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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

1.1. Alūksnes novada raksturojums 
 

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

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

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

Zeltiņu un Ziemera pagastiem. 

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

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

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

Alūksnes novadā, LV-4301. 

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

liecina, ka 2018. gada 1. janvārī Alūksnes novadā bija 16 343, bet Alūksnē – 7 555 

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

7711 iedzīvotāji. 

 

 
1. attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Alūksnē un novadā 2018. gadā un iepriekšējos divos 

gados 

 

Alūksnes novada iedzīvotāju skaita izmaiņas 2016., 2017. un 2018. gadā 

salīdzinājumā ar pārējām 20 Latvijas reģionālās nozīmes centru pašvaldībām pēc Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (www.pmlp.gov.lv) datiem analizētas 

2. attēlā, balstoties uz reģistra publiski pieejamiem datiem 2017., 2018., 2019. gada 

1. janvārī. 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

17332 16814 16343 

7982 7711 7555 

Novadā Alūksnē

http://www.pmlp.gov.lv/
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2. attēls. Iedzīvotāju skaita salīdzinājums Latvijas reģionālās nozīmes attīstības centru 

pašvaldībās 2017., 2018. un 2019. gada 1. janvārī 

9204 

30747 

31294 

13058 

18347 

25537 

10262 

35782 

24960 

13733 

12448 

17791 

24680 

16938 

22426 

21688 

18557 

25004 

13478 

16814 

8841 

8913 

30343 

30720 

12791 

18390 

24359 

10025 

35357 

24452 

13335 

12193 

17468 

24200 

16385 

21957 

21324 

18423 

24597 

13146 

16343 

8687 

8796 

30231 

30321 

12727 

18823 

24232 

9856 

35251 

24019 

13105 

11961 

17437 

23814 

15951 

21541 

21047 

18297 

24263 

12936 

16015 

8571 

Valkas

Tukuma

Talsu

Smiltenes

Siguldas

Saldus

Preiļu

Ogres

Madonas

Ludzas

Līvānu

Limbažu

Kuldīgas

Krāslavas

Gulbenes

Dobeles

Cēsu

Bauskas

Balvu

Alūksnes

Aizkraukles

01.01.2019. 01.01.2018. 01.01.2017.
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1.2. Pašvaldības vadība, politiskā sistēma 
 

Alūksnes novada pašvaldība ir atvasināta publiska persona. Pašvaldība normatīvajos 

aktos noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā. 

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

noteikumiem Nr.343 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” pašvaldības lēmējvaras 

funkcijas īsteno pašvaldības dome, kuras sastāvā ir 15 ievēlētie deputāti, tajā skaitā no 

deputātu vidus ievēlētais domes priekšsēdētājs un divi domes priekšsēdētāja vietnieki. 

 

Alūksnes novada domes deputātu sastāvs 2018. gadā: 

 

Arturs DUKULIS  Domes priekšsēdētājs, ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU 

SAVIENĪBAS 

Dzintars ADLERS Domes priekšsēdētāja  vietnieks, ievēlēts no partijas “VIENOTĪBA” 

Aivars FOMINS Domes priekšsēdētāja vietnieks, ievēlēts no VIDZEMES PARTIJAS, 

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBAS 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS ievēlēts no partijas “ALŪKSNE  UN NOVADS – MŪSU 

ZEME” 

Verners KALĒJS ievēlēts no VIDZEMES PARTIJAS, LATVIJAS REĢIONU 

APVIENĪBAS 

Viola Aija KAPARŠMITE ievēlēta no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Maruta KAULIŅA  ievēlēta no partijas “VIENOTĪBA” 

Līga LANGRATE ievēlēta no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS “VISU LATVIJAI!” – 

“TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” 

Modris LAZDEKALNS ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Ainars MELDERS ievēlēts no partijas “ALŪKSNE  UN NOVADS – MŪSU ZEME”  

Druvis MUCENIEKS ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Laimonis SĪPOLS ievēlēts no VIDZEMES PARTIJAS, LATVIJAS REĢIONU 

APVIENĪBAS 

Askolds ZELMENIS ievēlēts no partijas “VIENOTĪBA”  

Jānis ZELTIŅŠ ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Jana ZILKALNE  ievēlēta no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS “VISU LATVIJAI!” – 

“TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” (no 28.06.2018. atjaunotas 

deputāta pilnvaras) 

Druvis TOMSONS ievēlēts no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS “VISU LATVIJAI!” – 

“TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” (līdz 28.06.2018., kad  

atjaunotas deputātes Janas ZILKALNES pilnvaras). 

 

2018. gadā darbojās Alūksnes novada domes pastāvīgās komitejas šādos 

sastāvos: 

 

Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā (Arturs DUKULIS, Dzintars ADLERS, Aivars 

FOMINS, Ainars MELDERS, Līga LANGRATE, Druvis MUCENIEKS, Modris 

LAZDEKALNS), 

 

Tautsaimniecības komiteja 7 deputātu sastāvā (Dzintars ADLERS, Modris 

LAZDEKALNS, Laimonis SĪPOLS, Askolds ZELMENIS, Viola Aija KAPARŠMITE, 

Ainars MELDERS, Jānis ZELTIŅŠ), 
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Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā (Aivars FOMINS, Druvis 

MUCENIEKS, Maruta KAULIŅA, Verners KALĒJS Mārtiņš AUGSTKALNIETIS, Jānis 

ZELTIŅŠ, Druvis TOMSONS (līdz 28.06.2018.), Jana ZILKALNE (no 28.06.2018.)). 

 

2018. gadā notikušas: 

 

12 Finanšu komitejas sēdes (izskatīti 304 jautājumi); 

11 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 125 jautājumi); 

10 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 108 jautājumi); 

18 Domes sēdes (pieņemti 472 lēmumi). 

 

2018. gadā pieņemtie saistošie noteikumi: 

 

1) Nr.1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”; 

2) Nr.2/2018 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”; 

3) Nr.3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikums”; 

4) Nr.4/2018 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta 

saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”; 

5) Nr.5/2018 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 21. janvāra 

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

pašvaldībā””; 

6) Nr.6/2018 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes 

novadā”; 

7) Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”; 

8) Nr.8/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2018. gadam””; 

9) Nr.9/2018 “Par Alūksnes novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošo 

noteikumu Nr. 2/2010 “Par licenču izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadājumiem 

Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”; 

10) Nr.10/2018 “Par Alūksnes novada domes 2013. gada 28. novembra saistošo 

noteikumu Nr. 45/2013 “Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par 

pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem”; 

11) Nr.11/2018 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010. gada 18. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 11/2010 “Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem””; 

12) Nr.12/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2018. gadam””; 

13) Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”; 

14) Nr.14/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2018. gadam””; 

15) Nr.15/2018 “Par neapbūvētu, Alūksnes novada pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”; 
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16) Nr.16/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2018. gadam””; 

17) Nr.17/2018 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 

2015.-2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes 

novads”; 

18) Nr.18/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2018. gadam””; 

19) Nr.19/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2018. gadam””. 

 

1.3. Komisijas 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldībā darbojās šādas pastāvīgās komisijas: 

Administratīvā komisija, Alūksnes novada vēlēšanu komisija, Alūksnes sadarbības teritorijas 

Civilās aizsardzības komisija, Alūksnes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas 

un mērķdotāciju no valsts budžeta līdzekļiem sadales komisija, Apstādījumu aizsardzības 

komisija, Dzīvokļu komisija, Ekspertu komisija, Iepirkumu komisija, Īpašumu atsavināšanas 

komisija, Licencēšanas komisija, Medību koordinācijas komisija, Pedagoģiski medicīniskā 

komisija, Stipendiju piešķiršanas komisija, Zemes lietu komisija. 

 

Administratīvā komisija 

 

Pārskata gadā notikušas 28 komisijas sēdes, kurās pieņemts lēmums 250 

administratīvo pārkāpumu lietās, no tiem: 49 lietās piemērots administratīvais sods – 

brīdinājums, 47 gadījumos pieņemts lēmums izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma 

lietā, 8 lietās pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

nepilngadīgajam un 147 administratīvo pārkāpumu lietās piemērots naudas sods. 41 

administratīvo pārkāpumu lieta atrodas piedziņas procesā/piedziņa ir veikta. 

Administratīvā komisija ir izskatījusi: 

1) 58 administratīvo pārkāpumu lietas par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 

vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja 

pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais; 

2) 12 administratīvo pārkāpumu lietas par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais; 

3) 32 administratīvo pārkāpumu lietas par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu; 

4) 28 administratīvo pārkāpumu lietas par zemes apsaimniekošanas pasākumu 

neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos; 

5) 23 administratīvo pārkāpumu lietas par invazīvo augu sugu izplatības 

ierobežošanas pasākumu neveikšanu; 

6) 21 administratīvo pārkāpumu lietu par dzīvnieku turēšanas, labturības, 

izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu; 

7) 18 administratīvo pārkāpumu lietas par fizisku vai emocionālu vardarbību pret 

bērnu; 

8) 13 administratīvo pārkāpumu lietas par Alūksnes novada saistošo noteikumu 

neievērošanu/pārkāpšanu; 

9) 9 administratīvo pārkāpumu lietas par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko 

dzērienu lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim; 
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10) 7 administratīvo pārkāpumu lietas par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu 

pārkāpšanu; 

11) 5 administratīvo pārkāpumu lietas par dzīvesvietas nedeklarēšanu; 

12) 1-3 administratīvo pārkāpumu lietas par elektroenerģijas izmantošanas 

noteikumu pārkāpšanu, apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu, zemes lietojuma 

vai īpašuma robežzīmju (arī mežos) iznīcināšanu, sējumu nobradāšanu, uz lauka esošās 

savāktās lauksaimniecības kultūru ražas bojāšanu vai iznīcināšanu, stādījumu bojāšanu, ko 

izdarījuši lopi vai putni, ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, patvarību un par bērna 

atstāšanu bez uzraudzības. 

 

Alūksnes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju no valsts 

budžeta līdzekļiem sadales komisija  

 

Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijai pārskata gadā notikušas 3 sēdes. Tajās  izvērtētas 68 interešu 

izglītības programmas un sadalītas 304 mācību stundas no valsts mērķdotācijas, kā arī 11 

interešu izglītības programmas un 103 stundas no pašvaldības finansējuma. 

 

Alūksnes novada vēlēšanu komisija 

 

Alūksnes novada vēlēšanu komisija 2018. gadā no 22. augusta līdz 7. oktobrim 

sasaukusi piecas komisijas sēdes sakarā ar 2018. gada 6. oktobra 13. Saeimas vēlēšanu 

organizēšanas nodrošināšanu. 

Piecās komisijas sēdēs kopā pieņemti 10 lēmumi. 

Novada vēlēšanu komisija sēdēs ir pieņēmusi lēmumus šādos darba kārtības 

jautājumos: 

1) par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu; 

2) par izmaiņām izveidotajās iecirkņu komisijās (4 lēmumi); 

3) par vēlēšanu materiālu sadali; 

4) par iecirkņu apmeklēšanu pirms 2018. gada 6. oktobra 13. Saeimas vēlēšanām; 

5) par citiem ar 2018. gada 6. oktobra 13. Saeimas vēlēšanu saistītajiem 

organizatoriskajiem jautājumiem (2 lēmumi); 

6) par 13. Saeimas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu Alūksnes novadā saskaņā ar 

balsu skaitīšanas protokolu. 

 

Alūksnes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija 

 

 Komisijas sēdes 2018. gadā sasauktas divas reizes – 28. martā un 26. jūlijā. Pirmajā 

sēdē izskatīts Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

projekts, otrā sēde sasaukta sakarā ar paaugstinātu gaisa temperatūru un nelabvēlīgu laika 

prognozi Latvijas Republikas teritorijā un no tā izrietošo karstuma un sausuma 

apdraudējumu. Papildus 26. jūlija sēdē izskatīti tādi jautājumi kā Valsts civilās aizsardzības 

plāna izstrādes gaita, informācijas aprites sistēmas izveide efektīvai notikumu koordinācijai 

un savstarpējai komunikācijai un citi jautājumi. 

 

Apstādījumu aizsardzības komisija 

 

Komisijai 2018. gadā notikusi 21 sēde un pieņemti 46 lēmumi, no tiem 4 gadījumos 

izsniegts atteikums koka ciršanai, pārējos gadījumos pieņemti iesniedzējam pozitīvi lēmumi. 

36 lēmumi pieņemti par koku ciršanu Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā, 10 lēmumi 
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- par koku ciršanu pārējā novada teritorijā. Saistībā ar būvprojektu realizāciju pieņemti 8 

lēmumi. 6 gadījumos pirms lēmuma pieņemšanas pieprasīts Dabas aizsardzības pārvaldes 

atzinums un 9 gadījumos – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par koku 

ciršanu. Ir izskatīti 23 fizisku un juridisku personu iesniegumi saistībā ar apstādījumiem 

(kokiem un krūmiem), to ciršanu vai kopšanu.  

 

Dzīvokļu komisija 

 

Komisijai pārskata gadā notikušas 27 sēdes un tajās pieņemti 184 lēmumi, no kuriem: 

1) 95 lēmumi saistīti ar dzīvojamās telpas īres līgumiem, to pagarināšanu vai 

grozīšanu, tajā skaitā 4 gadījumos izdots negatīvs administratīvais akts (atteikums); 

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

(turpmāk – palīdzība) un iekļautas palīdzības reģistrā iesniegumā norādītā veida palīdzības 

saņemšanai. No tām 12 personas iekļautas palīdzības reģistrā pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas izīrēšanā pirmās kārtas personu grupā, 28 personas uzņemtas vispārējā 

kārtībā un 5 personas iekļautas palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas apmaiņai; 

3) 23 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas izīrēšanu; 

4) 10 personām atteikts saņemt palīdzību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā; 

5) 1 persona izslēgta no palīdzības reģistra; 

6) 3 personām sniegta atļauja deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

telpā; 

7) 3 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas apmaiņu.  

 Pārskata gadā izstrādāti un apstiprināti jauni saistošie noteikumi “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”.  

 

Ekspertu komisija 

 

2018. gadā notikušas 2 komisijas sēdes, kurās apstiprināta 2018. gada lietu 

nomenklatūra un pieņemti lēmumi par dokumentu iznīcināšanu, kam beidzies glabāšanas 

termiņš. 

 

Iepirkuma komisija 

 

Iepirkuma komisijai 2018. gadā notikušas 224 sēdes, izsludināti 55 iepirkumi un 

iepirkuma procedūras. 

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā izsludināts 21 atklāts konkurss un 

1 slēgts konkurss, likuma 9. panta noteiktā kārtībā izsludināti: 

1) 9 iepirkumi būvdarbiem ar iepirkuma slieksni no 20 000 EUR līdz 170 000 EUR 

bez pievienotās vērtības nodokļa; 

2) 16 iepirkumi pakalpojumiem ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 

42 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa; 

3) 8 piegādes līgumi ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2018. gadā noslēgts 71 līgums par 

kopējo summu 21 384 888,00 EUR bez PVN. 
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Īpašumu atsavināšanas komisija 
 

 2018. gadā notikušas 38 sēdes, kurās pieņemti 116 lēmumi. Sagatavotas un notikušas 

27 izsoles, tajā skaitā 1 kustamās mantas izsole un 8 cirsmu izsoles. Noslēgti pirkuma līgumi 

kopsummā par 240 691 EUR. 

 

Licencēšanas komisija 

 

 Komisijas kompetencē nodoti pašvaldībai piekrītošie jautājumi par licenču, atļauju, 

saskaņojumu izsniegšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. Pārskata gadā 

notikušas 45 komisijas sēdes. 

Pamatojoties uz komisijas lēmumiem, izsniegtas: 

1) 70 atļaujas iebraukšanai ierobežotas satiksmes teritorijās - Pilssalā, Tempļakalna 

parkā un Muižas parkā; 

2) 595 atļaujas izbraukuma tirdzniecībai; 

3) 21 atļauja pasākumu sarīkošanai publiskās vietās Alūksnes pilsētā; 

4) 4 speciālās atļaujas nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā Alūksnes novada 

ezeros; 

5) 1 licence interešu izglītības apmācības programmai. 

 

Medību koordinācijas komisija 
 

Pārskata gadā komisijai notikušas 3 sēdes un pieņemti 2 lēmumi. Svarīgākais 

komisijas izskatītais jautājums bija aļņu nodarītie postījumi Austrumvidzemes reģiona 

Melnupes iecirkņa pārziņā esošajās platībās. Tur kopējais postījumu apjoms sasniedzis 

aptuveni 10 ha. Iesaistītās puses pie sarunu galda sēdās divas reizes, panākot savstarpēju 

vienošanos un pieņemot lēmumu. Pēdējā sēdē komisijā izskatīts jautājums par bebru 

nodarītajiem postījumiem, pieņemot lēmumu par pasākumu veikšanu turpmāku postījumu 

novēršanai. 

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

 

 Pārskata gadā notikušas 11 komisijas sēdes, kurās 101 izglītojamajam izsniegts 

atzinums par veselības stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības 

programmu īstenošanu. Kopumā komisija izvērtējusi 112 izglītojamos, tajā skaitā 21 

audzēknim nav izsniegts atzinums par izglītības programmas īstenošanu. 

72 no izglītojamajiem atzīta nepieciešamība pēc speciālās pirmsskolas izglītības 

programmas, 1 audzēknim mainīta speciālā pirmsskolas izglītības programma uz citu 

speciālo pirmsskolas izglītības programmu, 5 – speciālā pirmsskolas izglītības programma 

mainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. 

19 izglītojamajiem atzīta par nepieciešamu speciālā pamatizglītības programma, 1 

audzēknim – vispārējā pamatizglītības programma, 1 audzēknim - vispārējā vidējās izglītības 

programma ar atbalsta pasākumiem. 

1 audzēknim mainīta speciālā pamatizglītības programma uz citu speciālo 

pamatizglītības programmu, savukārt 1 izglītojamajam ieteikta ilgstoši un īslaicīgi slimojošo 

izglītojamo izglītošanās mājās. 
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Stipendiju piešķiršanas komisija  

 

Komisija 2018. gadā sasaukta 2 reizes, lemjot par Alūksnes novada pašvaldības 

stipendiju piešķiršanu 4 medicīnas studiju rezidentiem – 3 no Rīgas Stradiņa universitātes, 

specialitātē “Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts”, “Neirologs” un “Radiologs diagnosts”, 

1 no Latvijas Universitātes, specialitātē “Endokrinoloģija”. 

 

Zemes lietu komisija 
 

Pārskata gadā komisijai notikušas 28 sēdes, kurās pieņemti 344 lēmumi, tajā skaitā: 

1) 78 lēmumi par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 

2) 75 lēmumi par īpašuma sastāva grozīšanu un jauna īpašuma veidošanu; 

3) 60 lēmumi par zemes/īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu; 

4) 36 lēmumi par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei; 

5) izskatīti 32 zemes ierīcības projekti, no kuriem 31 apstiprināts, 1 noraidīts; 

6) 28 lēmumi par īpašuma nosaukuma maiņu, adreses piešķiršanu, precizēšanu, 

maiņu vai likvidēšanu; 

7) 4 lēmumi par uzmērītās platības precizēšanu; 

8) 3 lēmumi par īpašumu apvienošanu; 

9) pa 1 vai 2 lēmumiem pieņemti jautājumos par zemes vienības sadales robežas 

precizēšanu, par zemes vienības noteikšanu par starpgabalu, par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu, 1 lēmums atcelts, un izsniegts 1 atteikums lauksaimniecības zemes iegūšanai 

īpašumā.  

 

1.4. Pašvaldības izpildinstitūcija 
 

Pašvaldības izpildinstitūcija sastāv no pašvaldības administrācijas un domes 

dibinātām iestādēm. 

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

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

apkalpošanu. Pārskata gadā tā sastāvēja no šādām nodaļām: 

1) Finanšu nodaļas; 

2) Grāmatvedības; 

3) Informācijas tehnoloģiju nodaļas; 

4) Īpašumu nodaļas; 

5) Juridiskās nodaļas; 

6) Kancelejas; 

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

2018. gada 30. jūnijam); 

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; 



13 

 

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 (līdz 

31.07.2018.); 

23) Bejas pamatskola; 

24) Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola; 

25) Jaunlaicenes sākumskola (līdz 

31.07.2018.); 

26) Malienas pamatskola; 

27) Pededzes pamatskola; 

28) Ziemeru pamatskola; 

29) Liepnas internātpamatskola (līdz 

31.08.2018.); 

30) Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija; 

31) Alūksnes novada vidusskola; 

32) Liepnas vidusskola; 

33) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Sprīdītis”; 

34) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Pienenīte”; 

35) Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Cālis”; 

36) Alsviķu pirmsskolas izglītības 

iestāde “Saulīte”; 

37) Jaunalūksnes pirmsskolas 

izglītības iestāde “Pūcīte”; 

38) Malienas pirmsskolas izglītības 

iestāde “Mazputniņš”; 

39) Izglītības pārvalde; 

40) Alūksnes Kultūras centrs; 

41) Alūksnes pilsētas bibliotēka; 

42) Alūksnes muzejs; 

43) Jaunlaicenes muižas muzejs; 

44) Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzejs; 

45) Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļa; 

46) Alūksnes novada Sociālais dienests 

(līdz 31.05.2018.); 

47) Alūksnes novada pašvaldības 

policija; 

48) Alūksnes novada bāriņtiesa; 

49) Alūksnes Tūrisma informācijas 

centrs (no 01.07.2019.); 

50) Sociālās aprūpes centrs “Alūksne” 

(līdz 31.05.2018.); 

51) Sociālo lietu pārvalde (no 

01.06.2018.); 

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. 

 

1.5. Pašvaldības darbības pilnveide 
 

Pārskata gadā veiktas izmaiņas pašvaldības administrācijā, likvidējot trīs 

Grāmatvedības nodaļas grāmatveža-uzskaitveža un divas nodokļu administratora amata 

vietas pagastu pārvaldēs un no jauna izveidojot divas nodokļu administratoru amata vietas. 

Par šīm izmaiņām Alūksnes novada dome lēmumu pieņēma 2017. gadā. 

2018. gadā no pašvaldības administrācijas Kultūras un sporta nodaļas ar domes 

2018. gada 28. jūnija lēmumu nodalīta tūrisma darba organizēšana, no 1. jūlija izveidojot 

jaunu iestādi “Alūksnes Tūrisma informācijas centrs”. 

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

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

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

1) slēgta Ilzenes pamatskola; 
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2) slēgta Jaunlaicenes sākumskola; 

3) slēgta Liepnas internātpamatskola. 

Pārskata gadā pieņemts lēmums reorganizēt Liepnas vidusskolu par Liepnas 

pamatskolu. Sakarā ar Jaunlaicenes sākumskolas slēgšanu, dome pārskata gadā pieņēmusi 

lēmumu izveidot Ziemeru pamatskolas mācību punktu Jaunlaicenē, kas īsteno vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmu. Sakarā ar Liepnas internātpamatskolas slēgšanu, Liepnas 

vidusskolā dome pieņēmusi lēmumu organizēt internāta pakalpojumu sniegšanu audzēkņiem 

no 2018./2019. mācību gada. 

Pārskata gadā notikusi sociālās nozares pašvaldības iestāžu reorganizācija – saskaņā 

ar domes 2018. gada 22. marta lēmumu reorganizēts Alūksnes novada Sociālais dienests  un 

Sociālās aprūpes centrs “Alūksne”, apvienojot abas iestādes un ar 2018. gada 1. jūniju 

izveidojot jaunu iestādi “Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde”. 

Pārskata gadā pašvaldības domes komiteju un 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 un Valsts kontroles 

2017. gada 26. septembra revīzijas uzdevumu Nr. 2.4.1-35/2017, Piektais revīzijas 

departaments ir veicis revīziju “Par Latvijas Republikas 2017. gada pārskatu par valsts 

budžeta izpildi un par pašvaldības budžetiem” Alūksnes novada pašvaldībā. Revīzijas mērķis 

ir iegūt pārliecību, ka pašvaldības 2017. gada pārskats atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Valsts kontrole Alūksnes novada pašvaldībā veica revīzijas procedūras par laika 

posmu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim. 

Pamatojoties uz Valsts kontroles ieteikumiem, Alūksnes novada pašvaldībā 

2018. gada laikā pilnveidota deputātu atalgojumu uzskaites attiecība. 

 

1.6. Iesaiste tiesvedības procesos 
 

Alūksnes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas pārziņā 2018. gadā bija 19 tiesu 

procesi, kuros bija iesaistīta pašvaldība. No tiem: 

1) 13    civillietās; 

2) 5    administratīvajās lietās; 

3) 1    krimināllietā. 

11 civillietas bija par personu īpašumtiesībām, kurās pašvaldība pieaicināta kā 

ieinteresētā persona. Savukārt 1 civilprocesā pašvaldība bija prasītājs, bet vēl 1 – piedzinējs.  

Visās administratīvā procesa lietās pašvaldība bija atbildētājs. Četrās no tām 

privātpersonu pieteikumi noraidīti, viena lieta izbeigta. 

Savukārt kriminālprocesa kārtībā izskatāmā lieta vēl nav pabeigta un pašvaldība tajā 

ir iesaistīta kā civilprasītājs. 

 

1.7. Pašvaldības kapitāla vērtība  
 

Pašvaldība pārskata gadā bijusi kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās ar 

kapitāla vērtību:  

1) akciju sabiedrībā “SIMONE” – apmaksātais pamatkapitāls 3 361 565 EUR 

(pamatkapitāls palielinājās par 53 990 EUR, salīdzinot ar 2017. gadu), pēc uzņēmuma 

darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 2 939 702 EUR;  

2) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” – apmaksātais 

pamatkapitāls 138 759 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2017. gadu), pēc uzņēmuma 

darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 0 EUR;  
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3) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RŪPE” – apmaksātais pamatkapitāls 

3 299 166  EUR (pamatkapitāls palielinājās par 1 456 735 EUR, salīdzinot ar 2017. gadu), 

pēc uzņēmuma darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 3 076 899 EUR. Pārskata gadā 

veikta sabiedrības ar ierobežoto atbildību “RŪPE” un sabiedrības ar ierobežoto atbildību 

“IEVEDNE” reorganizācija, kā rezultātā sabiedrība ar ierobežota atbildību “IEVEDNE” 

pievienota sabiedrībai ar ierobežoto atbildību “RŪPE”;  

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

vērtība 1 206 637 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2017. gadu), pēc uzņēmuma darbības 

rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 1 384 923 EUR. 

 

 
3. attēls. Pašvaldības pamatkapitāla vērtības izmaiņas kapitālsabiedrībās 

 

Pārskata gadā pašvaldība bijusi kapitāldaļu turētāja šādās pārējās kapitālsabiedrībās:  

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

pamatkapitāla vērtība 300 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2017. gadu);  

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

200 032 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2017. gadu) pēc uzņēmuma darbības rezultātiem 

pašu kapitāla vērtība ir 120 445 EUR. Pārskata gadā pieņemts lēmums par kapitāldaļu 

atsavināšanu;  

3) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS 

APRŪPES CENTRS” – 681 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2017. gadu).  

 

Pašvaldība 2018. gadā bijusi dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1) biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”;  

2) biedrībā “Latvijas pašvaldību mācību centrs”;  

3) biedrībā “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”;  

4) biedrībā “Latvijas piļu un muižu asociācija”;  

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

6) nodibinājumā “Vidzemes tūrisma asociācija”; 

7) biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”; 

8) biedrībā “Latvijas futbola federācija”; 

9) biedrībā “Latvijas vieglatlētikas savienība”; 

10) Latvijas muzeju biedrība; 

11) Latvijas Skolu sporta federācijā; 

12) biedrībā “Latvijas basketbola savienība”; 

AS "SIMONE" SIA "RŪPE" SIA

"ALŪKSNES

NAMI"

SIA

"ALŪKSNES

SLIMNĪCA"

SIA

"IEVEDNE"

2842285 

1706381 

0 

1394423 

133073 

2939702 
3076899 

0 

1384923 

0 

2017. gads 2018. gads
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13) Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā; 

14) biedrībā “Latvijas Džudo federācija”; 

15) Lauku bibliotēku atbalsta biedrībā; 

16) Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālā biedrībā; 

17) biedrībā “Latvijas mazpulki”; 

18) Latvijas Būvinženieru savienībā; 

19) Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomē; 

20) Latvijas Tautas Sporta Asociācijā; 

21) biedrībā “Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija”; 

22) biedrībā “Latvijas Klavieru skolotāju asociācija”; 

23) biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”. 

 

  



17 

 

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 

REZULTĀTI  
 

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2018. gadam apstiprināts 2018. gada 

31. janvārī ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 42. Pārskata gadā minētajos saistošajos 

noteikumos izdarīti vairāki grozījumi: 

1) 26.04.2018. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.159, protokols Nr.5, 

35. punkts – Saistošie noteikumi Nr.8/2018; 

2) 28.06.2018. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.251, protokols Nr.8, 36.punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.12/2018; 

3) 27.09.2018. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.360, protokols Nr.12, 

37.punkts – Saistošie noteikumi Nr.14/2018; 

4) 25.10.2018. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.385, protokols Nr.14, 

16.punkts – Saistošie noteikumi Nr.16/2018; 

5) 22.11.2018. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.440, protokols Nr.16, 

38.punkts – Saistošie noteikumi Nr.18/2018; 

6) 20.12.2018. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.471, protokols Nr.18, 

28.punkts – Saistošie noteikumi Nr.19/2018. 

 

2.1. Pamatbudžets 
 

2.1.1. Ieņēmumu daļa  

  

Pārskata gadā precizētie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 21 726 055 EUR apmērā, 

faktiski ieņēmumi izpildīti 21 893 498 EUR apjomā jeb 100,77% no plānotajiem 

ieņēmumiem. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums gada sākumā 

3 363 824 EUR apmērā. Gada laikā saņemti aizņēmumi no Valsts kases dažādu projektu 

finansējumam 6 223 573 EUR apmērā. 

 

1. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada ieņēmumu izpilde (EUR, %)* 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2018. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2018. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 8 172 142 8 264 555 101,13 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 7 254 065 7 222 125 99,56 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 858 375 977 017 113,82 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 662 118 742 860 112,19 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 

būvēm) 

140 342 164 405 117,15 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

mājokļiem) 

55 915 69 752 124,75 

5.0.0.0. Nodokļi atsevišķām precēm un 

pakalpojumu veidiem 

59 702 65 413 109,57 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 59 702 65 413 109,57 

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 334 251 425 144 127,19 
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8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

7 649 10 306 134,74 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas 

17 603 20 631 117,20 

9.4.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 

6 215 11 875 191,07 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 11 388 8 756 76,89 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 8 500 13 616 160,19 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 53 125 55 914 105,25 

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

247 374 324 677 131,25 

  VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 

KOPĀ 

12 172 944 12 051 252 99,00 

17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto 

atsavināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 

5 540 12 838 231,73 

18.6.0.0. Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 

12 167 404 12 038 414 98,94 

  PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI KOPĀ 

134 082 147 883 110,29 

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 

134 082 147 883 110,29 

  BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 

KOPĀ 

912 636 1 004 664 110,08 

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

877 783 956 242 108,94 

21.4.0.0. Pārējie iepriekš neklasificēti pašu 

ieņēmumi 

34 853 48 422 138,93 

  KOPĀ 21 726 055 21 893 498 100,77 

  Atlikums gada sākumā 3 363 824 3 363 824 100,00 

  
Saņemti aizdevumi no Valsts Kases 7 207 626 6 220 533 86,30 

  
PAVISAM KOPĀ 32 297 505 31 477 855 97,46 

*2018. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 

  

Pēc 1. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2018. gada pamatbudžeta 

ieņēmumi bez atlikuma un Valsts kases aizdevuma līdzekļiem ir izpildīti.  

 

4. attēlā atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta 

ieņēmumu izpildes struktūra. 
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4. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada ieņēmumu izpildes 

struktūra, % 

 

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

ieņēmumu avotiem ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 38,24% no kopējiem 

ieņēmumiem. To sastāvā ir mērķdotācijas no valsts budžeta pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 

struktūrfondu un valsts līdzfinansējums projektu īstenošanai. Nākošie pēc īpatsvara ir 

nodokļu ieņēmumi – 26,26% no kopējiem ieņēmumiem, kuru sastāvā ir iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem un 

azartspēļu nodoklis (5. attēls). 

 

 
5. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu 2017. un 

2018. gada izpildes un 2019. gada plāna struktūra, EUR 

Nodokļu 

ieņēmumi 

26,26% 

Nenodokļu 

ieņēmumi 

1,35% 

Budžeta iestāžu 

ieņēmumi 

3,19% 

Valsts budžeta 

transferti, kopā 

38,24% 

No valsts budžeta 

daļēji finansēto 

atvasināto 

publisko personu 

un budžeta 

nefinansēto 

iestāžu transferti 

0,04% 

Pašvaldību  

budžetu transferti 

0,47% 

Naudas līdzekļu 

atlikums gada 

sākumā 

10,69% 

Saņemtie 

aizdevuma 

līdzekļi no Valsts 

Kases 

19,76% 

6000000 6500000 7000000 7500000 8000000 8500000

2017. gads (izpilde)

2018. gads (izpilde)

2019. gads (prognoze)

2017. gads

(izpilde)

2018. gads

(izpilde)

2019. gads

(prognoze)

Iedzīvotāju ienākums

nodoklis
6995242 7222125 7100471

Nekustamā īpašuma nodoklis

par zemi
701752 742860 647103

Nekustamā īpašuma nodoklis

par ēkām un būvēm
143716 164405 161213

Nekustamā īpašuma nodoklis

par mājokļiem
61494 69752 59334

Azartspēļu nodoklis 51062 65413 66625
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Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu ieņēmumu izpilde un 

2019. gada ieņēmumu plāns ir apkopoti 2. tabulā. 

 

2. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 2017. un 2018. gada izpilde un 

2019. gada plāns (EUR) 

Rādītājs 

Budžeta izpilde Plāns 

2017. gads 2018. gads 2019. gads 

Nodokļu ieņēmumi kopā 7 953 266 8 264 555 8 034 746 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 297 828 425 144 168 894 

Valsts budžeta transferti kopā 11 836 300 12 051 252 9 250 353 

Pašvaldību budžetu transferti kopā  136 354 147 883 150 769 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā 920 995 1 004 664 873 758 

KOPĀ 21 144 743 21 893 498 18 478 520 

Atlikums perioda sākumā 2 913 387 3 363 824 3 700 882 

Aizdevums no Valsts Kases 3 769 853 6 220 533 6 327 212 

PAVISAM KOPĀ 27 827 983 31 477 855 28 506 614 

 

Pēc 2. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2018. gadā, salīdzinot ar 

2017. gadu, Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir palielinājušies visos 

ieņēmumu veidos. Pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums atspoguļots 3. tabulā. 

 

3. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums  

2009.-2018. gados (EUR, %) 

Gads 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma 

gada sākumā un 

aizņēmumiem), 

LVL 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma 

gada sākumā un 

aizņēmumiem), 

EUR 

Bāzes pieaugums                

(pret 2009. gadu) 

Ķēdes pieaugums               

(pret iepriekšējo 

periodu) 

EUR % EUR % 

2009 11 276 387 16 044 853 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 - 21 893 496 5 848 643 36,45 748 753 3,54 

 

Analizējot tabulā apkopoto informāciju, var secināt, ka 2018. gadā ir vērojams gada 

ieņēmumu vislielākais palielinājums salīdzinājumā ar 2009. gadu, kas skaidrojams ar ES 

struktūrfondu projektu īstenošanu šajā periodā. 
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Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums 2018. gada sākumā 

3 363 824 EUR apmērā, tajā skaitā šādu mērķu realizācijai: 

1) valsts mērķdotācija izglītības pasākumiem (speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes, grupas, internātskola) 9 949 EUR; 

2) valsts mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 48 752 EUR; 

3) valsts mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 2 813 EUR; 

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

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1909 EUR; 

5) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) projektu 

īstenošanai 115 121 EUR; 

6) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Aizsargājamo 

ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras  uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai 

un pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai 50 000 EUR; 

7) ERAF projekta “Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā” īstenošanai 

191 103 EUR; 

8) ERAF projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai 130 071 EUR; 

9) Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai 23 999 EUR; 

10) ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

īstenošanai 14 537 EUR; 

11) ESF projekta “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 

īstenošanai 10 000 EUR; 

12) ERAF projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanai 

3 531 EUR; 

13) Igaunijas-Latvijas (turpmāk – EST-LAT) sadarbības programmas projekta 

“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” īstenošanai 12 670 EUR; 

14) Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” izveidei 122 594 EUR; 

15) ESF projekta “Proti un dari” īstenošanai 10 000 EUR; 

16) ESF projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” īstenošanai 18 392 EUR; 

17) kases apgrozāmajiem līdzekļiem 85 000 EUR; 

18) citiem projektiem, mērķiem un aktivitātēm 2 513 383 EUR. 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā saņemtās mērķdotācijas apkopotas 

4. tabulā. 

