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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 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, 2016. gada 1. janvārī Alūksnes novadā bija 17 332, bet Alūksnē – 7 982 iedzīvotāji. 

Salīdzinājumā 2015. gada 1. janvārī, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, Alūksnes novadā 

bijuši 17 623, savukārt Alūksnē – 8 142 iedzīvotāji. 
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1. attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Alūksnē un novadā 

2016. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

1.2. Pašvaldības vadība, politiskā sistēma 

 

Dzintars ADLERS  ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA” 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS ievēlēts no PARTIJAS „MŪSU ZEME” 

Arturs DUKULIS  ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Aivars FOMINS  ievēlēts no „VIDZEMES PARTIJAS” 

Viola Aija KAPARŠMITE ievēlēta no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Maruta KAULIŅA   ievēlēta no partijas „VIENOTĪBA” 

Elita LAIVA   ievēlēta no „VIDZEMES PARTIJAS” 

Modris LAZDEKALNS ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Ainars MELDERS   ievēlēts no PARTIJAS „MŪSU ZEME” 
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Laimonis SĪPOLS  ievēlēts no „VIDZEMES PARTIJAS” 

Jānis SADOVŅIKOVS ievēlēts no POLITISKO PARTIJU APVIENĪBAS 

„SASKAŅAS CENTRS” 

Guntars ŠVOLMANIS ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Andis ZARIŅŠ  ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA” 

Askolds ZELMENIS   ievēlēts no partijas „VIENOTĪBA” 

Jana ZILKALNE ievēlēta no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS „VISU 

LATVIJAI!” - „TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” 

 

Alūksnes novada pašvaldības vadība 2016. gadā 

 

Domes priekšsēdētājs   Arturs DUKULIS 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS 

Izpilddirektore    Janīna ČUGUNOVA 

 

2016. gadā darbojās šādas Alūksnes novada domes pastāvīgās komitejas: 

 

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

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

MELDERS, Jana ZILKALNE); 

 

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

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

LAZDEKALNS, Viola Aija KAPARŠMITE); 

 

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

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

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS, Jānis SADOVŅIKOVS). 

 

2016. gadā notikušas: 

 

12 Finanšu komitejas sēdes (izskatīti 262 jautājumi); 

12 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 133 jautājumi); 

12 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 139 jautājumi); 

20 Domes sēdes (pieņemts 441 lēmums). 

 

2016. gadā pieņemtie saistošie noteikumi: 

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 

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

dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai””; 

Saistošie noteikumi Nr.2/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu”; 

Saistošie noteikumi Nr.3/2016 “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.4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu 

piesaistei Alūksnes novadā”; 
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Saistošie noteikumi Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2016. gadam”; 

Saistošie noteikumi Nr.6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes 

novadā”; 

Saistošie noteikumi Nr.7/2016 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”; 

Saistošie noteikumi Nr.8/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 

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

Alūksnes novadā””; 

Saistošie noteikumi Nr.9/2016 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā 

zemesgabala pārskatīšanu”; 

Saistošie noteikumi Nr.10/2016 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 

23. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

“SPODRA” nolikums”; 

Saistošie noteikumi Nr.11/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 

„SPODRA” maksas pakalpojumiem”; 

Saistošie noteikumi Nr.12/2016 “Par Alūksnes novada domes 2012. gada 26. jūlija 

saistošo noteikumu Nr. 22/2012 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi” atzīšanu 

par spēku zaudējušiem”; 

Saistošie noteikumi Nr.13/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2016. gadam””; 

Saistošie noteikumi Nr.14/2016 “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.15/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015. gada 

5. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Alūksnes novadā””; 

Saistošie noteikumi Nr.16/2016 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2016. gadam””; 

Saistošie noteikumi Nr.17/2016 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Alūksnes novadā”; 

Saistošie noteikumi Nr.18/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 

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

Alūksnes novadā””; 

Saistošie noteikumi Nr.19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Alūksnes novadā”; 

Saistošie noteikumi Nr.20/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2016. gadam””; 

Saistošie noteikumi Nr.21/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2016. gadam””; 

Saistošie noteikumi Nr.22/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 

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

veicināšanai””; 

Saistošie noteikumi Nr.23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”; 

Saistošie noteikumi Nr.24/2016 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”; 
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Saistošie noteikumi Nr.25/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2016. gadam””. 

 

Alūksnes novada domes pastāvīgās komisijas 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Alūksnes novada 

iedzīvotājiem izveido pastāvīgās komisijas. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldībā darbojās šādas nozīmīgākās pastāvīgās 

komisijas: 

1) Vēlēšanu komisija; 

2) Administratīvā komisija; 

3) Zemes komisija; 

4) Iepirkuma komisija; 

5) Īpašumu atsavināšanas 

komisija; 

6) Apstādījumu aizsardzības 

komisija; 

7) Licencēšanas komisija; 

8) Civilās aizsardzības 

komisija; 

9) Dzīvokļu komisija; 

10) Medību koordinācijas 

komisija; 

11) Būvju pieņemšanas 

ekspluatācijā komisija. 

 

Administratīvā komisija 

 

Administratīvās komisijas 30 sēdēs 2016. gadā pieņemti lēmumi 149 administratīvo 

pārkāpumu lietās, no tiem 25 lietās piemērots administratīvais sods – brīdinājums, 23 lietās 

pieņemti lēmumi izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, deviņās lietās pieņemti 

lēmumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam, no kurām 

trijās papildus uzlikts par pienākumu piedalīties Alūksnes novada Sociālā dienesta sociālās 

korekcijas un sociālās palīdzības programmā, bet 92 administratīvo pārkāpumu lietās 

piemēroti naudas sodi. Trīs administratīvās komisijas lēmumi pārsūdzēti Alūksnes rajona 

tiesā, savukārt 38 lēmumi nodoti piespiedu izpildei.  

Visvairāk – 40 administratīvā pārkāpuma protokoli - sastādīti saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā - LAPK) 51.
2
 pantu (invazīvo augu sugu 

izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšana); 

29 lēmumi – saskaņā ar LAPK 173. pantu (par bērna aprūpes pienākumu 

nepildīšanu); 

13 lēmumi – saskaņā ar LAPK 171.1 pantu (alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 

vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja 

pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais); 

11 lēmumi – saskaņā ar LAPK 186. panta otro daļu (par dzīvesvietas nedeklarēšanu); 

11 lēmumi – saskaņā ar LAPK 42.1 panta ceturto daļu (par smēķēšanu, ja to izdarījis 

nepilngadīgais); 

9 lēmumi – saskaņā ar LAPK 106. pantu (dzīvnieku turēšanas, labturības, 

izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana); 

9 lēmumi pieņemti par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam; 

8 lēmumi – saskaņā ar LAPK 98.1 panta otro daļu (par patvaļīgu elektroenerģijas 

izmantošanu); 

7 lēmumi – saskaņā ar LAPK 172. pantu (nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko 

dzērienu lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim); 

5 lēmumi – saskaņā ar LAPK 172.2 pantu (fiziska un emocionāla vardarbība pret 

bērnu); 

4 lēmumi pieņemti par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu; 
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pa 1 lēmumam pieņemts administratīvo pārkāpumu lietās par sīko huligānisku, vides 

piesārņošanu un piegružošanu un ugunsdrošības prasību pārkāpšanu. 

 

Alūksnes un Apes novadu civilās aizsardzības komisija 

 

Alūksnes novada un Apes novada civilās aizsardzības komisijai 2016. gadā notika 

viena sēde, kuras laikā sēdes dalībniekiem prezentēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļas sagatavotais materiāls Civilās 

aizsardzības apmācībai un apspriesti citi aktuāli jautājumi. 

 

Apstādījumu aizsardzības komisija 

 

Apstādījumu aizsardzības komisijai 2016. gadā notikušas 28 sēdes, kurās pieņemti 74 

lēmumi. No tiem sešos gadījumos komisija pieņēmusi lēmumu atteikt koka ciršanu, pārējos 

gadījumos pieņemti pozitīvi lēmumi. 

30 lēmumi pieņemti par koku ciršanu Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā, 44 

lēmumi – par koku ciršanu novada teritorijā. Trijos gadījumos pirms lēmuma pieņemšanas 

pieprasīts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums par attiecībā koka ciršanu un septiņos 

gadījumos – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums par koku ciršanu. 

30 lēmumus komisija pieņēmusi saistībā ar izstrādātajiem būvprojektiem, 22 

lēmumus - par koku ciršanu pašvaldībai piederošos īpašumos un tai piekritīgajos zemes 

gabalos, tikpat daudz - 22 lēmumi pieņemti saistībā ar iedzīvotāju iesniegumiem. 

 

Dzīvokļu komisija 

 

Dzīvokļu komisijai 2016. gadā notikušas 32 sēdes, kurās pieņemti 207 lēmumi, 

tostarp 10 negatīvi. 

Tajā skaitā: 

50 lēmumi pieņemti par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā un iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistrā pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanai (turpmāk tekstā – 

Palīdzības reģistrs); 

37 lēmumi – par dzīvojamo telpu izīrēšanu; 

58 lēmumi – par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu 

24 lēmumi – jautājumos par sociālajiem dzīvokļiem; 

16 lēmumi – par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra; 

5 lēmumi – īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu; 

4 lēmumi – par dzīvojamo telpu apmaiņu; 

3 lēmumi – saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpās. 

 

Iepirkumu komisija 

 

2016.gadā notikušas 325 iepirkuma komisijas sēdes. Izsludināti 62 iepirkumi un 

iepirkuma procedūras. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā izsludināti 17 atklāti 

konkursi.  

Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta noteiktā kārtībā izsludināti: 

4 iepirkumi būvdarbiem ar iepirkuma slieksni no 14 000 EUR līdz 170 000 EUR; 

41 iepirkumi preču piegādēm un pakalpojumiem ar iepirkuma slieksni no 4 000 EUR līdz 

42 000 EUR. 
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Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2016. gadā noslēgti 48 līgumi par 

kopējo summu 3 360 197 EUR bez PVN. 

 

Īpašumu atsavināšanas komisija 

 

 2016. gadā Īpašumu atsavināšanas komisijai notikušas 27 sēdes, kurās pieņemti 74 

lēmumi. 

Pārskata gadā sagatavotas un notikušas 16 izsoles, tajā skaitā piecas cirsmu izsoles, 

viena nomas tiesību izsole, viena pasažieru autobusa izsole. Noslēgti pirkuma līgumi 

kopsummā par 253 081,95 EUR. 

 

Licencēšanas komisija 

 

 2016. gadā notikušas 45 sēdes, kurās izskatīti pašvaldībai piekrītošie jautājumi par 

licenču, atļauju, saskaņojumu izsniegšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz komisijas lēmumiem, izsniegtas: 

167 atļaujas iebraukšanai Pilssalā; 

639 atļaujas izbraukuma tirdzniecībai; 

16 atļaujas pasākumu sarīkošanai publiskās vietās Alūksnes pilsētā; 

8 licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem; 

5 speciālās atļaujas nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā Alūksnes novada 

ezeros. 

 

Medību koordinācijas komisija 

 

2016. gadā Medību koordinācijas komisijas sēdes nav notikušas.  

 

Zemes lietu komisija 

 

Zemes lietu komisijai 2016. gadā notikušas 29 sēdes. Tajās pieņemti 278 lēmumi, no 

kuriem: 

76 lēmumi - par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 

51 – par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projektu izstrādei un par izstrādāto 

zemes ierīcības projektu apstiprināšanu; 

77 – par nekustamo īpašumu adrešu un nosaukumu piešķiršanu un maiņu; 

24 – par zemes lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu; 

37 – par jauna īpašuma veidošanu; 

pārējie – par starpgabala statusa noteikšanu, zemes platības precizēšanu 

(apstiprināšanu), zemes vienību robežām. 

 

Vēlēšanu komisija 

 

Vēlēšanu komisija 2016. gadā organizēja elektronisku vēlētāju parakstu 

apliecināšanu un vākšanu tiešsaistes sistēmā 32 parakstīšanās vietās Alūksnes novadā – 

dzīves vietas deklarēšanas vietās un bāriņtiesā šādās iniciatīvās: 

1) Biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iniciatīvas grupas 

iesniegtais likumprojekts, ar kuru rosināts atcelt 2012. gada 8.novembra grozījumus likumā 

„Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Parakstu 

vākšanas laiks no 2015. gada 19. septembra līdz 2016. gada 18. septembrim; 
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2) Biedrības “Varu Latvijas tautai” iniciatīvas grupas iesniegtais ierosinājums 

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

14. novembra līdz 2016. gada 13. novembrim; 

3) Biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iniciatīvas grupas 

iesniegtais likumprojekts, ar kuru rosināts atcelt 2012. gada 8. novembra grozījumus likumā 

„Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Parakstu 

vākšanas laiks no 2016. gada 19. septembra līdz 2017. gada 18. septembrim; 

4) Biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iniciatīvas grupas 

iesniegtais ierosinājums par Saeimas atsaukšanu. Parakstu vākšanas laiks no 2016. gada 

25. novembra līdz 2017. gada 6. novembrim. 

 

1.3. Pašvaldības izpildinstitūcija 

 

Pašvaldības izpildinstitūcija sastāv no pašvaldības administrācijas un domes 

dibinātām iestādēm. 

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

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

apkalpošanu. Pārskata gadā tā sastāvēja no šādām nodaļām: 

1) Finanšu nodaļas; 

2) Grāmatvedības; 

3) Informācijas tehnoloģiju nodaļas; 

4) Īpašumu nodaļas; 

5) Juridiskās nodaļas; 

6) Kancelejas; 

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

8) Plānošanas un attīstības nodaļas. 

 

Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības 

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

strādāja šādas pašvaldības iestādes: 

  

1) Alsviķu pagasta pārvalde; 

2) Annas pagasta pārvalde; 

3) Ilzenes pagasta pārvalde; 

4) Jaunalūksnes pagasta pārvalde; 

5) Jaunannas pagasta pārvalde; 

6) Jaunlaicenes pagasta pārvalde; 

7) Kalncempju pagasta pārvalde; 

8) Liepnas pagasta pārvalde; 

9) Malienas pagasta pārvalde; 

10) Mālupes pagasta pārvalde; 

11) Mārkalnes pagasta pārvalde; 

12) Pededzes pagasta pārvalde; 

13) Veclaicenes pagasta pārvalde; 

14) Zeltiņu pagasta pārvalde; 

15) Ziemera pagasta pārvalde; 

16) Alūksnes Mākslas skola; 

17) Alūksnes Mūzikas skola; 

18) Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola; 

19) Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs; 

20) Alūksnes pilsētas sākumskola; 

21) Strautiņu pamatskola; 

22) Ilzenes pamatskola; 

23) Bejas pamatskola; 

24) Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola; 

25) Jaunlaicenes pamatskola; 

26) Malienas pamatskola; 

27) Mālupes pamatskola; 

28) Mārkalnes pamatskola (līdz 

31.08.2016.); 

29) Pededzes pamatskola; 

30) Ziemeru pamatskola; 

31) Liepnas internātpamatskola; 
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32) Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija; 

33) Alūksnes novada vidusskola; 

34) Liepnas vidusskola; 

35) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Sprīdītis”; 

36) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Pienenīte”; 

37) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Cālis”; 

38) Alsviķu pirmsskolas izglītības 

iestāde „Saulīte”; 

39) Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestāde „Pūcīte”; 

40) Malienas pirmsskolas izglītības 

iestāde „Mazputniņš”; 

41) Izglītības pārvalde; 

42) Alūksnes pilsētas Tautas nams; 

43) Alūksnes pilsētas bibliotēka; 

44) Alūksnes muzejs; 

45) Jaunlaicenes muižas muzejs; 

46) Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzejs; 

47) Dzimtsarakstu nodaļa; 

48) Alūksnes novada Sociālais 

dienests; 

49) Alūksnes novada pašvaldības 

policija; 

50) Alūksnes novada bāriņtiesa; 

51) Sociālās aprūpes centrs „Alūksne”; 

52) Būvvalde; 

53) Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūra „SPODRA”; 

54) Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūra „ALJA”. 

  

Iestādes pārstāv pašvaldību to kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas 

saskaņā ar nolikumiem, kurus apstiprina dome. 

 

1.4. Pašvaldības darbības pilnveide 

 

Pārskata gadā pašvaldības administrācijā no 1. aprīļa ir izveidota tūrisma gida amata 

vieta, turpretī ir likvidētas divas grāmatveža – uzskaitveža amata vietas. 

2016. gada 24. marta Alūksnes novada domes sēdē apstiprināta “Alūksnes novada 

izglītības attīstības programma 2016. - 2020. gadam”. Saskaņā ar to, pārskata gadā Alūksnes 

novada dome pieņēmusi lēmumus izglītības iestāžu tīkla sakārtošanā: 

1) likvidēt Mālupes pamatskolu līdz  2017. gada 31. augustam; 

2) likvidēt Ilzenes pamatskolu līdz 2018. gada 31. augustam; 

3) reorganizēt Jaunlaicenes pamatskolu par Jaunlaicenes sākumskolu ar 

2017./2018. mācību gadu. 

2016. 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 izvērtēs maksas 

pakalpojumu nepieciešamību un atbilstību pašvaldības funkcijām, pilnveidos maksas 

pakalpojumu sniegšanas un aprēķināšanas organizācijas dokumentus, noteiks maksas 

pakalpojumu sniegšanas kontroles procedūru, izskatīs un apstiprinās maksas pakalpojumu 

izcenojumus. 
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Iesaiste tiesvedības procesos 

 

Alūksnes novada pašvaldības Administrācijas Juridiskās nodaļas pārziņā 2016. gadā 

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

4  civillietās, 

2  administratīvajās lietās, 

2  administratīvo pārkāpumu lietās. 

Trīs no četrām 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. Abās lietās, kuras izskatītas administratīvā procesa 

ietvaros, pašvaldības lēmumi un faktiskā rīcība atzīti par atbilstošiem normatīvajam 

regulējumam. 

Pārējās trīs lietas tiesā skatītas saistībā ar Administratīvās komisijas lēmumiem 

administratīvo pārkāpumu lietās. 

 

1.5. Pašvaldības kapitāla vērtība 

 

Pašvaldība pārskata gadā bijusi kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās ar 

kapitāla vērtību:  

1) akciju sabiedrībā „SIMONE” – 3 307 575 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 

2015. gadu);  

2) sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” – 138 759 EUR 

(2015. gadā 151 359 EUR);  

3) sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RŪPE” – 1 842 431 EUR (2015. gadā – 

1 825 837 EUR);  

4) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA” – 

1 206 654 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2015. gadu);  

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

izmaiņām, salīdzinot ar 2015. gadu). 

 

AS
"SIMONE"

SIA "RŪPE" SIA
"ALŪKSNES

NAMI"

SIA
"ALŪKSNES

SLIMNĪCA"

SIA
"IEVEDNE"

2015. gads 3307575 1825837 151359 1206654 183539

2016. gads 3307575 1842431 138759 1206654 183539

2. attēls. Pašvaldības kapitāla daļu vērtības izmaiņas kapitālsabiedrībās 
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Pārskata gadā pašvaldība bijusi kapitāldaļu turētāja šādās privātajās 

kapitālsabiedrībās:  

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

300 EUR (2015. gadā – 285 EUR);  

2) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” – 200 060 EUR (bez 

izmaiņām, salīdzinot ar 2015. gadu);  

3) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS 

APRŪPES CENTRS” – 681 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2015. gadu).  

 

Pašvaldība 2016. 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”. 
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2.  Personāls 
 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijā pārskata gada 1. janvārī bija 67 amata 

vietas. No 2016. gada 1. aprīļa izveidota tūrisma gida amata vieta, līdz ar to kopējais amata 

vietu skaits pieauga līdz 68. Savukārt no 1. maija amata vietu skaits samazinājās par vienu, 

jo likvidēta viena grāmatveža - uzskaitveža amata vieta, un no 1. jūlija likvidēta vēl viena 

grāmatveža - uzskaitveža amata vieta, līdz ar to administrācijas amata vietu skaits 

samazinājies līdz 66. 

Vidējais darbinieku skaits pašvaldības administrācijā pārskata periodā 67,4. 

Vairākums no tiem sievietes – 54, vīrieši -13. 

52 pašvaldības administrācijas darbiniekiem ir augstākā izglītība, tai skaitā maģistra 

grāds - 14 darbiniekiem, 14 - darbiniekiem vidējā izglītība. 
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3.  Alūksnes novada pašvaldības finanšu 
darbības pārskats 

 

 Alūksnes novada pašvaldības budžets 2016. gadam apstiprināts 2016. gada 

28. janvārī ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 30, protokols Nr. 1, 30. punkts – 

Saistošie noteikumi Nr.5/2016.  

2016. gadā minētajos saistošajos noteikumos izdarīti vairāki grozījumi: 

28.04.2016. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 160, protokols Nr. 8, 33. punkts 

– Saistošie noteikumi Nr. 13/2016; 

30.06.2016. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 227, protokols Nr. 11, 26. punkts 

– Saistošie noteikumi Nr. 16/2016; 

29.09.2016. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 338, protokols Nr. 15, 31. punkts 

– Saistošie noteikumi Nr. 20/2016; 

27.10.2016. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 361, protokols Nr. 17, 21. punkts 

– Saistošie noteikumi Nr. 21/2016; 

22.12.2016. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 436, protokols Nr. 20, 19. punkts 

– Saistošie noteikumi Nr. 25/2016. 

 

3.1. Pamatbudžets 

 

3.1.1. Ieņēmumu daļa 
  

 2016. gada precizētie konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 16 256 275 EUR 

apmērā, faktiski ieņēmumi izpildīti 16 565 418 EUR apjomā jeb 101,90% no plānotajiem 

ieņēmumiem. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums gada sākumā 

2 901 310 EUR apmērā. Gada laikā saņemti aizņēmumi no Valsts kases dažādu projektu 

finansējumam 101 455 EUR apmērā. 

 

1. tabula  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta  

2016. gada ieņēmumu izpilde (EUR, %) 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2016. gadam 

Izpilde 

31.12.2016. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 7 173 475 7 350 635 102,47 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 6 380 358 6 380 358 100,00 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 742 927 919 857 123,82 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 584 845 697 769 119,31 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 

būvēm) 111 118 156 230 140,60 

4.1.3.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

mājokļiem) 46 964 65 858 140,23 

5.0.0.0. 

Nodokļi atsevišķām precēm un 

pakalpojumu veidiem 50 190 50 420 100,46 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 50 190 50 420 100,46 
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  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 231 031 369 999 160,15 

8.0.0.0. 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 4 264 5 226 122,56 

9.0.0.0. 

Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas 18 573 19 409 104,50 

9.4.0.0. 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 8 668 11 255 129,85 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 9 905 8 154 82,32 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 14 547 17 379 119,47 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 51 313 55 272 107,72 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 

nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 142 334 272 713 191,60 

  

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 

KOPĀ 7 912 273 7 834 863 99,02 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atsavināto personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu  transferti  3 000 3 000 100,00 

18.6.0.0. 

Pašvaldības budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti no 

valsts budžeta 7 909 273 7 831 863 99,02 

  

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI KOPĀ 128 477 128 477 100,00 

19.2.0.0. 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 128 477 128 477 100,00 

  

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 

KOPĀ 811 019 881 444 108,68 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 782 452 852 225 108,92 

21.4.0.0. 

Pārējie iepriekš neklasificēti pašu 

ieņēmumi 28 567 29 219 102,28 

  KOPĀ 16 256 275 16 565 418 101,90 

  Atlikums gada sākumā 2 901 310 2 901 310 100,00 

  Saņemti aizdevumi no Valsts kases 461 262 101 455 22,00 

  PAVISAM KOPĀ 19 618 847 1 9568 183 99,74 

 

 Pēc 1. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2016. gada konsolidētā 

pamatbudžeta ieņēmumi bez atlikuma un aizdevuma līdzekļiem ir izpildīti.  

3. attēlā ir atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā 

pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra. 
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3. attēls. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2016. gada ieņēmumu 

izpildes struktūra 

 

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

ieņēmumu avotiem ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 40,02% 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 – 37,56% 

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

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

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu ieņēmumu izpilde 

un 2017. gada ieņēmumu plāns ir apkopoti 2. tabulā. 

 

2. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu 

2015. un 2016. gada izpilde un 2017. gada plāns (EUR) 

Rādītājs 

Budžeta izpilde Plāns 

2015. gads 2016. gads 2017. gads 

Nodokļu ieņēmumi kopā 7 423 345 7 350 635 7 548 914 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 267 510 369 999 46 662 

Valsts budžeta transferti kopā 10 617 851 7 834 863 7 250 488 

Pašvaldību budžetu transferti kopā  122 422 128 477 119 478 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā 971 570 881 444 762 320 

KOPĀ 19 402 698 16 565 418 15 727 862 

Atlikums perioda sākumā 3 375 092 2 901 310 2 913 387 

Aizdevums no Valsts Kases 3 465 966 101 455 1 986 717 

PAVISAM KOPĀ 26 243 756 19 568 183 20 627 966 

 

Budžeta iestāžu 

ieņēmumi kopā;  

4,50% 

Pašvaldību budžetu 

transferti kopā;  

0,66% 

Valsts budžeta 

transferti kopā; 

40,02% 

No valsts budžeta 

daļēji finansēto 

atvasināto personu 

un no budžeta 

nefinansēto iestāžu 

transferti; 

0,02% 

Nenodokļu 

ieņēmumi kopā; 

1,89% 

Nodokļu ieņēmumi 

kopā; 

37,56% 

Aizdevums no 

Valsts kases; 0,52% 

Atlikums 

gada sākumā; 

14,83% 
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Pēc 2. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2016. gadā, salīdzinot ar 

2015. gadu, Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi dažos veidos 

ir samazinājušies. Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu 

pieaugums atspoguļots 3. tabulā. 

 

3. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

ieņēmumu pieaugums 2009. - 2016. gados (EUR, %) 

Gads 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma uz 

gada sākumu un 

aizņēmumiem), 

LVL 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma uz 

gada sākumu un 

aizņēmumiem), 

EUR 

Bāzes pieaugums                

(pret 2009. gadu) 

Ķēdes pieaugums               

(pret iepriekšējo 

periodu) 

EUR % EUR % 

2009 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 10912 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 

 

Analizējot 3. tabulā apkopoto informāciju, var secināt, ka 2016. gadā, salīdzinot ar 

2015. gadu, ir samazinājušies gada ienākumi, kas skaidrojams ar Eiropas Savienības 

struktūrfondu projektu neesamību šajā periodā. 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums 2016. gada sākumā 

2 901 310 EUR apmērā, tajā skaitā šādu mērķu realizācijai: 

1) Valsts mērķdotācija izglītības pasākumiem (speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes, grupas, internātskola) 50 499 EUR; 

2) Valsts mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 135 439 EUR; 

3) Valsts mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 13 317 EUR; 

4) Valsts mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 7 000 EUR; 

5) Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 

“Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā” īstenošanai 84 304 EUR;  

6) Arheoloģisko izrakumu veikšanai 15 781 EUR; 

7) Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

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

dokumentācijas (objektu būvprojektu) izstrādei 85 651 EUR; 

8) Kases apgrozāmajiem līdzekļiem 85 000 EUR; 

9) Citiem projektiem, mērķiem un aktivitātēm 2 425 319 EUR. 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā 2016. gadā saņemtās mērķdotācijas 

apkopotas 4. tabulā. 
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4. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības  

konsolidētā pamatbudžeta 2016. gada mērķdotāciju ieņēmumi (EUR) 

Mērķdotācijas veids Saņemts 

2014. gadā 

Saņemts 

2015. gadā 

Saņemts 

2016. gadā 

Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo 

bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu 

darba samaksas un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

(turpmāk tekstā - VSAOI) 

201 744 230 484 209 196 

Mērķdotācija interešu izglītības 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

92 322 89 305 93 534 

Mērķdotācija pamata un 

vispārizglītojošo skolu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI                                                                                                           

2 128 348 2 118 688 2 115 978 

Mērķdotācija speciālās izglītības 

iestāžu uzturēšanai 

917 616 990 380 920 089 

Mērķdotācija 1. - 3. klašu skolēnu 

ēdināšanas nodrošināšanai/1. - 4. klašu 

skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai                                                                                                                                 

83 433 122 356 123 425 

Mērķdotācija profesionālās ievirzes 

sporta skolu pedagogu darba samaksai 

un VSAOI                                                                                                                                                  

68 976 85 280 101 761 

Mērķdotācija mūzikas un mākslas 

profesionālās ievirzes skolu pedagogu 

darba samaksai un VSAOI                                                                                                                   

265 982 278 100 275 024 

Valsts finansējums ģimnāzijai                                                                                                                                                                            1 423 1 423 1 423 

Valsts mērķdotācija mācību literatūras 

iegādei                                                                                                                                                           

37 391 36 376 34 630 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem                                                                                                                                                 

11 025 0 9 436 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

finansējums Jaunatnes politikas valsts 

programmai un citiem projektiem                                                                                                                                                             

5 500 0 5 406 

Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu 

vadītāju atalgojumam un VSAOI                                                                                                                                                                         

13 542 12 274 12 617 

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti                                                                                                                                                                

60 017 89 072 74 485 

Kultūras ministrijas finansējums 

projektiem 

5 804 7 400 0 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums 

Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – 

ES) projektiem                                                                                                                                                                             

622 772 696 194 4 525 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (turpmāk tekstā – ELFLA) 

finansējums                                                                                                                                                                                        

86 922 203 531 160 398 
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Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(turpmāk tekstā – ERAF) finansējums 

(ES daļa)                                                                                                                                                                              

2 433 154 2 259 804 0 

ERAF finansējums (Valsts daļa)                                                                                                                                                                           93 533 87 542 0 

Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā 

– ESF) finansējums                                                                                                                                                                  

125 286 0 0 

Mūžizglītības programmas 

“Comenius” finansējums                                                                                                                                                                                     

4 200 0 0 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras projektu finansējums                                                                                                                                              

16 492 17 377 

 

14 837 

Lauku atbalsta dienesta (turpmāk 

tekstā – LAD) platību maksājumi                                                                                                                                                                

1 694 464 783 

Finansējums programmai „Skolas 

piens”                                                                                                                                                                                            

5 927 0 0 

Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas finansējums 

projektiem 

21 400 2 000 0 

LAD meža vērtības uzlabošanas 

maksājumi 

5 187 0 0 

Nodarbinātības Valsts aģentūras 

finansējums projektiem 

3 207 82 721 100 254 

Valsts izglītības attīstības aģentūras 

finansējums projektiem 

8 372 795 5 233 

Nacionālā veselības dienesta 

finansējums feldšeru un vecmāšu 

punktiem                                                                                                                                                                         

41 635 43 463 37 979 

Finansējums sociālās aprūpes centru 

iemītnieku uzturēšanai                                                                                                                                                                                               

17 080 17 080 17 080 

Latvijas Bērnu fonda finansējums 

vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai                                                                                                                                                                             

1 551 3 849 3 394 

Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansējums projektiem                                                                                                                                                                          

28 404 16 324 

 

8 779 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas 

fonda kompensācija 

200 060 407 777 0 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas 

fonda dotācija 

2 972 219 2 717 792 3 415 710 

Labklājības ministrijas finansējums 0 0 594 

Aizsardzības ministrijas finansējums 0 0 85 293 

Vidzemes plānošanas reģiona 

finansējums projektiem 

4 600 0 3 000 

Kopā  10 565 418 10 617 851 7 834 863 

 

 2016. gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus 

101 455 EUR apmērā, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus, 

izglītības iestādes pārbūves būvprojekta izstrādei un pašvaldības ceļu (ielu) infrastruktūras 

investīciju projektiem.  
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4. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2015. un 2016. gadā saņemtie un 2017. gadā 

plānotie aizdevumi 

 

 Pēc 4. attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2016. gadā, salīdzinot ar 

2015. gadu, samazinājies saņemto aizdevumu apjoms, jo 2016. gadā mazākā apjomā tika 

īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu projekti. 

Alūksnes novada pašvaldības divos gados saņemtie un 2017. gadā plānotie aizdevumi 

apkopoti 5. tabulā. 

 

5. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2015. un 2016. gadā  

saņemtie un 2017. gadā plānotie aizdevumi (EUR) 

Mērķis 

Saņemts 

2015. gadā 

Saņemts 

2016. gadā 

Plānots 

saņemt 

2017. gadā 

ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 

un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 718 385 0 0 

ERAF projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” 

(SIA “Rūpe” pamatkapitāls) 22 807 0 0 

ERAF projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta 

Mārkalnes ciemā” (SIA “Rūpe” pamatkapitāls) 24 060 0 0 

ERAF projekts “Alūksnes novada Zeltiņu pagasta 

Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 

“Rūpe” pamatkapitāls) 63 946 0 0 

ERAF projekts “Alūksnes novada Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

(SIA “Rūpe” pamatkapitāls) 73 920 0 0 

ERAF projekts “Alūksnes novada Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 

“Rūpe” pamatkapitāls) 74 997 0 0 
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ERAF projekts “Alūksnes novada Alsviķu pagasta 

Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (SIA 

„Rūpe” pamatkapitāls) 75 000 0 0 

ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu 

un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” 

(2. aizņēmums) 1 722 380 0 0 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk 

tekstā – KPFI) projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā” 173 669 0 0 

KPFI projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” 279 551 0 0 

KPFI projekts “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā” 237 248 0 0 

Alūksnes novada vidusskolas mācību vides 

uzlabošanas būvprojekta izstrāde 0 14 629 28 096 

ELFLA projekts “Alūksnes novada Liepnas 

pagasta pašvaldības autoceļa “Franciskopole – 

Kavaci” pārbūve” 0 17 334 91 518 

Alūksnes novada pašvaldības ceļu infrastruktūras 

(Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas pārbūve 

Alūksnē, Alūksnes novadā, tajā skaitā ūdensvada 

un kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā un 

ūdensvada izbūve Vējakalna ielā Alūksnē, 

Alūksnes novadā, un Torņa ielas Alūksnē, 

Alūksnes novadā pārbūve) projekts 0 69 492 251 938 

Alūksnes novada pašvaldības ceļu infrastruktūras 

(Rīgas ielas pārbūve) projekts 0 0 128 280 

ELFLA projekts “Alūksnes novada pašvaldības 

Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa “Pļevna – 

Stuborova” pārbūve” 0 0 144 053 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Karvas 

pagrieziens - Skujenieki – Dimdinieki - Čukstu 

karjers” pārbūve” 0 0 315 837 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Auseji – 

Garjuri” un “Garjuri – Lašķi” pārbūve 

Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novadā” 0 0 207 763 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Atte – 

Lejas” pārbūve” 0 0 98 838 

ERAF projekts “Multifunkcionālas servisa ēkas 

izbūve Pilssalā” 

 

0 0 676 060 

Alūksnes Jaunās pils būvprojekta izstrādei 0 0 44 334 

KOPĀ  3 465 963 101 455 1 986 717 
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 Alūksnes novada pašvaldības 2016. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa 

struktūrfondiem un citiem mērķiem atspoguļots 5. attēlā. 

 

 
5. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2016. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa 

struktūrfondiem un citiem mērķiem 

 

 Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumiem pašvaldības ceļu (ielu) 

infrastruktūras projektu īstenošanai, kas ir 68,5% no saņemto aizdevumu kopsummas. 

ELFLA projektu īstenošanai saņemto aizdevumu īpatsvars veido 17,09% no saņemto 

aizdevumu kopsummas. Atlikušos 14,42% no saņemto aizdevumu kopsummas veido 

nākotnes ERAF projekta vajadzībām pasūtītā Alūksnes novada vidusskolas mācību vides 

uzlabošanas būvprojekta izstrāde. 

