

 

464 292 

 

 

 

 

 

 

 

990 380 

 

503 300 

 

 

487 080 

 

 

 

 

 

 

 

990 380 

 

503 300 

 

 

487 080 

 

 

 

 

 

 

 

717 205 

 

423 196 

 

 

294 009 

Pašvaldību pamata un 

vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI 

 

2 128 348 

 

2 118 688 

 

2 118 688 

 

2 120 232 

Pašvaldību izglītības iestādes 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un VSAOI 

 

201 744 

 

230 484 

 

230 484 

 

230 560 

 

40. tabula 

Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 

Gads Izglītojamo skaits, kam piešķirta valsts 

mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei  

Mērķdotācijas 

apmērs (euro) 

 

2015. 

 

1916 

 

36 376 

 

 

2016. 

 

1830 

 

34 630 

 

 

2017. 

 

1763 

 

33 337 
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Savstarpējie norēķini par pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 

 

41. tabula 

Izdevumu un ieņēmumu par savstarpējiem norēķiniem 

par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem salīdzinājums 

Gads Ieņēmumi (euro) Izdevumi (euro) Starpība 

2014. 94 416 133 186 38 770 

2015. 104 263 131 640 27 377 

2016. 110 205 167 591 57 386 

2017. 116 876 152 823 35 947 
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9. KULTŪRA 

9.1. Alūksnes novada bibliotēku darbība 
 

2017. gadā Alūksnes novadā bibliotēku skaitā izmaiņas nav notikušas - turpinājušas 

darboties 18 pašvaldības publiskās bibliotēkas. Publisko bibliotēku tīkls ir optimāls un 

nodrošina labu pieejamību bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem. Novadā pārskata periodā 

darbojušās arī 13 skolu bibliotēkas. 

 

42. tabula 

Alūksnes novada bibliotēku darbības rādītāji pārskata gadā 

Lietotāju skaits bibliotēkās kopā 5326 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 1711 

Bibliotēku fiziskais apmeklējums bibliotēkās kopā 78247 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 24851 

Virtuālais apmeklējums 51625 

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi) 124529 

Izsniegums kopā 140190 

t. sk. grāmatas 71362 

t. sk. periodiskie izdevumi 68464 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 24630 
 

2017. gadā akreditācija notikusi Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Akreditācijas komisijas 

slēdziens: Alūksnes pilsētas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas 

rezultātā bibliotēkai piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss. 

 

 
57. attēls. Viens no lielākajiem pasākumiem ik gadu ir Alūksnes un Apes novada 

Grāmatu svētki 

 

Lai uzlabotu interneta un datu pieejas tīkla darbības ātrumu, pārskata gadā Alūksnes 

novada pašvaldība slēgusi līgumu ar SIA “Telia Latvija” par papildus interneta 

pakalpojumiem projektā “Par vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības 

nodrošināšanu”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā savus pakalpojumus piedāvā arī ES informācijas punkts 

(ESIP), kas kopš 2004. gada aprīļa darbojas arī kā “Europe Direct” informācijas centra 

Gulbenē Alūksnes filiāle. 
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43. tabula 

Alūksnes novada bibliotēku krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

2017. gadā (euro) 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 38 879 

t. sk. grāmatām 25 773 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 13 048 

t. sk. CD, DVD u.c. 58 

Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju 

pašvaldībā 

2,38 

Finansējums krājumam uz 1 bibliotēkas lietotāju 7,30 

 

 2017. gadā automatizētā krājumu inventarizācija veikta Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

abonementā. Tādējādi laikā no 2014. līdz 2017. gadam visās novada publiskajās bibliotēkās ir 

veiktas automatizētās krājuma pārbaudes, dati salīdzināti ar grāmatvedības uzskaiti. 

Alūksnes novada pašvaldības publisko bibliotēku apmeklētājiem arī 2017. gadā bija 

pieejamas 2 autorizētās tiešsaistes datu bāzes – “Lursoft Laikrakstu bibliotēka” 

(www.news.lv) un “Letonika” (www.letonika.lv), kuras, pateicoties Kultūras informācijas 

sistēmu centram (turpmāk – KISC), bibliotēkās pieejamas bez maksas. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka izmantojusi KISC nodrošināto iespēju - izsniegt lasītājam 

uz mājām attālinātās piekļuves autorizācijas datus “Letonikai” tās izmantošanai mājās. 

 Piedaloties KISC konkursā par radošāko ideju datubāzu izmantošanā, Alūksnes 

pilsētas bibliotēka ieguva veicināšanas balvu - EBSCOhost datubāzes abonementu 

2017. gadam.  

  44. tabula 

Alūksnes novada bibliotēku projektu apkopojums 

Projekta nosaukums/ 

bibliotēka 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms/rezultāts 

Projekta apraksts  

 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Galvenajā lomā - 

rakstnieks” 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

VKKF 520,00 EUR Projekta mērķis - 

popularizēt latviešu 

oriģinālliteratūru, dodot 

iespēju lasītājiem klātienē 

tikties ar atzītiem 

rakstniekiem 

Atbalstīts 

Dalība citu institūciju projektos 

Dalība lasīšanas 

veicināšanas 

programmā 

“Bērnu/jauniešu/ 

vecāku žūrija”,  

9 publiskās un 4 skolu 

bibliotēkas 

VKKF, 

LNB, LBB 

Grāmatas, 

prezentācijas 

materiāli, balvas 

Projekta ietvaros tiek 

organizēti dažādi lasīšanu 

popularizējoši pasākumi, 

lasīšanas stundas, grāmatu 

apskati, tikšanās u.c., lai 

aktīvāk iesaistītos 

lasīšanas veicināšanā un 

popularizētu grāmatu 

lasīšanu 

Atbalstīts 

Dalība Gulbenes 

novada bibliotēkas 

projektā ““Europe 

Direct” informācijas 

centrs Gulbenē”,  

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Eiropas 

Komisija 

Finansējums 

Gulbenes novada 

bibliotēkas 

budžetā. 

2200,00 EUR 

Alūksnes 

bibliotēkai 

Bibliotēkās Alūksnē un 

Madonā darbojas EDIC 

filiāles, kas sniedz 

iedzīvotājiem informāciju 

ar ES saistītos jautājumos, 

organizē dažādas 

izglītojošas aktivitātes 

 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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Dalība LNB projektā 

“Latviešu 

oriģinālliteratūra 

Latvijas bibliotēkās” 

VKKF 67 grāmatas par 

578,88 EUR 

Projekts sniedz atbalstu 

bibliotēkām, kuras 

projekta rezultātā savus 

krājumus papildina ar 

vērtīgiem un 

kvalitatīviem latviešu 

oriģinālliteratūras 

izdevumiem 

 

Dalība biedrības 

“Siguldas Mākslu 

serpentīns” projektā 

“Latvijas zemes skaņa. 

Alūksne” 

VKKF, 

Latvijas 

valsts mežu 

atbalstītā 

Vidzemes 

kultūras 

programma 

2017 

Tapusi izstāde Bibliotēka aicinājusi 

iedzīvotājus piedalīties 

aptaujā un apkopojusi 

viņu ieteikumus par 

Alūksnes novada 

enerģētiskākajām vietām, 

kurās varētu ierakstīt 

zemes skaņas un 

atspoguļot tās izstādē 

 

Dalība LNB Atbalsta 

biedrības projektā 

“Bibliotēkas, kas 

palīdzēja izaugt 

Latvijai”,  

Alsviķu bibliotēka 

VKKF,  

Rīgas dome, 

ziedotāji, 

Alūksnes 

novada 

pašvaldība 

Tapusi izstāde, 

kas 2018. gada 

jūlijā būs skatāma 

Alūksnē, izdots 

katalogs 

Tapusi izstāde un 

katalogs, kurā stāsti par 

12 bibliotēkām, tai skaitā 

Alūksnes novada Alsviķu 

bibliotēku, kurām ir 

simboliska nozīme 

Latvijas tapšanā par 

valsti, izceļot to bagāto 

vēsturi un dibināšanā 

iesaistītās personības 

 

Dalība UNESCO 

Latvijas Nacionālās 

komisijas 

“Stāstu bibliotēku” 

tīklā, 

Alūksnes bibliotēka 

UNESCO 

LNK 

Iespēja bez 

maksas piedalīties 

profesionālās 

pilnveides 

pasākumos 

Mērķis - veicināt 

stāstniecības tradīcijas 

vietējā kopienā, stāstot un 

klausoties stāstus iepazīt 

nozīmīgu nemateriālās 

kultūras mantojuma daļu. 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā pasākumu cikls 

“Profesiju stāsti”, “Ar 

šodienas acīm” u.c. 

 

9.2. Alūksnes novada muzeju darbība 
 

45. tabula 

Informācija par muzeju darbības rezultātiem 

 
Alūksnes 

muzejs 

Kalncempju 

pagasta 

Viktora 

Ķirpa Ates 

muzejs 

Jaunlaicenes 

muižas 

muzejs 

Bejas 

novadpēt-

niecības 

centrs 

Zeltiņu 

vēstures 

krātuve 

Veclaicenes 

vēstures 

krātuve 

Muzejos 

kopā 

Krājums, krājuma izmantošana 

Kopējais 

krājuma 
47569 5537 3675 1695 927 3087 62490 
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vienību skaits 

pārskata gada 

beigās 

Kopējais 

jauniegūto 

vienību skaits 

pārskata 

periodā 

2850 177 231 553 16 8 3835 

Pārskata gadā 

konservēto un 

restaurēto 

krājuma 

vienību skaits 

5 - - - - - 5 

Ekspedīciju 

skaits 
- - - 12 - - 12 

Pārskata gadā 

kopkatalogā 

ievadīto 

vienību skaits 

698 725 404 Netiek vadīts 
Netiek 

vadīts 
Netiek vadīts 1827 

Pārskata 

periodā 

eksponēto 

pamatkrājuma 

vienību skaits 

506 614 182 

80% no 

kopējā 

krājuma 

75% no 

kopējā 

krājuma 

80% no 

kopējā 

krājuma 

~ 5822 

Pārskata gadā 

deponēto 

krājuma 

vienību skaits 

86 - 17 21 2  23 149 

Pētnieciskais darbs 

Pētnieciskā 

darba tēmas 

(skaits) 

5 4 6 5 1 - 21 

Publicētie 

pētnieciskie 

raksti 

11 - - - - - 11 

Publicētie 

prospekti, 

ceļveži u.c. 

2 - - 2 - - 4 

Darbs ar apmeklētājiem 

Apmeklētāju 

skaits 

(personas) 

7828 5231 5925 1607 1436 1698 23725 

Muzeja 

darbinieku 

novadīto 

ekskursiju 

skaits  

104 39 - 67 102 18 330 

Pārskata gadā 

uzsākto 

(izveidoto) 

izglītojošo 

programmu 

5 1 - 3 - - 9 
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skaits 

Muzejpeda-

goģisko 

programmu 

norišu skaits 

70 43 137 27 - - 277 

Lekciju skaits 

muzejā 
7 - 19 - - - 26 

Tematisku 

(muzejisku) 

pasākumu 

skaits 

74 6 14 19 5 2 120 

Pastāvīgo 

ekspozīciju 

skaits muzejā 

4 2 2 6 4 1 19 

Izstāžu skaits 

muzejā 

pārskata 

periodā 

22 8 2 7 4 3 46 

Ārpus muzeja 

atklāto izstāžu 

skaits 

2 - 1 5 2 - 10 

Projekti 

Sagatavoto un 

iesniegto 

projektu skaits 
6 2 1 1  - - 10 

Atbalstīto 

projektu skaits 
2 1 1 1  - - 5 

Projektos 

piešķirtais 

finansējums 

EUR 

6650,00 1000,00 3000,00 2000,00 - - 12650,00 

 

Nozīmīgākie notikumi muzejos 2017. gadā 

 

Alūksnes muzejs 

Alūksnes Jaunās pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrāde, aktīva sadarbība ar 

arhitekti Ināru CAUNĪTI; 

VKKF 2017. gadā III projektu kārtā piešķirti 2650,00 EUR radošo stipendiju 

monumentālās glezniecības restauratorei Lolitai HERMSAI Alūksnes Jaunās pils “Fortepiano 

istabas” sienu polihromijas restaurācijai 10 m
2
 platībā; 

Ledus pagraba jumta seguma nomaiņa, ieklājot dabīgā akmens slānekļa plāksnes; 

Jauna gājēju celiņa izbūve pils piegulošajā teritorijā, nodrošinot piekļuvi arī Ledus 

pagrabam; 

Putnu paviljona restaurācija muižas parkā; 

Pastāvīgās ekspozīcijas par Fītinghofu dzimtu un tās atstāto mantojumu Alūksnē – 

“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē” izveide; 

Izstādes “No trimdas Latvijā – Austras LINDES 120 tautu meitas miniatūrā” 

eksponēšana Alūksnes muzejā, uzsākta sadarbība ar kolekcijas īpašnieci Astru 

PAVLOVSKU, saņemts VKKF Simtgades mērķprogrammas atbalsts 4000,00 EUR apmērā 

šīs unikālās kolekcijas ilgtermiņa eksponēšanas apstākļu nodrošināšanai Alūksnes muzejā.  
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58. attēls. Viena no visvairāk apmeklētajām ekspozīcijām Alūksnes muzejā bijusi novadnieces 

Austras LINDES darināto miniatūro tautu meitu tautas tērpu izstāde. Attēlā A. LINDES meita 

Astra PAVLOVSKA izstādes atklāšanā 

 

Jaunlaicenes muižas muzejs  

Jaunas izstādes “Baltā smilšu kalniņā” izveide ar VKKF finansiālu atbalstu; 

Apgaismojuma uzlabošana izstādes telpā; 

Izstādes par muižas apbūvi ierīkošana parkā, tā teritorijā izvietojot 11 stendus. 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 

Zirgu inventāra šķūņa skaidu jumta vienas puses maiņa; 

Pļaujas svētki “Rudentiņš bagāts vīrs!”. 

