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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Alūksnes novada raksturojums  
 

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

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

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

Zeltiņu un Ziemera pagastiem. 

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

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

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

Alūksnes novadā, LV-4301. 

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

datiem, 2020. gada 1. janvārī Alūksnes novadā bija 15 645, bet Alūksnē – 7 289 iedzīvotāji. 

Salīdzinājumam - 2019. gada 1. janvārī Alūksnes novadā bija 16 015, bet Alūksnē – 7 451 

iedzīvotājs. 

 

 
1. attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Alūksnē un novadā 

2020. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

Alūksnes novada iedzīvotāju skaita izmaiņas 2018., 2019. un 2020. 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 2018., 2019., 2020. gada 1. janvārī. 
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2. attēls. Iedzīvotāju skaita salīdzinājums Latvijas reģionālās nozīmes attīstības centru 

pašvaldībās 2018., 2019., 2020. gada 1. janvārī 
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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 2020. 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” (29.10.2020. uz laiku nolicis 

deputāta pilnvaras) 

Jānis ZELTIŅŠ ievēlēts no ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS 

Jana ZILKALNE  ievēlēta no NACIONĀLĀS APVIENĪBAS “VISU LATVIJAI!” 

– “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”  

Jānis SKULTE ievēlēts no partijas “VIENOTĪBA” (29.10.2020. stājies deputāta 

Askolda ZELMEŅA vietā, kurš uz laiku ir nolicis deputāta 

pilnvaras). 

 

2020. 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 (līdz 29.10.2020.), Viola Aija KAPARŠMITE, Ainars 

MELDERS, Jānis ZELTIŅŠ, Jānis SKULTE (no 29.10.2020.); 
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Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā (Aivars FOMINS, Druvis 

MUCENIEKS, Maruta KAULIŅA, Verners KALĒJS, Mārtiņš AUGSTKALNIETIS, Jānis 

ZELTIŅŠ, Jana ZILKALNE). 

 

2020. gadā notikušas: 

 

1) 13 Finanšu komitejas sēdes (izskatīti 228 jautājumi); 

2) 12 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 75 jautājumi); 

3) 12 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 90 jautājumi); 

4) 19 Domes sēdes (pieņemti 343 lēmumi). 

 

2020. gadā pieņemtie saistošie noteikumi: 

 

1) Saistošie noteikumi Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 

2020. gadam”; 

2) Saistošie noteikumi Nr. 2/2020 “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem 

Alūksnes novadā”; 

3) Saistošie noteikumi Nr. 3/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 

24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas 

pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””; 

4) Saistošie noteikumi Nr. 4/2020 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”; 

5) Saistošie noteikumi Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”; 

6) Saistošie noteikumi Nr. 6/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru 

nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”; 

7) Saistošie noteikumi Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Alūksnes novadā”; 

8) Saistošie noteikumi Nr. 8/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 

24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2016 “Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēs””; 

9) Saistošie noteikumi Nr. 9/2020  “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam””; 

10) Saistošie noteikumi Nr. 10/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 

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

11) Saistošie noteikumi Nr. 11/2020 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes 

novadā”; 

12) Saistošie noteikumi Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā”; 

13) Saistošie noteikumi Nr.13/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2019. gada 

26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm””; 

14) Saistošie noteikumi Nr. 14/2020 “Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa noteikšanu Alūksnes novadā”; 

15) Saistošie noteikumi Nr. 15/2020 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada 

pašvaldībā”; 

16) Saistošie noteikumi Nr. 16/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 

26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Alūksnes novadā””; 
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17) Saistošie noteikumi Nr. 17/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam””; 

18) Saistošie noteikumi Nr. 18/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 

22. marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2018 “Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 

nolikums””; 

19) Saistošie noteikumi Nr. 19/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2018. gada 

27. septembra saistošajos noteikumos Nr.13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

nodevām””; 

20) Saistošie noteikumi Nr. 20/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam””; 

21) Saistošie noteikumi Nr. 21/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam””; 

22) Saistošie noteikumi Nr. 22/2020 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada 

teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, 

Alūksnes novadā”; 

23) Saistošie noteikumi Nr. 23/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 

26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm””; 

24) Saistošie noteikumi Nr. 24/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 

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

25) Saistošie noteikumi Nr. 25/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2016. gada 

28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu””; 

26) Saistošie noteikumi Nr. 26/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam””; 

27) Saistošie noteikumi Nr. 27/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 

28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas 

par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs””; 

28) Saistošie noteikumi Nr. 28/2020 Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 

28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un 

apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi””; 