 

3.1.2. Izdevumu daļa 
 

 2016. gada Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc 

funkcionālām kategorijām tika plānoti 18 478 679 EUR apmērā, faktiski izdevumi izpildīti 

15 612 625 EUR apmērā jeb 84,49%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai 

pārskata gadā izlietoti 1 025 577 EUR, kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai –

16 594 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2016. gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām apkopota 6. tabulā. 

 

6. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2016. gada  

izdevumu izpilde pēc funkcionālām kategorijām (EUR, % pret plānu) 

Valdības funkcija 

Plāns   

2016. gadam 

Izpilde 

31.12.2016. %  

Vispārējie valdības dienesti 1 999 568 1 810 512 90,55 

Sabiedriskā kārtība un drošība 82 244 74 109 90,11 

Ekonomiskā darbība 1 802 709 1 017 084 56,42 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds; 

14,42% 

Eiropas 

Lauksaimniecības 

fonds lauku 

attīstībai; 17,09% 

Pašvaldības 

infrastruktūras 

projekti; 68,50% 
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Vides aizsardzība 23 143 23 018 99,46 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1 882 837 1 554 146 82,54 

Veselība 106 098 82 094 77,38 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 226 037 1 922 578 86,37 

Izglītība 8 518 420 7 578 222 88,96 

Sociālā aizsardzība 1 837 623 1 550 862 84,40 

Kopā  18 478 679 15 612 625 84,49 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1 038 574 1 025 577 98,75 

Ieguldījums pamatkapitālā 16 594 16 594 100,00 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums 2016. gada beigās) 85 000 2 913 387 3427,51 

 

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

pamatbudžeta izdevumi nav izlietoti attiecībā pret plānu, par ko liecina liels naudas līdzekļu 

atlikums gada beigās. 

Konsolidētā pamatbudžeta izdevumu galvenais virziens ir izglītība. Izdevumi 

izglītībai 2016. gadā veidoja 7 578 222 EUR jeb 45,50% no pašvaldības konsolidētā 

pamatbudžeta izdevumiem. Otrā pēc finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības 

funkcija 2016. gadā ir atpūta, kultūra un reliģija, kuras izdevumi bija 1 922 578 EUR jeb 

11,54%. Trešā pēc finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 

2016. gadā bija vispārējie valdības dienesti, kuras izdevumi sasniedza 1 810 512 EUR jeb 

10,87% no pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumiem. Uzskatamāk pašvaldības 

konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un finansēšanas (bez 

līdzekļu atlikuma gada beigās) atspoguļoti 6. attēlā.  

 
6. attēls. Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2016. gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc funkcionālām kategorijām un finansēšanas, bez līdzekļu atlikuma gada beigās 

 

Izglītība; 45,50% 
Sociālā aizsardzība; 

9,31% 

Aizdevumu 

pamatsummu 

atmaksa; 6,16% 

Ieguldījums 

pamatkapitālā; 

0,10% 

Vispārējie valdības 

dienesti; 10,87% 
Sabiedriskā kārtība 

un drošība; 0,44% 
Ekonomiskā 

darbība; 6,11% 

Vides 

aizsardzība; 

0,14% 
Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana; 

9,33% 

Veselība; 0,49% 

Atpūta, kultūra un 

reliģija; 11,54% 
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Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde 

un 2017. gada izdevumu plāns ir apkopoti 7. tabulā. 

 

7. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

2015. un 2016. gada izdevumu izpilde un 2017. gada plāns (EUR) 

Valdības funkcija 

Budžeta izpilde Plāns 

2015. gads 2016. gads 2017. gadam 

Vispārējie valdības dienesti 1 761 244 1 810 512 2 334 223 

Sabiedriskā kārtība un drošība 63 429 74 109 96 144 

Ekonomiskā darbība 795 482 1 017 084 2 615 666 

Vides aizsardzība 19 870 23 018 125 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2 072 277 1 554 146 2 807 769 

Veselība 69 841 82 094 95 498 

Atpūta, kultūra un reliģija 5 487 685 1 922 578 2 207 000 

Izglītība 8 392 270 7 578 222 7 540 437 

Sociālā aizsardzība 1 474 558 1 550 862  888 349 

KOPĀ 20 136 656 15 612 625 19 585 211 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 2 871 057 1 025 577 957 755 

Ieguldījums pamatkapitālā 334 730 16 594 0 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums perioda beigās) 2 901 310 2 913 387 85 000 

PAVISAM KOPĀ 26 243 753 19 568 183 20 627 966 

  

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

2015. gadu, Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu daļā, vērtējot 

pēc funkcionālajām kategorijām un finansēšanas, pieauguma nav šādām funkcijām: 

pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, atpūta, kultūra un reliģija, izglītība, 

aizdevumu pamatsummu atmaksa un ieguldījums pamatkapitālā. 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2016. gada izdevumu izpilde 

pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 8. tabulā. 
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8. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2016. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

2016. gada 

plāns 

2016. gada 

izpilde 

% pret 

kopsummu 

Struktūra, 

% 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 15 765 915 14 127 862 89,61 90,49 

Atalgojums 7 910 001 7 482 635 94,60 - 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas un sociālā 

rakstura pabalsti un kompensācijas 2 063 885 1 930 229 93,52 - 

Komandējumi 73 795 53 686 72,75 - 

Pakalpojumi 2 829 242 2 187 320 77,31 - 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces un inventārs, ko neuzskaita 

kodā 5000 1 780 135 1 499 255 84,22 - 

Izdevumi periodikas iegādei 17 218 15 313 88,94 - 

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 33 046 28 143 85,16 - 

Procentu izdevumi 27 474 23 592 85,87 - 

Subsīdijas un dotācijas 101 541 80 998 79,77 - 

Sociālie pabalsti 604 186 506 073 83,76 - 

Pašvaldību budžeta transferti 325 392 320 618 98,53 - 

Pamatkapitāla veidošana 2 712 512 1 484 763 54,74 9,51 

Kapitālo izdevumu transferti 252 0 0,00 0,00 

KOPĀ  18 478 679 15 612 625 84,49 100,00 

 

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

ir uzturēšanas izdevumiem – 90,49% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu 

īpatsvara ir pozīcija „Pamatlīdzekļu veidošana” – 9,51% no izdevumu kopsummas.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde 

un 2017. gada plāns apkopots 9. tabulā. 

 

9. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta  

2015. un 2016. gada  izdevumu izpilde un 2017. gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2017. gadam 2015. gads 2016. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 14 021 945 14 127 862 15 070 550 

Atalgojums 7 363 516 7 482 635 7 602 099 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1 849 591 1 930 229 1 921 814 

Komandējumi 50 417 53 686 58 007 

Pakalpojumi 2 278 758 2 187 320 2 808 128 



27 

 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 666 079 1 499 255 1 649 685 

Grāmatu iegāde 15 751 15 313 15 750 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 26 414 28 143 30 336 

Procentu izdevumi 36 075 23 592 107 920 

Subsīdijas un dotācijas 82 241 80 998 72 279 

Sociālie pabalsti 482 343 506 073 579 602 

Pašvaldību budžeta transferti 170 760 320 618 224 930 

Pamatkapitāla veidošana 6 114 711 1 484 763 4 514 661 

KOPĀ  20 136 656 15 612 625 19 585 211 

 

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

2015. gadu, kopumā izdevumi ir samazinājušies un to ietekmēja pamatkapitāla veidošana. 

 

3.1.3. Aizņēmumi un galvojumi 
 

2016. gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 

1 025 577 EUR apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo 

gadu un 2017. gadam plānoto atspoguļots 8. attēlā. 

 

 
8. attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa  

2015. - 2017. gados, EUR 

  

 2016. gada aizņēmumu pamatsummu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

atspoguļota 9. attēlā. 
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1000000

1500000

2000000

2500000

3000000
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1025577 957755 
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9. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada aizņēmumu atmaksas struktūra pēc 

finansēšanas avota 

 

  Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 10. tabulā. 

10. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2016. gada beigās 

Mērķis 

A
tm

a
k

sa
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te
r
m

iņ
š 

V
a
lū

ta
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a
p

zī
m

ēj
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m
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u
m
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 l
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m
a

 

su
m

m
a

 

P
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p
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u
 

S
a
m

a
zi

n
ā
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m
s 

(-
) 

P
a
rā

d
s 

p
ā
rs

k
a
ta

 

p
er

io
d

a
 b

ei
g
ā
s 

ERAF projekts 

„Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Liepnas ciemā” 

2
0
.1

2
.2

0
1
7
 

E
U

R
 

150 316 45 598 -25 043 20 555 

ERAF projekts 

„Rūpniecības ielas 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā 1. kārta” 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

E
U

R
 

71 888 6 540 -6 540 0 

KPFI projekts 

„Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskolā” 

2
0
.0

3
.2

0
2
1
 

E
U

R
 

279 551 145 910 -26 638 119 272 

Atmaksa 

saņemot 

finansējumu no 

ES par projektu 

īstenošanu; 

3,45% 

Atmaksa 

saskaņā ar 

noslēgto 

līgumu 

nosacījumiem; 

96,55% 
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SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

„Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

E
U

R
 

22 807 22 807 -2 519 20 288 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

„Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Mārkalnes pagasta 

Mārkalnes ciemā” 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

EUR 24 060 24 060 -8 020 16 040 

Alsviķu pagasta 

pirmsskolas izglītības 

iestādes PII „Zemenīte” 

rekonstrukcijas 2. kārta 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

EUR 49 801 16 596 -5 532 11 064 

Jaunannas tautas nama 

renovācija 

2
0
.0

6
.2

0
1
6

 

EUR 42 686 2 339 -2 339 0 

ERAF projekts „Valsts 

nozīmes arhitektūras 

pieminekļa „Vecā pils” 

renovācijas pabeigšana 

Alūksnes Mākslas 

skolas un novada 

iedzīvotāju vajadzībām” 

2
0
.0

6
.2

0
2
5

 EUR 224 422 42 075 -18 700 23 375 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam „Alūksnes 

novada Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 2
0
.1

2
.2

0
2
5
 EUR 74 997 74 997 -7 497 67 500 
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Alūksnes pilsētas ielu 

renovācija 

2
0
.1

2
.2

0
2
0
 

EUR 426 862 177 859 -35 572 142 287 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

EUR 142 287 92 487 -7 115 85 372 

ERAF projekta 

„Tranzītceļa P43 

maršruta rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” 

īstenošanai 

2
0
.0

9
.2

0
2
7

 

EUR 1 036 858 748 008 -33 219 714 789 

SIA „Ievedne” 

pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF 

projekta 

„Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

EUR 20 521 16 437 -2 055 14 382 

AS „Simone” 

pamatkapitāla 

palielināšanai KF 

projekta „Katlu māju 

darbības optimizācija 

un energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Alūksnē” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
3
8
 

EUR 886 357 815 533 -35 458 780 075 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projekta 

„Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

EUR 48 780 43 920 -4 880 39 040 
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KPFI projekts 

„Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā” 

2
0
.0

3
.2

0
2
1
 

EUR 173 669 92 765 -18 594 74 171 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam „Alūksnes 

novada Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 

2
0
.1

2
.2

0
2
5

 
EUR 73 920 73 920 -7 392 66 528 

ERAF projekts 

„Mierīga pārvietošanās 

pa Miera ielu Alūksnē 

gājēju ietves izbūve” 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

EUR 284 574 85 372 -28 457 56 915 

ELFLA projekts 

„Ilzenes pagasta sporta, 

interešu izglītības un 

mūžizglītības centra 

“Dailes” 

rekonstrukcijas 

pabeigšanai” 2
0
.1

2
.2

0
3
0

 

EUR 175 013 39 628 -2 644 36 984 

ELFLA projekts 

„Jaunannas pagasta 

tautas nama II kārtas 

rekonstrukcijas un 

pamatlīdzekļu iegāde” 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

EUR 186 649 67 704 -5 208 62 496 

ELFLA projekts 

„Ziemera pagasta 

pamatpakalpojumu 

attīstība ekonomikā un 

iedzīvotājiem” 

2
0
.1

2
.2

0
1
6

 

EUR 124 170 10 501 -10 501 0 
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SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF 

projekta 

„Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Veclaicenes 

pagasta Kornetu ciemā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
1
7
 

EUR 39 849 19 932 -9 966 9 966 

 SIA „Alūksnes 

slimnīca” pamatkapitāla 

palielināšana KPFI 

projekta „Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

SIA „Alūksnes 

slimnīca” ēkā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
1
9
 

EUR 78 206 62 576 -15 644 46 932 

Alūksnes novada 

vidusskolas mācību 

vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde* 

2
0
.1

2
.2

0
2
0
 

EUR 42 725 0 0 14 629 

Sporta kompleksa 

stadiona būvniecība 

Alūksnē 

2
0
.1

2
.2

0
2
3

 

EUR 476 662 254 153 -31 787 222 366 

SIA „Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

2
0
.0

6
.2

0
2
7
 

EUR 395 881 275 901 -23 996 251 905 

Ilzenes pagasts dzeramā 

ūdens kvalitātes 

uzlabošana Jaunzemu 

ciemā 

2
0
.1

2
.2

0
1
9

 

EUR 28 457 11 083 -2 780 8 303 

Mālupes Saieta nama 

rekonstrukcija 1. kārta 

2
0
.0

1
.2

0
3
0

 

EUR 383 700 185 914 -13 044 172 870 

Mārkalnes pagasta 

projekta “Igauņu -

latviešu kultūras 

kopdarba turpinājums 

pierobežā” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

EUR 54 661 16 374 -5 469 10 905 
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Ziemera pagasta ES 

projekts “Igauņu -

latviešu kultūras 

kopdarba turpinājums 

pierobežā” īstenošanai 

2
0
.1

0
.2

0
1
8
 

EUR 58 960 16 649 -6 044 10 605 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

Ziemeru pamatskolas 

ēkas siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai” 
2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

EUR 155 722 46 536 -15 512 31 024 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Mārkalnes pagasta 

Mārkalnes ciemā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

EUR 36 903 27 684 -9 228 18 456 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā” 

2
0
.0

6
.2

0
2
1

 

EUR 237 248 131 756 -24 440 107 316 

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācijas pabeigšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

EUR 390 930 254 078 -19 550 234 528 

ERAF projekts 

“Pirmsskolas izglītības 

iestāžu “Sprīdītis” un 

“Pienenīte” 

infrastruktūras 

attīstīšana” 2
0
.0

9
.2

0
1
9

 

EUR 125 869 50 685 -13 520 37 165 

Mālupes pagasta 

pārvalde siltumapgādes 

sistēmas rekonstrukcija 

0
7
.0

1
.2

0
2
1
 

EUR 35 572 14 334 -2 499 11 835 
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ERAF projekts 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Malienas 

pagasta Brencu ciemā” 

2
0
.0

9
.2

0
1
6
 

EUR 141 931 8 293 -8 293 0 

ERAF projekts 

“Tranzīta maršruta “Pils 

iela” rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

EUR 1 193 338 811 776 -101 472 710 304 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Kolberģa ciemā” 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 EUR 71 967 35 975 -11 998 23 977 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai Malienas 

pirmsskolas izglītības 

iestādē “Mazputniņš”” 

2
0
.0

9
.2

0
2
0

 

EUR 129 081 59 128 -12 448 46 680 

SIA “Rūpe” 

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Zeltiņu pagasta 

Zeltiņu ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 

2
0
.1

2
.2

0
2
5
 EUR 63 946 63 946 -6 382 57 564 

ELFLA projekta 

“Alūksnes novada 

pašvaldības Pededzes 

pagasta pārvaldes 

autoceļa “Pļevna – 

Stuborova” pārbūve” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
5
 EUR 144 053 0 0 0 

Malienas pagasta 

pārvalde dzeramā ūdens 

kvalitātes uzlabošanas 

pasākumi 

0
1
.0

7
.2

0
1
7
 

EUR 18 782 3 543 -3 543 0 
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SIA “Ievedne” 

pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF 

projekta 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Annas pagasta 

Annas ciemā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
 

EUR 66 822 40 108 -13 369 26 739 

Igaunijas – Latvijas -

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

projekta “Divas ainavu 

parku pērles 

Austrumeiropā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
1
9
 EUR 110 244 37 776 -37 776 0 

ELFLA projekta 

“Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates 

muzeja krājumu 

saglabāšana un 

pieejamības 

nodrošināšana 

sabiedrībai” īstenošanai 

2
0
.0

9
.2

0
1
9

 EUR 275 042 97 860 -26 096 71 764 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai Alsviķu 

pirmsskolas izglītības 

iestādei “Saulīte”” 

2
0
.1

2
.2

0
1
9
 

EUR 96 475 38 112 -9 528 28 584 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Jaunalūksnes 

pirmsskolas izglītības 

iestādei “Pūcīte”” 

2
0
.1

2
.2

0
1
6

 EUR 97 031 8 764 -8 764 0 

KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

gāzu emisiju 

samazināšanai Mālupes 

pamatskolas sporta zālē 

ēkā” 

2
0
.0

9
.2

0
2
0
 

EUR 120 165 55 062 -11 592 43 470 
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ERAF projekts 

“Uzņēmējdarbībai 

nozīmīgu ielu un Brūža 

ēkas rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” 

2
0
.1

2
.2

0
4
1
 

EUR 1 722 380 
1 601 

285 
-61 585 

1 539 

700 

ELFLA projekta 

“Alūksnes novada 

Liepnas pagasta 

pašvaldības autoceļa 

Franciskopole - Kavaci 

pārbūve” īstenošanai* 
2
0
.1

2
.2

0
2
1
 

EUR 108 852 0 0 17 334 

ELFLA projekts 

“Sporta, interešu 

izglītības un 

mūžizglītības centra 

“Dailes” 

rekonstrukcijas 

pabeigšana” 

2
0
.1

1
.2

0
2
9
 EUR 182 128 125 903 -8 996 116 907 

ELFLA projekts 

“Liepnas pagasta 

autoceļu 

rekonstrukcija” 

2
0
.0

6
.2

0
1
7
 

EUR 123 882 9 453 -6 356 3 097 

ERAF projekts 

“Alūksnes Jaunās pils 

kompleksu ēku un 

muižas parka objektu 

rekonstrukcija” 

2
0
.0

6
.2

0
1
9
 

EUR 618 413 125 258 -35 788 89 470 

Kohēzijas fonda 

(turpmāk tekstā – KF) 

projekts  

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojuma attīstība 

Alūksnē, 2. kārta” 2
0
.1

2
.2

0
3
2
 

EUR 596 468 506 997 -29 823 477 174 

KPFI projekts 

“Izglītības iestāžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšana”  

2
0
.0

3
.2

0
1
7
 

EUR 332 199 41 299 -33 039 8 260 
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AS “Simone” 

pamatkapitāla 

palielināšanai KF 

projektam “Siltumtrašu 

rekonstrukcija un jaunu 

siltumtrašu izbūve 

Alūksnē” 

2
0
.0

6
.2

0
3
8
 EUR 1 472 005 

1 324 

795 
-58 884 

1 265 

911 

SIA “Ievedne” 

pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF 

projekta 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes 

novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

EUR 59 864 47 900 -5 988 41 912 

KPFI projekts  

“Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Alūksnes novada 

vidusskolā un Liepnas 

vidusskolā” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
4

 EUR 636 684 350 699 -38 955 311 744 

SIA “Rūpe”  

pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Alsviķu pagasta 

Alsviķu ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība” 2
0
.1

2
.2

0
2
5
 EUR 75 000 75 000 -7 500 67 500 

Alūksnes novada 

pašvaldības ceļu 

infrastruktūras projekta 

īstenošanai (Lāčplēša, 

Rījukalna, Vējakalna un 

Torņa ielu pārbūve 

Alūksnē, Alūksnes 

novadā)* 

2
0
.1

2
.2

0
2
7
 EUR 321 430 0 0 69 492 

    

Kopā: 15 839 715 9 481 643 -1 025 577 8 557 521 

 

* 2016.gada laikā tika saņemti aizņēmumi vai to daļa (par kopsummu 101 455 EUR) 
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Pēc 10. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2016. gadā pilnībā segti šādi 

Valsts kases aizņēmumi: KPFI projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai 

Jaunalūksnes pirmsskols izglītības iestādē „Pūcīte”” īstenošanai, Igaunijas – Latvijas - 

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Divas ainavu parku pērles 

Austrumeiropā” īstenošanai, ELFLA projekta „Ziemera pagasta pamatpakalpojumu attīstība 

ekonomikā un iedzīvotājiem” īstenošanai, Malienas pagasta pārvaldes dzeramā ūdens 

kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai, ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā” īstenošanai, ERAF projekta „Rūpniecības 

ielas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā 1.kārta” īstenošanai, Jaunannas tautas nama renovācijai. 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības apkopotas 11. tabulā. 

 

  11. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2016. gada beigās 
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EUR 213 431 113 835 99 607 

KF projekts 

„Ūdenssaimnie-

cības attīstības 

attīstība 

Austrumlatvijas 

upju baseinos” 

S
IA

 „
R

ū
p
e”

 

0
6
.1

1
.2

0
0
9
 

2
0
.0

6
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0
2
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EUR 395 164 272 015 251 867 

ERAF projekts 

„Stacionārās 

veselības 

aprūpes 

infrastruktūras 

uzlabošana SIA 

„Alūksnes 

slimnīca” 

uzlabojot 

veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

kvalitāti un 

pieejamību” 

S
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A
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k
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n
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2
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9
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0
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2
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EUR 1 245 383, 

tajā skaitā 

1 020 218 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa), 

225 165 

(Apes 

novada 

domes 

daļa) 

703 592 703 592 
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KF projekts 

“Atkritumu 

apglabāšanas 

poligona 

“Kaudzītes” 

infrastruktūras 

attīstība” 

 

S
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 „
A
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d
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EUR 87 073 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa) 

62 078 57 716 

Ārkārtas 

situācijas 

novēršanai 

siltumapgādes 

jomā Alūksnes 

pilsētā  
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EUR 896 409 180 000 112 770 

ERAF projekti 

“Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Alūksnes novada 

Mārkalnes 

pagasta 

Mārkalnes 

ciemā” un 

“Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu 

attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes 

ciemā” 
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EUR 120 000 52 796 39 716 

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 

S
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 “
R

ū
p
e”

 

0
3
.0

6
.2

0
1
5
. 

2
0
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0
2
5
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EUR 264 000 100 000 89 488 
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Alūksnes novada 

Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema 

ūdens-

saimniecības 

attīstība” 

 

3.2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un 
dāvinājumiem) 

 

3.2.1. Ieņēmumu daļa 
 

2016. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžetā ieņēmumi tika plānoti 

634 804 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 634 804 EUR apmērā jeb 100,00%. 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2016. gada sākumā – 284 481 EUR. 

 

12. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības  

2016. gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde (EUR, % pret plānu) 

Rādītāji 

Plāns 

2016. gadam 

Izpilde 

31.12.2016. % 

Dabas resursu nodoklis 26 752 26 752 100,00 

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

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI 634 804 634 804 100,00 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 284 481 284 481 100,00 

PAVISAM KOPĀ 919 285 919 285 100,00 

 

 Pēc 12. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka visi ieņēmumu veidi ir izpildīti. 

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

ko liecina 10. attēlā atspoguļotā Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta 

struktūra. 
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10. attēls. Pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 

 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta divu gadu ieņēmumu izpilde un 

2017. gada plāns apkopots 13. tabulā. 

 

13. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta  

2015. un 2016. gada ieņēmumu izpilde un 2017. gada plāns (EUR) 

Rādītāji 

Budžeta izpilde Plāns 

2017. gadam 2015. gads 2016. gads 

Dabas resursu nodoklis 50 775 26 752 25 000 

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

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 614 404 634 804 633 052 

Līdzekļu atlikums perioda sākumā 313 067 284 481 290 446 

Pavisam kopā 927 471 919 285 923 498 

 

Pēc 13. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2016. gadā, salīdzinot ar 

2015. gadu, palielinājušies autoceļu (ielu) fonda līdzekļu ieņēmumi – par 44 423 EUR, bet 

samazinājušies dabas resursu nodokļa ieņēmumi – par 24 023 EUR. 

 

3.2.2. Izdevumu daļa 
 

2016. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi tika plānoti 

905 055 EUR apmērā, faktiskie izdevumi izpildīti par 628 839 EUR jeb 69,48%. 

 

  

Autoceļu (ielu) 

fonda līdzekļi; 

95,79% 

Dabas resursu 

nodoklis; 4,21% 
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14. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde 

pēc funkcionālajām kategorijām (EUR, % pret plānu) 

Funkcionālā kategorija 

Plāns 

2016. gadam 

Izpilde 

31.12.2016. % 

Ekonomiskā darbība 846 215 577 132 68,20 

Vides aizsardzība 58 840 51 707 87,88 

Kopā 905 055 628 839 69,48 

Līdzekļu atlikums gada beigās 14 230 290 446 2041,08 

Pavisam kopā 919 285 919 285 100,00 

 

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

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

2016. gada beigās. 

Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta izdevumu un naudas 

līdzekļu struktūra atspoguļota 11. attēlā. 

 

 
11. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta izdevumu struktūra 

pēc funkcionālām kategorijām  

  

Pēc 11. attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka lielākais izdevumu īpatsvars ir 

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

fonda līdzekļiem. Otrais pēc īpatsvara ir naudas līdzekļu atlikums 2016. gada beigās.  

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2017. gada izdevumu plāns apkopots 15. tabulā. 

 

  

Naudas līdzekļu 

atlikums 

2016. gada 

beigās; 

31,59% 

Vides 

aizsardzība; 

5,62% 

Ekonomiskā 

darbība; 

62,78% 
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15. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta  

2015. un 2016. gada izdevumu izpilde un 2017. gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde 
Plāns 

2017. gadam 2015. gads 2016. gads 

Ekonomiskā darbība 580 490 577 132 877 134 

Vides aizsardzība 62 500 51 707 32 134 

Kopā  642 990 628 839 909 268 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 284 481 290 446 14 230 

Pavisam kopā 927 471 919 285 923 498 

 

Pēc 15. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2016. gadā izdevumi samazinājās 

salīdzinot ar 2015. gadu. 

 Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 16. tabulā. 

 

16. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta  

izdevumu izpilde pēc ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Plāns 

2016. gadam 

Izpilde 

31.12.2016. % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 699 448 447 056 63,92 

Atalgojums 7 635 5 605 73,41 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

un sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 1 782 1 247 69,98 

Pakalpojumi 649 447 408 792 62,94 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 40 584 31 412 77,40 

Pamatkapitāla veidošana 205 607 181 783 88,41 

Kopā 905 055 628 839 69,48 

 

Savukārt, Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta izdevumu 

izpildes struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas atspoguļota 12. attēlā. 
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12. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta izdevumu izpildes 

struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas 

 

 Pēc 12. attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka Alūksnes novada pašvaldības 

2016. gada speciālā budžeta izdevumu izpildes lielākais īpatsvars ir pakalpojumu 

izdevumiem – 65,01%, nākamie pēc īpatsvara lielākie izdevumi ir pamatkapitāla veidošana – 

28,91%.  

 Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta divu gadu izdevumu 

izpilde un 2017. gada izdevumu plāns pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopots 

17. tabulā. 

17. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta  

2015. un 2016. izdevumu izpilde un 2017. gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2017. gads 2015. gads 2016. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 598 058 447 056 772 118 

Atalgojums 6 983 5 605  7 318 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas  1647 1 247 1 727 

Pakalpojumi 562 767 408 792 691 806 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 

un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 26 661 31 412 31 267 

Pamatkapitāla veidošana 44 932 181 783 177 150 

Kopā 642 990 628 839 909 268 

 

 2016. gadā no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu (ielu) fonda apmaksāti pašvaldības 

autoceļu pārbūves projektēšanas darbi paredzamā ES līdzfinansējuma pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” realizēšanai. 

 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, 

preces un inventārs; 

5% 

Pamatkapitāla 

veidošana; 28,91% 

Pakalpojumi; 

65,01% 

Atalgojums; 0,89% 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura 

pabalsti, 

kompensācijas; 

0,20% 
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3.3. Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi) 

 

3.3.1. Ieņēmumu daļa 
 

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

ieņēmumi tika plānoti 5 296 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 10 402 EUR jeb 

196,41%. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2016. gada sākumā 

17 985 EUR apmērā. 

 

18. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta 

(ziedojumi un dāvinājumi) ieņēmumu izpilde (EUR, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 

2016. gadam 

Izpilde 

31.12.2016. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 3 200 8 200 256,25 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 2 096 2 202 105,06 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 5 296 10 402 196,41 

 

Līdzekļu atlikums 2016. gada sākumā 17 985 17 985 100,00 

Pavisam kopā 23 281 28 387 121,93 

 

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

ieņēmumu struktūra atspoguļota 13. attēlā. 

 

 
13. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieņēmumu struktūra 

 

Naudas līdzekļu 

atlikums 

2016. gada 

sākumā; 

63,36% 

Juridisko 

personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi; 

28,89% 

Fizisko personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi; 

7,76% 
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 Pēc 13. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2016. gadā dāsnākie ziedotāji 

bija juridiskās personas, kuru ziedojumu īpatsvars veido 28,89% no 2016. gadā pieejamiem 

ziedojumiem.  

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

divu gadu ieņēmumu izpilde un 2017. gada ieņēmumu plāns apkopots 19. tabulā. 

 

19. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2015. un 2016. gada ieņēmumu izpilde un 2017. gada ieņēmumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2017. gadam 2015.  gads 2016. gads 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 9 364 8 200 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 5 308 2 202 0 

Kopā  14 672 10 402 0 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 12 180 17 985 17 597 

Pavisam kopā 26 852 28 387 17 597 

 

3.3.2. Izdevumu daļa 
  

 2016. gadā saņemtie ziedojumi izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķiem un sagrupēti 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā 

budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 14. attēlā. 

 

 
14. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) izdevumu izpildes pēc funkcionālajām kategorijām struktūra 

 

Pēc 14. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka ziedojumi izlietoti, galvenokārt, 

pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai – 39,18% (ziedojumi Alūksnes pilsētas kapsētas 

labiekārtošanai), izglītībai – 30,42% (ziedojumi izglītības iestādēm), atpūtai, kultūrai un 

reliģijai – 30,40% (ziedojumi sporta un kultūras pasākumiem). 

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

izdevumu izpilde un 2017. gada izdevumu plāns pēc funkcionālām kategorijām apkopots 

19. tabulā. 

 

Izglītība;  

3282 EUR 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana;  

4228 EUR 

Atpūta, kultūra 

un reliģija;  

3280 EUR  
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19. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2015. un 2016. gada izdevumu izpilde un 2017. gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2017. gadam 2015. gads 2016. gads 

Sabiedriskā kārtība un dienesti 
40 0 0 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 900 4 228 7 256 

Atpūta, kultūra un reliģija 5 961 3 280 9 099 

Izglītība 1 966 3 282 1 025 

Sociālā aizsardzība 0 0 217 

Kopā  8 867 10 790 17 597 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 17 985 17 597 0 

Pavisam kopā 26 852 28 387 0 
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4.  Pašvaldības nekustamie īpašumi 
 

Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība 2016. gada beigās 

bija 35 743 159 EUR, tajā skaitā: 

1) SIA “Alūksnes nami” turējumā nodotās ēkas un būves – 416 665 EUR; 

2) Nedzīvojamās ēkas – 15 802 437 EUR; 

3) Transporta būves – 11 428 026 EUR; 

4) Zemes – 3 647 415 EUR; 

5) Inženierbūves – 3 412 289 EUR; 

6) Dzīvojamās ēkas – 160 EUR; 

7) Pārējais nekustamais īpašums – 1 036 167 EUR. 

 

 
15. attēls. Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtības salīdzinājums 

2016. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

Zemesgrāmatā reģistrētie pašvaldības īpašumi 

 

2016. gadā zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda reģistrēti šādi 

zemes gabali: 

1) Zemgales iela 20, ½ 

domājamā daļa, Alūksnē;  

2) Tālavas iela 13A, Alūksnē; 

3) Jāņkalna iela 17A, Alūksnē; 

4) “Susekļi”, Alsviķu pagastā; 

5) “Līkumi”, Alsviķu pagastā; 

6) “Līvkalni 5”, Alsviķu 

pagastā; 

7) “Vidi”, Alsviķu pagastā; 

8) “Smilgas”, Alsviķu pagastā; 

9) “Rotaļas”, Alsviķu pagastā; 

10) “Bērzi 20”, Alsviķu 

pagastā; 

11) “Laukumiņš”, Alsviķu 

pagastā; 

12) “Garāža”, Jaunalūksnes 

pagastā; 

13) “Lejasšķiņķi 2”, 

Jaunalūksnes pagastā; 

14) “Jāņi”, Jaunalūksnes 

pagastā 

15) “Grēvelītes”, Annas 

pagastā; 

16) “Meži”, Annas pagastā; 

17) “Viduči”, Annas pagastā; 

0 5000000 10000000 15000000 20000000

SIA "Alūksnes nami" turējumā nodotās ēkas un būves

Dzīvojamās ēkas

Nedzīvojamās ēkas

Transporta būves

Zemes

Inženierbūves

Pārējais nekustamais īpašums

651171 

0 

12039915 

12834402 

3425656 

2783253 

995974 

624469 

0 

16143656 

12349465 

3730655 

3272516 

1050460 

416665 

160 

15802437 

11428026 

3647415 

3412289 

1036167 

2016. gads 2015. gads 2014. gads
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18) “Gaismas”, Liepnas 

pagastā; 

19) “Zemītes”, Malienas 

pagastā; 

20) “Jaunmiezīši”, Veclaicenes 

pagastā; 

21) “Dzeņi”, Zeltiņu pagastā; 

22) “Akmeņkalns”, Ziemera 

pagastā. 

 

2016. gadā zemesgrāmatā uz Alūksnes novada pašvaldības vārda reģistrēti šādi būvju 

un dzīvokļu īpašumi: 

1) Rūpniecības iela 2-7, 

Alūksnē; 

2) Helēnas iela 55k-2-3, 

Alūksnē; 

3) Helēnas iela 55k-2-26, 

Alūksnē; 

4) Pils iela 23-1, Alūksnē; 

5) “Mauzolejs”, Alūksnē; 

6) “Zīlītes”-2, Mālupes 

pagastā; 

7) “Zīlītes”-3, Mālupes 

pagastā; 

8) “Ezermalas”-6, Mārkalnes 

pagastā; 

9) “Bērzulejas”-9, Mārkalnes 

pagastā; 

10) “Bērzulejas”-1, Mārkalnes 

pagastā; 

11) Centra iela 2-3, Jaunannas 

pagastā; 

12) “Dārziņi”1, Jaunlaicenes 

pagastā; 

13) “Seda 1”-1, Liepnas 

pagastā; 

14) “Lapegles”, Mārkalnes 

pagastā; 

15) “Birzītes”, Mārkalnes 

pagastā; 

16) “Takas”, Mārkalnes 

pagastā; 

17) “Irbes”, Mārkalnes pagastā; 

18) “Stariņi”, Mārkalnes 

pagastā. 
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5.  Teritorijas plānošana 

5.1. Investīcijas teritorijas attīstībā 

 

 Ārvalstu tiešās investīcijas Alūksnes novada uzņēmumu pamatkapitālā saskaņā ar 

LURSOFT statistiku 2016. gada beigās bija 1 248 228,25 EUR. Lielākais investīciju apjoms 

saņemts no Igaunijas Republikas un Zviedrijas Karalistes. 2016. gadā notikušas 14 

investīciju ieguldīšanas un izņemšanas darbības, kas par 3 237,75 EUR palielinājušas kopējo 

investīciju apjomu. 

2016. gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti 32 objekti par kopējo summu 

1 331 990,87 EUR, t.sk. privātajā sektorā – 14 būves par 321 604,19 EUR. Juridiskās 

personas ekspluatācijā nodevušas 13 objektus par summu 808 652,04 EUR, bet pašvaldība - 

piecus objektus par summu 201 734,64 EUR. 