 

Bejas novadpētniecības centrs 

Vecās klēts iekārtošana un 2 pastāvīgo ekspozīciju izveide “Jaunalūksnes pagasts 

pēckara periodā (1945.-1988.)”, “Bejas skolas vēsture 19.-21.gs.”; 

Piemiņas vietas iekārtošana un piemiņas plāksnes uzstādīšana nacionālo partizānu 

bunkuru vietā Virguļicas mežos; 

Signalizācijas ierīkošana jaunajā klētī, bruģēta celiņa izveide pie vecās klēts, Bejas 

bibliotēkas un centra zāles grīdas remonts; 

Bejas novadpētniecības centra 30 gadu un Bejas pamatskolas 150 gadu jubilejas 

pasākums; 

Starptautiska projekta realizācija kopā ar Bejas pamatskolu projektu konkursa 

“Latvijai – 100” projektā “Kultūrprogramma Latvija – Somija “Solis pretī simtgadei””. 

 

Zeltiņu vēstures krātuve 
Darbs pie krājuma uzskaitīšanas, numuru pievienošanas; 

Stikla vitrīnu iegāde Edgara LIEPIŅA ekspozīcijai; 

Svarīgākās aktivitātes: Muzeju nakts pasākums “Laika ratā iemests”, Jokdaru festivāla 

ietvaros “Tikšanās ar jokdaru karali”, prezentācija Alūksnes bibliotēkā “Teātra spēlēšanas 

tradīcijas Zeltiņos”. 

 

Veclaicenes vēstures krātuve 

Uzsākta krātuves krājuma inventarizācija, priekšmetu aprakstu pārbaude un 

papildināšana, priekšmetu signēšana un saglabātības stāvokļa noteikšana, paralēli veikta 

krātuves ekspozīcijas stendu informatīvā satura papildināšana un priekšmetu pārkārtošana; 

Iesaiste pasākumu organizēšanā pagastā: starptautiskās zemledus makšķerēšanas 

sacensības „Ilgāja zivtiņa”, taku skrējiens “Stirnu buks”. 
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9.3. Tautas, kultūras, saieta nami 
 

Pārskata gadā novadā darbojušies 15 tautas/kultūras/saieta nami, nodrošinot 

vienmērīgu un līdzsvarotu kultūras pakalpojuma piedāvājumu novada iedzīvotājiem. 

 

 
59. attēls. Pārskata gada oktobrī notikušajā novada kultūras darbinieku pasākumā pie 

Alūksnes Kultūras centra iestādītas šķirnes “Latvija” tulpes 

 

Alūksnes novada kultūras nozarē 2017. gads bijis nozīmīgu, tradicionālu un jaunradītu 

notikumu un aktivitāšu gads.  

2017. gada galvenās kultūras aktivitātes novadā bija: Alūksnes un Apes vokālo 

ansambļu skate, “Gada izrāde” amatierteātru reģionu skate, Masļeņica Pededzē februārī, deju 

kolektīvu skate martā, koru skate un Grāmatu svētki aprīlī, Vidzemes mākslinieku izstāde 

“Acumirklis” aprīlī-maijā, Baltā galdauta svētki novadā, akcija “Apskauj Latviju” – 

Simtgades ozolu stādīšana, Muzeju nakts pasākumi novada muzejos maijā, senioru sporta 

diena jūnijā, 2. Starptautiskais deju festivāls “Alūksnes vasara”, Alūksnes pilsētas svētki, 

Baltijas ceļa atceres pasākumi, Jokdaru festivāls “Vajag tik rakt” Zeltiņos, Igauņu diena 

Veclaicenē augustā, Bānīša svētki, Pļaujas svētki Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 

muzejā un uzveduma “Saule brida rudzu lauku” pirmizrāde septembrī. 

Kultūras, tautas, saieta namu pasākumus pārskata gadā apmeklējuši vairāk nekā 

80 tūkstoši apmeklētāju. 

46. tabula 

Pasākumu un apmeklētāju skaits novada tautas, kultūras, saieta namos 

Iestāde Pasākumu 

skaits 

iestādē 

Tajā skaitā 

maksas norises 

Tajā skaitā 

bezmaksas 

norises 

Apmeklētāju 

skaits 

Alsviķu kultūras 

nams 

70 27 43 4062 

Alūksnes Kultūras 

centrs 

234 88 146 39899 

Annas kultūras nams  41 7 34 1716 

Ilzenes SKIIM 

centrs “Dailes” 

23 8 15 927 

Kolberģa tautas 

nams 

63 21 42 3147 

Jaunannas tautas 

nams 

56 8 48 2378 

Jaunlaicenes tautas 

nams 

50 15 35 2730 
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Liepnas tautas nams 38 11 27 2185 

Malienas tautas 

nams 

28 9 19 1871 

Mālupes Saieta 

nams 

45 13 32 2324 

Mārkalnes tautas 

nams 

48 9 39 1517 

Pededzes tautas 

nams 

45 8 37 5342 

Veclaicenes tautas 

nams 

53 7 46 7010 

Zeltiņu tautas nams 78 56 22 2952 

Ziemera tautas nams 55 10 45 2645 

Kopā 927 297 630 80705 

 

47. tabula 

Kolektīvu un to dalībnieku skaits novada tautas, kultūras, saieta namos 

Iestāde Kolektīvu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits 

Alsviķu kultūras nams 8 115 

Alūksnes Kultūras centrs 9 241 

Annas kultūras nams  3 22 

Ilzenes SKIIM centrs “Dailes” 3 28 

Kolberģa tautas nams 10 143 

Jaunannas tautas nams 11 134 

Jaunlaicenes tautas nams 5 50 

Liepnas tautas nams 6 77 

Malienas tautas nams 3 39 

Mālupes Saieta nams 3 33 

Mārkalnes tautas nams 1 7 

Pededzes tautas nams 5 66 

Veclaicenes tautas nams 6 66 

Zeltiņu tautas nams 5 44 

Ziemera tautas nams 6 100 

Kopā 84 1165 

 

Alūksnes novada pašvaldības organizētajā kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu 

konkursā pārskata gadā atbalstīti 2 projekti, piešķirot tiem 4900,00 EUR finansējumu. 

Kultūrkapitāla fonds atbalstījis projektu “2. Starptautiskais deju festivāls “Alūksnes 

vasara”, piešķirot 3000,00 EUR. 
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10. TŪRISMS 
 

Alūksnes tūrisma informācijas centru pārskata gadā apmeklējuši 5 682 apmeklētāji, 

Alūksnes skatu torni – 11 967 apmeklētāji. 

2017. gadā izstrādāta Alūksnes tūrisma mārketinga attīstības stratēģija. Novada 

suvenīru piedāvājums veidots atbilstoši Alūksnes suvenīru dizaina stratēģijai.  

Lai nodrošinātu aktuālās tūrisma informācijas pieejamību, veikta portāla 

www.visitaluksne.lv administrēšana 4 valodu versijās - latviešu, krievu, angļu un igauņu,  kā 

arī tūrisma informācijas centra sociālo tīklu kontu administrēšana: 

www.facebook.com/Aluksnetourism, 

www.twitter.com/AluksneTourism, 

www.instagram.com/visitaluksne, 

www.draugiem.lv/aluksne.tourism. 

Alūksnes tūrisma informācijas centrā pārskata gadā pieņemti, izstrādāti un saskaņoti 

vairāk nekā 70 individuālie un kolektīvie ekskursiju maršruti.  

2017. gadā nozīmīgs darbs veltīts dažādu iespiedmateriālu izveidei. Aktualizēta 

tūrisma karte “Vidzemes šosejas pieturas” latviešu, krievu, angļu, igauņu, lietuviešu valodā un 

no jauna izdota karte arī vācu valodā. Sagatavots un izdots buklets par Alūksnes TOP 10 

objektiem latviešu, angļu, krievu un igauņu valodā, lielāko kultūras un sporta pasākumu 

2018. gada plāns minētajās 4 valodās, kā arī veidoti piedāvājumi atbilstošām 

mērķauditorijām, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, tematiskie 

piedāvājumi – ziemas, pavasara un rudens aktivitātēm, Valentīndienai. 

 

 
60. attēls. 2017. gadā sagatavots jauns buklets ar kāzu norišu piedāvājumu Alūksnes novadā 

 

Tāpat pārskata gadā sagatavots un iespiests Alūksnes kalendārs 2018. gadam, 

izstrādāts buklets ar kāzu norišu piedāvājumu, izgatavotas lielformāta stendu izdrukas un 

izvietotas tūrisma norādes ar virzienu rādītājiem Tempļakalna parkā, daļēji atjaunota 3 stendu 

informācija pie novada robežām. Igaunijas-Latvijas pārrobežu projektā “Green Railway” 

gatavoti tūrisma materiāli stendiem. 

Organizēta novada tūrisma piedāvājuma popularizēšana tūrisma izstādēs “Balttour” 

Rīgā un “Tourest” Tallinā, tūrisma informācijas centra darbinieki piedalījušies tūrisma 

gadatirgū Pļaviņās, Brīvdabas muzeja gadatirgū, lielākajos sporta pasākumos. 
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61. attēls. 2017. gadā tūrisma izstādē “Balttour” Alūksnes novads bija pārstāvēts vienotajā 

“Vidzemes šosejas pieturu” stendā kopā ar Raunas, Smiltenes un Apes novadiem 

 

Rīkoti vairāki pasākumi - aktīvās sezonas atklāšanas velo ekspedīcijas pasākums, 

rudens noskaņu velobrauciens, aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” apceļošanas 

pasākumi sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, tajā skaitā Vaidavas gultnes attīrīšana. 

Aizvadīta tūrisma akcijas “Apceļo Vidzemes šosejas pieturas” 1. sezona. 

Pārskata gadā novada tūrisma pakalpojuma sniedzējiem organizētas kvalifikācijas 

paaugstināšanas apmācības „Tūrisma pakalpojumu kvalitāte un mārketings” un kopā ar 

uzņēmējiem izveidots un visās kafejnīcās ieviests Alūksnes īpašais kokteilis. 

    

 
62. attēls. Pārskata gadā Alūksnes kafejnīcu ēdienkartēs ieviests jauns piedāvājums – īpašais 

Alūksnes kokteilis 
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11. SPORTS 
 

Novada iedzīvotāju lietderīga brīvā laika izmantošanai un fizisko aktivitāšu 

nodrošināšanai 2017. gadā sarīkoti daudzi dažādu sporta veidu pasākumi un nodrošināta kā 

vasaras, tā ziemas sporta objektu pieejamība. 

Dažāda vecuma iedzīvotāji labprāt izmanto iespējas līdzdarboties un sacensties 

basketbola, futbola, pludmales volejbola, skriešanas, orientēšanās, riteņbraukšanas sacensībās, 

bet ziemā - slēpot un spēlēt hokeju uz āra laukumiem. 

 

 
63. attēls. Viens no populārākajiem tradicionālajiem sporta pasākumiem novadā ir 

velosacensības “Līkloči papardēs” Ilzenes pagastā 

 

Lielu popularitāti iemantojuši orientēšanās un skriešanas seriāli, kas risinās no 

pavasara līdz rudenim. Vairāki tūkstoši skrējēju devās dažāda garuma skriešanas distancēs, 

kad 2017. gada jūlijā Kornetos risinājās populārais taku skrējiens „Stirnu buks”. 

 

 
64. attēls. Taku skrējiens “Stirnu buks” Veclaicenes pagasta Kornetos 2017. gadā 

 

Novadā 2017. gadā notikušas plaša mēroga sporta sacensības, kurās iedzīvotāji varēja 

piedalīties gan paši, gan būt to līdzjutēji. Vienas no populārākajām sacensībām ir ziemas 

autorallijs „Alūksne”, Latvijas čempionāts biatlonā, Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens 

motosportā, tradicionālās orientēšanās rogaininga sacensības „Malienas zelta rudens” un citas.  

Novada talantīgākie un meistarīgākie sportisti - biatlonisti Andrejs RASTORGUJEVS 

un Oskars MUIŽNIEKS, garo distanču skrējēja Ilona MARHELE, orientierists Edgars 

BERTUKS, riteņbraucējs Andris VOSEKALNS, bobslejists Intars DAMBIS sekmīgi 

pārstāvējuši Latvijas izlasi dažāda mēroga starptautiskās sacensībās, tajā skaitā Pasaules un 

Eiropas čempionātos. 
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65. attēls. Sezonas noslēguma pasākumu Alūksnē jūnijā organizēja Latvijas izlases vadošais 

biatlonists, alūksnietis Andrejs RASTORGUJEVS 

 

Pārskata gadā Pilssalas stadionā uzklāts mūsdienīgs segums 400 m skrejceļam un 

iekārtots trenažieru laukums, bet ziemas sporta centrā „Mežinieki” labiekārtota biatlona 

šautuve.  
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12. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 
 

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā izdarīti: 

1) 105 dzimšanas reģistri (salīdzinot ar 2016. gadu, par 14 jaundzimušajiem mazāk), 

2)  71  laulības reģistrs (salīdzinot ar 2016. gadu, par 11 laulībām mazāk), 

3) 255 miršanas reģistri (salīdzinot ar 2016. gadu, par 19 mirušajiem mazāk). 

 

 
65. attēls. Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru skaita dinamika 

2017. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

Pārskata gadā dzimušas 49 meitenes un 56 zēni. 43 bērni reģistrēti kā pirmie, 31 -  kā 

otrais, 20 - trešie, 6 - ceturtie, 6 - piektie vai vairāk kā piektie saviem vecākiem dzimušie.  