 

4. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta mērķdotāciju ieņēmumi (EUR) 

Mērķdotācijas veids Saņemts 

2016. gadā 

Saņemts 

2017. gadā 

Saņemts 

2018. gadā 

Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo 

bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu 

darba samaksas un VSAOI* 

209 196 230 560 267 878 

Mērķdotācija interešu izglītības 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

93 534 108 070 111 449 

Mērķdotācija pamata un 

vispārizglītojošo skolu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI                                                                                                           

2 115 978 2 120 232 2 022 573 
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Mērķdotācija speciālās izglītības 

iestāžu uzturēšanai 

920 089 717 205 388 902 

Mērķdotācija 1.-4. klašu skolēnu 

ēdināšanas nodrošināšanai                                                                                                                                 

123 425 141 544 131 952 

Mērķdotācija profesionālās ievirzes 

sporta skolu pedagogu darba samaksai 

un VSAOI                                                                                                                                                  

101 761 123 806 122 599 

Mērķdotācija mūzikas un mākslas 

profesionālās ievirzes skolu pedagogu 

darba samaksai un VSAOI                                                                                                                   

275 024 444 114 397 810 

Valsts finansējums ģimnāzijai                                                                                                                                                                            1 423 5 153 6 796 

Valsts mērķdotācija mācību literatūras 

iegādei                                                                                                                                                           

34 630 33 337 32 554 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējums projektiem 

0 0 67 961 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem                                                                                                                                                 

9 436 88 066 0 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) finansējums Jaunatnes politikas 

valsts programmai un citiem 

projektiem                                                                                                                                                             

5 406 3 299 6 933 

 

Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu 

vadītāju atalgojumam un VSAOI                                                                                                                                                                         

12 617 13 794 17 802 

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti                                                                                                                                                                

74 485 74 291 18 049 

Kultūras ministrijas finansējums 

projektiem 

0 500 11 405 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums ES 

projektiem                                                                                                                                                                             

4 525 238 729 157 835 

ELFLA finansējums                                                                                                                                                                                        160 398 506 891 587 223 

ERAF finansējums (ES daļa)                                                                                                                                                                              0 1 653 097 0 

ERAF finansējums (valsts daļa)                                                                                                                                                                           0 63 115 0 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras projektu finansējums                                                                                                                                              

14 837 13 748 2 344 

Programmas “Comenius” finansējums 0 0 7 326 

Lauku atbalsta dienesta (LAD) platību 

maksājumi                                                                                                                                                                

783 431 0 

Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas finansējums 

projektiem 

0 1 500 

 

0 

Nodarbinātības Valsts aģentūras 

(NVA) finansējums projektiem 

100 254 119 409 127 264 

Valsts izglītības attīstības aģentūras 

finansējums projektiem 

5 233 43 498 338 866 
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Nacionālā veselības dienesta 

finansējums feldšeru un vecmāšu 

punktiem                                                                                                                                                                         

37 979 44 798 50 185 

Finansējums sociālās aprūpes centru 

iemītnieku uzturēšanai                                                                                                                                                                                               

17 080 8 540 8 540 

Latvijas Bērnu fonda finansējums 

vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai                                                                                                                                                                             

3 394 0 0 

Valsts Kultūrkapitāla fonda  (VKKF) 

finansējums projektiem                                                                                                                                                                          

8 779 8 520 

 

6 959 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas 

fonda dotācija 

3 415 710 3 546 054 3 560 801 

Labklājības ministrijas finansējums 594 2 984 91 438 

Aizsardzības ministrijas finansējums 85 293 34 053 250 000 

Vidzemes plānošanas reģiona 

finansējums projektiem 

3 000 600 12 838 

Satiksmes ministrijas finansējums 0 304 732 515 000 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas (EST-

LAT-RUS) finansējums projektiem 

0 2 662 

 

0 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

finansējums ES projektiem 

0 1 111 449 2 589 884 

Centrālā vēlēšanu komisija (Saeimas 

vēlēšanās) 

0 0 43 641 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

(Dziesmu un deju svētki) 

0 0 25 081 

Latvijas investīciju un attīstības 

aģentūras finansējums 

0 2 155 0 

Valsts izglītības satura centra 

finansējums ES projektiem 

0 25 364 39 115 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

finansējums 

0 0 

 

32 249 

Kopā  7 834 863 11 836 300 12 051 252 

 *VSAOI šeit un turpmāk – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

 Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistījusi aizdevumu līdzekļus 

6 220 533 EUR apmērā, lai īstenotu ES struktūrfondu atbalstītos projektus, izglītības iestādes 

pārbūves būvprojekta izstrādei un pašvaldības ceļu (ielu) infrastruktūras investīciju 

projektiem.  
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6. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2017. un 2018. gadā saņemtie un 2019. gadā plānotie 

aizdevumi, EUR 

 

 Pēc 6. attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka ik gadu pieaug aizdevuma līdzekļu 

apjoms, kas skaidrojams ar ES struktūrfondu projektu un investīciju projektu īstenošanu. 

 

Alūksnes novada pašvaldības divos gados saņemtie un 2019. gadā plānotie aizdevumi 

apkopoti 5. tabulā. 

 

5. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2017. un 2018. gadā saņemtie un 2019. gadā plānotie 

aizdevumi (EUR) 

Mērķis 

 

Saņemts 

2017. gad

ā 

Saņemts 

2018. gadā 

Plānots 

saņemt 

2019. gad

ā 

Alūksnes novada vidusskolas mācību vides 

uzlabošanas būvprojekta izstrāde 28 096 0 0 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību 

vides uzlabošanas būvprojekta izstrāde 0 124 494 0 

ELFLA projekts “Alūksnes novada Liepnas 

pagasta pašvaldības autoceļa “Franciskopole-

Kavaci” pārbūve” 91 518 0 0 

Pašvaldības ceļu infrastruktūras (Lāčplēša, 

Vējakalna un Rijukalna ielas pārbūve Alūksnē, 

tajā skaitā ūdensvada un kanalizācijas izbūve 

Rijukalna ielā un ūdensvada izbūve Vējakalna ielā 

Alūksnē, un Torņa ielas Alūksnē, pārbūve) 

projekts 251 938 0 0 

Pašvaldības ceļu infrastruktūras (Rīgas ielas 

pārbūve) projekts 94 782 0 0 

Pašvaldības ceļu infrastruktūras (Ojāra Vācieša un 

Dārza ielas pārbūve) projekts 0 177 713 0 

ELFLA projekts “Alūksnes novada pašvaldības 

Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa “Pļevna-

Stuborova” pārbūve” 144 053 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Karvas 

pagrieziens-Skujenieki-Dimdinieki-Čukstu 315 837 0 0 

3769853 

6220533 
6327212 

2017. gads 2018. gads 2019. gads
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karjers” pārbūve” 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Auseji-

Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes 

pagastā Alūksnes novadā” 207 596 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Atte-

Lejas” pārbūve” 95 593 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Rūķīši-

Gribažas pārbūves 1. kārta”” 22 909 99 748 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas-

Laimiņas” pārbūve” 4 647 154 775 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi-

Tortūži-Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene-

Dauguļi-Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” 0 165 606 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu “Tomsona 

pagrieziens-Sebežnieki”, “Brenci-Sakvārne” un 

“P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, 

Alūksnes novadā” 0 159 903 0 

ELFLA projekts “Alūksnes novada pašvaldības 

autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve” 0 136 579 46 062 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Indrāni-

Blūmji-Gailīši”, “Rijukalns-Vengerski” un 

“Ziemeri-Murati” pārbūve Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā” 0 158 945 101 398 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Dzintari-

Cīņa” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā” 0 174 233 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-

Gotlupi-Nāzupi” 1. kārtas pārbūve” (Kalncempju 

pagasts) 0 57 529 66 959 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu “Liepiņi- 

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

Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes 

novadā” 0 151 542 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu 

Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma 

“Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve” novadā” 

(Mārkalnes pagasts) 0 0 219 772 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” 0 0 8 037 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 

atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” 0 0 22 444 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 43468:03 

atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju 

pagastā” 0 0 23 069 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 0 0 45 949 
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koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 

atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā” 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424961:03 

atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā” 0 0 65 507 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 

atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” 0 0 51 317 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526271:30 

un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada 

Zeltiņu pagastā” 0 0 35 015 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 

atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” 0 0 20 708 

Investīciju projekts sadarbībā ar Satiksmes 

ministriju “Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnes 

novadā (2. kārta)” 0 364 855 0 

ERAF projekts “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 

apbūves attīstības 2. kārta” 0 333 912 1 743 427 

Būvprojekta izstrāde objektam “Alūksnes novada 

administratīvās ēkas atjaunošana Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā” 14 612 20 107 0 

Pašvaldības aģentūrai “SPODRA” 

multifunkcionālas komunālās mašīnas iegādei 256 765 0 0 

ERAF projekts “Multifunkcionālas servisa ēkas 

izbūve Pilssalā” 676 060 0 0 

ERAF projekts “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 

apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” 727 970 0 0 

Ceļu infrastruktūras investīciju projekts 

“Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes 

novadā (1. kārta)” 0 0 448 825 

ERAF projekts “Infrastruktūras uzlabošana 

industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novadā 

Jaunlaicenes ciemā” 129 797 98 332 0 

ERAF projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus 

“Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības 

nodrošināšanai” 0 737 706 0 

Kohēzijas fonda (KF) projekts 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Alūksnē, 3. kārta” (pamatkapitāla palielināšana 

SIA “RŪPE”) 0 343 256 567 302 

ERAF projekts “Alūksnes novada administratīvās 

ēkas atjaunošana Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā” 0 169 745 1 841 598 

Alūksnes Pilssalas stadiona skrejceļa 

rekonstrukcija  239 705 0 0 

Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve 314 099 292 297 0 
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Alūksnes Jaunās pils būvprojekta izstrādei 5 905 39 231 0 

Alūksnes muižas parka objektu atjaunošana un 

restaurācija 80 019 144 128 0 

Investīciju projekts “Veselības veicināšanas 

pakalpojumu centrs” būvprojekta izstrāde 0 0 87 120 

Latvijas-Krievijas (LAT-RUS) pārrobežu 

sadarbības programmas projekts “630 verstis 

pilnas sajūtām” 0 0 230 201 

Transporta iegāde autonomo funkciju veikšanai 0 0 30 000 

ERAF projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 67 952 551 410 308 933 

Izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju 

projekts “Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 

“SPRĪDĪTIS” ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūve” 0 277 727 0 

ERAF projekts “Uzlabot vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vidi” (Alūksnes novada 

vidusskola) 0 360 215 0 

Izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju 

projekts “Izglītības un sporta centra izveide” 0 0 363 569 

Sociālās aizsardzības iestāžu infrastruktūras 

investīciju projekts “Nekustamā īpašuma Uzvaras 

ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā iegāde” 0 130 000 0 

Sociālās aizsardzības iestāžu infrastruktūras 

investīciju projekts “Sociālās aprūpes centra 

“Pīlādži” izveide” 0 796 545 0 

KOPĀ  3 769 853 6 220 533 6 327 212 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2018. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa ES 

struktūrfondiem un citiem mērķiem atspoguļots 7. attēlā. 

 

 
7. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2018. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa  

ES struktūrfondiem un citiem mērķiem, % 

 

Izglītības iestāžu 

infrastruktūras 

projekti 

6,47% 
Ielu infrastruktūras 

projekti 

8,72% 

Pārējie projekti 

5,84% 

ELFLA projekti 

(ceļu infrastruktūra 

pagastu teritorijās) 

20,24% 

ERAF projekti 

36,19% 

Sociālās 

aizsardzības 

infrastruktūras 

projekti 

14,89% 

Kultūras, sporta un 

atpūtas 

infrastruktūras 

projekti 

7,65% 
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 Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir ERAF projektu īstenošanai, kas ir 

36,19% no saņemto aizdevumu kopsummas. ELFLA projektu īstenošanai saņemto 

aizdevumu īpatsvars veido 20,24% no saņemto aizdevumu kopsummas.  

 

2.1.2. Izdevumu daļa 

 

 2018. gada Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālām 

kategorijām tika plānoti 29 884 005 EUR apmērā, faktiski izdevumi izpildīti 

25 562 871 EUR apmērā jeb 85,54%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai 

pārskata gadā izlietoti 1 870 846 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālām kategorijām apkopota 6. tabulā. 

 

6. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2018. gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālām kategorijām (EUR, % pret plānu)* 

Valdības funkcija 

Plāns   

2018. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2018. %  

Vispārējie valdības dienesti 2 228 648 2 011 078 90,24 

Sabiedriskā kārtība un drošība 128 902 105 157 81,58 

Ekonomiskā darbība 4 875 676 4 007 495 82,19 

Vides aizsardzība 1 293 311 1 122 914 86,82 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2 9738 42 2 353 079 79,13 

Veselība 107 231 92 236 86,02 

Atpūta, kultūra un reliģija 4 665 797 3 930 715 84,25 

Izglītība 10 618 850 9 285 492 87,44 

Sociālā aizsardzība 2 991 748 2 654 705 88,73 

Kopā  29 884 005 25 562 871 85,54 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1 985 244 1 870 846 94,24 

Ieguldījums pamatkapitālā 343 256 343 256 100,00 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums 2018. gada beigās) 85 000 3 700 882 4 353,98 

*2018. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 

 

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

izdevumi nav izlietoti plānotajā apmērā, par ko liecina naudas līdzekļu atlikums gada beigās. 

Pamatbudžeta izdevumu galvenais virziens pārskata gadā bija izglītība. Izdevumi 

izglītībai 2018. gadā veidoja 9 285 492 EUR jeb 33,43% no pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumiem. Otrā pēc finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 

pārskata gadā - ekonomiskā darbība, tās izdevumi bija 4 007 495 EUR jeb 14,43% no 
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pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Trešā pēc finansējuma lielākā funkcionālā kategorija 

jeb valdības funkcija 2018. gadā bija atpūta, kultūra un reliģija, kuras izdevumi sasniedza 

3 930 715 EUR jeb 14,15% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 

Tādu funkcionālo kategoriju kā ekonomiskā darbība un atpūta, kultūra un reliģija 

izvirzīšanās izdevumu līderos saistīta ar ES un pašvaldības prioritāro projektu īstenošanu. 

Uzskatāmāk pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 

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

 

 
8. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada izdevumu izpildes struktūra 

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

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2019. gada izdevumu plāns ir apkopoti 7. tabulā. 

 

7. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. un 2018. gada izdevumu izpilde un 

2019. gada plāns (EUR) 

Valdības funkcija 

Budžeta izpilde Plāns 

2019. gadam 2017. gads 2018. gads 

Vispārējie valdības dienesti 1 957 807 2 011 078 2 254 505 

Sabiedriskā kārtība un drošība 102 357 105 157 125 526 

Ekonomiskā darbība 2 468 518 4 007 495 5 364 879 

Vides aizsardzība 44 000 1 122 914 162 871 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 5 345 675 2 353 079 4 161 424 

Vispārējie valdības 

dienesti 

7,24% Sabiedriskā kārtība 

un drošība 

0,38% 

Ekonomiskā darbība 

14,43% 

Vides aizsardzība 

4,04% 

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

8,47% 

Veselība 

0,33% 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 

14,15% 

Izglītība 

33,43% 

Sociālā aizsardzība 

9,56% 

Aizdevumu 

pamatsummu 

atmaksa 

6,74% 

Ieguldījums 

pamatkapitālā 

1,24% 
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Veselība 76 378 92 236 230 545 

Atpūta, kultūra un reliģija 3 157 213 3 930 715 3 361 551 

Izglītība 8 198 067 9 285 492 8 256 361 

Sociālā aizsardzība 1 707 311 2 654 705 2 253 862 

KOPĀ 23 057 326 25 562 871 26 171 524 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1 406 833 1 870 846 1 682 788 

Ieguldījums pamatkapitālā 0 343 256 567 302 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums perioda beigās) 3 363 824 3 700 882 85 000 

PAVISAM KOPĀ 27 827 983 31 477 855 28 506 614 

  

 Pēc 7. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2018. gadā, salīdzinot ar 

2017. gadu, Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā, vērtējot pēc 

funkcionālajām kategorijām un finansēšanas, pieauguma nebija pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanas funkcionālajā kategorijā. Izdevumu pieaugums tādās 

funkcionālajās kategorijās kā ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, atpūta, kultūra un 

reliģija, izglītība un sociālā aizsardzība skaidrojams ar ES projektu un investīciju projektu 

īstenošanu. 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 8. tabulā. 

 

8. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada izdevumu izpilde pēc ekonomiskās 

klasifikācijas (EUR, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

2018. gada 

plāns 

2018. gada 

izpilde 

% pret 

kopsummu 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 17 163 816 15 264 021 88,93 

Atalgojums 8 418 133 8 003 584 95,08 

VSAOI un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 2 359 364 2 202 979 93,37 

Komandējumi 61 996 42 410 68,41 

Pakalpojumi 3 164 934 2 482 727 78,44 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 963 140 1 527 050 77,79 

Izdevumi periodikas iegādei 16 884 15 344 90,88 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 29 985 26 770 89,28 

Procentu izdevumi 21 801 953 4,37 

Subsīdijas un dotācijas 104 160 68 542 65,80 

Sociālie pabalsti 702 304 596 393 84,92 

Pašvaldību budžeta transferti 321 115 297 269 92,57 

Pamatkapitāla veidošana 12 098 135 9 676 797 79,99 

Kapitālo izdevumu transferti 622 054 622 053 100,00 
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KOPĀ  29 884 005 25 562 871 85,54 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 9. attēlā. 

 

 
9. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumu pēc ekonomiskās 

klasifikācijas izpildes struktūra, EUR un % 

 

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

ir pozīcijā “Pamatlīdzekļu veidošana” 37,85% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc 

izdevumu īpatsvara ir atalgojums – 31,31% no izdevumu kopsummas.  

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2019. gada plāns apkopots 9. tabulā. 

 

9. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. un 2018. gada  izdevumu izpilde un 

2019. gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2019. gadam 2017. gads 2018. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 15 429 370 15 264 021 15 876 364 

Atalgojums 8 127 882 8 003 584 7 582 789 

VSAOI un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 2 099 488 2 202 979 1 977 648 

Komandējumi 57 862 42 410 75 783 

Pakalpojumi 2 450 191 2 482 727 3 043 470 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 510 972 1 527 050 1 800 763 

Atalgojums;  

8 00 35 84 EUR; 

31,31% 

Komandējumi; 

4 24 10 EUR; 0% 

VSAO iemaksas un 

sociālā rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas; 

2 20 29 79 EUR; 

9% 

Izdevumi periodikas 

iegādei;  

1 53 44 EUR; 

0,06% 

Pakalpojumi; 

2 48 27 27 EUR; 

10% 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, 

preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 

5000;  

1 52 70 50 EUR; 

5,97% 

Budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi; 

2 67 70 EUR; 0% 

Sociālie pabalsti;  

59 63 93 EUR; 2% 

Pamatlīdzekļu 

veidošana;  

9 67 67 97 EUR; 

37,85% 
Procentu izdevumi; 

9 53 EUR; 0,00% 

Subsīdijas un 

dotācijas;  

6 85 42 EUR; 0% 

Pašvaldību budžeta 

transferti;  

29 72 69 EUR; 

1,16% 

Kapitālo izdevumu 

transferti;  

62 20 53 EUR; 

2,43% 



32 

 

Periodikas iegāde 15 874 15 344 15 883 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 28 191 26 770 17 728 

Procentu izdevumi 5 325 953 16 745 

Subsīdijas un dotācijas 42 461 68 542 109 017 

Sociālie pabalsti 534 928 596 393 679 353 

Pašvaldību budžeta transferti 556 196 297 269 557 185 

Pamatkapitāla veidošana 7 560 828 9 676 797 10 295 160 

Kapitālo izdevumu transferti 66 948 622 053 0 

KOPĀ  23 057 146 25 562 871 26 171 524 

 

 Pēc 9. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2018. gadā, salīdzinot ar 

2017. gadu, kopumā izdevumi ir palielinājušies un to ietekmēja ES struktūrfondu projektu 

īstenošana, kas pēc ekonomiskās klasifikācijas iekļauta pamatlīdzekļu veidošanā. 

 

2.1.3. Aizņēmumi un galvojumi 

 

2018. gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 

1 870 846 EUR apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo 

gadu un 2019. gadam plānoto atspoguļots 10. attēlā. 

 

 
10. attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa 

2017.-2019. gados, EUR 

 

 2018. gada aizņēmumu pamatsummu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

atspoguļota 11. attēlā. 

  

1 406 833 EUR 

1 870 846 EUR 
1 682 788 EUR 

2017.gads 2018.gads 2019.gads
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11. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada aizņēmumu atmaksas struktūra pēc 

finansēšanas avota, EUR un % 

 

  Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 10. tabulā. 

 

10. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2018. gada beigās (EUR) 

Mērķis 

A
tm

a
k

sa
s 

te
rm

iņ
š 

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Parāds 

pārskata 

gada 

sākumā 

S
a
m

a
zi

n
ā
ju

m
s 

Parāds 

pārskata 

perioda 

beigās 

KPFI* projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskolā” 2
0
.0

3
.2

0
2
1
. 

279 551 91 208 -28 064 63 144 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

22 807 17 752 -2 536 15 216 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada Mārkalnes 

pagasta Mārkalnes ciemā” 2
0
.1

2
.2

0
1
8
. 

24 060 8 020 -8 020 0 

Atmaksa, 

saņemot ES 

finansējumu par 

projektu 

īstenošanu;  

566 914 EUR; 

30,30% 

Atmaksa saskaņā 

ar noslēgto 

līgumu 

nosacījumiem;  

1 303 932 EUR; 

69,70% 
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Alsviķu pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes 

“Zemenīte” rekonstrukcijas 

2. kārta 

2
0
.1

2
.2

0
1
8
. 

49 801 5 532 -5 532 0 

ERAF valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekļa 

“Vecā pils” renovācijas 

pabeigšana Alūksnes 

Mākslas skolas un novada 

iedzīvotāju vajadzībām 

2
0
.0

6
.2

0
2
5
. 

224 422 4 675 -4 675 0 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta Strautiņu 

ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”  2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

74 997 60 000 -7 500 52 500 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Ieviņas-Laimiņas” 

pārbūve”** 

2
0
.1

2
.2

0
2
1

. 

159 423 4 647 -101 898 53 026 

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācija 

2
0
.1

2
.2

0
2
0
. 

426 862 106 715 -35 571 71 144 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

142 287 78 258 -7 114 71 144 

ERAF projekts “Tranzītceļa 

P43 maršruta rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” 

2
0
.0

9
.2

0
2
7
. 

1 036 858 648 297 -66 492 581 805 

SIA “IEVEDNE” 

pamatkapitāla palielināšana 

ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

20 521 12 328 -2 055 10 273 

AS “SIMONE” 

pamatkapitāla palielināšana 

KF projekta “Katlu māju 

darbības optimizācija un 

energoefektivitātes 

paaugstināšana Alūksnē” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
3
8
. 

886 357 744 617 -35 458 709 159 
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SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

48 780 34 160 -4 880 29 280 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā” 

2
0
.0

3
.2

0
2
. 

173 669 56 719 -17 452 39 267 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Alūksnes novada Ilzenes 

pagasta Jaunzemu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

73 920 59 136 -7 392 51 744 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļu 

“Auseji-Garjuri” un “Garjuri-

Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā” 2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

207 763 92 404 -23 092 69 312 

Projekts “Būvprojekta 

izstrāde objektam “Alūksnes 

novada administratīvās ēkas 

atjaunošana Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā”  2
0
.0

4
.2

0
2
0
. 

36 563 14 612 -12 185 22 534 

ES projekts “Mierīga 

pārvietošanās pa Miera ielu 

Alūksnē gājēju ietves 

izbūve” 

2
0
.1

2
.2

0
1
. 

284 574 28 458 -28 458 0 

ELFLA projekts Ilzenes 

pagasta “Sporta, interešu 

izglītības un mūžizglītības 

centra “Dailes” 

rekonstrukcijas pabeigšanai 2
0
.1

2
.2

0
3
0
. 

175 013 34 340 -2 644 31 696 

ELFLA projekts “Jaunannas 

pagasta tautas nama II kārtas 

rekonstrukcijas un 

pamatlīdzekļu iegāde” 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

186 649 57 288 -5 208 52 080 
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 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
. 78 206 31 288 -15 644 15 644 

 

 

Alūksnes novada vidusskolas 

mācību vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde 2
0
.0

6
.2

0
2
0
. 

42 725 42 725 -21 317 21 408 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Karvas pagrieziens-

Skujenieki-Dimdinieki-

Čukstu karjers”  2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

315 837 315 836 -262 508 53 328 

Projekts “Alūksnes Jaunās 

pils pārbūves un restaurācijas 

būvprojekta izstrāde” ** 

2
0
.1

2
.2

0
2
0
. 

48 176 5 905 -13 136 35 040 

Prioritārais investīciju 

projekts “Alūksnes Pilssalas 

stadiona skrejceļa seguma 

rekonstrukcija” 

2
0
.1

2
.2

0
2
7
. 

239 705 239 704 -23 956 215 748 

Sporta kompleksa stadiona 

būvniecība Alūksnē 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

476 662 190 580 -31 787 158 793 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana 

2
0
.0

6
.2

0
2
7
. 

395 881 227 909 -23 996 203 913 

Ilzenes pagasta dzeramā 

ūdens kvalitātes uzlabošana 

Jaunzemu ciemā 

2
0
.1

2
.2

0
1
9
. 

28 457 5 522 -2 780 2 742 

Mālupes Saieta nama 

rekonstrukcijas I kārta 

2
0
.0

1
.2

0
3

0
. 

383 700 159 826 -13 044 146 782 
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Mārkalnes pagasta projekts 

“Igauņu-latviešu kultūras 

kopdarba turpinājums 

pierobežā”  

2
0
.1

2
.2

0
1
8
. 

54 661 5 436 -5 436 0 

Ziemera pagasta ES projekts 

“Igauņu-latviešu kultūras 

kopdarba turpinājums 

pierobežā”  

2
0
.1

0
.2

0
1
8
. 

58 960 4 560 -4 560 0 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi Ziemeru 

pamatskolas ēkas 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” 2
0
.1

2
.2

0
1
8
. 

155 722 15 512 -15 512 0 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada Mārkalnes 

pagasta Mārkalnes ciemā” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
1
8
. 

36 903 9 228 -9 228 0 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā” 

2
0
.0

6
.2

0
2
1
. 

237 248 83 468 -23 848 59 620 

ERAF projekts 

“Multifunkcionālas servisa 

ēkas izbūve Pilssalā”  

2
0
.0

6
.2

0
2
9
. 

676 060 676 060 -134 764 541 296 

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācijas pabeigšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

390 930 214 978 -19 551 195 427 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

“Sprīdītis” un “Pienenīte” 

infrastruktūras attīstīšana 

2
0
.0

9
.2

0
1
9
. 

125 869 23 645 -23 645 10 125 

Mālupes pagasta pārvaldes 

siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija 

0
7
.0

1
.2

0
2
1
. 

35 572 9 337 -2 499 6 838 
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ERAF projekts “Tranzīta 

maršruta Pils iela 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

1 193 338 608 832 -101 472 507 360 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada Kolberģa 

ciemā” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
1
8
. 

71 967 11 980 -11 980 0 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju 

samazināšanai Malienas 

pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazputniņš”” 2
0
.0

9
.2

0
2
0
. 

129 081 34 232 -12 448 21 784 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes novada 

Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

63 946 51 168 -6 396 44 772 

ELFLA projekts “Alūksnes 

novada pašvaldības Pededzes 

pagasta pārvaldes autoceļa 

“Pļevna-Stuborova” 

pārbūve”  2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

144 053 144 053 -91 589 52 464 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa Atte-

Lejas pārbūve”  

2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

98 838 15 341 -12 272 3 069 

ERAF projekts 

“Infrastruktūras uzlabošana 

industriālās teritorijas 

attīstībai Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” ** 2
0
.1

2
.2

0
3
0
. 

230 338 129 797 -13 954 214 175 

Projekts “Rīgas ielas pārbūve 

Alūksnes pilsētā”  

2
0
.1

2
.2

0
2
2
. 

94 782 94 782 -18 942 75 840 

SIA “IEVEDNE” 

pamatkapitāla palielināšana 

ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Annas 

pagasta Annas ciemā” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
1
8

. 

66 822 13 370 -13 370 0 
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ELFLA projekts 

“Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzeja krājumu 

saglabāšana un pieejamības 

nodrošināšana sabiedrībai”  2
0
.0

9
.2

0
1
9
. 

275 042 45 668 -26 096 19 572 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju 

samazināšanai Alsviķu 

pirmsskolas izglītības iestādē  

“Saulīte”” 2
0
.1

2
.2

0
1
9
. 

96 475 19 056 -9 528 9 528 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju 

samazināšanai Mālupes 

pamatskolas sporta zālē ēkā” 
2
0
.0

9
.2

0
2
0
. 

120 165 31 878 -11 592 20 286 

ERAF projekts 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgu 

ielu un Brūža ēkas 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā” 2
0
.1

2
.2

0
4
1
. 

1 722 380 1 478 112 -61 588 1 416 524 

ELFLA projekts “Alūksnes 

novada Liepnas pagasta 

pārvaldes autoceļa  

Franciskopole-Kavaci 

pārbūve”  2
0
.1

2
.2

0
2
1
. 

108 852 42 429 -21 213 21 216 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Rūķīši-Gribažas” pārbūves 

1. kārta” ** 

2
0
.0

6
.2

0
2
6
. 

122 658 22 909 -7 637 115 020 

ELFLA projekts Ilzenes 

pagasts “Sporta, interešu 

izglītības un mūžizglītības 

centra “Dailes” 

rekonstrukcijas pabeigšana” 2
0
.1

1
.2

0
2
9
. 

182 128 107 911 -8 996 98 915 

Alūksnes Jaunās pils 

kompleksu ēku un muižas 

parka objektu rekonstrukcija 

2
0
.0

6
.2

0
1
9
. 

618 413 53 682 -35 788 17 894 

KF projekts 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojuma attīstība 

Alūksnē, 2. kārta” 

2
0
.1

2
.2

0
3
2
. 

596 468 447 351 -29 824 417 527 
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AS “SIMONE” 

pamatkapitāla palielināšana 

KF projekta “Siltumtrašu 

rekonstrukcija un jaunu 

siltumtrašu izbūve Alūksnē” 

īstenošanai 2
0
.0

6
.2

0
3
8
. 

1 472 005 1 207 026 -58 884 1 148 142 

SIA “IEVEDNE” 

pamatkapitāla palielināšana 

ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

59 864 35 925 -5 988 29 937 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Alūksnes novada vidusskolā 

un Liepnas vidusskolā”  2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

636 684 272 776 -38 968 233 808 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta Alsviķu 

ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” 2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

75 000 60 000 -7 500 52 500 

Pašvaldības ceļu 

infrastruktūras projekts 

(Lāčplēša, Vējakalna un 

Rijukalna ielas pārbūve 

Alūksnē, tajā skaitā 

ūdensvada un kanalizācijas 

izbūve Rijukalna ielā un 

ūdensvada izbūve Vējakalna 

ielā Alūksnē, un Torņa 

novadā pārbūve) 2
0
.1

2
.2

0
2
7
. 

321 430 321 430 -32 134 289 296 

ERAF projekts “Alūksnes 

pilsētas rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstība 1. kārta”  

2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

727 970 531 313 -142 590 383 096 

Valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa investīciju 

projekts “Alūksnes muižas 

parka vēsturisko objektu 

restaurācija un atjaunošana” 

** 2
0
.1

2
.2

0
2
7
. 

226 408 80 019 0 221 109 
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Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta 

(multifunkcionālas 

komunālās mašīnas) iegāde 2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

256 765 256 765 -36 660 220 105 

Pašvaldības investīcija valsts 

nozīmes arhitektūras 

piemineklī - Alūksnes 

Pilssalas infrastruktūras 

izbūve** 2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

614 585 314 099 0 606 396 

Projekts “Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

mācību vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde” ** 
2
0
.1

0
.2

0
2
0
. 

124 494 0 0 124 494 

ERAF projekts “Gaismas 

ceļš caur gadsimtiem” ** 

2
0
.1

2
.2

0
3
8
. 

928 294 67 952 0 619 361 

ERAF projekts 

“Aizsargājamo ainavu 

apvidus “Veclaicene” 

infrastruktūras uzlabošana 

antropogēnās slodzes 

mazināšanai un pieejamības 

nodrošināšanai” ** 2
0
.1

2
.2

0
3
8
. 

854 697 0 0 737 706 

Sociālo iestāžu investīciju 

projekts “Sociālās aprūpes 

centra “Alūksne” filiāles 

“Pīlādži” izveide” ** 

2
0
.1

2
.2

0
3
8
. 

798 614 0 0 796 546 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Bambāļi-Tortūži-

Dēliņkalns” pārbūve un 

“Jaunlaicene-Dauguļi - 

Vidzemes šoseja” 1. kārtas 

pārbūve Jaunlaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā” 

** 2
0
.1

2
.2

0
2
6

. 165 606 0 0 165 606 
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ELFLA projektu 

“Pašvaldības autoceļu 

“Tomsona pagrieziens-

Sebežnieki”, “Brenci-

Sakvārne” un “P41-Cūku 

komplekss” pārbūve 

Malienas pagastā, Alūksnes 

novadā”, ELFLA projekta 

“Alūksnes novada 

pašvaldības autoceļa 

“Mālupe-Purmala” pārbūve”,  

ELFLA projekta 

“Pašvaldības autoceļa 

Dzintari-Cīņas pārbūve 

Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā”, ELFLA 

projekta “Pašvaldības 

autoceļa “Indrāni-Blūmji- 

Gailīši”, “Rijukalns-

Vengerski” un “Ziemeri-

Murati” pārbūve Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā” 

** 2
0
.0

6
.2

0
2
7
. 

776 424 0 0 629 660 

ERAF projekts “Alūksnes 

novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides 

uzlabošana” (Alūksnes 

novada vidusskola)** 2
0
.0

3
.2

0
3
4
. 

360 215 0 0 360 215 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” 

pārbūves 1. kārta 

Kalncempju pagastā, 

Alūksnes novadā” ** 2
0
.0

6
.2

0
2
7
. 

124 488 0 0 57 528 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļu 

“Liepiņi-Jaunzemi”, “Siveci-

Darbnīcas” un “Darbnīcas-

Līvāni” pārbūve Ilzenes 

pagastā, Alūksnes novadā” 

** 2
0
.0

3
.2

0
2
7
. 

151 542 0 0 151 542 

Izglītības iestādes investīciju 

projekts “Alūksnes 

pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” ēkas 

iekšējo inženiertīklu 

pārbūve” īstenošana** 2
0

.1
2
.2

0
2
8
. 

277 727 0 0 277 727 
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SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana KF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnē, III kārta” 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanai ** 2
0
.1

2
.2

0
3
9
. 

910 558 0 0 343 256 

Projekts “Lietus kanalizācijas 

sistēmas izbūve un ielu 

seguma atjaunošana”  

2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

177 713 0 0 177 713 

Prioritārais investīciju 

projekts “Nekustamā 

īpašuma iegāde Uzvaras ielā 

1, Alūksnē, Alūksnes 

novadā” ** 2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

130 000 0 0 130 000 

Ceļu un to kompleksa 

investīciju projekts 

“Pleskavas ielas pārbūve 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

(2. un 3. kārta)” ** 2
0
.1

2
.2

0
2
8

. 

364 855 0 0 364 855 

ERAF projekts “Alūksnes 

pilsētas rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstības 2. kārta”  

2
0
.1

2
.2

0
4
2
. 

497 952 0 0 333 912 

ERAF projekts 

“Energoefektivitātes 

uzlabošana Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvajā 

ēkā” ** 2
0
.1

1
.2

0
4
8
. 