 

 
16. attēls. Publisko un privāto investīciju vērtības salīdzinājums ekspluatācijā nodotajos 

objektos 2016. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

Ņemot vērā to, ka 2016. gadā Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada 

plānošanas perioda līdzfinansējums infrastruktūras projektu īstenošanai vēl nebija pieejams, 

kopējais investīciju apjoms, salīdzinot ekspluatācijā nodoto objektu izmaksas, 2016. gadā 

salīdzinājumā ar 2014. gadu ir samazinājies 12 reizes. Sīkāka informācija par publiskajām 

investīcijām pieejama sadaļā “Projekti”. 

Lielākie pašvaldības infrastruktūras ieguvumi 2016. gadā ir inženierbūves Dambja 

tilta slūžu renovācija uz Melnupes Zeltiņu pagasta teritorijā, Jaunlaicenes ciema publisko 

teritoriju apgaismojuma izbūve, malkas nojume pie Alsviķu pagasta kultūras nama, 

ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve Vējakalna ielā 

Alūksnes pilsētā, Tempļakalna ielas un Tempļakalna pussalas infrastruktūras uzlabošana, 

Pilssalas stadiona servisa centra ēka un Alūksnes dzelzceļa stacijas ēkas jumta atjaunošana. 

Pašvaldība par tās budžeta līdzekļiem 2016. gadā realizējusi 16 infrastruktūras 

izveides vai atjaunošanas projektus par kopējo summu 338 541 EUR.  
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5.2. Attīstības plānošanas dokumenti 

 

Alūksnes novada pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas 

dokumenti: 

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

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

stratēģiskos mērķus, perspektīvo ekonomisko specializāciju un telpisko struktūru; 

2) Alūksnes novada 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., apstiprināta 2011. gada 

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

tās īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu. 

Sakarā ar Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada perioda projektu sagatavošanu 

pārskata gadā trīs reizes - 28.01.2016., 21.04.2016. un 19.09.2016. ar Alūksnes novada 

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

Plānošanas dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā 

“Normatīvie akti un dokumenti”, kā arī Telpiskās plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 

https://tapis.gov.lv. 

  

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

 Šajā pārskata sadaļā apkopota informācija par to, kādus projektus 2016. gadā 

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

 

Alūksnē  

 

1) Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts 

administrācija” projekts “Meklējot inovatīvus risinājumus tūrismā” (“Looking for innovative 

changes in tourism”). Projekta kopējās izmaksas 3 700,83 EUR, tajā skaitā pašvaldības 

līdzfinansējums 1 523,12 EUR.  

Projekta ietvaros pārskata gadā notika trīs pašvaldības speciālistu pieredzes apmaiņas 

vizītes Somijā (Masku pašvaldībā) un Norvēģijā (Spidebergas pašvaldībā), kur gūtas jaunas 

idejas un darba metodes tūrisma, pilsētvides ainavu veidošanā un informācijas tehnoloģiju 

risinājumu pielietošanā (ar akcentu uz tūrismu). 

 

 
17. attēls. Pašvaldības administrācijas tūrisma darba organizatore Iveta VEĻĶERE (no 

labās), ainavu arhitekte Laura MAZULE un Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs  

Juris BALANDIS pieredzes apmaiņas vizītē Masku pašvaldībā (Somijā) 

 

2) Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais 

projekts „Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētki “Uguns sirdī kursies tev””. 

Projekta kopējās izmaksas 3 000 EUR. 

Projekta ietvaros 28. maijā Alūksnē notika Vidzemes un Latgales koru un pūtēju 

orķestru svētki, kuros piedalījās vairāk nekā divi tūkstoši dalībnieku – 70 Latvijas jaukto 

koru dziedātāji un 24 pūtēju orķestru mūziķi. 
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18. attēls. Svētkos Pilssalas estrādē pulcējās jaukto koru dziedātāji no Latgales,  

Vidzemes un citiem Latvijas reģioniem 

 

3) VAS “Latvijas dzelzceļš” atbalstītais projekts “Alūksnes stacijas ēkas jumta 

seguma nomaiņa”. Projekta kopējās izmaksas ir 33 281,95 EUR, tajā skaitā VAS “Latvijas 

dzelzceļš” finansējums 13 525 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 

19 756,95 EUR. Projekta ietvaros veikta Alūksnes stacijas ēkas jumta seguma maiņa. 

 

4) Zivju fonda projekts “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu 

aizsardzība”. Projekta kopējās izmaksas ir 3 499 EUR, tajā skaitā pašvaldības 

līdzfinansējums 700 EUR. Projekta ietvaros ezera aizsardzībai iegādāts zemūdens radars 

(eholote). 

 

5) Zivju fonda projekts “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”. Projekta 

kopējās izmaksas ir 7 199,92 EUR, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 1 199,92 EUR. 

Projektu īstenojot, veikta zivju pavairošana Alūksnes ezerā. Ūdenstilpnē ielaisti 39 669 

zandartu mazuļi, kas pēc noteikumiem ir maksimālais pieļaujamais Zivju fonda atbalsta 

apjoms zivju resursu papildināšanai vienam projektam. 

 

 
19. attēls. Pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris LIETUVIETIS ielaiž ezerā 

zivju mazuļus 

 

6) Zivju fonda projekts “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”. Projekta kopējās 

izmaksas ir 2 359,50 EUR, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 359,50 EUR. Šī projekta 
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laikā veikta zivju pavairošana Indzera ezerā, ielaižot 13 000 zandartu mazuļu, kas pēc 

noteikumiem ir maksimālais pieļaujamais Zivju fonda atbalsta apjoms zivju resursu 

papildināšanai vienam projektam. 

 

7) Zivju fonda projekts “Zandartu pavairošana Sudala ezerā”. Projekta kopējās 

izmaksas ir 2 541 EUR, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 541 EUR. Projekta ietvaros 

veikta zivju pavairošana Sudala ezerā, ielaižot 14 000 zandartu mazuļu, kas pēc noteikumiem 

ir maksimālais pieļaujamais Zivju fonda atbalsta apjoms zivju resursu papildināšanai vienam 

projektam. 

 

8) Valsts kultūrkapitāla fonda projekts “Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas 

gleznojumu konservācija”. Projekta kopējās izmaksas ir 3 000 EUR. Tā ietvaros veikta 

Alūksnes Jaunās pils galvenās kāpņu telpas sienu un griestu fragmentu atsegšana un 

konservācija. 

 

 
20. attēls. Projekta rezultātā Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpā atsegti sienu un griestu 

fragmenti 

 

9) Valsts kultūrkapitāla fonda projekts “Raga taures apkaluma izpēte un 

konservācija”. Projekta kopējās izmaksas ir 700 EUR. Projekta ietvaros veikta 

arheoloģiskajos izrakumos Alūksnes Livonijas ordeņa pilsdrupās atrastā unikālā 

savrupatraduma – raga taures apkalumu izpēte un konservācija. Pēc konservācijas raga taures 

apkalumus eksponēs Alūksnes pilsētas vēstures un arheoloģijas ekspozīcijā “Laikmetu 

mielasts” Alūksnes muzejā. 
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21. attēls. Arheoloģiskajos izrakumos atrasti vērtīgi raga taures apkalumi 

 

10) Valsts kultūrkapitāla fonda projekts “Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva kāpņu 

telpas griestu gleznojumu atsegšana un konservācija”. Projekta kopējās izmaksas ir 

3000 EUR. Tā ietvaros veikta Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva galvenās kāpņu telpas griestu 

gleznojumu atsegšana un konservācija 18 m
2
 platībā. Darbu rezultātā atklāts īpašs kāpņu 

telpas greznojums – divi baronu fon Fītinghofu dzimtas ģerboņi. 

 

11) Valsts kultūrkapitāla fonda projekts “Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas sienu 

gleznojumu atsegšana un konservācija”. Projekta kopējās izmaksas ir 3800 EUR. Tā ietvaros 

veikta Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva galvenās kāpņu telpas sienu gleznojumu daļēja 

atsegšana un konservācija 8m
2
 platībā. 
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22. attēls. Jaunās pils pirmā stāva galvenās kāpņu telpā veikta sienu gleznojumu daļēja 

atsegšana un konservācija 

 

Alsviķu pagasts 

 

1) Alsviķu pagasta kultūras nama projekts “Lai dzīvo Rudens un Ziemas 

saulgrieži!”. Projekts saņēmis daļēju Alūksnes novada pašvaldības atbalstu un 400 EUR 

pašvaldības kultūras projektu konkursā. Projekta mērķis bija veicināt latviskās identitātes 

stiprināšanu caur latviešu tautas tradīcijām, atdzīvināt un sniegt priekšstatus par seno latvisko 

ieražu – rudens un ziemas saulgriežu svinēšanu un tām raksturīgām izdarībām. Ņemot vērā 

daļēji piešķirto finansējumu, īstenotas ar rudens saulgriežiem saistītās projekta aktivitātes. 

 

2) “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki – Dimdenieki – 

Čukstu karjers” pārbūve. Projektu atbalstījis LAD. Tā kopējās izmaksas ir 376 803,19 EUR. 

Ceļa pārbūvi paredzēts veikt līdz 2017. gada 1. novembrim. 

                  

Annas pagasts 

 

1) Ar Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014. – 2017. gadam līdzekļiem pārskata gadā 

realizēts projekts “Vides labiekārtošana pie pagasta iestādēm”. Tā ietvaros par 9 983,83 EUR 

ierīkots bruģakmens segums pie Annas pagasta pārvaldes ēkas un Annas Kultūras nama, 

uzlabota vides pieejamība pagasta pārvaldes ēkai, kurā atrodas arī feldšerpunkts. 

 

 
23. attēls. Pie Annas pagasta pārvaldes ēkas izveidots bruģa segums un uzlabota vides 

pieejamība 
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2) Alūksnes novada pašvaldības projekts “Pašvaldības autoceļa Atte – Lejas 

pārbūve” guva ELFLA Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu. Projekta 

attiecināmās izmaksas ir 115 517,34 EUR. To īstenos 2017. gadā. 

 

Ilzenes pagasts 

 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammas 2014. - 2017. gadam Ilzenes pagasta pārvaldei piešķirti 

27 000 EUR pašvaldības autoceļa Jaunzemi – Zvirgzdiņi asfalta seguma atjaunošanai 

0,435 km garumā un 3 000 EUR Ilzenes pamatskolas koridora telpas remontam. Minēta ceļa 

asfalta seguma atjaunošanu veica SIA “Limbažu ceļi”, savukārt koridora telpas remontu 

Ilzenes pamatskolā - SIA “Pamati”.  

 

 
24. attēls. Ilzenes pamatskolas ēkā veikts koridora remonts 

 

Jaunalūksnes pagasts 

 

1) Alūksnes novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu 

konkursā atbalstīts un īstenots Bejas novadpētniecības centra projekts “Mākslas zāģēšanas 

sacensības - plenērs “Ierūcini zāģi un ļaujies fantāzijai””. Projekta finansējums, kas saņemts 

no Alūksnes novada pašvaldības, ir 365 EUR. 

 

2) Bejas novadpētniecības centrs, sadarbībā ar biedrību “JAUNALŪKSNES 

DĀLDERI”, īstenojis projektu “Digitālā ekspozīcija “Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes 

pusē””, kas atbalstīts nodibinājuma “Valmieras novada fonds” administrētajā projektu 

konkursā “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei”. Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas piešķirtais finansējums projekta īstenošanai ir 1 280 EUR. Par piešķirtajiem 

līdzekļiem iegādāts aprīkojums - skārienjūtīgs monitors, dators, izstrādāta programmatūra, 

izveidota digitāla ekspozīcija par Latvijas Brīvības cīņām Alūksnes pusē, Babeckas kauju, 

Somu karavīru brāļu kapu vēsturi un video materiāli, apkopotas 13 kartes, 16 shēmas, 149 

fotogrāfijas, astoņi video, divi pētījumi. 
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25. attēls. Atklāšanas pasākumā Bejas novadpētniecības centrā piedalījās arī Somijas 

Neatkarības cīņu tradīciju apvienības pārstāvji 

 

Jaunannas pagasts 

 

1) No Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2014. – 2017. gadam līdzekļiem pārskata gadā 

īstenots projekts “Dārza mini traktora ar pļaušanas iekārtu iegāde” par summu 3 995 EUR. 

Projekta rezultātā iegādāts dārza traktors ar pļaušanas iekārtu pagasta komunālās 

saimniecības vajadzībām. 

 

2) Jaunannas Tautas nams 2016. gadā realizējis Alūksnes novada pašvaldības 

kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkursā atbalstīto projektu “Siena laika derības 

Jaunannā”, kura ietvaros organizēts pasākums - sacensības dažādos tradicionālajos un 

netradicionālajos lauku darbos. 

 

Jaunlaicenes pagasts 

 

Pārskata periodā Jaunlaicenes pagasta pārvalde nav saņēmusi līdzfinansējumu 

projektu īstenošanai. 

 

Kalncempju pagasts 

 

1) Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs pārskata gadā realizējis 

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “Viktora Ķirpa Ates muzeja patstāvīgās 

ekspozīcijas “Kalncempju vēstures lappuses” izveide”. Projekta kopējā summa ir 1 279 

EUR. Tā gaitā sagatavoti materiāli ekspozīcijai un tās telpā ierīkots apgaismojums. 

 

2) Alūksnes novada pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu 

konkursā atbalstīts Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja projekts “Pļaujas svētku 

trīsdesmitgadei veltīta izstāde “Pļaujas svētki laiku lokos””. Projekta kopējā summa – 

821 EUR. Tā ietvaros izgatavots izstādei nepieciešamais tehniskais nodrošinājums. 
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Liepnas pagasts 

 

1) 2016. gadā apstiprināts projekta “Alūksnes novada Liepnas pagasta 

pašvaldības autoceļa Franciskopole - Kavaci pārbūve” pieteikums, kas iesniegts ELFLA 

Lauku attīstības programmas pasākuma ,,Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” atklātajam projektu iesnieguma konkursam. Projekta kopējās izmaksas ir 

130 140,36 EUR. Pārskata gadā uzsākta projekta realizācija.  

 

2) Pārskata gadā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. -

2020. gadam projektu konkursā iesniegti un atbalstīti šādi projekti: “Saieta telpu izveide un 

aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Liepnas tautas namā” (kopējās izmaksas – 

13 283,73 EUR), “Saidu kapsētas labiekārtošana un zvanu torņa uzstādīšana” (kopējās 

izmaksas – 15 000 EUR). Abus projektus īstenos 2017. gadā. 

 

Malienas pagasts 

 

1) Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogramma 2014. - 2017. gadam ietvaros 2016. gadā realizēts projekts 

“Malienas pamatskolas ēkas fasādes atjaunošana”. Projekta kopējās izmaksas 33 385 EUR, 

tajā skaitā finansējums no mērķprogrammas – 28 181 EUR, pārējais – Malienas pagasta 

pārvaldes līdzfinansējums. Projektā veikta skolas fasādes atjaunošana. 

 

 
26. attēls. Malienas pamatskolai atjaunots fasādes krāsojums 

 

2) Otrs Malienas pagasta pārvaldes projekts, kas īstenots Alūksnes novada 

pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 

2014. - 2017. gadam ietvaros, ir “Pašvaldības autoceļu asfaltbetona seguma atjaunošana 

Malienas pagastā”. Atjaunots ceļa segums pašvaldības autoceļam “Pamatskolas ceļš”. 

Mērķprogrammas piešķirtais finansējums – 5 116,21 EUR.  
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Mālupes pagasts 

 

1) No Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2016. gadā piešķirti 40 000 EUR izlietoti projektam 

“Pašvaldības autoceļa “Mālupe - Priedulāji” (0,04 – 0,51 km) melnā seguma atjaunošanai”.      

Pārskata gadā sakārtota tehniskā dokumentācija, veikts iepirkums par ceļa būvniecību un 

būvuzraudzību. Būvdarbus veiks 2017. gada pavasarī. 

 

2) Pārskata gadā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (turpmāk tekstā - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 

2020. gadam projektu konkursā iesniegti un atbalstīti šādi projekti: “Nodarbību telpu izbūve 

un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes  saieta namā” 

(kopējās izmaksas 22 800 EUR, “Mālupes muižas teritorijas labiekārtošana” (kopējās 

izmaksas 12 000 EUR). Abu projektu īstenošanu pabeigs 2017. gadā. 

 

3) 2016. gadā jūnijā pēc Mālupes pagasta pārvaldes pasūtījuma Mālupes muižas 

parka dīķī uzstādīta krāsaina strūklaka, ko veica SIA “Alvita strūklakas”. Projekta kopējās 

izmaksas ir 5 176 EUR un tās segtas no Mālupes pagasta pārvaldes līdzekļiem. 

 

 
27. attēls. Mālupē muižas parka dīķī ainavu papildina jaunā strūklaka 

 

Mārkalnes pagasts 

 

1) 2016. gadā īstenots Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas finansēts projekts “Estrādes 

“Lakstīgalas” labiekārtošana”. Projekta izmaksas - par 14 406 EUR. To īstenojot, atjaunota 

esošā estrāde - nomainīts sienu segums, veikti nepieciešamie darbi, lai pagarinātu grīdas un 

jumta kalpošanas laiku, lielākais ieguvums ir plašā nojume, kas kultūras pasākumu 

apmeklētājiem, pagasta senioriem un citiem interesentiem ļaus izmantot atpūtas vietu 

jebkuros laika apstākļos. 
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28. attēls. Mārkalnē pie estrādes “Lakstīgalas” tapusi jauna nojume 

 

2) Projekta „Jauniešu interešu telpas izveide Mārkalnes pagasta „Pūcītē”” laikā 

veikts bijušās Mārkalnes skolas darbmācības klases remonts, tam no Alūksnes novada 

pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 

atvēlot 7 228 EUR. Lai iegūtu nepieciešamo aprīkojumu pilnvērtīgai telpas izmantošanai, 

sagatavots un atbalstīts projekta pieteikums ELFLA projektu konkursā. 

 

Pededzes pagasts 

 

Pārskata gadā uzsākta ELFLA projekta “Alūksnes novada pašvaldības Pededzes 

pagasta pārvaldes autoceļa “Pļevna – Stuborova” pārbūve” īstenošana. Darbus pabeigt 

paredzēts līdz 2017. gada 31. jūlijam. Būvniecības darbu līguma summa ir 163 507,78 EUR 

ar PVN, būvuzraudzības – 4 598 EUR ar PVN. 

 

Veclaicenes pagasts 

 

1) Veclaicenes pagasta pārvalde ar Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 507 EUR apmērā īstenoja projektu “Kam būs kalnu, kam pakalnu nest pēc 

25 gadiem”. Projekta mērķis bija stiprināt piederības izjūtu savam pagastam, veicināt dialogu 

un sadarbību starp paaudzēm un kultūras iestādēm kultūras vērtību pārmantošanai. Tā laikā 

notika tikšanās ar Alūksnes novadniekiem, ievērojamiem cilvēkiem - Māru SVĪRI un Aivaru 

BERĶI. Projekta kopējās izmaksas - 942,04 EUR. 

 

 
29. attēls. Tikšanās ar Aivaru BERĶI (no kreisās) un Māru SVĪRI 
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2) Zivju fonds pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldībai piešķīris 6 480 EUR 

finansējumu projekta “Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta 

ezeros” īstenošanai. Projektā iegādāts kvadricikls zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai. 

Kopējās projekta izmaksas – 8 100 EUR. 

 

3) 2016. gadā ar Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas finansējumu uzsākta projekta „Ievas ezera 

krasta teritorijas labiekārtošana Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” īstenošana. Projekta 

rezultātā būs uzstādīta koka noejas laipa Ievas ezera krastā un ezerā ierīkota peldošā koka 

laipa uz betona pontoniem. Projekta kopējās izmaksas ir 16 938,89 EUR. 

 

 
30. attēls. Projektā labiekārtos Ievas ezera apkārtni 

 

Zeltiņu pagasts 

 

Zeltiņu tautas nama projekts “Gaismas ceļa sākumā” 2016. gadā atbalstīts Alūksnes 

novada pašvaldības kultūras projektu konkursā ar summu 1 075 EUR. Projekts veltīts 

Latvijas simtgades ieskaņai. Tā ietvaros pārskata gadā 4. maijā svinēti „Baltā galdauta svētki 

mazajam Latvietim”, 4. jūnijā organizēts izglītojošs pasākums bērniem un jauniešiem 

„Dāvana no sirds” ar radošām darbnīcām, bet noslēdzošais pasākumu cikla notikums 

risinājās 13. augustā, kad ar dziesmām un dejām pagasta iedzīvotājus priecēja talantīgi, 

radoši bērni, jaunieši un ģimenes no Alūksnes, Apes, Gulbenes un Viļakas novadiem. 

 

Ziemera pagasts 

 

Pārskata periodā Ziemera pagasta pārvalde nav saņēmusi līdzfinansējumu projektu 

īstenošanai. 
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7.  Būvniecība 
 

Alūksnes novada pašvaldības Būvvalde 2016. gadā pieņēmusi 302 lēmumus par 

būvju (mazēkas, palīgēkas, žogi, labiekārtojumi, dīķi, inženiertīklu pievadi u.c.) būvniecību 

Alūksnes novada teritorijā (skat. 20. tabulā). 

 

20. tabula 

Informācija par Būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem 

Stadija  Apliecinājuma kartes Paskaidrojuma raksti 

Iecere 80 79 

Būvdarbu uzsākšana 55 32 

Būvdarbu pabeigšana 38 18 

 

Pārskata gada Būvvalde izsniegusi 83 būvatļaujas. To skaits dažādās būvju 

kategorijās un būvniecības stadijās aplūkojams 21. tabulā. 

 

21. tabula 

Informācija par Būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām 

Stadija  Publiskas 

ēkas 

Dzīvojamās 

mājas 

Palīgēkas  Inženierbūves  Ražošanas 

ēkas 

Iecere 3 1 6 1 0 

Būvprojekts 3 3 5 29 1 

Būvdarbi 2 9 11 7 2 

 

2016. gadā ekspluatācijā pieņemti 33 objekti, tajā skaitā: 

2 - publiskās ēkas un būves par 1 831 151,19 EUR; 

7 - dzīvojamās ēkas par 229 814, EUR; 

13 - palīgēkas par 224 069,95 EUR; 

10 - inženierbūves par 576 190,20 EUR; 

1 – ražošanas būve par 281 916,77 EUR. 

 

 
31. attēls. Ekspluatācijā pieņemto objektu salīdzinājums  

2016. gadā un iepriekšējos divos gados 
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Lielākie 2016. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti: 

 

1) Inženierbūves “Dambja tilts” slūžu renovācija, Zeltiņu pagastā, Alūksnes 

novadā, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 

2) Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve 

Vējakalna ielā Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 

3) Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas kazarmas pārbūve, Lāčplēša ielā 1, 

Alūksnē, pasūtītājs – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs; 

4) Mehāniskā ceha jaunbūve, “Ķieģeļi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 

pasūtītājs – SIA “4Plus”. 
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8.  Izglītība 
 

2016. gada 24. marta Alūksnes novada domes sēdē apstiprināta “Alūksnes novada 

izglītības attīstības programma 2016. - 2020. gadam”, paredzot uzdevumus izglītības vides, 

indivīda kompetences un efektīvas pārvaldības darba virzienos. 

Saskaņā ar to, pārskata gadā Alūksnes novada dome pieņēmusi lēmumus izglītības 

iestāžu tīkla sakārtošanā: 

1) likvidēt Mālupes pamatskolu līdz  2017. gada 31. augustam; 

2) likvidēt Ilzenes pamatskolu līdz 2018. gada 31. augustam; 

3) reorganizēt Jaunlaicenes pamatskolu par Jaunlaicenes sākumskolu ar 

2017./2018. mācību gadu. 

 

Izglītojamo skaits 

 

22. tabulā aplūkojama izglītojamo skaita dinamika Alūksnes novada izglītības 

iestādēs 2014., 2015. un 2016. gada 1. septembrī. 

 

22. tabula 

Skolēnu skaita dinamika izglītības iestādēs 

Izglītības iestāde 2014. gada  

1. septembrī 

2015. gada  

1. septembrī 

2016. gada  

1. septembrī 
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Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

327 - 332 - 308 - 

Alūksnes novada 

vidusskola 

230 11 227 9 246 13 

Liepnas vidusskola 82 13 74 15 72 14 

Bejas pamatskola 90 8 78 7 89 6 

Ilzenes pamatskola 43 11 34 9 29 8 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

43 24 38 22 48 21 

Jaunlaicenes pamatskola 46 27 46 26 41 19 

Malienas pamatskola 60 - 57 - 55 - 

Mālupes pamatskola 36 15 38 18 31 13 

Mārkalnes pamatskola 48 10 39 8 slēgta slēgta 

Pededzes pamatskola 60 23 59 23 70 20 

Strautiņu pamatskola 101 - 99 34 103 29 

Ziemeru pamatskola 72 12 65 10 60 6 

Liepnas 

internātpamatskola 

80 19 76 16 82 14 

Alūksnes pilsētas 

sākumskola 

381 - 388 - 397 - 

KOPĀ skolās 1699 173 1650 197 1631 163 
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Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādē „Cālis” 

48 48 50 

Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Pienenīte” 

142 140 146 

Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Sprīdītis” 

209 203 210 

Alsviķu pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Saulīte” 

37 43 40 

Jaunalūksnes 

pirmsskolas izglītības 

iestādē „Pūcīte” 

40 40 40 

Malienas pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Mazputniņš” 

33 39 44 

Strautiņu pirmsskolas 

izglītības iestādē 

„Zemenīte” 

39 pievienota 

Strautiņu 

pamatskolai 

pievienota 

Strautiņu 

pamatskolai 

KOPĀ pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

548 513 530 

 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

619 608 738 

Alūksnes Mūzikas skola 316 307 293 

Alūksnes Mākslas skola 184 171 168 

Alūksnes pilsētas Bērnu 

un jaunatnes sporta skola 

352 432 404 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

(profesionālās ievirzes 

izglītības programma) 

99 112 119 

Smiltenes tehnikuma 

Alsviķu teritoriālā 

struktūrvienība 

136 157 151 

Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības 

akadēmijas Alūksnes 

filiāle 

146 140 144 

 

Izglītības iestāžu akreditācija 

 

 Pārskata gadā skolu darbības kvalitāte tika izvērtēta divās novada izglītības iestādēs: 

Alūksnes novada vidusskolā un Strautiņu pamatskolā. Alūksnes novada vidusskola un tās 

īstenotās izglītības programmas akreditētas līdz 2022. gada 19. maijam. Strautiņu pamatskola 

un tās izglītības programmas akreditētas līdz 2022. gada 8. maijam. 
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8.1. Izglītojamo panākumi 

 

Mācību priekšmetu valsts olimpiāžu novada posmi 

 

2015./2016. mācību gadā Alūksnes novadā notika novada posmi 11 valsts 

olimpiādēm 10 mācību priekšmetos, kurās piedalījās 204 izglītojamie no 13 novada skolām. 

Godalgotās vietas ieguva 63 Alūksnes novada izglītojamie. 

 

23. tabulā aplūkojami izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs 

(novada posmos) 2015./2016.mācību gadā. 

 

23. tabula 

Izglītojamo panākumi valsts olimpiāžu novada posmos 

Skola 
1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

3 17 9 15 

Alūksnes novada vidusskola  1  1 

Liepnas vidusskola   1  

Bejas pamatskola 1    

Ilzenes pamatskola     

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

  1 1 

Jaunlaicenes pamatskola     

Strautiņu pamatskola  2 2 2 

Ziemeru pamatskola 1   1 

Alūksnes pilsētas sākumskola 1 1 1 2 

Liepnas internātpamatskola     

Kopā 6 21 14 22 

 

Lielākais izglītojamo skaits piedalījās 5. - 8. klašu matemātikas olimpiādē – 65 

dalībnieki. Vidusskolas posmā maz dalībnieku bija vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas un 

fizikas olimpiādēs. 

 

Mācību priekšmetu valsts olimpiādes 

 

24. tabula 

Mācību priekšmetu valsts olimpiāžu rezultāti 

Izglītības iestāde Klase Olimpiāde  Rezultāts 

valstī 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

12. Latviešu valoda 

un literatūra 

III vieta 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

12. Krievu valoda 

(svešvaloda) 

II vieta 

 

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības noteikumiem „Kārtība par naudas 

balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”, 2016. gadā naudas balvas piešķirtas 46 
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izglītojamajiem 5. – 12. klašu grupā no astoņām izglītības iestādēm par iegūtajām 

godalgotajām vietām. Kopējā piešķirto naudas balvu summa ir 2930,00 EUR. 

 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības noteikumiem Nr.2/2015 ,,Kārtība par 

naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”, Izglītības pārvalde uzsāka stipendiju 

izmaksu ar mērķi sniegt atbalstu un motivēt 7. - 12. klašu izglītojamos augstākiem 

sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā. 

2015./2016. mācību gadā stipendiju 25,00 EUR apmērā saņēma pieci stipendiāti, bet 

2016./2017. mācību gadā stipendija piešķirta 12 stipendiātiem. 

 

Valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultāti 12. klasēm 

 

25. tabulā aplūkojami Alūksnes novada vidējās izglītības iestāžu 12. klašu audzēkņu 

rezultāti valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos salīdzinājumā ar vidējo 

rādītāju valstī. 

 

25. tabula 

12. klašu izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos 

  Ernsta Glika 

Alūksnes 

Valsts 

ģimnāzija 

Alūksnes 

novada 

vidusskola 

Liepnas 

vidusskola 

Valstī % Skolā % Skolā % Skolā % 

Matemātika 36,20 43,89 21,61 9,50 

Latviešu valoda 51,30 61,53 43,03 41,24 

Angļu valoda 61,00 70,85 50,25 21,33 

Krievu valoda 67,00 62,03 54,85 47,95 

Vēsture 41,90 59,97 - - 

Bioloģija  63,30 71,67 59,66 - 

Ķīmija 61,50 67,62 - - 

Fizika 49,60 - - - 

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. klasēm 

 

 26. tabulā aplūkojami Alūksnes novada izglītības iestāžu 9. klašu izglītojamo 

rezultāti valsts pārbaudes darbos. 
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26. tabula 

9. klašu izglītojamo rezultāti valsts pārbaudes darbos 

Izglītības 

iestāde 

Latviešu 

valoda Matemātika 

Latvijas 

vēsture 

Angļu 

valoda 

Krievu 

valoda 
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Ernsta Glika 

Alūksnes  

Valsts 

ģimnāzija 6,79 0,72 6,36 0,65 7,07 0,74 8,05 0,79 8,11 0,80 

Alūksnes 

novada  

vidusskola 5,21 0,54 4,71 0,44 4,93 0,49 6,5 0,63 5,83 0,58 

Liepnas 

vidusskola 6 0,59 5,83 0,56 6,67 0,68 6,67 0,65 6,33 0,64 

Bejas 

pamatskola 5,4 0,60 6,4 0,63 6 0,65 6 0,58 9 0,88 

Ilzenes 

pamatskola 5,25 0,56 5,75 0,58 5,25 0,54 5 0,59 5 0,46 

Jaunannas 

Mūzikas un 

mākslas 

pamatskola 5,5 0,59 5,5 0,58 5 0,54 7,5 0,77 0 0 

Jaunlaicenes 

pamatskola 5,6 0,60 5,2 0,55 5,4 0,56 6,25 0,64 9 0,88 

Malienas 

pamatskola 6,33 0,68 6 0,60 7 0,73 5 0,53 8 0,85 

Mālupes 

pamatskola 6 0,67 5 0,45 5 0,50 4 0,34 8 0,80 

Mārkalnes 

pamatskola 4,71 0,51 4,29 0,40 4,86 0,49 4,25 0,43 7 0,72 

Pededzes 

pamatskola  6 0,68 5,5 0,56 6,25 0,68 6 0,61 7 0,71 

Strautiņu 

pamatskola 6,4 0,69 6,63 0,70 6,25 0,69 9 0,89 7,67 0,79 

Ziemeru 

pamatskola 5,86 0,60 5,63 0,52 5,13 0,53 5,8 0,57 7 0,71 

Liepnas 

internāt-

pamatskola 5 0,53 4,75 0,43 5,5 0,60 4,4 0,43 5,33 0,52 

Vidēji 

novadā 5,72 0,61 5,54 0,55 5,74 0,60 6,03 0,60 5,33 0,67 
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9. un 12. klašu absolventu tālākizglītība 

 

 27. un 28. tabulā aplūkojami Alūksnes novada izglītības iestāžu 9. un 12. klašu 

absolventu tālākizglītības dati.  

 

27. tabula 

9. klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu skaits Turpina 

mācības 

vidusskolās 

Turpina mācības 

profesionālajās skolās, 

tehnikumos un 

koledžās 

Mācības 

neturpina 

2016. gads - 141 53% 45% 2% 

2015. gads - 177 55% 40% 5% 

2014. gads - 164 46% 50% 4% 

 

28. tabula 

12. klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

mācības 

augstskolās 

Turpina mācības 

profesionālajās skolās, 

tehnikumos un 

koledžās 

Strādā Neturpina 

mācības, 

nav ziņu 

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

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

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

 

8.2. Interešu izglītība 

 

 2015./2016. mācību gadā no valsts mērķdotācijas finansēta 71 interešu izglītības 

programma (258 stundas). No pašvaldības budžeta finansētas 24 interešu izglītības 

programmas (114 stundas mazpulku darbībai, sportam un pūtēju orķestrim). 

 2015./2016. mācību gadā 78,5% 1. - 12. klašu skolēnu bija iesaistījušies kādā interešu 

izglītības programmā, 44,1% skolēnu bija iesaistījušies profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apgūšanā, bet 12,4% skolēnu nebija iesaistījušies nevienā ārpusskolas nodarbībā. 

 

 29. tabulā aplūkojami dati par skolēnu iesaistīšanos dažādās interešu izglītības 

programmās. Ņemot vērā, ka daļa skolēnu piedalās vairākās interešu izglītības programmās, 

tajās iesaistījušos skolēnu skaits ir lielāks nekā kopējais 1. – 12. klašu izglītojamo skaits 

novadā. 

 

29. tabula 

Interešu izglītībā iesaistīto skolēnu skaits 

Interešu izglītības virziens Skolēnu skaits % 

Deja 535 32,4% 

Teātris 197 11,9% 

Māksla 218 13,2% 

Orķestris 147 8,9% 

Kori 208 12,6% 

Mazie mūzikas kolektīvi 268 16,2% 
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Sports 426 25,8% 

Vides izglītība 185 11,2% 

Citas interešu izglītības 

programmas 

60 3,6% 

 

Izglītības iestāžu panākumi interešu izglītībā Vidzemē un valstī 

      

Vidzemes reģiona un valsts mēroga pūtēju orķestru skate: 

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

programmā, 1. pakāpe defilē programmā; 

 

Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis” Vidzemes novadā: 

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

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

 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu 

un popgrupu festivāls – konkurss: 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālais ansamblis – 

1. pakāpe, 2. vieta, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1. pakāpe, 2. vieta, 

Alūksnes Mūzikas skola - 1. pakāpe, 1. vieta; 

 

Vidzemes reģiona skatuves runas un mazo formu konkurss: 

Bejas pamatskola – teātra sporta turnīra ceļojošās balvas ieguvēji valsts konkursā,  

Ilzenes pamatskola – teātra sporta turnīra valsts konkursa dalībnieki, 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1. pakāpe skatuves runā un 2. pakāpe mazās 

formas uzvedumam, 

Pededzes pamatskola – 2. pakāpe mazās formas uzvedumam, 

Malienas pamatskola – 2. pakāpe skatuves runā; 

 

Vidzemes reģiona mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss: 

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – atzinība. 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk tekstā – ABJC) pārskata gadā darbojies 

šādās jomās: 

1) Interešu izglītība; 

2) Neformālā izglītība un brīvā laika saturīga izmantošana (pasākumi, akcijas, 

meistardarbnīcas, nometnes); 

3) Projektu izstrāde un īstenošana; 

4) Jauniešu iniciatīvas un jaunatnes darbs Alūksnes novadā. 