Laulībā dzimuši 43 bērni, 60 jaundzimušo dzimšanas reģistros ziņas par tēvu 

ierakstītas, pamatojoties uz atzīto paternitāti, 2 dzimšanas reģistros ierakstītas tikai ziņas par 

bērna māti. 

33 pāriem abu laulāto deklarētā dzīvesvieta bijusi Alūksne vai Alūksnes novads, 17 

laulības notikušas pāriem, kurās viens no laulātajiem ir mūsu novada iedzīvotājs. 2017. gadā 

reģistrētas 6 laulības ārpus nodaļas telpām. Dzimtsarakstu nodaļa izsniegusi 9 izziņas par 

laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai citā 

dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka. 3 laulības reģistrācijas iesniegumi atsaukti vai 

objektīvu iemeslu dēļ laulības reģistrācija nav notikusi. 

Pārskata gadā nodaļā sastādīti 255 miršanas reģistri (139 sievietes un 116 vīrieši). Tajā 

skaitā 2 miršanas reģistri izdarīti par personām, kuras tiesa izsludinājusi par mirušām 

atbilstoši normatīvajam regulējumam. 

2017. gadā Dzimtsarakstu nodaļā noformētas 5 uzvārda, vārda  maiņas lietas, 

izsniegtas 163 atkārtotas apliecības par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (dzimšana, laulība, 

miršana). 

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa, veicot jaundzimušā bērna dzimšanas 

reģistrāciju, sveic vecākus, dāvinot viņiem grāmatu „Mūsu bērns” un dekoratīvos vāciņus 

bērna pirmreizējai dzimšanas apliecības veidlapai. 

2017. gadā Dzimtsarakstu nodaļa turpinājusi darbu ģimenes tradīciju stiprināšanai, 

godinot stiprās ģimenes 25 gadu kāzu jubilejā un rīkojot zelta kāzu (50 gadi laulībā) svinību 

ceremonijas (2 pasākumi). 

Notikuši 5 svinīgie kūmu iegūšanas svētku pasākumi, kuros krustvecākus 

dzimtsarakstu nodaļā ieguvuši 9 mūsu novada jaunie pilsoņi. 

2017. gada februārī-martā Dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju telpās veikts 

kosmētiskais remonts. 
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13. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE 

PAKALPOJUMI 
 

Alūksnes novada Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, veic sociālo darbu, 

organizē valsts un pašvaldības sociālo pakalpojumu, specializētā transporta pakalpojumu 

sniegšanu personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, lai nodrošinātu tām sociālo, rehabilitācijas 

un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 

48. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada rādītāji sociālā atbalsta pasākumiem 

     Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

Rādītājs Vērtība (euro) 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem  499 244,85 

no tā 

sociālā palīdzība 245 333,85 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie sociālie 

pakalpojumi 144 709,00 

citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem 109 202,00 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi 370 490,00 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju 

institūciju uzturēšanas izdevumi 670 971,00 

 

Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums 

 

Pēc ģimenes sastāva 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kuru piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kam trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai, saņēmušas: 

1) 109 ģimenes (434 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 40 313,63 EUR, 

2) 7 ģimenes (20 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 1 950,02 EUR, 

3) 232 ģimenes (342 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 104 054,17 EUR, 

4) 182 ģimenes (232 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 31 154,31 EUR. 

 

Pēc ienākumu līmeņa uz 1 ģimenes locekli mēnesī 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kuru piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kam trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai: 

169 339,43 EUR apmērā pārskata gadā saņēmusi 441 ģimene (878 personas) ar 

trūcīgas ģimenes (personas) statusu un 8 132,70 EUR apmērā 89 ģimenes (150 personas) virs 

trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa.  
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Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu izmaksa  

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 

Šim pabalstam pārskata gadā izlietoti 104 241,63 EUR. Pabalsts piešķirts 

262 ģimenēm (450 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai lielums vienai personai gadā bijis 231,65 EUR, bet mēnesī – 37,06 EUR, 

vidējais minētā pabalsta saņemšanas ilgums vienai personai bijis 6,25 mēneši. 

 

Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts 43 948,62 EUR apmērā. Tas piešķirts 

245 ģimenēm (389 personām). 112 ģimenēm (204 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres 

un komunālo maksājumu segšanai 10 380,62 EUR apmērā, 220 ģimenēm (342 personām) – 

kurināmā iegādei 33 568,00 EUR.  

  

 Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai 

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai kopā piešķirti 29 281,88 EUR apmērā un tos 

saņēmušas 306 ģimenes (451 persona). 

No piešķirtajiem pabalstiem:  

1) 9 970,28 EUR piešķirts ēdienam - 89 ģimenēm (149 personām), 

2) 17 241,40 EUR piešķirts veselības aprūpei - 241 ģimenei (300 personām), 

3) 326,80 EUR piešķirts pabalstam veļas mazgāšanas pakalpojumam - 20 ģimenēm 

(28 personām), 

4) 671,40 EUR piešķirts pabalstam mazgāšanas pakalpojuma apmaksai – 

16 ģimenēm (19 personām), 

5) 1 074,20 EUR piešķirts pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – 

9 ģimenēm (30 personām). 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu testēšanas 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu izvērtēšanas, izlietoti 67 861,72 EUR un tie piešķirti 99 ģimenēm (129 personām).  

 

  Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 14 741,32 EUR apmērā 67 ģimenēm 

(93 personām). 

 

Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) 

 

Citiem ārējos tiesību aktos noteiktiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 

pārskata gadā izlietoti 53 120,40 EUR. Šie pabalsti piešķirti 34 ģimenēm (49 personām). 

Tajā skaitā 11 119,24 EUR izlietoti pabalstam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ko saņēmušas 17 personas, no tā: 
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1) 512,24 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko 

saņēmušas 4 personas, 

2) 1 735,99 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, ko saņēmušas 7 personas, 

3) 563,91 EUR izlietoti dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai 

2 personām, 

4) 8 871,01 EUR izlietoti ikmēneša izdevumu segšanai personai, kas turpina mācības, 

15 personām. 

42 001,16 EUR izlietoti pabalstos audžuģimenēm, tos saņēmušas 18 ģimenes, 

(33 bērni), no tā: 37 177,21 EUR piešķirts ikmēneša pabalstam bērna uzturam 17 ģimenēm 

(32 bērniem) un 4 823,95 EUR piešķirts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

16 ģimenēm (30 bērniem). 

  

No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi  

(bez sociālā darba) 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu 

nodrošināja 4 savas pašvaldības institūcijās, pirka sociālos pakalpojumus no 4 citām 

pašvaldībām vai to institūcijām, no 2 nevalstiskām organizācijām – nodibinājuma un no 

2 sabiedrībām ar ierobežotu atbilstību. Trīs no institūcijām, kas pārskata gadā sniegušas 

sociālos pakalpojumus Alūksnes novadā, ir Sociālā dienesta struktūrvienības. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2017. gadā 

saņēmušas 288 personas par 670 971 EUR, 51 personai pašvaldība sociālos pakalpojumus 

pirkusi no citām pašvaldībām vai to institūcijām, 9 personām – no nodibinājuma, 2 personām 

- no sabiedrības ar ierobežotu atbildību, veicot norēķinus par kopējo summu 144 709 EUR. 

Pašvaldība sniegusi arī cita veida atbalsta pasākumus un kompensācijas iedzīvotājiem 

109 202 EUR apmērā. 

 

Sociālā aprūpe dzīvesvietā 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības biroja „Aprūpes mājās” sniegtā 

sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti 

101 860 EUR. Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 111 personas, tajā skaitā 

105 pensijas vecuma personas, 6 pilngadīgas personas ar invaliditāti. Sociālās aprūpes 

pakalpojumus iedzīvotājiem dzīvesvietā visā novada teritorijā sniedza sociālais aprūpētājs un 

3 biroja mobilās aprūpes vienības.  

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie 

pakalpojumi 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem sociālajiem 

pakalpojumiem bērniem un pieaugušām personām pārskata gadā izlietoti 652 497 EUR, tajā 

skaitā 508 044 EUR - savas pašvaldības institūcijā Sociālās aprūpes centrā „Alūksne” 

nodrošināto pakalpojumu apmaksai un 144 453 EUR – par sociālajiem pakalpojumiem, ko 

pašvaldība pirkusi no 7 citiem pakalpojumu sniedzējiem.  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtos sociālos 

pakalpojumus bērniem Alūksnes novada pašvaldība pirkusi no citas pašvaldības, 

nodibinājuma un sabiedrības ar ierobežotu atbildību par 61 659 EUR, pieaugušajiem - par 

kopējo summu 82 794 EUR apmērā. Pašvaldība 59 personām pirkusi sociālās aprūpes iestāžu 
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pakalpojumus no citām pašvaldībām, nodibinājuma vai SIA, tajā skaitā 8 bērniem un 

46 pieaugušām personām. Pakalpojumu krīzes centrā ir saņēmuši 3 personas. 

Alūksnes novada pašvaldības iestādes – “Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”” 

nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2017. gadā saņēmušas 134 pieaugušas personas.  

 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība Dienas aprūpes centrs „Saules stars” 

2017. gadā sniedzis pakalpojumu 21 personai ar garīga rakstura traucējumiem. No 

pašvaldības budžeta gada laikā pakalpojuma sniegšanai izlietoti 42 162 EUR. 

 

Naktspatversmes pakalpojums 

 

2017. gada laikā pavisam naktspatversmes pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 

18 905 EUR. Šo Sociālā dienesta struktūrvienības “Alūksnes novada naktspatversme” sniegto 

pakalpojumu saņēmušas 22 personas, tajā skaitā 4 sievietes un 18 vīrieši, kuri ir bijuši bez 

mājokļa un atradās Alūksnes novada teritorijā.  
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14. ALŪKSNES NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBĪBA 
 

Alūksnes novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Alūksnes novada pašvaldības 

izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Tās darbības teritorija ir Alūksnes novads. 

2017. gadā notikušas 70 bāriņtiesas sēdes, kurās piedalījušās 194 personas. Bāriņtiesa 

pārskata gadā pieņēmusi 19 vienpersoniskos lēmumus, par ko 15 dienu laikā nācies lemt 

koleģiāli, 16 gadījumos aizgādības tiesības nav atjaunotas. Salīdzinot ar 2016. gadu, pārskata 

gadā bāriņtiesā par 24% pieaudzis procesuālo darbību skaits. 

2017. gadā bāriņtiesa sniegusi informāciju Alūksnes novada Sociālajam dienestam par 

18 ģimenēm, par 13 ģimenēm Sociālais dienests ir bijis informēts jau agrāk. No 

iepriekšminētajiem 17 gadījumos ierosinātas lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu 

vecākiem, 7 gadījumos aizgādības tiesības pārtrauktas, 3 gadījumos aizgādības tiesības 

pārtrauktas, bet vēlāk pēc uzdevumu izpildes atjaunotas, 6 gadījumos situācija izvērtēta un 

pieņemts lēmums aizgādības tiesības nepārtraukt, 2 lietās vēl nav pieņemts nolēmums. 

 Gada laikā bāriņtiesā vērsušies 2309 apmeklētāji, no tiem 1019 Alūksnes pilsētā. 

Novada iedzīvotāji izmantojuši iespēju konsultēties bāriņtiesā gadījumos, kad bērna vecāku 

starpā ir domstarpības, ja kāds no vecākiem izmanto savas tiesības ļaunprātīgi, mantošanas 

jautājumos, bāriņtiesas kompetencē esošo apliecinājumu jautājumos u.c. Bāriņtiesa sniegusi 

palīdzību vecākiem, aizpildot iesniegumus tiesai par pagaidu aizsardzību no vardarbības 

civilprocesuālā kārtībā, iesniegumus Juridiskās palīdzības administrācijai par cietušā 

kompensāciju gadījumos, kad aizskarta nepilngadīgo tikumība vai dzimumneaizskaramība, kā 

arī pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā Uzturlīdzekļu garantiju fondam. 

Veikti 29 profilakses reidi pēc bāriņtiesas darba laika sadarbībā ar Alūksnes novada 

Pašvaldības policiju un Valsts policijas Vidzemes reģiona Alūksnes iecirkni. Uz pārrunām par 

atbilstošas aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu bērniem atbilstoši viņu vecumam un 

vajadzībām bijuši 54 vecāki. 

2017. gadā bāriņtiesā pieņemti 198 lēmumi, kas ir par 79 lēmumiem vairāk nekā gadu 

iepriekš. Viens bāriņtiesas lēmums pārsūdzēts Administratīvajā rajonā tiesā. Tiesa to atzinusi 

par pamatotu un tiesisku un atstājusi spēkā. 

Pārskata gadā 34 personām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības (17 mātēm un 17 tēviem), šie lēmumi skāruši 37 bērnus. 10 vecākiem bāriņtiesa 

lēmusi par prasības celšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, 11 vecākiem aizgādības 

tiesības atņemtas ar tiesas spriedumu (24 bērni kļuvuši juridiski brīvi). 10 vecākiem ar 

bāriņtiesas lēmumu pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas. Atjaunotas ar tiesas spriedumu 

atņemtās aizgādības tiesības atjaunotas vienā gadījumā abiem viena bērna vecākiem. Par 

6 personām (2 mātēm, 2 tēviem, 2 vecvecākiem) pieņemts lēmums par saskarsmes 

ierobežojumu ar bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.  

Par 2 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu atļaut 

ciemoties pie vecvecākiem, pie vecākiem nav atļauts uzturēties nevienam bērnam, kas liecina 

par to, ka situācija ģimenē nav uzlabojusies.   