2 011 343 0 0 169 745 

  

27 297 130 10 920 541 -1 870 846 15 270 228 

 

* KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

** 2018. gada laikā saņemti aizņēmumi vai to daļa  

 

Pēc 10. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2018. gadā pilnībā atmaksāti šādi 

Valsts kases aizņēmumi: SIA “RŪPE” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” 

īstenošanai, ERAF projektam “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa  

“Vecā pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju 

vajadzībām”, Alsviķu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” rekonstrukcijas 

2. kārtai, ERAF projektam “Mierīga pārvietošanās pa Miera ielu Alūksnē gājēju ietves 

izbūve”, Mārkalnes pagasta ES projektam “Igauņu-latviešu kultūras kopdarba turpinājums 

pierobežā”, Ziemera pagasta ES projektam “Igauņu-latviešu kultūras kopdarba turpinājums 

pierobežā”, KPFI projektam “Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, SIA “RŪPE” pamatkapitāla palielināšanai 

ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes 

ciemā” (sadārdzinājums) īstenošanai, SIA “RŪPE” pamatkapitāla palielināšanai ERAF 
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projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta Kolberģa 

ciemā” īstenošanai, SIA “IEVEDNE” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā” īstenošanai. 

 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības apkopotas 11. tabulā. 

 

11. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2018. gada beigās (EUR) 

M
ēr

ķ
is

 

A
iz

ņ
ēm

ēj
s 

P
a
ra

k
st

īš
a
n

a
s 

 

d
a
tu

m
s 

A
tm

a
k

sa
s 
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rm

iņ
š 

G
a
lv

o
tā

 a
iz

ņ
ēm

u
m

a
 

su
m

m
a

 

S
a
is

tī
b

a
s 

2
0
1
7
. 
g
a
d

a
 

sā
k

u
m

ā
, 
E

U
R

 

S
a
is

tī
b

a
s 

2
0
1
7
.g

a
d

a
 

b
ei

g
ā
s,

 E
U

R
 

Mazo katlu māju 

rekonstrukcija 

A
S

 “
S

IM
O

N
E

” 

2
1
.0

7
.2

0
0
8
. 

2
0
.0

7
.2

0
2
3
 

213 431 85 379 71 151 

KF projekts 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Austrumlatvijas 

upju baseinos” 

S
IA

 “
R

Ū
P

E
” 

0
6
.1

1
.2

0
0
9

. 

2
0
.0

6
.2

0
2
9

 

395 164 231 719 211 571 

ERAF projekts 

“Stacionārās veselības 

aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana SIA 

“ALŪKSNES 

SLIMNĪCA” uzlabojot 

veselības aprūpes 

pakalpojumu kvalitāti 

un pieejamību” 

S
IA

 “
A

L
Ū

K
S

N
E

S
 S

L
IM

N
ĪC

A
” 

2
4
.0

9
.2

0
1
2

. 

2
0
.0

9
.2

0
2
8

. 

1245383, 

tajā skaitā 

1020218 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa), 

225165 

(Apes 

novada 

domes 

daļa) 643 713 583 832 

KF projekts “Atkritumu 

apglabāšanas poligona 

“Kaudzītes” 

infrastruktūras attīstība” 

 

S
IA

 “
A

P
 K

au
d
zī

te
s”

  

(S
IA

 “
A

lb
a 

5
) 

 

2
4
.0

9
.2

0
1
2
. 

2
4
.0

9
.2

0
2
7
. 87073 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa) 53 136 48 222 



45 

 

Ārkārtas situācijas 

novēršanai 

siltumapgādes jomā 

Alūksnes pilsētā 

A
S

 “
S

IM
O

N
E

” 

1
9
.0

9
.2

0
1
3
. 

1
9
.0

3
.2

0
2
3
. 

896 409  23 129 0 

ERAF projekti “Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Mārkalnes pagasta 

Mārkalnes ciemā” un 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” S
IA

 “
R

Ū
P

E
” 

2
9
.1

2
.2

0
1
4
. 

2
9
.1

2
.2

0
1
9
. 

120 000 26 636 13 556 

ERAF projekti 

“Alūksnes novada 

Zeltiņu pagasta Zeltiņu 

ciema ūdens-

saimniecības attīstība”, 

Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta Alsviķu 

ciema ūdens-

saimniecības attīstība”,  

Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema ūdens-

saimniecības attīstība” 

un Alūksnes novada 

Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema ūdens-

saimniecības attīstība” S
IA

 “
R

Ū
P

E
” 

0
3
.0

6
.2

0
1
5
. 

2
0
.0

4
.2

0
2
5
. 

264 000 78 960 68 432 

Projekts “Ūdens 

atdzelžošanas iekārtu 

iegāde un uzstādīšana” 

S
IA

 “
R

Ū
P

E
” 

0
6
.0

7
.2

0
1
6
. 

3
0
.0

6
.2

0
2
1
. 

40 567 29 423 21 016 

“Radioloģijas nodaļas 

iekārtu modernizācija - 

medicīnas iekārtu 

iegāde un uzstādīšana 

SIA “ALŪKSNES 

SLIMNĪCA”” 

S
IA

 “
A

L
Ū

K
S

N
E

S
  

S
L

IM
N

ĪC
A

” 

2
2
.0

2
.2

0
1
8
. 

2
0
.0

2
.2

0
2
8
. 

297 733, 

t.sk. 

243 903 

(Alūksnes 

domes 

daļa), 

53 830 

(Apes 

domes 

daļa) 0 225 630 
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2.2. Jaunas politikas iniciatīvas 
  

Pārskata gadā Alūksnes novada dome nav uzsākusi jaunas politikas iniciatīvas.  

 

2.3. Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogramma 
 

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

novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

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

mērķprogrammai. Kopumā četru gadu laikā Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

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

sadalījums pa pagastiem un gadiem turpmākajiem četriem gadiem apkopots 12. tabulā. 

 

12. tabula 

Finansējuma nodrošinājums Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanai 2018.-2021. gados (EUR) 

Administratīvā 

teritorija 

Piešķirtais vai 

plānotais 

finansējums 

programmas 

periodā 

Pārcelts no 

iepriekšējā 

perioda 

2018. gadam* 

2018.  

gads 

2019. 

gads 

2020.  

gads 

2021.  

gads 

Piešķirts 160 000 0 160 000    

Rezervēts 440 000 0  160 000 160 000 120 000 

tajā skaitā       

Alsviķu pagasts 40 000 20 273 20 000    

Annas pagasts 40 000 0     

Ilzenes pagasts 40 000 0 18 500    

Jaunalūksnes 

pagasts 40 000 0     

Jaunannas 

pagasts 40 000 0     

Jaunlaicenes 

pagasts 40 000 0 40 000    

Kalncempju 

pagasts 40 000 0 33 000    

Liepnas  

pagasts 40 000 0     

Malienas 

pagasts 40 000 0     

Mālupes 

pagasts 40 000 0 10 000    

Mārkalnes 

pagasts 40 000 0 18 500    

Pededzes 

pagasts 40 000 8 398 20 000    

Veclaicenes 

pagasts 40 000 0     

Zeltiņu pagasts 40 000 0     
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Ziemera pagasts 40 000 0     

Kopā  600 000 28 671 160 000 160 000 160 000 120 000 

 * 2017. gada klimatiskie laika apstākļi (lietaina vasara) 

      

Projekti mērķprogrammas ietvaros: 

 

1) Alsviķu pagastā: “Pašvaldības autoceļa “Alsviķu centra iekšējie ceļi” un 

“Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki” seguma atjaunošana” 20 000 EUR; 

2) Annas pagastā 2018. gadā projektu nav; 

3) Ilzenes pagastā “Līdzfinansējums pašvaldības autoceļu “Liepiņi-Jaunzemi”, 

“Siveci-Darbnīcas”, “Darbnīcas-Līvāni” pārbūve” 18 500 EUR; 

4) Jaunalūksnes pagastā 2018. gadā projektu nav; 

5) Jaunannas pagastā 2018. gadā projektu nav; 

6) Jaunlaicenes pagasta prioritāro projektu īstenošanai 40 000 EUR; 

7) Kalncempju pagastā “Līdzfinansējums pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-

Nāzupi 1. kārtas pārbūvei”  33 000 EUR; 

8) Liepnas pagastā 2018. gadā projektu nav; 

9) Malienas pagastā 2018. gadā projektu nav; 

10) Mālupes pagastā “Mālupes Saieta nama kāpņu telpas pārbūve” 10 000 EUR; 

11) Mārkalnes pagastā “Līdzfinansējums “Pašvaldības autoceļa “Mežumuiža-

Pakalni-Ezīšava-Vecagas” posma “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve” 18 500 EUR; 

12) Pededzes pagastā “Pededzes tautas nama un bibliotēkas ēkas Pededzes pagasta 

“Krustcelēs” ziemeļu sienas logu nomaiņa” 20 000 EUR; 

13) Veclaicenes pagastā 2018. gadā projektu nav; 

14) Zeltiņu pagastā 2018. gadā projektu nav; 

15) Ziemera pagastā 2018. gadā projektu nav. 

 

2.4. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 
 

2.4.1. Ieņēmumu daļa 

 

2018. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžetā ieņēmumi tika plānoti 

670 324 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 670 663 EUR apmērā jeb 100,057%. 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2018. gada sākumā – 307 473 EUR. 

 

13. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 

(EUR, % pret plānu) 

Rādītāji 

Plāns 

2018. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2018. % 

Dabas resursu nodoklis 44 601 44 940 100,76 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 625 723 625 723 100,00 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI 670 324 670 663 100,05 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 307 473 307 473 100,00 

PAVISAM KOPĀ 977 797 978 136 100,03 
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 Pēc 13. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka visi ieņēmumu veidi ir izpildīti. 

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

ko liecina 12. attēlā atspoguļotā Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta 

struktūra. 

 

 
12. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra, 

EUR un % 

 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta divu gadu ieņēmumu izpilde un 

2019. gada plāns apkopots 14. tabulā. 

 

14. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2017. un 2018. gada ieņēmumu izpilde un 

2019. gada plāns (EUR) 

Rādītāji 

Budžeta izpilde 

Plāns 2019. gadam 2017. gads 2018. gads 

Dabas resursu nodoklis 37 790 44 940 41 709  

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

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 645 842 645 842 667 432 

Līdzekļu atlikums perioda sākumā 290 446 307 473 344 065 

Pavisam kopā 936 288 953 315 1 011 497 

 

 

Pēc 14. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2018. gadā, salīdzinot ar 

2017. gadu, palielinājās gan autoceļu (ielu) fonda līdzekļu ieņēmumi, gan dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi. 

 

  

Autoceļu (ielu) 

fonds;  

625 723 EUR; 

93,35% 

Dabas resursu 

nodoklis;  

44 601 EUR; 

6,65% 
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2.4.2. Izdevumu daļa 

 

2018. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi tika plānoti 

963 567 EUR apmērā, faktiskie izdevumi izpildīti par 634 071 EUR jeb 65,80%. 

 

15. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde pēc 

funkcionālajām kategorijām (EUR, % pret plānu) 

Funkcionālā kategorija 

Plāns 

2018. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2018. % 

Ekonomiskā darbība 902 959 583 915 64,67 

Vides aizsardzība 60 608 50 156 82,75 

Kopā 963 567 634 071 65,80 

Līdzekļu atlikums gada beigās 14 230 344 065 2417,88 

Pavisam kopā 977 797 978 136 100,03 

 

Pēc 15. tabulā apkopotajiem datiem, var secināt, ka pašvaldības speciālā budžeta 

līdzekļi lietoti taupīgi, par ko liecina naudas līdzekļu atlikums 2018. gada beigās. 

 

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izdevumu un naudas 

līdzekļu struktūra atspoguļota 13. attēlā. 

 

 
13. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izdevumu pēc 

funkcionālām kategorijām izpildes un naudas līdzekļu struktūra, EUR un % 

  

Pēc 13. attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka lielākais izdevumu īpatsvars ir 

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

fonda līdzekļiem. Otrais pēc īpatsvara ir naudas līdzekļu atlikums 2018. gada beigās, to 

struktūra pēc mērķa atspoguļota 14. attēlā. 

 

Ekonomiskā 

darbība;  

583 915 EUR; 

59,70% 
Vides 

aizsardzība;  

50 156 EUR; 

5,13% 

Līdzekļu 

atlikums perioda 

beigās;  

344 065 EUR; 

35,18% 
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14. attēls. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma 

2018. gada beigās struktūra, EUR un % 

 

Pašvaldības speciālā budžeta divu gadu izdevumu izpilde un 2019. gada izdevumu 

plāns apkopots 16. tabulā. 

 

16. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2017. un 2018. gada izdevumu izpilde un 

2019. gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde 
Plāns 

2019. gadam 2017. gads 2018. gads 

Ekonomiskā darbība 599 899 583 915 944 767 

Vides aizsardzība 28 916 50 156 52 500 

Kopā  628 815 634 071 997 267 

Naudas līdzekļu atlikums perioda 

beigās 307 473 344 065 14 230 

Pavisam kopā 936 288 978 136 1 011 497 

 

Pēc 16. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka pārskata gadā autoceļu (ielu) 

fonda izdevumi ir gandrīz 2017. gada apjomā. 2018. gadā pieauguši izdevumi no dabas 

resursu nodokļa līdzekļiem, kas skaidrojams ar dabas resursu izmantošanas palielinājumu 

būvniecības procesā. 

 Pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde pēc ekonomiskās 

klasifikācijas apkopota 17. tabulā. 

 

 

 

 

Autoceļu (ielu) 

fonda līdzekļu 

atlikums;  

316 119 EUR; 

91,88% 

Dabas resursu 

nodokļa līdzekļu 

atlikums;  

10 452 EUR; 

3,04% 

Kases 

apgrozāmie 

līdzekļi;  

14 230 EUR; 

4,14% 

Pārējo mērķu 

līdzekļu 

atlikums; 3 264 

EUR; 0,95% 
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17. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Plāns 

2018. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2018. % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 715 461 560 583 78,35 

Atalgojums 7 860 7 848 99,85 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

un sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 1 891 1 887 99,79 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 6 6 100,00 

Pakalpojumi 652 252 508 098 77,90 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 53 452 42 744 79,97 

Pamatkapitāla veidošana 248 106 73 488 29,62 

Kopā 963 567 634 071 65,80 

 

Savukārt, pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izdevumu izpildes struktūra pēc 

ekonomiskās klasifikācijas atspoguļota 15. attēlā. 

 

 
15. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izdevumu izpildes 

struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas, EUR un % 

 

 Pēc 15. attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka pašvaldības 2018. gada 

speciālā budžeta izdevumu izpildes lielākais īpatsvars ir pakalpojumu izdevumiem – 80,13%, 

nākamie izdevumi pēc īpatsvara lieluma ir pamatkapitāla veidošana – 11,59%.  

 Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta divu gadu izdevumu izpilde un 

2019. gada izdevumu plāns pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopots 18. tabulā. 

 

Atalgojums;  

7 848 EUR; 1,24% 
Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

un sociālā rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas;  

1 887 EUR; 0,30% 

Mācību, darba un 

dienesta 

komandējumi, 

darba braucieni;  

6 EUR; 0,00% 

Pakalpojumi;  

508 098 EUR; 

80,13% 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, 

preces un inventārs, 

ko neuzskaita kodā 

5000; 42 744 EUR; 

6,74% 

Pamatlīdzekļu 

veidošana;  

73 488 EUR; 

11,59% 
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18. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2017. un 2018. izdevumu izpilde un 

2019. gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2019. gads 2017. gads 2018. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 537 212 560 583 834 305 

Atalgojums 7 710  7 848 7 882 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas  1 819 1 887 1 899 

Pakalpojumi 494 842 508 098 787 651 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces un inventārs, ko neuzskaita 

kodā 5000 32 841 42 744 36 873 

Pamatlīdzekļu veidošana 91 603 73 488 162 962 

Kopā 628 815 634 071 997 267 

 

 2018. gadā no pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda tika izdalīts finansējums 

13 843 EUR apmērā, tajā skaitā būvprojekta “Dzirnavu tilta ceļa posmā “Jaunanna-

Eizentāle” Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā” izstrādei 5 445 EUR, Kalncempju pagastam 

slūžu tilta remontdarbiem uz pašvaldības autoceļa “Ate-Augstiekalni-Niedras-4. ceļš” 

8 398 EUR. 

 

2.5. Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi) 
 

2.5.1. Ieņēmumu daļa 

 

2018. gadā pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) ieņēmumi tika 

plānoti 7 915 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 8 045 EUR jeb 101,64%. Plānoto 

izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2018. gada sākumā 24 021 EUR apmērā. 

 

19. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumu izpilde (EUR, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 

2018. gadam 

Izpilde 

31.12.2018. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas 

saņemti no juridiskajām personām 5 100 5 100 100,00 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas 

saņemti no fiziskajām personām 2 815 2 945 104,62 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 7 915 8 045 101,64 

 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 24 021 24 021 100,00 

Pavisam kopā 31 936 32 066 100,41 
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 Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumu struktūra atspoguļota 16. attēlā. 

 

 
16. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieņēmumu struktūra, EUR un % 

 

 Pēc 16. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2018. gadā vairāk ziedojušas 

juridiskās personas – to ziedojumu īpatsvars veido 15,97% no 2018. gadā pieejamiem 

ziedojumiem.  

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

ieņēmumu izpilde un 2019. gada ieņēmumu plāns apkopots 20. tabulā. 

 

20. tabula 

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

2018. gada ieņēmumu izpilde un 2019. gada ieņēmumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2019. gadam 2017. gads 2018. gads 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no juridiskajām personām 3 950 5 100 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no fiziskajām personām 8 248 2 815 0 

Kopā  12 198 8 045 0 

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda 

beigām 17 597 24 021 21 758 

Pavisam kopā 29 795 32 066 21 758 

2.5.2. Izdevumu daļa 

  

 2018. gadā saņemtie ziedojumi izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķiem un sagrupēti 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta (ziedojumi 

un dāvinājumi) izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 17. attēlā. 

Juridisku 

personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi;  

5 100 EUR; 

15,97% 
Fizisko personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi;  

2 815 EUR; 

8,81% 

Līdzekļu 

atlikums gada 

sākumā;  

24 021 EUR; 

75,22% 
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17. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) izdevumu izpildes pēc funkcionālajām kategorijām struktūra, EUR un % 

 

Pēc 17. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka ziedojumi izlietoti galvenokārt 

izglītībai (ziedojumi izglītības iestādēm) - 56,37%, atpūtai, kultūrai un reliģijai (ziedojumi 

sporta un kultūras pasākumiem) - 41,22%. 

Pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) divu gadu izdevumu izpilde 

un 2019. gada izdevumu plāns pēc funkcionālām kategorijām apkopots 21. tabulā. 

 

21. tabula 

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

2018. gada izdevumu izpilde un 2019. gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2019. gadam 2017. gads 2018. gads 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2 004 30 15 607 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 964 4 249 3 748 

Izglītība 1 806 5 811 2 403 

Sociālā aizsardzība 0 218 0 

Kopā  5 774 10 308 21 758 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 24 021 21 758 0 

Pavisam kopā 29 795 32 066 0 

 

 

 

 

  

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana; 

30 EUR; 0,29% 

Atpūta, kultūra un 

reliģija;  

4 249 EUR; 

41,22% 

Sociālā 

aizsardzība;  

218 EUR; 2,11% 

Izglītība;  

5 811 EUR; 

56,37% 
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3. PERSONĀLS 
 

Kopējais amata vietu skaits Alūksnes novada pašvaldības iestādēs pārskata gadā bija 

1051. 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijā 2018. gada  janvārī bija 66 amata vietas, 

bet pārskata gada beigās - 60 amata vietas. Amata vietu skaita samazinājums saistīts ar to, ka 

no administrācijas tika nodalīts un kā atsevišķa pašvaldības iestāde izveidots Alūksnes 

Tūrisma informācijas centrs, kā arī likvidētas grāmatvežu amata vietas Mālupē un Ilzenē. 

Vidējais darbinieku skaits pašvaldības administrācijā pārskata gadā bija 63,2. Augstākā 

izglītība bijusi 50  darbiniekiem, tajā skaitā 12 maģistri, 10 darbiniekiem vidējā izglītība. 

 

 
18. attēls. Pašvaldības administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 

 

  

4 

19 

14 

23 

20-30 gadi 31-40 gadi 41-50 gadi Virs 50

gadiem
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4. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI  
 

Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība 2018. gada beigās 

bija 40 522 214 EUR, tajā skaitā: 

1) SIA “ALŪKSNES NAMI” turējumā nodotās ēkas un būves 416 407 EUR; 

2) dzīvojamās ēkas 6 635 EUR; 

3) nedzīvojamās ēkas 17 548 326 EUR; 

4) transporta būves 13 638 525 EUR; 

5) zeme 3 709 114 EUR; 

6) inženierbūves 3 790 902 EUR; 

7) pārējais nekustamais īpašums 1 412 305 EUR. 

 

 
19. attēls. Pašvaldības nekustamo īpašumu bilances salīdzinājums 2018. gadā un 

iepriekšējos divos gados (EUR) 

 

2018. gadā zemesgrāmatā reģistrēti šādi Alūksnes novada pašvaldības īpašumi: 

 

Zemes īpašumi: 

 

1) Brīvības iela, Alūksnē; 

2) Briežu iela 7, Alūksnē;  

3) Dzērvju iela 4, Alūksnē; 

4) Pils iela 2, Alūksnē; 

5)  “Upmalieši”, Alsviķu pagastā; 

6) “Pormaļi”, Alsviķu pagastā; 

7) “Ceļmalas 1”, Alsviķu pagastā; 

8) “Dīķi”, Alsviķu pagastā; 

9) “Aupatu gārša”, Alsviķu pagastā; 

10) “Sili”, Alsviķu pagastā; 

11) “Kauļi 2”, Annas pagastā; 

12) “Asarīši”, Annas pagastā; 

13)  “Kristāli”, Liepnas pagastā; 

14) “Rubīni”, Liepnas pagastā; 

15) “Dumbrājs”, Liepnas pagastā; 

16) “Avotiņš”, Liepnas pagastā; 

17) “Saules”, Mālupes pagastā; 

18)  “Kamenes”, Pededzes pagastā; 

19) “Rožulejas”, Pededzes pagastā; 

20) “Censoņi”, Pededzes pagastā; 

21) “Meža Pūzupi”, Kalncempju 

pagastā; 

22) “Papardes 14”, Veclaicenes 

pagastā; 

23) “Ievugravas”, Veclaicenes pagastā; 

24) “Zeltalejas”, Zeltiņu pagastā; 

25) “ Priedaines”, Zeltiņu pagastā; 

26) “Dūres”, Ziemera pagastā; 

SIA

"ALŪKSNES

NAMI"

turējumā

nodotās ēkas

un būves

Nedzīvojamās

ēkas

Transporta

būves
Zeme Inženierbūves

Dzīvojamās

ēkas

Pārējais

nekustamais

īpašums

2016. gads 416665 15802437 11428026 3647415 3412289 160 1036167

2017. gads 416975 16791318 13220277 3723260 3638801 0 1036167

2018. gads 416407 17548326 13638525 3709114 3790902 6635 1412305
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27) “Līči”, Ziemera pagastā; 28) “Zemgaļi”, Ziemera pagastā. 

 

Būvju, dzīvokļu īpašumi: 

 

1) Skolas iela 2-3, Alūksnē; 

2) Pils iela 40-14, Alūksnē; 

3) Torņa iela 13-81, Alūksnē; 

4) Torņa iela 13-16, Alūksnē; 

5) Torņa iela 3-3, Alūksnē; 

6) Tālavas iela 9-4, Alūksnē; 

7) Helēnas iela 58-6, Alūksnē; 

8) Uzvaras iela 1, (administratīvā 

ēka), Alūksnē; 

9) Pilssalas iela 10 (multifunkcionālā 

ēka), Alūksnē; 

10) “Smiltis”-1, Annas pagastā; 

11) “Lejas”-1, Jaunalūksnes pagastā; 

12) “Katlu māja”, (palīgēka), Mālupes 

pagastā; 

13)  “Ezermalas”-3, Mārkalnes 

pagastā; 

14) “Gundegas”-5, Jaunannas pagastā; 

15) “Straumes”, (palīgēka), Jaunannas 

pagastā 

16) “Medņukalni” (angāri), Zeltiņu 

pagastā. 
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5. TERITORIJAS PLĀNOŠANA 
 

5.1. Investīcijas teritorijas attīstībā 
 

Ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI) Alūksnes novada uzņēmumu pamatkapitālā 

2018. gadā sastāda 1 346 636 EUR. Lielākais investīciju apjoms no visām ĀTI pārskata gadā 

uzkrāts no Dānijas Karalistes (46%) un Igaunijas Republikas (32,4%). Saskaņā ar LURSOFT 

statistikas datiem, 2018. gadā notikušas 20 investīciju ieguldīšanas un izņemšanas darbības, 

kas par 16 310 EUR palielinājis  kopējo  ārvalstu investīciju apjomu Alūksnes novadā. 

Pašvaldības Būvvaldes dati liecina, ka 2018. gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā 

pieņemti 46 objekti par summu 6 261 613 EUR, t. sk. privātajā sektorā – 9 būves par 

184 000 EUR, juridiskajām personām – 16 objekti par summu 2 394 979 EUR, bet 

pašvaldība 2018. gadā ekspluatācijā nodevusi 21 objektu par 3 682 634 EUR. Būvniecības 

valsts kontroles birojs novada teritorijā ekspluatācijā pieņēmis 2 objektus par kopējo summu 

886 889 EUR. 

 

 
20. attēls. Ekspluatācijā nodoto būvju vērtības salīdzinājums 2018. gadā un 

iepriekšējos divos gados (EUR) 

 

Lielākie pašvaldības infrastruktūras ieguvumi 2018. gadā ir uzņēmējdarbības 

attīstībai veiktās pašvaldības autoceļu pārbūves Zeltiņu, Jaunlaicenes, Jaunannas, Malienas, 

Ilzenes, Veclaicenes pagastos (kopā 25,6 km) un ūdensapgādes sistēmas posma pārbūve 

Merķeļa ielas industriālajā teritorijā, Alūksnē. Izveidots sociālās aprūpes centrs “Pīlādži” 

Mālupes pagastā un veikta Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta zāles pārseguma nesošo 

konstrukciju atjaunošana. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai restaurēts Mauzolejs 

Alūksnes Muižas parkā un īstenotas Alūksnes dzelzceļa stacijas bagāžas šķūņa un Mālupes 

saieta nama pārbūves. Publisko teritoriju attīstībai izbūvēts skatu tornis Dēliņkalnā un 

treileru laukums Veclaicenes pagasta Kornetos, veikta Alūksnes Pilssalas infrastruktūras 

izbūve un Strautiņu pamatskolas apkārtnes labiekārtošana. 

AS “Latvijas valsts meži” novada teritorijā īstenojusi meža ceļu izbūves un pārbūves 

20,7 km garumā. Aizsardzības ministrija ierīkojusi tehniskās novērošanas punktu Pededzes 

pagastā un īstenojusi trenažieru zāles un karavīru kluba pārbūvi Nacionālo bruņoto spēku 

Kājnieku skolas teritorijā, Alūksnē. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

(turpmāk – LVRTC) projekta “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības 

darbi Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā” ietvaros izbūvējuši LVRTC torni Alūksnes 

pilsētā. 
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5.2. Attīstības plānošanas dokumenti 
 

Saistībā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi Alūksnes novada 

pašvaldībā 2018. gadā ir veiktas šādas darbības: 

1) izstrādāts un apstiprināts lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 

17A, Alūksnē, Alūksnes novadā. Teritorijas platība 2,4 ha. Tā rezultātā nekustamajam 

īpašumam mainīts funkcionālais zonējums no Dabas un apstādījumu teritorijas uz Jaukta 

centra apbūves teritoriju. Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 

10. septembra līdz 19. oktobrim. Tās laikā sabiedrības priekšlikumi nav saņemti. 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads ir 

stājies spēkā un īstenojams ar 2019. gada 12. februāri; 

2) 2018. gadā uzsākta lokālplānojuma izstrāde militārajam poligonam “Lāčusils”, 

Alūksnes novadā. Lokālplānojuma teritorijas platība - 2478,31 ha. Esošajai Nacionālo 

bruņoto spēku militārajai bāzei “Meža Strautiņi” un esošajam poligonam “Lāčusils” tiek 

saglabāta funkcionālā zona Publiskās apbūves teritorija, kurā precizēti teritorijas 

izmantošanas veidi un apbūves parametri, pārējai teritorijai saglabāta funkcionālā zona Mežu 

teritorija. Visa lokālplānojuma teritorija noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem 

“Militārā poligona “Lāčusils” teritorija (TIN11)”. Lokālplānojuma izstrādi plānots pabeigt 

2019. gadā; 

3) turpināts 2017. gadā uzsāktais jaunas Alūksnes novada attīstības programmas 

2018.-2022. gadam izstrādes process. Pārskata gadā divas reizes 26.04.2018. un 22.11.2018. 

ar Alūksnes novada domes lēmumiem aktualizēts programmas Investīciju plāns 2015.-

2018. gadam. 

Plānošanas dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā 

“Dokumenti”, kā arī Telpiskās plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) https://tapis.gov.lv. 

Iepriekšējos divos gados veiktās darbības ar attīstības plānošanas dokumentiem: 

1) 2016. gadā sakarā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada perioda projektu 

sagatavošanu 28.01.2016., 21.04.2016. un 19.09.2016. ar Alūksnes novada domes lēmumiem 

aktualizēts programmas Investīciju plāns 2015.-2017. gadam; 

2) 2017. gadā uzsākta jaunas Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-

2022. gadam izstrāde un 25.05.2017., 28.06.2017. un 28.09.2017. ar Alūksnes novada domes 

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

 

  

 

  

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

ALŪKSNĒ UN NOVADĀ 

 

“Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā” 

 

Pārskata gadā īstenots projekts “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera 

Tempļakalna parka teritorijā”. Tā mērķis ir sakārtot piekrasti Tempļakalna parka teritorijā, 

labiekārtojot 6 makšķerēšanas un 3 atpūtas vietas, kā arī izvietojot īpaša dizaina stendus ar 

informāciju par Alūksnes ezerā mītošo ihtiofaunu un teikām par apkārtni. 

Izvietotie makšķeru turētāji dažādos augstumos, atkritumu tvertnes, informācijas 

stendi un nelielās nojumes veidoti no metāla, savukārt sēdvirsmām izmantoti apstrādāti 

akmeņi, kas nodrošinās to izmantošanu ilgtermiņā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 55 515 EUR, tai skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējums projektam ir 38 369 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – 

17 146 EUR. 

 

 
21. attēls. Makšķerēšanas vietas Tempļakalna krastā 

 

 
 

“Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

 

2018. gadā realizēts projekts “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas 

attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”. Projekta mērķis ir sekmēt nodarbinātības 

iespēju paplašināšanu novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā publiskā 

infrastruktūrā Jaunlaicenes pagastā, vienlaicīgi palielinot privāto investīciju apjomu 

ražošanas attīstībai. 

Projekta realizācijas laikā ierīkota industriālā teritorija 0,79 ha platībā, izbūvējot 

apgaismotu cietā seguma laukumu, izbūvēts jauns elektroenerģijas pievads ar iespēju 

izveidot pieslēgumu vienlaicīgai maksimālai slodzei līdz 600 kW, kā arī pārbūvēts 

pašvaldības autoceļš “V383-Galdusalas” 155 m garumā, kas savieno projekta teritoriju ar 

investīciju teritoriju. 
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Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projekta īstenošanai ir 

298 166,57 EUR, kas piešķirts specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju 

apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 

attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 

vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 

32 878,98 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 172 043,17 EUR, projekta kopējās izmaksas 

– 503 088,72 EUR. 

 

 
 

“Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve 1., 2., 3. kārta” 

 

Pārskata gadā Alūksnē noslēgušies Pilssalas labiekārtošanas darbi, kam daļējs 

finansējums - 150 000 EUR bija piešķirts kā valsts budžeta mērķdotācija, bet pārējo – 

601 467,83 EUR finansēja Alūksnes novada pašvaldība. 

 

 
22. attēls. Pilssalas infrastruktūras izbūve (Alvita Grīvnieka foto) 

 

Labiekārtojuma projektā pārbūvēti pludmales volejbola laukumi, izbūvēta jauna 

starta laipa ūdens motosporta sacensību vajadzībām, laivu piestātne pie Alūksnes Mākslas 

skolas, gājēju promenādes, autostāvvietas un ierīkotas jaunas inženierkomunikācijas - 

apgaismojums, tablo, izveidots pieslēgums ūdens un kanalizācijas sistēmām jaunajām 

tualetēm, ierīkotas vairākas elektrības pieslēguma vietas. 

 

“Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” 

 

Pārskata gadā uzsākta projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvajā ēkā” īstenošana. Tā mērķis ir samazināt pašvaldības 

administratīvo ēku primārās enerģijas patēriņu un sekmēt ēku uzturēšanas izdevumu 

samazināšanos, veicot Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, 

Alūksnē, energoefektivitātes paaugstināšanu. 

Projekta ietvaros paredzēts veikt šādas darbības: 

1) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus (ēkas norobežojošo konstrukciju 

siltināšana, jumta seguma atjaunošana, ārdurvju nomaiņa, daļēja logu maiņa, ventilācijas 

sistēmas uzlabošana, apkures sistēmas pārbūve, siltummezgla pārbūve); 
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2) elektroapgādes sistēmas pārbūvi, paredzot apgaismojuma nomaiņu, gaisa 

kondicionēšanas sistēmas izbūvi; 

3) ēkas funkcionālus un vizuālus uzlabojumus – zibensaizsardzības sistēmas 

izveidi, atsevišķu telpu remontu, vides pieejamības nodrošināšanu, kā arī pieguļošās 

teritorijas sakārtošanu  - lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas izbūvi, reprezentatīvā 

laukuma izbūvi, iekšpagalma auto stāvlaukuma pārplānošanu, teritorijas labiekārtošanu. 

Kopējās projekta izmaksas  2 268 453,67 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 

309 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 358,82 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 1 943 094,85 EUR.  

 

 
“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta” 

 

2018. gadā pašvaldība sākusi īstenot projektu “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 

apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”. Tā mērķis ir veicināt Alūksnes pilsētas otras lielākās 

rūpnieciskās apbūves zonas attīstību, uzlabojot ūdensapgādes sistēmu Merķeļa ielas 

industriālajā teritorijā, pārbūvējot uzņēmējdarbībai nozīmīgu publisko infrastruktūru – 

Merķeļa, Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmus un revitalizējot dzelzceļa 

teritorijai piegulošās degradētās teritorijas. 

 

 
23. attēls. 2018. gadā uzsākta ielu pārbūve 

 

Galvenās projekta aktivitātes: 

1) uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu posmu pārbūve – paredzēts veikt Latgales, 

Uzvaras, Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības ielu posmu pārbūvi, uzlabot ielas nestspēju, 

izbūvējot jaunas asfalta kārtas, ierīkot lietus ūdens aizvadīšanas sistēmu, uzlabot ielu 

apgaismojumu, pārbūvēt ietves un veikt piegulošās teritorijas labiekārtošanu; 

2) ūdenssaimniecības inženiertīklu uzlabošana - paredzēts izbūvēt jaunu 

ūdenssaimniecības inženiertīklu sistēmu pārbūvējamo Latgales, Jāņkalna un Brīvības ielu 

posmos; 

3) ūdensapgādes sistēmas pārbūve Merķeļa ielas industriālajā teritorijā - paredzēts 

izbūvēt ūdensvada posmu Merķeļa ielas industriālajā teritorijā nepārtrauktas ūdens padeves 

nodrošināšanai. 
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Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām otrā kārta” ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir 3 157 338,92 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 

1 200 000 EUR un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 521 900,47 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 1 217 767,76 EUR un neattiecināmās izmaksas 217 670,69 EUR. 

 

 
“Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

 

Projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

īstenošana sākta pārskata gadā. Tā mērķis ir attīstīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

un Alūksnes novada vidusskolas izglītības iestāžu infrastruktūru, lai nodrošinātu 

izglītojamiem mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi un sekmētu 

kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. 

Galvenās projekta darbības: 

1) Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā: 

a) ergonomiskas mācību vides izveide: 7.-9. klašu korpusa pilna apjoma 

pārbūve, ergonomiska aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, 

b) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma 

iegāde, 

c) dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana, 

d) sporta aprīkojuma iegāde, 

e) internāta daļēja atjaunošana, 

f) Alūksnes novada metodiskā centra attīstība; 

 

2) Alūksnes novada vidusskolā: 

a) ergonomiskas mācību vides izveide – būvdarbi, ergonomiska aprīkojuma 

iegāde un telpu aprīkošana, 

b) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma 

iegāde, 

c) sporta infrastruktūras attīstība. 