29) Saistošie noteikumi Nr. 29/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 

26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Alūksnes novadā””; 

30) Saistošie noteikumi Nr. 30/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 

2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

budžetu 2020. gadam””. 
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1.3. Komisijas 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldībā darbojās šādas pastāvīgās komisijas: 

Administratīvā komisija, Alūksnes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotāciju no valsts budžeta līdzekļiem sadales komisija, Alūksnes novada vēlēšanu 

komisija, Alūksnes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības 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 33 sēdes, kurās pieņemti lēmumi 197 administratīvo 

pārkāpumu lietās. No 1. jūlija spēku zaudēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss un 

spēkā stājās jauns Administratīvās atbildības likums. Vienlaikus ar šīm izmaiņām tika uzsākts 

darbs Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmā, visā valstī ieviesta programma “E-lieta” ar 

mērķi radīt efektīvu izmeklēšanas un tiesvedības elektronisko procesu, samazinot izmeklēšanas 

un tiesvedības termiņus, kā arī nodrošinot lielāku procesu caurspīdību. Administratīvais process 

notiek elektroniski. 

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu pieņemti 118 lēmumi, no tiem: 

1) 12 lietās piemērots administratīvais sods – brīdinājums; 

2) 23 gadījumos pieņemti lēmumi izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā; 

3) izskatītas 4 lietas gadījumos par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

bērnam, no kurām 3 lietās piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – brīdinājums, vienā 

– uzvedības ierobežojums, uzliekot par pienākumu piedalīties Alūksnes novada Sociālo lietu 

pārvaldes sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmā; 

4) 79 gadījumos piemēroti naudas sodi. 

No visiem šiem lēmumiem 6 tika pārsūdzēti. 

 

Laika posmā no 1. jūlija izskatītas 79 e-lietas, no kurām: 

1) 30 lietās piemērots administratīvais sods – brīdinājums; 

2) 9 gadījumos pieņemti lēmumi izbeigt administratīvā pārkāpuma procesu; 

3) izskatītas 2 lietas gadījumos par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 

bērnam, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – brīdinājums; 

4) 38 gadījumos piemēroti naudas sodi. 

Viens lēmums pārsūdzēts. 

 

2020. gadā sastādīto pārkāpuma lietu skaitā ir šādas lietas: 

1) administratīvo pārkāpumu lietas par zemes apsaimniekošanas pasākumu 

neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos – 30 lietas,  

2) par invazīvo augu sugu izplatības pieļaušanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu 

– 36 lietas; 

3) administratīvo pārkāpumu lietas par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu – 

35 lietas; 

4) par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu – 24 lietas; 

5) par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 21 lieta; 

6) par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos 

alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais 

– 19 lietas; 
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7) par Alūksnes novada saistošo noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu – 4 lietas; 

8) par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem – 3 lietas; 

9) par dzīvesvietas nedeklarēšanu – 3 lietas; 

10) par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu – 2 lietas;  

11) par ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai 

citu speciālo dienestu apzināti nepamatotu izsaukšanu – 2 lietas;  

12) pa 1 lietai ir par būves patvaļīgu būvniecību, par ceļu zemes nodalījuma joslas 

piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes 

nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, par kūlas 

dedzināšanu, par braukšanu pa sējumiem vai stādījumiem ar automobili, traktoru, kombainu 

vai citu mašīnu. 

 

Alūksnes novada vēlēšanu komisija 

 

2020. gadā no 9. janvāra līdz 27. oktobrim ir sasauktas četras komisijas sēdes, kurās 

kopā pieņemti 11 lēmumi. 

 

Vēlēšanu komisija ir pieņēmusi lēmumus šādos darba kārtības jautājumos: 

1) par Centrālās vēlēšanu komisijas izsludinātās 2020. gada parakstu vākšanas tautas 

nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes 

un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” parakstu 

vākšanas procesa (no 16. janvāra līdz 14. februārim) nodrošināšanu pieņemti 6 lēmumi: darba 

laiku noteikšana parakstu vākšanas vietās, parakstu vācēju kandidatūru apstiprināšana, darba 

laiku (grafika) saskaņošana, izbraukumi uz mājām pie vēlētājiem, parakstu ievadītāja 

apstiprināšana, parakstu lapu glabāšanas vietu noteikšana; 

2) par kandidātu saraksta “Partija “Vienotība”” deputātu izmaiņām pašvaldības domes 

sastāvā pieņemti 2 lēmumi: deputāts Askolds Zelmenis uz laiku nolicis deputāta pilnvaras un 

viņa vietā apstiprināts deputāta kandidāts Andis Zariņš, deputāta kandidāts Andis Zariņš 

atteicies pieņemt uzaicinājumu stāties deputāta Askolda Zelmeņa vietā, viņa vietā apstiprināts 

deputāta kandidāts Jānis Skulte; 