 

Interešu izglītība 

 

2015./ 2016. mācību gadā ABJC darbojās 15 interešu izglītības programmas, kuras 

apmeklēja 612 dalībnieki no pilsētas un novada skolām, nodarbības vadīja 14 pedagogi. No 

kopējā dalībnieku skaita divus pulciņus apmeklēja 114 dalībnieki, trīs pulciņus - 15 

dalībnieki, četrus pulciņus - trīs dalībnieki, bet sešus pulciņus - viens dalībnieks. 
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2016./2017. mācību gadā kopējais audzēkņu skaits ir 742 bērni un jaunieši. No 

kopējā dalībnieku skaita 2016./2017. mācību gadā divus pulciņus apmeklē 131 dalībnieks, 

trīs pulciņus – 33 dalībnieki, četrus pulciņus – septiņi dalībnieki, piecus pulciņus – viens 

dalībnieks. 

Pozitīvi vērtējamas jauniešu iniciatīvas, kas ABJC tiek piedāvātas - ukuleles spēle un 

kopš 2016. gada janvāra – arī ģitārspēle, komiksu zīmēšana, brīvprātīgo jauniešu grupa, 

spico meiteņu klubiņš un “Tribal Liquid Fusion” nodarbības. 

Februārī ABJC teātra “SnulliS” piecas dalībnieces piedalījās Alūksnes un Apes 

novadu skolu skatuves runas konkursā, visas iegūstot 1. pakāpes diplomus. Divi audzēkņi 

izvirzīti uz Vidzemes reģiona konkursu Gulbenē, kur viens no viņiem novērtēts ar 1. pakāpi, 

bet otrs – ar 2. pakāpi. Teātra “SnulliS” I grupa konkursā ar savu uzvedumu ieguva 

2. pakāpi, bet II grupa - 1. pakāpi un tika izvirzīta Vidzemes reģiona konkursam Gulbenē, 

kur ieguva 2. pakāpi un iespēju piedalīties Liepājas teātru festivālā “Spēlēsim Te-Ātri”. 

Martā teātra “SnulliS” 2. grupa piedalījās Pirmslieldienu pasākumā, kas veltīts Starptautiskās 

teātra dienas ieskaņai Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā. Maijā 

“SnulliS” un deju kolektīvs “Enku - drenku” organizēja ģimenes dienai veltītu koncertu “Cik 

labi, ka ir mājas - patvērums un vieta, kur atgriezties”. Decembrī teātra “SnulliS” 3. grupas 

“Snullīši” dalībnieces piedalījās Alūksnes galvenās egles iedegšanas pasākumā, kā arī 

radošajās darbnīcās. 

ABJC deju kolektīvs “Enku - drenku” (10. - 12. klase) februārī piedalījās jauniešu 

deju kolektīvu koncertā “Visiem viena valoda – DEJA” Balvos. Martā kolektīva 5. - 6. klašu 

un 7. - 9. klašu grupas piedalījās Valsts Izglītības un satura centra organizētajā deju festivālā 

“Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” Mālpilī, bet visi kolektīva sastāvi piedalījās Alūksnes 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldes organizētajā tautas deju koncertā “Griežam danci 

Alūksnē”. Aprīlī “Enku - drenku” (10. - 12.klase) piedalījās Alūksnes un Apes novada 

pieaugušo deju kolektīvu skatē, kur ieguva 1. pakāpes diplomu.  Aprīlī “Enku drenku” (7. - 

9. klase un 10. - 12. klase) piedalījās jauniešu deju kolektīvu koncertā “Laimīgs savā zemītē” 

Preiļos. Maijā kolektīva dalībnieki piedalījās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pēdējā 

zvana pasākumā, Alūksnes pilsētas sākumskolas gada noslēguma koncertā un pavasara 

koncertā ar tautas deju kolektīvu “Vektors” un Alūksnes Kultūras centra deju kopu „Olysta”. 

28.  maijā 1. - 6. klases dejotāji piedalījās Valsts Izglītības un satura centra organizētajā 

tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Ludzā.  Decembrī ABJC deju kolektīva 

“Enku - drenku” 6. - 7. klašu, 8. - 10. klašu un 10. - 12. klašu grupas piedalījās 

starptautiskajā deju festivālā “Ziemas vitamīns” Cesvainē. Decembrī Alūksnes Kultūras 

centrā notika arī deju kolektīva “Enku -  drenku” un ABJC teātra “SnulliS” Ziemassvētku 

koncerts “Kur guļ Ziemassvētki?”. 
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32. attēls. Deju kolektīvam “Enku drenku” 2016. gads bijis notikumiem bagāts 

 

LEGO robotikas pulciņš februārī piedalījās “First Lego League” (turpmāk tekstā – 

FLL) “Trash Trek” Latvijas čempionātā Cēsīs. Sacensībās iegūta 1. vieta robotikas sacensību 

sekcijā 22 komandu konkurencē, bet kopsummā izcīnīts Latvijas 2015. gada FLL čempionu 

tituls, kā arī iegūtas tiesības piedalīties Igaunijas FLL 2015 “Trash Trek” finālā. Martā 

LEGO robotikas pulciņš piedalījās FLL “Trash trek” Igaunijas čempionāta fināla sacensībās 

Tallinā. 

ABJC pulciņš “Džambas” februārī pirmo reizi startēja Valsts izglītības satura centra 

(turpmāk tekstā – VISC) ansambļu festivālā - konkursā “No baroka līdz rokam” Vidzemē, 

Cesvainē, kur ieguva 1. pakāpes diplomu. “Džambu” dalībnieki koncertējuši Alūksnes 

pilsētas sākumskolas teicamnieku godināšanas pasākumā, Sundbibergas pašvaldības 

(Zviedrija) pārstāvju vizītē sākumskolā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9. klašu 

Ģimeņu vakarā, Alūksnes novada dziedošo un muzicējošo talantu svētkos, Alūksnes pilsētas 

sākumskolas koncertā “Mēs tā sarunājām” un “Tehniskās jaunrades dienas - 2016” 

atklāšanas pasākumā. 

Mūsdienu deju studijas “Dejo savam priekam” (3. - 6. klase) sastāvs startēja VISC 

mūsdienu deju radošajā konkursā Ogrē, kur ieguva pateicību par piedalīšanos. Veiksmīgi 

kolektīvs piedalījās pasākuma “Deju dienas Balvos” meistarklasēs un koncertā. 

Vokālā ansambļa “Puķuzirņi” abas grupas vokālās mūzikas konkursā “Balsis” 

Alūksnes novadā ieguva 1. pakāpes diplomus. Vecākā grupa startēja konkursā “Dziedam 

dabā” Salacgrīvā. 

Animācijas darbnīcas septiņi dalībnieki piedalījās “Forum Cinema” zīmējumu 

konkursā “Labais dinozaurs”, viena dalībniece – galveno balvu. Rīgas Bērnu un jauniešu 

centra “IK AUSEKLIS” bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Daba mums 

apkārt. Pļava 11” piedalījās viena dalībniece un ieguva 3. pakāpes diplomu. 

Aprīlī ABJC mūsdienu deju studijas “Dejo savam priekam”, “Puķuzirņi”, “Džambu” 

un ukuleles spēles pulciņa dalībnieki piedalījās Alūksnes novada dziedošo un muzicējošo 

talantu svētkos. 

ABJC interešu izglītības programmu “Robotika” un “Elektronika un tehniskā 

jaunrade” dalībnieki decembrī startēja “Robotex16” starptautiskās robotikas sacensībās 

Tallinā. 
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Oktobrī ABJC projektu un iniciatīvu darbnīcas “10 kW radošo citronu” dalībnieki 

iesaistījās pasākuma “Lielā pastaiga” organizēšanā, kā arī iesniedza projektu “Neformālā 

laboratorija “No rotaļām uz zināšanām”” Alūksnes un Apes novada fondam. Projekts guva 

atbalstu un to realizēs līdz 2017. gada 30. jūnijam. Projekta īstenošanas laikā paredzēts 

izveidot neformālu vidi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10. - 12. klašu korpusa 

3. stāva gaitenī, radot sienu apgleznojumu un izvietojot sēžammaisus, kā arī šajā vidē 

organizējot izzinošas nodarbības 7 – 12 gadus veciem bērniem par eksaktajiem priekšmetiem 

un attīstot loģisko domāšanu un spriestspēju. Decembrī “10 kW radošo citronu” dalībnieki 

sākumskolas vecuma skolēniem organizēja “Sniegpārsliņu veidošanas darbnīcu” un “Dāvanu 

noformēšanas darbnīcu”, kuras kopā apmeklēja 53 skolēni.  

ABJC dzīvesprasmju skoliņas “Princešu studija” dalībnieces piedalījās “Swedbank” 

konkursā “Ar puzuru rotāti Ziemassvētki”, kas ļāva meitenēm apgūt jaunas prasmes. 

Savukārt Animācijas darbnīcas dalībnieki piedalījās apgāda “Zvaigzne ABC” organizētajā 

konkursā “Lelles”. Ziemassvētku laikā lielākā daļa pulciņu organizēja dažādus svētku 

pasākumus.  

 

Neformālā izglītība un brīvā laika saturīga izmantošana 

 

Martā organizēta Interešu izglītības un audzināšanas darba labās prakses skola, kurā 

piedalījās 54 dalībnieki. Katru mēnesi brīvā laika pavadīšanas telpā rīkotas radošās 

darbnīcas, kopumā pārskata gadā notikušas 35 dažādas darbnīcas. Martā organizēta arī 

LEGO diena. 

Lieldienās pie Alūksnes Kultūras centra noticis ikgadējais Lieldienu Zaķu skrējiens, 

kura rīkošanā iesaistījās ABJC dalībnieki. “10 kW radošo citronu” organizētajai Zaķa ausu 

gatavošanas darbnīcai finansējums iegūts Alūksnes un Apes novada fonda Jauniešu ideju 

laboratorijas izsludinātajā projektu konkursā. 

Maijā ABJC sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un Rīgas Tehniskās Universitātes 

Studentu parlamentu un Robotikas klubu organizēja pirmo Tehniskās jaunrades dienu, kurā 

piedalījās 160 dalībnieki no visām Alūksnes novada skolām. Pasākumu atbalstīja AS “SEB 

banka”. 

Jūnijā bijušās Zeltiņu kodolraķešu bāzes teritorijā norisinājās komandu sacensības 

„HOLIday”, ko organizēja neformālā jauniešu grupa “10 kW radošo citronu” un finansiāli 

atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu konkursa 

ietvaros. 

 

2016. gada vasaras brīvlaikā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs bērniem un 

jauniešiem piedāvāja vairāk nekā 10 dažādas aktivitātes. Tai skaitā bija vasaras aktivitātes 

“Minjonu dienas” un “Raibās dienas”, dienas nometnes “Copes lietas 4” un „Sveiks, Pasaku 

Zaķi!”, velo pulciņš, diennakts nometne “Velovasara”, nodarbības “Let‘s do it in English!”, 

video un afišu veidošanas meistardarbnīca, sporta spēles, improvizācijas teātris, laikmetīgās 

un mūsdienu dejas nodarbības, stila un modes studija, leļļu teātris, ukuleles spēle. 

Pārskata gadā pirmo reizi no 1. jūnija līdz 26. augustam ABJC piedāvāja vasaras 

programmu “Sportosim Pilssalā!”, kur 7 – 15 gadus veciem bērniem un jauniešiem bija 

iespēja iesaistīties sportiskās aktivitātēs sporta pedagoga vadībā. Jūnijs bija visapmeklētākais 

mēnesis ar 655 apmeklējumiem, jūlijā 454 apmeklējumi, bet augustā 254 apmeklējumi. Kopā 

saņemti 80 iesniegumi no bērnu vecākiem, kas arī ir kopējais bērnu skaits, kas regulāri 

apmeklēja nodarbības. 75% no dalībniekiem bija vecumā no 8 līdz 11 gadiem.  
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Darbs ar Alūksnes un Apes novada skolēnu pašpārvaldēm 

 

Pārskata gadā galvenais uzsvars darbā ar skolēnu pašpārvaldēm likts uz jauniešu un 

pašpārvalžu konsultantu sadarbības veicināšanu, kopīgu prioritāšu izvirzīšanu un īstenošanu. 

Gada sākumā anketēti konsultanti par iepriekšējā gada sadarbību un izzinātas aktuālās 

vajadzības. Tā rezultātā organizēts jauniešu un konsultantu kopīgs seminārs, lai veicinātu 

mērķtiecīgu sadarbību, kā arī nākamajā mācību gadā plānots kopīgs pieredzes apmaiņas 

brauciens. 

 

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes darbība 

 

Jauniešu konsultatīvajā padomē pārskata gadā mainījies tās sastāvs. 2016. gadā 

padome iesaistījusies 3. Alūksnes novada Jauniešu foruma un Ilzenes jauniešu foruma 

organizēšanā, piedalījusies Meža dienu pasākumā kopā ar Alūksnes novada domes 

deputātiem un pašvaldības administrācijas darbiniekiem. 

 

Darbs ar jaunatni novada pagastos 

 

Joprojām lielākā jauniešu aktivitāte ārpus skolām vērojama Liepnas pagastā, kur 

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

Veclaicenē un Jaunlaicenē, kur izveidojusies Veclaicenes un Jaunlaicenes jauniešu grupa 

„Rising Korneti”, kā arī periodiski ir sadarbība ar Mārkalnes jauniešiem un Ilzenes 

jauniešiem ar biedrību „Ilzenes attīstībai”.  

 

Ar jauniešiem strādājošu iestāžu un organizāciju starpinstitucionāla sadarbība 

 

Pirmā ar jauniešiem strādājošu iestāžu un organizāciju starpinstitucionālās sadarbības 

tikšanās notika 2016. gada 7. aprīlī. Tajā piedalījās 29 cilvēki no valsts, pašvaldības 

iestādēm, pašvaldības administrācijas un nevalstiskajām organizācijām. Tikšanās noslēgumā 

tās dalībnieki apkopoja pirmos rezultātus un izvirzīja veicamos darbus. 

 

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 

 

Pirms projektu iesniegšanas organizētas apmācības, kurās piedalījās 15 jaunieši. 

Apmācību rezultātā sagatavoti divi projekti - viens iesniegts Alūksnes un Apes novada fonda 

Jauniešu ideju laboratorijas projektu konkursā, otrs - pašvaldības Jauniešu iniciatīvu projektu 

konkursā. 

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam piešķirtais finansējums no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta ir 2 000 EUR. Konkursam iesniegti astoņi projekti, no kuriem tikai divi 

no pagastu jauniešiem (Jaunanna un Ilzene), bet seši no Alūksnes. Atbalstīti visi iesniegtie 

projekti. 

Piecas no projektu idejām ietver jauniešu auditorijai domātu pasākumu vai pasākumu 

kopumu (“HOLYday” komandu sacensības ar HOLY krāsu finālu, “Radošais DIVDIENIS 

Jaunannā” ar apmācībām un kontaktu veidošanu, “Kopā mēs varam!” militāras ievirzes 

sacensības Alūksnes novada vidusskolā, “Ēd un dzīvo veselīgi!” lekcijas, darbnīcas u.c. 

aktivitātes izglītošanai par veselīgu uzturu, “Iesildām vasaru” sportiski un izglītojoši 

pasākumi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā). Pārējie trīs projekti sastāv no vides 

labiekārtošanas un ar tiem saistītu pasākumu īstenošanu (“Es savam pagastam” ārpustelpu 

spēļu galda izveide un radošu un sportisku pasākumu kopums, “Velotrases izbūve” jaunas 
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velosipēdistiem paredzētas vietas izveide pie Alūksnes robežas un “Rozes Glikam” rožu 

dārza papildināšana, piesaistot sabiedrībā zināmus un iedvesmojošus alūksniešus). 

 

Jauniešu iesaiste 

 

Alūksnes novada Jauniešu forumā 2016. gada 3. martā piedalījās vairāk nekā 70 

dalībnieku – apmēram 45 jaunieši un 30 pieaugušie (deputāti, pašvaldības administrācijas, 

pašvaldības un valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji). Foruma dalībnieki 

diskutēja par tēmām “Kur sevi likt?” (brīvprātīgais darbs, neformālā izglītība, projekti, 

informācija, motivācija), “Sadarboties?” (jaunieši <–> jaunieši un jaunieši <–> pašvaldība), 

“Pats savas algas kalējs?” (uzņēmējdarbība un nodarbinātība), “Dažādi jaunieši. Kā 

sadzīvot?”, “Kā sevi sargāt?” (drošība un veselība ikdienā, internetā, veselīgs dzīvesveids, 

reputācija, uzticība dažādām institūcijām). Foruma rezultātā tapa četras idejas – velotrases 

izveide (īstenota Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa un “LMT Latvijai” projektu konkursa 

ietvaros), uzņēmējdarbības pulciņš ABJC (ABJC sadarbībā ar jauniešiem veido programmu 

un meklē finansējumu), pašvaldības un jauniešu sadarbības pasākums (Jauniešu konsultatīvā 

padome strādā pie plānošanas), dzeramā ūdens punkts Pilssalā (šobrīd netiek īstenots). 

 

2016. gada rudenī notika pašvaldības darbinieku, deputātu un jauniešu kopīgs “Meža 

dienu” pasākums, kura laikā iestādīti koki un košumkrūmi Tempļakalna parkā. Šis bija 

turpinājums savstarpējo izaicinājumu sērijā, tajā piedalījās apmēram 25 jaunieši, vairāki 

deputāti un pašvaldības darbinieki. 

 

Pasākums “Kafija ar politiķiem” Liepnā 2016. gada 2. maijā organizēta Strukturētā 

dialoga procesa ietvaros (atbildīga Latvijas Jaunatnes padome, reģionālais organizators 

nodibinājums “Valmieras novada fonds”). Sadarbībā ar Liepnas vidusskolu un Liepnas 

internātpamatskolu pasākumā piedalījās vairāk kā 30 jaunieši, kā arī lēmumu pieņēmēji – 

Alūksnes novada domes deputāti, pašvaldības iestāžu darbinieki. Dalībnieki neformālā 

gaisotnē runāja par Liepnas jauniešu iespējām, vajadzībām un kopīgām sadarbības iespējām, 

lai jaunieši Liepnā kļūtu laimīgāki. 

 

Projektu īstenošana 

 

1) Jaunatnes valsts programmas 2016. gadam ietvaros programmā “Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu 

piederības apziņu” īstenots projekts “AUTOBUSS”. 

Projekta laikā izveidota astoņu jauniešu komanda, kuriem nodrošināta iespēja gūt 

praktisku darbošanās pieredzi ar dažādām atstumtības riskam pakļautām cilvēku grupām 

Alūksnes novadā un ārpus tā, piedaloties komandas veidošanas un saskarsmes prasmju 

pilnveides treniņā, plānojot un īstenojot četru dienu ekspedīciju pa reģionu, viesojoties 

vismaz piecās vietās, vadot nodarbības bērniem, jauniešiem un senioriem. 

Projektu īstenoja Alūksnes novada pašvaldība Izglītības un zinātnes ministrijas 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

 

2) “Erasmus+” jauniešu apmaiņas projekts Francijā “Sharing without borders” 

(“Dalīšanās bez robežām”) īstenots 2016. gada jūlijā, kad 15 jaunieši ar diviem grupas 

līderiem devās uz Franciju, Vendee reģionu, lai piedalītos minētajā programmas Erasmus+ 

Jauniešu apmaiņas projektā. Projektā sadarbojas Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs un 

asociācija “Familles Rurales des Lucs surBoulogne” no Francijas. Projekta galvenā tēma bija 

sports un aktīvs dzīvesveids. Tā laikā jaunieši piedalījās dažādās sporta aktivitātēs. 
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3) “Erasmus+” Eiropas brīvprātīgā darba projekts “Express your EVS” sākās 

2016. gada septembrī, kad Alūksnē ieradās Alexis Jolivet no Francijas, savukārt oktobrī 

ABJC sāka darboties Selma Suppanen no Somijas. Sadarbojoties ar brīvprātīgajiem, 

organizētas spēļu dienas bērniem, nacionālais Somijas un Francijas vakars, Francijas virtuves 

radošā pankūku darbnīca, radošās darbnīcas, Somijas konditorejas darbnīca. Brīvprātīgie 

vada angļu, franču un somu valodu klubiņus. 

 

4) ABJC sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļu, 

biedrību “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājumu “Alūksnes un 

Apes novada fonds” organizētajā brīvprātīgā darba akcijā “Es - brīvprātīgs Alūksnes 

novadā” pārskata gadā saņemti 23 pieteikumi par dažāda vecuma brīvprātīgajiem un 

brīvprātīgo grupām. 8. decembrī “Brīvprātīgo svētkos” sumināti 38 dažāda vecuma 

brīvprātīgie gan no pilsētas, gan pagastiem. Brīvprātīgo svētkus atbalstīja Alūksnes Kultūras 

centrs. 

 

5) Skolotāju apmācības “Uzņēmējspēju veicināšana skolā”. ABJC, sadarbojoties 

ar Izglītības pārvaldi un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu, organizēja 

skolotāju apmācības ar mērķi pilnveidot skolotāju kompetenci uzņēmējspēju veicināšanai 

skolēniem. Apmācībās piedalījās Alūksnes un Apes novada izglītības iestāžu pārstāvji, tās 

vadīja Vilis Brūveris (biedrība “NEXT”). Apmācību otrajā daļā rudenī skolotāji dalījās ar 

metodēm un secinājumiem par praktisko darbu, ko veikuši no pavasara līdz rudenim, kā arī 

izspēlēja simulācijas uzdevumu, izteica vēlmes nākamā gada programmai. 

 

8.3. Profesionālās ievirzes izglītība 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola 
 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā 2015./2016. mācību gadā darbojās 

432 audzēkņi, tajā skaitā 314 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās - 

basketbols, biatlons, vieglatlētika, džudo un 118 audzēkņi interešu izglītības programmās - 

volejbols, futbols, džudo un “Iepazīsti sporta veidus!”. Astoņi  audzēkņi bija Latvijas izlases 

dalībnieki vai kandidāti savos sporta veidos. 2016. gadā 22 audzēkņi absolvēja sporta skolu 

un saņēma apliecības par profesionālās ievirzes sporta izglītību. Divi no absolventiem 

izvēlējušies studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. 

 

30. tabula 

Izglītojamo panākumi vieglatlētikā 

Sacensības Norises vieta Rezultāts 

Latvijas čempionāts U-14  Limbaži 2.v.-1; 3.v.-2; 7.v.-1; 11.v.-1 

Madonas Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas čempionāts „C” 

grupai 

Madona 1.v.-2; 2.v.-1; 7.v.-1; 8.v.-2; 9.v.-4; 

10.v.-1; 11.v.-3; 13.v.-1; 14.v.-2; 

15.v.-2; 16.v.-2; 19.v.-2; 21.v.-3; 

22.v.-3; 23.v.-4; 27.v.-2; 29.v.-2; 

30.v.-1  

Madonas Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas čempionāts „B” 

grupai 

Madona 1.v.-3; 2.v.-4; 3.v.-2; 7.v.-1; 10.v.-1 
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Madonas Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas čempionāts „D” 

grupai 

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

6.v.-2; 7.v.-4; 8.v.-2; 9.v.-2;  

12.v.-2; 13.v.-1; 14.v.-2; 20.v.-1 

Valkas novada Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas 

vieglatlētikas divcīņas 

sacensības U-16, U-14, U-12 

grupām 

Valga 

(Igaunija) 

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

8.v.-4; 10.v.-3; 11.v.-1; 12.v.-1; 13.v.-

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

Latvijas ziemas čempionāts U-

14 grupai 

Rīga 1.v.-2; 15.v.-1 

Madonas Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas ziemas 

čempionāts junioriem 

Madona 1.v.-2; 2.v.-4; 6.v.-2; 8.v.-1; 9.v.-3; 

10.v.-2; 11.v.-3; 12.v.-4; 13.v.-2; 

14.v.-1; 16.v.-1; 17.v.-3; 20.v.-1; 

26.v.-1; 32.v.-1 

Madonas Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas atklātais 

čempionāts daudzcīņā telpās 

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

9.v.-1; 10.v.-1 

Jēkabpils sporta skolas 

sacensības vieglatlētikas 

daudzcīņā 

Jēkabpils 5.v.-1; 6.v-1; 9.v.-1; 19.v.-1;  

20.v.-1 

 

Veru sporta skolas balvas 

izcīņa 

Veri 

(Igaunija) 

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

11.v.-1; 15.v.-2; 16.v.-1; 17.v.-1; 

18.v.-3; 19.v.-1; 21.v.-2; 23.v.-1; 

24.v.-1; 25.v.-1; 28.v.-1 

Jēkabpils sporta skolas atklātās 

sacensības vieglatlētikā U-14, 

U-12 grupām 

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

10.v.-1; 11.v.-1 

Gulbenes pilsētas atklātās 

vieglatlētikas sacensības  

Gulbene 1.v.-5; 2.v.-3; 3.v.-6; 4.v.-1; 5.v.-3; 

6.v.-3; 7.v.-2; 8.v.-1; 9.v.-1; 10.v.-1 

Latvijas čempionāts U-14 

grupai 

Iecavā 1.v.-2 

Valgas apriņķa vieglatlētikas 

sacensības 

Valga 

(Igaunija) 

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

9.v.-1; 10.v-1; 12.v.-1; 13.v.-1; 14.v.-

1; 17.v-1; 21.v.-1 

“Valmieras spēles 2016” I 

kārta un atlases sacensības uz 

starpvalstu bērnu sacensībām 

Polijā 

Valmiera 1.v.-4; 3.v.-1; 6.v.-1; 9.v.-2;  

16.v.-2; 17.v.-1; 18.v.-1; 23.v.-1; 

24.v.-1 

Latvijas čempionāts U-16 

grupai 

Saldus 16.v.-1; 19.v.-1; 23.v.-1; 34.v.-1 

“Valmieras spēles 2016” II 

kārta 

Valmiera 8.v.-3; 9.v.-1; 10.v.-1; 11.v.-3; 13.v.-

1; 14.v.-1; 15.v.-1; 21.v.-1; 25.v.-1 

Eiropas bērnu sacensības 

vieglatlētikā 

Lowizca 

(Polija) 

5.v.-1 

Valgas atklātās vieglatlētikas 

sacensības 

Valga 

(Igaunija) 

1.v.-2; 9.v.-1; 11.v.-1 

“Gulbenes apļi 2016” Gulbene 1.v.-2; 4.v.-1; 5.v.-1 

Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolas 

Limbaži  
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sacensībās vieglatlētikā telpās 

U-14, U-16 grupām 

Limbažu un Salacgrīvas 

novadu sporta skolas 

sacensībās vieglatlētikā telpās 

U-10, U-12 grupām 

Limbaži 1.v.-1; 6.v.-3; 8.v.-1; 10.v.-1;  

14.v.-1; 19.v.-1; 23.v.-1; 24.v.-1; 

25.v.-1; 35.v.-2; 41.v.-1; 47.v.-2; 

54.v.-2; 60.,61.v.-2; 70.v.-1; 94.v.-1 

 

31. tabula 

Izglītojamo panākumi biatlonā 

Sacensības Norises vieta Rezultāts 

Latvijas kausa izcīņas  

1. kārta 

Madona 1.v.-3;2.v-2; 3.v.-1;4.v.-1; 9.v.-1; 10.v.-

1; 11.v.-1; 13.v.-2; 16.v.-1; 17.v.-1; 

18.v.-1 

Jaunā gada balvas izcīņa Priekuļi 1.v.-1; 2.v.-3; 3.v.-1; 8.v.-2; 9.v-1; 

11.v.-4; 12.v.-1; 14.v.-2 

Latvijas čempionāts 

slēpošanā 

Priekuļi 3.v.-2; 4.v.-1; 7.v.-1; 8.v.-2; 28.v.-1 

Pasaules čempionāts biatlonā 

jauniešiem/junioriem 

Cheile 

Gradistei 

(Rumānija) 

29.v.-1; 39.v.-1; 48.v.-1; 49.v.-1; 

54.v.-1; 56.v.-1; 71.v.-1 

Latvijas čempionāts biatlonā 

1.kārta 

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

6.v.-1; 7.v.-1; 11.v.-1; 12.v.-1; 15.v.-1; 

19.v.-2 

Latvijas čempionāts biatlonā 

2. kārta 

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

7.v.-2; 8.v-2; 9.v.-2; 16.v.-1;  

18.v.-2; 19.v.-1 

Tautas slēpojums “Alūksne” Alūksne 1.v.-1; 4.v.-1 

Latvijas čempionāts distanču 

slēpošanā 3.kārta  

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

7.v.-1 

“IUB Junior Open” Eiropas 

čempionāts biatlonā 

Pokljuka 

(Slovēnija) 

14.v.-1; 15.v.-1; 17.v.-1; 23.v.-1; 53.v.-

1 

Baltic Biatlon Cup Otepe 

(Igaunija) 

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

Latvijas kauss biatlonā Madona 1.v.-4; 2.v.-2; 3.v.-4; 5.v.-1; 6.v.-1; 

7.v.-1; 8.v.-2; 10.v.-2; 11.v.-2; 15.v.-1; 

18.v.-2; 19.v.1 

Latvijas kauss vasaras 

biatlonā – vispārīgā fiziskā 

sagatavotība 

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

10.v.-1; 11.v.-1 

Madonas Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas sacensības 

vasaras biatlonā  

Madona 1.v.-4; 2.v.-1; 3.v.-1; 5.v.-1; 9.v.-1; 

10.v.-1 

Cēsu balvas izcīņa vasaras 

biatlonā 

Priekuļi 1.v.-4; 2.v.-2; 3.v.-1; 4.v.-1; 6.v-1 

Latvijas čempionāts vasaras 

biatlonā 

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

10.v-3; 13.v-1 
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32. tabula 

Izglītojamo panākumi basketbolā 

Sacensības Rezultāts 

Latvijas jaunatnes basketbola līgas čempionāts 2. divīzija Austrumi 

U-19 7.vieta  

U-17 8.vieta  

U-15 (meitenes) 7.vieta    

Latvijas jaunatnes basketbola līgas čempionāts MINI 

U-13 26.vieta   

U-13 (meitenes) 15.vieta   

Latvijas jaunatnes basketbola līgas “Kāruma kauss” 

U-11 37.vieta   

U-10 23.vieta   

Latvijas jaunatnes basketbola līgas čempionāts 2. divīzija Austrumi 

U-19  piedalās 

U-16  piedalās 

U-15  piedalās 

U-15 (meitenes) piedalās 

U-16 (meitenes)  piedalās 

U-14  piedalās 

Latvijas jaunatnes basketbola 

līgas čempionāts Persil  

piedalās 

U-12 piedalās 

U-13 (meitenes)  piedalās 

Latvijas jaunatnes basketbola līgas Kāruma kauss 

U-11 piedalās 

33. tabula 

Izglītojamo panākumi džudo 

Sacensības Norises vieta Rezultāts 

Latvijas meistarsacīkstes U-18 Rīga 5.v-1; 7.v-1 

Jaungada džudo turnīrs Carnikava 1.v-2; 2.v-4; 3.v.-1; 5.v.-1 

Latvijas meistarsacīkstes U-21 Rīga 3.v-1; 7.v-1 

Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas atklātais džudo turnīrs 

Rīga 1.v-2; 2.v-1; 3.v-2 

Starptautiskais džudo turnīrs 

„Saulkrasti – 2016” 

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

“Estonian Junior open” U-21 Tartu (Igaunija) 2.v-1; 5.v-1; 7.v.-1 

Džudo turnīrs „Sigulda 2016” Sigulda 1.v.-3; 2.v-7; 3.v-3; 5.v-3 

Latvijas meistarsacīkstes  

U-16 un U-14 

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

7.v.-2 

Džudo turnīrs „Voru Kevad 

2016” 

Veri (Igaunija) 1.v.-2; 2.v-1; 7.v-2 

VI Starptautiskajā džudo turnīrs 

“Džudo olimpiskās cerības” 

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

V Starptautiskais džudo turnīrs 

“Young Stars 2016” 

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

VII Starptautiskais “Dinamo 

džudo talantu kauss 2016” 

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

VII Starptautiskais džudo turnīra Saldus 2.v.-5; 3.v.-6; 7.v.-1 
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“Saldais Džudo 2016” 

V Starptautiskās džudo sacensības 

„KYODAI” 

Rīga 2.v.-2; 3.v.-3; 4.v.-1; 5.v.-4; 

7.v.-4 

Atklātās meistarsacīkstes 

“Atklātais paklājs” 

Ādaži 1.v.-2; 2.v.-4; 3.v.-7 

Starptautiskās džudo sacensības 

„Narva Cup 2016” 

Narva (Igaunija) 1.v-1; 2.v-1; 3.v-2; 7.v.-2 

II Starptautiskais džudo turnīrs 

“Gaujas Gulivera kauss 2016” 

Inčukalns 2.v.-3; 3.v.-3; 5.v.-1 

I Starptautiskais džudo turnīrs 

“Dinaburgas kauss 2016” 

Daugavpils 3.v.-3; 5.v.-1 

“Jelgavas atklātās 

meistarsacīkstēs džudo” 

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

5.v.-1 

Bērnu džudo festivāla “Lido – 

2016” 

Rīga 2.v.-4; 3.v.-4; 5.v.-2; 7.v.-3 

Kaimu KEERAK Starptautiskās 

bērnu džudo dienas 

Tartu (Igaunija) 1.v.-1; 2.v.-2; 3.v.-1; 5.v.-1; 

7.v.-2 

42. Starptautiskais Tartu atklātais 

čempionāts džudo 

Tartu (Igaunija) 1.v.-1; 2.v.-1; 3.v.-1 

“Panevēžio džudo čempionāts” Panevēža 

(Lietuva) 

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

XVI Ziemassvētku džudo turnīrs Alūksne 1.v.-1; 2.v.-3; 3.v.-5; 5.v-3; 

7.v.-2 

 

34. tabula 

Izglītojamo panākumi futbolā 

Sacensības Rezultāts 

Latvijas futbola federācijas Ziemeļaustrumu reģiona jaunatnes 

čempionāts telpu futbolā 

U-18 3. vieta 

U-16 6. vieta 

U-14 7. vieta 

U-9 7. vieta 

Latvijas futbola federācijas Ziemeļaustrumu reģiona jaunatnes 

čempionāts 

U-8 3. vieta 

U-9 4. vieta 

U-16 4. vieta 

U-18 6. vieta 

 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas 
 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 2015./2016. mācību gadā profesionālās 

ievirzes izglītību apguva 128 audzēkņi šādās programmās: 

1) Klavierspēle – 41 audzēknis; 

2) Ģitāras spēle – 10 audzēkņi; 

3) Kokles spēle – 7 audzēkņi; 

4) Flautas spēle – 5 audzēkņi; 
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5) Sitaminstrumentu spēle – 4 audzēkņi; 

6) Trompetes spēle – 3 audzēkņi; 

7) Vijoles spēle – 3 audzēkņi; 

8) Vizuāli plastiskā māksla – 55 audzēkņi. 

2016./2017. mācību gadu profesionālās ievirzes izglītības programmās izglītību iegūt 

uzsāka 134 audzēkņi: 

1) Klavierspēle – 48 audzēkņi; 

2) Kokles spēle – 8 audzēkņi; 

3) Flautas spēle – 4 audzēkņi; 

4) Sitaminstrumentu spēle – 2 audzēkņi; 

5) Trompetes spēle – 4 audzēkņi; 

6) Vijoles spēle – 3 audzēkņi; 

7) Vizuāli plastiskā māksla – 65 audzēkņi. 