 

Īstenojot projektu, pilnībā būs modernizētas 2 vispārējās izglītības iestādes – Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpuss un Alūksnes novada vidusskolas ēka, 

un izglītības pakalpojumu kvalitāte tiks uzlabota 559 izglītojamiem. Projekta īstenošanas 

ilgums ir 36 mēneši. 

Projekta kopējais budžets ir 5 344 500,00 EUR, ERAF finansējums ir 

2 325 582,00 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 864 123,26 EUR, Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums ir 2 154 794,74 EUR, t.sk. neattiecināmās izmaksas. 
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“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība turpināja īstenot specifiskā atbalsta mērķa 

5.5.1. projektu “Gaismas ceļš caur gadsimtiem”. Tā mērķis ir atjaunot un attīstīt 7 valsts 

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

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

Cesvaines novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā un Smiltenes evaņģēliski luterisko 

baznīcu Smiltenes novadā. 

 

  
24.-25. attēli. Viens no nozīmīgākajiem veikumiem projekta laikā bija stacijas bagāžas šķūņa 

atjaunošana un ekspozīcijas atklāšana 

 

Projekta galvenās darbības Alūksnes novadā: 

1) vēsturiskā apjomā atjaunot Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni un ierīkot 

inovatīvu ekspozīciju par pils vēsturi un sadzīvi cietoksnī; 

2) restaurēt Paviljonu-rotondu Tempļakalna pilskalnā, ierīkot objekta un izbūvēto 

arhitektūras formu dekoratīvo apgaismojumu; 

3) restaurēt Alūksnes muižas parkā Mauzoleju, ierīkot interaktīvu projekciju, 

sniedzot vēstījumu par vietas vēsturi un personībām; 

4) veikt Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa pārbūvi, piegulošās teritorijas 

labiekārtošanu un vēsturiskā perona atjaunošanu. Atjaunotajā stacijas bagāžas šķūnī izveidot 

multimediālu, apmeklētājus iesaistošu, ekspozīciju par Alūksnes-Gulbenes šaursliežu 

dzelzceļa tapšanas un darbības vēsturi; 

5) pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Tempļakalna un Alūksnes muižas 

parkā izbūvēt jaunu infrastruktūru – divas laivu piestātnes Alūksnes ezerā. 

Pārskata gadā Paviljons-rotonda Tempļakalna parkā saņēma Latvijas Būvniecības 

gada balvu par 2. vietu nominācijā “Restaurācija”. 

Projekta kopējās izmaksas 4 231 668,41 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 

1 878 000,00 EUR, attiecināmais pašvaldību budžeta finansējums 217 488,98 EUR, valsts 

budžeta dotācijas pašvaldībām 89 066,90 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 

24 855,88 EUR. Pašvaldību un draudzes līdzfinansējums 2 022 256,65 EUR. 

 

 
  

 

 



65 

 

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās 

slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” 

 

Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekta mērķis ir uzlabot esošo un izveidot jaunu 

kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū 

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

biotopiem un sugām. 

Pārskata gadā trupināta projekta īstenošana, pabeidzot Dēliņkalna skatu torņa 

būvniecību, uzsākot Dabas māju, informācijas punktu izbūvi un citas projektā paredzētās 

aktivitātes. 

 

 
26. attēls. Jūlijā apmeklētājiem atvērts skatu tornis Dēliņkalnā 

 

Galvenās projekta darbības: 

1) Dēliņkalna skatu torņa būvniecība; 

2) 5 atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu (dabas māju) izveide; 

3) stāvlaukumu labiekārtošana; 

4) maršrutu uzlabošana; 

5) 3 pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izveide; 

6) informācijas zīmju, norāžu, stendu un robežzīmju izvietošana; 

7) veselības maršruta izveide; 

8) mobilās aplikācijas izstrāde.  

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 401 516,20 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 

500 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 470,59 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 875 045,61 EUR.  
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Pleskavas iela 1., 2. un 3. kārtas pārbūve 

 

 
27. attēls. Uzsākta Pleskavas ielas 2. un 3. kārtas pārbūve 

 

Pārskata gadā iesākta Pleskavas ielas 2. un 3., vēlāk arī 1. kārtas pārbūve. 2. kārtā no 

7. Siguldas Kājnieku pulka pieminekļa līdz Ievu (pagrieziens uz “Sīļiem”) un Ozolu ielas 

krustojumam paredzēta ielas seguma atjaunošana, lietusūdens novades sistēmas (grāvju) 

izbūve, apgaismota gājēju un velosipēdistu celiņa ierīkošana gar ielas malu ezera krasta pusē, 

pieturvietu un atpūtas vietu ierīkošana. 3. kārtā no Ozolu un Ievu ielas krustojuma līdz 

pilsētas robežai Kolberģa virzienā paredzēta ielas seguma pārbūve un lietusūdens novades 

sistēmas – grāvju sakārtošana. 

Ielas pārbūves 1. kārtā no Pils ielas līdz 2. kārtas sākumam paredzēts ierīkot 

apgaismotu gājēju un velosipēdistu celiņu, kas savienosies ar 2. kārtā izbūvēto celiņu un no 

pilsētas vedīs līdz pagriezienam uz dārzkopības biedrību, pārbūvēt ielas segumu, kā arī 

sakārtot lietus ūdens novades sistēmu. 

Projektu finansē no Satiksmes (2. un 3. kārta) un Aizsardzības ministriju (1. kārta) 

budžeta līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma. Projekta kopējās izmaksas ir 

2 381 460 EUR. 

 

“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” 

 

Pārskata gadā noslēdzās Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020. gadam projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”. 

 

 
28. attēls. Projekta laikā notika izglītojošs brauciens uz alternatīvās enerģijas ražošanas 

vietām Vidzemē un Dienvidigaunijā 

 

Projekta laikā organizēta izglītojoša kampaņa skolās “Enerģijas skolas”, 3 Vidzemes 

plānošanas reģiona skolas – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Valmieras Viestura 
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vidusskola un Lizuma vidusskola – aprīkotas ar enerģijas klasēm, notikusi skolotāju un skolu 

vadības apmācība gudrā resursu patēriņā, skolēnu “Hobiju grupu” jeb pulciņu veidošana un 

apmācība par energoefektivitāti, skolēni piedalījušies Enerģijas dienās Igaunijā, organizēta 

enerģijas diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, izglītojoša ekskursija skolēniem uz 

energoefektivitātes centru un iegūto zināšanu pārnese novada skolu jauniešiem, video 

konkurss skolēniem par energoefektīvu dzīvesveidu, izglītojoši pieredzes braucieni 

skolēniem un sabiedrībai uz alternatīvās enerģijas ražošanas vietām Vidzemē un 

Dienvidigaunijā, kampaņa “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ar mērķi palielināt enerģijas 

ietaupīšanu mājsaimniecībās ikdienas paradumos, informatīvas lekcijas par energoefektivitāti 

mājsaimniecībām, noticis pētījums par resursu patēriņu mājsaimniecībās un iegādāts tam 

nepieciešamais aprīkojums, kā arī izglītojoši pieredzes braucieni skolēniem un sabiedrībai uz 

alternatīvās enerģijas ražošanas vietām Vidzemē un Dienvidigaunijā. 

Projektu īstenoja partneri: Tartu Reģionālā enerģijas aģentūra un Rouges pašvaldība 

(Igaunija), Vidzemes plānošanas reģions un Alūksnes novada pašvaldība (Latvija). 

Projekta kopējais budžets - 289 730 EUR, tai skaitā  246 270 EUR ir 

ERAF finansējums, Alūksnes novada pašvaldības budžets 40 893,07 EUR, t.sk. pašvaldības 

līdzfinansējums 6133,96 EUR. 

 
 

“Dzīvo vesels Alūksnes novadā” 

 

Projekts “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” īstenots Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.2.4 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Projektu finansē no ESF un valsts 

budžeta līdzekļiem. 

 

 
29. attēls. Projekta ietvaros Zeltiņos notika skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks” 

 

Projekta laikā īstenotas dažādas aktivitātes slimību profilakses jomā - bērnu stājas 

uzlabošanai, lekcijas un izglītojoši semināri atkarību profilaksei, fiziskās aktivitātes – 

vingrošanas un nūjošanas grupas, peldēšanas prasmju apguve jaunākā skolas vecuma 

bērniem, ūdens vingrošanas nodarbības grūtniecēm, nometnes par aktīvu dzīvesveidu, tautas 

sporta pasākumi. Notikušas arī praktiskas nodarbības un izglītojoši semināri par veselīgu 
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uzturu un veselīgas ēdienkartes veidošanu bērniem un pieaugušajiem, kā arī garīgo veselību 

veicinoši pasākumi: mūzikas terapijas nodarbības personām ar invaliditāti, izglītojošas 

aktivitātes intelektuālā darba veicējiem stresa mazināšanai darba vietā, kā arī iegādāts 

inventārs veselības veicināšanas aktivitāšu norisei. 

Projektu finansē ESF un valsts budžets, kopējais projekta finansējums ir 

198 088 EUR. 2018. gadā īstenoti 37 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 13 419. 

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2020. gada aprīlim. 

 

 
 

“Proti un dari!” 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība turpinājusi īstenot ESF projektu “Proti un 

dari!”, kura laikā 15 līdz 29 gadus veci jaunieši, kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un 

nav reģistrēti kā bezdarbnieki, var iepazīt un apgūt profesiju, mācīties, saņemt speciālistu 

konsultācijas un iesaistīties dažādās citās nodarbinātību veicinošās aktivitātēs. 

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ES fondu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 

NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 

darbībā” ietvaros. Alūksnes novada pašvaldība projektā piedalās kā sadarbības partneris un 

tai pieejamais finansējums ir līdz 100 108,80 EUR, kas tiek piešķirts atbilstoši projektā 

iesaistīto jauniešu skaitam. 

Projektā “PROTI un DARI” iesaistīti 3 jaunieši, kas atbilst projekta mērķauditorijai – 

vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav 

reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. 

 

 
 

“Zaļie dzelzceļi”/“Green Railways” 

 

Projekta “Zaļie dzelzceļi”/“Green Railways” mērķis ir radīt jaunu tūrisma maršrutu, 

izmantojot kādreizējās šaursliežu dzelzceļa līnijas Dienvidigaunijā un Vidzemē. Gan vietējie 

iedzīvotāji, gan arī ceļotāji varēs izmantot vecā dzelzceļa maršrutu pārgājieniem un velo 

braucieniem. 

Plānots izveidot aptuveni 750 km garu maršrutu, kas ietver arī aptuveni 290 km 

kādreizējās šaursliežu līnijas. Dienvidigaunijā maršruts vīsies caur tādām stacijām kā Ikla, 

Kilingi-Nimme, Moisakila, Viljandi, Valgu, Valku, caur Monisti savienojoties ar Vidzemi - 

Api, Ranku, Melturiem, Valmieru, Limbažiem, Puikuli, Ainažiem, Aloju, Mazsalacu un 

Rūjienu. Latvijas teritorijā projektā iekļauts arī šaursliežu dzelzceļa posms Alūksne-Gulbene. 
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30. attēls. Pie Alūksnes Bānīša stacijas ierīkots jauns tūrisma informācijas stends 

 

Alūksnes novadā projekta ietvaros ierīko divus velosipēdu pašapkalpošanās remonta 

stendus pie Tūrisma informācijas centra un Alūksnes Bānīša stacijas, kur tas atradīsies 

velosipēdu nojumē. Novada teritorijā projekta laikā uzstādītas maršruta informatīvās zīmes, 

izvietoti vairāki tūrisma informācijas stendi, atjaunots informatīvais stends pie Alūksnes un 

Gulbenes novada robežas Jaunannā, bet pie Alūksnes stacijas izvietots lielformāta tūrisma 

stends, daļēji finansēti Bānīša svētki 2018. gadā. Projekta ietvaros sagatavoti un izdoti kopīgi 

drukātie materiāli, video par maršrutu un mājaslapa, paredzēts izdot arī krāsojamo grāmatu, 

dodoties iepazīt Baltijā vienīgo, regulāri kursējošo šaursliežu vilcienu dzelzceļa līnijā 

Gulbene-Alūksne. 

Projekta “Zaļie dzelzceļi” vadošais partneris ir Vidzemes tūrisma asociācija, projektā 

iesaistījusies Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas, Alūksnes, Apes, Amatas, Kocēnu, 

Mazsalacas, Rūjienas, Salacgrīvas, Valkas, Gulbenes, Limbažu, Valmieras, Vecpiebalgas, 

Cēsu pašvaldības no Latvijas, kā arī Igaunijas Viljandi, Halliste, Valgas, Tahevas, 

Mulgimaa, Monistes un Moisakilas pašvaldības. 

Projekta budžets: 1 174 938,10 EUR, Igaunijas-Latvijas programmas atbalsts: 

998 697,36 EUR. Alūksnes novada pašvaldības budžets 21 300 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums – 3195,00 EUR.  

 

 
 

“Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma 

darbībām”/“CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and 

Sustainable Tourism Actions” 

 

Pārskata gadā turpinājies ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 

projekts, kurā kopš 2016. gada aprīļa ir iesaistījušies partneri no deviņiem dažādiem 

reģioniem 10 Eiropas Savienības valstīs. 

Projekta “CHRISTA” partnerību veido Pafosas reģionālā tūrisma organizācija Kiprā, 

kas ir projekta vadošais partneris. Pārējie partneri: Eiropas Kultūras tūrisma tīkls, Beļģija, 

Veneto reģions, Itālija, Centrālās Maķedonijas reģions, Grieķija, Vastra Gotaland reģions, 

Zviedrija, Granadas apgabala pašvaldība, Spānija, Vidzemes Tūrisma asociācija, Latvija, 

Sibiu apgabala Tūrisma asociācija, Rumānija, Burgas pašvaldība, Bulgārija un Ave reģiona 

pašvaldību kopiena, Portugāle. 

http://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2018/03/zalie-1.jpg
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 Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un 

popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo 

un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī 

kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izstrādi, attīstīšanu un 

resursu palielināšanu. 

Projekts “CHRISTA”, ko ar līdzfinansējumu atbalstījusi Interreg Europe programma, 

tiek īstenots kopā ar Vidzemes tūrisma asociāciju. Projekta kopējais budžets ir 

1 771 775 EUR, Alūksnes novada pašvaldības projekta budžets – 12 854 EUR, no kuriem 

pašvaldības līdzfinansējums 1 928 EUR. 

 
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

 

Pārskata gadā turpinājās projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide” īstenošana. 

Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus 

novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu 

strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. 

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā: 

1) profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības 

programmu apguve; 

2) karjeras konsultanta pakalpojumi; 

3) ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana; 

4) papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto 

nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās: nepieciešamā asistenta vai surdotulka 

pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti un atbalsts reģionālajai 

mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss. 

Projekta mērķa grupa ir nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, 

tajā skaitā ar zemu izglītības līmeni, ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka 

trūkums, ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. 

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas 

pašvaldībām, izglītības iestādēm un NVA. To finansē no ESF un valsts budžeta. Projekta 

izmaksas Alūksnes novada pašvaldībai ir 10 000 EUR. 

 

 
 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

 

Alūksnes novada pašvaldība pārskata gadā turpināja īstenot Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 
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Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus 

un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 

izglītojamiem. 

Mērķgrupa projekta īstenošanā ir 5.-12. klašu vispārizglītojošo programmu skolēni 

un 1.-4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi. Projektā iesaistītas šādas 

Alūksnes novada skolas: Alūksnes novada vidusskola, Liepnas vidusskola, Bejas 

pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Liepnas internātpamatskola. 

Projektā sniegtais atbalsts izglītības iestādēm - konsultācijas (pedagogs, psihologs, speciālais 

pedagogs). 

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 

39 812 376 EUR, tai skaitā ESF finansējums 33 840 519 EUR un valsts budžeta finansējums 

5 971 857 EUR. 

 

 
 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 

2018. gadā pašvaldība turpināja ESF finansētā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts ietver informācijas, karjeras 

izglītības, individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamiem karjeras mērķu noteikšanai un 

plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu. 

Karjeras izglītības aktivitāšu plānā 2017./2018. mācību gadam iekļauts 21 pasākums 

novada skolēniem. Pasākumi notiek četrās tēmās – darba pasaules iepazīšana, izglītības 

iespēju izpēte, pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana. Projektā iesaistītās 

skolas: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola, Bejas 

pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Liepnas vidusskola, Malienas 

pamatskola, Pededzes pamatskola, Strautiņu pamatskola, Ziemeru pamatskola, Alūksnes 

pilsētas sākumskola. Minētajās skolās projekta laikā pastiprināti strādā pedagogs karjeras 

konsultants un karjeras izglītības pasākumos iesaistīti visi skolēni. 

Projekta finansējums no 2017. gada ir: tiešās izmaksas 74 465,11 EUR un 

attiecināmās netiešās izmaksas 4 607,81 EUR. Jaunu finansējumu piešķirs 

2019./2020. mācību gadam. 

 

 
 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

 

Pārskata periodā turpinājās ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” īstenošana. Tā mērķis ir paplašināt izglītības pakalpojuma 

daudzveidību, uzlabojot 1.-6. klašu skolēnu kompetences un mācību sasniegumus. Projekta 

īstenošanas gaitā izglītības iestādes attīsta un ievieš to darbībā ilgtspējīgu individuālās 

pieejas mācību procesu un nodrošina uz izglītojamā vajadzībām vērstu mācību organizāciju 

formu pieejamību. 

Projekta ietvaros diviem mācību gadiem paredzēto vairāk nekā 60 atbalsta pasākumu 

īstenošanai paredzētais finansējums ir 106 553,49 EUR. Lai papildinātu mācību satura 



72 

 

apguvi, skolās nodrošinātas nodarbības individuālam mācību atbalstam, organizētas 

praktiskās nodarbības un mācību vizītes uz dabas objektiem, iestādēm un uzņēmumiem, lai 

gūtu apliecinājumu stundās apgūtajām zināšanām neformālā mācību vidē. Ārpusstundu 

pasākumu daļā skolām ir iespēja papildināt savu piedāvājumu interešu izglītībā. 

Projekta īstenošanā iesaistījušās Alūksnes pilsētas sākumskola, Alūksnes novada 

vidusskola, Strautiņu pamatskola un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Pārējām 

novada skolām atsevišķās aktivitātes piedāvā daudzveidīgas, interaktīvas un inovatīvas 

aktivitātes, lai veicinātu gan padziļinātu mācību saturas apguvi, pilnveidotu zināšanas, 

prasmes un iemaņas. 

 
 

“Latvijas skolas soma” 

 

“Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 

Latvijas bērniem un jauniešiem. No 2018. gada septembra ikvienam skolēnam ir nodrošināta 

iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos 

laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. 

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem 

valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un 

iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi 

spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. 

“Latvijas skolas soma” veido būtisku Latvijas valsts simtgades svinību daļu, sniedzot 

ilgtspējīgu ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji 

ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu. 

Programmas finansējums Alūksnes novadam 2018./2019. gada I semestrī ir 

10 920 EUR, II semestrī - 9 779 EUR. 

 

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: 

Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”) 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība kā sadarbības partneris sākusi piedalīties 

ES starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020. gadam projektā “Augoša 

pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long 

Term Decline in Smaller Cities”). 
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31. attēls. Projekta partneru tikšanās Altenā 2018. gadā 

 

Sadarbības programmas URBACT ietvaros pašvaldības veido starptautiskus tīklus 

savstarpējai pieredzes apmaiņai un labās prakses tālāknodošanai, kas veicina to teritoriju 

attīstību un izaugsmi pozitīvu izmaiņu virzienā. Katrā sadarbības tīklā kāda pašvaldība dalās 

ar savu labo pieredzi. Projekta “Augoša pilsēta” labās prakses pilsēta ir Altena Vācijā, kas 

atzīta par labās prakses piemēru, jo vairāku gadu garumā, stratēģiski plānojot, ir risinājusi 

problēmas un izmantojusi esošo potenciālu pilsētā un apkārtnē. 

Projekts saistīts ar pieredzes pārnesi – labās prakses aizgūšanu no Altenas un 

pielāgošanu savā situācijā katrā no projekta dalībpašvaldībām. Projektā kopā ar Alūksnes 

novada pašvaldību piedalās: Idrija (Slovēnija), Melgaco (Portugāle), Manresa (Spānija), 

Nyirbator (Ungārija), Isernia (Itālija) un Igoumenitsa (Grieķija). Šis tīkls atbalstīs partnerus, 

lai atdzīvinātu sabiedriskos pakalpojumus un ekonomiku, atjaunotu pilsētvides struktūru un 

attīstītu pilsonisko sabiedrību ilgtermiņa lejupslīdes kontekstā. 

No Altenas plašā risinājumu klāsta projekta dalībpašvaldības fokusējas uz vienu no 

diviem piedāvājumiem: 1) NVO platforma vai 2) pop-up metodes pielietojums. Alūksnes 

novada pašvaldība paredzējusi īstenot ideju par pop-up metodes pielietošanu vietējās 

ekonomikas veicināšanai. 

Projekta ieviešana plānota 2019. un 2020. gadā. Alūksnes novada pašvaldībai kā 

sadarbības partnerim projekta kopējās izmaksas ir 50 812 EUR, tajā skaitā pašvaldības 

līdzfinansējums 5 081 EUR un valsts budžeta finansējums 2 541 EUR. 

 

 
 

“Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” izveide” 

 

Pārskata gadā turpinājās bijušās Mālupes pamatskolas ēkas pārbūve sociālās aprūpes 

centra vajadzībām. Sociālās aprūpes iestāžu infrastruktūras investīciju projekts “Sociālās 

aprūpes centra “Pīlādži” izveide” paredz ēkas iekštelpu pārbūvi, lai bijušo skolas ēku 

pielāgotu aprūpes centra vajadzībām. Jaunajā sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”, kas ir 

Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, plānotas 59 gultas vietas. 
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32. attēls. Turpinās bijušās Mālupes pamatskolas ēkas pārbūve sociālās aprūpes centra 

“Pīlādži” vajadzībām 

 

Projekta būvdarbus un centra telpu aprīkošanu īsteno par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas ir 826 020 EUR. 

 

“Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība turpinājusi ERAF darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” sagatavošanu.  

Projekta mērķis ir Alūksnes novadā radīt jaunas darbavietas, piesaistīt privātās 

investīcijas un vienlaikus padarīt pieejamus veselību veicinošus un uzturošus pakalpojumus 

gan iedzīvotājiem, gan tūristiem. Plānotais Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs 

ietvers slēgtā peldbaseina zonu un ārtelpas rekreācijas zonu. 

 

 
 

“Izglītības un sporta centra izveide” 

 

Pārskata gadā pašvaldība turpinājusi infrastruktūras investīciju projekta “Izglītības un 

sporta centra izveide” izstrādi. Aizvadītajā gadā pašvaldība veica projektēšanas – būvdarbu 

iepirkumu, kā arī uzsāka izglītības un sporta centra būves projektēšanu. Projektējamā ēka 

atradīsies zemesgabalā Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē. Projektēšanas darbiem 2018. gadā 

Alūksnes novada pašvaldība saņēma valsts budžeta finansējumu 300 000 EUR apmērā. 

Kopējais finanšu apjoms Izglītības un sporta centra projektēšanai kopā ar pašvaldības 

budžeta līdzekļiem ir 703 966 EUR. 

 

ALSVIĶU PAGASTS 

 

Pārskata gadā Alsviķu pagastā ir realizēts Strautiņu pamatskolas projekts “Sakārtota, 

veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos” ELFLA projektu konkursā Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas 
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potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcībā R.2.1. “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un 

sakārtošana”. 

 

 
33. attēls. Strautiņos veikta apkārtnes labiekārtošana un peldvietas atjaunošana 

 

Projekta īstenošana sākās 2017. gada pavasarī ar būvprojekta izstrādi apkārtnes 

labiekārtošanai un peldvietas atjaunošanai. Pārskata gadā izveidota labiekārtota peldvieta 

skolas teritorijā, aprīkota ar ģērbtuvēm, atpūtas soliņiem, galdu ar nojumi, velo statīvu, 

atkritumu urnu. Skolas birzītē uzstādīti 6 āra trenažieri, pie tās izveidota āra nojume. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 29 536,59 EUR, no tām ELFLA publiskais 

finansējums - 26 582,93 EUR un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 

2 953,66 EUR. 

 
 

2017. gadā Strautiņos uzsākts un 2018. gadā pabeigts projekts, kura rezultātā 

atjaunots asfalta segums 273 metru garumā uz pašvaldības autoceļa “Strautiņi-Jaunpuntuži-

Luki” un izbūvēta apgaismota gājēju ietve Strautiņos, uzlabojot infrastruktūru uz Strautiņu 

pamatskolas pirmsskolas struktūrvienību, Strautiņu bibliotēku un Strautiņu feldšerpunktu. 

 

 
34. attēls. Strautiņos pārskata gadā atjaunots asfalta segums, izbūvēta ietve 

 

2017. gadā Alsviķos uzsākts un 2018. gadā pabeigts projekts, kura rezultātā atjaunots 

asfalta segums 255 metru garumā un ierīkots apgaismojums pašvaldības autoceļam “Alsviķu 

centra iekšējie ceļi”, uzlabojot infrastruktūru uz Strautiņu pamatskolas pirmsskolas 

struktūrvienību un gar daudzdzīvokļu mājām. Abu projektu realizācijai izlietoti Alūksnes 

novada pašvaldības infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 

līdzekļi. 
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ANNAS PAGASTS 

 

Pārskata periodā LAD ir veicis fizisko pārbaudi projektam “Pašvaldības autoceļa 

Atte-Lejas pārbūve”. Projekts realizēts ELFLA Latvijas Lauku Attīstības programmas 2014.-

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

Projekta kopējās izmaksas ir 121 115,41 EUR, no tā ELFLA finansējums 101 045,12 EUR 

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

 

LAD atbalstījis Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegumu “Pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada 

Annas pagastā”, kas iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir 27 370,20 EUR. 

 

ILZENES PAGASTS 

 

Pabeigta projekta “Pašvaldības autoceļu Liepiņi-Jaunzemi, Siveci-Darbnīcas, 

Darbnīcas-Līvāni pārbūve Ilzenes pagastā Alūksnes novadā” īstenošana un 2018. gada 

decembra sākumā ekspluatācijā nodoti šādi pašvaldības autoceļu posmi: “Liepiņi-Jaunzemi” 

2,242 km garumā, “Siveci-Darbnīcas” 0,334 km garumā un “Darbnīcas-Līvāni” 0,434 km 

garumā. Projekta laikā izrakti un iztīrīti sāngrāvji, noņemts nomaļu uzaugums, izbūvētas 

jaunas nobrauktuves un caurtekas, pastiprināts ceļa segums. 

Projekta kopējās izmaksas ir 194 306,22 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 

108 875,56 EUR, tajā skaitā ELFLA finansējums 97 988,00 EUR un Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums – 73 060,00 EUR, kas savukārt sadalās kā attiecināmās 

izmaksas 10 887,56 EUR un neattiecināmās izmaksas 62 172,44 EUR. 

 

 
35. attēls. Projekta rezultātā Ilzenē pārbūvēti vairāku ceļu posmi 

 

Ilzenes pagasta pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvaros 4 809,75 EUR izlietots 

būvprojekta sagatavošanai un autoruzraudzības veikšanai, bet 18 448,47 EUR no Alūksnes 

novada pagastu teritoriju infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 

līdzekļiem 2018. gadā Ilzenes pagastā novirzīti minēto autoceļu pārbūvei projekta ietvaros. 

Projekts realizēts ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.  

 

 



77 

 

JAUNANNAS PAGASTS 

 

Pārskata gadā pabeigti būvdarbi ELFLA projektā “Pašvaldības autoceļa Rūķīši- 

Gribažas pārbūves 1. kārta”. Projekts realizēts Latvijas Lauku Attīstības programmas 2014.-

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

Projekta kopējās izmaksas ir 146 708,18 EUR, no tā ELFLA finansējums 

108 252,22 EUR. Projekta rezultātā pārbūvēts pašvaldības ceļa posms 2,66 km garumā. 

 

LAD atbalstījis LEADER projektu “Aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas namam 

iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”, kas 

iesniegts biedrības “Alūksnes lauku partnerība” rīkotajā projektu konkursā. Projekts 

atbalstīts ELFLA finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros. 

 

 
36. attēls. Jaunannas Tautas namā projekta rezultātā papildināsies multimediju aprīkojums  

 

Projekta kopējās izmaksas ir 10 197,88 EUR. Projekta rezultātā paredzēta jauna, 

mūsdienīga multimediju aprīkojuma iegāde Jaunannas Tautas nama sniegto pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanai, jauna pakalpojuma veidošanai un iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu 

nodrošināšanai. 

 

JAUNALŪKSNES PAGASTS 

 

Pārskata gadā īstenots projekts “Nacionālo partizānu kustība Jaunalūksnes pagasta 

teritorijā 1945-1953” VAS “Latvijas valsts meži” un VKKF atbalstītās Vidzemes kultūras 

programmas 2018. gada projektu konkursā. Projekta rezultātā izveidota pastāvīga ekspozīcija 

Bejas novadpētniecības centrā. Projekta izmaksas ir 1 500,00 ar PVN. 
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37. attēls. Jaunā ekspozīcija par nacionālajiem partizāniem Bejā 

 

2018. gadā īstenota Jaunalūksnes pagasta brīvdabas estrādes “Dainas” teritorijas 

labiekārtošana par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Teritorija labiekārtota, izbūvējot jaunus 

solus, 3 lapenes, ugunskura vietu un uzstādot tualeti. Kopējās izmaksas 25 519,73 EUR. 

 
38. attēls. Veikta estrādes “Dainas” teritorijas labiekārtošana 

 

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikta ceļa un stāvlaukuma seguma atjaunošana 

pie Bejas pamatskolas. Izbūvēts asfaltēts piebraucamais ceļš pie skolas, šķembu seguma 

stāvlaukums, sakārtota nokrišņu ūdens novadīšana no ēkas un labiekārtota piebraucamā ceļa 

pieguļošā teritorija. Kopējās darbu izmaksas – 41 594,14 EUR. 

 

 
39. attēls. Pie Bejas pamatskolas asfaltēts piebraucamais ceļš 
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JAUNLAICENES PAGASTS 

 

Jaunlaicenes muižas muzejs pārskata gadā īstenoja projektu VKKF mērķprogrammā 

muzeju nozares attīstībai “Jaunlaicenes muižas muzeja pagalma izstāde “Malēnieša raksturs 

jeb ak prieki, ak lustes, ak borģele!””. Projekta mērķis ir veicināt Jaunlaicenes muižas 

muzeja attīstību un konkurētspēju, nodrošināt muzeja krājuma izpētes rezultātu pieejamību, 

veidojot daudzveidīgas inovatīvas, ar līdzdarbošanos saistītas izstādes par malēniešu dzīvi 

Opekalna draudzē dažādos laikos un situācijās. Projekta kopējais finansējums 3 874,30 EUR, 

tajā skaitā VKKF finansējums 1 000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 2 874,30 EUR. 

 

 
40. attēls. Pagalma izstāde Jaunlaicenes muzejā stāsta par malēniešiem 

 

ELFLA atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros īstenots projekts “Pašvaldības autoceļu “Bambāļi-

Tortuži-Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” ar kopējo garumu 5,79 km. 

Projekta kopējās izmaksas 228 281,56 EUR, tajā skaitā ELFLA finansējums – 

112 761,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 15 520,56 EUR. 

 

KALNCEMPJU PAGASTS 

 

 
41. attēls. Projekcijas Viktora Ķirpa Ates muzejā projekta “Festivāls “Pļaujas svētki 

Vidzemes lauku sētā”” ietvaros 

 

Kalncempju pagastā uzsākta ELFLA projekta “Pašvaldības autoceļa Lūkuži-Gotlupi- 

Nāzupi 1. kārtas pārbūve” realizācija. Projekta ietvaros tiek pārbūvēts autoceļa Lūkuži- 
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Gotlupi-Nāzupi 2,05 km garumā. Projektu realizē ELFLA Latvijas Lauku Attīstības 

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

lauku apvidos” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 178 033,44 EUR.  

 

Uzsākta projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā” realizācija, kas iesniegts 

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 

28 132,50 EUR. 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs realizēja Alūksnes novada 

pašvaldības atbalstītu projektu “Amatam ir zelta pamats” 985,00 EUR apmērā, kura rezultātā 

noorganizēta nometne bērniem un jauniešiem. 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs īstenojis arī projektu “Festivāls 

“Pļaujas svētki Vidzemes lauku sētā””, kura norisei līdzekļi 3 040,00 EUR apmērā iegūti no 

VAS “Latvijas valsts meži” un VKKF Vidzemes kultūras programmas līdzekļiem. 

 

LIEPNAS PAGASTĀ  

 

2018. gadā Liepnas pagastā veikta Liepnas ciema ielu apgaismojuma atjaunošana 

ceļa posmā Liepna-Saidupe. Darbi veikti par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kopējās 

izmaksas 5 999,18 EUR. 

 

Pārskata periodā atjaunots tiltiņš Liepnas centrā pie autobusu pieturas. Šim mērķim 

izmantoti 2 420,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 
42. attēls. Atjaunotais tiltiņš Liepnā 

 

Sakarā ar Liepnas internātpamatskolas slēgšanu un internāta izveidi Liepnas 

vidusskolā veikts vidusskolas internāta telpu remonts par 17 605,98 EUR. Remonta 

veikšanai izmantoti pašvaldības budžeta līdzekļi. 
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MALIENAS PAGASTS 

 

Pārskata gadā īstenots ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-

Sebežnieki”, “Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, 

Alūksnes novadā”. Projekta rezultātā pārbūvēti 3,669 km pašvaldības autoceļu. Projekta 

kopējās izmaksas 193 629,44 EUR. 

 

MĀLUPES PAGASTĀ 

 

Pārskata gadā pabeigts LEADER programmas finansētais projekts “Nodarbību telpu 

izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes saieta 

namā”. Tā rezultātā iegādāts overloks, galds un krēsli, izbūvētas nodarbību un kāpņu telpas. 

Projekta kopējās izmaksas ir 19 879,62 EUR, attiecināmās izmaksas 15 000,00 EUR, 

publiskais finansējums 13 499,99 EUR. No pašvaldības budžeta finansēta kāpņu telpas 

izbūve 11 416,20 EUR apmērā. 

 

 
43. attēls. Nodarbību telpa Mālupes saieta namā 

 

Pārskata gadā turpinās ELFLA atbalstītais projekts “Alūksnes novada Mālupes 

pagasta pašvaldības autoceļa Mālupe-Purmala pārbūve” Latvijas Lauku attīstības 

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

lauku apvidos” ietvaros. Projektā paredzēts pārbūvēt 4,44 km ceļa par kopējo summu 

209 925,36 EUR. 

 

MĀRKALNES PAGASTS 

 

Pārskata gadā apstiprināts ELFLA investīciju pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa 

“Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve”. 

Īstenojot projektu, 2019. gadā minētajā ceļa posmā veiks ceļa klātnes profilēšanu, sāngrāvju 

rakšanu un tīrīšanu, grants segas izbūvi, caurteku izbūvi un pārbūvi, kā arī citi 5,84 km garā 

ceļa posma tehniska stāvokļa uzlabošanai nepieciešamus būvdarbus. 

Plānotā projekta izmaksu kopsumma 255 835,46 EUR, tajā skaitā publiskais 

finansējums 147 477,88 EUR. 
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PEDEDZES PAGASTS 

 

Pabeigts Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammā 2014.-2017. gadam īstenotais projekts “Pededzes 

centra labiekārtošanas darbi”. Par 9 416,96 EUR veikti Otrajā Pasaules karā kritušo 

pededziešu piemiņas vietas labiekārtošanas darbi - atjaunots obelisks un piemiņas plāksnes, 

izbūvēts gājēju celiņš, izveidoti ilggadīgo augu stādījumi un uzstādīti soliņi. 

 

No Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammas 2018.-2021. gadam ietvaros īstenots projekts “Pededzes tautas 

nama un bibliotēkas ēkas Pededzes pagasta “Krustcelēs” ziemeļu sienas logu nomaiņa”. 

Projekta gaitā savu laiku nokalpojušie koka logi un stikla bloku aila aizstāti ar stikla pakešu 

un PVC rāmja konstrukcijas logiem, tādā veidā uzlabojot ēkas vizuālo izskatu un 

energoefektivitāti. Projekta summa – 16 970,55 EUR. 