3) par vēlēšanu iecirkņu ceļa norāžu izgatavošanu pieņemti 2 lēmumi: jaunu ceļa norāžu 

izgatavošanas izmaksu, materiālu izmantojuma un vizuālā izskata apstiprināšana un cenu 

aptaujas rezultātu apstiprināšana; 

4) par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas izmaiņām pieņemts 1 lēmums: apstiprināti 19 

iecirkņi, nosakot šādas izmaiņas - iecirkņa Nr.294 “Alūksnes pilsētas sākumskola” likvidēšana, 

iecirkņa Nr.303 “Bejas bibliotēka” likvidēšana, iecirkņa Nr.293 “Alūksnes Kultūras centrs” 

atrašanās vietas maiņa uz “Alūksnes pilsētas administratīvā ēka”, iecirkņa Nr.316 “Zeltiņu 

bibliotēka” atrašanās vietas maiņa uz “Zeltiņu pagasta pārvalde”. 

 

Alūksnes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija 

 

2020. gadā komisijas sēdes nav notikušas.  

 

Apstādījumu aizsardzības komisija 

 

Pārskata gadā notikušas 20 sēdes, kurās pieņemti 37 lēmumi, no tiem 1 gadījumā 

izsniegts atteikums koka ciršanai, pārējos gadījumos pieņemti pozitīvi lēmumi. 

 

25 lēmumi pieņemti par koku ciršanu Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā, 12 

lēmumi - par koku ciršanu pārējā novada teritorijā. Saistībā ar būvprojektu realizāciju pieņemti 
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6 lēmumi. 4 gadījumos pieprasīts atlīdzināt zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu 

saistībā ar koku ciršanu.  

 

Dzīvokļu komisija 

 

2020. gadā komisijai bijušas 27 sēdes, kurās pieņemti 247 lēmumi, no tiem: 

1) 131 lēmums pieņemts saistībā ar dzīvojamās telpas īres līgumiem, to pagarināšanu 

vai grozīšanu; 

2) 38 personas atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

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

saņemšanai, no kurām 3 personas iekļautas palīdzības reģistrā pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas izīrēšanā pirmās kārtas personu grupā, 29 personas uzņemtas vispārējā 

kārtībā, 5 personas iekļautas palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas apmaiņai, 1 persona iekļauta 

sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistrā; 

3) 22 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas izīrēšanu; 

4) 24 lēmumi pieņemti sociālo dzīvokļu jautājumos; 

5) 17 gadījumos atteikts atzīt personu par tiesīgu īrēt dzīvojamo telpu un/vai sniegt 

palīdzību; 

6) 13 personas izslēgtas no palīdzības reģistra; 

7) 1 personai sniegta atļauja deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā; 

8) pieņemts lēmums par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu.  

 

Ekspertu komisija 

 

Pārskata periodā komisijai notikušas 2 sēdes, kurās apstiprināta 2020. gada lietu 

nomenklatūra, kā arī veikta pastāvīgi glabājamo un personālsastāva dokumentu atlase tālākai 

glabāšanai, kā arī īslaicīgi (t.sk. līdz 10 gadiem) glabājamo dokumentu atlase iznīcināšanai. 

 

Iepirkuma komisija 

 

2020. gadā notikušas 159 iepirkuma komisijas sēdes. Izsludināti 32 iepirkumi un 

iepirkuma procedūras, kā arī 1 līgums par pārtikas pakām.  

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā izsludināti 10 atklāti konkursi.  

Publisko iepirkumu 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) 8 iepirkumi pakalpojumiem ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR 

bez pievienotās vērtības nodokļa, 

3) 5 piegādes līgumi ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2020. gadā noslēgti 19 līgumi par 

kopējo summu 1 942 725,96 EUR bez PVN. 

 

Īpašumu atsavināšanas komisija 

 

Pārskata gadā notikušas 34 sēdes, pieņemti 192 lēmumi, no kuriem: 

1) ar 52 lēmumiem apstiprināta nosacītā cena atsavināmajam nekustamajam 

īpašumam; 

2) ar 54 lēmumiem apstiprināti nekustamā īpašuma izsoles noteikumi; 
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3) 63 lēmumi pieņemti par īpašumu atsavināšanu, apstiprinot īpašuma (īpašuma 

nomas tiesību) atsavināšanu konkrētai personai; 

4) 14 lēmumi pieņemti par nekustamā īpašuma izsoli, apstiprinot konkrēto personu 

par īpašuma ieguvēju; 

5) 5 lēmumi pieņemti par izsoles rezultātu apstiprināšanu, apstiprinot konkrēto 

personu par īpašuma (īpašuma nomas tiesību) ieguvēju; 

6) 2 izsoles atzītas par nenotikušām; 

7) 1 gadījumā izsoles process apturēts. 