Ārpusģimenes aprūpē pārskata sagatavošanas brīdī atradās 69 bērni, kas ir par 14 

bērniem vairāk nekā iepriekšējā gadā (par 28 bērniem lēmums pieņemts 2017. gadā). 20 bērni 

atradās audžuģimenēs (2017. gadā ievietoti 10 bērni), 38 bērni - aizbildnībā (2017. gadā 

aizbildnis iecelts 13 bērniem), 11 atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā (2017. gadā ievietoti 5 bērni).  

Alūksnes novadā 2017. gada beigās bijuši 24 aizbildņi (10 vecvecāki, 4 citi bērna 

radinieki, 10 citas personas), 18 audžuģimenes, 8 ģimenēs ievietoti 12 Alūksnes novada bērni. 
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Ārpus novada audžuģimenēs ievietoti 9 bērni. Viesģimenes statuss 2017. gadā piešķirts vienai 

ģimenei.  
 

 
67. attēls. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita salīdzinājums Alūksnes novadā 

2017. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

2017. gadā 7 personas ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem. Divos 

gadījumos personas vēlējušās adoptēt otra laulātā bērnu.  

Alūksnes novadā ir 15 aizgādnībā esošas personas, divos gadījumos aizgādnība 

personai dibināta 2017. gadā. Piecos gadījumos bāriņtiesa iecēlusi aizgādni mantojumam. 

Pārskata periodā bāriņtiesa piedalījusies 85 tiesas sēdēs (par 26 vairāk nekā 

2016. gadā. 

 

Bāriņtiesa 2017. gadā: 

1) apliecinājusi 73 darījumus, ko slēguši bāriņtiesas darbības teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām, un kuru darījuma summa 

nepārsniedz 8537,00 EUR, 

2) ierakstījusi testamentu grāmatā 4 iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, 

3) apliecinājusi 148 bāriņtiesas teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot 

universālpilnvaras), pieņēmusi 3 pilnvaru atsaukumus, 

4) 168 gadījumos apliecinājusi uz dokumentiem iedzīvotāju paraksta īstumu, 

5) 176 gadījumos apliecinājusi tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta 

pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu, 

6) apliecinājusi parakstus uz 179 nostiprinājuma lūgumiem zemesgrāmatai. 

2017. gadā bāriņtiesa veikusi 751 apliecinājumu, kas ir par 30% mazāk nekā 

iepriekšējā gadā. 
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15. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 
 

Alūksnes novada pašvaldības policija 2017. gadā, realizējot Nacionālās drošības 

likuma 17. panta 1. punktā un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 12. punktā noteikto 

pašvaldības autonomo funkciju, nodrošinot sabiedrisko kārtību, apkarojot žūpību un netiklību 

Alūksnes novada teritorijā, konstatējusi pārkāpumus, par kuru izdarīšanu pie administratīvās 

atbildības sauktas 609 personas. 

Administratīvo pārkāpumu lietās policija uzlikusi naudas sodus 23 845,00 EUR 

apmērā, kas iemaksāti Alūksnes novada pašvaldības budžetā. Sagatavoti un nosūtīti 

266 dokumenti, izskatīti 113 iedzīvotāju iesniegumi par dažāda rakstura pārkāpumiem, 

reaģējusi uz 198 notikumiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. 

Pārskata gadā par Alūksnes novada pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu 

ierosinātas šādas administratīvās lietas: 

1) par saistošo noteikumu Nr.19/2017 „Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un 

apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošo noteikumu neievērošanu - 38 administratīvā 

pārkāpuma lietas, 

2) par saistošo notikumu Nr.20/2015 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Alūksnes novadā” neievērošanu - 45 administratīvo pārkāpumu lietas. 

Piemērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normas, savas kompetences 

ietvaros, pašvaldības policija pie administratīvās atbildības saukusi personas pēc šādiem 

kodeksa pantiem:  

42.
1
 panta „Par smēķēšanu neatļautā vietā, vai ja to izdarījis nepilngadīgais” - 26 

administratīvā pārkāpuma lietās, 

51. panta „Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu un zāles 

nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos” - 43 administratīvā pārkāpuma lietās, 

51
2
. panta „Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu”- 

38 administratīvā pārkāpuma lietās, 

58. panta „Par vides piegružošanu vai piesārņošanu” - 34 administratīvā pārkāpuma 

lietās, 

75. panta „Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu” – 34 

administratīvā pārkāpuma lietās, 

106. panta „Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību 

pārkāpšanu” - 52 administratīvā pārkāpuma lietās, 

167. panta „Par sīko huligānismu” – 12 administratīvā pārkāpuma lietās, 

171. panta „Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās 

vietās un atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu” – 87 

administratīvā pārkāpuma lietās,  

201.
43 

panta „Par Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā 

arī nepacelšana” - 25 administratīvā pārkāpuma lietās,  

149.
10

 panta „Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana” - 175 

administratīvā pārkāpuma lietās. 

63 personas, kuras atradās sabiedriskā vietā, alkohola reibumā, cilvēka cieņu 

apkaunojošā stāvoklī, nogādātas atskurbšanai Valsts policijas telpās vai nogādātas 

dzīvesvietā, 24 personas nogādātas atskurbšanai atskurbtuvē Balvos. 

Pamatojoties uz likuma „Par Policiju” 12. pantu un Alūksnes novada pašvaldības 

rīkojumiem, pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību publisku pasākumu laikā.  

Alūksnes novada pašvaldības policija, sadarbībā ar pašvaldības Informācijas 

tehnoloģiju nodaļu, organizējusi videonovērošanas sistēmu sabiedriskās kārtības 

kontrolēšanai un sargāšanai, pārkāpumu izdarīšanas fiksēšanai vai novēršanai.  
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16. PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRU DARBĪBA 

16.1. Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” darbības galvenais mērķis ir - 

lietderīga un efektīva novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ezeru un upju 

apsaimniekošana, publisko pakalpojumu sniegšana novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un 

tūristiem, rūpnieciskās zvejas un licencētās makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas 

organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes novada publisko ezeru (tajā skaitā - salu), 

upju un krasta zonas izmantošanu. Aģentūra apsaimnieko Alūksnes novada publiskās 

ūdenstilpes: Alūksnes ezeru, Sudala ezeru, Indzera ezeru, Vaidavas ezeru, Murata ezeru, Ilgāja 

ezeru, Vaidavas upi, posmā pa Latvijas – Igaunijas robežu un Pededzes upi, posmā no 

Alūksnes upes ietekas uz leju, līdz novada robežai. 

Aģentūras darba prioritātes 2017. gadā bija dabas aizsardzība, ūdenstilpēm pieguļošās 

infrastruktūras uzlabošana, varavīksnes foreles kā jaunas zivju sugas ielaišana Alūksnes ezerā, 

nultifunkcionālās servisa ēkas aprīkošana. 

 

 
68. attēls. 2017. gadā Alūksnes ezerā ielaisti 3 000 varavīksnes foreļu triploīdi 

 

Aģentūra 2017. gadā realizējusi 3 593 makšķerēšanas licences par kopējo summu 

18 363 EUR. 

Veiksmīgi īstenojot projektus, atjaunoti zivju resursi - ielaisti 14 724 sīgu, 24 500 

līdaku mazuļi un 3 000 varavīksnes foreļu triploīdi Alūksnes ezerā, 14 000 zandartu mazuļi 

Sudala ezerā un 1 300 zandartu mazuļi Indzera ezerā. 

2017. gadā aģentūra turpinājusi iesākto nelikumīgās zvejas novēršanu novada 

publiskajās ūdenstilpēs - veikti 183 reidi, kuru laikā konstatēti pārkāpumi un sastādīti 13 

administratīvo pārkāpumu protokoli, 12 no tiem Alūksnes ezerā. Alūksnes ezerā izņemti 3 

zivju zvejas tīkli, kuru kopējais garums 105 metri, 9 zivju zvejas murdi un 8 zušu šņores 

(nakts āķi), ar kopējo garumu 390 metri, 11 vēžu murdi un 3 ūdas ledus periodā. Indzera ezerā 

izņemti 2 vēžu murdi. 

Pārskata periodā veikta Alūksnes ezera niedru un citu augstāko ūdens augu pļaušana 

5 ha platībā. Ierīkotas / rekultivētas zivju nārsta vietas un zivju mazuļu dzīvotnes, veicot 

niedru un augstāko ūdens augu pļaušanu ~ 2,5 ha platībā. Izveidota papildus laivu nolaišanas 

vieta Ozolu ielā, attīrīta gultne iebraukšanai laivu piestātnē. Ierīkots stāvlaukums pie laivu 

nolaišanas vietas Ozolu ielā un šķembu segums Tempļakalna ielā. Atjaunota informācija un 

10 informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu, uzturētas 8 un atjaunotas 3 vietas 

makšķerēšanai no krasta Alūksnes ezerā. Sadarbībā ar biedrību “C.Albula” sakopta 

hidrotehniskās būves (zušķērāja) apkārtne. Atjaunotas peldvietu norobežojošās bojas. 

Izstrādāts jauns nolikuma projekts par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā, ņemot vērā 
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Tiesībsarga rekomendācijas. Ieviestas licenču iegādes iespējas, izmantojot mobilās ierīcēs. 

Sniegtas apmēram 1000 konsultācijas makšķerniekiem, zvejniekiem un tūristiem ar 

makšķerēšanu saistītos jautājumos. Aģentūra atbalstījusi un palīdzējusi pašvaldības 

organizētajos izklaides pasākumos, atbalstījusi Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas 

organizēto Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām posmu Alūksnes ezerā un ūdens 

motosporta pasākumus Alūksnes ezerā. 

2017. gadā Lauku atbalsta dienestam no Zivju fonda līdzekļiem iesniegti 5 projekti: 

1) „Zandartu pavairošana Indzera ezerā”, 

2) „Zandartu pavairošana Sudala ezerā”, 

3) „Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”, 

4) „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”, 

5) „Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”. 

16.2. Pašvaldības aģentūra “SPODRA” 
 

Pašvaldības aģentūras „SPODRA” darbības mērķis ir realizēt pašvaldības kompetencē 

esošus aģentūras nolikumā noteiktos uzdevumus un sniegt pakalpojumus iedzīvotāju 

vajadzību nodrošināšanai labiekārtošanas, sanitārās tīrības un pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas jomā Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 

Ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

Pārskata gadā aģentūra nodrošinājusi tās pārziņā esošo ielu uzturēšanu atbilstoši 

uzturēšanas klasēm un piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam, kā arī ietvju uzturēšanu. 

Atjaunoti ielu horizontālie apzīmējumi 575 m
2 

platībā, darbībā uzturētas 139 gūlijas. 

Nodrošināta zaļo zonu kopšana, pļaušana 182983 m
2 

platībā, veikta pieturu laukumu tīrīšana. 

Uzstādītas 105 jaunas ceļa zīmes un ierīkots 1 vertikālais apzīmējums, nodrošināta esošo 

zīmju uzturēšana. Saskaņoti 67 tehniskie projekti un 46 topogrāfijas, 21 gadījumā izsniegti 

tehniskie noteikumi un 27 atzinumi par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Veikta darbu 

uzraudzība 9 objektos. 

Papildus veikts seguma remonts, virsmas apstrāde un nomaļu labiekārtošana 

Tempļakalna ielā, galvenā inspekcija Pilssalas tiltam, burtu atjaunošana Alūksnes pilsētas 

robežzīmei, seguma uzlabošana Ojāra Vācieša ielā no Dārza līdz Šķūņu ielai, grāvju teknes 

tīrīšana un profila atjaunošana vairākās vietās, bruģakmens seguma izveide Pils ielas no 

Baložu bulvāra līdz Pils ielai 21, izstrādāts būvprojekts autobusa pieturvietu pārbūvei Miera 

ielā, pārbūvēta ūdens ņemšanas aka Pils ielā. 

 

Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošana 

 

Nodrošināta aģentūras pārziņā esošo parku apsaimniekošana 30,20 ha platībā, 

mežaparku apsaimniekošana 136,50 ha platībā, zālienu kopšana un pļaušana 232 707 m
2 

platībā un 913 m dzīvžogu kopšana. Aģentūra nodrošinājusi 138 atkritumu urnu ikdienas 

uzturēšanu un tīrīšanu, ziedu kopšanu 43 puķu vāzēs, 84 puķu kastēs, 2 piramīdās, 8 arkās un 

310 iekarināmajos ziedu maisiņos, vasaras puķu stādījumos 500 m
2
, ziemciešu stādījumos 

800 m
2
, kā arī dekoratīvo kokaugu stādījumu uzturēšanu 794 m

2
 platībā. Pilsētā izkopti 

15 koku vainagi, nogriezti 157 ainaviski mazvērtīgie, bīstamie koki un no tiem iegūti 

331,00 m
3
 malkas.  

Papildus tam sakopta Tempļakalna nogāze projekta “Apskauj Latviju” ozolu 

stādīšanai, nodrošināta stādu iegāde un stādīšana pasākumam “Mežu dienas 2017”, no 

sārņaugiem, mazvērtīgo un invazīvo sugu augiem un apauguma attīrītas teritorijas Liepu ielā 
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un Sīļos, Siguldas ielā nosusināta applūstoša teritorija, tajā novākti mazvērtīgie kokaugi un 

saknes un rekultivēta augsnes virskārta, atjaunots Pilssalas estrādes grīdas segums, nosusināts 

trases posms un pastiprināts segums ziemas sporta centrā “Mežinieki”. 

 

 
69. attēls. Tempļakalna nogāzē akcijas “Apskauj Latviju” ozolu stādīšana 

 

Uzkopšanas darbu nodrošināšana pirms un pēc publiskiem pasākumiem pilsētā 

 

Nodrošināta pilsētas uzkopšana pirms un pēc vairāk nekā 20 kultūras un sporta 

pasākumiem Alūksnē. 