 

Izmantojot Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus, īstenots projekts 

“Pededzes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas jumta seguma atjaunošana”. Par 

30 344,77 EUR veikti ēkas jumta virsmas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, 

uzklāts jauns jumta segums un atjaunota lietus ūdens noteksistēma. 

 

VECLAICENES PAGASTS 

 

Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes 

uzlabošanas mērķprogrammas ietvaros īstenots projekts “Kanalizācijas sistēmas izbūve 

Vaiņagos”. Projekta kopējās izmaksas - 27 253,85 EUR, tajā skaitā 15 153,00 EUR no 

mērķprogrammas.  

 

 
44. attēls. Pie pagasta pārvaldes ēkas notiek kanalizācijas sistēmas izbūve 

 

Īstenots projekts “Vienlīdzība un dabas terapija Ievas krastā” projekta ietvaros 

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

celiņu. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 142 96,39 EUR. Projekts finansēts ar LEADER 

līdzekļiem 12 866,75 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 1 429,64 EUR apmērā. 
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45.-46. attēli. Ievas ezera krasta labiekārtojums 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda programmas “Ūdeņu aizsardzība, aktivitātē 

“Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās 

aktivitātes” ietvaros īstenots projekts “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana 

Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Projekta laikā izpļautas niedres un uzstādīta koka 

laipa. Kopējās izmaksas – 18 997,69 EUR, tajā skaitā Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējums – 13 659,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 5 338,49 EUR. 

 

 
47. attēls. Veikta Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana 

 

ELFLA atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros īstenots projekts “Pašvaldības autoceļa “Dzintari-Cīņas” 

pārbūve Veclaicenes pagastā” ar kopējo garumu 4,843 km. Projekta kopējās izmaksas ir 

210 116,14 EUR, tajā skaitā ELFLA līdzekļi – 137 071,00 EUR un pašvaldības 

līdzfinansējums 73 045,14 EUR. 

 

Pārskata gadā īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda programmas “Dabas un 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana” atbalstītais projekts “Drusku pilskalna takas 

pieejamības nodrošināšana”. 

Projektā Drusku pilskalna takā izbūvētas koka kāpnes ar margām un atpūtas 

laukumiem, tādējādi ierobežojot apmeklētāju haotisko kustību pilskalna takā un radot 

ainavas unikālo skatu punktu pieejamību. 

Kopējās projekta izmaksas sastāda 50 000 EUR, tajā skaitā Latvijas vides fonda 

finansējums ir 40 000,00 EUR un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 

10 000,00 EUR. 
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ZELTIŅU PAGASTS 

 

Pārskata gadā pabeigta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu 

pagastā” realizācija. Projekts guvis atbalstu ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” vietējās attīstības stratēģijas rīcības R.2.1. “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju 

veidošana un sakārtošana” ietvaros.  

Realizējot projektu, parkā uzbūvētas 4 stacionāras nojumes, 5 koka teltis, kas dod 

iespēju viesiem palikt Zeltiņos ilgāku laiku un izmantot pagastā un novadā esošās tūrisma un 

atpūtas iespējas. Uzstādīts āra displejs ar informāciju par Zeltiņu pagastu, 3 āra trenažieri, 

ierīkots trīspusējs basketbola vairogs ar groziem, kuri uzstādīti dažādos augstumos, lai 

basketbola metienus grozā varētu izpildīt dažāda vecuma dalībnieki. Lai nodrošinātu parka 

darbību un nepieļautu vandālismu, uzstādītas video novērošanas kameras. Sportošanas 

iespējas papildinātas ar 4 disku golfa groziem. Cietā seguma laukuma galos ierīkots 

nožogojums, lai tenisa spēles entuziastiem ir iespēja pilnvērtīgi spēlēt. Parka teritorijā 

uzstādītas atkritumu urnas un velosipēdu statīvi. Projekta kopējās izmaksas ir 

37 518,06 EUR. 

 

 
48. attēls. Ar projekta palīdzību papildināta tūrisma un atpūtas infrastruktūra 

 

 
 

Pārskata gadā ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļš “Ieviņas-Laimiņas”, kas 

pārbūvēts ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātajā projektu iesniegumu konkursā. 

Projekta kopējās izmaksas 185 757,09 EUR apmērā, tajā skaitā attiecināmās 

izmaksas 120 095,56 EUR, ko veido ELFLA finansējums 108 086,00 EUR un pašvaldības 

līdzfinansējums 12 009,56 EUR, neattiecināmās izmaksas 65 661,53 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 72 953,90 EUR, kas sastāv no projekta attiecināmām izmaksām 

12 009,56 EUR un projekta neattiecināmām izmaksām 60 944,34 EUR un Zeltiņu pagasta 

pārvaldes finansējuma 4 717,19 EUR, ko sastāda projekta neattiecināmās izmaksas 

4 717,19 EUR, novirzīts būvprojekta sagatavošanai. 

 

ZIEMERA PAGASTS 

 

Pārskata gadā uzsākta ELFLA atklātā projektu konkursa pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “Pašvaldības autoceļu 
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“Indrāni-Blūmji-Gailīši”, “Rijukalns-Vengerski” un “Ziemeri-Murati” pārbūve Ziemera 

pagastā, Alūksnes novadā” īstenošana. 

Projekta ietvaros autoceļiem paredzēts veikt esošo novadgrāvju tīrīšanu, jaunu 

novadgrāvju izbūvi, nomaļu apauguma noņemšanu, krūmu un koku izciršanu. Tiks attīrītas, 

remontētas esošās caurtekas un veikta jaunu caurteku izbūve, atjaunotas un izbūvētas 

nobrauktuves, kā arī veikta autoceļu segas konstrukcijas izbūve. Kopējais pārbūvējamo ceļu 

garums sastāda 6,583 km. 

Projekta kopējās izmaksas ir 318 435,96 EUR, no kā publiskais finansējums ir 

169 796,00 EUR un pašvaldības finansējums – 148 639,96 EUR. 
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7. BŪVNIECĪBA 
 

Būvvalde 2018. gadā pieņēmusi 375 lēmumus par būvju būvniecību (mazēkas, 

palīgēkas, labiekārtojumi, dīķi, inženiertīklu pievadi, lietošanas veida maiņa bez pārbūves 

u.c.) Alūksnes novadā. 

 

22. tabula 

Būvvaldes pieņemto lēmumu skaits 2018. gadā 

Stadija  Apliecinājuma kartes Paskaidrojuma raksti 

Iecere 82 68 

Būvdarbu uzsākšana 77 21 

Būvdarbu pabeigšana 65 49 

 

Pieņemto lēmumu skaitā arī 10 lēmumi par vidi degradējošām būvēm un 3 lēmumi 

par vidi degradējošā statusa atcelšanu (būve sakārtota). 

 

23. tabula 

Izsniegto būvatļauju skaits 

Publiskas 

ēkas 

Dzīvojamās mājas Palīgēkas  Inženierbūves  Ražošanas ēkas 

5 15 15 17 6 

Uzsākti būvdarbi  

5 6 5 39 3 

 

Pārskata gadā ekspluatācijā pieņemti 46 objekti, tajā skaitā: 

1) 4 publiskās ēkas un būves par 1 213 471,04 EUR; 

2) 5 dzīvojamās ēkas par 146 000,00 EUR; 

3) 4 palīgēkas par 38 000,00 EUR; 

4) 32 inženierbūves par 4 728 955,77 EUR; 

5) 1 ražošanas būve par 38 186,00 EUR. 

 

Lielākie 2018. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti 

 

1) Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība; 

2) skatu tornis Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība; 

3) Alūksnes stacijas šķūņa pārbūve, Jāņkalna ielā 52, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes 

novada pašvaldība; 

4) sociālās aprūpes centra “Alūksne” filiāles izveidošana, “Mālupes pamatskola”, 

Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība. 
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8. IZGLĪTĪBA 
 

8.1. Izglītojamo skaits 
 

24. tabula 

Izglītojamo skaits Alūksnes novada izglītības iestādēs 2016., 2017., 2018. gada 1. septembrī 

 

 

Izglītības iestāde 

2016. gads 2017. gads 2018. gads 

1.-12. 

klasēs 

pirmsskolas 

izglītības 

programmās 

1.-12. 

klasēs 

pirmsskolas 

izglītības 

programmās 

1.-12. 

klasēs 

pirmsskolas 

izglītības 

programmās 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

308 - 300 - 292 - 

Alūksnes novada 

vidusskola 

246 13 268 6 261 7 

Liepnas vidusskola 72 14 65 15 64 15 

Bejas pamatskola 89 6 70 8 63 10 

Ilzenes pamatskola 29 8 25 7 slēgta 

Jaunannas Mūzikas 

un mākslas 

pamatskola 

48 21 44 25 54 29 

Jaunlaicenes 

pamatskola 

41 19 19 19 slēgta 

Malienas pamatskola 55 - 71 - 70 - 

Mālupes pamatskola 31 13 slēgta slēgta 

Pededzes pamatskola 70 20 72 19 69 15 

Strautiņu pamatskola 103 29 100 30 97 34 

Ziemeru pamatskola 60 6 68 6 81 34 

Liepnas 

internātpamatskola 

82 14 73 11 slēgta 

Alūksnes pilsētas 

sākumskola 

397 - 385 - 377 - 

KOPĀ SKOLĀS 1631 163 1560 146 1428 144 

 2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Alūksnes PII “Cālis” 50 48 49 

Alūksnes PII 

“Pienenīte” 

146 141 143 

Alūksnes PII 

“Sprīdītis” 

210 230 230 

Alsviķu PII “Saulīte” 40 39 40 

Jaunalūksnes PII 

“Pūcīte” 

40 41 41 

Malienas SPII 

“Mazputniņš” 

44 45 39 

KOPĀ PII 530 544 542 

 2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

608 699 736 

Alūksnes Mūzikas 

skola 

307 276 274 

Alūksnes Mākslas 

skola 

171 153 191 
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 Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

432 386 403 

Jaunannas Mūzikas 

un mākslas 

pamatskola 

(profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmas) 

112 119 122 

Smiltenes tehnikuma 

Alsviķu teritoriālā 

struktūrvienība 

157 157 162 

Latvijas 

Universitātes 

Alūksnes filiāle 

140 134 105 

 

 Pārskata gadā skolu darbības kvalitāte izvērtēta Bejas pamatskolā un Alūksnes 

pilsētas sākumskolā. Abas izglītības iestādes un to izglītības programmas akreditētas uz 

sešiem gadiem. 

Pedagogu atbalstam pārskata gadā novadā darbojas 16 mācību priekšmetu un jomu 

metodiskās apvienības. 

Pārskata gadā pašvaldība apstiprināja 10 bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu 

pieteikumus, piešķirot 9 139,00 EUR līdzfinansējumu to īstenošanai. Kopumā pašvaldības 

līdzfinansētajās nometnēs varēja piedalīties 205 novada bērni un jaunieši. 

 

8.2. Izglītojamo panākumi 
 

Mācību priekšmetu valsts olimpiādes (novada posmi) 

 

2017./2018. mācību gadā Alūksnes novadā notikuši novada posmi 14 valsts 

olimpiādēm 12 mācību priekšmetos, kurās piedalījās 235  izglītojamie no 12 skolām. 

Godalgotās vietas ieguva 82 Alūksnes novada izglītojamie. 

 

25. tabula 

Izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 2017./2018. 

mācību gadā 

Skola Novadā 

1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

20 18 19 7 

Alūksnes novada vidusskola  1 1  

Liepnas vidusskola    2 

Bejas pamatskola    1 

Ilzenes pamatskola     

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

1    

Malienas pamatskola     

Pededzes pamatskola   1  

Strautiņu pamatskola 1 2  1 

Ziemeru pamatskola     
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Alūksnes pilsētas sākumskola 2 2 1 2 

Liepnas internātpamatskola     

Kopā 24 23 22 13 

 

Lielākais izglītojamo skaits (65 izglītojamie) piedalījās 5.-8. klašu matemātikas 

olimpiādē. Vidusskolas posmā maz dalībnieku bija latviešu valodas, ekonomikas, 

mājsaimniecības olimpiādēs. 

  

26. tabula 

Panākumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 2018. gadā 

Izglītības iestāde Klase Olimpiāde  Rezultāts 

valstī 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

8. Mūzika I vieta 

8. Mājturības un 

tehnoloģiju  

III vieta 

9. Latviešu valoda 

un literatūra 

III vieta 

10. Krievu valoda atzinība 

11. Mājsaimniecība III vieta 

11. Krievu valoda atzinība 

12. Krievu valoda II vieta 

 

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

finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un 

pedagogiem”, 2018. gadā naudas balvas piešķirtas 5.-12. klašu grupā: 68 izglītojamiem par 

iegūtajām godalgotajām vietām Valsts izglītības satura centra organizētajās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, 11 izglītojamiem par sasniegumiem interešu izglītībā, profesionālajā 

ievirzē mūzikā, 22 izglītojamiem par sasniegumiem sportā. Kopējā summa 9540,00 EUR. 

 

27.  tabula 

Valsts pārbaudes darbi. Centralizētie eksāmeni 12. klasei 2018. gadā 

Mācību 

priekšmets 
Valstī % 

ģimnāzijās 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

Valstī % Alūksnes 

novada 

vidusskola 

Liepnas 

vidusskola 

Skolā % Skolā % Skolā % 

Matemātika 44,60 45,65 34,60 21,19 8,75 

Latviešu 

valoda 
62,60 69,05 52,60 52,45 44,46 

Angļu valoda 71,90 72,79 61,90 60,07 15,33 

Krievu 

valoda 
80,30 71,46 70,30 57,26 42,80 

Vēsture 50,00 75,50 40,00 69,76 - 

Bioloģija  70,80 66,42 60,80 - - 

Ķīmija 71,50 67,33 61,50 - - 

Fizika 49,80 38,50 39,80 - - 
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28. tabula 

Valsts pārbaudes darbi 9. klasei 2018. gadā 

Izglītības 

iestāde 

Latviešu 

valoda Matemātika 

Latvijas 

vēsture Angļu valoda Krievu valoda 

Vācu 

valoda 

2017.

g. % 

2018.

g. % 

2017.

g. % 

2018.

g. % 

2017.

g. % 

2018.

g. % 

2017.

g. % 

2018.

g. % 

2017.

g. % 

2018.  

g. % 

2018. 

g. % 

Ernsta Glika 

Alūksnes  

Valsts 

ģimnāzija 70,95 70,47 65,05 57,37 76,70 71,52 80,79 64,52 87,13 72,72 69,75 

Alūksnes 

novada  

vidusskola 58,22 65,40 41,78 45,35 55,91 60,75 60,86 62,57 63,85 77,73 

 

Liepnas 

vidusskola 55,46 55,94 67,00 46,26 72,35 75,11 73,25 63,15 70,50 54,67 

 

Bejas 

pamatskola 59,25 63,03 43,54 46,06 59,58 51,08 71,72 58,13 58,80 63,25 

 

Ilzenes 

pamatskola 62,27 74,55 39,00 38,18 57,94 65,00 45,00 68,25 54,00 - 

 

Jaunannas 

Mūzikas un 

mākslas 

pamatskola 74,29 - 70,67 - 74,12 - 71,86 - - - 

 

Jaunlaicenes 

pamatskola 60,00 - 50,40 - 62,35 - 60,25 - 94,00 - 

 

Malienas 

pamatskola 65,46 64,21 55,41 45,58 71,11 62,78 76,40 52,88 63,25 70,50 

 

Mālupes 

pamatskola 60,86 - 61,67 - 69,71 - 74,83 - 80,00 - 

 

Pededzes 

pamatskola  67,86 72,73 56,38 62,16 64,87 70,59 69,00 64,78 81,25  

 

Strautiņu 

pamatskola 60,66 64,86 64,74 65,54 65,49 66,37 68,92 66,14 57,17 66,00 

 

Ziemeru 

pamatskola 70,33 67,64 62,06 44,05 63,10 66,35 58,12 69,00 81,25 75,00 

 

Liepnas 

internātpa-

matskola 53,13 61,46 44,22 28,83 46,76 46,14 50,17 36,00 60,17 47,21 

 

Vidēji valstī 67,07 66,86 58,10 54,26 70,00 67,00 74,38 71,60 76,37 74,50 

 

66,43 

 

8.3. Interešu izglītība 
 

2017./2018. mācību gadā no valsts mērķdotācijas finansētas 68 interešu izglītības 

programmas (304 stundas), bet no pašvaldības budžeta finansētas 10 interešu izglītības 

programmas (103 stundas mazpulku darbībai, sportam un pūtēju orķestrim). 

 2017./2018. mācību gadā 1 300 izglītojamie bija iesaistījušies interešu izglītības 

programmās, 750 izglītojamie bija iesaistījušies profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apgūšanā. 88 izglītojamie no 1. līdz 12. klasei (tajā skaitā 47 no neklātienes programmas) 

nebija iesaistījušies nevienā ārpusskolas nodarbībā. 
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29. tabula 

Interešu izglītības programmu dalībnieku skaits 

Interešu izglītības 

virziens 

Skolēnu skaits % 

Deja 637 40,9% 

Teātris 200 12,8% 

Māksla 464 29,8% 

Orķestris 142 9,1% 

Kori 205 13,1% 

Mazie mūzikas kolektīvi 324 20,8% 

Sports 533 34,2% 

Vides izglītība 184 11,8% 

Tehniskā jaunrade 153 9,8% 

Citas interešu izglītības 

programmas 

130 8,3% 

 

Jāņem vērā, ka tā kā daži izglītojamie piedalās vairākās interešu izglītības 

programmās, izglītojamo skaits, kas iesaistījušies interešu izglītības programmu apguvē, ir 

lielāks par kopējo izglītojamo skaitu 1.-12. klasē. 

 

Izglītības iestāžu panākumi interešu izglītībā 2018. gadā Vidzemes reģionā un valstī 

      

Vidzemes reģiona un valsts mēroga pūtēju orķestru skate: 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, 1. pakāpe koncerta programmā, 

1. pakāpe, 1. vieta defilē šova programmā. 

 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Vidzemes novadā: 

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

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

    

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un 

popgrupu festivāls-konkurss: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1. pakāpe, 1. vieta reģionā, 1. pakāpe, 3. vieta valstī. 

 

Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss: 

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

Strautiņu pamatskola - 1. pakāpe, 1. vieta;  

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

 

Vidzemes reģiona mūsdienu deju kolektīvu  radošais konkurss: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 3. pakāpe. 

 

Vidzemes reģiona  un valsts vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss: 
Pededzes pamatskola - atzinība valstī; 

Alūksnes Mākslas skola - 1. pakāpe valstī. 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 

 

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) darbojas šādās jomās: 

1) interešu izglītība; 
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Pirmsskola; 

307; 40,18% 

1.-4. klase; 240; 

31,41% 

5.-6. klase; 83; 

10,86% 

7.-9. klase; 67; 

8,77% 

10.-12. klase; 

62; 8,12% līdz 30 gadiem; 

5; 0,65% 

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

meistardarbnīcas, nometnes); 

3) jauniešu iniciatīvas un jaunatnes darbs Alūksnes novadā; 

4) projektu izstrāde un īstenošana. 

 

Interešu izglītība 

 

2017./2018. mācību gadā ABJC darbojās 22 interešu izglītības programmas (18 no 

mērķdotācijas un 4 pašfinansējuma): 760-770 dalībnieki no pilsētas un novada izglītības 

iestādēm, nodarbības vadīja 17 pedagogi. 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, tiek realizētas 5 jaunas interešu izglītības 

programmas: jauno producentu apvienība, Hip Hop (2 grupas), mūsdienu deju šova grupa, 

ukulele un ģitārspēle. Apvienota robotikas un elektronikas un tehniskās jaunrades interešu 

izglītības programma, izveidojot programmu “Robotika un tehniskā jaunrade”, kuras 

nodarbības notiek 2 reizes nedēļā.  

2018./2019. mācību gada 1. pusgadā Alūksnes Bērnu un jauniešu centra piedāvātās 

interešu izglītības programmas apmeklēja 764 bērni un jaunieši. Šajā mācību gadā Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centrs piedāvā interešu izglītības programmas šādās jomās: kultūrizglītība 

(dziedāšana, muzicēšana, dejošana, teātra māksla), tehniskā jaunrade (konstruēšana, 

modelēšana, robotika, lego), jauniešu radošās iniciatīvas (projektu, aktivitāšu, pasākumu 

organizēšana) citas jomas – pārējās, kas neietilpst iepriekš minētajās. 

Visvairāk izglītojamo iesaistīti kultūrizglītības programmās. Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrā tie ir 75,65% no pulciņu dalībnieku skaita. Kultūrizglītības programmu 

izvēles augstie rādītāji skaidrojami ar pastāvošām tradīcijām un vēlmi piedalīties Dziesmu un 

deju svētkos. 

 

 

 

49. attēls. Kopējā ABJC interešu izglītības programmu dalībnieku skaita sadalījums pa 

vecuma grupām 
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Neformālās izglītības un brīvā laika saturīga izmantošana 

 

2018./2019. mācību gadā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs bērniem un jauniešiem 

piedāvā četras bezmaksas neformālās izglītības programmas, kuras vada ABJC brīvprātīgie: 

radošie fantazētāji, rokdarbu pulciņš, “No standing, only dancing”, KINO akadēmija. 

 

Darbs ar jaunatni Alūksnes novadā 

 

1) Eurodesk aktivitātes 

ABJC ir Eurodesk koordinators Apes un Alūksnes novadā 2018. gadā. Tā ietvaros 

organizēti pasākumi: 

2018. gada 15. maijā “Iepeldi Eiropas ūdeņos. Brīvprātīgais darbs”; 

2018. gada 20. jūnijā “Atvērts izaicinājumiem”, Ilzenē; 

2018. gada 18. septembrī  dalība  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā 

Eurodesk reģionālo koordinatoru informatīvajā seminārā Rīgā; 

2018. gada 15. oktobrī kampaņas “Time To Move” ietvaros organizēts pasākums “Erasmus+ 

pieredzes stāstu pēcpusdiena MJIC “PaGALMS””. 

 

2) Brīvprātīgais darbs 

Izveidots plāns brīvprātīgā darba aktualizēšanai Alūksnes novadā un brīvprātīgā 

darba vadlīnijas. Plānots sākt tā ieviešanu 2019. gadā. 

 

3) Konkurss novada jauniešiem “Iedvesmojošais jaunietis 2018” 

Organizēts konkurss novada jauniešiem “Iedvesmojošais jaunietis 2018”, kura 

noslēguma pasākumā godināti Alūksnes novada iedvesmojošie jaunieši un sabiedriski 

aktīvās jauniešu grupas. Konkursā godināti individuāli 7 iedvesmojošie jaunieši un 3 

sabiedriski aktīvas jauniešu grupas. 

 

4) Tematiskās tikšanās pagastos 

Mērķis: noteikt jauniešu brīvā laika pavadīšanai pieejamo resursu piedāvājumu un 

pieprasījumu ciemā un apkaimē, kā arī izstrādāt priekšlikumus pieejamo resursu 

izmantošanai. 

Notika divas tematiskā tikšanās “Infrastruktūras un resursu piedāvājuma un 

pieprasījuma analīze brīvā laika pavadīšanai”: 2018. gada 9. februārī Alsviķu pagasta 

Strautiņos, kur piedalījās 19 dalībnieki, un 2018. gada 16. februārī Jaunannas pagasta 

Jaunannā, kur piedalījās 16 dalībnieki. 

 

5) Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2018 

Īstenošanas periods: no 2018. gada 16. aprīļa līdz 2018. gada 31. augustam. 

 

30. tabula 

Atbalstītie jauniešu iniciatīvu projektu konkursa projekti 

Projekta nosaukums 

 

Vieta Īstenošanas laiks 

NO standing, ONLY dancing! Alūksne 07.05.-31.08.2018. 

10 velovati svaiga gaisa Alūksne 18.04.-08.06.2018. 

Pārgājiens Veclaicene 27.06.-31.08.2018. 

Mans maisiņš vaļa vēderā Ilzene 27.06.-31.08.2018. 

Pededzes 105 nokrāsas Jaunanna 02.05.-30.08.2018. 
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Organizētas 9 radošās darbnīcas par iniciatīvu projektu izstrādi ar mērķi radīt 

iniciatīvu projektu idejas un sniegt konsultācijas par projektu pieteikumu aizpildīšanu un 

vērtēšanas kritērijiem. Veiksmīgi īstenoti visi pieci apstiprinātie JIP 2018 projekti. 

 

Projekti 

1) “Create Your EVS”. Īstenošanas laiks - 2017. gada augusts-2018. gada augusts 

ES programmas “Erasmus+” ietvaros. Projekta laikā centrā darbojas 2 Eiropas brīvprātīgie – 

viens  no Itālijas un otrs no Lietuvas. Kopējais finansējums 13 469 EUR; 

2) vasaras nometņu projekti. Atbalsta Alūksnes novada pašvaldība. Īstenotas 3 

nometnes 2018. gada vasarā – “Velovasara”, “Lego nometne-1”, “Lego nometne-2”. 

Kopējais finansējums 2 999 EUR; 

3)  projekts “Help” īstenošanas laiks: 2017. gada 1. maijs-2018. gada 31. oktobris. 

Strukturētā dialoga projekts “Help” un jaunatnes plānošanas dokumenta izstrāde. Projektā ir 

četri sadarbības partneri – Alūksnes novads, Gulbenes novads, Balvu novads un Viļakas 

novads. Kopējais finansējums: 18 550,40 EUR; 

4) NVA projekts aktīvā nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros. Projekta laikā 2018. gada jūlijā un augustā nodarbināti 3 jaunieši. 

Kopējais finansējums 821,09 EUR; 

5) projekts “Nogrieznis 311” Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Kultūras 

pārvaldes projekta “Pilsētas izAicina” ietvaros. Projekta ietvaros Jauno producentu apvienība 

Kuldīgas jauniešu centrā deputātiem un jauniešiem organizēja kopīgu tikšanos. Kopējais 

finansējums 1 094 EUR; 

6) projekts “Kad bērna darbošanās un radošums satiekas ar fantāziju” ES 

programmas “Erasmus +” ietvaros. “eTwinning” ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no 

Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi 

mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju 

tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Projektā piedalās 

15 partneri no 10 valstīm. Īstenošanas laiks no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada jūnijam; 

7) projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!”. Apstiprināts IZM projektā  “Atklājot 

mobilitāti un sevi!” par kopējo summu 7 703,14 EUR. Īstenošanas laiks 2019. gada 3. 

janvāris-31. augusts. Projekta īstenošanas vietas: Veclaicenes, Liepnas un Pededzes pagasti. 

Tā mērķis ir izveidot mobilā darba ar jaunatni sistēmu Alūksnes novadā, veicināt jauniešiem 

interesējošu aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu viņu dzīvesvietai, aktivizēt jauniešu 

līdzdalību savu pagastu sabiedriskajā dzīvē un veicināt piederības sajūtas veidošanos kā 

novadam, tā arī konkrētajam pagastam. Veicināt Alūksnes novada jaunatnes darba 

koordinatora un pagastu jauniešu savstarpējo komunikāciju, lai nākotnē pilnveidotu mobilā 

darba ar jaunatni sistēmu Alūksnes novadā. 

8) projekts “Forgotten Crafts of the future” Beļģijā. Erasmus+ jauniešu apmaiņas 

projekts “Forgotten Crafts of the future” norisinājās no 2018. gada 31. augusta līdz 

21. septembrim Beļģijā. Projekta mērķis bija caur “dari pats” principiem iepazīt dabas 

vērtības, tās saglabāšanu un resursu pilnvērtīgu izmantošanu, kā arī projekta laikā iepazīt 

dažādas kultūras un mācīties pieņemt citam citu. 
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8.4. Profesionālās ievirzes izglītība 
 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola 

 

Pārskata gadā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā īstenotas 8 

profesionālās ievirzes izglītības programmas 5 sporta veidos un 4 interešu izglītības 

programmas, mācījās 413 audzēkņi, tajā skaitā 28 Apes filiālē. 

 

Vieglatlētikas programmā Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas 

nodaļas audzēkņi pārskata gadā piedalījušies 29 dažāda līmeņa sacensībās Latvijā un aiz tās 

robežām. 

31. tabulā atspoguļotas sacensības, kurās 2018. gadā piedalījušies jaunie sportisti, un 

viņu iegūtās augstākās godalgotās (1.-3. vieta) vietas. 

 

31. tabula 

Vieglatlētikas nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Rezultāts 

Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas atklātais ziemas 

čempionāts vieglatlētikas daudzcīņās J, A, B grupām 

 

Starptautiskās sacensības vieglatlētikā “Valga-Valmiera” 

U-16, U-18, U-20 

1.v.-1 

Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas ziemas 

čempionāts “C” grupai (U-14) 

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

Valkas novada bērnu un jauniešu sporta skolas U-12, U-

16 grupu divcīņas un U18 vieglatlētikas sacensības 

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

Latvijas čempionāta atlases sacensības U-14 vecuma 

grupa Limbažu zona 

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

Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas ziemas 

čempionāts U-16 grupai 

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

Latvijas čempionāts telpās 2018 U-14 vecuma grupai 2.v.-1 

Latvijas čempionāts telpās 2018 U-16 vecuma grupai  

Voru sports schools prizes 2018 1.v.-2 

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2018” 1. kārta 1.v.-5; 2.v.-6; 3.v.-6 

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2018” 2. kārta 1.v.-5; 2.v.-6; 3.v.-4 

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2018” 3. kārta 1.v.-6; 2.v.-2; 3.v.-6 

Gulbenes novada atklātais vieglatlētikas čempionāts 2018 2.v.-1; 3.v.-4 

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2018” 4. kārta 1.v.-5; 2.v.-7; 3.v.-3 

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2018” 5. kārta 1.v.-5; 2.v.-6; 3.v.-7  

Skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris 2018” 6. kārta 1.v.-5; 2.v.-4; 3.v.-3 

“Alūksnes kausi 2018” 1.v.-11; 2.v.-9; 3.v.-14 

Latvijas čempionāts 2018 U-14 vecuma grupai 2.v.-1  

Baltijas bērnu vieglatlētikas festivāls 1.v.-1 

Latvijas čempionāts 2018 U-18 un u20  

Latvijas čempionāts 2018 U-16 vecuma grupai 2.v.-1 

Baltijas U-16 un U-20 komandu čempionāts  

Smiltene - Valga Javelin Cup 2018  

SK MARET - SPORT atklātās sacensības U-12 un U-14 3.v.-1 

Taku skrējienu seriāla “Stirnu buks 2018” skolu 

čempionāts 
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Gulbenes apļi 2018 1.v.-3; 3.v.-2 

Vieglatlētikas sacensības 4-cīņā telpās C, D grupām 1.v.-2; 3.v.-2 

Vieglatlētikas sacensības 4-cīņā telpās A, B grupām 1.v.-3; 2.v.-3; 3.v.-2 

LSNSS sacensības vieglatlētikā “B”, “C” grupām 1.v.-1; 3.v.-5 

 

Biatlons 

 

 2018. gadā skolas biatlona nodaļas audzēkņi piedalījušies 18 dažādās sacensībās 

Latvijā un ārzemēs. 32. tabulā norādītas viņu iegūtās augstākās (1.-3. vietas) godalgotās 

vietas. 

 

32. tabula 

Biatlona nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Rezultāts 

Madshus Latvijas kauss 1. kārta 1.v.-4; 2.v.-2; 3.v.-2 

FIS Latvijas čempionāts slēpošanā 1. posms 1.v.-2;  2.v.-1; 3.v.-1 

Latvijas jauniešu un junioru čempionāta 1. kārta 1.v.-10; 2.v.-1; 3.v.-2 

Latvijas jauniešu un junioru čempionāta 2. kārta 1.v-1; 2.v.-4 

Baltic biathlon Cup 1.v.-1; 2.v.-1; 3.v.-1 

IBU Youth/Junior World Championship  

Madshus Latvijas kauss 2. kārta 1.v.-2; 2.v.-9; 3.v.-3 

FIS Latvijas Čempionāts distanču slēpošanā 2.v.-3; 3.v.-3 

Latvijas čempionāts biatlonā 1.v.-7; 2.v.-1; 3.v.-1 

Latvijas kauss vasaras biatlonā  VFS 1.v.-11; 2.v.-3; 3.v.-1 

Madonas BJSS sacensības vasaras biatlonā 2.v.-1; 3.v.-2 

Latvijas čempionāts vasaras biatlonā 1. kārta 2.v.-1; 3.v.-4 

Igaunijas čempionāts vasaras biatlonā 2.v.-1; 3.v.-1 

Baltijas Kauss vasaras biatlonā 2018 1.v.-5; 2.v.-1 

Latvijas čempionāts vasaras biatlonā 2. kārta 1.v.-5; 2.v.-4 

Slēpošanas-biatlona kluba “Cēsis” balvas izcīņas 

sacensības vasaras biatlonā 

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

IBU Junior Cup Biathlon  

IBU Junior Cup Biathlon  

 

Basketbols 

 

2017./2018. mācību gadā basketbola nodaļas audzēkņi piedalījušies 14 Latvijas 

jaunatnes basketbola līgas sacensībās, bet 2017./2018. mācību gadā – 12 sacensībās. 

33. tabulā atspoguļoti komandu sasniegtie rezultāti. 

  

33. tabula 

Basketbola nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Rezultāts 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts U-19  4. vieta A divīzijā 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts U-17 

meitenes 

14. vieta 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts LJBL  

U-15  

5. vieta A divīzijā 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts U-14 17. vieta 
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meitenes 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts U-13  26. vieta 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts U-12  32. vieta 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts  U-10 

LJBL mini kauss 

piedalās 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Baltais kauss piedalās 

Starptautiskais “Rakvere Spring Cup 2018” 3. vieta U-12 komandai 

Starptautiskais “Ostrava Easter Cup 2018” 5. vieta U-17 meiteņu 

komandai 

Starptautiskais Parksepas V Pavasara turnīrs 4. vieta U-15 komandai 

Rugāji 2018 1. vieta U-13 komandai 

Rēzeknes novada sadraudzības spēles basketbolā “Tā ir 

mana Spēle!” 

2. vieta U-12 komandai 

Starptautisks turnīrs “Tartu Korvpall” 1. vieta U-10 komandai 

LJBL U-19 meitenes piedalās 

LJBL U-17 meitenes piedalās 

LJBL U-16  piedalās 

LJBL U-14 piedalās 

LJBL U-13  piedalās 

VEF LJBL U-12  piedalās 

U-10 LJBL MINI KAUSS piedalās 

LJBL “Baltais kauss” piedalās 

Starptautisks turnīrs “Rakvere Korvpall Turniir” 7. vieta 

Turnīrs “Daugavpils Cup” 7. vieta 

Starptautisks turnīrs “Parksepa 2018” 1. vieta (meiteņu U-17 

komandai) 

6. vieta (U-14 komanda) 

Alfrēda Kraukļa starptautiskais piemiņas turnīrs 8. vieta 

 

Džudo  

2018. gadā džudo nodaļas audzēkņi piedalījušies 29 sacensībās Latvijā un ārzemēs. 

34. tabulā atspoguļoti augstākie sasniegtie rezultāti – 1.-3. godalgotās vietas. 