 

Licencēšanas komisija 

  

 2020. gadā komisijai notikusi 31 sēde. Pamatojoties uz komisijas lēmumiem izsniegtas: 

1) 45 atļaujas iebraukšanai ierobežotas satiksmes teritorijās - Pilssalā, Tempļakalna 

parkā un Muižas parkā; 

2) 323 atļaujas izbraukuma tirdzniecībai; 

3) 15 atļaujas pasākumu sarīkošanai publiskās vietās Alūksnes pilsētā; 

4) 3 speciālās atļaujas nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā Alūksnes novada 

ezeros; 

5) 3 licences interešu izglītības apmācības programmai. 

 

Medību koordinācijas komisija 

 

2020. gadā notikušas 2 sēdes, kurās pieņemti 2 lēmumi. Izstrādāta un Alūksnes novada 

domē apstiprināta Alūksnes novada pašvaldības medību tiesību nodošanas kārtība.   

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

 

Pārskata gadā komisijai notikušas 13 sēdes. Kopumā pārskata gadā komisija izvērtējusi 

un konsultējusi 126 izglītojamos. Kopējais izglītojamo skaits, kuriem komisija izsniegusi 

atzinumu par veselības stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības 

programmu īstenošanu 2020. gadā, bija 110. 

 

Tajā skaitā: 

1) speciālās pirmsskolas izglītības programma noteikta 78 bērniem; 

2) speciālās pamatizglītības programma noteikta 25 bērniem; 

3) mainīta speciālās pirmsskolas izglītības programma uz vispārējās pirmsskolas 

izglītības programmu 3 bērniem; 

4) vispārējās vidējās izglītības programma (ar atbalsta pasākumiem) noteikta 1 bērnam; 

5) 3 gadījumos ieteikta ilgstoši un īslaicīgi slimojošo izglītojamo izglītošanās mājās. 

16 gadījumos komisija konsultējusi, bet atzinums par izglītības programmas īstenošanu 

nav izsniegts. 

 

Stipendiju piešķiršanas komisija 

 

Pārskata periodā komisija sasaukta uz 1 sēdi. Pieņemti lēmumi par Alūksnes novada 

pašvaldības stipendiju piešķiršanu diviem medicīnas studiju rezidentiem. 

 

Zemes lietu komisija 

 

2020. gadā notikušas 29 sēdes, kurās kopā pieņemti 285 lēmumi, no kuriem: 

1) 82 lēmumi par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 
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2) 26 lēmumi par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei; 

3) 36 lēmumi par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu; 

4) 62 lēmumi par īpašuma sastāva grozīšanu; 

5) 18 lēmumi par īpašuma nosaukuma/adreses maiņu, piešķiršanu, precizēšanu, 

likvidēšanu; 

6) 17 lēmumi par īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu/maiņu; 

7) 15 lēmumi par īpašumu apvienošanu; 

8) 14 lēmumi par rezerves zemes fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai 

paredzētās zemes vienības piekritību pašvaldībai un nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda; 

9) 8 lēmumi par grozījumu veikšanu iepriekš pieņemtajos lēmumos; 

10) lēmums par uzmērītās platības precizēšanu, kā arī citi lēmumi saistībā ar Zemes 

lietu komisijas kompetencē esošiem jautājumiem. 

 

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;  

8) Plānošanas un attīstības nodaļas.  

 

Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības 

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

strādāja šādas pašvaldības iestādes:  

1) Alsviķu pagasta pārvalde;  

2) Annas pagasta pārvalde;  

3) Ilzenes pagasta pārvalde;  

4) Jaunalūksnes pagasta pārvalde;  

5) Jaunannas pagasta pārvalde;  

6) Jaunlaicenes pagasta pārvalde;  

7) Kalncempju pagasta pārvalde;  

8) Liepnas pagasta pārvalde;  

9) Malienas pagasta pārvalde;  

10) Mālupes pagasta pārvalde;  

11) Mārkalnes pagasta pārvalde;  

12) Pededzes pagasta pārvalde;  

13) Veclaicenes pagasta pārvalde;  