 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņi pārskata gadā piedalījušies 

dažādos konkursos, gūstot gan labus rezultātus, gan nozīmīgu pieredzi mākslinieciskās 

izaugsmes veicināšanā, kā arī attīstot profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru. 

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu 

izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle” valsts konkursa II kārtā 

iegūta 7. vieta 3. vecuma grupā, bet izglītības programmā “Stīgu instrumentu spēle – kokles 

spēle” - 4. vieta 1. vecuma grupā. 

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņu valsts konkursa II kārtā izglītojamie piedalījušies, veidojot tematiskus 

darbus par tēmu “Putni”, tā attīstot audzēkņu telpisko izpratni, prasmes darbā ar keramikas 

materiāliem. 

Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkursā iegūta 2. vieta un 

pateicības par piedalīšanos. 

I jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “Mākslu duets” saņemti pateicības raksti 

par piedalīšanos. 

7. Starptautiskajā glezniecības un grafikas konkursā “Saules krasts” iegūta atzinība. 

Skolas profesionālās ievirzes programmu izglītojamie piedalījušies arī vairākos 

koncertos Jaunannā, Vidzemes reģiona kokļu mūzikas koncertā “Cik sen tas bija?” Cēsīs. 

  

Alūksnes Mūzikas skola 
 

 Pārskata gadā Alūksnes Mūzikas skolā realizētas 19 akreditētas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas, kurās mācības 2016. gada 1. septembrī uzsāka 261 audzēknis un 

interešu izglītības programmās - 30 audzēkņi. 

Izglītības process tika organizēts Alūksnē (216 audzēkņi), Apē (36 audzēkņi), 

Mālupes (10 audzēkņi) un Ziemeru pamatskolās (10 audzēkņi). 

2016./2017. mācību gada 1. septembrī skolā strādāja 29 profesionālās ievirzes 

izglītības pedagogi, no tiem pamatdarbā strādāja 24 skolotāji, kuri regulāri turpina savu 

profesionālo pilnveidi. 

Skolas audzēkņi un pedagogi turpināja radošās aktivitātes sekmīgi apliecināt dažādos 

reģionālos, valsts un starptautiskos konkursos. Tajos kā individuālie dalībnieki piedalījās 37 

skolas audzēkņi, tajā skaitā starptautiskajos konkursos – četri dalībnieki, valsts konkursa II 

kārtā - divi audzēkņi. 

 2016. gadā turpinājās skolas 70 gadu jubilejas koncertu cikls, kas sākās ar koncertiem 

2015. gada oktobrī un noslēdzās ar kokles spēles un kora klases audzēkņu un jubilejas cikla 
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izskaņas koncertiem – “Apstīgoju zelta kokli, nodziedāju skaņu dziesmu” 2016. gada janvārī 

un “Tu izvēlējies palikt…” februārī. 

 

 
33. attēls. Alūksnes Mūzikas skolas pedagogu kolektīvs pēc skolas 70 gadu jubilejas cikla 

noslēguma koncerta “Tu izvēlējies palikt…” 

 

35. tabula 

Izglītojamo nozīmīgākie panākumi 

Pasākums Rezultāts 

Dalība starptautiskos konkursos 

XXI Starptautiskais jauno pianistu konkurss 

Valmierā 

3 dalībnieki 

 

VI Arvīda Žilinska Starptautiskais jauno 

pianistu konkurss Jēkabpilī 

3 dalībnieki 

 

Kārļa Ozola IX Starptautiskais konkurss 

“Jaunais trompetists” Jēkabpilī 

I pakāpes diploms 

 

Dalība valsts konkursos 

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – 

akordeona spēle” audzēkņu valsts konkursa II kārta 

– reģionālais konkurss Cēsīs  

1 dalībnieks 

 

Dalība republikas konkursos 

XXI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu 

un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss 

Rīgā 

1 diploms 

Dalībnieka sertifikāts 8 

dalībniekiem  

II Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss 

“Rojas ritmi” 

3. vieta 

4 dalībnieki 

Dalība reģionālos un novadu konkursos 

Vidzemes reģiona mūzikas skolu kora klases 

audzēkņu solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes 

cīrulīši” Afrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā 

3. vieta (1) 

 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo 

ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 

festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” 

Cesvaines vidusskolā 

I pakāpe 

3 dalībnieki 

 

Jāņa Zābera piemiņai veltīts zēnu vokālistu Specbalva par labāko tautas 
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konkurss “Aiviekstes lakstīgalas” Meirānu Kalpaka 

pamatskolā 

dziesmas izpildījumu 

1 dalībnieks 

V Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu 

jauno izpildītāju konkurss Gaujienā 

17 dalībnieki 

1. vietas - 7 

2. vietas - 2 

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

XVI Vidzemes jauniešu kamerorķestru festivāls 

Alūksnes Kultūras centrā 

Piedalās: Cēsu, Madonas, 

Krimuldas - Limbažu, Valmieras 

kamerorķestri, Alūksnes un Valkas 

vijolnieku ansambļi 

Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu 

koncerts “Cik sen tas bija?” koncertzālē Cēsis 

Pateicība skolas absolventu 

koklētāju ansamblim 

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 90 

Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu un 

absolventu koncerts Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 

2 pedagogi 

Vidzemes reģiona mūzikas skolu izglītības 

programmas “Klavierspēle” vecāko klašu  

audzēkņu koncerts Cēsīs 

4 dalībnieki 

 

Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un kolektīvi pārskata gadā piedalījušies dažādos 

koncertos un pasākumos Alūksnē un novada pagastos, Apē, Cēsīs, Rīgā. Sagatavotas divas 

tematiskās muzikālās pēcpusdienas “Raimondam Paulam 80” un “Skaista mana tēvu zeme”. 

Par tradīciju jau kļuvuši Ziemassvētku koncerti Alūksnē “Caur debess gaismas pieskārienu” 

un Apē “Skanīgā pastkarte”, kā arī pedagogu klašu vakari gada nogalē. 

Vasarā skolas audzēkņi tradicionāli piedalījušies bērnu un jauniešu radošajā nometnē 

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

(Madonā). 

Skolā ir labas un noturīgas kolektīvās muzicēšanas tradīcijas. Ar labiem radošā darba 

rezultātiem darbojas kora klases ansamblis (vad. I. PILSKALNE), interešu izglītības 

programmu vokālais ansamblis (vad. L. BERKULE), koklētāju ansamblis (vad. 

I. KALNIŅA), vijolnieku ansambļi - jaunākās un vecākās grupas (vad. I. PETRIKALNE, 

D. GRISE), dažādu sastāvu pūšaminstrumentu (viendabīgie, jauktie) ansambļi (vad. 

S. LĪVIŅŠ, U. MŪRNIEKS, Z. KRŪMIŅŠ, S. KUBULIŅA), sitaminstrumentu ansambļi 

(vad. M. KALNIŅŠ), klavieru dueti. Ar izciliem panākumiem skolas pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu klases audzēkņi darbojas Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 

orķestrī (vad. S. LĪVIŅŠ). 

 

Alūksnes Mākslas skola 
 

Alūksnes Mākslas skola pārskata gadā īstenojusi licencētu profesionālās ievirzes 

septiņgadīgo izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, interešu izglītības 

programmas “Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem”, “Vizuāli plastiskā māksla 

sākumskolas vecumā”, “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”. 

2016. gada 1. septembrī skolā mācības uzsāka 97 audzēkņi profesionālās ievirzes 

izglītības programmā un 89 audzēkņi interešu izglītības programmās. 

Pārskata gadā veiksmīgi veikta izglītības iestādes akreditācija un saņemta 

maksimālais akreditācijas termiņš – seši gadi, līdz 2022. gada 1. martam. 

   Skolu 2016. gadā absolvēja un apliecības par mākslas profesionālās ievirzes izglītības 

apguvi saņēma 12 mākslas skolas audzēkņi. Viena audzēkne turpina mācības Rēzeknes 

Dizaina un mākslas vidusskolā. 
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34. attēls. Alūksnes Mākslas skolas izlaidums 2016. gadā 

 

Alūksnes Mākslas skolas izglītojamie piedalījušies vairākos konkursos, gūstot 

atzīstamus rezultātus. Konkursā „Mana novada dārgakmens - jaunā būve” 4. - 6. klašu grupā 

iegūta atzinība 4. - 6. klašu grupā. 

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu 

izstādē - konkursā „Manas mājas Vidzemē” skolas pedagoģe Rita BALANE ieguvusi II 

pakāpes diplomu. 

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas 

programmu audzēkņu valsts konkursā „No tēla līdz dizainam” III kārtā piedalījās četri 

audzēkņi. Interešu izglītības programmas audzēkņi piedalījušies Dabas aizsardzības 

pārvaldes radošo darbu konkursā “Iepazīsim lielo ceļotāju - mazo gulbi”, atzinības par dalību 

konkursā saņēmuši seši audzēkņi. 

Interešu izglītības programmas izglītojamie piedalījušies Latvijas mākslas skolu 

audzēkņu grafikas darbu konkursā “Siguldas līnija”, kur iegūta viena 3. vieta un divas 

atzinības par veiksmīgu dalību. 

Vasaras plenēra ietvaros 2016. gada jūnijā audzēkņi devušies trīs dienu izglītojošā 

mācību ekskursijā uz Kurzemi, kuras laikā izglītojamie iepazinās ar Pedvāles Brīvdabas 

mākslas muzeju, Piejūras parku, Reņķa dārzu, vecpilsētu un ostu Ventspilī, Ventspils 

Mākslas skolu, jūras stāvkrastu Jūrkalnē, vecpilsētu un Ventas rumbu Kuldīgā, Jaunmoku 

pili Tukuma novadā. 

Skolā tiek organizētas profesionālu mākslinieku un audzēkņu darbu izstādes. Janvārī 

notikusi tikšanās ar mākslinieci Elitu PATMALNIECI. Februārī un martā skolā bijusi 

skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstāde “Pārāk tālu rietumos ir 

austrumi” un organizēta tikšanās ar Latvijas Mākslas akadēmijas prorektoru profesoru 

Kristapu ZARIŅU un studentēm Lindu BĒRZIŅU un Elīnu VĪTOLU. Aprīlī un maijā, 

pieminot mākslinieci Dzidru EZERGAILI, notikusi viņas 90. dzimšanas dienai veltīta izstāde 

“Saules rotaļas”. 
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No jūnija līdz septembrim skola skatāma 2016. gada absolventu darbu izstāde, no 

septembra līdz novembrim - Ojāra, Anitas un Līgas VĒLIŅU darbu izstāde “ET TRES 

UNUM EST”, no novembra līdz janvārim - Profesionālās izglītības kompetences centra 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītojamo glezniecības mācību darbu izstāde “Klusā 

daba”. 

Sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, Alūksnes Mākslas skolas 

izglītojamo darbu izstādes bijušas apskatāmas Balvu Mākslas skolā, Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijā, audzēkņi piedalījušies biedrības “Ziemerpils” rīkotajā laikmetīgās Mākslas 

plenērā Ziemeru muižā, radošajās darbnīcās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

starptautiskās konferences “Satikšanās gaismas tiltos” laikā. 

Alūksnes Mākslas skolas pedagogi mācību gada laikā regulāri papildinājuši savas 

profesionālās zināšanas, piedalījušies Vidzemes novadu mākslinieku izstādēs. 

 

Pedagogu tālākizglītība 

 

 Alūksnes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi pārskata gadā 

apmeklējuši tālākizglītības programmas. Pārskats par tām aplūkojams 35. tabulā. 

 

35. tabula 

Pārskats par pedagogu tālākizglītības programmām 

Kursu nosaukums Stundu 

skaits  

Pedagogu 

skaits 

Finansējums 

A programma “Pētniecisko 

laboratorijas darbu izstrāde un 

vērtēšana fizikā pamatskolā un 

vidusskolā” 

24 18 Pašvaldība  

A programma “Skolotāju 

pētnieciskās kompetences 

pilnveidošana mācību procesā 

vēsturē, ekonomikā, ģeogrāfijā” 

24 28 Pašvaldība  

A programma “Mācību satura un 

mācību metožu aktualitātes 

mājturībā un tehnoloģijās” 

12 24 Pašvaldība 

A programma “Iekļaujošās 

izglītības aspekti darbā ar 

izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām” 

36 30 Pašvaldība + pašfinansējums 

A programma “Eksperimentālā 

ķīmijas metodes pamatizglītībā un 

vidējā izglītībā: saturs un 

daudzveidīga izziņas aktivitāti 

rosinoša mācību procesa metodika” 

24 13 Pašvaldība 

A programma “Mūsdienu mācību 

procesa daudzveidība  

mācību procesa pilnveidošanā 

angļu valodā” 

12 24 Pašvaldība  

A programma “Speciālo zināšanu 

programma bērnu tiesību 

aizsardzības jomā” 

8 54 Pašvaldība  

A programma “Inovatīvas 26 20 Pašvaldība  
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informācijas un daudzveidīgu 

mācību metožu izmantošana 

mūzikas stundās un ārpusklases 

nodarbībā” 

A programma „Sensomotoriku 

attīstošo un pētniecisko mācību 

metožu izmantošana rokdarbu, 

mājturības un tehnoloģiju stundās, 

interešu izglītības nodarbībās” 

14 22 Pašvaldība + pašfinansējums 

A programma sociālo zinību 

skolotājiem un klašu audzinātājiem 

„Klasē jauns skolēns – problēmas 

un risinājumi” 

6 36 Pašvaldība + pašfinansējums 

A programma „Skolēnu 

lasītprasmes pilnveide latviešu 

valodas un literatūras stundās 

pamatskolā un vidusskolā” 

18 27 Pašvaldība + pašfinansējums 

A programma pedagogiem 

“Pasaule tīmeklī. Interneta 

lietošana 5. - 9. klašu skolēniem” 

6 20 Valsts + pašvaldība 

A programma pedagogiem “Vaifija 

skola. Interneta lietošana 

pirmsskolas vecuma bērniem” 

6 29 Valsts + pašvaldība 

 

Pedagogu atbalstam pārskata gadā novadā darbojās 18 mācību priekšmetu un jomu 

metodiskās apvienības. 

 

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2016. gadā 

 

Pārskata gada Alūksnes novada pašvaldība apstiprināja 10 nometņu projektu 

pieteikumus, kas aplūkojami 36. tabulā. 

 

36. tabula 

Pārskats par 2016. gadā pašvaldības atbalstītajām vasaras nometnēm 

Projekta iesniedzējs Nometnes 

nosaukums 

Dalībnieku 

skaits 

Pašvaldības 

līdzfinansējums, 

EUR  

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

 

“Copes lietas 4” 

6. - 10. jūnijs 

22 1 000 

Malienas pamatskola 

 

“Mazais cinītis” 

13. - 17. jūnijs 

20 704 

Bejas pamatskola 

 

“Raibā nedēļa” 

13. - 17. jūnijs 

30 993 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

 

“Velovasara” 

15. - 17. jūnijs 

22 994 
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Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

 

“Pludmales volejbola 

skoliņa” 

27. jūnijs - 1. jūlijs 

30 750 

 

Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

 

“Pludmales volejbola 

skoliņa. Augam!” 

4. - 8. jūlijs 

30 750 

 

Pededzes pamatskola 

 

“Pirātu dārgumi” 

8. - 12. augusts 

20 584 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs  

 

“Sveiks, Pasaku 

Zaķi!” 

22. - 26. augusts 

25 1 000 

Liepnas 

internātpamatskolas 

un skolēnu ģimeņu 

atbalsta biedrība 

“Zili brīnumi” 

13. - 17. jūnijs 

 

20 969 

Alūksnes evaņģēliski 

luteriskā draudze 

“Ceļš (Kopā)” 

12. - 16. jūlijs 

20 992 

 Kopā  239 8 736 EUR  

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 

 

2016. gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3. pakāpei pieteicās četri 

pedagogi. Pakāpi ieguva divi pedagogi (pirmsskolas izglītības skolotāji), pārējie divi 

pedagogi novērtēšanas procesu atteica. 

  

Valsts budžeta mērķdotācija Alūksnes novada izglītības iestādēm 

 

37. tabula 

Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms 

 

 

 

 

2014. 

gadā 

EUR 

 

2015.gadā 

EUR 

2016. 

gadā 

EUR 

Interešu izglītības programmu un sporta 

skolu pedagogu daļējai darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

 

92 322 

 

 

89 305 

 

 

93 534 

Pašvaldību speciālajām pirmsskolas 

iestādēm, internātskolām, sanatorijas tipa 

internātskolām, speciālajām 

internātskolām bērniem ar fiziskās un 

garīgās attīstības traucējumiem 

KOPĀ: 

 

t.sk. pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

 

 

 

 

917 616 

 

 

 

 

 

 

 

 

990 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

863 646 
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iemaksām 

 

t.sk. pārējiem izdevumi  

453 324 

 

464 292 

503 300 

 

487 080 

468 010 

 

395 636 

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

 

 

2 128 348 

 

 

 

2 118 688 

 

 

 

2 115 474 

Pašvaldību izglītības iestādes piecgadīgo 

un sešgadīgo bērnu nodarbināto pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksām 

 

 

 

201 744 

 

 

 

230 484 

 

 

 

209 196 

 

38. tabula 

Pašvaldības pamata un vidējās izglītības iestādēs  

nodarbināto pedagogu likmju skaits (mērķdotācijas finansējums) 

Rādītājs 2014. gads 

 

 

2015. gads 2016. gads 

Izglītības iestāžu vadītāji 14,000 14,00 9,892 

Vadītāju vietnieki  10,485 9,965 5,224 

Izglītības metodiķis  - - - 

Mācību priekšmetu skolotāji  236,042 228,995 157,546 

Pārējie pedagogi 13,116 9,962 5,425 

Likmju skaits pavisam 

KOPĀ 

273,643 262,922 178,087 

 

39. tabula 

Pašvaldības izglītības iestādēs nodarbināto likmju skaits  

interešu izglītības programmās (mērķdotācijas finansējums) 

Rādītājs 2014. gads 2015. gads 2016. gads 

Izglītības metodiķi 1,00 1,00 - 

Pedagogi 13,277 13,090 9,762 

 

40. tabula 

Pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu apmācībā 

nodarbināto pedagogu likmju skaits (mērķdotācijas finansējums) 

Rādītājs 2014. 

gads 

2015. 

gads 

2016. gads 

Pedagogi 32,556 35,578 21,664 

 

41. tabula 

Pašvaldības speciālās izglītības iestādēs, speciālās izglītības grupās un 

internātpamatskolā nodarbināto pedagogu likmju skaits (mērķdotācijas finansējums) 

Rādītājs 2014. gads 2015. gads 2016. gads 

Vadītāji  3,000 3,00 3,00 

Vadītāju vietnieki 2,00 2,00 2,00 

Mācību priekšmetu skolotāji, 

pārējie pedagogi 

65,891 60,148 34,226 
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Savstarpējie norēķini par pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 

 

42. tabula 

Pārskats par Alūksnes novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem 

par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 

 

 

 

 

Citos novados 

deklarēto audzēkņu 

skaits, kuri apmeklē 

Alūksnes novada 

izglītības iestādes 

Alūksnes novadā 

deklarēto audzēkņu 

skaits, kuri apmeklē 

citu novadu izglītības 

iestādes 
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Noslēgto līgumu 

skaits ar pašvaldībām 

40 38 51 33 34 37 

Pirmsskolas vecuma 

bērni 

31 50 39 28 33 29 

1. - 9. klašu audzēkņi 41 38 53 69 68 61 

10. - 12. klašu 

audzēkņi 

39 44 30 42 55 64 

Kopējais audzēkņu 

skaits 

111 132 122 139 156 154 

 

43. tabula 

Izdevumi un ieņēmumu par savstarpējiem norēķiniem 

par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem salīdzinājums 

Gads Ieņēmumi EUR Izdevumi EUR Starpība 

2014. 94 416 133 186 38 770 

2015. 104 263 131 640 27 377 

2016. 110 205 167 591 57 386 
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9.  Kultūra 
 

2016. gads kultūrā bija notikumiem bagāts, kopumā uz kultūras iestāžu 

organizētajiem pasākumiem, aktivitātēm, izstādēm pulcējot vairāk kā 100 000 apmeklētāju. 

2016. gada 28. maijā Alūksnē notika Vidzemes un Latgales jaukto koru un pūtēju 

orķestru svētki, kuros piedalījās 82 kori ar 2000 un 24 pūtēju orķestri ar 600 dalībniekiem. 

 

 
35. attēls. Maijā Alūksnē notika Vidzemes un Latgales jaukto koru un pūtēju orķestru svētki 

 

21. maijā jau tradicionāli arī Alūksnes novadā tika svinēta Muzeju nakts. Pārskata 

gadā tā bija veltīta tēmai “Durvis”. Alūksnes novadā tā bija īpaši veltīta jubilāram, 

novadniekam Jānim GRESTEM viņa 120. jubilejā. 

Atbalstot seniorus, jau otru gadu sadarbībā ar Alūksnes pensionāru biedrību 

“Sudrabs” Alūksnes Pilssalā norisinājās senioru Sporta diena, uz kuru bija aicināti visi 

novada un arī blakus novadu seniori. 

18. jūnijā Alūksnē notika Zušu festivāls. Šajā dienā norisinājās arī Alūksnes un Apes 

novada deju kolektīvu svētki ar deju uzvedumu “Precinieki nāk”, kas veidots pēc Rūdolfa 

BLAUMAŅA lugas “Īsa pamācība mīlēšanā” motīviem. 

Augustā, kā ik gadu, centrālais un galvenais vasaras notikums bija Alūksnes pilsētas 

svētki “Iemīlies Alūksnē”. 

10. septembrī plašāk nekā citkārt organizēts Gaisa balonu festivāls Alūksnē, kas 

notika vienā dienā ar Pļaujas svētkiem Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā. 

Pļaujas svētki atzīmēja savu jubileju, jo tieši pirms 30 gadiem muzeja dibinātājs Viktors 

Ķirps iecerēja un izloloja pirmos svētkus, kas kļuva par nozīmīgu un noturīgu tradīciju. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība izsludināja novadpētniecības konkursu 

“Latvijai 100” ar tēmu “Tradīcijas”. Konkursā iesniegti 18 pētnieciskie darbi. 

Novada amatiermākslas kolektīviem 2016. gads bija aktīvs un pasākumiem bagāts 

gan novadā, gan ārpus tā robežām. Vokālie ansambļi piedalījās reģionālajās skatēs Balvos un 

Gulbenē, kori - Alūksnes, Balvu un Gulbenes koru apriņķa koru skatē Alūksnē 4. maijā, deju 

kolektīvu skate Alūksnē notika 16. aprīlī, savukārt teātriem - 26. novembrī. Pirmo reizi 

10. aprīlī organizēta skate arī netradicionālo deju kolektīviem. 

Atšķirībā no novada pagastu kultūras iestādēm, kur lielākā daļa pasākumu veidoti 

sadarbībā ar amatiermākslas kolektīviem, Alūksnes Kultūras centrs vairāk strādāja pie 
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profesionālās mākslas piedāvājuma nodrošināšanas. 21. februārī Alūksnes Kultūras centrs 

organizēja pirmo starptautisko deju festivālu “Alūksnes ziema”, kurā piedalījās deju 

kolektīvi no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Latvijas. 

Alūksnes Mūzikas skola februārī noslēdza savu jubilejas ciklu un 13. februārī notika 

jubilejas koncertu cikla noslēguma koncerts, kurā piedalījās gan audzēkņi, gan pedagogi un 

absolventi. 

13. martā Pededzē 50. reizi notika tradicionālās krievu Meteņdienas jeb Masļeņicas 

svinības.  

 

 
36. attēls. Pededzē 50. reizi notika tradicionālās krievu Meteņdienas jeb Masļeņicas svinības 

 

Pārskata gadā jaunu un interesantu pasākumu ciklu sāka rīkot Jaunlaicenes tautas 

nams – “Danču vakarus” vairākās tūrēs, kas jau kļuvis par jauku tradīciju pagastā. 

Nozīmīgākie notikumi kultūras jomā novadā bija arī Mālupes muižas kunga ēkas 

165. jubilejas svinības, Alsviķu, Liepnas, Pededzes, Mārkalnes un Zeltiņu pagastu svētki, 

tradicionālās Igauņu dienas kopā ar “Pārgājienu ar garšu” Veclaicenē. 

Kultūras nozares nozīme novada attīstībā, atpazīstamības veicināšanā un dzīves 

kvalitātes uzlabošanā ir ļoti svarīga, tāpēc februārī notika pasākums “Gada balva kultūrā un 

sportā”, kurā tika pasniegtas sešas gada balvas par ieguldījumu šajā nozarē. 

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Alūksnē tika organizēts iedzīvotāju kultūras 

forums “Latvijai 100”. 

2016. gadā Alūksnes novada pašvaldības organizētajā kultūras un kultūrizglītības 

iestāžu projektu konkursā atbalstīti septiņi projekti, piešķirot tiem 5000 EUR finansējumu. 

9.1. Tautas, kultūras, saieta nami 

 

Pārskata gadā Alūksnes novadā pilnu sezonu darbojās Alūksnes Kultūras centrs un 

tautas/kultūras/saieta nami 14 novada pagastos. 

44. tabulā aplūkojams pasākumu un apmeklētāju skaits Alūksnes novada tautas, 

kultūras un saieta namos. 
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44. tabula 

Apmeklētāju un pasākumu skaits kultūras/tautas/saieta namos 

Iestāde/norises 

  

Pašu 

organizēto 

pasākumu 

skaits 

Tai 

skaitā 

maksas 

norises 

Tai  

skaitā 

bezmaksas 

norises 

Apmeklētāji  

  

Tai skaitā 

maksas  

apmeklētāji 

Tai skaitā 

bezmaksas 

apmeklētāji 

Alsviķu 

kultūras nams 63 21 42 3 389 1 029 2 360 

Alūksnes 

Kultūras centrs 234 98 136 45 396 23 809 21 587 

Annas pagasta 

kultūras nams 33 9 24 1 483 455 1 028 

Ilzenes SKIIM 

centrs “Dailes” 20 8 12 1 383 727 656 

Kolberģa 

tautas nams 47 17 30 2 922 750 2 172 

Jaunannas 

tautas nams 63 11 52 3 202 898 2 304 

Jaunlaicenes 

tautas nams 46 19 27 2 636 1 197 1 439 

Liepnas tautas 

nams 37 12 25 2 132 549 1 583 

Malienas 

tautas nams 20 6 14 1 483 288 1 195 

Mālupes Saieta 

nams 39 14 25 2 403 861 1 542 

Mārkalnes 

tautas nams 50 12 38 1 873 310 1 563 

Pededzes 

tautas nams 62 10 52 5 785 626 5 159 

Veclaicenes 

tautas nams 42 4 38 4 645 270 4 375 

Zeltiņu tautas 

nams 60 16 44 2 955 870 2 085 

Ziemeru tautas 

nams 51 16 35 2 873 1 540 1 333 

Kopā 867 273 594 84 560 34 179 50 381 

 

45. tabula 

 Alūksnes novada iedzīvotāju iesaistīšanās amatiermākslas kolektīvos  

Iestāde 

Kopā 

2016 

Pieaugušo 

kolektīvi 

Bērnu 

kolektīvi 

Interešu 

klubi 

Dalībnieki 

kopā 

Alsviķu kultūras nams 8 6 2 2 117 

Alūksnes Kultūras 

centrs 8 8 0 0 255 

Annas pagasta kultūras 

nams 3 3 0 0 24 

Ilzenes SKIIM centrs 

“Dailes” 2 2 0 0 15 
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 Kolberģa tautas nams 10 9 2 0 137 

Jaunannas tautas nams 10 6 4 4 151 

Jaunlaicenes tautas 

nams 4 4 0 0 39 

Liepnas tautas nams 6 5 1 0 77 

Malienas tautas nams 3 3 0 0 39 

Mālupes Saieta nams 3 3 0 0 35 

Mārkalnes tautas nams 1 7 0 0 7 

Pededzes tautas nams 5 4 1 0 70 

Veclaicenes tautas 

nams 5 5 0 0 43 

Zeltiņu tautas nams 6 6 0 2 59 

Ziemeru tautas nams 6 4 1 1 100 

Kopā 80 75 11 9 1 168 

 

9.2. Bibliotēkas 

 

2016. gadā notika 17 Alūksnes novada bibliotēku akreditācija, visas bibliotēkas 

akreditētas un ieguvušas vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. Akreditācijas komisijas 

galvenie ieteikumi: turpināt darbu pie krājumu kvalitātes uzlabošanas, atteikties no atsevišķu 

bibliotekārā darba procesu dublēšanas, novadpētniecības jomā - iesaistīties reģiona 

novadpētniecības datu bāzes veidošanā, turpināt uzlabot telpu funkcionālo iekārtojumu, 

aprīkojumu, izvietot norādes, divās bibliotēkās veikt kosmētisko remontu. Bibliotēku 

darbinieku informācijas meklēšanas prasmes novērtētas kā labas. Uzsākta akreditācijas 

ieteikumu izpilde. 

Samazinoties faktiskajam iedzīvotāju skaitam apkalpojamajā teritorijā, nedaudz sarūk 

arī bibliotēkās reģistrēto lietotāju un apmeklētāju skaits, kā arī  izsniegums. Alūksnes novada 

pašvaldības publiskajās bibliotēkās kā pastāvīgi lietotāji ir reģistrēti 5 350 iedzīvotāji, kas ir 

par 2,8% mazāk nekā 2015. gadā. Bibliotēku fiziskais apmeklējumu skaits 2016. gadā bijis 

85 315 (mīnus 10%), izsniegums – 148 811 vienības (mīnus 9%), virtuālais apmeklējums – 

31 694 (bibliotēku profilu Latvijas Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv apmeklējumi un 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietnes www.albibl.lv apmeklējums). No visiem 

bibliotēku lietotājiem 34% pārskata gadā bijuši bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, bet 

izsniegums šajā mērķauditorijā tikai 20%. 

Veikti remontdarbi bibliotēku ēkā un telpās. Alsviķu bibliotēkas ēkai, kurā atrodas arī 

kultūras nams, veikta griestu siltināšana, tādējādi uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Ilzenes 

bibliotēka pārvietota uz pamatskolas ēku, veikts jauno telpu kosmētiskais remonts. Atskaites 

periodā piecās bibliotēkās veikti sīki kosmētiskie remonti (atjaunots sienu, griestu krāsojums, 

grīdas segums, uzlabots apgaismojums u.c.). 

2016. gadā Alūksnes novada pašvaldība savu iespēju robežās atbalstījusi bibliotēkas 

datoru iegādē, nepieciešamības gadījumā - esošās datortehnikas remonta nodrošināšanā. 

Atskaites periodā par pašvaldības finansējumu iegādāti divi datori: Bejas bibliotēkā 

portatīvais dators, Jaunlaicenes bibliotēkā viens dators darbiniekam. Darbinieku 

datortehnikas stāvoklis bibliotēkās vērtējams kā labs, lietotājiem domātās datortehnikas 

stāvoklis - apmierinošs. 

Lai nodrošinātu bibliotēku apmeklētājiem kvalitatīvus datorpakalpojumus, trīs 

Alūksnes novada bibliotēkas - Alūksnē, Annas un Liepnas pagastos - iesaistījās SIA “Telia 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.albibl.lv/
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Latvija” sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru organizētajā pilotprojektā 

“Kulturāls mākoņpiedāvājums”, kura ietvaros lietotāji varēja izmantot katrā bibliotēkā trīs 

lietotāju virtuālās darbvirsmas - izmantot virtuālo Windows 8 vidi, Microsoft Office 2013, 

Tildes biroju, internetpārlūkus u.c. lietojumprogrammas, tas ir, datoros tika uzinstalēta 

programma CloudDesctop, kas ļāva lietotājiem izmantot Rīgā esošu serveru skaitļošanas 

jaudu. 

Joprojām priekšroku bibliotēku apmeklētāji dod tradicionālajiem pakalpojumiem – 

iespieddarbu un citu materiālu saņemšanai/nodošanai līdzņemšanai, preses lasīšanai, 

pasākumu apmeklējumiem. Lai radītu pieprasījumu pēc jauniem, mūsdienīgiem 

pakalpojumiem, bibliotēkai jāpilnveido apmeklētāju izglītošana, informācijpratība. 

Apmeklētājiem uz vietas bibliotēkā sniedz konsultācijas par datoru, interneta lietošanu. Tie ir 

jautājumi par internetbankas izmantošanu, satiksmes noteikumu apguvi, Skype lietošanu, 

Avio biļešu iegāde, dažādas informācijas meklēšana, televīzijas kanālu meklēšana u.c. 

Pārskata gadā gandrīz visās bibliotēkās tika sniegtas Lauku atbalsta dienesta 

darbinieku konsultācijas lauksaimniekiem par elektronisko pieteikšanos platību 

maksājumiem. 

Pakalpojumu pieejamību veicina faktors, ka visas 22 publiskās bibliotēkas ir 

ievadījušas savus krājumus informācijas sistēmā “ALISE”, līdz ar to visi izdevumi ir 

redzami Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. Tajā atspoguļots 

arī Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēkas grāmatu krājums, daļēji arī Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēkas krājums. Kopējais ierakstu skaits elektroniskajā 

kopkatalogā ~ 40 774, ziņas par ~ 161 948 eksemplāriem. 2016. gadā katalogam pievienoti 

1274 ieraksti. 2016. gadā fiksēti 46 588 kopkataloga virtuālie apmeklējumi, no tiem - 462 

veikuši autentificētie lietotāji. 

Visas 18 Alūksnes novada publiskās bibliotēkas veic lietotāju automatizēto 

apkalpošanu. 2016. gadā pilnveidota pakalpojumu pieejamība novada pagastu bibliotēkās, 

izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas. 

13 bibliotēkas iesaistījušās VKKF finansētajā lasīšanas veicināšanas programmā 

“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”: deviņas publiskās bibliotēkas - Alūksnes, Alsviķu, Ilzenes, 

Jaunannas, Liepnas, Mālupes, Māriņkalna, Pededzes, Zeltiņu un četru skolu - Malienas 

pamatskolas, Strautiņu pamatskolas un Alūksnes novada vidusskolas un Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēkas. 

 

9.3. Muzeji 

 

Alūksnes novadā 2016. gadā darbojās trīs akreditētie muzeji – Alūksnes muzejs, 

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

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

Zeltiņu muzejs. 

 

Alūksnes muzejā pārskata gada beigās reģistrētais kopējais krājuma vienību skaits 

bija 44 719. No tām pārskata gadā iegūtas 470 vienības. 62 krājuma vienības 2016. gadā 

konservētas un restaurētas. Alūksnes muzeja darbinieki 2016. gadā strādājuši ar piecām 

pētnieciskā darba tēmām, sagatavoti un publicēti trīs pētnieciskie raksti. 

Apmeklējumu skaits, saskaņā ar Kultūrkartes uzskaites prasībām, 2016. Gadā 

Alūksnes muzejā sasniedzis 32 630, muzeju apmeklējušo personu skaits – 6 863. Muzeja 

darbinieki pārskata gadā apmeklētājiem novadījuši 95 ekskursijas, 41 muzejpedagoģisko 

programmu, notikušas deviņas lekcijas un 49 citi tematiskie pasākumi. 
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Pārskata gadā Alūksnes muzejā bijušas četras pastāvīgās ekspozīcijas, 25 izstādes, 

ārpus muzeja bijušas skatāmas divas izstādes. 

2016. gadā Alūksnes muzeja darbinieki sagatavojuši sešus projektus, no kuriem 

atbalstīti trīs. Kopējais projektos piešķirtais finansējums sasniedzis 7 500 EUR. 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 2016. gadā no jauna iegūtas 170 

krājuma vienības, līdz ar to kopējais krājuma vienību skaits pārskata gada beigās sasniedzis 

5 371. 