 

34. tabula 

Džudo nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Rezultāts 

U-18 Latvijas Republikas meistarsacīkstes 2018 1.v.-1;  2.v.-3; 3.v.-1 

XXIV Elva open judos 1.v.- 3; 3.v.-2 

Jaungada džudo turnīrs 2018 1.v.-3; 3.v.-1 

Baltic Cadets Judo championships 2018 1.v.-1 

Latvijas atklātās meistarsacīkstes U-21  

X Starptautiskais džudo turnīrs “SIGULDA 2018” 1.v.-7; 2.v.-2; 3.v.-11  

XXIII Judo Tournament Vōru Kevad 2018 1.v.-3; 2.v.-3; 3.v.-2 

Igaunijas meistarsacīkstes U-21 2.v.-1; 3.v.-1 

VIII Jelgavas atklātais čempionāts jauniešiem “Džudo 

olimpiskās cerības” 

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

U-14 Latvijas meistarsacīkstes 2018 1.v.-3; 2.v.-3; 3.v.-2  

Young stars Jurmala 2018 2.v.-1; 3.v.-1 

Saldais džudo 2018 1.v.-2; 2.v.-7; 3.v.-4 
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IX Starptautiskais “DINAMO džudo talantu kauss 2018” 1.v.-4;  2.v.-2; 3.v.-2  

Olimpiskie starti - uzvaras kauss 2.v.-2; 3.v.-2 

VII Starptautiskais kyodai džudo turnīrs 2.v.-3; 3.v.-4  

IX Alūksnes novada kauss džudo cīņā 2018 1.v.-27; 2.v.-24; 3.v.-15  

Narvas kauss 2018 1.v.-4; 2.v.-3; 3.v.-4 

XX Warsaw Judo Open 2018 2.v.-1 

Dinaburgas kauss 2018 1.v.-2; 2.v.-1; 3.v.-2 

Atklātais Latvijas Kauss komandām U14, U16 2.v.-3; 3.v.-2 

Zelta rudens 2018 1.v.- 5; 2.v.-7; 3.v.-8  

Kano Kauss 2018 1.v.-3; 2.v.-2  

Lido bērnu džudo festivāls 1.v.-1; 2.v.-2; 3.v.-5  

Jelgavas atklātās Meistarsacīkstes 1.v.-4; 2.v.-4; 3.v.-3 

18th KAIMU KEERAK international children’s judo day 1.v.-3; 2.v.-1;  3.v.-3 

Rīgas kauss  

Gaujas Gulivera Cup 2018 1.v.-2;  2.v.-2; 3.v.-2 

XVII Starptautiskais Ziemassvētku džudo turnīrs 1.v.-3; 2.v.-3; 3.v.-14  

Ziemassvētku atklātais paklājs 1.v.-6; 2.v.-6; 3.v.-6 

 

Futbols 

Futbola nodaļas audzēkņi 2017./2018. mācību gadā piedalījušies 3 sacensībās, 

savukārt 2018./2019. mācību gadā – 6 sacensībās. 35. tabulā aplūkojami komandu sasniegtie 

rezultāti. 

 

35. tabula 

Futbola nodaļas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Rezultāts 

Latvijas Futbola federācijas (LFF) 

Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols  

U-9-6.v., U-1-4.v., U-11-7.v., 

U-13 (divas komandas)-6./7.v., 

U-16-5.v., U-18-3.v. 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols  

meitenes 

1.v.  

LFF Ziemeļaustrumu reģiona jaunatnes 

čempionāts 

U-9-5.v., U-10-6.v., U-11-8v., 

U-12-3.v., U-13-4.v., U-15-

4.v. 

LFF Ādas bumba - 2018 U-15-4.v. 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols U-11-3.v., U-18-4.v., U-14-

5.v., U-13 (divas komandas)-

5./6.v., U-10-8.v., U-12 (divas 

komandas)-8./9.v., U-16-9.v. 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona telpu futbols  

meitenes 

1.v. 

Madonas BJSS kauss telpu futbolā 2019 6.v. 

Igaunijas futbola kluba “Variors” kausa izcīņa 3.v. 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona jaunatnes 

čempionāts 

piedalās 
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Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 

 

Profesionālās ievirzes programmās ir mācījušies 122 audzēkņi, apguvuši 6 mūzikas 

un 1 mākslas programmu. Skolai ir 3 mācību punkti: Liepnas mācību punkts Liepnas 

vidusskolā, Malienas mācību punkts Malienas pamatskolā un Alsviķu mācību punkts 

Strautiņu pamatskolā. 

Pārskata gadā deviņi 5.-8. klašu skolēni piedalījušies konkursā “Čabiņš”, gūstot 

pieredzi grāmatu ilustrēšanā. Alsviķu mācību punkta audzēknis ieguvis 1. vietu, saņemtas arī 

pateicības un 2 atzinības. 

Liepnas mācību punkta audzēkne ar diplomu atgriezusies no II Vidzemes novada 

mūzikas skolu audzēkņu konkursa. 

8 audzēknes piedalījušās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku A 

grupas kokļu ansambļu kopmēģinājumā un koncertā. 

Liepnas mācību punkta audzēknis ieguvis 3. vietu II Starptautiskajā 

pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene Wind 2018”, savukārt 

Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkursā 3. vieta Liepnas mācību 

punkta audzēknei, kā arī iegūtas 3 pateicības un 1 atzinība. 

Skolas 8 audzēknes piedalījušās Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu dziesmu 

svētku ieskaņas koncertā “Pastāsti man, vecmāmiņ”. Viena audzēkne ar atzinības rakstu 

atgriezusies no V Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa, bet 5 audzēknes 

saņēmušas pateicību Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu 

audzēkņu valsts konkursa finālā. 

III pakāpes diplomu ieguvušas 7 audzēknes XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku A grupas kokļu ansambļu skatē un ansambļa dalībnieces kļuvušas par 

dziesmu svētku dalībniecēm. 

3 audzēkņi piedalījušies Latgales novadu bērnu un jauniešu interešu izglītības 

vizuālās mākslas un keramikas radošajā konkursā “Latviešu tautas teikas”, kur iegūta 2., 

3. vieta un pateicība. 

IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā Liepnas mācību 

punkta audzēknim pateicība, bet koklētāju ansamblim XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku koklētāju ansambļu koncertuzvedumā “Stīgo brālīt, stīgo, māsiņ” atzinības 

raksts. 

3 vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi piedalījušies II Jauno mūziķu un mākslinieku 

konkursā “Mākslu duets”, kur Liepnas mācību punkta audzēknis kļuvis par diplomandu, 

savukārt atzinības Alsviķu un Malienas mācību punktu audzēkņiem. 

 

Alūksnes Mūzikas skola 

 

Izglītības iestādē realizētas 19 akreditētas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas, kurās mācības 2018. gada 1. septembrī  uzsāka  223 audzēkņi un interešu 

izglītības programmās  - 26 audzēkņi, pavisam kopā 249 audzēkņi. 

Pārskata gada centrālais notikums -  Latvijas valsts simtgades Dziesmu un deju 

svētki, kuru dalībnieki bija arī skolas audzēkņi. Lai iegūtu tiesības kļūt par XXVI Vispārējo 

latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekiem, koklētāju ansamblis piedalījies 

Koklētāju ansambļu modelēšanas koncertā “Pastāsti man, vecmāmiņ…” un dalībnieku 

atlases skatē, kur izcīnīja II pakāpes Diplomu.  

Savukārt skolas pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēles audzēkņi, iekļaujoties 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra sastāvā, piedalījās svētku dalībnieku 

reģionālajā atlases skatē, iegūstot I vietu un koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku 

atlases skatē, iegūstot II vietu. 
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Valsts konkursā Latvijas mūzikas skolu izglītības programmā “Stīgu instrumentu 

spēle – vijoļspēle”, kurš tiek organizēts reizi četros gados trīs kārtās, otrajā kārtā piedalījās 

3 audzēkņi, no kuriem divi ieguva III vietu un saņēma tiesības piedalīties valsts konkursa 

finālā, kur abi saņēma pateicības.  

Skolas audzēkņi un pedagogi pagājušajā gadā piedalījušies četros starptautiska 

mēroga konkursos: 

1) pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2018”, 

kurā piedalījušies 7 dalībnieki, iegūstot divas I vietas, divas II vietas un divas III vietas; 

2)  V Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno mūziķu konkursā skolas audzēkne 

ieguvusi atzinības rakstu; 

3) Kārļa Štrāla XIX starptautiskajā konkursā “Jaunais flautists” audzēkne saņēmusi 

pateicību; 

4) IX Starptautiskajā Alfrēda Kalniņa jauno pianistu konkursā piedalījušās 

2 dalībnieces. 

 

Skolas audzēkņu dalība dažādos republikas mēroga konkursos: 

1) XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 

konkursā no pieciem skolas audzēkņiem divi ieguvuši III vietu un divi - Laureāta diplomu; 

2) Jaunrades konkursā “Skaņu raksti Ādažos” skolas audzēkne saņēmusi atzinības 

rakstu; 

3) Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkursā – festivālā “Amber Percussion III” 

piedalījās skolas Sitaminstrumentu ansamblis, iegūstot III vietu; 

4) Jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkursā “Baltijas valstīm 100” piedalījās 

vecāko klašu vijolnieku ansamblis, saņemot atzinības rakstu.  

5) IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkursā “Rojas ritmi 2018” 

sitaminstrumentu ansambļa dalībnieki ieguvuši III vietu; 

6) XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā piedalījās viena audzēkne un 

saņēma atzinību; 

7) IV Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā piedalījās 

5 skolēni un divi dalībnieki ieguva II vietu. 

Reģionālajā Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkursā 

piedalījās 14 skolēni, iegūstot divas pirmās, divas otrās, vienu trešo vietu un trīs atzinības. 

Ar II pakāpes Diplomu no Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 

instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa “No baroka līdz rokam” atgriezās 

4 audzēkņi. 

 

 
50. attēls. Ar ASV vēstniecības atbalstu organizētas Mērnas Kleitones (Myrna Clayton) un 

džeza grupas meistarklases 
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Pateicoties ASV vēstniecības Latvijā atbalstam, Alūksnes Mūzikas skolas 

audzēkņiem un pedagogiem mācību gada nogalē bija iespēja piedalīties Mērnas Kleitones 

(Myrna Clayton) džeza kvinteta (Atlanta, ASV) meistarklasēs. Jaunie mūziķi varēja vērot 

profesionālu sniegumu, saņemt vērtīgus padomus un iesaistīties brīvajā improvizācijā. 

Jau otro reizi Alūksnes Mūzikas skolā viesojās Maskavas apgabala mūzikas skolu un 

koledžu (Maskavas, Tveras, Čitas, Minskas, Baškortostānas, Dagestānas) audzēkņu un 

studentu grupa. Kopā ar viņiem ieradās arī mācībspēki – Gņesinu vārdā nosauktās Krievijas 

Mūzikas akadēmijas docents, A. N. Skrjabina vārdā nosauktās Maskavas apgabala mūzikas 

koledžas direktors. Kopīgā koncertā “Mūzika bez robežām” piedalījās arī Alūksnes Mūzikas 

skolas audzēkņi un pedagogi.  

 

Alūksnes Mākslas skola 

 

Skola īsteno licencētu profesionālās ievirzes  7-gadīgo izglītības programmu “Vizuāli 

plastiskā māksla”, interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla 

pirmklasniekiem”, “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā”, “Vizuāli plastiskā 

māksla jauniešiem”. 

2018. gada 26. maijā skolu absolvēja 7 profesionālās ievirzes izglītības programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņi. Savukārt 2018. gada septembrī skolā izglītības gaitas 

uzsāka 100 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības  programmā  un 94 audzēkņi 7 interešu 

izglītības programmās. 

 

 
51. attēls. Alūksnes Mākslas skolas absolventi 

 

5 audzēkņu darbi iesniegti bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā “Siguldas 

līnija”, iegūta 2. vieta 7-10 gadu vecuma grupā, 4 audzēkņu darbi izvietoti Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā “100 grāmatzīmes Latvijai”. 

Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” iegūta viena 1. vieta 

8-11 gadu vecuma grupā un viena atzinība. 

Skolas audzēkņi piedalījušies Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu valsts konkursā “Uzzīmē dzejoli”, 

kur iegūta viena 2. vieta 7-10 gadu vecuma grupā. 

5 dalībnieki no jauniešu interešu izglītības programmas iesaistījās Valsts izglītības 

satura centra organizētajā valsts konkursā “Visa Dieva radībiņa saulītē rotājās” un ieguva I 

pakāpes diplomu. 

Ar divām atzinībām mājup atgriezušies audzēkņi no Gulbenes Mākslas skolas 

organizētā Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Tu esi putns Irbīte”. 

Skolas audzēkņi piedalījušies Siera kluba organizētajā  radošo darbu konkursā 

“Govju parāde” un pasākumā “Lauki ienāk pilsētā”, iegūstot 3. vietu. 
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Savukārt Jāzepa Vītola mūzikai veltītajā zīmējumu konkursā “Ainavu parks” iegūta 

viena  2. vieta, viena 3. vieta un viena Atzinība. 

Viena audzēkņa darbs iekļauts Rīgas brīvostas zīmējumu konkursa “Mana nākotnes 

osta” rezultātā tapušajā Brīvostas 2019. gada  kalendārā, bet 3 audzēkņu darbi iekļauti 

Toruņas (Polija) 21. bērnu un jauniešu grafikas biennāles izstāžu katalogā. 

 

36. tabula 

Savstarpējie norēķini par pašvaldību 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 

2015. 

gada 

dec. 

2016. 

gada 

dec. 

2017. 

gada 

dec. 

2018. 

gada 

dec. 

2015. 

gada 

dec. 

2016. 

gada 

dec. 

2017. 

gada 

dec. 

2018. 

gada 

dec. 

Noslēgto 

līgumu skaits ar 

pašvaldībām 

38 51 39 28 34 37 33 23 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

50 39 53 44 33 29 19 29 

1.-9. klašu 

audzēkņi 

38 53 52 56 68 61 62 62 

10.-12. klašu 

audzēkņi 

44 30 29 23 55 64 61 54 

Kopējais 

audzēkņu skaits 

132 122 134 123 156 154 142 145 

 

 

37. tabula 

Izdevumu un ieņēmumu salīdzinājums par savstarpējiem norēķiniem par izglītības 

sniegtajiem pakalpojumiem 

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 

2017. 116 876 152 823 35 947 

2018. 129 348 153 267 23 919 
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9. KULTŪRA 
 

9.1. Alūksnes novada bibliotēku darbība 
 

Alūksnes novadā bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus nodrošina: 

1) Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka; 

2) 17 pagastu bibliotēkas (laukos vidēji 1 bibliotēka uz 504 iedzīvotājiem); 

3) 10 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas; 

4) 1 bibliotēka profesionālās izglītības kompetences centra “Smiltenes tehnikums” 

Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā; 

5) 1 augstskolas filiāles bibliotēka – Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle. 

 Publisko bibliotēku tīkls ir optimāls un nodrošina labu pieejamību bibliotēku 

sniegtajiem pakalpojumiem. 
 Ņemot vērā pašvaldības finansējuma iespējas, bibliotēku darbinieki cenšas 

pakāpeniski labiekārtot bibliotēkas, iegādājoties jaunu aprīkojumu un mēbeles, radot 

patīkamāku un ērtu vidi apmeklētājiem. 2018. gadā finansējums šim mērķim gan ir bijis visai 

pieticīgs, tomēr vairākas bibliotēkas ir iegādājušās jaunas mēbeles, aprīkojumu, kā arī 

veikušas remontu. 

 Aktuāla joprojām bibliotēku pieejamības problēma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

un senioriem - 9 no 18 novada bibliotēkām nav vai tikai daļēji ir nodrošināta fiziskā 

pieejamība. 

 

38. tabula 

Alūksnes novada bibliotēku pamatrādītāji 

 2018. gads %, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu 

Lietotāju skaits 5 167 -0,45%; -3% 

Bibliotēku fiziskais apmeklējums 72 014 -8 %; -8% 

Virtuālais apmeklējums 43 665 -63%; -15% 

Izsniegums kopā 126 078 -5,8%; -10 % 

Bibliotekārais aptvērums % no iedzīvotāju 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā  

34%  

Iedzīvotāju skaits 16 015 -2,8%; - 2% 
 

 Izvērtējot bibliotēku darba statistiskos pamatrādītājus, redzams, ka tie visi ir 

samazinājušies. Viens no iemesliem tam ir iedzīvotāju skaita nepārtraukta samazināšanās, 

skolu slēgšana, lasīšanas tradīciju mainīšanās - vairāk tiek izmantotas interneta sniegtās 

iespējas. Jāmin, ka apmeklējums lielākoties samazinājies tādēļ, ka bibliotēkās aizvien mazāk 

tiek izmantots internets, jo tas kļuvis pieejamāks mājsaimniecībās. 

 

39. tabula 

Bibliotēku lietotāju un izsnieguma skaits 2018. gadā 

Bibliotēka 
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Alsviķu 198 3 133 2 600 533 1 001 6 970 1 922 5  048   
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Alūksnes 1 960 27 323 18 909 8 414 34 515 39 877 26 064 1 352 161 

Annas 155 2 226 2118 108 811 3 818 1855 1 960 3 

Ilzenes 162 1 371 958 413 270 2 431 1 788 643   

 Bejas 130 1 895 1 436 459 510 5 653 2 188 3 465   

Jaunalūksnes 207 2 341 1 802 539 833 5 720 2 431 3 289   

Jaunannas 161 2 634 1 978 656   5 934 3 070 2 862   

Jaunlaicenes 147 1 711 1 337 374 593 2 076 1 249 827   

Kalncempju 82 1 610 1 216 394 607 2 373 642 1 731   

Liepnas 343 4 723 1 958 2 765 1 397 5 265 4 498 767   

Malienas 129 2 917 1 770 1 147 419 2 995 568 2 427   

Mālupes 286 2 611 2 299 312 377 7 972 2 009 5 963   

Māriņkalna 262 3 264 2 282 982 219 9 093 5 760 3 333   

Mārkalnes  195 3 557 2 817 740 278 5 226 1 253 3 973   

Pededzes  253 2 536 1 341 1 195 337 2 843 1 095 1 746 2 

Strautiņu 197 2 512 922 1 590 509 7 813 4 030 3 783   

Veclaicenes 135 2 800 2 667 133 461 4 272 1 204 3 068   

Zeltiņu 165 2 850 2 243 607 528 5 747 2 005 3 742   

Kopā 

novads: 5 167 72 014 50 653 21 361 43 665 126 078 63 631 62 279 166 

 

40. tabula 

Bibliotēku krājums 2018. gadā 

Bibliotēka 
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Alsviķu  639 209 430   775 6 798 

Alūksnes  2 425 961 1 430 34 1 863 40 561 

Annas  376 100 273 3 738 5 964 

Ilzenes 72 72     223 4 348 

 Bejas  621 168 453   1 435 7 001 

Jaunalūksnes 841 248 592 1 132 5 638 

Jaunannas  527 160 366   558 5 325 

Jaunlaicenes  522 135 387   808 4 553 

Kalncempju 349 99 250   636 4 389 

Liepnas  412 182 230   236 7 453 

Malienas  551 145 406   680 4 715 

Mālupes 780 245 535   79 7 493 

Māriņkalna 594 153 441   517 5 756 
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Mārkalnes 669 144 525   615 6 091 

Pededzes 518 197 320 1 1 124 6 360 

Strautiņu 485 169 316   390 5 137 

Veclaicenes 350 65 285   646 7 544 

Zeltiņu  547 141 406   794 6 336 

Kopā 

novads: 11 278 3 593 7 645 39 12 249 141 462 

  

Bibliotēkās pilnveidota pakalpojumu pieejamība, izmantojot informācijas tehnoloģiju 

iespējas: 

1) tiek turpināta attālināto lietotāju reģistrācija un apkalpošana, 

2) tiek aktīvāk piedāvāta un izmantota dokumentu attālināta rezervēšana, 

izmantošanas termiņa pagarināšana elektroniski, elektroniski atgādinājumi par izsniegto 

dokumentu izmantošanas termiņa beigām, 

3) pēc bibliotēku apmeklētāju pieprasījuma bez maksas tiek veikta elektroniski 

pieejamu informācijas avotu nosūtīšana uz e-pastiem. 

 

Bibliotēkas papildus grāmatu, žurnālu izsniegšanai/saņemšanai organizē dažādas 

aktivitātes, veic novadpētniecības informācijas resursu, avotu apzināšanu un saglabāšanu 

Organizētās aktivitātes pārsvarā bērniem, kā arī senioriem, jo šīs auditorijas ir 

visatsaucīgākās. 

 Bibliotēku veidoto elektronisko katalogu kā pakalpojumu izmanto attālinātie lietotāji 

– tā ir iespēja pasūtīt, rezervēt nepieciešamo izdevumu, sekot sava lasītāja konta stāvoklim, 

pagarināt paņemtos iespieddarbus. 2018. gadā fiksēti 4 156 kopkataloga virtuālie 

apmeklējumi, no tiem - 516 veikuši autentificētie lietotāji.  

 Alūksnes reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs pieejams arī mobilo ierīču 

lietotājiem. Atskaites periodā fiksētas 613 sesijas, kad katalogam lietotāji pieslēgušies no 

mobilajām ierīcēm. 

 Kopkatalogu veido 25 bibliotēkas: 1 Alūksnes pilsētas bibliotēka, 17 Alūksnes 

novada pašvaldības publiskās bibliotēkas, 4 Apes novada pašvaldības publiskās bibliotēkas, 

3 skolu bibliotēkas - Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēka, Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas bibliotēka un Alūksnes novada vidusskolas bibliotēka, kas darbu ar informācijas 

sistēmu “Alise” uzsāka tikai 2018. gadā. 

 Novadā kopumā datu bāzes “Letonika” izmantošana pieaugusi par 22%, Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā pat par 126%, salīdzinot ar 2017. gadu, jo pastāv iespēja izsniegt lasītājam 

attālinātās piekļuves autorizācijas datus “Letonikas” izmantošanai ārpus bibliotēkas telpām. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietotāju skatījumi “Letonikā” ārpus bibliotēkas - 934. 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā 2018. gadā vairāk uzmanību pievērsusi novadpētniecības 

materiālu digitalizācijai: 

1) veicot analītikas ierakstus no novadu laikrakstiem “Malienas Ziņas” un 

“Alūksnes Ziņas”, raksti tiek ieskenēti un novadpētniecības datu bāzē pievienoti pilnteksti. 

Pārskata gadā pievienoti 2265 pilnteksti; 

2) “Centrālā un citu reģionu prese 2018” (CD) – 82 apraksti; 

3) ieraksti no 2018. gadā izdotajām grāmatām – 12 vienības. 
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41. tabula 

Alūksnes novada bibliotēkās izstrādātie/ realizētie projekti 

Projekta nosaukums/ 

bibliotēka 

Finansētājs Finansējuma apjoms (EUR) 

“Galvenajā lomā - rakstnieks-2”/ 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 

VKKF 780,00 

“Galvenajā lomā - rakstnieks-3”/ 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 

VKKF 520,00 

Dalība lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu/jauniešu/ 

vecāku žūrija”/ 12 publiskās un 

5 skolu bibliotēkas 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka (LNB), 

VKKF, pašvaldības 

84 eksemplāri grāmatu par 

644,76 EUR, prezentācijas materiāli, 

balvas 

Dalība Nacionālās skaļās 

lasīšanas sacensībās/ 8 skolas un 

bibliotēkas 

LNB, Latvijas Bērnu un 

jaunatnes literatūras 

padome (LBJLP) 

 

Dalība izdevniecības “Liels un 

mazs” lasītveicināšanas 

programmā “Mūsu mazā 

bibliotēka”/Jaunalūksnes 

bibliotēka 

Izdevniecība “Liels un 

mazs”, pašvaldība 

Darba burtnīcas bērniem 

Dalība Gulbenes novada 

bibliotēkas projektā 

““Europe Direct” informācijas 

centrs Gulbenē”/Alūksnes 

pilsētas bibliotēka 

Eiropas Komisija Finansējums Gulbenes novada 

bibliotēkas budžetā (finansējums 

atalgojumam, lektoriem, aktivitāšu 

organizēšanai, publicitātes 

materiāliem u.c.) 

Dalība LNB Atbalsta biedrības 

projektā “Bibliotēkas, kas 

palīdzēja izaugt Latvijai”/ 

Alsviķu bibliotēka 

VKKF, 

Rīgas dome, ziedotāji, 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

Rezultātā tapusi izstāde, kas 

2018. gada jūlijā bija skatāma 

Alūksnē, izdots katalogs 

Dalība biedrības “Kultūras un 

izglītības centrs “STILI”” 

projektā “Ceļojošā izstāde 

““Mūzika, dziesma, deja 2018 

Alūksnes novadā””/Alūksnes 

pilsētas bibliotēka 

Alūksnes novada 

pašvaldība 
 

Dalība UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas 

“Stāstu bibliotēku” tīklā/ 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 

UNESCO Latvijas 

Nacionālā komiteja 
Iespēja bez maksas piedalīties 

profesionālās pilnveides pasākumos 

 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs 21 Alūksnes un 

Apes novadu pašvaldību bibliotēkai. Metodiskā darba galvenie virzieni ir palikuši nemainīgi 

- bibliotekārā darba koordinācija novados, bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības 

organizēšana, metodiskās palīdzības sniegšana pašvaldību bibliotēkām. 

 Svarīgs notikums 2018. gadā bija Latvijas Bibliotēku biedrības Vidzemes nodaļas 

21. bibliotēku darbinieku saieta – konferences “Bibliotēkas – pamatvērtības un nākotnes 

izaicinājumi” organizēšana Alūksnē. Tajā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku un viesu. 

 

  



107 

 

9.2. Alūksnes novada muzeju darbība 
 

42. tabula 

Alūksnes novada muzeju darba kopsavilkums 2018. gadā 

 
Alūksnes 

muzejs 

Kalncempju 

pagasta 

Viktora 

Ķirpa Ates 

muzejs 

Jaunlaicenes 

muižas 

muzejs 

Bejas 

novad-

pētniecības 

centrs 

Zeltiņu 

vēstures 

krātuve 

Veclaicenes 

vēstures 

krātuve 

Muzejos 

kopā 

Krājums, krājuma izmantošana 

Kopējais 

krājuma 

vienību skaits 

pārskata gada 

beigās 

52264 5720 3791 1759 927 3087 67548 

Kopējais 

jauniegūto 

vienību skaits 

pārskata 

periodā 

4695 183 116 64 - - 5058 

Pārskata gadā 

konservēto un 

restaurēto 

krājuma 

vienību skaits 

- - - - - - - 

Ekspedīciju 

skaits 
1 - - 5 - - 6 

Pārskata gadā 

kopkatalogā 

ievadīto 

vienību skaits 

1713 608 569 Nevada Nevada Nevada 2890 

Pārskata 

periodā 

eksponēto 

pamatkrāju-

ma vienību 

skaits 

540 642 220 
Atklātais 

krājums 
927 

80% no 

kopējā 

krājuma 

~ 6488 

Pārskata gadā 

deponēto 

krājuma 

vienību skaits 

44 - 18 - 2 8 72 

Pētnieciskais darbs 

Pētnieciskā 

darba tēmas 

(skaits) 

5 4 8 - 1 1 19 

Publicētie 

pētnieciskie 

raksti 

5 - - - - - 5 

Publicētie 

prospekti, 

ceļveži u.c. 

4 - 1 - - - 5 

Komunikācija ar sabiedrību 
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Apmeklētāju 

skaits 

(personas) 

10139 7093 4089 1031 1896 1182 25430 

Muzeja 

darbinieku 

novadīto 

ekskursiju 

skaits  

97 47 39 5 93 12 293 

Pārskata gadā 

uzsākto 

(izveidoto) 

izglītojošo 

programmu 

skaits 

8 1 6 2 - - 17 

Muzejpedago-

ģisko 

programmu 

norišu skaits 

75 32 102 6 - - 215 

Lekciju skaits 

muzejā 
21 - 24 - 1 - 46 

Tematisku 

(muzejisku) 

pasākumu 

skaits 

44 9 21 13 9 3 99 

Pastāvīgo 

ekspozīciju 

skaits muzejā 

4 2 2 7 4 1 20 

Izstāžu skaits 

muzejā 

pārskata 

periodā 

15 5 2 8 4 3 37 

Ārpus muzeja 

atklāto izstāžu 

skaits 

- - 1 - - - 1 

Projektu finansējums 

Pārskata gadā 

sagatavoto un 

iesniegto 

finanšu 

piesaistes 

projektu 

skaits 

8 3 1 - - 1 13 

Atbalstīto 

projektu 

skaits 

2 2 1 - - 1 6 

Projektos 

piešķirtais 

finansējums 

EUR 

1 200,00 4 025,00 1 000,00 - - 949,00 7 174,00 

 

Veiktie nozīmīgākie saimnieciskie pasākumi 

 

Alūksnes muzejā: 

1) “Fortepiano istabas” sienu polihromijas atsegšana 6m
2
; 

2) betona vāžu izgatavošana pēc vēsturniekā parauga un uzstādīšana pie pils 

galvenajām ieejām; 
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3) “Fortepiano istabas” interjera papildināšana ar 19. gs. lustru; 

4) pils galvenās ieejas foajē telpas interjera papildināšana ar 19. gs. riekstkoka 

spoguli; 

5) profesionālā izstāžu apgaismojuma uzstādīšana muzeja konferenču zālē; 

6) 10 jaunu ugunsdzēšamo aparātu iegāde; 

7) saldētavas iegāde krājuma priekšmetu apstrādei; 

8) video novērošanas kameras uzstādīšana pils pagalmā; 

9) divu monitoru, datoru un stendu iegāde muzeja digitālajām izstādēm; 

10) lietus notekūdeņu kanalizācijas vāku nomaiņa pils pagalmā; 

11) skapja restaurācija izstādes vajadzībām; 

12) gaisa mitrinātāja iegāde krājuma telpām. 

 

Jaunlaicenes muzejā: 

Muzeja foajē apgaismojuma remonts. 

 

Zeltiņu vēstures krātuvē: 

1) Amerikas “Latviešu Fonda” atbalstītais papildinājums pamatekspozīcijai “Ziemeļu 

zvaigzne”, kas veltīta novadniekam, aktierim Edgaram LIEPIŅAM (sadarbībā ar Antru 

LIELMANI un Ivaru VECĀNU); 

2) iegādāti 5 metāla manekeni. 

 

9.3. Tautas, kultūras, saieta nami 
 
 Pārskata gadā Alūksnes novadā darbojās 15 tautas, kultūras, saieta nami. 

 

Pasākumi 

 

 2018. gadā tautas, kultūras, saieta namu nozarē bija 2 galvenie darbības virzieni - 

Latvijas simtgades pasākumi visā novadā un Dziesmu un deju svētku procesa norises - 

skates, kopmēģinājumi, piedalīšanās Dziesmu un Deju svētkos Rīgā. Kopumā novadā 

noorganizētas 930 aktivitātes - pasākumi, koncerti, izrādes, senioru saieti, veselīga 

dzīvesveida aktivitātes, atpūtas sarīkojumi, festivāli, izglītojošās norises, kino, bērnu 

pasākumi u.c. 

Novada un reģionāla līmeņa galvenie notikumi bija Baltā galdauta svētki, Muzeju 

nakts, Grāmatu svētki, akcija “Izgaismo Latviju”, “Simtgades zaļumballe”, garīgās mūzikas 

koncerts veltīts Ernstam Glikam “Dievs, svētī Latviju”, Alūksnes diena Kalnciema kvartālā, 

Vispasaules Malēniešu svētki, Vidzemes bibliotekāru seminārs, Alūksnes pilsētas svētki, 

Bānīša svētki Alūksnē, Pļaujas svētki un festivāls “Latvijas Goda aplis”, novadpētniecības 

konkurss “Šodiena jau rīt būs pagātne”, pasākumu cikls “Izzināsim mūsu puses 100 kalnus”, 

Alūksnes novada mazo vokālistu tautasdziesmu konkurss “Alūksnes novada skanīgākais 

putnēns”, pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” kultūrā, izglītībā, sportā un 

uzņēmējdarbībā pasniegšanas pasākums “Latvija sākas ar Tevi”, Latvijas simtās dzimšanas 

dienas svinības Alūksnē un novadā. 

 

43. tabula 

Pasākumu un apmeklētāju skaits 2018. gadā 

Norises 
Pasākumu 

skaits 

2017. gadā 

Pasākumu 

skaits Apmeklētāji Apmeklētāji 

  2018. gadā 2017. gadā 2018. gadā 

Alsviķu  kultūras nams 70 63 4 062 3 521 
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Alūksnes  Kultūras centrs 234 276 39 899 58 439 

Annas pagasta kultūras 

nams 
41 13 1716 755 

Ilzenes SKIIM centrs 

“Dailes” 
23 25 927 1 129 

 Kolberģa tautas nams 63 46 3 147 2 920 

Jaunannas  tautas nams 56 52 2 378 2 813 

Jaunlaicenes  tautas nams 50 51 2 730 4 797 

Liepnas  tautas nams 38 31 2 185 1 317 

Malienas  tautas nams 28 46 1 871 1 850 

Mālupes Saieta nams 45 49 2 324 2 165 

Mārkalnes  tautas nams 48 47 1 517 1 720 

Pededzes  tautas nams 45 48 5 342 4 626 

Veclaicenes  tautas nams 53 41 7 010 2 045 

Zeltiņu tautas nams 78 89 2 952 3 912 

Ziemeru  tautas nams 55 53 2 645 2 652 

Kopā 927 930 80 705 94 661 

 

Amatiermāksla 

 

No 30. jūnija līdz 8. jūlijam Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos piedalījās 

25 Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvi ar 571 dalībnieku. Dalībnieku vidū no 

Alūksnes novada bija: 15 deju kolektīvi, 4 kori, 1 folkloras kopa, 1 pūtēju orķestris, 

2 koklētāju ansambļi, 1 mazākumtautības kolektīvs, 1 Tautas lietišķās mākslas studija. Lai 

kvalitatīvi sagatavotos svētkiem, kolektīvi piedalījās kopmēģinājumos Alūksnē, Rīgā, 

Gulbenē, Jelgavā, Ogrē, Rēzeknē, Jūrmalā, un katras nozares skatēs. Deju kopas “Jukums” 

un “Olysta” piedalījās tautas tērpu skatē, kur “Jukums” savā grupā izcīnīja 2. vietu. Savas 

skates bija arī vokālajiem ansambļiem un amatierteātriem. 

No 16. līdz 21. jūnijam 2 folkloras kopas piedalījās folkloras festivālā “Baltica”. 

Tautas, kultūras, saieta namos aktīvi darbojas arī citi kolektīvi - līnijdeju, dāmu deju 

pulciņi, senioru grupas, bērnu kolektīvi, interešu grupas. 

            

44. tabula 

Amatiermākslas kolektīvu un to dalībnieku skaits 2018. gadā 

Iestāde 2017. gads 2018. gads 

Dalībnieki kopā 

2017. gadā 

Dalībnieki kopā 

2018. gadā 

Alsviķu  kultūras 

nams 8 8 115 125 

Alūksnes  

Kultūras centrs 9 8 241 210 

Annas pagasta 

kultūras nams 3 3 22 27 

Ilzenes SKIIM 

centrs “Dailes” 3 2 28 12 

Kolberģa tautas 

nams 10 10 143 136 
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Jaunannas  tautas 

nams 11 12 134 140 

Jaunlaicenes  

tautas nams 5 4 50 45 

Liepnas  tautas 

nams 6 6 77 78 

Malienas  tautas 

nams 3 3 39 39 

Mālupes Saieta 

nams 3 3 33 33 

Mārkalnes  tautas 

nams 1 1 7 8 

Pededzes  tautas 

nams 5 5 66 66 

Veclaicenes  

tautas nams 6 6 66 66 

Zeltiņu tautas 

nams 5 5 44 61 

Ziemeru  tautas 

nams 6 5 100 85 

Kopā 84 81 1 165 1 131 
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10. TŪRISMS  
 

Pārskata gadā Alūksnes Tūrisma informācijas centrs no pašvaldības administrācijas 

Kultūras un sporta nodaļas struktūrvienības pārtapa par patstāvīgu pašvaldības iestādi. 

Jaunajā statusā centrs sāka darboties no 2018. gada 1. jūlija. 

Alūksnes Tūrisma informācijas centru pārskata gadā apmeklējuši vairāk nekā 8000 

apmeklētāji, Alūksnes skatu torni – vairāk nekā 16000 apmeklētāji. 2018. gadā turpināts 

realizēt tūrisma mārketinga attīstības stratēģiju, novada suvenīru piedāvājums veidots 

atbilstoši suvenīru dizaina stratēģijai, iekļaujot jaunas novadu reprezentējošas preces. Lai 

nodrošinātu aktuālās tūrisma informācijas pieejamību, veikta portāla www.visitaluksne.lv 

administrēšana, kā arī tūrisma informācijas centra sociālo tīklu kontu administrēšana:  

www.facebook.com/Aluksnetourism,  www.twitter.com/AluksneTourism,  

www.instagram.com/visitaluksne, www.draugiem.lv/aluksne.tourism.  

Alūksnes Tūrisma informācijas centrā pārskata gadā pieņemti, izstrādāti un saskaņoti 

vairāk nekā 90 individuālie un kolektīvie ekskursiju maršruti.  

2018. gadā nozīmīgs darbs veltīts dažādu iespiedmateriālu izveidei un aktualizēšanai. 