14) Zeltiņu pagasta pārvalde;  

15) Ziemera pagasta pārvalde;  

16) Alūksnes Mākslas skola;  

17) Alūksnes Mūzikas skola;  

18) Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola;  

19) Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs;  

20) Alūksnes pilsētas sākumskola;  

21) Strautiņu pamatskola;  

23) Bejas pamatskola;  

24) Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola;  

26) Malienas pamatskola;  

27) Pededzes pamatskola;  

28) Ziemeru pamatskola;  

30) Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija;  

31) Alūksnes novada vidusskola;  

32) Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola; 

33) Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde 

“Sprīdītis”;  
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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;  

47) Alūksnes novada pašvaldības policija;  

48) Alūksnes novada bāriņtiesa;  

49) Alūksnes Tūrisma informācijas centrs;  

51) Sociālo lietu pārvalde;  

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 
 

No 2020. gada 1. janvāra ir spēkā izmaiņas amatu sarakstos Alūksnes novada pagastu 

pārvaldēs, pašvaldības administrācijā un atsevišķās pašvaldības iestādēs. Izmaiņas saistītas ar 

2019. gadā administrācijā, pagastu pārvaldēs, Alūksnes muzejā un Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

notikušo funkciju auditu, kā rezultātā Alūksnes novada dome 2019. gada 28. novembrī pieņēma 

lēmumu par pagastu pārvalžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu un no pārskata gada 

1. janvāra likvidēja virkni pagastu pārvalžu struktūrvienību, kā arī veica grozījumus domes 

lēmumā par pašvaldības amata vietām. Pārskata gadā tika uzsākts funkciju audits Sociālo lietu 

pārvaldē. 

 

2020. gadā pirmo pilno gadu funkcionēja 2019. gada decembrī atvērtais Alūksnes 

novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pašvaldības 

administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē. Iedzīvotāju ērtībai klientu apkalpošanas centra 

telpās izveidota arī pašvaldības kase. Sakarā ar COVID-19 pandēmijas dēļ noteiktajiem 

ierobežojumiem pārskata gada atsevišķos periodos klientu apkalpošanas centra un kases 

apmeklēšana bija ierobežota. Pārskata gadā pašvaldības pakalpojumu apraksti, tāpat kā 

iepriekš, bija pieejami valsts un pašvaldību vienotajā portālā www.latvija.lv. 

 

Noslēgts inkasācijas līgums, lai nodrošinātu drošu skaidras naudas apgrozījumu. 

Pašvaldības vadībai un darbiniekiem iespēju robežās nodrošināta profesionālā pilnveide 

semināros un kursos. Nodrošināta pašvaldības pārstāvniecība darba grupās normatīvo aktu 

izstrādei. Pašvaldības administrācijā veikta darbinieku aptauja un uzlaboti fiziskie darba vides 

apstākļi. 

 

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3. panta 1. punktu un Valsts kontroles 

2019. gada 5. augusta revīzijas grafiku Nr. 2.4.1-32/2019, Valsts kontrole ir veikusi revīziju 

“Par Latvijas Republikas 2019. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību 

budžetiem”, kuras ietvaros vērtēja pārskata daļu “Uzkrājumi” saistībā ar 2019. gadā spēkā 

stājušos jauno normatīvo regulējumu, kurā paredzēta uzkrājumu aprēķināšana darbinieku 

pēcnodarbinātības labumiem. 

 

http://www.latvija.lv/
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1.6. Iesaiste tiesvedības procesos 
 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas pārziņā 2020. gadā bija 

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

1) 8    civillietās; 

2) 3    administratīvajās lietās; 

3) 1 krimināllietā. 

Sešās civillietās pašvaldība bija pieaicināta kā trešā persona, vienā – kā ieinteresētā 

persona, vienā – kā piedzinēja. Visi civilprocesi bija par personu īpašumtiesībām – juridiska 

fakta konstatēšanu, īpašuma tiesību atzīšanu, nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu. 

Administratīvā procesa lietās – divās pašvaldība bija atbildētājs, vienā – trešā persona. 

Visās no šīm lietām tiesvedība turpināsies 2021. gadā. 

Arī 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) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES ENERĢIJA” – apmaksātais 

pamatkapitāls 3 385 365 EUR (pamatkapitāls palielinājās par 23 800 EUR, salīdzinot ar 

2019. gadu), pēc uzņēmuma darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 2 905 058 EUR;  

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

pamatkapitāls 138 759 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2019. gadu), pēc uzņēmuma darbības 

rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 0 EUR;  

3) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RŪPE” – apmaksātais pamatkapitāls 

3 963 478  EUR (pamatkapitāls palielinājās par 97 010 EUR, salīdzinot ar 2019. gadu), pēc 

uzņēmuma darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 3 555 214 EUR; 

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

vērtība 1 206 637 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2019. gadu), pēc uzņēmuma darbības 

rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 1 507 507 EUR. 