Muzeja darbinieki 2016. gadā veikuši pētniecisko darbu par septiņām tēmām.  

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju pārskata gadā apmeklējušas 6 593 personas, 

muzeja darbinieki vadījuši 43 ekskursijas, notikušas 36 muzejpedagoģisko programmu 

nodarbības, kā arī deviņi citi tematiskie pasākumi. Pārskata gadā muzejā bijušas divas 

pastāvīgās ekspozīcijas un deviņas izstādes. 

Pārskata gadā muzejs sagatavojis piecus projektus, no kuriem saņēmuši atbalstu, 

piesaistot iestādei 2 100 EUR finansējumu. 

 

 
37. attēls. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā pārskata gadā svinēja 

 Pļaujas svētku trīsdesmitgadi 

 

Jaunlaicenes muižas muzejā 2016. gada beigās bija 3 444 krājuma vienības. Gada 

laikā krājums papildināts ar 167 vienībām. 

Muzeja darbinieki veikuši pētniecisko darbu par 10 tēmām. Gada laikā muzeja 

apmeklējumu skaits (saskaņā ar Kultūrkartes uzskaites prasībām) sasniedzis 6 721, bet 

muzeju apmeklējušo personu skaits bijis 5014. Apmeklētājiem novadītas 24 ekskursijas, 117 

muzejpedagogisko programmu nodarbības un notikuši 14 citi tematiski pasākumi. 

Muzejā pārskata gadā bija apskatāmas divas pastāvīgās ekspozīcijas un divas 

izstādes. 

 

Bejas novadpētniecības centrā pārskata gadā bijuši 1 997 apmeklētāji un 

apmeklējumi, notikušas 58 ekskursijas, 14 muzejpedagoģiskās programmas, 40 citi tematiski 

pasākumi. Pastāvīgās ekspozīcijas centrā pārskata gadā bija sešas, izstādes – piecas. Bejas 

novadpētniecības muzejs pārskata gadā sagatavojis trīs projektus, no tiem divi atbalstīti, 

piešķirot 1 645 EUR finansējumu. Veikts pētnieciskais darbs par deviņām tēmām, notikušas 

12 ekspedīcijas. Krājuma vienību skaits pārskata gada beigās – 1 142, tai skaitā 287 iegūtas 

2016. gadā. 
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Zeltiņu muzejā pārskata gadā apmeklējumu un apmeklētāju skaits sasniedzis 2 688, 

notikušas 63 ekskursijas, astoņi citi tematiski pasākumi. Muzejā pārskata gadā bija 

aplūkojamas četras pastāvīgās ekspozīcijas un 7 izstādes. Ārpus muzeja atklātas divas 

ekspozīcijas. Pārskata gadā muzejam atbalstīts viens projekts un veikts pētnieciskais darbs 

par vienu tēmu. Muzejs 2016. gadā turpinājis veikt krājuma vienību uzskaiti, 54 vienības 

iegūtas no jauna. 

 

Veclaicenes muzejā pārskata gada beigās bija 3 079 krājuma vienības, no kurām 15 

iegūtas 2016. gadā. Gada laikā muzeja apmeklējumu un apmeklētāju skaits sasniedza 1 640. 

Apmeklētajiem novadītas 35 ekskursijas, notikuši septiņi citi tematiski pasākumi. Pārskata 

gadā muzeja apmeklētājiem bija skatāma viena pastāvīgā ekspozīcija un četras izstādes. 

 

Pededzes muzeja apmeklējumu un apmeklētāju skaits 2016. gadā bija 1 785. Pārskata 

gadā notikušas 39 ekskursijas, īstenotas piecas muzejpedagoģisko programmu norises, 

notikuši septiņi citi tematiski pasākumi, bijušas skatāmas divas pastāvīgās ekspozīcijas un 

trīs izstādes, savukārt viena izstādes bija aplūkojama ārpus muzeja. Līdz pārskata gada 

beigām muzejā reģistrētas 315 krājuma vienības, 42 no tām iegūtas 2016. gadā. Notikusi 

viena ekspedīcija un veikts pētnieciskais darbs par vienu tēmu.  
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10.  Tūrisms 
 

Alūksnes Tūrisma informācijas centra darbība aktīvajā tūrisma sezonā nodrošināta 

septiņas dienas nedēļā. Tempļakalna klientu paviljona darbība nodrošināta sezonas laikā, 

vienlaikus realizējot projektu pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” 

ietvaros. 

Pārskata gadā izstrādāta Alūksnes suvenīru dizaina stratēģija. To tirdzniecība 

nodrošināta Tūrisma informācijas centrā un apmeklētāju paviljonā Tempļakalna parkā.  

Veikta portāla www.visitaluksne.lv administrēšana četru valodu versijās - latviešu, 

krievu, angļu un igauņu, kā arī tūrisma informācijas sociālo tīklu administrēšana: 

facebook.com/Aluksnetourism, draugiem.lv/aluksne.tourism, twitter.com/AluksneTourism, 

instagram.com/visitaluksne. 

Pārskata gadā Tūrisma informācijas centra darbinieki pieņēmuši, izstrādājuši un 

saskaņojuši 128 grupu, kolektīvos un privātos ekskursiju maršrutus. 

2016. gadā sagatavoti un izdoti vairāki informatīvie materiāli: tūrisma karte 

“Vidzemes šosejas pieturas” piecās valodās (latviešu, krievu, angļu, igauņu un lietuviešu), 

Alūksnes pilsētas karte trīs valodās (latviešu, angļu un krievu), lielāko kultūras un sporta 

pasākumu gada plāns četrās valodās (latviešu, angļu, krievu un igauņu), informācija par 

skatu torni, velo karte ”Apkārt Alūksnes ezeram”, aizsargājamā ainavu apvidus „Veclaicene” 

tūrisma karte trīs valodās (latviešu, angļu un igauņu). 

Pārskata gadā Tūrisma informācijas centra darbinieki sagatavojuši iespiešanai 

Alūksnes kalendāru 2017. gadam, piedalījušies tūrisma kartes “Vidzeme” sagatavošanā, 

sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju, informācijas atjaunošanā auto ceļvedī “Alūksne 

24”. Izgatavotas lielformāta stendu izdrukas pie Tūrisma informācijas centra, stacijas 

laukumā un atjaunoti četri stendu pasākumu plāni pie novada robežām. Alūksnes Tūrisma 

informācijas centrs pārskata gadā piedalījies arī tūrisma informācijas Vidzemes stendu 

atjaunošanā sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru. 

Tūrisma informācijas centra darbinieki izstrādājuši vairākus tūrisma piedāvājumus, 

organizējuši novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanu tūrisma izstādēs “Balttour” Rīgā 

un “Tourest” Tallinā (Igaunijā), piedalījušies tūrisma gadatirgū Saulkrastos, starpreģionu 

pūtēju orķestru un koru pasākumā, paneļdiskusijā Latvijas Tūrisma forumā Dzintaru 

koncertzālē Jūrmalā. 

 

 
38. attēls. Alūksnes novada stends starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2016” 

http://www.visitaluksne.lv/


99 

 

 

Alūksnes novada tūrisma piedāvājums popularizēts dažādos plašsaziņas līdzekļos: 

Latvijas radio 2 raidījumā “Dzīves virtuve”, žurnālos “Mājas viesis”, “Atvaļinājums”, 

Vidzemes televīzijā, laikrakstos „Vorumaa Teataja”, „TV nedēļa”, “Malienas Ziņas”, 

“Alūksnes Ziņas”, “Alūksnes Novada Vēstis”, portālos www.la.lv, www.turismagids.lv, 

www.bt1.lv, www.postimees.ee, www.skaties.lv, www.vidzeme.com, www.travelnews.com, 

www.aluksne.lv, www.visitaluksne.lv, www.aluksniesiem.lv, www.aluksnesezers.lv, 

www.malienaszinas.lv u.c. 

Pārskata gadā Tūrisma informācijas centra darbinieki organizējuši ekspedīciju pa 

Melnupes augšteci, velobraucienu “Izbaudi Veclaicenes zeltainos pakalnus”, līdzdarbojušies 

nacionālo pasākumu “Atvērtās dienas laukos”, “Satiec savu meistaru”, tūrisma rallija 

„Alūksnes piedzīvojums”  organizēšanā, velo maršruta Nr. 129 marķēšanā. 

Tūrisma informācijas centra darbinieki organizējuši kvalifikācijas celšanas 

apmācības „Tūrisma pakalpojumu kvalitāte un mārketings” novada tūrisma pakalpojuma 

sniedzējiem.  

 

46. tabula 

 Tūristu plūsmas statistika Alūksnē 

(pēc Tūrisma informācijas centram pieejamiem datiem) 

Periods/ 

pakalpojums 

TIC Pils ielā 

25A 

Tempļakalna parkā Pavisam 

kopā  

Klātienē  Kopā  Pieaugušie Bērni Delegācijas Kopā  

Janvāris 60 60     60 

Februāris 87 87     87 

Marts 164 164     164 

Aprīlis 432 435 87 7 49 143 575 

Maijs 377 377 1 894 160 121 2 175 2 552 

Jūnijs 656 656 1 653 145 7 1 805 2 461 

Jūlijs 2 762 2 762 3 241 256 123 3 620 6 387 

Augusts 1 128 1 128 2 959 186 0 3 145 4 268 

Septembris 520 520 1 439 65 4 1 508 2 028 

Oktobris 323 323 1 034 54 67 1 155 1 478 

Novembris 153 153     153 

Decembris 521 521     521 

Kopā  7 183 7 183 12 307 873 371 13 551 20 734 

 

 

 

 

 

  

http://www.la.lv/
http://www.turismagids.lv/
http://www.bt1.lv/
http://www.postimees.ee/
http://www.skaties.lv/
http://www.vidzeme.com/
http://www.travelnews.com/
http://www.aluksne.lv/
http://www.visitaluksne.lv/
http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.aluksnesezers.lv/
http://www.malienaszinas.lv/
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11. Sports 
 

Novada iedzīvotāju lietderīga brīvā laika izmantošanai un fizisko aktivitāšu 

nodrošināšanai 2016. gadā sarīkoti dažāda veida sporta pasākumi, kuru kopējais skaits 

sasniedz gandrīz sešdesmit. 

Ļoti populāras un iecienītas ir basketbola, pludmales volejbola, skriešanas, 

orientēšanās, riteņbraukšanas sacensības, bet ziemā iedzīvotāji izmanto piedāvātās iespējas 

slēpot ziemas sporta centrā „Mežinieki”. 

Gada laikā sarīkotas arī plaša mēroga sporta sacensības, kurā iedzīvotāji varēja 

piedalīties gan paši, gan būt to līdzjutēji. Te var minēt tradicionālās starptautiska mēroga 

sacensības, piemēram, ziemas autorallijs „Alūksne”, Pasaules un Eiropas čempionāts ūdens 

motosportā, pludmales volejbola sacensības „Katrīnas kauss”, kas risinājās piekto reizi un 

tradicionālās orientēšanās sacensības „Malienas kauss”, kuras notika 35. reizi, Latvijas 

čempionāts biatlonā. Aizrautīgs un azartisks bija arī „Ghetto games” turnīrs ielu basketbolā. 

 

 
39. attēls. Slēpojumā “Alūksne” uz goda pjedestāla divi alūksnieši – Andrejs 

RASTORGUJEVS un Oskars MUIŽNIEKS, kā arī Ilmārs BRICIS 

 

Novada talantīgākie un meistarīgākie sportisti - biatlonisti Andrejs 

RASTORGUJEVS, Ingus DEKSNIS, Vladislavs ŅEDAIVODINS, orientierists Edgars 

BERTUKS, riteņbraucējs Andris VOSEKALNS, bobslejists Intars DAMBIS sekmīgi 

pārstāvēja Latvijas izlasi dažāda mēroga starptautiskās sacensībās, bet garo distanču skrējēja 

Ilona MARHELE piedalījās Olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro. 

2016. gadā uzbūvēta inventāra un ģērbtuvju ēka Pilssalas stadionā, ziemas sporta 

centrā „Mežinieki” uzlaboti sportistu treniņu apstākļi un sacensību sarīkošanas iespējas. 
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12. Civilstāvokļa aktu reģistrācija 
 

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē 

laulību, paziņoto dzimšanas un miršanas faktu, aktualizē un atjauno civilstāvokļa akta 

reģistra ierakstus, pieņem un reģistrē iesniegumus vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai, 

nodrošina dzimtsarakstu nodaļas arhīva glabāšanu, izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošas apliecības, izrakstus un izziņas. 

Pārskata gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti: 

119 dzimšanas reģistri (salīdzinot ar 2015. gadu, par diviem vairāk), 

82 laulības reģisti (salīdzinot ar 2015. gadu, par astoņiem vairāk), 

274 miršanas reģistri (salīdzinot ar 2015. gadu, par 46 vairāk). 

 

 
40. attēls. Civilstāvokļa aktu reģistru dinamika Alūksnes novadā 2016. gadā un 

iepriekšējos divos gados 

 

Pārskata gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 58 jaundzimušas meitenītes un 61 

zēns. 50 bērni saviem vecākiem reģistrēti kā pirmie, 44 - otrie, 20 - trešie, 10 – ceturtie, trīs 

bērni - piektie vai vairāk kā piektie saviem vecākiem dzimušie. 

Laulībā dzimis 41 bērns, 74 jaundzimušo dzimšanas reģistros ziņas par tēvu 

ierakstītas, pamatojoties uz atzīto paternitāti, četros dzimšanas reģistros ierakstītas tikai ziņas 

par bērna māti. 

Pirmajā laulībā stājušies 55 pāri (67,3% no laulību noslēgušajiem), deviņas laulības 

reģistrētas gadījumos, kad abi laulājamie jau bijuši iepriekš juridiski reģistrētās un 

pārtrauktās attiecībās, bet 18 laulību gadījumos vienam no laulātajiem laulības ir atkārtotas. 

Laulību etniskais sastāvs: 61 laulībā abi laulātie bijuši latvieši, četrās laulībās - abi cittautieši, 

17 laulībās - viens laulātais bijis latvietis, otrs cittautietis. 

49 pāriem abu laulāto deklarētā dzīvesvieta bijusi Alūksne vai Alūksnes novads. 

17 reģistrētajās laulībās abi to slēdzēji deklarējuši dzīvesvietu citā novadā vai pilsētā. 11 

laulības reģistrētas ārpus nodaļas telpām. Četras laulības noslēgtas ar ārzemniekiem (divas - 

ar Ukrainas, pa vienai ar Polijas un Kosovas pilsoni), baznīcā noslēgtas četras laulības. 

2016. gadā Dzimtsarakstu nodaļā veikti 274 mirušo reģistri - 140 sievietes un 134 

vīrieši. Mirušo skaits pārskata gada mēnešos bijis svārstīgs - no 16 mirušajiem jūlijā līdz 30 

mirušajiem martā. 
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Pārskata gadā Dzimtsarakstu nodaļā noformētas četras uzvārda, vārda  maiņas lietas, 

izsniegtas 140 atkārtotas apliecības par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (dzimšana, laulība, 

miršana). 

No 2016. gada 1. jūlija Dzimtsarakstu nodaļa veic jaundzimušo bērnu pirmreizējo 

dzīvesvietas deklarēšanu Alūksnes novada teritorijā, tādējādi iedzīvotājiem nodrošinot ērtāku 

dažādu pakalpojumu saņemšanu vienuviet.  

Dzimtsarakstu nodaļa pārskata gadā turpinājusi darbu ģimenes tradīciju stiprināšanai, 

godinot stiprās ģimenes 25 gadu kāzu jubilejā un rīkojot zelta kāzu (50 gadi laulībā) svinību 

ceremonijas (trīs pasākumi). Godinot stiprās ģimenes, tiek pasniegts Alūksnes novada 

pašvaldības apsveikums. Notikuši seši svinīgie kūmu iegūšanas svētku pasākumi, kuros 

krustvecākus Dzimtsarakstu nodaļā ieguvuši 12 mūsu novada jaunie pilsoņi. 
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13. Sociālā palīdzība un sociālie 
pakalpojumi 

 

47. tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

Rādītājs Vērtība, EUR 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā 

atbalsta pasākumiem  574 067,32 

no 

tā 

sociālā palīdzība 274 717,60 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

apmaksātie sociālie pakalpojumi 88 451,88 

citi atbalsta pasākumi un 

kompensācijas iedzīvotājiem 210 897,84 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas 

izdevumi 355 239,21 

Pašvaldības nodrošināto sociālo 

pakalpojumu sniedzēju institūciju uzturēšanas 

izdevumi 625 384,64 

 

13.1.  Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības 
pabalstu saņēmēju raksturojums 

 

Pēc ģimenes sastāva 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kuru piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai, saņēmušas:  

1) 114 ģimenes (kopā 438 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas 

pilngadīgas darbspējīgas personas, par summu 48 881,97 EUR; 

2) 8 ģimenes (kopā 20 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 1 356,61 EUR; 

3) 250 ģimenes (kopā 361 persona), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas 

pilngadīgas darbspējīgas personas, par summu 109 469,77 EUR; 

4) 170 ģimenes (kopā 209 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas 

pilngadīgas darbspējīgas personas, par summu 31 146,17 EUR. 

 

Pēc ienākumu līmeņa uz 1 ģimenes locekli mēnesī 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kuru piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai, 183 196,03 EUR apmērā pārskata gadā saņēmušas 460 ģimenes (879 

personas) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu un 7 658,49 EUR apmērā 82 ģimenes (149 

personas) virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa. 
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13.2. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības 
pabalstu izmaksa  

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 

Šim pabalstam pārskata gadā izlietoti 114 865,58 EUR. Pabalsts piešķirts 276 

ģimenēm (449 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai lielums vienai personai gadā bija 255,83 EUR, bet mēnesī – 37,96 EUR, 

vidējais minētā pabalsta saņemšanas ilgums vienai personai bija 6,74 mēneši. 

 

Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts 47 137 EUR apmērā. Tas piešķirts 271 

ģimenei (448 personām). 128 ģimenēm (244 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres un 

komunālo maksājumu segšanai 11 486 EUR apmērā, 239 ģimenēm (388 personām) – 

kurināmā iegādei 35 650 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 28 851,90 EUR apmērā un tos 

saņēmušas 296 ģimenes (446 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem:  

1) 9 790,29 EUR piešķirts ēdienam - 89 ģimenēm (142 personām); 

2) 14 667,44 EUR piešķirts veselības aprūpei - 222 ģimenēm (283 personām); 

3) 392,31 EUR piešķirts pabalstam veļas mazgāšanas pakalpojumam 13 

ģimenēm (18 personām); 

4) 368,00 EUR piešķirts pabalstam mazgāšanas pakalpojuma apmaksai 12 

ģimenēm (19 personām); 

5) 3 633,86 EUR piešķirts pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 

25 ģimenēm (40 personām). 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu testēšanas 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu izvērtēšanas, izlietoti 83 863,08 EUR un tie piešķirti 179 ģimenēm (254 

personām).  

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 28 531,08 EUR apmērā 141 ģimenei 

(211 personām). 
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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 55 332 EUR. Šie pabalsti piešķirti 40 ģimenēm (47 personām). 

Tajā skaitā 10 751,69 EUR izlietoti pabalstam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ko saņēmušas 23 personas, no tā: 

1) 506,12 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, 

ko saņēmušas divas personas; 

2) 250 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, ko saņēmusi viena persona; 

3) 640,65 EUR izlietoti dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai 

četrām personām; 

4) 9 354,92 EUR izlietoti ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina 

mācības, 23 personām. 

44 580,31 EUR izlietoti pabalstos audžuģimenēm, tos saņēmušas 17 ģimenes, (26 

bērni), no tā: 40 871,07 EUR piešķirts ikmēneša pabalstam bērna uzturam 17 ģimenēm (26 

bērnam) un 3 709,24 EUR piešķirts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 13 

ģimenēm (21 bērnam). 

  

13.3. No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu 

nodrošināja četrās savas pašvaldības institūcijās un pirka sociālos pakalpojumus no sešām 

citām pašvaldībām vai to institūcijām, no vienas nevalstiskās organizācijas – nodibinājuma 

un no vienas sabiedrības ar ierobežotu atbilstību. Trīs no institūcijām, kas sniedz sociālos 

pakalpojumus Alūksnes novadā, ir Sociālā dienesta struktūrvienības. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2016. gadā 

saņēmušas 268 personas par 625 384,64 EUR, 42 personām pašvaldība sociālos 

pakalpojumus pirkusi no citām pašvaldībām vai to institūcijām 67994,32 EUR apmērā, 6 

personām – no nodibinājuma, vienai personai - no sabiedrības ar ierobežotu atbildību, veicot 

norēķinus par kopējo summu 20 457,56 EUR. Pašvaldība sniegusi arī cita veida atbalsta 

pasākumus un kompensācijas iedzīvotājiem 210 897,84 EUR apmērā. 

 

Sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības biroja „Aprūpes mājās” sniegtā 

sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti 

101 654 EUR. Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 109 personas, tajā 

skaitā 104 pensijas vecuma personas, 5 pilngadīgas personas ar invaliditāti. Aprūpes 

pakalpojumus iedzīvotājiem dzīvesvietā visā novada teritorijā sniedza 3 mobilās aprūpes 

vienības. Sniegti specializētā transporta pakalpojumi personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, 

lai nodrošinātu tām sociālo, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 

  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie 

pakalpojumi 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem 

sociālajiem pakalpojumiem bērniem un pieaugušām personām pārskata gadā izlietoti 



106 

 

555 612,61 EUR, tajā skaitā 467 352 EUR savas pašvaldības institūcijā - sociālās aprūpes 

centrā „Alūksne” nodrošināto pakalpojumu apmaksai un 88 260,61 EUR – par sociālajiem 

pakalpojumiem, ko pašvaldība pirkusi no pieciem 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 42 180,19 EUR, pieaugušajiem - par 

kopējo summu 46 080,44 EUR apmērā. 

Alūksnes novada pašvaldības sociālās aprūpes centra „Alūksne” nodrošinātos 

sociālos pakalpojumus 2016. gadā saņēmušas 127 pieaugušas personas. Pašvaldība 

48 personām pirkusi sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus no citām pašvaldībām, 

nodibinājuma vai SIA, tajā skaitā 13 bērniem un 35 pieaugušām personām. 

 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība dienas aprūpes centrs „Saules 

stars” 2016. gadā ir sniedzis pakalpojumu 18 personām ar garīga rakstura traucējumiem. No 

pašvaldības budžeta gada laikā pakalpojuma sniegšanai izlietoti 39 669,57 EUR. 

 

Naktspatversmes pakalpojums 

 

2016. gada laikā naktspatversmes vai patversmes pakalpojumu saņēmušas 17 

personas, tajā skaitā divi bērni, 11 vīrieši, četras sievietes. Šī pakalpojuma nodrošināšanai 

izlietoti 16 900,32 EUR. Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Alūksnes 

novada Naktspatversme” sniegto naktspatversmes pakalpojumu saņēma 14 personas, tajā 

skaitā trīs sievietes, 11 vīrieši, kuri ir bijuši bez mājokļa un atradās Alūksnes novada 

teritorijā, pakalpojuma nodrošināšanai izlietojot 16 709,07 EUR.  
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14. Alūksnes novada bāriņtiesas darbība 
 

2016. gadā notikušas 52 bāriņtiesas sēdes, kurās piedalījušās 102 personas, tajā skaitā 

personu pārstāvji, tulki, institūciju pārstāvji. 

 

Preventīvais darbs 

 

2016. gadā bāriņtiesa, saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, sniegusi informāciju Alūksnes 

novada Sociālajam dienestam par 18 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna 

attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. 

Gada laikā bāriņtiesā vērsušies 2 576 apmeklētāji, no tiem 1 110 Alūksnes pilsētā. Uz 

pārrunām, ar mērķi vērst vecāku uzmanību uz bērna audzināšanas problēmām, iespējamo 

palīdzību un likumā noteikto atbildību, bāriņtiesā bijusi 41 persona. Novada iedzīvotāji 

izmanto 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. Vienā gadījumā bāriņtiesa 

bērna interesēs iesniegusi pieteikumu tiesai par pagaidu aizsardzības pret vardarbību 

noteikšanu, jo saņemtas ziņas par iespējamu pret bērnu vērstu emocionālu vardarbību. 

 
41. attēls. Procesuālo darbību skaita salīdzinājums bāriņtiesā 

2016. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

2016. gadā bāriņtiesā pieņemti 119 lēmumi. Tajā skaitā: 

1) 16 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu, t.sk. vienpersoniski lēmumi – 6; 

2) 7 lēmumi par aizgādības tiesību neatjaunošanu; 

3) 4 lēmumi par aizgādības tiesību atjaunošanu; 

4) 5 lēmumi par aizgādības tiesību nepārtraukšanu; 

5) 2 lēmumi par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai; kopā 

saņemti 5 spriedumi par aizgādības tiesību atņemšanu; 

6) 3 lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par atsevišķu aizgādību, saskarsmes kārtību, 

bērna dzīvesvietas noteikšanu); 

0

500

1000

1500

2000

2500

2014. gads 2015. gads 2016. gads

1305 1356 

2033 



108 

 

7) 9 lēmumi adopcijas lietās (tajā skaitā par šķiršanu no brāļiem, māsām, 

pusbrāļiem, pusmāsām adopcijas gadījumā); 

8) 20 lēmumi aizbildnības lietās (aizbildņu piemērotības vērtēšana, iecelšana un 

atlaišana); 

9) 2 lēmumi par bērna ievietošanu/uzturēšanās pagarināšanu institūcijā; 

10) 10 lēmumi par bērnu ievietošanu audžuģimenē/uzturēšanās 

pagarināšanu/uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē; 

11) 17 lēmumi aizgādnības lietās (personām ar ierobežotu rīcībspēju un 

mantojumam); 

12) 5 lēmumi par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību; 

13) 1 lēmums par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas 

pārtraukšanu;  

14) 2 lēmumi par vecāku domstarpībām (nodokļu atvieglojumu piemērošana, 

izglītības iestādes izvēle bērnam); 

15) 1 lēmums par ciemošanos pie ģimenes locekļiem bērnam, kurš ievietots 

institūcijā; 

16) 9 lēmumi par lietas atlikšanu vai izbeigšanu; 

17) 4 lēmumi par sociālo rehabilitāciju un ārstēšanos bērnam, tajā skaitā 2 

vienpersoniskie lēmumi; 

18) 2 lēmumi par grozījumiem jau pieņemtajos lēmumos. 

 

 
42. attēls. Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaita salīdzinājums  

2016. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

Pēdējo četru gadu laikā divi bāriņtiesas lēmumi pārsūdzēti Administratīvajā rajonā 

tiesā. Tiesa abus lēmumus atzinusi par pamatotiem un tiesiskiem un atstājusi spēkā. 

 

Aizgādība 

 

2016. gadā 20 personām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, 

šie lēmumi skar 27 bērnus. Par trim vecākiem bāriņtiesa lēmusi celt prasību tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu, diviem vecākiem aizgādības tiesības atņemtas ar tiesas 

spriedumu. Pieciem vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktās aizgādības tiesības 

atjaunotas. Par sešām personām pieņemts lēmums par saskarsmes ierobežojumu ar bērniem, 

kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. 
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Par pieciem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu 

atļaut ciemoties pie vecvecākiem. 

 

Ārpusģimenes aprūpe 

 

Ārpusģimenes aprūpē pārskata gada beigās atradušies 55 bērni, 20 bērni - 

audžuģimenēs, 26 bērni - aizbildnībā, deviņi - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā. Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē - 28. 

Alūksnes novadā pārskata gada beigās bija 18 aizbildņi, 19 audžuģimenes. Sešās 

ģimenēs ievietoti deviņi Alūksnes novada bērni un 22 citu pašvaldību bērni. Ārpus novada 

audžuģimenēs ievietoti 11 bērni. Viesģimenes statuss 2016. gadā novadā nav piešķirts 

nevienai ģimenei.  

 
43. attēls. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits salīdzinājums Alūksnes novadā 2016. 

gadā un iepriekšējos divos gados 

 

2016. gadā trīs personas ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem. Divos 

gadījumos personas vēlējušās adoptēt otra laulātā bērnu. Vienā gadījumā bērnu adoptēt vēlmi 

izteikusi audžuģimene, bet vēlāk no sava nodoma atteikusies. 

 

Aizgādnība 

 

Pārskata gada Alūksnes novadā bija 15 aizgādnībā esošas personas, trīs gadījumos 

aizgādnība dibināta 2016. gadā. Viens aizgādnis atbrīvots no aizgādņa pienākumiem, jo 

aizgādnībā esošā persona mirusi. Piecos gadījumos bāriņtiesa iecēlusi aizgādni mantojumam. 

 

Tiesas, tiesībsargājošas iestādes 

 

Attiecībā uz pieciem bērniem pārskata gadā bāriņtiesa sniegusi atzinumus par bērna 

aizgādības tiesību noteikšanu, dzīvesvietas noteikšanu bērnam un saskarsmes tiesību 

izmantošanas kārtību. 

Pārskata periodā bāriņtiesa piedalījusies 59 tiesas sēdēs. 

2016. gadā bijuši četri bāriņtiesas iesniegumi prokuratūrai un deviņi Valsts policijas 

Vidzemes reģiona pārvaldei ar lūgumu izvērtēt informāciju un uzsākt administratīvo 
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lietvedību vai ierosināt kriminālprocesu par iespējamiem likumpārkāpumiem pret 

nepilngadīgajiem. Trīs gadījumos bāriņtiesa pārstāvējusi bērnus kriminālprocesā. 

 Bāriņtiesa četros gadījumos piedalījusies procesuālo darbību veikšanā tāda 

nepilngadīga ārzemnieka aizturēšanā, kurš ir vecumā no 14 līdz 18 gadiem un kurš ir bez 

vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja pavadības. 

 

Lietvedība 

 

Bāriņtiesas lietvedībā pārskata gada beigās bija 218 lietas. Tai skaitā: 

1) Aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana – 37; 

2) Bērna mantas pārvaldība – 31; 

3) Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksa  - 18; 

4) Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai – 5; 

5) Adopcijas lietas – 8; 

6) Aizbildnības lietas – 31; 

7) Ievietošana institūcijā – 6; 

8) Bērnu nodošana aprūpē citai personai – 4; 

9) Viesģimenes statuss – 3; 

10) Audžuģimenes un bērnu ievietošana audžuģimenēs – 43; 

11) Aizgādnības lietas (personām un mantojumam) – 23; 

12) Uzvārda maiņa – 2; 

13) Vecāku, vecāku un bērnu domstarpības – 6; 

14) Aizgādņa un aizgādnībā esošās personas domstarpības – 1. 

 

Apliecinājumi 

 

No Bāriņtiesu likuma 61. pantā deleģētajiem uzdevumiem bāriņtiesa 2016. gadā: 

1) 113 reizes apliecinājusi darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības 

teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un 

darījuma summa nepārsniedz 8 537,00 EUR; 

2) 5 reizes ierakstījusi testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru 

deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, par ko sniegusi informāciju 

Notāru padomei; 

3) 157 reizes apliecinājusi to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), 

kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 

4) 1 reizi pieņēmusi iedzīvotāja pilnvaras atsaukumu; 

5) 184 reizes apliecinājusi uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru 

deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;  

6) 243 reizes apliecinājusi tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta 

pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;  

7) 219 nostiprinājuma lūgumiem apliecinājusi parakstus uz nostiprinājuma 

lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās 

bāriņtiesas darbības teritorijā; 

8) sagatavojusi 156 dokumentu projektus.  

 

Pārskata gadā bāriņtiesa iekasējusi valsts nodevas 7 045 EUR apmērā. 
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15. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
 

 Alūksnes novada pašvaldības policija 2016. gadā, realizējot likuma „Par 

pašvaldībām” 15. panta 12. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, piedaloties 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarojot žūpību un netiklību Alūksnes novada 

teritorijā, konstatējusi pārkāpumus, pie administratīvās atbildības saucot 536 personas. 

Administratīvo pārkāpumu lietās pašvaldības policija piemērojusi naudas sodus 

15 364 EUR apmērā, kas iemaksāti Alūksnes novada pašvaldības budžetā. 

Sagatavoti un nosūtīti 186 dokumenti, izskatīti 96 iedzīvotāju iesniegumi par dažāda 

rakstura pārkāpumiem. Par Alūksnes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.44/2013 

„Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 6. punkta, kas 

nosaka zemes īpašnieka pienākumu veikt zāles nopļaušanu un savākšanu, neievērošanu 

pārskata gadā ierosinātas 56 administratīvā pārkāpuma lietas, par 9.2. punkta, kas aizliedz 

glabāt taru, malku, metāllūžņus un citus priekšmetus uz ietvēm, brauktuvēm un 

priekšpagalmos, sarkano līniju zonās, kā arī citās koplietošanas vietās, neievērošanu - 37 

administratīvā pārkāpuma lietas. 

Piemērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normas, pašvaldības policija 

pie administratīvās atbildības saukusi personas par šādu kodeksa normu neievērošanu: 

1) 42.1 pants „Par smēķēšanu neatļautā vietā, vai ja to izdarījis nepilngadīgais” - 

26 administratīvā pārkāpuma lietas;  

2) 51. pants „Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu un zāles 

nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos” - 43 administratīvā pārkāpuma 

lietas; 

3) 512. pants „Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu 

neveikšanu”  - 38 administratīvā pārkāpuma lietas;  

4) 58. pants „Par vides piegružošanu vai piesārņošanu” - 34 administratīvā 

pārkāpuma lietas;  

5) 75. pants „Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu” - 34 

administratīvā pārkāpuma lietas; 

6) 106. pants „Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas 

prasību pārkāpšanu” - 43 administratīvā pārkāpuma lietas;  

7) 167. pants „Par sīko huligānismu” - 5 administratīvā pārkāpuma lietas;  

8) 171. pants „Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana 

sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas 

aizskar cilvēka cieņu” - 54 administratīvā pārkāpuma lietas; 

9) 201.43 pants „Par Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības 

pārkāpšana, kā arī nepacelšana” - 36 administratīvā pārkāpuma lietas; 

10) 149.10 pants „Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana” - 168 

administratīvā pārkāpuma lietas. 

36 personas, kuras sabiedriskā vietā atradās alkohola reibumā, cilvēka cieņu 

apkaunojošā stāvoklī, nogādātas atskurbšanai Valsts policijas telpās vai dzīvesvietā, 24 

personas nogādātas atskurbšanai atskurbtuvē Balvos. 

Pamatojoties uz likuma „Par policiju” 12. pantu un Alūksnes novada pašvaldības 

rīkojumiem, Alūksnes novada pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību 

publisku pasākumu laikā.  

Sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļu, Alūksnes 

novada pašvaldības policija sabiedriskās kārtības kontrolēšanai un sargāšanai turpina attīstīt 

videonovērošanas sistēmu pārkāpumu izdarīšanas fiksēšanai vai novēršanai.  
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16. Pašvaldības aģentūras “ALJA” darbība 
 

Aģentūras darbības galvenais mērķis ir - lietderīga un efektīva Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā esošo publisko ezeru un upju apsaimniekošana, publisko 

pakalpojumu sniegšana Alūksnes novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem, 

rūpnieciskās zvejas un licencētās makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas organizācijas 

jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes novada publisko ezeru (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. 

2016. gadā izstrādāti un apstiprināti jauni saistošie noteikumi Nr.24/2016 “Par 

licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. Aģentūra 2016. gadā realizēja 5 175 

makšķerēšanas licences par kopējo summu 25 303 EUR. 