 

Pilsētas kapsētu apsaimniekošana 

 

Nodrošināta kapsētu apsaimniekošana Alūksnē 18,49 ha platībā. Kapsētas pārzinis 

191 reizi sniedzis dažādus maksas pakalpojumus un 380 reizes konsultējis, informējis 

kapavietas uzturētājus un apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus par Lielo kapu un Mazo kapu 

darbības un kapavietu uzturēšanas noteikumiem. Turpināta Alūksnes pilsētas kapsētu digitālā 

plāna atjaunošana un apbedīšanas datu bāze pilnveide. 

Papildus tam izzāģēti 13 bojāti un bīstami koki, veikta 27 koku vainagu kopšana, 

pārbūvēta ūdens ņemšanas aka un uzstādītas pieejas kāpnes Mazajos kapos, atjaunots 

informatīvais stends Lielajos kapos.   

 

Pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana 

 

Nodrošināta šādu Alūksnes novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un 

apsaimniekošana Alūksnē: Brūža ielā 1, Dārza ielā 11, Jāņkalna iela 52, Ojāra Vācieša 

ielā 2A, Ošu ielā 5, Pils ielā 58, Pils ielā 72A. Papildus veikta sienu krāsošana un durvju 

nomaiņa 2. stāva gaitenī un remonts 2 kabinetiem ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē. 

 

 Pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošana 

 

 Nodrošināta pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošana un kontrole 913,98 ha 

platībā. Turpināta datubāzes par pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajiem meža 

īpašumiem papildināšana. 
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Pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbnieku 

nodarbināšana 

 

Nodrošināta 56 bezdarbnieku nodarbināšana dažādos pilsētas sakopšanas, 

labiekārtošanas darbos. 

 

Maksas pakalpojumu sniegšana 

 

2017. gadā aģentūra sniegusi un nodrošinājusi maksas pakalpojumus: sakopšana pirms 

un pēc kāzu, kristību un citiem pasākumiem, kapsētas pārziņa pakalpojumi, kapličas ēkas 

sagatavošanas pakalpojumi bēru ceremonijai (apbedīšanas dienā), zvanītāja pakalpojumi 

kapličā, maksas publiskās tualetes izmantošana, ēkas numura, ielas un ēkas nosaukuma un 

telpu grupas informācijas zīmes pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi. 
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17. KOMUNĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA 

17.1. Dzīvojamā fonda apsaimniekošana 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” ir Alūksnes novada 

pašvaldības 100% kapitālsabiedrība, kuras galvenais darbības virziens – sabiedrībai nodotā 

dzīvojamā fonda apsaimniekošana un pārvaldīšana: 

1) 113 daudzdzīvokļu mājas Alūksnē ar kopējo apsaimniekojamo platību 

100 378,72 m², 

2) 27 daudzdzīvokļu mājas pagastos ar kopējo apsaimniekojamo platību 

10 093,35 m².  

Sabiedrības darbība mājokļu apsaimniekošanā ir vērsta uz mērķi nodrošināt 

nepārtrauktu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, tai skaitā - 

daudzdzīvokļu māju iekārtu un komunikāciju pārvaldīšanu, pārvaldāmo daudzdzīvokļu māju 

un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšanu un sanitāro uzkopšanu, ēku vizuālo un tehnisko 

apsekošanu.  

2017. gadā sabiedrība turpinājusi veikt aprēķinus un maksas par siltumenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju, sašķidrinātās naftas gāzi iekasēšanu no iedzīvotājiem.  

SIA „ALŪKSNES NAMI” saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma 14. panta (4²) daļu, par siltumenerģiju ar AS „SIMONE”, par gāzi ar 

SIA „Latvijas propāna gāze”, par ūdeni un kanalizāciju ar SIA „RŪPE”, par atkritumiem ar 

SIA “RŪPE” līdz 2017. gada 11. novembrim (jo beidza sniegt pakalpojumu), ir 

norēķinājusies tieši dzīvojamās mājas īpašnieku samaksātajā apmērā. Norēķini ar Alūksnes 

novada pašvaldību par ūdeni un kanalizāciju Malienas pagastā, kā arī par siltumenerģiju 

Mālupes pagastā veikti pēc faktiski iekasētajiem iedzīvotāju maksājumiem. 

2017. gadā turpināta daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošana saskaņā ar 2014. gada 27. novembra Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.24/2014 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai”. Tie sakārtoti daudzdzīvokļu mājām Merķeļa ielā 19A un 

Helēnas ielā 28, Alūksnē, Alūksnes novadā, piesaistot Alūksnes novada pašvaldības 

finansējumu 8 422,81 EUR. 

Daudzdzīvokļu mājas Dārza ielā 27 un Laurencenes ielā 2, Alūksnē, piedalās ERAF 

izsludinātās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” projektu 

īstenošanā. Arī mājai Helēnas ielā 43, Alūksnē, veikta nepieciešamo dokumentu sagatavošana 

un saskaņošana dalībai iepriekš minētajā programmā. 

 

 
70. attēls. Laurencenes ielas 2 daudzdzīvokļu māja pirms siltināšanas 
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17.2. Ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana 
 

SIA “IEVEDNE” pamatdarbības veidi ir ūdens piegāde, attīrīšana un sadale, 

kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Ūdenssaimniecības pakalpojumus 

uzņēmums sniedz Alūksnes novada Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu iedzīvotājiem, 

iestādēm un uzņēmumiem. 

Pēc projektu realizācijas Annas un Jaunannas pagastā ūdens patērētāju skaits nav 

palielinājies, arī Kalncempjos tas ir nemainīgs. 

Annas ciemā ūdens patēriņš samazinājies par 250 m
3
 gadā, jo vēl arvien tiek novērstas 

noplūdes centrālajos un privātajos ūdensvados, kuri nebija iekļauti ERAF projekta ietvaros 

2013. gadā. Jaunās kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaises BIO-37 darbojas, notekūdeņi tiek 

attīrīti un tikai tad novadīti upē. 

Jaunannas pagastā ūdens patēriņš ir palielinājies par 700 m
3
, jo daļa ūdens tiek 

patērēta ERAF projekta ietvaros izbūvētajā atdzelžošanas stacijā, lai uzlabotu ūdens kvalitāti. 

Projektu realizējot, nomainīti vecie ūdensvadu tīkli, līdz ar to novērstas ūdens 

noplūdes. Uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas un spiedkatls, kas dod iespēju patērētājiem 

piegādāt ūdeni bez palielinātas dzelzs koncentrācijas. Darbojas divas jaunas sadzīves 

kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, lai visu Jaunannas ciemata iedzīvotāju notekūdeņus 

pievienotu centrālajiem kanalizācijas tīkliem, jo līdz šim 30% dzīvojamo māju nebija šādas 

iespējas. 

Pārskata gadā rīkotas sanāksmes Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastos, kurās 

iedzīvotāji informēti par SIA “IEVEDNE” pievienošanu SIA “RŪPE”, gan par citiem ar 

ūdenssaimniecības problēmām saistītiem jautājumiem.  

 

 

Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „RŪPE” Alūksnes pilsētā un 

Jaunlaicenes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Alsviķu, 

Ilzenes un Zeltiņu pagastos nodrošina ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu. 

 Uzņēmuma galvenie darbības veidi pārskata gadā ir bijuši ūdens ieguve, attīrīšana un 

sadale, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, asenizācijas pakalpojumi un atkritumu 

apsaimniekošana. Papildus SIA “RŪPE” sniegusi ūdensvada un kanalizācijas remonta un 

ierīkošanas, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus. 

2017. gadā veikta iepirkuma procedūra un uzsākta projektēšana būvprojektiem 

“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”. 

Novembrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ES projekta 

Nr.5.3.1.0/17/I/010 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” īstenošanu. 

Projekta mērķis ir attīstīt SIA “RŪPE” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Alūksnes pilsētas 

iedzīvotājiem, t. sk., samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju 

eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu) riskus. 

Iedzīvotājus Alūksnes un pagastu teritorijās, kur no 2008. gada līdz 2015. gadam 

izbūvēta un atjaunota ūdenssaimniecības sistēma, pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada 

Vēstis” uzņēmums aicinājis izmantot iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem. 

Pārskata gadā SIA “RŪPE” izsniegusi 76 tehniskos noteikumus, saskaņojusi 60 

būvprojektus, 59 topogrāfijas shēmas un izsniegusi 3 rakšanas atļaujas. Noslēgti 23 jauni 

līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus, 2017. gadā SIA “RŪPE” 

veikusi ieguldījumus pamatlīdzekļos un jauna inventāra iegādē: 

1) izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija Ilzenes pagasta “Muižā”, 
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2) rekonstruētas atdzelžošanas iekārtas Mālupes pagastā un Jaunalūksnes pagasta 

“Bejā”, 

3) veikti remontdarbi un apkopes darbi atdzelžošanas iekārtām Alsviķu pagasta 

“Alsviķos” un “Strautiņos”, 

4) iegādāts frekvenču pārveidotājs attīrīšanas stacijai Alsviķu pagasta “Iztekās”, 

5) veikts gaisa pūtēja remonts attīrīšanas iekārtām Jaunalūksnes pagasta “Kolberģī”, 

6) veikts sūkņu remonts kanalizācijas sūkņu stacijai Skolas ielā un notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās “Aizupītēs”, 

7) veikta ūdensvada rekonstrukcija (120 m) Ilzenes pagastā “Muižā”, 

8) Veikta piebraucamā ceļa rekonstrukcija Alsviķu pagasta “Iztekās”, 

9) uzstādīti paceļamie vārti un nomainīti logi Jāņkalna ielā 12A, Alūksnē, 

10) iegādāti un uzstādīti 312 jauni C klases ūdens skaitītāji, tajā skaitā 232 skaitītāji 

privātmājās, 53 – juridiskām personām, 27 - daudzdzīvokļu mājās, 

11) iegādāti 10 lietoti pārvietojamie sanitārie mezgli. 

 

Ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomiem ir tendence pieaugt, jo, realizējot 

ūdenssaimniecības projektus un veicot kapitālieguldījumus, ūdens kvalitāte un pakalpojuma 

pieejamība uzlabojas un tā rezultātā daudzi iedzīvotāji izvēlas pieslēgt savas mājsaimniecības 

centralizētajam ūdensvadam. 

Pārskata gadā pieauguši ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem un citiem maksas 

pakalpojumiem. Sakarā ar to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir 

izstrādājusi Ministru kabineta noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kuri stājušies spēkā 2017. gada 1. jūlijā un nosaka 

prasības notekūdeņu apsaimniekošanai nekustamā īpašuma īpašniekam esošajās notekūdeņu 

kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, pieprasījums pēc asenizācijas pakalpojumiem 

ir palielinājies. 

Pārskata gadā uzņēmums sniedzis arī atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus 

Alūksnes novadā līdz 12.11.2017. Lielāko daļu (91%) no atkritumu saimniecības 

ieņēmumiem veidojuši ieņēmumi no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas.  

Sakarā ar to, ka Alūksnes novada pašvaldība, saskaņā ar iepirkuma par atkritumu 

apsaimniekošanu novada teritorijā rezultātiem, noslēdza līgumu ar citu atkritumu 

apsaimniekotāju, 2017. gada novembrī SIA “RŪPE” likvidēja atkritumu nozari. 

17.3. Siltumapgādes nodrošināšana 
 

AS “SIMONE” pamatdarbības veids ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un 

tirdzniecība Alūksnes pilsētā. Uzņēmums sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus 

pilsētā esošajām fiziskām un juridiskām personām, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm un to 

struktūrvienībām. 

Pārskata gadā AS “SIMONE” uzstādītā siltuma jauda bija 13 MWh. Sabiedrība 

apkalpo katlu mājas Parka ielā 2C un Ziemeru ielā 12, Alūksnē. Klientiem 2017. gadā pārdots 

19 698 MWh siltumenerģijas, kas, salīdzinot ar 2016. gadu, ir par 116 MWh vairāk. 

Uzņēmums 2017. gadā turpinājis veikt nozīmīgus energoefektivitātes un ražošanas 

darbību veicinošus pasākumus, optimizējot darbības procesus. Pārskata gadā pabeigta arī 

tehnikas nojumes būvniecība Parka ielā 2C, kā arī turpināta labiekārtošana katlu māju 

teritorijās. Sabiedrība 2017. gadā veiksmīgi turpinājusi apkures slodžu optimizāciju, kas ļāvis 

samazināt siltumenerģijas zudumus. 
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Kopš 2017. gada 1. janvāra ir spēkā jaunais samazinātais siltumenerģijas tarifs 

Alūksnes pilsētā - 55,05 EUR/MWh (bez PVN), kas, salīdzinot ar 2016. gadu, ir par 4,67 % 

mazāks.  

AS „SIMONE” 2017. gadā turpināja aprīkot siltumenerģijas skaitītājus ar rādījumu 

attālinātās nolasīšanas iekārtām, kas ļauj sekot siltuma piegādes parametriem katrā objektā un 

efektīvāk analizēt siltumenerģijas datus. Pārskata gada beigās 98 objekti aprīkoti ar attālināto 

datu pārraidi. 