 

 
3. attēls. Pašvaldības pamatkapitāla vērtības izmaiņas kapitālsabiedrībās 
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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 2019. gadu);  

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

200 032 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2019. gadu) pēc uzņēmuma darbības rezultātiem 

pašu kapitāla vērtība ir 145 572 EUR. Alūksnes novada dome ir pieņēmusi lēmumu par 

sabiedrības ar ierobežoto atbildību “AP Kaudzītes” kapitāldaļu atsavināšanu;  

3) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS 

APRŪPES CENTRS” – 681 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2019. gadu).  

 

Pašvaldība 2020. gadā bijusi dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1) biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”;  

2) biedrībā “Latvijas pašvaldību mācību centrs”;  

3) biedrībā “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”;  

4) biedrībā “Latvijas piļu un muižu asociācija”;  

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

6) nodibinājumā “Vidzemes tūrisma asociācija”; 

7) biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”; 

8) biedrībā “Latvijas futbola federācija”; 

9) biedrībā “Latvijas vieglatlētikas savienība”; 

10) Latvijas muzeju biedrībā; 

11) Latvijas Skolu sporta federācijā; 

12) biedrībā “Latvijas basketbola savienība”; 

13) Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā; 

14) biedrībā “Latvijas Džudo federācija”; 

15) Lauku bibliotēku atbalsta biedrībā; 

16) Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālajā biedrībā; 

17) biedrībā “Latvijas mazpulki”; 

18) Latvijas Būvinženieru savienībā”; 

19) Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomē; 

20) Latvijas Tautas Sporta Asociācijā; 

21) biedrībā “Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija”; 

22) biedrībā “Latvijas Klavieru skolotāju asociācija”; 

23) biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”. 
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2. ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU 

DARBĪBAS PĀRSKATS 
 

 Alūksnes novada pašvaldības budžets 2020. gadam tika apstiprināts 2020. gada 

28. janvārī ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 16 – Saistošie noteikumi Nr.1/2020.  

2020. gadā minētajos saistošajos noteikumos izdarīti vairāki grozījumi: 

1) 26.03.2020. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 99, protokols Nr. 4, 

21. punkts – Saistošie noteikumi Nr.9/2020; 

2) 28.05.2020. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 153, protokols Nr. 7, 

23. punkts – Saistošie noteikumi Nr.17/2020; 

3) 25.06.2020. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 184, protokols Nr. 9, 

30. punkts – Saistošie noteikumi Nr.20/2020; 

4) 27.08.2020. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 231, protokols Nr. 12, 

20. punkts – Saistošie noteikumi Nr.21/2020; 

5) 29.10.2020. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 282, protokols Nr. 16, 

23. punkts – Saistošie noteikumi Nr.26/2020; 

6) 28.12.2020. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 343, protokols Nr. 19, 

29. punkts – Saistošie noteikumi Nr.30/2020. 

 

2.1. Pamatbudžets 
 

2.1.1. Ieņēmumu daļa  
  

2020. gada precizētie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 21 930 105 EUR apmērā, faktiski 

ieņēmumi izpildīti 22 652 268 EUR apmērā jeb 103,29% no plānotajiem ieņēmumiem. Plānoto 

izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums gada sākumā 5 168 559 EUR apmērā. Gada 

laikā saņemti aizņēmumi no Valsts kases dažādu projektu finansējumam 1 515 051 EUR 

apmērā. 

 

1. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. gada ieņēmumu izpilde (EUR, %)* 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2020. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2020. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 7 688 474 8 088 686 105,21 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 6 840 201 7 067 236 103,32 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis, kopā 799 600 969 502 121,25 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 603 458 744 570 123,38 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 

būvēm) 146 068 164 456 112,59 

4.1.3.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

mājokļiem) 50 074 60 476 120,77 

5.0.0.0. 

Nodokļi atsevišķām precēm un 

pakalpojumu veidiem, kopā 48 673 51 948 106,73 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 12 807 16 044 125,28 

5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 35 866 35 904 100,11 

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 309 156 421 742 136,42 
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8.0.0.0. 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 12 000 13 463 112,19 

9.0.0.0. 

Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas, kopā 14 565 17 653 121,20 

9.4.0.0. 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 6 945 9 242 133,07 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 7 620 8 411 110,38 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 6 500 14 283 219,74 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 30 542 26 443 86,58 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 245 549 349 900 142,50 

  

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 

KOPĀ 12 876 732 12 913 224 100,28 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atsavināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 16 890 8 904 52,72 

18.6.0.0. 

Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 12 859 842 12 904 320 100,35 

  

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI KOPĀ 159 423 172 268 108,06 

19.2.0.0. 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 159 423 172 268 108,06 

  

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 

KOPĀ 896 320 1 056 348 117,85 

21.1.0.0. 

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu 

palīdzības (projektiem) 12 334 12 334 100,00 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 864 921 1 024 223 118,42 

21.4.0.0. 

Pārējie iepriekš neklasificēti pašu 

ieņēmumi 19 065 19 791 103,81 

  KOPĀ 21 930 105 22 652 268 103,29 

  Atlikums uz gada sākumu 5 168 559 5 168 558 100,00 

  Saņemti aizdevumi no Valsts Kases 1 942 042 1 515 051 78,01 

  PAVISAM KOPĀ 29 040 706 29 335 877 101,02 
*2020. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 

  

Pēc 1. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi 

bez atlikuma un Valsts kases aizdevuma līdzekļiem ir izpildīti. 

4. attēlā ir atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta 

ieņēmumu izpildes struktūra. 
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4. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. gada ieņēmumu izpildes struktūra 

 

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

avotiem ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 43,99% no kopējiem ieņēmumiem. To 

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

apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts 

līdzfinansējums projektu īstenošanai. Nākošie pēc īpatsvara ir nodokļu ieņēmumi – 27,57% no 

kopējiem ieņēmumiem, kuru sastāvā ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem, azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis 

(5. attēls). 

 
*kopš 2020. gada ir iekļauts pamatbudžetā 

5. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu 2019. un 2020. gada 

izpildes un 2021. gada plāna struktūra, EUR 

 

Nodokļu ieņēmumi
27,57%

Nenodokļu 
ieņēmumi

1,44%

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi

3,60%
Valsts budžeta 
transferti, kopā

43,99%

No valsts budžeta 
daļēji finansēto 

atvasināto publisko 
personu un budžeta 
nefinansēto iestāžu 

transferti
0,03%

Pašvaldību  budžetu 
transferti

0,59%

Naudas līdzekļu 
atlikums gada 

sākumā
17,62%

Saņemtie aizdevuma 
līdzekļi no Valsts 

Kases
5,16%

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000

2019. gads (izpilde)

2020. gads (izpilde)

2021. gads (plāns)

2019. gads (izpilde) 2020. gads (izpilde) 2021. gads (plāns)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 7862605 7067236 6250956

Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi

765811 744570 583793

Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām un būvēm

171999 164456 124967

Nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokļiem

64918 60476 51927

Azartspēļu nodoklis 68645 16044 15775

Dabas resursu nodoklis* 0 35904 10000
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Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu ieņēmumu izpilde un 2021. gada 

ieņēmumu plāns ir apkopoti 2. tabulā. 

 

2. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 2019. un 2020. gada 

izpilde un 2021. gada plāns (EUR) 

Rādītājs 

Budžeta izpilde Plāns 

2019. gads 2020. gads 2021. gads 

Nodokļu ieņēmumi kopā 8 933 978 8 088 686 7 037 418 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 343 285 421 742 109 323 

Valsts budžeta transferti kopā 12 512 957 12 913 224 9 717 877 

Pašvaldību budžetu transferti kopā  584 099 172 268 147 993 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā 1 043 072 1 056 348 994 383 

KOPĀ 23 417 391 22 652 268 18 006 994 

Atlikums perioda sākumā 3 700 883 5 168 558 5 681 323 

Valsts Kases aizdevums  5 266 991 1 515 051 1 490 355 

PAVISAM KOPĀ 32 385 265 29 335 877 25 178 672 

 

Pēc 2. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir samazinājušies, īpaši ieņēmumi no 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 2019. gada pašvaldības budžeta transfertu ieņēmumu 

palielinājums skaidrojams ar to, ka, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

12. pantu un Pārejas noteikumu 4. punktu, 2019. gada 31. decembrī no Alūksnes novada 

pašvaldības speciālā budžeta uz pamatbudžetu transfertu veidā tika pārskaitīti autoceļu (ielu) 

fonda un dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikumi 411 566 EUR apmērā. 

 

 Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums atspoguļots 

3. tabulā. 