 

Aģentūras prioritātes 2016. gadā: 

1) papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes novada ezeros saskaņā ar ezeru 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem; 

2) papildināt pakalpojumu klāstu; 

3) turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas pasākumus, piesaistot 

Alūksnes novadam arvien vairāk makšķernieku un tūristu;  

4) kontrolēt makšķerēšanas un dabas aizsardzības noteikumu ievērošanu; 

5) maluzvejniecības profilakse un novēršana; 

6) piesaistīt finanšu līdzekļus ārpus novada pašvaldības budžeta; 

7) organizēt zinātnisko pētījumu veikšanu novada ūdenstilpēs; 

8) izvērst pastiprinātu mārketingu un reklāmas kampaņas par rekreācijas 

iespējām uz un pie novada ūdeņiem. 

 

Aģentūra pārskata gadā atjaunoja zivju resursus, ielaižot Alūksnes ezerā 67 100 

zandartu mazuļu par kopējo summu 12 101 EUR.  

Pārskata gadā aģentūra organizējusi un kontrolējusi mehānisko un citu ūdens 

transporta līdzekļu kustību Alūksnes ezerā, kā arī sniegusi laivu, ūdens velosipēdu, smailīšu 

un kutera nomas pakalpojumus. Ieņēmumi no nomas 2016. gadā bija 2 914 EUR.  

Liela uzmanība pārskata gadā pievērsta nelikumīgās zvejas novēršanai Alūksnes 

novada publiskajās ūdenstilpēs - veikti 174 reidi, kuru laikā konstatēti pārkāpumi un 

sastādīts 21 administratīvo pārkāpumu protokols. Kopā ar Valsts vides dienesta inspektoru 

sastādīti trīs protokoli par makšķerēšanas noteikumu un Alūksnes ezera licencētās 

makšķerēšanas nolikuma pārkāpumiem.  

 

Pārskata periodā paveiktie darbi: 

1) novākti niedru un krūmu apaugumi krasta joslā pilsētas teritorijā – 

Tempļakalna ielā (virzienā uz pilsētas centru), Pleskavas ielā (no Kājnieku skolas līdz Ozolu 

ielai) un no Melnuma peldēšanas vietas virzienā uz pussalu; 

2) veikta ūdeņu aizauguma likvidēšana 4 ha platībā Pilssalas, Ozolu ielas, 

Ezermalas ielas peldēšanas vietā; 

3) veikta gultnes attīrīšana 1 ha Pilssalas peldēšanas vietā; 

4) izveidota laivu nolaišanas vieta Tempļakalna ielā; 
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5) atjaunotas 4 un izvietotas 10 jaunas informatīvās zīmes gar Alūksnes ezera 

krastu; 

6) uzturētas un atjaunotas vietas makšķerēšanai no krasta; 

7) atjaunotas un uzstādītas ūdens navigācijas zīmes ūdens transportlīdzekļu 

kustībai zem Pilssalas un Tempļakalna ielas tilta; 

8) sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, zvejniekiem un tūristiem, aktuālākā 

informācija tiek atspoguļota mājas lapā www.aluksnesezers.lv. 

Aģentūra atbalstīja un sniedza palīdzību Alūksnes novada pašvaldības organizētajos 

izklaides pasākumos uz un pie Alūksnes ezera. 11. jūnijā aģentūra Alūksnes ezerā organizēja 

spiningošanas sacensības, 17. - 18. jūnijā atbalstīja Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas 

organizēto Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām posmu Alūksnes ezerā. 

 

2016. gadā Lauku atbalsta dienestam tika iesniegti pieci aģentūras sagatavoti projekti: 

1) „Zandartu pavairošana Indzera ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 2 360 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 360 EUR); 

2) „Zandartu pavairošana Sudala ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 2 541 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 541 EUR); 

3) „Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par 

kopējo summu 7 200 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes 

novada pašvaldības budžeta 1200 EUR); 

4) „Pētījums par jūras kraukļu ietekmi uz zivju resursiem Alūksnes ezerā” ar 

Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 4 235 EUR (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes 

novada pašvaldības budžeta 800 EUR); 

5) „Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda 

finansējumu par kopējo summu 3 499 EUR laivas aprīkojuma iegādei (t.sk. finansējuma daļa 

no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 700 EUR). 

Četri projekti atbalstīti, atbalstu neguva projekts „Pētījums par jūras kraukļu ietekmi 

uz zivju resursiem Alūksnes ezerā”. 

  

http://www.aluksnesezers.lv/
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17. Pašvaldības aģentūras “SPODRA” 
darbība 
 

Ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošana 

 

Pārskata gadā aģentūra nodrošinājusi tās pārziņā esošo ielu uzturēšanu atbilstoši 

uzturēšanas klasēm un šim mērķim piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam 385776 m
2
 

platībā, ietvju uzturēšanu 53623 m
2  

platībā, 22 reizes veikta ielu attīrīšana no sniega, uz 

ielām samazināta slīdamība 61 reizi, veikta ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana 208 m
2 

platībā. Darba kārtībā uzturētas 139 gūlijas, nodrošināta zaļo zonu kopšana, pļaušana 

182983 m
2  

platībā, veikta 60 pieturu laukumu tīrīšana. Uzstādītas jaunas ceļa zīmes, veikta 

esošo uzturēšana. Saskaņoti 35 tehniskie projekti un 24 topogrāfijas. Izsniegti 22 tehniskie 

noteikumi un 12 atzinumi par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī veikta darbu 

uzraudzība piecos objektos. 

Papildus veiktie darbi: 

1) 123 ielu nosaukuma zīmju uzstādīšana Alūksnē; 

2) pieejas kāpņu uzstādīšana dīķī Tempļakalna parkā, Alūksnē;  

3) caurtekas pārbūve Ziemeru ielā, Alūksnē; 

4) caurtekas un gūliju pārbūve Miera ielā pie Miera ielas 1, Alūksnē; 

5) grāvja profilu attīrīšana no apauguma Rīgas ielā 5A, Krišjāņa Barona ielas 

posmā no Ganību ielas līdz Apes ielai, Alūksnē; 

6) lietus kanalizācijas sistēmas skalošana Lielā Ezera ielā un no Vidus ielas līdz 

Lielā Ezera ielai, Alūksnē; 

7) lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Lielā Ezera ielā 21, Alūksnē; 

8) bruģakmens seguma izveide Pilssalā pie stadiona servisa centra, Alūksnē; 

9) publiskā apgaismojuma 17 balstu un gaismekļu uzstādīšana Pilssalas stadionā, 

Alūksnē; 

10) publiskās ūdens ņemšanas akas pārbūve pie Pils un Siguldas ielu krustojuma, 

Alūksnē.  

 

Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošana 

 

2016. gadā nodrošināta aģentūras pārziņā esošo parku 30,20 ha un mežaparku 

136,50 ha platībā apsaimniekošana, zālienu kopšana un pļaušana 232 707 m
2 

platībā un 

913 m dzīvžogu kopšana. Aģentūra nodrošinājusi atkritumu urnu, puķu stādījumu, 

dekoratīvo kokaugu stādījumu uzturēšana, izkopti 20 koki, kā arī nogriezti 352 ainaviski 

mazvērtīgie, bīstamie koki un no tiem iegūti 436,00 m
3
 malkas un 46,06 m

3
 zāģbaļķu.  

Papildus veiktie darbi: 

1) šautuves aizsargsienas remonts ziemas sporta centrā „MEŽINIEKI”; 

2) teritorijas attīrīšana no sārņaugiem, mazvērtīgo un invazīvo sugu augiem 

Sīļos, Alūksnē, 1 503 m
2
 platībā; 

3) gājēju ceļa izbūve skvērā pie Tūrisma informācijas centra ēkas Pils ielā 25, 

Alūksnē;   

4) apgaismojuma ierīkošana skvērā pie Tūrisma informācijas centra ēkas Pils 

ielā 25, Alūksnē; 

5) apstādījumu ierīkošana Alūksnes muižas parkā pie Aleksandra paviljona. 
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Pilsētas uzkopšana pirms un pēc publiskiem pasākumiem, noformējuma izvietošana  

 

Nodrošināta pilsētas uzkopšana pirms un pēc šādiem pasākumiem: 

1) Latvijas rallijsprinta čempionāta posms “Rally Alūksne”; 

2) Barikāžu atceres pasākums; 

3) Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums; 

4) Lieldienu pasākumi; 

5) Skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris 2016”; 

6) Vidzemes, Latgales koru un pūtēju orķestru svētki “Uguns sirdī kursies tev”;  

7) Trešais Zušu festivāls;  

8) Starptautiskās sacensības pludmales volejbolā “Katrīnas kauss”;  

9) “Saules saukšana” - vasaras Saulgriežu rīta pasākums; 

10) Pasaules čempionāts “Formula Future” ūdens motosportā;  

11) Tūrisma rallijs “Alūksnes piedzīvojums”;  

12) Eiropas un Latvijas atklātais čempionāts ūdens motosportā;  

13) Alūksnes pilsētas svētki “Iemīlies Alūksnē!””; 

14) Alūksnes pilsētas kapu svētki; 

15) Latvijas velo orientēšanās čempionāts; 

16) Baltijas ceļa atceres dienas pasākums un ziedu paklāja veidošana; 

17) Starptautiskās sacensības kuģu modeļiem;  

18) Svecīšu vakars Alūksnes pilsētas kapos; 

19) Lāčplēša dienas pasākumi; 

20) Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumi; 

21) Ziemassvētku un Jaunā gada egles rotāšana. 

 

Pilsētas kapsētu apsaimniekošana 

 

Pārskata gadā nodrošināta Alūksnes kapsētu apsaimniekošana 18,49 ha platībā. 

Kārtota lietvedība par apbedīšanu, ierādītas kapavietas, kontrolēta to sagatavošana 

apbedījumam, apsaimniekota kapliča, nodrošināta sanitāro normu ievērošanas uzraudzība, 

iekasēta maksa par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem par 

kapa vietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā, kapličas izmantošanu. Organizēti 

Kapu svētki Alūksnes Lielajos kapos un Alūksnes Mazajos kapos. Kapsētas pārzinis 

452 reizes sniedzis dažādus maksas pakalpojumus un 450 reizes konsultējis, informējis 

kapavietas uzturētājus un apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus par Alūksnes Lielo kapu un 

Alūksnes Mazo kapu darbības un kapavietu uzturēšanas noteikumiem. Turpināta Alūksnes 

pilsētas kapsētu digitālā plāna atjaunošana un apbedīšanas datu bāzes pilnveidošana. 

Papildus veiktie darbi: 

1) 3 pieejas kāpņu uzstādīšana dīķos Lielajos kapos un 2 pieejas kāpņu 

uzstādīšana Mazajos kapos, Alūksnē; 

2) 24 bojātu un bīstamu  koku zāģēšana Lielajos un Mazajos kapos, Alūksnē.  

 

Pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnē 

 

Aģentūra pārskata gadā nodrošinājusi šādu Alūksnes novada pašvaldības īpašumu 

uzturēšanu un apsaimniekošanu Alūksnē: Brūža ielā 1, Dārza ielā 11, Jāņkalna iela 52, Ojāra 

Vācieša ielā 2A, Ošu ielā 5, Pils ielā 58, Pils ielā 72A.  

Papildus veiktie darbi: 

1) remonts 1 kabinetam ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē; 

2) remonts 2. stāva gaitenī  ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē; 
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3) 2. stāva 8 durvju nomaiņa ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē; 

4) uzstādīta piekļuves kontroles sistēma ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, 2 

ārdurvīm; 

5) remonts garāžā Brūža ielā 1, Alūksnē. 

 

 Pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošana 

 

 Nodrošināta Alūksnes novada pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas 

organizēšana un kontrole 913,78 ha platībā. Turpināts pilnveidot datubāzi par Alūksnes 

novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajiem meža īpašumiem. Apsekoti 

380 ha pašvaldībai piederošie meži, atklātas divas patvaļīgas augošu koku ciršanas, piecas 

audzes ar sliktu sanitāro stāvokli, kuras iekļaus pārdodamo cirsmu fondā. Apsekoti 

23 atjaunojamie izcirtumi 16,1 ha platībā, 17 nekustamie īpašumi un izstrādātas 17 shēmas 

lauksaimniecībā izmantojamām zemēm 24,8 ha platībā. Sagatavoti trīs apliecinājumi malkas 

ieguvei apkures vajadzībām. Atjaunotas robežstigas 7,5 km garumā un ierīkotas 

48 robežzīmes. Dabiski atjaunoti un izkopti izcirtumi 8,23 ha platībā. Stādot atjaunoti 

izcirtumi 0,7 ha platībā. Izsolē atsavinātas cirsmas 47,05 ha platībā. Veikta krūmu tīrīšana 

grāvjos 200 m garumā, meža īpašumu inventarizācija 23,88 ha platībā, nekustamo īpašumu 

iemērīšana 24,7 ha platībā, ikgadējā Alūksnes ezera krasta teritoriju uzturēšana, izzāģējot 

atvases 4,5 ha platībā, nekustamā īpašuma Miera iela 45, Alūksnē sakopšana, izzāģējot 

krūmājus 2,6 ha platībā.  

  

Pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbnieku 

nodarbināšana 

 

Pārskata gadā pašvaldības aģentūra “SPODRA” nodarbinājusi 45 bezdarbniekus 

šādos pilsētas sakopšanas darbos: ietvju tīrīšanā, apstādījumu kopšanā, krūmu ciršanā un 

savākšanā, zāles un lapu grābšanā, dažādos iekraušanas darbos, atkritumu savākšanā, puķu 

stādīšanā, laistīšanā un ravēšanā un citos pilsētas labiekārtošanas darbos. 

 

2016.  gadā aģentūra sniedza šādus maksas pakalpojumus: 

1) kravas automašīnas pakalpojumi; 

2) traktortehnikas pakalpojumi; 

3) zālienu, zāles pļaušana; 

4) koku zāģēšana; 

5) celmu frēzēšana;  

6) ilggadīgo dekoratīvo kokaugu stādījumu apgriešana vai formēšana; 

7) kapsētas pārziņa pakalpojumi; 

8) kapličas noma; 

9) zvanītāja pakalpojums kapličā. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem izmantoti maksas pakalpojumu sniegšanas 

nodrošināšanai, jo pašvaldības aģentūras darbībā nav paredzēta peļņas gūšana un maksa par 

publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamo līdzekļu 

apjomu. 
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18. Komunālo pakalpojumu nodrošināšana 
 

18.1.  Ūdens apgāde, kanalizācija, atkritumu 
apsaimniekošana 

 

SIA “Ievedne” pamatdarbības veidi ir ūdens piegāde, attīrīšana un sadale, 

kanalizācijas ūdeņu savākšana un attīrīšana. Ūdenssaimniecības pakalpojumus uzņēmums 

sniedz Alūksnes novada Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu iedzīvotājiem, iestādēm 

un uzņēmumiem. 

2016. gadā uzņēmuma ienākumus pamatā sastādīja ieņēmumi no ūdensapgādes – 

9 777 EUR, ieņēmumi no kanalizācijas novadīšanas – 5 251 EUR.  

Pēc ERAF līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada 

Jaunannas pagasta Jaunannā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas 

pagasta Annas ciemā” realizācijas ūdens piegādes un kanalizācijas sistēmas darbojas 

efektīvāk - samazinājies dzeramā ūdens noplūžu skaits. 

Pēc projektu realizācijas uzņēmumam ir radušies papildus izdevumi sakarā ar 

uzstādītajām papildus kanalizācijas sūkņu stacijām un ierīkoto jauno attīrīšanas iekārtu BIO-

37 Annas pagastā, atdzelžošanas iekārtu Jaunannā. Visām šim iekārtām jāveic apkopes, tās 

patērē vairāk elektrības, līdz ar to sadārdzina pakalpojumu cenu. Pārskata gadā izstrādāti 

jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kas stājās spēkā no 2016. gada 1. oktobra. 

Pārskata gadā lielākie līdzekļi ieguldīti remontdarbos Kalncempju pagastā un Annas 

pagasta “Ozoliņos”, kur ūdensvadi savu laiku nokalpojuši un, cik atļauj naudas līdzekļi, tiek 

remontēti. Kalncempju pagasta un Annas pagasta “Ozoliņu” ūdensvadu sistēmās veikta 

centrālā ūdensvada un pievadu remontdarbi – cauruļu savienojumu un ventiļu nomaiņa. 

Kalncempjos veikta artēziskās akas skalošana un ūdensvada attīrīšana, darbus veica SIA 

,,Ūdens risinājumi”, ar kuru bija noslēgts līgums jau 2015. gadā. Šie darbi bija nepieciešami, 

lai Kalncempju pagasta iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvāku ūdeni. 2016. gadā veikta 

ūdensskaitītāju nomaiņa. 

 

SIA „Rūpe” Alūksnes pilsētā un Jaunlaicenes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, 

Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastos nodrošina 

ūdensapgādi, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu un atkritumu apsaimniekošanu. 

Uzņēmuma galvenie darbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu 

savākšana un attīrīšana, atkritumu apsaimniekošana un asenizācijas pakalpojumi. Papildus 

SIA “Rūpe” piedāvā ūdensvada un kanalizācijas remonta un ierīkošanas pakalpojumus, 

konteineru pārdošanu un īri, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, 2016. gadā SIA 

“Rūpe” ir veikusi šādus pasākumus: 

1) uzstādītas atdzelžošanas iekārtas Pededzes un Ziemera ciemos, Jaunalūksnes 

pagasta Bejas skolā un Alūksnē, Pleskavas ielā; 

2) rekonstruēts ūdensvads Alūksnē, Ganību ielā; 

3) veikta dziļurbuma renovācija Jaunalūksnes pagastā; 

4) pārbūvēti ūdens mezgli Alsviķu, Ilzenes un Pededzes pagastos; 

5) veikta septiķu pārbūve Alūksnē, Tirgotāju ielā 6; 

6) veikta kanalizācijas sistēmas atjaunošana Alsviķu pagasta Strautiņos; 

7) renovēti notekūdeņu attīrīšanas iekārtās dūņu dīķi Mālupē; 

8) veikta Mālupes atdzelžošanas stacijas drenāžas sistēmas renovācija; 
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9) veiktas ūdens sistēmu dezinfekcijas Pededzes, Ziemera, Jaunalūksnes 

pagastos un Alūksnē, Pleskavas ielā; 

10) veikta Alūksnes kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

tehniskā apkope un sūkņu remonts; 

11) iegādāti un uzstādīti 231 jauni c klases ūdens skaitītāji, tajā skaitā 187 

skaitītāji privātmājās, 21 – juridiskām personām, 23 daudzdzīvokļu mājās. 

Kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai 2016. gada SIA 

“Rūpe” iegādājusies trīsdesmit 240 l konteinerus un četrdesmit četrus 140 l konteinerus, kā 

arī lietotus divdesmit 240 l konteinerus. 

2016. gadā noslēgti 29 jauni līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanu un 93 jauni līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 2016. gadā lauzti 17 

līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

2016. gadā vērojams pakalpojumu apjoma samazinājums, kas saistīts ar iedzīvotāju 

skaita un tarifa izmaiņām. Būtisks tarifa pieaugums bija Alūksnes novada pagastos un daudzi 

klienti izvērtēja ūdens lietošanas paradumus, kas radīja pakalpojumu apjoma samazinājumu. 

 

 
44. attēls. Ūdenssaimniecības pakalpojumu dinamikas salīdzinājums  

2016. gadā un iepriekšējos divos gados, tkst. m
3
 

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015. gada 

5. novembra lēmumu Nr. 137, no 2016. gada 1. janvāra visiem SIA “Rūpe” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Alūksnes novadā noteikti jauni 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi. 

 

Uzņēmums sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Alūksnes novadā. 

Izvestais atkritumu daudzums pa veidiem 2014. - 2016. gadā tonnās aplūkojams  45. attēlā. 
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45.  attēls. Izvestais atkritumu daudzums tonnās, salīdzinot 2016. gadu un iepriekšējos 

divus gadus 

 

Sadzīves atkritumu daudzuma izmaiņas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas un 

iedzīvotāju vēlme šķirot atkritumus. Turpmākajos periodos SIA “Rūpe” prognozē, ka 

samazināsies sadzīves atkritumu apjomi, bet pieaugs šķiroto atkritumu apjomi. 

 

18.2.  Dzīvojamā fonda apsaimniekošana 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI” galvenais darbības virziens 

ir sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana un pārvaldīšana: 

1) 113 daudzdzīvokļu mājas Alūksnē ar kopējo apsaimniekojamo platību 

100 324,93 m²; 

2) 27 daudzdzīvokļu mājas Alūksnes novada pagastos ar kopējo 

apsaimniekojamo platību 10 422,75 m². 

Sabiedrība veic aprēķinus un iekasē maksu par siltumenerģiju, ūdeni, kanalizāciju, 

atkritumu izvešanu, sašķidrinātās naftas gāzes izmantošanu no Alūksnes novada 

iedzīvotājiem, nodrošina teritoriju ikdienas uzkopšanu, nodarbinot sētniekus un izmantojot 

speciālo tehniku. 

Pārskata periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, iedzīvotāju parāds par īri, 

apsaimniekošanu un uzturēšanu ir palielinājies par 2,5%, parāds par ūdeni, kanalizāciju un 

atkritumiem samazinājies par 7,4 %, par siltumenerģiju palielinājies par 2,4%, bet par gāzes 

piegādi - samazinājies par 11%. Kopumā parādu apjoma pieaugums ir 0,6 %. 2016. gada 

sākumā iedzīvotāju parāds par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem bija 495 409 

EUR, gada beigās - 498 398 EUR. 

2016. 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”. Labiekārtojuma projekti realizēti pie 

daudzdzīvokļu mājām Torņa ielā 7, Torņa ielā 9 un Pilsētas bulvārī 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, piesaistot Alūksnes novada pašvaldības finansējumu 11 763,11 EUR. 

Divas no Alūksnes novada daudzdzīvokļu mājām - Dārza ielā 27 un Laurencenes 

ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā ir pieņēmušas lēmumu startēt ERAF izsludinātās darbības 
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programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 

„Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanā. 

 

18.3. Siltumapgāde 

 

Akciju sabiedrības “SIMONE” pamatdarbības veids ir siltumenerģijas ražošana, 

pārvade un tirdzniecība Alūksnes pilsētā. Uzņēmums sniedz centralizētās siltumapgādes 

pakalpojumus Alūksnes pilsētas teritorijā 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 

apkalpoja divas katlu mājas Parka ielā 2C un Ziemeru ielā 12, Alūksnē. 2016. gadā 

siltumtīklos nodotais siltumenerģijas daudzums bijis 23 902 MWh. Salīdzinot ar 2015. gadā 

pārdoto siltumu, 2016. gadā palielinājums sastāda 17,7%. 

2016. gadā uzņēmums nodrošināja ar centralizēto siltumenerģiju 112 objektus 

(kopējā apkurināmā platība 142 081,16 m²). Lielākais sadarbības partneris, ar kuru ir 

noslēgts līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, ir SIA „ALŪKSNES NAMI”. 

Uzņēmums 2016. gadā turpinājis veikt nozīmīgus energoefektivitātes un ražošanas 

darbības veicinošus pasākumus - optimizēti darbības procesi, veikta pilna tehniska apkope 

apkures katlu ugunsdrošajam mūrējumam un kurtuvē. Pārskata gadā labiekārtotas katlu māju 

teritorijas un uzsākta tehnikas nojumes būvniecības darbi Parka ielā 2C, Alūksnē. 

AS “SIMONE” 2016. gadā turpinājusi siltumtīklu un remonta darbus kopā 568 m 

garumā, kas ļauj ne tikai samazināt siltumenerģijas zudumus, bet arī nodrošināt drošu 

siltumenerģijas pārvadi klientu objektos. 2016. gadā relatīvais siltuma zudums siltumtīklos 

bija 18,6%, salīdzinājumā ar 2015. gadu pārvades un sadales zudumi samazinājušies par 

3,6%. Uzņēmums gan ar pašu, gan ar ES fondu līdzekļiem laika posmā no 2010. līdz 

2016. gadam nomainījis aptuveni 80% no visiem cauruļvadu posmiem. Uzņēmuma īpašumā 

kopējais siltumtrašu garums tekošajā metrā sastāda aptuveni 7 000 metri. 

Uzņēmums pārskata periodā ir veicis jauna apkures tarifa aprēķinu. Saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 17. novembra lēmumu, 

apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs Alūksnes pilsētā, kas stājas spēkā 2017. gada 

1. janvārī.  

Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, pārskata gadā uzņēmums veicis 

īpašumtiesību sakārtošanu, nododot siltummezglus ēkas īpašniekiem, kas ļauj pilnvērtīgi 

realizēt pamatdarbības uzdevumus. 

AS „SIMONE” 2016. 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 84% no visiem objektiem ir 

aprīkoti ar attālināto datu pārraidi. 
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19. Starptautiskā sadarbība 
 

Alūksnes novada pašvaldībai pārskata gadā ir spēkā 12 noslēgti sadarbības 

dokumenti ar partneriem ārvalstīs – Veru pilsētas, Vastselīnas un Reuges pagasta 

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, Sanktpēterburgas valsts kultūras iestādi “Valsts muzejs – 

rezervāts “Pavlovsk”” un Ļahoviču pašvaldību Baltkrievijā. 

2016. gadā Alūksnes novada pašvaldība noslēdza jaunu vienošanos par sadarbību ar 

mazo un vidējo Eiropas pašvaldību sadarbības tīklu “Inovāciju apļa tīkls”. 

Pārskata gada februārī Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja Sundbibergas 

pašvaldības (Zviedrija) Kultūras nodaļas speciālisti, kā arī Sundbibergas Duvbo skolas 

direktors un skolotāji. Vizītes laikā viesi tikās ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem, 

kā arī viesojās Alūksnes Kultūras centrā un Mākslas skolā. Duvbo skolas personāls 

apmeklēja arī Alūksnes pilsētas sākumskolu. Abas skolas vienojās par to kolektīvu 

ilgtermiņa sadarbību un kopīgu pieredzes apmaiņas projektu īstenošanu. 

 

 
46. attēls. Sundbibergas Duvbo skolas pārstāvji apmeklēja Alūksnes pilsētas 

sākumskolu 

 

Martā Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja organizācijas “Inovāciju apļa tīkls” 

pārstāvji Rita Merca un Alfs Johansens. Vizītes laikā parakstīta vienošanās par savstarpējo 

sadarbību. 
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47. attēls. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS un organizācijas 

“Inovāciju apļa tīkls” pārstāvis Alfs JOHANSENS paraksta vienošanos par sadarbību 

 

Jūnijā Alūksnes novada pašvaldības un uzņēmumu pārstāvji Latvijas delegācijas 

sastāvā piedalījās braucienā uz Ķīnu, kur Hebejas provincē no 16. līdz 18. jūnijam notika 

3. Pašvaldību vadītāju konference un uzņēmēju forums.  

Augustā, projekta “Meklējot inovatīvus risinājumus tūrismā” ietvaros, notika 

pašvaldības speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Spidebergas pašvaldību (Norvēģijā). 

Septembrī Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja Sundbibergas pašvaldības 

uzņēmējdarbības speciālisti, kuri tikās ar pašvaldības pārstāvjiem un apmeklēja Alūksnes 

novada uzņēmējus. Septembrī, projekta “Meklējot inovatīvus risinājumus tūrismā” ietvaros, 

notika pašvaldības speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Masku pašvaldību (Somija). 

Decembrī pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Druvis MUCENIEKS 

piedalījās “Inovāciju apļa tīkla” rīkotajā biedru konferencē “Eiropieši kustībā”. 

Pārskata gadā, īstenojot projektus, starptautisko sadarbību veicinājušas arī Alūksnes 

novada pašvaldības iestādes. Piedaloties starptautiskos konkursos un sniedzot koncertus, 

starptautisko sadarbību veicinājuši Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvi.  
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20. Komunikācija ar sabiedrību 
 

2016. gadā Alūksnes novada pašvaldība komunikācijai ar sabiedrību izmantoja 

pašvaldības mājas lapu www.aluksne.lv, pašvaldības laikrakstu „Alūksnes Novada Vēstis”, 

pašvaldības kontus sociālajos tīklos www.facebook.com, www.twitter.com,  

www.draugiem.lv, www.instagram.com.  

Pašvaldība turpināja sadarbību ar vietējiem laikrakstiem “Alūksnes Ziņas” un 

“Malienas Ziņas”, tostarp regulāri organizējot domes priekšsēdētāja tikšanās ar laikrakstu 

pārstāvjiem, lai sniegtu atbildes uz aktuāliem jautājumiem. Lai par norisēm Alūksnes novadā 

informētu plašāku auditoriju, pārskata gadā pašvaldība sadarbojās 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 bija 8050 eksemplāri, lai nodrošinātu tā pieejamību iespējami lielākam 

mājsaimniecību skaitam visa novada teritorijā. Pašvaldības laikraksta izplatīšanai novada 

pagastu teritorijā pārskata gadā pašvaldība turpināja sadarbību ar VAS „Latvijas pasts”, 

savukārt laikraksta izplatīšana pilsētas teritorijā nodrošināta uz uzņēmuma līgumu pamata. 

„Alūksnes Novada Vēstis” pārskata gadā bija iespējams lasīt arī pašvaldības interneta mājas 

lapā www.aluksne.lv. 

Komunikācijai ar iedzīvotājiem Alūksnes novada pašvaldība pārskata gadā izmantoja 

interneta mājas lapu www.aluksne.lv. Ikvienam pašvaldības mājas lapas apmeklētājam arī 

2016. gadā bija iespēja piereģistrēt savu e-pasta adresi, lai saņemtu aktuālo informāciju par 

pašvaldības norisēm e-pastā. Tāpat pašvaldības mājas lapas apmeklētājiem bija iespēja 

nosūtīt pašvaldībai elektronisku vēstuli. 

Portālā www.latvija.lv pārskata gadā izveidoti vairāk nekā 90 Alūksnes novada 

pašvaldības sniegto pakalpojumu apraksti, tā atvieglojot iedzīvotājiem to saņemšanu. 

Lai runātu par problēmām un interesējošajiem jautājumiem, iedzīvotājiem pārskata 

gadā bija iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes deputātiem viņu pieņemšanas laikos. 

Alūksnes novada domes deputāti iedzīvotājus pieņēma ne tikai pilsētā, kur atrodas novada 

administratīvais centrs, bet arī pagastu pārvaldēs. Šī informācija publicēta pašvaldības 

laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv, kā 

arī izvietota pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās arī pārskata gadā varēja 

piedalīties visi interesenti. Ar domes sēžu lēmumiem iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties 

Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, kā arī pašvaldības mājas lapā. Pašvaldības laikrakstā 

„Alūksnes Novada Vēstis” publicēts domes sēdēs pieņemto lēmumu apskats, savukārt domes 

sēžu audio ieraksts pieejams pašvaldības mājas lapā. 

Pašvaldības vadība pārskata gadā regulāri tikās ar vairāku sabiedriski aktīvo grupu 

pārstāvjiem, tādējādi dodot iespēju iedzīvotājiem iesaistīties lēmumu pieņemšanas un 

viedokļu izteikšanas procesā. Šādas tikšanās notika ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, 

Alūksnē izvietoto valsts iestāžu struktūrvienību vadītājiem. 2016. gadā darbu turpināja 

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome, kas iesaistījās Ilzenes jauniešu foruma, kā 

arī vairāku citu pasākumu rīkošanā. Pārskata gadā notika trešais Alūksnes novada jauniešu 

forums. 

Veicinot pašvaldības un vietējo uzņēmēju sadarbību, pārskata gadā pašvaldība 

organizēja saviesīgu pasākumu uzņēmējiem, kura laikā tika pasniegti arī pašvaldības 

apbalvojumi “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”. 

Ēkā, kur atrodas pašvaldības administrācija, izvietota ierosinājumu kastīte, kurā 

iedzīvotāji var iemest savas vēstules ar ierosinājumiem un viedokļiem pašvaldībai. 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.instagram.com/
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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. 

2016. gadā, sadarbojoties Alūksnes un Apes novada fondam, Alūksnes Nevalstisko 

organizāciju atbalsta centram, Alūksnes lauku partnerībai un Alūksnes novada pašvaldībai, 

organizēts novada iedzīvotāju forums, kura tēma bija veltīta Latvijas simtgadei. 
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21. Uzraudzības pārskats par Alūksnes 
novada attīstības programmas 2011. – 
2017. gadam īstenošanu 2016. gadā 

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam (apstiprināta ar 

Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr. 256) īstenošanu nodrošina Rīcību plāna un 

Investīciju plāna pakāpeniska realizācija. Aktuālās redakcijas pieejamas pašvaldības 

mājaslapā http://www.aluksne.lv/09_01.php. 

Informāciju par realizētajiem projektiem skatīt sadaļā “Projekti”. 

Papildus Alūksnes novada attīstības programmā 2011. - 2017. gadam ir noteikti 

vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji. 47. tabulā līdzās 

2010. gada rādītājam un tā sasniedzamajai vērtībai 2017. gadā atspoguļots rādītājs 

2016. gada beigās (ja vien rādītājs līdz 30.04.2017. ir pieejams vai arī tam nav noteikts cits 

atskaites periods). 

 

47. tabula 

Alūksnes novada vidēja termiņa rezultatīvie rādītāji 

1. Ilgtermiņa mērķis – Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša vide 

1.1. Vidēja termiņa mērķis – Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai, nodarbinātības 

veicināšana 

Rādītājs 
Vērtība 

2010. gadā 

Vērtība 2016. gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017. gadā 

Avots 

Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu 

(statistikas 

vienību) skaits 

 

1 446 1343 (Lursoft dati) Palielināt 
VID/ 

Lursoft 

Bezdarbnieku 

skaits uz 01.07. 
2166 1016 Samazināt NVA 

Reģistrēto 

uzņēmumu skaits 
1994 1480 Palielināt Lursoft 

1.2. Vidēja termiņa mērķis – Pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbības uzlabošana 

Uzņēmumu 

skaits, kuri 

iesaistās 

konsultatīvās 

padomes darbā 

0 
Padome nav 

izveidota 

50% novadā 

reģistrēto 

uzņēmumu 

Pašvaldības 

dati 

Pasākuma 

Uzņēmēju dienas 

dalībnieku skaits 

0 0 

50% novadā 

reģistrēto 

uzņēmumu 

Pašvaldības 

dati 

Informatīvo 

dienu, semināru 

skaits 

0 5 4 - 6 
Pašvaldības 

dati 

1.3. Vidēja termiņa mērķis – Kvalitatīvas inženiertehniskās infrastruktūras 

pieejamība 

Realizēto privāto 0 0 1 Pašvaldības 

http://www.aluksne.lv/09_01.php
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un publisko 

partnerību projektu 

skaits 

dati 

Pašvaldības ceļi 

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī, 

% 

60 12,56%+ Palielināt 
Pašvaldības 

dati 

Rekonstruēto 

valsts ceļu 

kopgarums, km 

0 20,88 km+ Palielināt 

Latvijas 

Valsts ceļu 

dati 

1.4. Vidēja termiņa mērķis – Augstas kvalitātes tūrisma un rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstība, investīciju piesaiste 

Starptautisko 

tūrisma izstāžu 

skaits, kurās tiek 

prezentēts 

Alūksnes novads 

7 

 

2 izstādes (Igaunijā, 

Latvijā) 

5 
Pašvaldības 

dati 

Tūrisma 

informācijas 

centra apmeklētāju 

skaits 

4151 

 

7183 TIC 

(+13551 

Tempļakalna 

paviljonā) 

 

6200 
Pašvaldības 

dati 

Gidu novadīto 

ekskursiju skaits 
56 

128 (pašvaldības 

vadītās ekskursijas) 
75 

Pašvaldības 

dati 

Tūristu skaits, ko 

apkalpojuši gidi 
1353 

2961 

(TIC un tūrisma 

speciālistu 

ekskursijas) 

1800 
Pašvaldības 

dati 

Informatīvo 

tūrisma materiālu 

skaits par 

Alūksnes novadu 

4 8 7 
Pašvaldības 

dati 

2. Ilgtermiņa mērķis – Nodrošināt pieejamu kvalitatīvu visu pakāpju izglītību 

iedzīvotājiem mūža garumā 

2.1. Vidēja termiņa mērķis – Izglītības pieejamība 

Rādītājs 
Vērtība 

2010. gadā 

Vērtība 

 2016. gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017. gadā 

Avots 

Pirmskolas 

izglītībā aptverto 

audzēkņu skaits 

63% 79% 75% 
Pašvaldības 

dati 

Izglītības 

programmu skaits 

Pirmskolas – 5 

Pamatizglītība - 

10 

Vidējā izglītība 

– 6 

Profesionālās 

ievirzes 

programmas – 

Pirmsskolas - 5 

Pamatizglītības - 14 

Vidējā izglītība - 6 

Profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmas - 19 

Profesionālās 

izglītības 

Pirmskolas – 6 

Pamatizglītība 

- 12 

Vidējā 

izglītība – 7 

Profesionālās 

ievirzes 

programmas – 

Pašvaldības 

dati 
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19 

Profesionālās 

izglītības 

programmas - 8 

programmas - 9 21 

Profesionālās 

izglītības 

programmas – 

9 

Mūžizglītībā 

iesaistīto 

iedzīvotāju skaits 

424 

(2009. gadā) 

2016. gadā šādi dati 

netika apkopoti 
2 000 

Pašvaldības 

dati 

2.2.Vidēja termiņa mērķis – Kvalitatīva izglītības vide 

Izglītības iestāžu 

ēku 

energoefektivitātes 

novērtējums vidēji 

kwh/m2 gadā 

170 96,73 110 
Pašvaldības 

dati 

Skolēnu 

sasniegumi valsts 

mācību priekšmetu 

olimpiādēs 

1,06 
0,85 

(2015./2016.māc.g.) 
1,20 

Pašvaldības 

dati 

Skolēnu 

sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

12. klase - 

48,7% (vidējais 

vērtējums) 

9. klase – 5,86 

(vidējā atzīme) 

12. klase –44,01% 

 (vidējais vērtējums 

obligātajos 

centralizētajos 

eksāmenos) 

9. klase – 5,94 

(vidējā atzīme 

valsts pārbaudes 

darbos) 

2015./2016.māc.g. 