Pārskata gadā pie Alūksnes pilsētas centralizētajiem siltumenerģijas tīkliem pieslēgti 2 

jauni objekti ar kopējo apkurināmo platību 1 444 m². 
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18. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 

Alūksnes novada pašvaldībai pārskata gadā ir bijuši spēkā 11 noslēgtie sadarbības 

dokumenti ar partneriem ārvalstīs – Veru un Rouges pašvaldībām, kā arī organizāciju 

“Igaunijas koncerti” Igaunijā, Jonišķu rajona pašvaldību Lietuvā, Krievijas Federācijas 

Pleskavas apgabala Autonomo nekomerciālo organizāciju “Uzņēmējdarbības garantiju un 

attīstības fonds”, Pečoru, Pleskavas, Ostrovas un Strugi Krasnije rajona administrācijām 

Krievijā un Ļahoviču pašvaldību Baltkrievijā, Eiropas mazo un vidējo pašvaldību sadarbības 

tīklu “Innovation Circle Network”. Jaunas vienošanās un līgumi par starptautisko sadarbību 

pārskata gadā nav noslēgti. 

2017. gadā Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar partneriem no Rouges 

pašvaldības, Tartu Reģionālās Enerģijas aģentūras un Vidzemes plānošanas reģiona īstenojusi 

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu 

“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC”. Projekta ietvaros notiek pieredzes apmaiņa starp 

skolotājiem gan skolu audzēkņiem. 2017. gada 1. decembrī Rougē notikusi “Enerģijas diena”, 

kurā piedalījušies skolēni no Latvijas un Igaunijas. 

 

 
71. attēls. Latvijas un Igaunijas skolu skolēni Enerģijas dienā Rougē (Igaunija) 

 

2017. gadā Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar partneriem no Vidzemes tūrisma 

asociācijas, kā arī Vidzemes pašvaldībām un partneriem no Igaunijas īstenojusi projektu 

“Zaļie dzelzceļi”, kura mērķis ir bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma 

maršrutā. 

Jūlijā Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS un 

sabiedrisko attiecību speciālists Druvis MUCENIEKS Latvijas Pašvaldību savienības 

delegācijas sastāvā apmeklējuši Ķīnas investīciju forumu Prāgā. Šajā mēnesī Alūksnē 

viesojusies Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Nensija PETITA. 
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72. attēls. Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS un sabiedrisko attiecību 

speciālists Druvis MUCENIEKS Ķīnas investīciju forumā kopā ar Latvijas Pašvaldību 

savienības pārstāvjiem 

 

Augustā Alūksnes pilsētas svētku laikā notikušajā deju festivālā piedalījušās deju un 

folkloras grupas no Rumānijas, Grieķijas, Somijas, Polijas un Horvātijas. 

Septembrī Alūksnes pilsētas sākumskolas skolēni devušies pieredzes apmaiņā uz 

Sundbibergas Duvbo skolu Zviedrijā. 

Novembrī sabiedrisko attiecību speciālists Druvis MUCENIEKS apmeklējis ikgadējo 

“Innovation Circle Network” biedru konferenci Suvalkos Polijā. 

2017. gadā Alūksnes novada pašvaldība aktīvi sadarbojusies arī ar Somijas 

Neatkarības cīņu tradīciju apvienību, kuras pārstāvji vairākas reizes darba vizītēs apmeklējuši 

Alūksni sakarā ar 2019. gada februārī plānoto piemiņas vietas atklāšanu pie Alūksnes 

šaursliežu dzelzceļa stacijas. 
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19. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

2017. gadā Alūksnes novada pašvaldība komunikācijai ar sabiedrību izmantojusi 

pašvaldības mājaslapu www.aluksne.lv, pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”, 

pašvaldības kontus sociālajos tīklos www.facebook.com, www.twitter.com,  

www.draugiem.lv, www.instagram.com, www.youtube.com. 

Pašvaldība turpinājusi sadarbību ar vietējiem laikrakstiem “Alūksnes Ziņas” un 

“Malienas Ziņas”, tostarp organizējot domes priekšsēdētāja tikšanās ar laikrakstu pārstāvjiem, 

lai sniegtu atbildes uz aktuāliem jautājumiem. 

Lai par norisēm Alūksnes novadā informētu plašāku auditoriju, pārskata gadā 

pašvaldība sadarbojusies ar Vidzemes televīziju un „Radio Tev”,  kā arī ziņu aģentūru LETA 

un citiem medijiem. 

Pārskata gadā pašvaldības laikraksts „Alūksnes Novada Vēstis” izdots 12 reizes. 

Laikraksta tirāža bijusi 8050 eksemplāri, lai nodrošinātu tā pieejamību iespējami lielākam 

mājsaimniecību skaitam novada teritorijā. Pašvaldības laikraksta izplatīšanai novada pagastu 

teritorijā pārskata gadā pašvaldība turpinājusi sadarbību ar VAS „Latvijas pasts”, savukārt 

laikraksta izplatīšana pilsētas teritorijā nodrošināta uz līgumu pamata. „Alūksnes Novada 

Vēstis” pārskata gadā ir bijis iespējams lasīt arī pašvaldības interneta mājas lapā 

www.aluksne.lv. 

Mājaslapai www.aluksne.lv. 2017. gadā pašvaldība izstrādājusi un lietotājiem 

nodevusi jauno versiju ar mūsdienīgu dizainu un uzlabotu satura sasniedzamību. 

Uzņēmējdarbības veicināšanas nolūkā jaunajā mājaslapā rasta iespēja ievietot informāciju par 

novada uzņēmējiem un to vakancēm. 

Portālā www.latvija.lv pārskata gadā bijuši pieejami vairāk nekā 120 Alūksnes novada 

pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu apraksti. 

Iedzīvotājiem pārskata gadā bijusi iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes 

deputātiem viņu pieņemšanas laikos. Šī informācija publicēta pašvaldības laikrakstā 

„Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājaslapā www.aluksne.lv, kā arī izvietota 

pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās arī pārskata gadā varēja piedalīties 

interesenti. Ar domes sēžu lēmumiem iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, kā arī pašvaldības mājas lapā. Pašvaldības laikrakstā „Alūksnes 

Novada Vēstis” publicēts domes sēdēs pieņemto lēmumu apskats, savukārt domes sēžu audio 

ieraksts pieejams pašvaldības mājas lapā. 

Pašvaldība pārskata gadā turpinājusi sadarbību ar biedrību “Alūksnes nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs”, nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”. Pašvaldības 

vadība 2017. gadā tikusies ar vairāku sabiedriski aktīvo grupu pārstāvjiem, piemēram, 

sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, Alūksnē izvietoto valsts iestāžu struktūrvienību 

vadītājiem. 

Arī 2017. gadā pašvaldības administratīvajā ēkā Alūksnē atradusies ierosinājumu 

kastīte, kurā iedzīvotāji var iemest savas vēstules ar ierosinājumiem un viedokļiem 

pašvaldībai. 

Pašvaldība turpinājusi tradīciju īpaši sumināt novada iedzīvotājus nozīmīgās dzīves 

jubilejās, sākot no 65 gadu vecuma, kā arī pirmo un simto Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēto jaundzimušo. 

Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes procesa ietvaros 

pārskata gadā organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi - iedzīvotāju aptauja 

(318 respondenti), tematiskās darba grupas (48 dalībnieki), iedzīvotāju sanāksmes novada 

pagastos (427 dalībnieki), Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11.-12. klašu audzēkņu 



 

 

126 

 

fokusgrupas diskusija (53 dalībnieki), kā arī iedzīvotājiem bijusi iespēja izteikt priekšlikumus 

elektroniski (saņemti 7 personu priekšlikumi). 

Pārskata gadā izstrādāta Alūksnes zīmola vizuālā identitāte un jaunais logotips tiek 

izmantots Alūksnes atpazīstamības veicināšanai. 

 
73. attēls. Alūksnes logo izstrādājis dizaina birojs “H2E” 

 

Veicinot Alūksnes atpazīstamību, pašvaldība 2017. gadā izveidojusi 2 jaunas filmas 

par Alūksnes novadu – 3 un 10 minūšu garumā, kas tiek izmantotas viesu uzņemšanas 

pasākumos novada prezentācijas nolūkā. Sadarbībā ar grupu “Carnival youth” Alūksnes ezerā 

tapis klips grupas dziesmai “Ūdensmērītāji”. 

Alūksnes Kultūras centrā pārskata gadā noticis arī lielākais pašvaldību pasākums – 

Latvijas Pašvaldību savienības kongress, kas pulcēja delegātus no visas Latvijas. Šajā 

pasākumā piedalījās arī Valsts prezidents Raimonds VĒJONIS, Ministru prezidents Māris 

KUČINSKIS, Saeimas priekšsēdētāja Ināra MŪRNIECE. Kongress zīmīgs ar to, ka LPS 

ilggadējo vadītāju Andri JAUNSLEINI priekšsēža amatā nomainīja Gints KAMINSKIS. 

 

 
74. attēls. Latvijas Pašvaldību savienības kongresā Alūksnē piedalījās visas 

trīs augstākās valsts amatpersonas, kā arī vairāki ministri 

 

Alūksnes un Apes novadi 2017. gadā piedalījušies sarunu festivālā “Lampa”, 

piedāvājot sarunu tēmu “Cilvēki un robežas. Cilvēki pie robežas”. Pasākuma apmeklētājiem 

bija iespēja ielūkoties vairāku Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju dzīvesstāstos, lai rastu 

atbildes uz jautājumiem – kādēļ viņi izvēlējušies dzīvot un saimniekot pierobežas novadā un, 

vai pierobežas novadi ir laba dzīvesvieta. 
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75. attēls. Alūksnes un Apes novadi 2017. gadā sarunu festivālā “Lampa” 

 

Pārskata gadā Alūksnes novadu apmeklējis Ministru prezidents Māris KUČINSKIS, 

šeit tiekoties ar pašvaldības vadību, novada uzņēmēju pārstāvjiem, apmeklējot Alūksnes 

pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Alūksnes Kultūras centru. 
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20. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

Pašvaldības nozīmīgākie pasākumi 2018. gadā saistīti ar Eiropas Savienības fondu 

2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu īstenošanu. 

Paredzēts pabeigt projekta “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai 

Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” īstenošanu, veicot pašvaldības autoceļa posma V383-

Galdusalas pārbūvi. 

Sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību, Cesvaines novada domi un Smiltenes 

evaņģēliski luterisko draudzi turpināsies projekta “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” 

īstenošana. Alūksnes novadā šī projekta aktivitātes ir Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa 

atjaunošana, šaursliežu dzelzceļa līnijas “Gulbene – Alūksne” Alūksnes stacijas bagāžas 

šķūņa pārbūve, ekspozīciju izveidošana abos minētajos objektos, Mauzoleja restaurācija un 

interaktīva skaņas, video un gaismas projekcija Alūksnes muižas parkā un 2 laivu piestātņu 

izbūve Alūksnes ezerā. 

Sadarbībā ar Apes novada domi turpināsies kopīga projekta īstenošana aizsargājamo 

ainavu apvidū “Veclaicene”, izbūvējot skatu torni Dēliņkalnā, 4 pašapkalpošanās informācijas 

punktus tūristiem, treileru laukumu, 5 dabas mājas, kā arī uzlabojot maršrutus un izvietojot 

norādes teritorijā. 

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā pašvaldība turpinās sadarbības 

partnera statusā īstenot divus projektus, kas vērsti uz iedzīvotāju izglītošanu par enerģijas 

taupīšanu un tūrisma attīstību, izmantojot veco dzelzceļu infrastruktūru. 

2018. gadā pašvaldība sāks īstenot projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana”, kas paredz Alūksnes novada vidusskolas un Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošanu un mācību aprīkojuma modernizēšanu.  

Paredzēts pabeigt atjaunošanas un pārbūves darbus Alūksnes muižas parka mazajām 

arhitektūras formām, strūklakām un soliņiem.  

Plānots uzsākt projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā, ēkas pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” īstenošanu. 

Tāpat paredzēts sagatavot, iesniegt un uzsākt īstenot projektu “Alūksnes pilsētas 

rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta”, kas paredz Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, 

Uzvaras un Latgales ielu posmu pārbūvi, lai uzlabotu piekļuvi pēc teritorijas otrai lielākajai 

industriālajai zonai Alūksnē. 

2018. gadā tiks sagatavots projekts par veselības veicināšanas pakalpojumu centra 

izveidi. 

Ar pašvaldības un valsts budžeta finansējumu paredzēts uzsākt Pleskavas ielas pārbūvi 

Alūksnes pilsētā. 

 No pašvaldības budžeta finansēs Dzirnavu tilta pār Ievednes upi pārbūvi Jaunannas 

pagastā, bijušās katlu mājas Apes ielā 9, Alūksnē, nojaukšanu, Ojāra Vācieša ielas un Dārza 

ielas seguma atjaunošanu un lietusūdens kanalizācijas izbūvi posmā no Pils ielas līdz 

Tirgotāju ielai. 2018. gadā noslēgsies ielu informatīvo zīmju izvietošana pilsētas teritorijā. 

Ar ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansējumu 

2018. gadā paredzēts īstenot autoceļu pārbūvi Malienas, Mālupes, Kalncempju, Jaunannas, 

Zeltiņu, Ilzenes, Ziemera, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastos. Ar ELFLA līdzfinansējumu 

pagastos pārskata gadā jau pabeigti 12, bet 2018. gadā vēl realizēs 5 projektus, kas paredz 

dažādu vietējai sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu.   

Pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas finanšu līdzekļus (pašvaldības budžets) plānots izlietot Mālupes Saieta 

nama kāpņu telpas pārbūvei, Pededzes tautas nama un bibliotēkas ēkas logu maiņai, ceļu 

seguma atjaunošanai Alsviķu pagasta Strautiņu un Alsviķu ciemos, pašvaldības autoceļu 
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pārbūves līdzfinansēšanai Kalncempju, Ilzenes un Mārkalnes pagastā, Jaunlaicenes pagasta 

prioritāro projektu īstenošanai. 