Izstrādāti dažādi jauni piedāvājumi: pierobežas skatu torņu jeb 6 torņu tūre, Alūksnes ezera 

piedāvājums, dižkoku maršruts. Sagatavots iespiešanai un iespiests jauns novada brīvdienu 

ideju ceļvedis atpūtai un iedvesmai (LV, EE, ENG, RU valodās), aktualizēts buklets par 

Alūksnes TOP 10 objektiem latviešu, angļu, krievu un igauņu valodā, tūrisma karte 

“Vidzemes pieturvietas” latviešu valodā. Izdots lielāko kultūras un sporta pasākumu 

2018. gada plāns 4 valodās, kā arī veidoti piedāvājumi atbilstošām mērķauditorijām, 

piemēram, pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, tematiskie piedāvājumi – ziemas, 

pavasara un rudens aktivitātēm vai konkrētu pasākumu mērķauditorijām. Pārskata gadā 

sagatavoti un iespiesti 2 veidu Alūksnes kalendāri 2019. gadam – atspoguļojot izgaismotos 

objektus pilsētā un izceļot ezera valdzinājumu. 

2018. gada 1. septembrī atklāta Alūksnes Bānīša ekspozīcija, kurā darbu uzsāka 

2 darbinieki. Jauno ekspozīciju līdz pārskata gada beigām apmeklēja vairāk nekā 2 300 

apmeklētāji. Pirms ekspozīcijas atvēršanas izstrādāti komunikācijas materiāli, kas sevī ietver 

gan ieejas biļešu, plakātu, skrejlapu, uzlīmju, darba lapu skolēnu grupām izveidi, gan 

ekspozīcijas avīzes sagatavošanu un stacijas videi piemērotu suvenīru izstrādi. Tāpat 

sagatavotas pastkartes gan ar vēsturiskiem staciju stāstiem, gan mēles mežģi – dažādiem 

izteicieniem. Alūksnes Bānīša stacija ir iesaistījusies arī programmā “Skolas soma”. 

 

   
52. attēls. Kalnciema kvartālā 2018. gada maijā notika Alūksnes diena 

 

Izstrādāta koncepcija informatīvajiem stendiem, kas veidoti pēc vienotas idejas un 

izpildījuma ar Alūksnes muižas parka vides norādēm. Grafikas krāsas, elementi un detaļas 

http://www.facebook.com/Aluksnetourism
http://www.twitter.com/AluksneTourism
http://www.instagram.com/visitaluksne
http://www.draugiem.lv/aluksne.tourism
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pielāgoti jaunajiem informatīvo stendu izmēriem un norāžu veidam. Pamatojoties uz 

koncepciju, izvietoti 28 stendi pie populārākajiem tūrisma objektiem pilsētas un novada 

teritorijā.  Daļēji atjaunotas tūrisma norādes ar virzienu rādītājiem pilsētā.  

Organizēta novada tūrisma piedāvājuma popularizēšana tūrisma izstādēs “Balttour” 

Rīgā un “Tourest” Tallinā, tūrisma informācijas gadatirgū Preiļos un Tūrisma informācijas 

centra darbinieki piedalījušies lielākajos sporta un kultūras pasākumos novadā. 2018. gadā 

tūrisma izstādē “Balttour” Alūksnes novads bija pārstāvēts vienotajā “Vidzemes šosejas 

pieturu” stendā kopā ar Raunas, Smiltenes un Apes novadiem. Organizētas bezmaksas 

iepazīšanas mini tūres pa pilsētu pirms Alūksnes Kultūras centra pasākumiem, rīkoti vairāki 

pasākumi – Lieldienu nakts pārgājiens, aizvadīta tūrisma akcijas “Apceļo Vidzemes šosejas 

pieturas” 2. sezona. Lai ar Alūksni, tās cilvēkiem, tūrisma piedāvājumu un uzņēmēju ražoto 

iepazīstinātu rīdziniekus un Rīgas apkaimē dzīvojošos, 5. maijā Rīgā, Kalnciema kvartālā, 

notika daudzus alūksniešus vienojošs pasākums - Alūksnes svētki. Šis pasākums aizvadītajā 

gadā visas dienas garumā bijis visvairāk apmeklētais Kalnciema kvartāla pasākums. 

Pārskata gadā noorganizēts Tūrisma rallijs “Vidzemes pieturu piedzīvojums”, kurā 

piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku un apmeklēja vairākus tūrisma objektus Alūksnes 

novadā. 

2018. gadā novadā viesojās vairāki tūrisma blogeri un žurnālisti. Piemēram, 

atraktīvais TV3 raidījuma “Superbingo” vadītājs un hokeja kluba “Dinamo Rīga” tehniskais 

direktors Armands SIMSONS ar ģimeni izbaudīja brīvdienas, apceļojot Alūksni (28,9 

tūkstoši  Instagram sekotāju), tāpat fitnesa pāris Juta un Gints VALDMAŅI (70,2 un 68,9 

tūkstoši sekotāju Instagram) un igauņu fotogrāfs Ardo KALJUVEE ar gandrīz 100 000 

sekotāju Instagram. 

Lai Alūksnes novada viesiem piedāvātu lokālu, īpaši šai vietai raksturīgu maltīti, 

pārskata gadā tapa Alūksnes deserti ar šefpavāra, alūksnieša Mārtiņa Poltiņņikova  un vietējo 

uzņēmēju iesaistīšanos, kopīgi apgūstot radīšanas knifus. Noslēgumā noorganizēts pasākums 

“Izgaršo Alūksni vasarā” – ar desertu ēdienkartes prezentāciju un maziem svētkiem 

alūksniešiem.  

 

 
53. attēls. Organizēts pasākums “Izgaršo Alūksni vasarā” 

 

Pārskata gadā organizēta tikšanās ar Alūksnes novada tūrisma uzņēmējiem - 

kafejnīcu u.c. ēdināšanas uzņēmumu specifiskā sortimenta piedāvājuma paplašināšanai 

Alūksnes novadā, kārtējās tikšanās ar gidiem un Pateicības pasākums Alūksnes Bānīša 

stacijā atbalstītājiem. 
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11. SPORTS 
 

Nozīmīgu vietu pašvaldības darbā ieņem sporta un fizisko aktivitāšu nodrošināšana 

novada iedzīvotājiem. Tā 2018. gadā noorganizēti vairāk nekā 60 dažādi sporta pasākumi, 

kuros varēja piedalīties iedzīvotāji vai, pavadot brīvo laiku, vērot nozīmīgu sporta sacensību 

norisi. Aktīvā dzīvesveida piekritēju skaits aug un tie ir visdažādākā vecuma cilvēki. Par to 

liecina dalībnieku skaits skriešanas, slēpošanas, velo un orientēšanās distancēs, volejbola, 

basketbola, futbola, pludmales volejbola un citos sporta veidos. 

Lielu popularitāti iemantojuši tādi tautas sporta pasākumi kā orientēšanās seriāls 

“Horizonts”, skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris”, slēpojums “Alūksnes ziema”, 

pludmales volejbola sacensības “Katrīnas kauss” un citi.  

2018. gadā noorganizētas arī vairākas nozīmīgas plaša mēroga sporta sacensības. 

Vienas no šāda veida populārākajām sacensībām ir ziemas autorallijs “Alūksne”, Latvijas 

čempionāts biatlonā, Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens motosportā, starptautiskās džudo 

sacensības “Ziemassvētku balva”, riteņbraukšanas sacensības “Līkloči papardēs” un “Stipro 

skrējiens” Ilzenē. 

 

 
54. attēls. Starptautiskas ūdens motosporta sacensības pirmo reizi notika jaunajā Pilssalas 

labiekārtojumā 

 

Novads var lepoties arī ar augstiem sportiskiem sasniegumiem, kurus uzrādījuši 

novada talantīgākie un meistarīgākie sportisti, kā biatlonists Andrejs RASTORGUJEVS, 

garo distanču skrējēja Ilona MARHELE, orientierists Edgars BERTUKS, riteņbraucējs 

Andris VOSEKALNS, bobslejists Intars DAMBIS, kuri sekmīgi pārstāvēja Latvijas izlasi 

dažāda mēroga starptautiskās sacensībās, tajā skaitā Pasaules un Eiropas čempionātos. 

Liela vērība pārskata gadā veltīta sporta infrastruktūras uzlabošanai. Tā 2018. gadā 

Pilssalas stadiona kompleksā modernizēti un paplašināti pludmales volejbola laukumi, kas 

tagad ļauj pilnvērtīgi sarīkot valsts un starptautiska mēroga sacensības, tāpat nodots 

ekspluatācijā modernizētais labiekārtojums ūdens motosporta sacensību rīkošanai, bet 

ziemas sporta centrā “Mežinieki” atklāts pirmais disku golfa laukums novadā. 
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12. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA  
  

2018. gadā Alūksnes novada  Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti: 

1) 126 dzimšanas reģistri (salīdzinot ar 2017. gadu, par 21 jaundzimušajiem vairāk); 

2)  80   laulības reģistrs (salīdzinot ar 2017. gadu, par  9 laulībām vairāk); 

3) 240 miršanas reģistri (salīdzinot ar 2017. gadu, par 15 mazāk). 

 

 
55. attēls. Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru skaita dinamika 

 

Pārskata gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 59 meitenītes un 67 zēni, tai skaitā arī 

4 dvīņu pāri. 41 bērns reģistrēts kā pirmais, 43 - kā otrie, 25 - kā trešie, 9 - kā ceturtie, 8 - kā 

piektie vai vairāk kā piektie saviem vecākiem dzimušie bērni. 12 jaundzimušajiem doti 

normatīvajā regulējumā atļautie 2 vārdi. 

Laulībā dzimuši 39 bērni, 81 jaundzimušo dzimšanas reģistros ziņas par tēvu 

ierakstītas, pamatojoties uz atzīto paternitāti, 6 dzimšanas reģistros ierakstītas tikai ziņas par 

bērna māti. 

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa, veicot jaundzimušā bērna dzimšanas 

reģistrāciju, sveic vecākus, dāvinot viņiem grāmatu “Mūsu bērns” un dekoratīvos vāciņus 

bērna pirmreizējai dzimšanas apliecības veidlapai. 

Notikuši 5 svinīgie kūmu iegūšanas svētku pasākumi, kuros krustvecākus 

Dzimtsarakstu nodaļā ieguvuši 9  mūsu novada jaunie pilsoņi. 

2018. gadā reģistrētas 80 laulības. Laulību etniskais sastāvs: 62 laulībās abi laulātie 

latvieši, abi cittautieši - 5 laulībās, viens laulātais latvietis, otrs cittautietis - 13 laulībās. 38 

pāriem abu laulāto deklarētā dzīvesvieta bijusi Alūksne vai Alūksnes novads, 20 laulības 

pāriem, kurās viens no laulātajiem bijis mūsu novada iedzīvotājs, un 22 laulības, kurās abi 

laulības slēdzēji deklarējuši dzīvesvietu citā novadā vai citā pilsētā. 2018. gadā 2 laulības 

noslēgtas ar ārzemniekiem (1 - ar Lietuvas, 1 - ar Vācijas pilsoni). 

10 laulības reģistrētas ārpus nodaļas telpām citā laulības reģistrācijai piemērotā un 

atbilstošā vietā - Alūksnes Jaunās pils parkā, Alūksnes Kultūras centrā, Tempļa kalna 

Rotondā. Baznīcā noslēgtas 12 laulības, no tām 8 - Opekalna luterāņu baznīcā, 4 laulības 

Alūksnes Romas katoļu baznīcā. 

Dzimtsarakstu nodaļa izsniegusi 9 izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo 

dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka.   

119 

274 

82 
105 

255 

71 

126 

240 

80 

Dzimušie Mirušie Laulības

2016 2017 2018
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2018. gadā nodaļā veikti 240 miršanas reģistri - mirušas 119 sievietes un 121 vīrieši. 

Mirušo sieviešu vidējais vecums - 78,7 gadi, savukārt mirušo vīriešu vidējais mūža ilgums 

bijis 68,3 gadi. 16 mirušās sievietes bijušas vecākas par 90 gadiem, bet tikai 3 vīrieši 

sasnieguši tik cienījamu vecumu. 

Pārskata gadā Dzimtsarakstu nodaļā noformētas 11 uzvārda, vārda maiņas lietas, 

izdarīti 19 labojumi un papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistros. 36 agrāk sastādītajos 

laulības reģistros, pamatojoties uz tiesas sprieduma izrakstu vai notāra izdotu apliecību,   

veikta atzīme par laulības šķiršanu. 

2018. gadā nodaļā izsniegtas 136 atkārtotas apliecības par civilstāvokļa aktu 

reģistrāciju (dzimšana, laulība, miršana). 
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13. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE 

PAKALPOJUMI  
 

45. tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

Rādītājs Vērtība, EUR 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta 

pasākumiem  512 573,88 

no 

tā 

sociālā palīdzība 252 686,88 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

apmaksātie sociālie pakalpojumi 259 887 

Pašvaldības sociālo lietu pārvaldes uzturēšanas 

izdevumi 434 850,26 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 619 856 

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde sniedz sociālo palīdzību, sniedz un organizē 

valsts un pašvaldības sociālos pakalpojumus, veic sociālo darbu. Pārskata gadā sniegti 

specializētā transporta pakalpojumi personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, lai nodrošinātu 

tām sociālo, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 

 

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) 75 ģimenes (299 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 28 092,20 EUR; 

2) 5 ģimenes (15 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 1 189,70 EUR; 

3) 189 ģimenes (262 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 82 398,68 EUR; 

4) 204 ģimenes (253 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 35 425,13 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, 134 824,30 EUR apmērā pārskata gadā saņēmušas 378 ģimenes 

(673 personas) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu un 12 281,41 EUR apmērā 95 ģimenes 

(156 personas) virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa.  
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IENĀKUMU TESTĒTO PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU 

IZMAKSA  

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 

Šim pabalstam pārskata gadā izlietoti 74 576,08 EUR. Pabalsts piešķirts 

192 ģimenēm (290 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai lielums vienai personai gadā bijis 257,16 EUR, bet mēnesī – 42,72 EUR, 

vidējais minētā pabalsta saņemšanas ilgums vienai personai bijis 6,02 mēneši. 

 

Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts 42 937,38 EUR apmērā. Tas piešķirts 

238 ģimenēm (329 personām). 69 ģimenēm (122 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres 

un komunālo maksājumu segšanai 5 633,38 EUR apmērā, 217 ģimenēm (296 personām) – 

kurināmā iegādei 37 304,00 EUR.  

   

PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NOTEIKTIE CITI SOCIĀLĀS 

PALĪDZĪBAS PABALSTI ĢIMENES (PERSONAS) PAMATVAJADZĪBU 

NODROŠINĀŠANAI 

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai kopā piešķirti 29 592,25 EUR apmērā un tos 

saņēmušas 258 ģimenes (358 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem:   

1) 6 158,84 EUR piešķirts ēdienam - 69 ģimenēm (112 personām); 

2) 20 578,17 EUR piešķirts veselības aprūpei - 201 ģimenei (235 personām); 

3) 446,40 EUR piešķirts pabalstam veļas mazgāšanas pakalpojumam 23 ģimenēm 

(33 personām); 

4) 1 040,40 EUR piešķirts pabalstam mazgāšanas pakalpojuma apmaksai 18 

ģimenēm (24 personām); 

5) 474,32 EUR piešķirts pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 

6 ģimenēm (8 personām). 

 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI, KURUS PIEŠĶIR BEZ 

ĢIMENES (PERSONAS) IENĀKUMU TESTĒŠANAS 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu izvērtēšanas, izlietoti 105 581,17 EUR un tie piešķirti 92 ģimenēm 

(111 personām).  

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 16 276,10 EUR apmērā 62 ģimenēm 

(68 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 89 305,07 EUR. Šie pabalsti piešķirti 31 ģimenei (47 personām). 

Tajā skaitā 11 478,76 EUR izlietoti pabalstam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ko saņēmušas 16 personas, no tā: 

1) 634,18 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko 

saņēmušas 4 personas; 

2) 12 77,25 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, ko saņēmušas 5 personas; 

3) 172,00 EUR izlietoti dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai 

1 personai; 

4) 9 395,33 EUR izlietoti ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības, 

15 personām. 

 77 826,31 EUR izlietoti pabalstos audžuģimenēm, tos saņēmušas 16 ģimenes, 

(33 bērni), no tā: 66 746,32 EUR piešķirts ikmēneša pabalstam bērna uzturam 16 ģimenēm 

(33 bērniem) un 11 079,99 EUR piešķirts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

15 ģimenēm (32 bērniem). 

  

NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA NODROŠINĀTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

(BEZ SOCIĀLĀ DARBA) 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu 

nodrošināja 4 savas pašvaldības institūcijās, pirka sociālos pakalpojumus no 7 citām 

pašvaldībām vai to institūcijām, no 2 nevalstiskām organizācijām – nodibinājuma. Trīs no 

institūcijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus Alūksnes novadā, ir Sociālo lietu pārvaldes 

struktūrvienības. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2018. gadā 

saņēmušas 276 personas par 619 856 EUR, 62 personām pašvaldība sociālos pakalpojumus 

pirkusi no citām pašvaldībām vai to institūcijām, apmērā, 11 personām – no nodibinājuma, 

veicot norēķinus par kopējo summu 259 887 EUR. 

 

Sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības biroja “Aprūpe mājās” 

sniegtā sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti 

98 260 EUR. Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 111 personas, tajā skaitā 

86 pensijas vecuma personas, 25 pilngadīgas personas ar invaliditāti. Sociālās aprūpes 

pakalpojumus iedzīvotājiem dzīvesvietā visā novada teritorijā sniedza sociālais aprūpētājs un 

3 biroja mobilās aprūpes vienības.  

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie 

pakalpojumi 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem 

sociālajiem pakalpojumiem bērniem un pieaugušām personām pārskata gadā izlietoti 

731 965 EUR, tajā skaitā 472 210 EUR - savas pašvaldības institūcijā Sociālās aprūpes 
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centrā “Alūksne” nodrošināto pakalpojumu apmaksai un 259 755 EUR – par sociālajiem 

pakalpojumiem, ko pašvaldība pirkusi no 7 citiem pakalpojumu sniedzējiem.  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtos sociālos 

pakalpojumus bērniem Alūksnes novada pašvaldība pirkusi no citas pašvaldības, 

nodibinājuma un sabiedrības ar ierobežotu atbildību par 75 830 EUR, pieaugušajiem - par 

kopējo summu 183 925 EUR apmērā. Pašvaldība 62 personām pirkusi sociālās aprūpes 

iestāžu pakalpojumus no citām pašvaldībām, nodibinājuma vai SIA, tajā skaitā 11 bērniem 

un 51 pieaugušai personai. Pakalpojumu krīzes centrā ir saņēmušas 11 personas. 

Alūksnes novada pašvaldības iestādes sociālās aprūpes centrs “Alūksne” 

nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2018. gadā saņēmušas 126 pieaugušas personas.  

 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība Dienas aprūpes centrs “Saules 

stars” 2018. gadā ir sniedzis pakalpojumu 21 personai ar garīga rakstura traucējumiem. No 

pašvaldības budžeta gada laikā pakalpojuma sniegšanai izlietoti 36 575 EUR. 

 

Naktspatversmes pakalpojums 

 

2018. gada laikā  pavisam naktspatversmes pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 

12 811 EUR. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Alūksnes novada 

naktspatversme” sniegto naktspatversmes pakalpojumu saņēma 18 personas, tajā skaitā 

4 sievietes, 14 vīrieši, kuri ir bijuši bez mājokļa un atradās Alūksnes novada teritorijā.  
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14. ALŪKSNES NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBĪBA   
 

Pārskata gadā ir notikušas 57 bāriņtiesas sēdes, bāriņtiesa pieņēmusi 148 lēmumus, 

tai skaitā 5 vienpersoniskos lēmumus. 2018. gadā Administratīvajā rajonā tiesā neviens 

bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts.  

2018. gadā bāriņtiesa sniegusi informāciju Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei 

par 23 ģimenēm, par 2 ģimenēm pārvalde informēta atkārtoti 2018. gadā, par trim ģimenēm 

ziņots jau agrāk. Divu ģimeņu vecākiem, par ko ziņots, pārtrauktas aizgādības tiesības, abos 

gadījumos uzsākti kriminālprocesi. 

 Gada laikā bāriņtiesā vērsušies 2 653 apmeklētāji, no tiem 1 297 Alūksnes pilsētā. 

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, kā pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā Uzturlīdzekļu garantiju 

fondam. 4 gadījumos bāriņtiesa ar mediācijas palīdzību bijusi par starpnieku, noslēdzot 

vecāku savstarpēju vienošanos par bērnu dzīvesvietu, saskarsmes kārtību ar vecāku, ar ko 

ikdienā bērns nedzīvo kopā. Tas palīdzējis izvairīties no tiesvedībām un risināt 

konfliktsituācijas kompromisa un izlīguma garā. 

Pārskata gadā bāriņtiesa veikusi 2 996 procesuālās darbības, 37 profilakses reidus pēc 

bāriņtiesas darba laika (darba dienu vakaros, brīvdienās) sadarbībā ar Alūksnes novada 

Pašvaldības policiju.  

Uz pārrunām par atbilstošas aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu bērniem atbilstoši 

viņu vecumam un vajadzībām bijuši 43 vecāki. 

Aizgādības lietās pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi 41 lēmumu, tajā skaitā: 

1) aizgādības tiesību pārtraukšana – 7 lēmumi; 

2) aizgādības tiesību atjaunošana – 6 lēmumi; 

3) lieta atlikta – 3 lēmumi; 

4) nolemts neatjaunot aizgādības tiesības – 6 lēmumi; 

5) nolemts nepārtraukt aizgādības tiesības – 5 lēmumi; 

6) nolemts neatjaunot aizgādības tiesības un celt prasību tiesā – 5 lēmumi; 

7) nolemts neatjaunot aizgādības tiesības un necelt prasību tiesā – 8 lēmumi; 

8) lieta izbeigta – 1 lēmums. 

 

Ārpusģimenes aprūpē 2018. gada beigās atradās 68 bērni: 33 bērni aizbildnībā, 26 

bērni audžuģimenēs, 9 bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Alūksnes novadā 2018. gada beigās bija 22 aizbildņi, 20 audžuģimenes (trim statuss piešķirts 

2018. gadā). Pārskata gadā nav bijis neviena lēmuma attiecībā uz adopciju.  

2018. gadā pieņemti 15 lēmumi aizbildnības lietās, tajā skaitā: 

1) par aizbildnības nodibināšanu, aizbildņa iecelšanu - 2 lēmumi; 

2) par aizbildnības nodibināšanu, aizbildņa iecelšanu uz laiku - 1 lēmums; 

3) aizbildnis uz laiku atlaists - 1 lēmums; 

4) aizbildnis atlaists - 5 lēmumi; 

5) par piemērotību aizbildņa pienākumu pildīšanai - 4 lēmumi; 

6) par aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas  - 1 lēmums; 

7) par aizbildņa atcelšanu - 1 lēmums. 
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Audžuģimeņu lietās bāriņtiesa 2018. gadā pieņēmusi 27 lēmumus, tajā skaitā: 

1) par audžuģimenes statusa atņemšanu - 1 lēmums; 

2) par audžuģimenes statusa piešķiršanu - 3 lēmumi; 

3) par bērnu ievietošanu audžuģimenē - 10 lēmumi; 

4) par bērnu uzturēšanās pagarināšanu audžuģimenē - 1 lēmums; 

5) par bērnu uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē - 8 lēmumi; 

6) par piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai - 3 lēmumi; 

7) par piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai lietas atlikšanu - 1 lēmums. 

 

Alūksnes novadā ir 15 aizgādnībā esošas personas, 1 gadījumā aizgādnība personai 

dibināta 2018. gadā. 10 aizgādņi ir personu ar ierobežotu rīcībspēju radinieki, 5 aizgādņi - 

citas personas. Bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi 20 lēmumus aizgādnības lietās, tajā 

skaitā: 

1) par aizgādņa iecelšanu personai - 1 lēmums; 

2) par aizgādņa iecelšanu mantai - 1 lēmums; 

3) par pagaidu aizgādņa iecelšanu personai - 1 lēmums; 

4) par aizgādņa uz laiku iecelšanu personai - 1 lēmums; 

5) par pagaidu aizgādņa atcelšanu personai - 1 lēmums; 

6) par aizgādņa atlaišanu no aizgādņa tiesību pildīšanas mantai - 5 lēmumi; 

7) par lietas izbeigšanu - 1 lēmums; 

8) par personas piemērotību aizgādņa pienākumu pildīšanai - 1 lēmums; 

9) par atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas personai un mantai – 

1 lēmums; 

10) par atļaujas došanu izmantot aizgādnībā esošā piederošos naudas līdzekļus – 

4 lēmumi; 

11) par atļaujas došanu izņemt no naudas līdzekļus aizgādnībā esošā konta – 

1 lēmums; 

12) par lietas atlikšanu - 1 lēmums; 

13) par atļaujas došanu aizgādnībā esošajai personai pieteikties uz mantojumu – 

1 lēmums. 

6 gadījumos pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi atzinumus par bērna aizgādības 

tiesību noteikšanu, dzīvesvietas noteikšanu bērnam un saskarsmes tiesību izmantošanas 

kārtību. 

Pārskata periodā bāriņtiesa piedalījusies 39 tiesas sēdēs. Kopumā 2018. gadā 

bāriņtiesa ierosinājusi 60 lietas, tajā skaitā: 

1) aizbildnības lietas  - 7; 

2) lietas par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām personām ar ierobežotu rīcībspēju, 

aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas – 3; 

3) lietas par aizgādņa iecelšanu promesošo vai pazudušo personu mantai vai 

mantojumam, lietas par aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas – 1; 

4) lietas par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem 

nav noteikta invaliditāte, un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu vai 

atjaunošanu – 7; 

5) lietas par bērna mantas pārvaldīšanu – 4; 

6) lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu – 10; 

7) lietas un lēmumi (atzinumi) pēc tiesas pieprasījuma (atsevišķā aizgādība, 

aizgādības tiesību atņemšana pēc personas prasības, saskarsmes tiesības u.c.) – 6; 

8) lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos – 1; 
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9) lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā – 1; 

10) lietas par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un 

lietas par audžuģimenes statusa piešķiršanu – 3; 

11) lietas par bērna ievietošanu audžuģimenē – 11; 

12) lietas par bērnu uzvārda maiņu – 3; 

13) lietas par viesģimenes statusa piešķiršanu – 1; 

14) adopcijas lietas - 2. 

 

Laika periodā no 2018. gada 1. jūlija līdz 1. oktobrim bāriņtiesa veica apliecinājumus 

arī Alūksnes pilsētā, jo šajā laikā notāra prakses vietas nebija. Kopā 2018. gadā bāriņtiesa 

veikusi 867 apliecinājumus, iekasējusi valsts nodevas 7 808,00 EUR apmērā. 
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15. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA   
 

Alūksnes novada pašvaldības policija 2018. gadā Alūksnes novada teritorijā 

konstatējusi pārkāpumus, par kuriem pie administratīvās atbildības sauktas 587 personas.  

Administratīvo pārkāpumu lietās policija uzlikusi naudas sodus 10 222,69 EUR 

apmērā, kas iemaksāti Alūksnes novada pašvaldības budžetā. Sagatavoti un nosūtīti 

227 dokumenti, izskatīti 110 iedzīvotāju iesniegumi par dažāda rakstura pārkāpumiem, 

policija reaģējusi uz 314 notikumiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. 

Par saistošo noteikumu Nr.19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un 

apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošo noteikumu” neievērošanu ierosinātas 

52 administratīvā pārkāpuma lietas. 

Par saistošo notikumu Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Alūksnes novadā” neievērošanu - 42 administratīvo pārkāpumu lietas. 

Piemērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normas, savas kompetences 

ietvaros, pie administratīvās atbildības sauktas personas:  

1) pēc 42.
1
 panta “Par smēķēšanu neatļautā vietā, vai ja to izdarījis nepilngadīgais”  

- 28 administratīvā pārkāpuma lietās;  

2) pēc 51. panta “Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu un zāles 

nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos”  - 56 administratīvā pārkāpuma lietās; 

3) pēc 51
2
. panta “Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu 

neveikšanu” - 37 administratīvā pārkāpuma lietās;  

4) pēc 58. panta “Par vides piegružošanu vai piesārņošanu” - 44 administratīvā 

pārkāpuma lietās;  

5) pēc 75. panta “Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu” – 

36 administratīvā pārkāpuma lietās; 

6) pēc 106. panta “Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un 

pārvadāšanas prasību pārkāpšanu” -  64 administratīvā pārkāpuma lietās;   

7) pēc 167. panta  “Par sīko huligānismu” – 10 administratīvā pārkāpuma lietās;  

8) pēc 171. panta “Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana 

sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka 

cieņu” – 78 administratīvā pārkāpuma lietās,  

9) pēc 201.
43 

panta “Par Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības 

pārkāpšana, kā arī nepacelšana” - 21 administratīvā pārkāpuma lietās; 

10) pēc 149.
10

 panta “Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana” – 

119 administratīvā pārkāpuma lietās. 

74 personas, kuras atradās sabiedriskā vietā, alkohola reibumā, cilvēka cieņu 

apkaunojošā stāvoklī, nogādātas atskurbšanai Valsts policijas telpās vai nogādātas 

dzīvesvietā, 36 personas nogādātas atskurbšanai atskurbtuvē Balvos. 

           Pamatojoties uz likuma “Par Policiju” 12. pantu un Alūksnes novada pašvaldības  

rīkojumiem,  pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību publisku pasākumu laikā.   

Alūksnes novada pašvaldības policija, sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības 

Informācijas tehnoloģiju nodaļu, sabiedriskās kārtības kontrolēšanai un sargāšanai,  

videonovērošanas sistēmu  pārkāpumu izdarīšanas fiksēšanai vai novēršanai.  

Pašvaldības policija, pildot darba uzdevumus, aktīvi sadarbojas ar Alūksnes novada 

bāriņtiesu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi, pašvaldības aģentūru “ALJA”, Valsts 

policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkni, Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas 

dienesta Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļu. 
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16. PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRU DARBĪBA   
 

16.1. Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
 

Aģentūras darbības galvenais mērķis ir lietderīga un efektīva Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju apsaimniekošana (izņemot ūdenstilpes, kurās 

zvejas tiesības nepieder valstij), publisko pakalpojumu sniegšana novada iedzīvotājiem, kā 

arī viesiem un tūristiem, rūpnieciskās zvejas, makšķerēšanas un licencētās makšķerēšanas, 

ūdenssporta un atpūtas organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes novada ūdenstilpēm 

(tajā skaitā - salu), upju un krasta zonas izmantošanu. 

Aģentūras 2018. gada prioritātes: 

1) dabas aizsardzība; 

2) ūdenstilpēm pieguļošās infrastruktūras uzlabošana; 

3) zivju resursu papildināšana Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs; 

4) sabiedrības iesaistīšana un informēšana par saudzīgu dabas resursu izmantošanu.  

Pārskata gadā aģentūra realizējusi 4 042 makšķerēšanas licences par kopējo summu 

20 928 EUR. 

Veiksmīgi realizējot projektus no Zivju fonda atbalsta līdzekļiem ar Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu, veikta zivju resursu papildināšana, ielaižot 30 500 vienvasaras 

līdaku mazuļus Alūksnes ezerā, 14 000 vienvasaras līdaku mazuļu Sudala ezerā, 

13 000 vienvasaras līdaku mazuļu Indzera ezerā un  2 400 vienvasaras līdaku mazuļu 

Vaidavas ezerā. No Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem ar Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu realizēts projekts Alūksnes ezerā krastā Alūksnes pilsētas 

teritorijā “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna teritorijā”. 

2018. gadā aģentūra turpinājusi nelikumīgās zvejas novēršanu novada ūdenstilpēs - 

veikti 184 plānotie reidi. To laikā novada ūdenstilpēs konstatēti pārkāpumi un sastādīti 

12 administratīvo pārkāpumu protokoli par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

vai licencētās makšķerēšanas pārkāpumiem, 11 no tiem Alūksnes ezerā, papildus sadarbībā 

ar Valsts Vides dienestu uzsākta 1 administratīvā lietvedība par rūpnieciskās zvejas 

noteikumu pārkāpumu Alūksnes ezerā. Alūksnes ezerā izņemts 1 bezsaimnieka zivju zvejas 

tīkls 70 m garumā, 1 zivju zvejas murds un 3 zušu šņores (nakts āķi), ar kopējo garumu 

100 metri. Sudala ezerā izņemts 1 bezsaimnieka zivju zvejas tīkls 50 m garumā, Pededzes 

upē izņemtas 8 vasaras ūdas. 

Pārskata periodā paveiktie darbi: 

1) turpināts 3 gadu plāns - Alūksnes ezera niedru un citu augstāko ūdens augu 

pļaušana 5 ha platībā; 

2) ierīkotas/rekultivētas zivju nārsta vietas un zivju mazuļu dzīvotnes, veicot niedru 

un augstāko ūdens augu pļaušanu; 

3) uzturētas 11 vietas makšķerēšanai no krasta Alūksnes ezerā; 

4) sadarbībā ar biedrību “C.ALBULA” sakopta Indzera ezera pussalas apkārtne un 

peldēšanas vietā uzbūvēta laipa; 

5) izstrādāts jauns nolikuma projekts par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā, 

ņemot vērā ieinteresēto sabiedrības grupu viedokli; 

6) sniegtas ap 1000 konsultācijas makšķerniekiem, zvejniekiem un tūristiem ar 

makšķerēšanu saistītos jautājumos, kā arī aktuālākā informācija par atpūtas iespējām 

Alūksnes ezerā un tā piekrastē. Aktuālākā informācija atspoguļota mājas lapā 

www.aluksnesezers.lv; 

7) aģentūra atbalstījusi un palīdzējusi Alūksnes novada pašvaldības organizētajos 

izklaides pasākumos uz/pie Alūksnes un Ilgāja ezera, atbalstījusi Latvijas makšķerēšanas 

http://www.aluksnesezers.lv/
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sporta federācijas organizētā Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām posmu Alūksnes 

ezerā un ūdens motosporta pasākumus Alūksnes ezerā. 

2018. gadā LAD no Zivju fonda līdzekļiem atbalstīja 4 aģentūras projektus: 

1) “Līdaku pavairošana Indzera ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 

3 885 EUR līdaku mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no pašvaldības budžeta 985 EUR); 

2) “Līdaku pavairošana Sudala ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 

4 167 EUR līdaku mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no pašvaldības budžeta 967 EUR); 

3) “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 8 968 EUR līdaku mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no pašvaldības budžeta 

1 968 EUR); 

4) “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 746 EUR līdaku mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no pašvaldības budžeta 

246 EUR). 

Latvijas vides aizsardzības fonds pārskata gadā atbalstījis 1 aģentūras projektu jaunas 

infrastruktūras izveidei pie Alūksnes ezera - “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera 

Tempļakalna teritorijā” par kopējo summu 55 515 EUR makšķerēšanas un atpūtas vietu 

izveidei (t.sk. finansējuma daļa no pašvaldības budžeta 17 146 EUR). 

 

16.2. Pašvaldības aģentūra “SPODRA” 
 

Aģentūras darbības mērķis ir realizēt pašvaldības kompetencē esošus aģentūras 

nolikumā noteiktos uzdevumus un sniegt pakalpojumus iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai 

labiekārtošanas, sanitārās tīrības un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas jomā Alūksnes 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Aģentūras darbības virzieni: 

1) Alūksnes pilsētas administratīvās teritorijas apsaimniekošana, labiekārtošana un 

sanitārās tīrības nodrošināšana; 

2) Alūksnes pilsētas kapsētu uzturēšana; 

3) pašvaldības mežu apsaimniekošana Alūksnes novada administratīvajā teritorijā; 

4) publisko pasākumu norišu nodrošināšana Alūksnes pilsētas administratīvajā 

teritorijā; 

5) pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošana Alūksnes pilsētas administratīvajā 

teritorijā; 

6) pašvaldības domes apstiprināto maksas pakalpojumu sniegšana sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā.  

 

Ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

Pārskata gadā nodrošināta aģentūras pārziņā esošo ielu uzturēšana atbilstoši 

uzturēšanas klasēm un šim mērķim piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam. Ikdienas 

uzturēšanai esošo ielu garums ir 67,170 km un brauktuves laukums 353 677 m
2
: grants 

seguma ielu garums ir 32,918 km un brauktuves laukums 125 137 m
2
, bet melnā seguma ielu 

garums ir 34,252 km, brauktuves laukums – 228 540 m
2
. Nodrošināta ietvju uzturēšana 

53 510 m
2  

platībā. Veikta ielu attīrīšana no sniega 53 reizes, uz ielām samazināta slīdamība 

79 reizes. Nomainītas 113 nātrija spuldzes. Veikta ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana 

565 m
2 

platībā. Darba kārtībā uzturētas 143 gūlijas. Nodrošināta zaļo zonu kopšana, pļaušana 

182 983 m
2  

platībā. Veikta 60 pieturu laukumu tīrīšana. Uzstādītas 11 jauns ceļazīmes un 

3 satiksmes organizācijas spoguļi, veikta esošo ceļa zīmju uzturēšana. Saskaņoti 45 tehniskie 

projekti un 52 topogrāfijas. Izsniegti 44 tehniskais noteikums un 26 atzinumi par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā. Veikta darbu uzraudzība 1 objektos. 
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Papildus veiktie darbi: Alūksnes Pilssalas estrādes solu krāsošana, lietus ūdens 

kanalizācijas sistēmas skalošana un televīzijas inspekcija tranzīta ielu posmā Tālavas, 

Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielās, applūstošās teritorijas nosusināšana ziemas sporta centrā 

“Mežinieki”. 