12. klase - 

55% (vidējais 

vērtējums) 

9. klase – 6,3 

(vidējā atzīme) 

Pašvaldības 

dati 

Pamatizglītību 

ieguvušo 

izglītojamo skaits 

97% 
98,7% 

(2015./2016.māc.g.) 
99% 

Pašvaldības 

dati 

2.3.Vidēja termiņa mērķis – Atbalsta sistēmas darbā ar izglītojamiem attīstība 

Vienam 

speciālistam 

apkalpojamo 

izglītojamo skaits 

Psihologi – 740 

Speciālie 

pedagogi – 793 

Logopēdi – 492 

Psihologi – 1019 

Speciālie pedagogi 

– 1006 

Logopēdi - 555 

Samazināt 
Pašvaldības 

dati 

     

3. Ilgtermiņa mērķis – Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību vai 

sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes daudzveidības pieejamību 

3.1. Vidēja termiņa mērķis – Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu izveide un 

attīstība 

Rādītājs 
Vērtība 

2010. gadā 

Vērtība  

2016. gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017. gadā 

Avots 

Alternatīvo sociālo 

pakalpojumu skaits  
2 2 2 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Alternatīvo sociālo 

pakalpojumu 
36 127 72 

Sociālā 

dienesta gada 
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saņēmēju skaits statistikas 

pārskats 

Ilgstošas sociālās 

aprūpes un 

sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

104 

 

 

175 
72 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

3.2. Vidēja termiņa mērķis – Atbalsta sniegšana personai (ģimenei) krīzes situācijās 

Sociālās 

palīdzības pabalstu 

saņēmēju skaits 

2965 1192 1853 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Sociālo 

pakalpojumu skaits 
2 7 3 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Sociālo 

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

46 77  60 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

3.3. Vidēja termiņa mērķis – Sociālā darba kā pakalpojuma un citu resursu attīstības 

veicināšana, lai sniegtu atbalstu personām (ģimenēm) sociālo problēmu risināšanā 

Klientu lietu 

skaits, kuriem tiek 

sniegts sociālā 

darba pakalpojums 

80 

 

307 

 

340 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Apmācību stundu 

skaits 

darbiniekiem 

472 1255 544 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Darbinieku - 

supervīzijas 

pakalpojuma 

saņēmēju skaits 

gadā  

0 29 24 

Sociālā 

dienesta gada 

statistikas 

pārskats 

Citu atbalsta 

pasākumu sociālā 

riska grupu 

klientiem skaits  

2 

 

7 (Sociālā dienesta 

dati) 

1 
Pašvaldības 

dati 

Sociālās jomas 

biedrību – 

pašvaldības 

atbalsta saņēmēju 

skaits 

12 
9 (Sociālā dienesta 

dati) 
12 

Pašvaldības 

dati 

3.4. Vidēja termiņa mērķis – Veselības aprūpes daudzveidības pieejamības 

nodrošināšana 

Feldšerpunktu 

skaits novada 

teritorijā 

8 9  
Pašvaldības 

dati 
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Veselību veicinošu 

pasākumu skaits 
39 10 43 

Pašvaldības 

dati 

Dalībnieku skaits 

veselības 

veicināšanas 

pasākumos 

5454 

 

1606 

 

6500 
Pašvaldības 

dati 

4. Ilgtermiņa mērķis - Sports un veselīgs dzīvesveids visiem 

4.1. Vidēja termiņa mērķis - Sporta būvju pieejamības nodrošināšana ikvienam 

iedzīvotājam 

Rādītājs 
Vērtība 

2010. gadā 

Vērtība 2016. gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017. gadā 

Avots 

Kvalitatīvu sporta 

zāļu skaits 
6 6 7 

Pašvaldības 

dati 

Kvalitatīvi ārā 

sporta objekti  
6 8  8 

Pašvaldības 

dati 

4.2. Vidēja termiņa mērķis – Plaši attīstīts tautas un augstu sasniegumu sports 

Valsts un 

starptautisko 

sporta pasākumu 

skaits 

9 6  10 

Sporta 

sacensību 

dokumentācija 

Sporta spēļu 

komandas  

Basketbols – 18 

Volejbols – 14 

Futbols – 8 

Hokejs – 5 

Florbols – 6 

Basketbols –10  

Volejbols – 3  

Futbols – 4 

Hokejs – 3 

Florbols – 5 

Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Sporta treneru 

skaits 

Basketbols – 4 

Vieglatlētika– 3 

Džudo – 2 

Biatlons – 1 

Futbols – 1 

Riteņbraukšana-

1 

Basketbols – 3 

Vieglatlētika - 4 

Džudo – 3 

Biatlons – 2 

Futbols – 1 

Riteņbraukšana - 0 

Volejbols – 1 

Basketbols – 4 

Vieglatlētika – 

3 

Džudo – 2 

Biatlons – 1 

Futbols – 1 

Riteņbraukšan

a – 1 

Volejbols – 1 

Orientēšanās - 

1 

Pašvaldības 

dati 

Sporta metodiķu 

skaits 
2 1  5 

Pašvaldības 

dati 

Novada jaunatnes 

sporta skolas 

audzēkņu skaits 

369 412  Saglabāt 
Pašvaldības 

dati 

Novada 

čempionāti, kausu 

izcīņas un tautas 

sporta pasākumu 

skaits 

15 
 

16  
Saglabāt 

Pašvaldības 

dati 

Sporta biedrību 

skaits 
17 19 19 

Pašvaldības 

dati 
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4.3. Vidēja termiņa mērķis - Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

Pilnveidotas un 

iekārtotas aktīvās 

atpūtas vietas 

2 

 

3+ 6 
Pašvaldības 

dati 

Pagastu sporta 

dienas vai svētki 
9 9 Saglabāt 

Pašvaldības 

dati 

Skolu sporta 

dienas vai svētki 
11 12 Saglabāt 

Pašvaldības 

dati 

Skolu jauniešu 

sporta spēles 

(sporta veidos) 

8 8 10 
Pašvaldības 

dati 

5. Ilgtermiņa mērķis - Radīt labvēlīgu apstākļus jauniešu dzīves kvalitātes 

uzlabošanai 

5.1. Vidēja termiņa mērķis - Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana 

Rādītājs 
Vērtība 

2010. gadā 

Vērtība  

2016. gadā 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017. gadā 

Avots 

Aktīvas jauniešu 

organizācijas un 

neformālās grupas 

4 

 

7 8 
NVO atbalsta 

centrs, ABJC 

Projektos un 

jauniešu iniciatīvās 

iesaistīto jauniešu 

skaits 

Apmaiņas 

projektos - 50; 

Apmācībās un 

semināros - 

228; 

Pasākumu 

darba grupās un 

klubu darbā - 

640 

Apmaiņas 

projektos - 35; 

Apmācībās un 

semināros - 250; 

Pasākumu darba 

grupās un klubu 

darbā - 700 

Apmaiņas 

projektos - 75; 

Apmācībās un 

semināros - 

300; 

Pasākumu 

darba grupās 

un klubu darbā 

- 800 

ABJC 

uzskaite 

Jauniešu iniciatīvu 

skaits (semināri, 

apmācības, 

tikšanās, 

starptautiskās 

apmaiņas projekti)  

Starptautiskās 

apmaiņas 

projekti – 4 

Semināri par 

neformālo 

izglītību novada 

izglītības 

iestādēs un 

pagastos - 10, 

Jauniešu 

vasaras skola 

(20 dalībnieki) 

un apmācību 

cikls 

„Neformāli 

aktīvs” 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Aktivitātēs 

iesaistītais 

kopējo 

jauniešu skaits 

- 75 

ABJC 

uzskaite 

5.2. Vidēja termiņa mērķis - Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana 

Izveidotas prakses 

vietas jauniešiem  
0 25 5 NVA, ABJC 

Izveidots dzīvokļu 

fonds jauniešiem  
0 0 1 

Pašvaldības 

dati 
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Izveidots 

stipendiju fonds 

jauniešiem  

0 5 stipendijas 1 
Pašvaldības 

dati 

5.3. Vidēja termiņa mērķis - Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība 

Projektu skaits un 

finanšu resursi 

tehniskā 

aprīkojuma 

nodrošinājumam 

1 2 5 

Latvijas -

Šveices 

sadarbības 

programmas, 

LAD un citi 

realizētie 

projekti 

Jaunieši, kas 

apmeklē centru, 

piedalās 

neformālās 

izglītības 

aktivitātēs 

(nometnes, 

jauniešu projektu 

konkursi) 

533 bērni un 

jaunieši 

iesaistījušies 

interešu 

izglītības 

programmās, 

brīvā laika 

centru apmeklē 

15 - 20 jaunieši 

dienā, jauniešu 

neformālās 

izglītības 

aktivitātēs - 80 

jaunieši mēnesī 

632 - interešu 

izglītības 

programmās, 100 

jaunieši neformālās 

izglītības aktivitātēs 

mēnesī 

 

600 - interešu 

izglītības 

programmās, 

100 jaunieši 

neformālās 

izglītības 

aktivitātēs 

mēnesī 

jaunizveidotajā 

centrā 

Dalībnieku 

reģistrācija un 

uzskaite 

ABJC 

6. Ilgtermiņa mērķis - Veidot pievilcīgu kultūrvidi un kvalitatīvu, mūsdienīgu 

kultūras infrastruktūru, kultūras pakalpojumu un produktu. 

 6.1. Vidēja termiņa mērķis - Saglabāt un popularizēt kultūras tradīcijas 

Rādītājs 
Vērtība 

2010. gadā 

Vērtība 2016. gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzam

ā vērtība 

2017. gadā 

Avots 

Apmeklētāju skaits 63 298 

 

83 077 

 

60 000 
Kultūrkartes 

dati 

Pasākumu skaits 826 847 800 
Kultūrkartes 

dati 

6.2. Vidēja termiņa mērķis - Līdzsvarota kultūras procesu attīstība 

Profesionālās 

izglītības īpatsvars  
5+ 7 +15 

Pašvaldības 

dati 

Amatierkolektīvu 

skaits 
76 80 75 

Kultūrkartes 

dati 

Amatierkolektīvu 

dalībnieku skaits 
1065 1168 1050 

Kultūrkartes 

dati 

Muzeju krājuma 

izmantošanas 

iespēju 

palielināšanās 

(aktivitātes) 

60 102 70 
Kultūrkartes 

dati 

6.3. Vidēja termiņa mērķis - Attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras 

infrastruktūra 
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Atjaunotas 

kultūras iestādes, 

kultūras objekti, 

veikti tehniskie 

uzlabojumi  

9 

 

+23 

 

15 
Kultūrkartes 

dati 

Datoru skaits 

kultūras iestādēs 
143 199 150 

Kultūrkartes 

dati 

Starptautisko 

sadarbības 

projektu skaits 

5 

 

7 5 
Pašvaldības 

dati 

6.4. Vidēja termiņa mērķis - Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

Kultūrvēsturisko 

ēku, objektu skaits, 

kuros veikti 

uzlabojumi, 

renovācija, 

restaurācija 

3 14+ 10 
Pašvaldības 

dati 

7. Ilgtermiņa mērķis - Nodrošināt ilgtspējīgu vides izmantošanu un attīstību 

 7.1. Vidēja termiņa mērķis - Alūksnes novadam raksturīgās kultūrainavas 

saglabāšana un tās potenciāla izmantošana 

Rādītājs 
Vērtība 

2010. gadā 

Vērtība 2016. gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017. gadā 

Avots 

Izstrādāto 

aizsargājamo 

dabas teritoriju 

apsaimniekošanas 

plānu skaits 

4 6+ 

 

6 

 

Pašvaldības 

dati, Vides 

aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Dabas taku skaits 

pa kultūrainavu un 

dabas objektiem 

10 

 

13+ 14 
Pašvaldības 

dati 

7.2. Vidēja termiņa mērķis - Plānveidīga pilsētas un lauku teritorijas labiekārtošana 

No jauna 

labiekārtoto 

atpūtas objektu, 

teritoriju skaits 

0 6+ 5 
Pašvaldības 

dati 

Sakārtoto 

degradēto īpašumu 

skaits 

0 4+ 3 
Pašvaldības 

dati 

7.3. Vidēja termiņa mērķis - Augsta vides kvalitāte, kvalitatīvi un videi draudzīgi 

sabiedriskie pakalpojumi 

Nosiltināto ēku 

kopskaits novadā 
3 24+ 15 

Pašvaldības 

dati 

Sakārtoto 

ūdenssaimniecību 

skaits 

1 (I kārta 

Alūksnē) 

 

14+ 9 
Pašvaldības 

dati 

Noslēgto līgumu 

par atkritumu 
2223 2608+ 2700 

Pašvaldības 

dati 
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izvešanu kopskaits 

Energoefektīvu 

apgaismojuma 

sistēmu skaits 

0 

 

8+ 4 
Pašvaldības 

dati 

Realizēti 

atjaunojamo 

energoresursu 

projekti (skaits) 

0 2+ 3 
Pašvaldības 

dati 

Ielaisto zivju 

mazuļu skaits 

publiskajos ūdeņos 

88 000 311755+ 150 000 
Pašvaldības 

dati 

8. Ilgtermiņa mērķis - Uz novada attīstību un sabiedrības vajadzību ievērošanu vērsta 

efektīva pārvalde 

 8.1. Vidēja termiņa mērķis - Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšana 

Rādītājs 
Vērtība 

2010. gadā 

Vērtība 2016. gadā 

vai pieaugošs 

rādītājs (+) 

Sasniedzamā 

vērtība 

2017. gadā 

Avots 

Informatīvo 

materiālu skaits 

par Alūksnes 

novadu 

Līdz 5 8 5 - 7 
Pašvaldības 

dati 

Piedāvāto 

pašvaldības e-

pakalpojumu skaits 

25 96 50 
Pašvaldības 

dati 

Novada mājas 

lapas apmeklētāju 

skaits 

Vidēji 6836 

apmeklējumu 

mēnesī (95% no 

Latvijas, 5% no 

ārvalstīm) 

Vidēji 21 000 

apmeklējumu 

mēnesī (92,04% no 

Latvijas, 7,96% no 

ārvalstīm) 

 

Vidēji 10000 

apmeklējumu 

mēnesī 

Pašvaldības 

dati 

Pašvaldības 

laikraksta 

„Alūksnes Novada 

Vēstis” pieejamība 

katrā 

mājsaimniecībā 

novada teritorijā 

45% laikrakstu 

saņem savā 

pastkastītē 

 

 

99% laikrakstu 

saņem savā 

pastkastītē 

 

100% 

laikrakstu 

saņem savā 

pastkastītē 

Pašvaldības 

dati 

8.2. Vidēja termiņa mērķis - Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un sabiedrības 

interešu grupām, starp citām pašvaldībām Latvijā un ārvalstīs 

Iedzīvotāju 

aktivitāte 

pašvaldības 

vēlēšanās, % 

50,45 
43,82  

(2013. gads) 
60 

Centrālās 

vēlēšanu 

komisijas dati 

Realizēto 

pārrobežu projektu 

skaits 

4 10+ 9 
Pašvaldības 

dati 

Iedzīvotāju 

iniciatīvas 

grupu/konsultatīvo 

padomju izveide 

un skaits novada 

0 

 

2 

 

4 
Pašvaldības 

dati 
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teritorijā 

Pašvaldību 

kopprojektu skaits 
1 5+ 3 

Pašvaldības 

dati 

Pārrobežu 

pašvaldību 

sadarbības līgumu 

skaits 

6 17+ 11 
Pašvaldības 

dati 

8.2. Vidēja termiņa mērķis - Pašvaldības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

Pašvaldības ēku 

skaits, kuras ir 

piemērotas 

apmeklētājiem ar 

īpašām vajadzībām 

17 23+ 24 
Pašvaldības 

dati 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

pašvaldības ēkām, 

skaits 

0 11+ 8 
Pašvaldības 

dati 

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam īstenošanas rezultāti ir 

saskaņā ar Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (apstiprināta ar Alūksnes 

novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr.351) izvirzītajiem mērķiem. 

Ņemot vērā attīstības programmas izvirzītos mērķus un rīcības plāna uzdevumus, īsi 

secinājumi par paveikto 2016. gadā katrā no jomām. 

Uzņēmējdarbības jomā svarīgi akcentēt, ka 2016. gadā uzņēmējiem piedāvātas 

apmācības un semināri par aktuālām tēmām un jomām, kas iepriekš netika apskatītas – 

pārdotprasme, interneta mārketings. Aizsākta sadarbība ar Izglītības pārvaldi un ABJC par 

skolotāju un skolēnu uzņēmējspēju attīstību. Pašvaldība arī 2016. gadā organizēja ikgadējo 

jauniešu biznesa ideju konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai, lai veicinātu jaunu uzņēmumu 

veidošanos novadā. Pakāpeniski, ņemot vērā finanšu piesaistes iespējas, uzsākta 

uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un ceļu pārbūve, industriālo teritoriju veidošana.  

Sociālajā un veselības veicināšanas jomā 2016. gadā Alūksnes novada pašvaldība 

sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošināja piecās savās pašvaldības institūcijās. Trīs no 

institūcijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus Alūksnes novadā, ir Alūksnes novada Sociālā 

dienesta struktūrvienības: Birojs “Aprūpe mājās”, Dienas aprūpes centrs “Saules stars”, 

Alūksnes novada naktspatversme. Pakalpojumus sniedzis Sociālā dienesta psihologs. 

2016. gadā Alūksnes novada pašvaldība turpinājusi dalību Vidzemes plānošanas reģiona 

projektā “Vidzeme iekļauj” īstenošanā, kura ietvaros, izmantojot Eiropas Savienības fondu 

finansējumu, novadā realizēs deinstitucionalizācijas pasākumus un palielinās institucionālai 

aprūpei alternatīvus sociālos pakalpojumus dzīvesvietā personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, bērniem ar invaliditāti, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, 

sniegs atbalstu potenciāliem aizbildņiem, audžuģimenēm. Ir uzsākts darbs projektā “Proti un 

dari”. 2016. gadā pašvaldība turpinājusi darboties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

Pašvaldības iestādes un novada iedzīvotāji aktīvi piedalījušies Latvijas sporta asociācijas 

organizētajā Veselības nedēļā. 

Kultūras jomā 2016. gadā palielinājies gan apmeklētāju, gan pasākumu skaits 

kultūras iestādēs kopumā. To ietekmē Alūksnes Kultūras centra piedāvājums. Pagastos 

apmeklētāju skaits nedaudz sarucis. Palielinājies arī kolektīvu un amatiermākslā iesaistīto 

dalībnieku skaits, jauniešu iesaistīšanās kolektīvos. Tā ir pozitīva tendence, kas ietekmē 

kultūras nozari kopumā. Pieaugot tūristu skaitam, aktīvāki savā piedāvājumā kļūst arī 

muzeji. 
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Tūrisma jomā jāatzīmē četru pašvaldību – Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes – 

iesaistīšanās kopīgā sadarbības projektā ar mērķi veidot plašāku tūrisma piedāvājumu un 

kopīgi prezentēt to. Veidoti jauni tūrisma piedāvājumi dažādām auditorijām, izdoti tūrisma 

materiāli, popularizējot atsevišķas teritorijas, norises, notikuši dažāda veida tūrisma 

pasākumi – plašākais no tiem Tūrisma rallijs „Alūksnes piedzīvojums”. Alūksnes Tūrisma 

informācijas centrs saņēmis pagodinājumu no Valsts valodas centra - „Latviešu valodai 

draudzīga vide 2016”. Pārskata gadā tūrisma piedāvājums aktīvi popularizēts sociālajos 

tīklos, kas veicinājis lielāku sekotāju skaitu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

Izglītības jomā 2016. gadā apstiprināta Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

attīstības programma 2016. - 2020. gadam, kā arī notikušas izmaiņas esošajā izglītības 

iestāžu tīklā – likvidēta Mārkalnes pamatskola. 

Vides jomā 2016. gadā jāatzīmē Alūksnes ezera Iekšezera daļas ekoloģiskā stāvokļa 

izpētē, zivju resursu atjaunošanā Alūksnes, Indzera un Sudala ezeros  paveiktais un dabas 

aizsardzības plānu aizsargājamo ainavu apvidum “Veclaicene” un dabas liegumam 

“Jaunanna” izstrāde. 

2016. gadā sporta jomā atzinīgi vērtējamas kvalitatīvas un plaša mēroga sacensības ar 

Latvijas un starptautiska mēroga nozīmi, dodot iespēju attīstīt sporta tūrismu. Tāpat 

jāakcentē vietējā mēroga sporta pasākumi, kas sniedz iespēju vietējiem iedzīvotājiem 

nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un veicina veselīgu dzīvesveidu. Te nozīmīgu vietu 

ieņem pagastos rīkotās sporta dienas visa vecuma iedzīvotājiem, skriešanas un orientēšanās 

seriāli, bet ziemas periodā iespējas izmantot slēpošanas trasi ziemas sporta centrā 

“Mežinieki”. Pārskata periodā turpināta sporta infrastruktūras pilnveide, kas jau tuvākā 

nākotnē ļaus pabeigt darbus Pilssalas stadiona skrejceliņu un sektoru noklāšanai ar sintētisko 

segumu. 

Saistībā ar pārvaldes darbu 2016. gadā jāatzīmē jāatzīmē e-pakalpojumu saņemšanas 

iespēju paplašināšana, vides pieejamības uzlabošana pašvaldības iestādēs. Lielu ieguvumu 

pašvaldības kapacitātes paaugstināšanā devusi pieredzes apmaiņa ar citām pašvaldībām 

Latvijā sociālajā, izglītības un komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā un ar Polijas, 

Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas pašvaldībām tūrisma, pilsētvides ainavu veidošanā, 

informācijas tehnoloģiju risinājumu pielietošanā, sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā. 

Ņemot vērā attīstības programmas izvirzītos mērķus un rīcības plāna uzdevumus, 

pašvaldībai turpmāk būtiska ir: 

1) uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu teritoriju, t.sk. pašvaldības ielu un ceļu 

infrastruktūras izveide un attīstība; 

2) sporta būvju infrastruktūras attīstība; 

3) sociālās infrastruktūras pilnveidošana; 

4) kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un tā potenciāla izmantošana tūrisma 

attīstībā; 

5) veselības veicināšanas pakalpojumu nodrošināšana. 

 

Attīstības programmā noteikti arī Alūksnes novada attīstības izvērtējuma 

pamatrādītāji, kas dod iespēju sekot līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā. Šie 

pamatrādītāji nav tieši saistāmi ar attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa 

prioritātēm, bet raksturo sociāli ekonomisko situāciju novadā kopumā. 
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48. tabula 

Alūksnes novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji 

Rādītājs 
Vērtība 

2010. gadā 

Vērtība 

2016. gadā 

Vēlamā attīstības 

tendence 2017. gadā 
Avots 

Iedzīvotāju 

skaits 
19 358 

 

17 332 

 

Palielināt 

Pilsonības un 

migrācijas 

lietu pārvalde 

Demogrāfiskā 

slodze 

 

527 

532 (aprēķins 

pēc PMLP 

datiem) 

Samazināt 

 

Centrālā 

statistikas 

pārvalde 

 

Teritorijas 

attīstības 

indekss 

- 0,592 

- 0,516 

(2015. gada 

dati) 

Palielināt VARAM 

Bezdarba 

līmenis, % 
16,5 11,2 Samazināt 

 

Nodarbinātības 

valsts 

aģentūra 

 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis uz 

1 iedzīvotāju, 

EUR 

 

187 LVL 

(precizēts)

/ 

266 EUR 

 

368 EUR Palielināt 
Pašvaldības 

dati 

 

 Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes novadā strauji 

samazinās iedzīvotāju skaits – laikā no 2010. gada līdz 2016. gadam tas samazinājies par 

2 026 iedzīvotājiem jeb 10,47%. 

Tendence iedzīvotāju skaitam samazināties ir pieaugoša. 2016. gada 1. janvārī 

Alūksnes novadā bija reģistrēti 2 297 iedzīvotāji pirmsdarbspējas vecumā, 11 313 iedzīvotāji 

darbspējas vecumā un 3 722 iedzīvotāji pēcdarbspējas vecumā. Salīdzinot 2016. gadu ar 

2015. gada 1. janvāri, darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits samazinājies par 2,23%, bet 

pēcdarbspējas vecuma iedzīvotāju skaits palielinājies par 0,40%, savukārt pirmsdarbspējas 

iedzīvotāju skaits sarucis par 2,05%. Demogrāfiskās slodzes līmenis (pirmsdarbspējas un 

pēcdarbspējas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem) pēdējos 

gados nav būtiski mainījies, bet ir ar nelielu tendenci pieaugt, straujāk samazinoties 

darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitam kā pirms un pēcdarbspējas vecuma iedzīvotāju 

skaitam, 2016. gadā uz 1 000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem bija 532 pirms un 

pēcdarbspējas vecuma iedzīvotāji. 

Attīstības līmeņa indekss pieejams tikai par iepriekšējo gadu, 2015. gadā tas bijis -

0,516, ierindojot Alūksnes novadu 77. vietā Latvijas 110 novadu vidū. Tā kā, sākot ar 

2013. gadu, ir mainījusies teritorijas attīstības līmeņa indeksa aprēķināšanas kārtība, tad šis 

rādītājs vairs nav salīdzināms ar 2010. gada rādītāju. Kopumā attīstības līmeņa indekss, 

salīdzinot 2015. gadu ar 2013. gadu, ir uzlabojies, ļaujot Alūksnes novadam no 82. vietas 

Latvijas novadu rangā pakāpties uz 77. vietu. 

Bezdarba līmenis novadā sešu gadu periodā ir samazinājies, kas ir pozitīva tendence. 

Salīdzinot 2016. gadu ar 2010. gadu, bezdarba līmenis Alūksnes novadā samazinājies par 

5,3% punktiem jeb 32,12%. Jāpiezīmē, ka rādītāju ietekmē iedzīvotāju skaita samazinājums. 
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldības budžetā ir 

pieauguši par 38,35%, salīdzinot ar 2010. gadu. 

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, nozīmīga reģionu attīstībai ir arī dažādu valsts atbalsta mehānismu ieviešana. 
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22. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

Ņemot vērā, ka 2016. gadā veikta vairāku Eiropas Savienības fondu 2014. - 

2020. gada plānošanas perioda projektu sagatavošana un iesniegšana, 2017. gadā plānots 

uzsākt to īstenošanu. 

Finansiāli apjomīgi ieguldījumi paredzēti uzņēmējdarbībai nozīmīgu teritoriju un 

infrastruktūras attīstībā – Alūksnes pilsētas Rūpniecības ielas rajonā, pārbūvējot Ganību un 

Rūpniecības ielu posmus, izveidojot jaunu industriālo teritoriju ar ražošanas ēku Alūksnē un 

Jaunlaicenes pagastā, izveidojot industriālo teritoriju ar elektrības pieslēgumu. 

Paredzēts uzlabot energoefektivitāti un veikt pārbūvi pašvaldības aģentūras “Spodra” 

ēkā, pabeigt multifunkcionālas servisa ēkas izbūvi Pilssalā. Paredzēts iesniegt projektu un 

uzsākt valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma objektu atjaunošanas darbus. Projekts 

paredz atjaunot Livonijas ordeņa pils Dienvidu torni, veikt šaursliežu dzelzceļa līnijas 

“Gulbene – Alūksne” Alūksnes stacijas kompleksa bagāžas šķūņa pārbūvi, kā arī izveidot 

ekspozīciju abos objektos, atjaunot mauzoleju Alūksnes Muižas parkā un rotondu 

Tempļakalna parkā, izbūvēt divas laivu piestātnes Alūksnes ezerā. 

Sadarbībā ar Apes novada pašvaldību paredzēta kopīga projekta īstenošana 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, izbūvējot skatu torni Dēliņkalnā, četrus 

pašapkalpošanās informācijas punktus tūristiem, treileru laukumu Kornetos, piecas dabas 

mājas, uzlabojot maršrutus un izvietojot norādes teritorijā. 

Ar pašvaldības un valsts budžeta finansējumu paredzēts pabeigt Lāčplēša, Vējakalna, 

Rijukalna ielu posmu un Rīgas ielas pārbūvi Alūksnes pilsētā, atjaunot un izgaismot 

7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kāpnes, Pilssalas stadionam uzklāt mīksto segumu, 

pilnveidot sporta un atpūtas infrastruktūru Pilssalas teritorijā (aiz tilta pa labi). 

No Alūksnes Pilssalas attīstības plāna 2017. gadā par pašvaldības budžeta 

finansējumu paredzēts pabeigt realizēt projektu “Pludmales un piknika teritorijas 

labiekārtošana Pilssalā”, īstenot atjaunošanas un pārbūves darbus Alūksnes Muižas parka 

mazajām arhitektūras formām, strūklakām un soliņiem. 

Paredzēts sakārtot pašvaldības degradēto īpašumu, nojaucot bijušo katlu māju Apes 

ielā 9, Alūksnē, pabeigt Tempļakalna ielas seguma uzlabošanu un apgaismojuma izbūvi, 

Torņa ielas ietves pārbūvi, turpināt ielu informatīvo zīmju izvietošanu pilsētas teritorijā. 

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 

2014. - 2020. gadam līdzfinansējumu 2017. gadā paredzēts īstenot autoceļu pārbūvi piecos 

novada pagastos - Jaunalūksnes, Pededzes, Alsviķu, Annas, Liepnas un uzsākt pārbūvi vēl 

piecos pagastos - Zeltiņu, Jaunannas, Malienas, Mālupes un Jaunlaicenes. Ar Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu kopā pagastos 

tiks realizēti 17 projekti, kas paredz dažādu vietējai sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu 

īstenošanu. 

Pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas finanšu līdzekļus (pašvaldības budžets) plānots izlietot Mālupes pagasta 

autoceļa Mālupe – Priedulāji uzlabošanai, Alsviķu pagasta autoceļu Strautiņi - Jaunpuntuži – 

Luki un Alsviķu ciema centra iekšējo ceļu atjaunošanai, atsevišķu ceļu posmu uzlabošanai 

Kalncempju pagastā, vides labiekārtošanai pie Ievas ezera un feldšeru – vecmāšu punkta 

telpu izveidei Veclaicenes pagastā, ģimenes ārsta prakses telpu un koplietošanas telpu 

remontam ar vides pieejamības risinājumu Zeltiņu pagastā, vides labiekārtošanas darbiem un 

Pededzes pamatskolas garderobes atjaunošanai Pededzes pagastā, vides uzlabošanas darbiem 

pie pagasta iestādēm Jaunannas pagastā un atsevišķu telpu remontam Annas sporta centrā. 

Pašvaldības aģentūras “ALJA” plānotie projekti saistīti ar zivju resursu pavairošanu 

Indzera, Sudala un Alūksnes ezeros, kā arī paredzēts izstrādāt darbu veikšanas projektu 
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Alūksnes ezera Iekšezera daļas tīrīšanas darbiem, pamatojoties uz iepriekšējos gados 

veiktajām ekoloģiskā stāvokļa izpētēm. 

Plānots attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta centra pakalpojumus, turpināt jauniešu 

biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā, veikt jaunradītās 

uzņēmējdarbībai piemērotās infrastruktūras nomas izsoles. Ar mērķi veicināt 

uzņēmējdarbību un vienlaikus sakārtojot degradētās teritorijas, plānota projekta par veselības 

veicināšanas pakalpojumu centra izveidi Alūksnē sagatavošana. 

Līdz ar pašvaldības dalību Latvijas Nacionālajā veselību veicinošo pašvaldību tīklā 

un Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” apstiprināšanu 

2017. gadā paplašinās bezmaksas veselības veicināšanas pasākumu (aktivitāšu, nodarbību) 

piedāvājumu. Sociālajā jomā plānota pašvaldības iesaistīšanās projektā, kas paredz 

nodrošināt dzīvesvietā kvalitatīvu, ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu 

piedāvājumu šobrīd institucionālā aprūpē esošiem bērniem un personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. Turpināsies projekta “Proti un dari!”, kura ietvaros motivē un aktivizē tos 

novada jauniešus, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu un nav reģistrējušies kā 

bezdarbnieki, īstenošana. Plānota sociālās aprūpes centra “Alūksne” paplašināšana, 

pielāgojot un pārbūvējot centra vajadzībām Mālupes pamatskolas ēku. 

2017. gadā paredzēts izstrādāt būvprojektu pašvaldības administratīvās ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanai un teritorijas ap administratīvo ēku labiekārtošanai, 

Pededzes pagasta administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidošanai, Pleskavas ielas pārbūvei Alūksnē. 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā pašvaldība sadarbības partnera 

statusā īstenos divus projektus, kas vērsti uz iedzīvotāju izglītošanu par enerģijas taupīšanu 

un tūrisma attīstību, izmantojot veco dzelzceļu infrastruktūru. 

Plānots sagatavot jaunu Alūksnes novada attīstības programmu 2018. - 2022. gadam. 

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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23. Pielikumi 
 

 

Pielikums Nr. 1.  – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Alūksnes novada pašvaldības 

2016. gada konsolidēto finanšu pārskatu (uz 4 lapām). 

Pielikums Nr. 2. – Alūksnes novada domes 27.04.2017. lēmums Nr.137 „Par 

Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” (sēdes 

protokols Nr. 7, 34. punkts) (uz 1 lapas). 
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Pielikums Nr. 1
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Pielikums Nr. 2 

 