Pašvaldības aģentūras “ALJA” projekti saistīti ar zivju resursu pavairošanu Indzera, 

Sudala un Alūksnes ezeros, makšķerēšanas vietu izveidi Tempļakalna parka teritorijā, kā arī, 

pamatojoties uz iepriekšējos gados veiktajām ekoloģiskā stāvokļa izpētēm Alūksnes ezera 

iekšezera daļā, paredzēts veikt priekšdarbus finansējuma piesaistei ezera tīrīšanai. Sadarbībā 

ar Veclaicenes pagasta pārvaldi paredzēta Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. 

 2018. gadā plānots attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta centra pakalpojumus, turpināt 

jauniešu biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā, veikt 

jaunradītās, uzņēmējdarbībai piemērotās, infrastruktūras Pilssalas multifunkcionālās servisa 

ēkā nomas izsoli.  

2018. gadā paredzēts turpināt ESF finansētā projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 

novadā!” realizēšanu, paplašinot bezmaksas veselības veicināšanas pasākumu (profilaktisku 

un veselību veicinošu aktivitāšu, nodarbību) piedāvājumu dažādām mērķa grupām. 

ESF finansētā projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros paredzēts nodrošināt dzīvesvietā 

kvalitatīvu, ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu piedāvājumu bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Īstenojot projektu “PROTI un DARI”, dažādās izglītojošās aktivitātēs turpinās iesaistīt 

tos novada jauniešus, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu un nav reģistrējušies kā 

bezdarbnieki Nodarbinātības valsts aģentūrā. 

2018. gada laikā plānots izveidot sociālās aprūpes centru “Pīlādži”, paplašinot, 

pielāgojot un pārbūvējot centra vajadzībām Mālupes pamatskolas ēku. 

Plānots pabeigt jaunās Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam 

izstrādi. 

Visi minētie projekti un pasākumi vērsti uz pašvaldības funkciju realizēšanu un kopējo 

novada sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu, nodarbinātības veicināšanu, cilvēka 

labklājības paaugstināšanu.   
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21. UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR ALŪKSNES 

NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2011.-2017. GADAM 

ĪSTENOŠANU  
 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. (apstiprināta ar Alūksnes novada 

domes 30.06.2011. lēmumu Nr.256) īstenošanu nodrošina Rīcību plāna un Investīciju plāna 

pakāpeniska realizācija. Aktuālās redakcijas pieejamas pašvaldības mājaslapā 

http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/. 

Informāciju par īstenotajiem projektiem skatīt sadaļā “Projekti”. 

Papildus Alūksnes novada attīstības programmā 2011.-2017. gadam vidēja termiņa 

mērķu sasniegšanai ir apkopoti izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji, kuri noteikti izstrādes 

gaitā 2010.-2011.gadā. Rādītāji analizēti, pieņemot par bāzi 2010. gada rādītāju un tā plānoto 

sasniedzamo vērtību 2017. gadā.   

 

Ilgtermiņa mērķis – Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša vide 

 

Vidēja termiņa mērķis - Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, nodarbinātības 

veicināšana 
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Ekonomiski aktīvo uzņēmumu (statistikas vienību) 

skaits Alūksnes novadā

prognozes tendences līkne
 

1994 2036
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2292
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Reģistrēto uzņēmumu skaits Alūksnes novadā

prognozes tendences līkne
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bezdarbnieku skaits 1. jūlijā

prognozes tendences līkne

 
76.-78.attēli. Ekonomisko rādītāju salīdzinājums Alūksnes novadā 

 

Prognozes tendences līkne sakrīt ar attīstības programmā plānoto attiecībā uz 

bezdarbnieku skaita (Nodarbinātības valsts aģentūras dati uz 01.07.) samazināšanu. Līkne ir 

http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/
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lineāra attiecībā uz reģistrēto uzņēmumu skaitu novadā (LURSOFT dati) un lejupslīdoša 

attiecībā uz ekonomiski aktīvo uzņēmumu (statistikas vienību) skaita rādītāju (LURSOFT 

dati), kas ir pretēji noteiktajai vēlamajai tendencei. Pašvaldības konkursā jauniešiem 

komercdarbības uzsākšanai atbalstu guvuši 17 jaunie uzņēmēji. 

Biznesa inkubatora informatīvajiem pasākumiem tiek piedāvātas uzņēmējdarbības 

atbalsta centra telpas, Valmieras biznesa inkubatorā 1 uzņēmums no Alūksnes novada. 

Novada uzņēmējiem tiek piedāvātas iespējas izmantot uzņēmējdarbības atbalsta centra telpas.  

 

Vidēja termiņa mērķis – Pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbības uzlabošana 

 

Nav izveidojusies uzraudzības pārskatā plānotā uzņēmēju konsultatīvā padome 

(plānota 1). Atjaunota dalība Vidzemes Uzņēmēju dienās, dažādos gadatirgos, tūrisma 

piedāvājumā iesaistīti 18 tūrisma uzņēmēji, dota iespēja sevi reklamēt Alūksnes pilsētas 

svētku ietvaros teltī “Radīts Alūksnē”. Sākot ar 2015. gadu, pašvaldība uzņēmējiem organizē 

5-7 seminārus vai informatīvus pasākumus gadā par dažādām tēmām (plānoti 4-6 semināri vai 

informatīvās dienas). 180 uzņēmumi tiek reklamēti pašvaldības mājaslapā.  

 

Vidēja termiņa mērķis – Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras pieejamība 

 

Pretēji plānotajam nav realizēti privātās un publiskās partnerības projekti (plānots 1). 

Pārbūvēto valsts ceļu kopgarums novada teritorijā, neskaitot ceļu seguma virsmas apstrādi, ir 

23,56 km (Latvijas valsts ceļu dati). Pašvaldības ceļi pārskata perioda beigās – 70% no 

kopējiem km labā un apmierinošā stāvoklī (2010. gadā - 60%). Izveidotas 2 jaunas 

industriālās teritorijas. No 2015. līdz 2017. gadam pārbūvēti 27,2 km pašvaldības  ielu un ceļu 

(t.sk., ar melno segumu 5,1 km). 

 

Vidēja termiņa mērķis – Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība, investīciju piesaiste 

 

 Gada laikā Alūksnes novads tiek prezentēts 5 starptautiskās tūrisma izstādēs, 

sagatavoti 8 informatīvie tūrisma materiāli skaits par Alūksnes novadu (plānotie rādītāji 

sasniegti). 2017. gadā gidu novadīto ekskursiju skaits – 134, gidu apkalpoto tūristu skaits – 

3 476, Tūrisma informācijas centra apmeklētāju skaits (5 682) un Tempļakalna paviljona 

apmeklētāju skaits (11 967) kopā sastāda 17 649 (plānotie rādītāji pārsniegti). Nav īstenota, 

bet ir sagatavošanas procesā projekta iecere par moderna veselības veicināšanas pakalpojuma 

izveidi. 

 

Ilgtermiņa mērķis – Nodrošināt pieejamu kvalitatīvu visu pakāpju izglītību iedzīvotājiem 

mūža garumā 

 

Vidēja termiņa mērķis – Izglītības pieejamība 

 

 Pirmsskolas izglītībā aptverto audzēkņu skaits kopš 2010. gada no 63% sasniedzis 

84% (prognozētais rādītājs - 75%). Pamatizglītības programmu piedāvājums (2017. gadā tiek 

piedāvātas 14 programmas) pārsniedz plānoto rādītāju. Piedāvāto pirmsskolas (5), vidējās 

izglītības (6), profesionālās ievirzes (18) un profesionālās izglītības programmu (7) skaits ir 

par 1-3 programmām mazāks nekā plānots, bet ir atbilstošs vajadzībām.  
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Vidēja termiņa mērķis – Kvalitatīva izglītības vide 

 

 Kopš 2010. gada pašvaldība apkopo informāciju par visu izglītības iestāžu apkures 

izdevumiem un veic aprēķinus par vidējo īpatnējo siltumenerģijas patēriņu (kwh/m
2
). 

Paveiktais izglītības iestāžu siltināšanā un apkures sistēmu uzlabošanā kopumā 2017. gadā ir  

ļāvis pārsniegt plānoto rādītāju par 17,25 kwh/m
2
. 

 

170

111

166 141,97
115,14

96,73 92,75
110

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Izglītības iestāžu ēku siltumenerģijas patēriņš,

kWh/kv.m

prognozes tendences līkne

 
79. attēls. Izglītības iestāžu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 

 

Skolēnu sasniegumu koeficients valsts mācību priekšmetu olimpiādēs kopš 2010. gada 

ir ļoti mainīgs (zemākais rādītājs - 0,22 ir 2012./2013.m.g., augstākais rādītājs - 1,16 

2011./2012. m.g., 2016./2017. m.g. – 0,86).  Plānotais rādītājs - 1,20 nav sasniegts. 

Koeficienta aprēķins veikts atbilstoši Izglītības pārvaldes izstrādātajai metodikai, rēķinot 

sasniegumu guvušo skaitu pret visiem 1.-12. klašu audzēkņiem. Pamatizglītību ieguvušo 

izglītojamo skaits 2017. gadā ir sasniedzis plānoto rādītāju – 99%. 
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

12. klašu vidējais vērtējums valsts pārbaudes darbos
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

9. klašu vidējā atzīme valsts pārbaudes darbos

 
80.-81. attēls. Izlaiduma klašu vidējā vērtējuma valsts pārbaudes darbos salīdzinājums 
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Plānotās vērtības % no maksimāli iespējamā vērtējuma (attiecīgi 12. klasēm - 55% un 

9. klasēm - 6,5 %) ir pārsniegtas. 

 

Vidēja termiņa mērķis – Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība 

 

  2010. gadā plānotā tendence samazināt vienam speciālistam – logopēdam, 

speciālajam pedagogam, psihologam apkalpojamo izglītojamo skaitu ir svārstīga pa gadiem, 

bet kopumā līdz 2017. gadam nav sasniegta.  

 

Ilgtermiņa mērķis – Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai 

sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību 
 

Vidēja termiņa mērķis – Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu izveide un 

attīstība 

 

 Pašvaldība piedāvā 2 alternatīvos sociālās aprūpes pakalpojumus - aprūpe mājās un 

dienas aprūpes centra pakalpojums. 

 

36
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163

121 126 127 132

72

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Alternatīvo sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits

prognozes tendences līkne

 
82. attēls. Alternatīvo sociālo pakalpojnumu saņēmēju skaita salīdzinājums 

   

 Šo pakalpojumu saņēmēju skaits pārskata periodā ir nostabilizējies - robežvērtības 

121-132 pakalpojuma saņēmēji un gandrīz divas reizes pārsniedz plānoto rādītāju 

(72 pakalpojumu saņēmēji).  

 Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju skaits 

kopš 2010. gada ir svārstījies robežās no 104 līdz 175. 

 

Vidēja termiņa mērķis – Atbalsta sniegšana personai (ģimenei) krīzes situācijās 

 

Pašvaldības piedāvāto sociālo pakalpojumu skaits ir pieaudzis no 2 (2010. gadā) līdz 7 

(2017. gadā). Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaita samazinājums pa gadiem iezīmē 

lejupslīdošu tendenci. 
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83. attēls. Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaita salīdzinājums 

 

Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits pa gadiem ir svārstījies robežās no 57 līdz 136, 

2017. gada rādītājs  -  62 (plānotais 60). 

 

Vidēja termiņa mērķis – Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības 

veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā 

 

 
84. attēls. Klientu skaita, kas saņēmuši sociālā darba pakalpojumu, salīdzinājums 

 

 Darbinieku apmācību stundu skaits 2017. gadā ir 1122, kas ir aptuveni 2 reizes 

augstāks nekā plānotais rādītājs (544). Darbinieku supervīzijas pakalpojumu saņēmēju skaits - 

26 (plānotais 24).  Citu atbalsta pasākumu sociālā riska grupu klientiem skaits pieaudzis no 2 

pasākumiem 2010. gadā līdz 7 pasākumiem 2017. gadā. Pašvaldības atbalstu saņēmušo 

sociālās jomas biedrību skaits pārskata periodā svārstās no 8 līdz 14, 2017. gadā atbalstu 

saņēmušas 9 biedrības. 

 

Vidēja termiņa mērķis – Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības nodrošināšana 

 

 Feldšerpunktu skaits novada teritorijā no 8 palielinājies līdz 9. Līdz ar pašvaldības 

iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” pasākuma īstenošanā ar projektu “Dzīvo 

vesels Alūksnes novadā!”, ir būtiski palielinājies iedzīvotājiem pieejamo veselību veicinošo 

pasākumu skaits - 2017. gadā 59 pasākumi. Pasākumus apmeklējušo dalībnieku kopskaits 

2017. gadā sasniedzis 6374 (plānotais 6500). 
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Ilgtermiņa mērķis - Sports un veselīgs dzīvesveids visiem 

 

Vidēja termiņa mērķis - Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam 

iedzīvotājam 

 

 Nav sasniegts plānotais rādītājs attiecībā uz kvalitatīvu sporta zāļu skaitu novadā, jo 

Alūksnes pilsētā nav īstenota projekta ideja, kas paredz jaunas sporta zāles celtniecību. Sporta 

zāļu skaits – 6, plānotais rādītājs – 7. Kvalitatīvu āra sporta objektu skaits palielinājies no 6 

līdz 8. 

 

Vidēja termiņa mērķis – Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports 

 

 Valsts un starptautisko sporta pasākumu kopskaits 2017. gadā 8 pasākumi (plānotais 

skaits - 10).  

Plānota tendence saglabāt sporta spēļu komandu skaitu nav īstenojusies. Kopš 

2010. gada basketbola komandu skaits samazinājies no 18 komandām uz 8, volejbola - no 14 

komandām uz 2, futbola - no 8 uz 5, hokeja - no 5 uz 2, florbola - no 6 uz 4 2017. gadā.  
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85. attēls.  Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu skaita 

salīdzinājums 

 

Sporta treneru skaits saglabājies plānotajā līmenī (basketbolā – 4, vieglatlētikā – 3, 

džudo – 2, biatlonā – 1, futbolā –1, riteņbraukšanā - 1) un pēdējos 2 gados papildinājies ar 

treneri volejbolā un treneri basketbolā. 