 

Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

2018. gadā nodrošināta aģentūras pārziņā esošo parku apsaimniekošana 30,20 ha 

platībā, meža parku - 136,50 ha platībā, zālienu kopšana un pļaušana 232 707 m
2 

platībā, kā 

arī 963 metru dzīvžogu kopšana. Aģentūra nodrošinājusi 105 atkritumu urnu ikdienas 

uzturēšanu un tīrīšanu. Pilsētas teritorijā koptas viengadīgās puķes 51 puķu vāzēs, 90 puķu 

kastēs, 1 piramīdā, 4 arkās un  400 iekarināmos maisiņos. Puķu vāzēs augi nomainīti divas 

reizes: vasarā un rudenī. Pilsētas teritorijā kopti vasaras puķu stādījumi 500 m
2
, ziemciešu 

stādījumi 800 m
2
 un dekoratīvo kokaugu stādījumi 794 m

2
 platībā. Pilsētā izkopti 25 koki, kā 

arī nogriezti 162 ainaviski mazvērtīgie, bīstamie koki un no tiem iegūti 484 m
3
 malkas. 

Iegūti un pārdoti izsolē lapu koka bezšķiras zāģbaļķi 43,83 m
3
, iegūti un pārdoti izsolē zari 

un ciršanas atliekas 992 m
3
. 

Papildus veiktie darbi: projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” 

pasākumam “Mežu dienas 2018” stādu piegāde, stādīšanas vietu sagatavošana un stādīšana, 

teritorijas attīrīšana no sārņaugiem, mazvērtīgo un invazīvo sugu augiem un apauguma Sīļos, 

Malienas ielā, Alūksnē, 12 dižkoku kopšana Muižas parkā. 

   

Uzkopšanas darbu nodrošināšana pirms un pēc publiskiem pasākumiem pilsētā 

 

Aģentūra pārskata gadā nodrošinājusi nepieciešamo organizatorisko atbalstu pirms un 

teritorijas uzkopšanu pēc šādiem pasākumiem: 

1) rallijs “Alūksne 2018”; 

2) Barikāžu atceres pasākums; 

3) Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums; 

4) Lieldienas; 

5) skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris 2018”; 

6) “Pavasara kauss” minifutbolā; 

7) Muzeju nakts; 

8) Baltā galdauta svētki; 

9) Tūrisma rallijs “Vidzemes pieturu piedzīvojums”; 

10) Alūksnes novada Senioru sporta spēles; 

11) Latvijas čempionāta pludmales volejbolā; 

12) “Līgo nakts ugunskuri”; 

13) NBS un Baltijas valstu karavīru spēles; 

14) Eiropas un Latvijas čempionāta ūdens moto sportā; 

15) Malēniešu svētki Jaunlaicenē; 

16) Alūksnes pilsētas svētki; 

17) Alūksnes pilsētas kapusvētki; 

18) “Katrīnas kauss” pludmales volejbolā; 

19) Baltijas ceļa atceres dienas pasākums; 

20) riteņbraukšanas sacensības “Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!”; 

21) Bānīša svētki; 

22) Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā LV100 pasākums; 

23) Miķeļdienas pasākums; 

24) Svecīšu vakars Alūksnes pilsētas kapos; 
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25) Alūksnes un Apes novadu skolu jaunatnes militārās sporta spēles; 

26) Lāčplēša diena; 

27) Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas pasākumi; 

28) Ziemassvētki un Jaunais gads. 

 

Pilsētas kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

Aģentūra pārskata gadā nodrošinājusi kapsētu apsaimniekošanu 18,49 ha platībā. 

Kārtota lietvedība par mirušo apbedīšanu, ierādītas kapavietas, kontrolēta kapavietas 

sagatavošana apbedījumam, apsaimniekota kapliča, nodrošināta sanitāro normu ievērošanas 

uzraudzība, iekasēta maksa par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar apstiprinātajiem 

izcenojumiem par kapa vietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā, kapličas 

izmantošanu. Organizēti Kapu svētki Alūksnes Lielajos kapos un Mazajos kapos. Kapsētas 

pārzinis 176 reizi ir sniedzis dažādus maksas pakalpojumus un 350 reizes konsultējis, 

informējis kapavietas uzturētājus un apbedīšanas pakalpojumu sniedzējus par Alūksnes Lielo 

kapu un Alūksnes Mazo kapu darbības un kapavietu uzturēšanas noteikumiem. Turpināts 

darbs pie Alūksnes pilsētas kapsētu digitālā plāna atjaunošanas un apbedīšanas datu bāzes 

pilnveidošanas. 

Papildus veiktie darbi: nozāģēti 9 bojāti un bīstami  koki un 14 kokiem veikta 

vainagu kopšana Lielajos un Mazajos kapos.  

 

Pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnē 

 

2018. gadā nodrošināta šādu Alūksnes novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un 

apsaimniekošana Alūksnes pilsētā: Brūža ielā 1, Dārza ielā 11, Ojāra Vācieša ielā 2A, Ošu 

ielā 5, Pils ielā 72A, Ziemas sporta centra “Mežinieki” paviljons, kapliča un kapsētas pārziņa 

pakalpojumu sniegšanas paviljons Lielajos kapos, Pilssalas stadiona servisa centrs un 

Uzvaras iela 1.  

 

Pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas organizēšana un kontrole 

 

Aģentūra pārskata gadā nodrošinājusi pašvaldības mežu un meža zemju 

apsaimniekošanas organizēšanu un kontroli 913,98 ha platībā, kā arī turpinājusi pilnveidot 

datubāzi par pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajiem meža īpašumiem. 

Apsekoti 240 ha Alūksnes novada pašvaldībai piederošo mežu, atjaunotas robežstigas 14 km 

garumā un ierīkotas 46 robežzīmes. Dabiski atjaunoti un izkopti izcirtumi 12,14 ha platībā, 

stādot atjaunoti izcirtumi 4,53 ha platībā. Izsolē atsavinātas cirsmas 39,97 ha platībā. Veikta 

meža īpašumu inventarizācija 44,56 ha platībā, ikgadējā Alūksnes ezera krasta teritoriju 

uzturēšana, izzāģējot atvases 2,6 ha platībā, nekustamā īpašuma Pleskavas ielā 4, Alūksnē 

sakopšana, izzāģējot krūmājus 7,88 ha platībā.  

  

Bezdarbnieku nodarbināšana 

 

2018. gadā nodrošināta pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

64 bezdarbnieku nodarbināšana 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. 
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Pārskata periodā aģentūra sniegusi šādus maksas pakalpojumus: 

1) sakopšanas un nokopšanas pakalpojumi kāzu, kristību un citos pasākumos 

Tempļakalna parkā pie 101 pakāpiena, Alūksnes Muižas parkā pie Jaunās pils un Aleksandra 

paviljona; 

2) kapsētas pārziņa pakalpojumi; 

3) kapličas ēkas sagatavošanas pakalpojumi bēru ceremonijai (apbedīšanas dienā); 

4) zvanītāja pakalpojumi kapličā; 

5) maksas iekasēšana par Alūksnes pilsētas publiskās tualetes izmantošanu; 

6) ēkas numura, ielas un  ēkas nosaukuma  un telpu grupas informācijas zīmes 

pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi. 
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17. KOMUNĀLO PAKALPOJUMU 

NODROŠINĀŠANA 
 

17.1. Dzīvojamā fonda apsaimniekošana 
 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” galvenais darbības virziens 

– sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana – 110  daudzdzīvokļu mājas Alūksnē 

ar kopējo apsaimniekojamo platību 98 913,87 m² un 21 daudzdzīvokļu māja pagastos ar 

kopējo apsaimniekojamo platību 8902,65 m². 

Sabiedrības darbība mājokļu apsaimniekošanā ir vērsta uz mērķi nodrošināt 

nepārtrauktu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un uzturēšanu, tai 

skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekārtu un komunikāciju uzturēšanu un pārvaldīšanu, 

mājām piesaistīto teritoriju pārvaldīšanu, sanitāro uzkopšanu un labiekārtošanu, ēku vizuālo 

un tehnisko apsekošanu. 

Sabiedrība ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā un nodarbojas arī ar būvniecības 

darbu veikšanu pēc pasūtījumiem. Sniedz ārpakalpojumus teritoriju sakopšanā, veic darbus, 

kas saistīti ar autopacēlāja izmantošanu augstumā. Pārskata gadā ir izbūvēts ūdensvada un 

kanalizācijas pieslēgums mājai Tālavas ielā 6, Alūksnē, izbūvēti jumta segumi ēkām Vidus 

ielā 4 un Rūpniecības ielā 2, Alūksnē, atjaunota daļa fasādes mājai Pils ielā 60, Alūksnē. 

2018. gadā sabiedrība turpina veikt aprēķinus un maksas par siltumenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju, atkritumu izvešanu, sašķidrinātās naftas gāzi iekasēšanu no iedzīvotājiem. SIA 

“ALŪKSNES NAMI” saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14. pantu, 

noslēgtajiem līgumiem ar AS “SIMONE”, SIA “RŪPE”, SIA “Pilsētvides serviss”, SIA 

“Latvijas propāna gāze” - par sniegtajiem pakalpojumiem ir norēķinājusies tieši dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieku samaksātajā apmērā. Norēķini ar pašvaldību par ūdeni un 

kanalizāciju Malienas pagastā un siltumenerģiju Mālupes pagastā tāpat tiek veikti pēc 

faktiski iekasētajiem iedzīvotāju maksājumiem. 

Pārskata periodā pabeigta daudzdzīvokļu mājas Dārza ielā 27, Alūksnē, siltināšana un 

turpinās mājas Laurencenes ielā 2, Alūksnē, siltināšana saskaņā ar ERAF darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 

“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamajās ēkās” projektu īstenošanu. Notiek 

dokumentu sagatavošana iesniegšanai, lai piesaistītu grantu māju Helēnas ielā 43 un Dārza 

ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

SIA “ALŪKSNES NAMI” 2018. gadā turpināja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 2014. gada 

27. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Ir veikta pagalmu labiekārtošana 

mājām Tirgotāju ielā 16C, Torņa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

 

17.2. Ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana 
 

SIA “RŪPE” nodrošina ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu 

Alūksnes pilsētas un novada teritorijā. 

Uzņēmuma galvenie darbības veidi pārskata periodā bijuši ūdens ieguve, attīrīšana un 

sadale, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, asenizācijas pakalpojumi. Papildus SIA “RŪPE” 

piedāvā ūdensvada un kanalizācijas remonta pakalpojumus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un 

plombēšanas pakalpojumus, kā arī biotualešu nomu. 2018. gadā sabiedrība sāka piedāvāt 

ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumu. 
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Saskaņā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto līgumu par ES fonda 

projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” īstenošanu, pārskata 

gadā pabeigti kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanas būvprojekti, noslēgti  

būvdarbu un būvuzraudzības līgumi un veikta maģistrālo tīklu un pievadu izbūve Merķeļa 

ielā, uzsākta maģistrālo tīklu un pievadu izbūve Krišjāņa Barona un Gulbenes ielās, Alūksnē. 

2018. gada paplašinājās SIA “RŪPE” darbības teritorija. 2018. gada 23. janvārī 

Alūksnes novada dome pieņēma reorganizācijas lēmumu par SIA “IEVEDNE” pievienošanu 

SIA “RŪPE”. Atbilstoši tam, no 2018. gada 1. aprīļa SIA “RŪPE” nodrošina ūdensapgādes 

un kanalizācijas pakalpojumus  Alūksnes novada Jaunannas, Annas un Kalncempju pagastos. 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes lēmumiem, ar 2018. gada 1. novembri SIA 

“RŪPE” pārņēma: Alūksnes novada pašvaldībai piederošās ūdenssaimniecības tehnoloģiskās 

iekārtas Malienas un Liepnas pagastos Alūksnes novadā, kā arī ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklus Rūpniecības ielā 1A, Rijukalna un Vējakalna ielās un Pilssalā, Alūksnē.  

Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai pārskata gadā SIA 

“RŪPE” ir veikusi ieguldījumus pamatlīdzekļos un jauna inventāra iegādē: 

1) izbūvētas ūdens atdzelžošanas stacijas Annas  un Kalncempju pagastos; 

2) veiktas ūdens atdzelžošanas staciju rekonstrukcijas Kolberģī, Jaunalūksnes 

pagastā, un Malienas pagastā; 

3) veikti remontdarbi ūdensvada tīkliem Kalncempju pagastā; 

4) veikts dīzeļģeneratora remonts Jaunannas pagastā; 

5) veikti sūkņu remonti Skolas ielā kanalizācijas sūkņu stacijai un Alūksnes 

attīrīšanas iekārtām; 

6) iegādāta vibrobliete; 

7) iegādāti 2 gaisa pūtēji; 

8) iegādāts jauns portatīvais dators; 

9) iegādāts stacionārais dators ar programmatūru; 

10) iegādāti un uzstādīti 179 jauni C klases ūdens skaitītāji, tajā skaitā 103 skaitītāji 

privātmājās, 59 juridiskām personām, 17 daudzdzīvokļu mājās. 

2018. gadā saņemti izsaukumi un novērstas 23 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas 

tīkla avārijas un 90 avārijas atzaros pie klientiem, izsniegti 92 tehniskie noteikumi, saskaņoti 

79 būvprojekti un 52 topogrāfijas, izsniegtas 12 rakšanas atļaujas un 36 atzinumi par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

Pārskata gadā noslēgti 36 jauni līgumi ar klientiem, pārņemtajos pagastos pārslēgti 

337 līgumi. 2018. gadā sabiedrība papildinājusi savu autoparku ar spectehniku: iegādāta 

lietota automašīna Mercedes BENZ 917  ar kravas cisternu,  jauns kāpurķēžu 

kompaktekskavators Bobcat E32 ar planējamo un diviem rakšanas kausiem, kravas 

pašizgāzējs Mercedes Benz 814. 

Ar mērķi efektīvāk pārvaldīt energoresursus un, izpildot obligātas Energoefektivitātes 

likuma prasības lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, SIA “RŪPE” pārskata periodā ir 

ieviesusi un sertificējusi energopārvaldības sistēmu  atbilstoši starptautiskajam standartam 

LVS NE ISO 50001:2012.  

Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar SIA “SOLLO LV”,  kurš sniedz maksājumu 

pakalpojumus bezkonta naudas pārvedumu veidā ar pārstāvja SIA “MAXIMA Latvija” 

starpniecību, līdz ar to novada iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja  SIA “RŪPE” rēķinus 

apmaksāt SIA “MAXIMA Latvija” veikalu kasēs. 

Analizējot pakalpojumu apjoma izmaiņas, redzams, ka ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem ir tendence pieaugt – ūdens piegāde ir palielinājusies par 14 000 m
3
, 

kanalizācijas pakalpojumi – par 8 000 m
3
.  Realizējot ūdenssaimniecības projektus un veicot 

kapitālieguldījumus, ūdens kvalitāte un pakalpojuma pieejamība uzlabojas un tā veicinās 
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iedzīvotājus pieslēgt savas mājsaimniecības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem.  

  

17.3. Siltumapgādes nodrošināšana 
 

Akciju sabiedrības “SIMONE” pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un 

tirdzniecība Alūksnes pilsētā. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2018. gada 22. marta 

lēmumu Nr.87 un, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegto 

licenci 2018. gada 6. septembrī “Siltumenerģijas pārvadei un sadalei”, ir noteikta darbības 

zona: Alūksnē, Mālupē un Jaunlaicenē. AS “SIMONE” sniedz centralizētās siltumapgādes 

pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm un to 

struktūrvienībām. 

Pārskata gadā AS “SIMONE” uzstādītā kopējā siltuma jauda bija 14 MWh. 

Sabiedrība apkalpo katlu māju Parka ielā 2C, Alūksnē, kur siltumenerģijas ražošanai tiek 

izmantota koksnes šķelda. Katlu mājās Ziemeru ielā 12, Alūksnē, kā arī Mālupē un 

Jaunlaicenē siltumenerģijas ražošanai izmanto granulas. Papildus tiek iepirkta siltumenerģija 

no SIA “4 Plus”, kas nodrošina ar siltumu Merķeļa un Brīvības ielu mikrorajonus. 

Uzņēmums 2018. gadā turpinājis veikt nozīmīgus energoefektivitāti un ražošanas 

darbību veicinošus pasākumus - optimizēti darbības procesi. Parka ielas katlu mājā veikts 

vadības centrāles izbūves darbu nākamais posms - apkures katlam ORION-3H4 pilnveidots 

automātiskās vadības bloks, kas integrēts kopējā vadības centrālē. Lai nodrošinātu efektīvu, 

drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu, katlam KWOK-4,2 MWh un TUV-

5000-P-6.0 veikti ugunsdroša oderējuma atjaunošanas darbi. Pārskata gadā pieslēgti 3 jauni 

objekti pie Alūksnes pilsētas centralizētiem siltumenerģijas tīkliem, ar kopējo apkurināmo 

platību 510 m². 

 

 
56. attēls. Granulu tvertnes (silosa) uzstādīšana Mālupē 

 

Sakarā ar centralizētās siltumapgādes pārņemšanu pagastos, sabiedrības 

pamatkapitālā nodotas Mālupes un Jaunlaicenes pagastu īpašumā esošās siltumtehniskās 

iekārtas. Mālupes pagasta katlu māja un tās iekārtas bija kritiskā stāvoklī, tāpēc sabiedrība 

veica būtiskus finanšu ieguldījumus, demontējot esošās katliekārtas. Uzstādīts jauns dūmenis 

un 2 jauni apkures katli. Jaunlaicenes pagasta katlu mājas iekārtas tiek izmantotas turpmākā 
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ekspluatācijā, nomainot diviem apkures katliem degļus un pārmūrējot ugunsdrošo mūrējumu.  

Kurināmā veids pagastu katlu mājās nomainīts no malkas uz granulām, uzstādītas granulu 

tvertnes (silosi). Siltumenerģijas ražošanas process ir automatizēts un vadāms  attālināti. 

Klientiem 2018. gadā pārdots 20 519 MWh siltumenerģijas, kas, salīdzinot ar 

2017. gadā pārdoto daudzumu, ir par 821 MWh vairāk. Tas skaidrojams ar jaunu objektu 

pieslēgumu un apkalpošanas zonas paplašinājumu.  

AS “SIMONE” pārskata periodā 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 121 objekts 

aprīkots ar attālināto datu pārraidi. 

2019. gadā plānots pārskatīt esošo AS “SIMONE” siltumenerģijas tarifu. 
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18. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA  
 

Pārskata gadā ir bijuši spēkā 12 Alūksnes novada pašvaldības sadarbības dokumenti 

ar partneriem ārvalstīs – Veru un Rouges pašvaldībām, kā arī organizāciju “Igaunijas 

koncerti” Igaunijā, Jonišķu rajona pašvaldību Lietuvā, Krievijas Federācijas Pleskavas 

apgabala Autonomo nekomerciālo organizāciju “Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības 

fonds”, Pečoru, Pleskavas, Ostrovas un Strugi Krasnije rajona administrācijām Krievijā un 

Ļahoviču pašvaldību Baltkrievijā, Vetīnas pašvaldību Vācijā, Eiropas mazo un vidējo 

pašvaldību sadarbības tīklu “Innovation Circle Network”. Jaunas vienošanās un līgumi par 

starptautisko sadarbību pārskata gadā nav noslēgti. 

2018. gadā Alūksnes novada pašvaldība turpinājusi īstenot starptautiskas sadarbības 

projektus. Kopā ar partneriem no Rouges pašvaldības, Tartu Reģionālās Enerģijas aģentūras 

un Vidzemes plānošanas reģiona pārskata gadā noslēdzās Igaunijas-Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC”. 

Tā ietvaros notikušas vairākas pieredzes apmaiņas aktivitātes skolēniem, skolotājiem un 

sabiedrības pārstāvjiem. 

Pārskata gadā pašvaldība kopā ar partneriem no Vidzemes tūrisma asociācijas, 

Vidzemes pašvaldībām un partneriem no Igaunijas piedalījusies projektā “Green 

Railways”/“Zaļie dzelzceļi”, kura mērķis ir bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi 

draudzīgā tūrisma maršrutā. 

Alūksnes novada pašvaldība iesaistījusies ES starpreģionu sadarbības programmā 

URBACT III, kas atbalsta projektus ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. Projekta vadītāja apmeklēja 

projekta  programmas atbalstītā projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana 

mazajās pilsētās” (Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”) partneru 

darba sanāksmes. 
Pašvaldība pārskata gadā turpinājusi  sadarbību ar Somijas Neatkarības cīņu tradīciju 

apvienību, gatavojoties 2019. gada februārī plānotajai Latvijas Neatkarības kara 

dalībniekiem no Somijas veltītās piemiņas vietas atklāšanai pie Alūksnes šaursliežu 

dzelzceļa stacijas. 

2018. gadā Alūksnes novadu apmeklējis Kanādas vēstnieks Latvijā Alēns OSĒRS, 

Olli KANTANENS. 

 

  
57.-58. attēli. 2018. gadā Alūksnes novadā viesojās Somijas vēstnieks Olli KANTANENS un 

Kanādas vēstnieks Alēns OSĒRS 
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19. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība komunikācijai ar sabiedrību izmantojusi 

mājaslapu www.aluksne.lv, laikrakstu “Alūksnes Novada Vēstis”, kontus sociālajos tīklos 

www.facebook.com, www.twitter.com,  www.instagram.com, www.draugiem.lv, 

www.youtube.com. 

Pašvaldība turpinājusi sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, tai skaitā, vietējiem 

laikrakstiem “Alūksnes Ziņas” un “Malienas Ziņas”, Vidzemes televīziju, ziņu aģentūru 

LETA un citiem medijiem. 

Pārskata gadā izdoti 12 pašvaldības laikraksta “Alūksnes Novada Vēstis” numuri. 

Laikraksta tirāža bijusi 8050 eksemplāri, lai nodrošinātu tā pieejamību iespējami lielākam 

mājsaimniecību skaitam novada teritorijā. Pašvaldības laikraksta izplatīšanai novada pagastu 

teritorijā pārskata gadā pašvaldība turpinājusi sadarbību ar VAS “Latvijas pasts”, savukārt 

laikraksta izplatīšana pilsētas teritorijā nodrošināta uz līgumu pamata. Tāpat kā iepriekš, arī 

2018. gadā “Alūksnes Novada Vēstis” bija iespējams lasīt arī pašvaldības interneta mājas 

lapā www.aluksne.lv. 

Turpināts pilnveidot pašvaldības mājaslapu www.aluksne.lv, kam 2017. gadā 

izstrādāta jauna dizaina versija. 

Portālā www.latvija.lv pārskata gadā bijuši pieejami vairāk nekā 120 Alūksnes 

novada pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu apraksti. 

Iedzīvotājiem pārskata gadā bijusi iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes 

deputātiem viņu pieņemšanas laikos. Šī informācija publicēta pašvaldības laikrakstā 

“Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājaslapā www.aluksne.lv, kā arī izvietota 

pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās arī pārskata gadā varēja 

piedalīties interesenti. Ar domes sēžu lēmumiem iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties 

Alūksnes novada pašvaldības kancelejā, kā arī pašvaldības mājas lapā. Pašvaldības laikrakstā 

“Alūksnes Novada Vēstis” publicēts domes sēdēs pieņemto lēmumu apskats, savukārt domes 

sēžu audio ieraksts pieejams pašvaldības mājas lapā. 

Arī 2018. gadā pašvaldība sadarbojusies ar biedrību “Alūksnes nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs”, nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”, organizēta 

Vides konference. Pašvaldības vadība piedalījusies tikšanās ar sabiedrisko organizāciju 

pārstāvjiem, Alūksnē izvietoto valsts iestāžu struktūrvienību vadītājiem. 

 

 
59. attēls. Sadarbībā ar nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”, biedrību 

“Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, Alūksnes lauku partnerību, Alūksnes 

invalīdu biedrību organizēta Vides konference 

 

http://www.aluksne.lv/
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Ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu, pašvaldība pārskata gadā pārtraukusi 

tradīciju ar personīgu apsveikuma kartīti sumināt novada seniorus nozīmīgās dzīves 

jubilejās. Pašvaldība turpinājusi tradīciju īpaši sveikt pirmā un simtā Alūksnes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētā jaundzimušā ģimenes. 

Sadarbībā ar Latvijas biatlona izlases līderi Andreju RASTORGUJEVU, novada 

atpazīstamības veicināšanai 2018. gadā pašvaldība izveidojusi video klipu “Trāpi mērķī – 

brauc uz Alūksni!”, kas tiek izmantots novada reklamēšanai, kā arī demonstrēts pašvaldības 

viesiem reprezentācijas nolūkos. 

2018. gadā pašvaldība piedalījusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Konkursa rezultātā Alūksnes 

novads saņēmis 4 000 EUR naudas balvu, ko paredzēts izmantot bērnu rotaļu laukuma pie 

Alūksnes Jaunās pils labiekārtošanai. 

 

 
60. attēls. Konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība” Alūksnes novada pašvaldība saņēma 

naudas balvu 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu 

vadītāja Sanita ADLERE tika godināta par ieguldījumu nozarē konkursā “Sieviete 

arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2017”. 

Alūksnes novada pašvaldības ieguldījums atbildīgā attieksmē pret vidi 2018. gadā 

novērtēts ar Valsts vides dienesta apbalvojumu “Zaļās izcilības balva”. 

 

 
61. attēls. Alūksnes novada pašvaldība 2018. gadā saņēmusi “Zaļās izcilības balvu” 
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20. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI  
 

Pašvaldības nozīmīgākie pasākumi 2019. gadā ir saistīti ar ES fondu 2014.-

2020. gada plānošanas perioda projektu īstenošanu.  

Turpināsies ERAF līdzfinansētā projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošana. Tiks veikta pārbūve Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusa ēkā un modernizēts mācību aprīkojums. 

Paredzēts pabeigt sadarbības projekta “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” īstenošanu, 

atjaunot Livonijas ordeņa pils Dienvidu torni un izveidot ekspozīciju objektā.  

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā pašvaldība turpinās sadarbības 

partnera statusā īstenot projektu “Zaļie dzelzceļi”, kas vērsts uz tūrisma attīstību, izmantojot 

veco dzelzceļu infrastruktūru. 

Plānots pabeigt būvdarbus projektā “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvajā ēkā, ēkas pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” un 

ēkā izveidot un aprīkot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu klientu apkalpošanas 

centru. 

Tāpat uzņēmējdarbības vides attīstībai plānots pabeigt īstenot projektu “Alūksnes 

pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta”. Projektā tiks veikta Merķeļa, 

Brīvības, Jāņkalna, Uzvaras un Latgales ielu posmu pārbūve, lai uzlabotu piekļuvi pēc 

teritorijas otrai lielākajai industriālajai zonai Alūksnes pilsētā. Paredzēts pabeigt tranzītielas 

Pleskavas ielas pārbūvi Alūksnes pilsētā. 

Plānots uzsākt projekta par veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidi 

īstenošanu un veikt objekta nomas tiesību izsoli komersantiem. 

Tiks pabeigta Izglītības un sporta centra projektēšana. 

No pašvaldības budžeta plānots finansēt Dzirnavu tilta pār Ievednes upi pārbūvi 

Jaunannas pagastā, pašvaldības īpašumu “Gundegas” Jaunannas pagastā un “Krejotava” 

Ziemera pagastā nojaukšanu, Krišjāņa Barona ielas Alūksnē atklātas lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas atjaunošanu, un energoefektīva apgaismojuma izbūvi publiskajās 

teritorijās Alūksnes pilsētā. 

Ar ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansējumu 

2019. gadā paredzēts pabeigt īstenot autoceļu pārbūvi Mārkalnes pagastā un uzsākt 

10 projektu, kas paredz pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 

atjaunošanu Alsviķu, Pededzes, Mārkalnes, Zeltiņu, Ziemera, Kalncempju, Annas, Malienas 

un Ilzenes pagastos īstenošanu. Ar ELFLA līdzfinansējumu kopā pagastos 2019. gadā tiks 

realizēti 5 LEADER projekti, kas paredz dažādu vietējai sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu 

īstenošanu.   

Pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas finanšu līdzekļus (pašvaldības budžets) plānots izlietot teritorijas 

labiekārtošanai pie ģimenes ārsta prakses  un multifunkcionālās sporta halles Liepnas 

pagastā un Liepnas estrādes pārbūves projekta līdzfinansēšanai, remontdarbus un apkures 

sistēmas pilnveidošanu pagasta ēkā Veclaicenē un aizsargājamo ainavu apvidus 

“Veclaicene” (t.sk. Ievas ezera krasta) teritorijas infrastruktūras pilnveidošanu, pašvaldības 

autoceļu remontdarbus Kalncempju pagastā, Ziemeru pamatskolas sporta laukuma pārbūvei. 

Pašvaldības aģentūras “ALJA” projekti saistīti ar zivju resursu pavairošanu Indzera, 

Sudala un Alūksnes ezeros, laivu ielaišanas vietas uzlabošanu Alūksnes ezerā (Ozolu ielā), 

kā arī, pamatojoties uz iepriekšējos gados veiktajām ekoloģiskā stāvokļa izpētēm Alūksnes 

ezera Iekšezera daļā, paredzēts veikt priekšdarbus finansējuma piesaistei ezera tīrīšanas 

darbiem.  
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 2019. gadā plānots izsludināt “Jauniešu biznesa ideju konkursu” uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, popularizēt vietējos amatniekus un mājražotājus “Radīts Alūksnē” Alūksnes 

pilsētas svētku tirdziņā un piedaloties dažāda mēroga izstādēs, veicināt uzņēmēju 

konkurētspēju, paaugstinot uzņēmēju zināšanas par mārketingu, pārdošanu, grāmatvedību un 

uzņēmuma vadību. Plānots izstrādāt vienotu marķējumu novadā radītajai produkcijai un 

pakalpojumiem, kā arī sagaidāma novada infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbībai 

svarīgās zonās, piesaistot jaunas uzņēmēju investīcijas. 

2019. gadā paredzēts turpināt ESF finansētā projekta “Dzīvo vesels Alūksnes 

novadā!” realizēšanu, paplašinot bezmaksas veselības veicināšanas pasākumu (profilaktisku 

un veselību veicinošu aktivitāšu, nodarbību) piedāvājumu dažādām mērķa grupām. 

2019. gadā plānotie veselības veicināšanas pasākumi – vingrošanas nodarbības novada 

teritorijā, nūjošanas nodarbības, sporta aktivitātes Jaunannā, tautas sporta pasākumi 

(skriešanas sacensības, ģimeņu sporta un atpūtas diena, veselības veicināšanas pasākumi 

Malienā u.c.), nometnes bērniem un jauniešiem par veselīgu dzīvesveidu, veselīga uztura 

lekcijas, psihologa lekcijas par tēmu “Stresa mazināšana darba vietā”, mūzikas terapijas 

nodarbības, ūdens vingrošanas nodarbības grūtniecēm, pasākumu cikls “Bērna ienākšana 

ģimenē”, peldēšanas nodarbības skolēniem. Projekta ietvaros plānoti primārās profilakses 

pasākumi – nodarbības stājas uzlabošanai 1. klašu skolēniem un psihologa lekcijas par 

atkarībām 8.-12. klašu skolēniem.  

ESF finansētā projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros paredzēts nodrošināt dzīvesvietā 

kvalitatīvu, ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu piedāvājumu bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem.  

Turpināsies ESF projekts “PROTI un DARI”, kura ietvaros dažādās izglītojošās 

aktivitātēs iespēja piedalīties novada jauniešiem, kuri nestrādā, nemācās, neapgūst arodu un 

nav reģistrējušies kā bezdarbnieki NVA. 

ERAF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai 

Alūksnes novadā” ietvaros plānots izstrādāt būvprojektus ēku Lielā Ezera ielā 11 un Uzvaras 

ielā 1 pārbūvei sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Projekta iesniegumu plānots iesniegt 

Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai līdz 2019. gada 28. jūnijam.  

Plānots turpināt URBACT III programmas projekta “Re-growCity” jeb “Augoša 

pilsēta” aktivitātes, lai īstenotu labās prakses pārnesi no Vācijas pilsētas Altenas mazās 

uzņēmējdarbības stiprināšanai. 

  Plānots pabeigt darbu pie jaunas Alūksnes novada attīstības programmas 2019.- 

2023. 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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21. UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR ALŪKSNES 

NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  

2011.-2017. GADAM ĪSTENOŠANU 
 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. īstenošanu nodrošina Rīcību 

plāna un Investīciju plāna pakāpeniska realizācija. Aktuālās redakcijas pieejamas pašvaldības 

mājaslapā http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/. 

Informāciju par īstenotajiem Investīciju plāna projektiem skatīt sadaļā “Projekti”. 

Papildus Alūksnes novada attīstības programmā 2011.-2017. gadam vidēja termiņa 

mērķu sasniegšanai ir apkopoti atsevišķi izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji, kuri noteikti 

izstrādes gaitā 2010.-2011. gadā. Rādītāji analizēti, pieņemot par bāzi 2010. gada rādītāju un 

tā plānoto sasniedzamo vērtību. 
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1409 1342 1364 1343 1348

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu (statistikas vienību) skaits 

Alūksnes novadā

prognozes tendences līkne
 

1994 2036
1494 1489 1339 1480 1522 1571

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reģistrēto uzņēmumu skaits Alūksnes novadā

prognozes tendences līkne

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bezdarbnieku skaits 1. jūlijā

prognozes tendences līkne

 
62.-64. attēli. Ekonomisko rādītāju salīdzinājums Alūksnes novadā 

 

 

 

 

 

 

http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/
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170

111

166 141,97
115,14

96,73 92,75 110 90,13

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Izglītības iestāžu ēku siltumenerģijas patēriņš,

kWh/kv.m

 
65. attēls. Izglītības iestāžu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 

 

48,70%
59,30%

49,50%50,30% 50,45%
44,01%

57% 55% 51,69%

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

12. klašu vidējais vērtējums valsts pārbaudes darbos

5,86%
5,99% 5,98%

6,19%
5,94%5,94%

6,40%6,30% 6.08%

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

9. klašu vidējā atzīme valsts pārbaudes darbos

 
66.-67. attēls. Izlaiduma klašu vidējā vērtējuma valsts pārbaudes darbos salīdzinājums 
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Alternatīvo sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits

prognozes tendences līkne

 
68. attēls. Alternatīvo sociālo pakalpojnumu saņēmēju skaita salīdzinājums 

   

2965
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1503
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2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaits

prognozes tendences līkne

 
 

69. attēls. Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaita salīdzinājums 
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

prognozes tendences līkne

Klientu lietu skaits, kuriem sniegts sociālā darba pakalpojums

 
70. attēls. Klientu skaita, kas saņēmuši sociālā darba pakalpojumu, salīdzinājums 

 

369
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412 435 419

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

audzēkņu skaits

prognozes tendences līkne
 

71. attēls.  Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu skaita 

salīdzinājums 
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Kultūras pasākumu skaits

prognozes tendences līkne

 
72. attēls. Kultūras pasākumu skaita salīdzinājums 

 

 
73. attēls. Kultūras pasākumu un apmeklētāju skaita salīdzinājums 

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. īstenošanas rezultāti ir saskaņā 

ar Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam izvirzītajiem 

mērķiem. 

 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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74. attēls. Iedzīvotāju skaita un demogrāfiskās slodzes salīdzinājums novadā 
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75. attēls. Teritorijas attīstības līmeņa indeksa salīdzinājums 
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76. attēls. Bezdarba līmeņa salīdzinājums 
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77. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu salīdzinājums uz 1 iedzīvotāju 
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22. PIELIKUMI  
 

Pielikums Nr. 1.  – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Alūksnes novada pašvaldības 

2018. gada finanšu pārskatu (uz 3 lapām). 

Pielikums Nr. 2. – Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmums Nr.139 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” (sēdes 

protokols Nr. 4, 52. punkts) (uz 1 lapas). 
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2. pielikums 

 

 