Plānotais sporta metodiķu skaits (5) nav sasniegts, darbu nodrošina 3 sporta metodiķi. 

Līdz 2017. gadam ir saglabāts novada čempionātu, kausu izcīņu un tautas sporta pasākumu 

skaits - 16 (plānotā tendence - saglabāt) un arī sporta jomas biedrību skaits – 2017. gadā 19 

biedrības. 

 

Vidēja termiņa mērķis - Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

 

Pilnveidoto un iekārtoto aktīvās atpūtas vietu skaits novada teritorijā kopā palielinājies 

par 4 vietām. Kopš 2010. gada līdz 2017. gadam saglabājusies pagastu sporta dienas vai 

svētku tradīcija – kopskaitā 9. Skolu tīkla optimizācijas rezultātā par vienu vienību 

samazinājies skolu sporta dienu vai svētku kopskaits - gadā notiek 10 pasākumi. Par 2 

vienībām samazinājies skolu jauniešu sporta spēļu (sporta veidos) kopskaits, 2017. gadā – 8.  
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Ilgtermiņa mērķis - Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai 

 

Vidēja termiņa mērķis - Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana 

 

Novadā 2017. gadā darbojās 6 aktīvas jauniešu organizācijas un neformālās grupas 

(plānotais rādītājs - 8). Projektos un jauniešu iniciatīvās iesaistīto jauniešu skaits 2017. gadā: 

apmaiņas projektos - 30, apmācībās un semināros – 250, pasākumu darba grupās un klubu 

darbā – 720. Jauniešu iniciatīvu aktivitātēs iesaistīto kopējais skaits – 75 jaunieši gadā 

(plānotais rādītājs sasniegts). 

 

Vidēja termiņa mērķis - Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana 

 

Novadā 2017. gadā pašvaldība nodrošinājusi prakses vietas 47 jauniešiem (plānotas 

5). Kopš 2016. gada ir spēkā saistošie noteikumi “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 

speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”, atbilstoši kuriem pašvaldība piešķir un izmaksā 

stipendiju studentiem un rezidentiem, veicinot tādu kvalificētu speciālistu piesaisti valsts un 

pašvaldību institūcijām, kā arī  komercsabiedrībām Alūksnes novadā, kas ilgtermiņā ir 

nozīmīgas novada attīstības nodrošināšanai. 2016. un 2017. gadā stipendiātu skaits bija 

attiecīgi 5 un 6 jaunieši. Līdz 2017. gadam pašvaldība ir piešķīrusi dzīvokli diviem jauniešiem 

-  jaunajiem speciālistiem. 

 

Vidēja termiņa mērķis - Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība 

 

 Līdz 2017. gadam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs  īstenojis 14 projektus, piesaistot 

finanšu resursus tehniskā aprīkojuma nodrošinājumam un dažādu aktivitāšu organizēšanai. 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā 700 jaunieši iesaistās interešu izglītības programmās 

(plānoti 600), vidēji mēnesī 80 jaunieši iesaistās neformālās izglītības aktivitātēs (plānoti 

100). 

 

Ilgtermiņa mērķis - Veidot pievilcīgu kultūrvidi un kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras 

infrastruktūru, kultūras pakalpojumu un produktu 

 

Vidēja termiņa mērķis - Saglabāt un popularizēt kultūras tradīcijas 
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86. attēls. Kultūras pasākumu skaita salīdzinājums 
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87. attēls. Kultūras pasākumu un apmeklētāju skaita salīdzinājums 

 

Jaunizveidotajam Alūksnes Kultūras centram ir nozīmīga loma kultūras pasākumu 

skaita un to apmeklētāju skaita pieaugošās tendences saglabāšanā pārskata periodā. Plānotie 

rādītāji pārsniegti abos rādītājos.  

Kultūras jomā starptautisko sadarbības pasākumu skaits 2017. gadā palielinājies  līdz 

8 pasākumiem (plānotais rādītājs 5). 

 

Vidēja termiņa mērķis - Līdzsvarota kultūras procesu attīstība 

 

 2017. gadā kopā novadā darbojas 84 amatierkolektīvi (plānotais rādītājs 75) un tajos 

iesaistīti 1 165 dalībnieki (plānotais rādītājs – 1 050). Profesionālās zināšanas pilnveidojuši 

12 kultūras iestāžu vadītāji (plānotais rādītājs 15). Saskaņā ar kultūrkartes datiem tematiski 

(muzejisko) pasākumu skaits 2017. gadā sasniedzis 120 aktivitātes (plānotais rādītājs – 

70 aktivitātes), muzeju krājumos jauniegūtas 3835 vienības, t.sk., konservētas un restaurētas 

5 vienības. 

 

Vidēja termiņa mērķis - Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras 

infrastruktūra 

 

 Saskaņā ar kultūrkartes datiem kopš 2010. gada kultūras iestādēs veikti 

28 infrastruktūras uzlabojumi, remonti. Datoru skaits kultūras iestādēs sasniedzis 204 vienības 

(plānotais rādītājs 150).  

 

Vidēja termiņa mērķis – Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana  

 

 Kultūrvēsturisko ēku, objektu skaits, kuros veikti uzlabojumi, renovācija, restaurācija 

2017. gadā sasniedzis 15  (plānotais rādītājs - 10). 

 

Ilgtermiņa mērķis - Nodrošināt ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību 

 

Vidēja termiņa mērķis - Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas saglabāšana un 

tās potenciāla izmantošana 

 

 Izstrādāti 6 dabas teritoriju apsaimniekošanas plāni, pieejamas 13 dabas takas pa 

kultūrainavu un dabas objektiem (plānotie rādītāji attiecīgi 6 un 14). 
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Vidēja termiņa mērķis - Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana 

 

 Labiekārtotas 10 atpūtas teritorijas/objekti, sakārtoti 4 degradētie īpašumi (plānotie 

rādītāji attiecīgi 5 un 3). 

 

Vidēja termiņa mērķis - Augsta vides kvalitāte, kvalitatīvi un videi draudzīgi 

sabiedriskie pakalpojumi 

 

 Pašvaldības teritorijā nosiltinātas 24 ēkas, veiktas pārbūves 14 ūdenssaimniecību 

sistēmās (plānotie rādītāji attiecīgi 15 un 9). 2016. gadā novada iedzīvotāji un uzņēmumi kopā 

bija noslēguši 2608 līgumus par atkritumu izvešanu. 2017. gadā veiktā iepirkuma rezultātā 

darbu pārņēma cits atkritumu apsaimniekotājs, kuram līdz pārskata gada beigām bija noslēgti 

1 833 līgumi. Plānotais rādītājs – 2 700 līgumi. Novadā kopā publiskajās teritorijās ir 

izbūvētas 20 jaunas energoefektīva apgaismojuma sistēmas un uzstādīti 400 LED gaismekļi. 

Publiskajās ūdenstilpēs līdz 2017. gada beigām kopskaitā ir ielaisti 380 979 zivju mazuļi. 

 

Ilgtermiņa mērķis - Uz novada attīstību un sabiedrības vajadzību ievērošanu vērsta 

efektīva pārvalde 

 

Vidēja termiņa mērķis - Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana 

 

Pašvaldības laikraksts „Alūksnes Novada Vēstis” novada teritorijā pieejams 

99% mājsaimniecību (savās pastkastēs). Pašvaldības mājaslapas apmeklētāju skaits 

2010.  gadā bija vidēji 6836 apmeklējumi mēnesī (95% no Latvijas, 5% no ārvalstīm). 

2017. gadā tas bija vidēji 20 853 apmeklējumi mēnesī (87,82% no Latvijas, 12,18% no 

ārzemēm). Portālā www.latvija.lv pašvaldība piedāvā 127 e-pakalpojumu aprakstus (plānotais 

rādītājs - 50). Pārskata periodā sagatavoto informatīvo materiālu skaits par Alūksnes novadu 

pa gadiem svārstās robežās no 5 - 8. 

 

Vidēja termiņa mērķis - Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un sabiedrības 

interešu grupām, starp citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs 

 

 Iedzīvotāju iniciatīvas grupu/konsultatīvo padomju izveide un skaits novada teritorijā 

– 2 (plānotais rādītājs 4). Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldības vēlēšanās 2009. gadā bija 50,45%, 

2013. gadā - 43,82%, 2017. gadā - 47,21%, (plānotais rādītājs 60%). Septiņos gados (līdz 

2017. gada beigām) realizēti 11 pārrobežu projekti un esam bijuši iesaistīti 7 sadarbības 

projektos ar pašvaldībām Latvijā. 2017. gada beigās pašvaldībai ir 11 spēkā esoši pārrobežu 

sadarbības līgumi. 

 

Vidēja termiņa mērķis - Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

 

  Paaugstināta energoefektivitāte 11 pašvaldības ēkām. Uz 2017. gada beigām 

23 pašvaldības ēkas bija piemērotas apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām (plānotais rādītājs 

24), uzlabojumi pārskata periodā veikti 6 ēkās. 

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. īstenošanas rezultāti ir saskaņā ar 

Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (apstiprināta ar Alūksnes novada domes 

25.10.2012. lēmumu Nr.351) izvirzītajiem mērķiem. 

 

http://www.latvija.lv/
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Ņemot vērā attīstības programmas izvirzītos mērķus un rīcības plāna uzdevumus, 

pašvaldībai turpmāk attīstībai nozīmīgi ir: 

1) uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu teritoriju, t.sk. pašvaldības ielu un ceļu 

infrastruktūras izveide un attīstība, 

2) jaunas sporta zāles izbūve Alūksnes pilsētā, 

3) sociālās infrastruktūras pilnveidošana, 

4) kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas tālāka attīstība, tā potenciāla 

izmantošana tūrisma attīstībā, 

5) veselības veicināšanas pakalpojumu nodrošināšana, 

6) novada skolu tīkla optimizācija. 

Attīstības programmā noteikti arī Alūksnes novada attīstības izvērtējuma 

pamatrādītāji, kas dod iespēju sekot līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā. Šie 

pamatrādītāji nav tieši saistāmi ar attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa 

prioritātēm, bet raksturo sociāli ekonomisko situāciju novadā kopumā. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes novadā strauji 

samazinās iedzīvotāju skaits – laikā no 2010. gada līdz 2017. gadam tas ir samazinājies par 

2 544 iedzīvotājiem jeb 13,14%. Tendence iedzīvotāju skaitam samazināties ir pieaugoša. 
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88. attēls. Iedzīvotāju skaita un demogrāfiskās slodzes salīdzinājums novadā 

 

 2016. gada 1. janvārī Alūksnes novadā bija reģistrēti 2 297 iedzīvotāji pirms 

darbspējas vecumā, 11 313 iedzīvotāji darbspējas vecumā un 3 722 iedzīvotāji pēc darbspējas 

vecumā. Salīdzinot 2016. gadu ar 2015. gada 1. janvāri, darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits 

ir samazinājies par 2,23%, bet pēc darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits palielinājies par 

0,40%, savukārt pirms darbspējas iedzīvotāju skaits arī ir samazinājies par 2,05%. 

Demogrāfiskās slodzes līmenis (pirms darbspējas un pēc darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits 

uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem) pēdējos gados nav būtiski mainījies, bet ir ar 

tendenci pieaugt.  
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89. attēls. Teritorijas attīstības līmeņa indeksa salīdzinājums 

 

 Tā kā sākot ar 2013. gadu ir mainījusies teritorijas attīstības līmeņa indeksa 

aprēķināšanas kārtība (aprēķinos tiek izmantoti 8 rādītāji, t.sk. Centrālās Statistikas pārvaldes 

dati par iedzīvotāju skaitu), tad šis rādītājs vairs nav salīdzināms ar 2010. gada rādītāju. 

2013. gadā Alūksnes novads bija 82. vietā Latvijas novadu rangā, bet 2016. gadā – 85. vietā. 

2017. gada dati nav pieejami. 
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90. attēls. Bezdarba līmeņa salīdzinājums Alūksnes novadā 

 

 Bezdarba līmenis novadā 6 gadu periodā ir samazinājies, kas ir pozitīva tendence. 

Salīdzinot 2017. gada rādītāju ar 2010. gadu (16,5%), bezdarba līmenis Alūksnes novadā ir 

samazinājies par 6,6% (jāpiezīmē, ka rādītāju ietekmē iedzīvotāju skaita samazinājums). 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 6 gados uz vienu iedzīvotāju pašvaldības 

budžetā ir pieauguši par 43,4%. 
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90. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu salīdzinājums uz 1 iedzīvotāju 

 

Lai panāktu Alūksnes novada sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanos, bez novada 

attīstības programmā 2011.-2017. gadam Rīcības plānā un Investīciju plānā izvirzītajiem 

uzdevumiem, plānotajiem projektiem, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma 

iespējām, attīstībai ļoti būtiska ir dažādu valsts atbalsta mehānismu ieviešana iedzīvotāju 

piesaistes un atgriešanas veicināšanai, jaunu darba vietu radīšanai.  
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PIELIKUMI 
 

Pielikums Nr. 1.  – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Alūksnes novada pašvaldības 

2017. gada konsolidēto finanšu pārskatu (uz 3 lapām). 

Pielikums Nr. 2. – Alūksnes novada domes 26.04.2018. lēmums Nr.161 „Par Alūksnes 

novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 5, 

37. punkts) (uz 1 lapas). 
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Pielikums Nr.1 
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Pielikums Nr.2 

 

 