 

3. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 

2009.-2020. gados (EUR, %) 

Gads 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma uz 

gada sākumu un 

aizņēmumiem), 

LVL 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma uz 

gada sākumu un 

aizņēmumiem), 

EUR 

Bāzes pieaugums                
(pret 2009. gadu) 

Ķēdes pieaugums               
(pret iepriekšējo 

periodu) 

EUR % EUR % 

2009 11 276 387 16 044 853 0 0 0 0 

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

2011 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 
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2018 - 21 893 496 5 848 643 36,45 748 753 3,54 

2019 - 23 417 391 7 426 538 45,95 1 523 895 6,96 

2020 - 22 652 268 6 607 415 41,18 -765 123 -3,27 

 

Analizējot tabulā apkopoto informāciju, var secināt, ka 2020. gadā ir novērojams gada 

ieņēmumu samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu. 

Apstiprinot 2020. gada sākotnējo budžetu, plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas 

līdzekļu atlikums gada sākumā 5 168 559 EUR apmērā, tajā skaitā šādu mērķu realizācijai: 

1) valsts mērķdotācija izglītības pasākumiem (speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes, grupas, internātskola) 2 941 EUR; 

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

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 18 871 EUR; 

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

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 4 596 EUR; 

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

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 471 EUR; 

5) valsts mērķdotācija profesionālās ievirzes (mūzikas un mākslas) izglītības 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 486 EUR; 

6) valsts mērķdotācija asistentu pakalpojuma nodrošināšanai personām ar 

funkcionālajiem traucējumiem 16 034 EUR; 

7) URBACT III 2014.-2020. gada projektam “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes 

pārvarēšana mazajās pilsētās” 11 689 EUR; 

8) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu īstenošanai 60 616 EUR; 

9) sadarbībā ar Aizsardzības ministriju pašvaldības investīciju projektam “Pleskavas 

ielas pārbūves 1. kārta” 221 184 EUR; 

10) valsts dotācija pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanai Alūksnes novadā 361 420 EUR; 

11) dabas resursu likuma ietvaros noteikto funkciju izpildei 33 004 EUR; 

12) Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes uzlabošana 

Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” īstenošanai 733 167 EUR; 

13) līdzfinansējuma nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas sistēmai (2019. gadā noslēgtie līgumi ar izpildes termiņu 2020. gadā) 

nodrošināšanai 20 565 EUR; 

14) Latvijas-Krievijas  pārrobežu sadarbības projekta “630 verstis pilnas sajūtām” 

īstenošanai 16 850 EUR; 

15) ERAF projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai 26 476 EUR; 

16) Latvijas Nacionālā kultūras centra projekta “Tautas mūzikas apdaru un horeogrāfiju 

radīšana koncertam “Malienas mantojums”” īstenošanai 11 000 EUR; 

17) ERASMUS+ programmas projektu īstenošanai (Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Sprīdītis” un Alūksnes novada vidusskola) 31 887 EUR; 

18) ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

īstenošanai 28 309 EUR; 

19) ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai 

30 902 EUR; 

20) ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

33 065 EUR; 

21) Izglītības un sporta centra būvniecības dokumentācijas izstrādei 97 925 EUR; 

22) ERAF projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana” īstenošanai 381 095 EUR; 

23) ESF projekta “Proti un dari” īstenošanai 856 EUR; 
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24) ESF projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” īstenošanai 8 857 EUR; 

25) ESF projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanai 9 893 EUR; 

26) Kases apgrozāmajiem līdzekļiem 125 000 EUR; 

27) Citiem projektiem, mērķiem un aktivitātēm  2 910 465 EUR. 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā saņemtās valsts mērķdotācijas apkopotas 

4. tabulā. 

 

4. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta valsts mērķdotāciju ieņēmumi (EUR) 

Mērķdotācijas veids Saņemts 

2018. gadā 

Saņemts 

2019. gadā 

Saņemts 

2020. gadā 

Mērķdotācija piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu apmācībā 

nodarbināto pedagogu darba 

samaksas un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

(VSAOI) 

267 878 298 390 339 376 

Mērķdotācija interešu izglītības 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

111 449 111 289 117 276 

Mērķdotācija pamata un 

vispārizglītojošo skolu pedagogu 

darba samaksai un VSAOI                                                                                                           

2 022 573 2 004 409 2 162 307 

Mērķdotācija speciālās izglītības 

iestāžu uzturēšanai/speciālās 

izglītības pedagogu darba samaksai 

un VSAOI 

388 902 217 445 187 312 

Mērķdotācija 1.-4. klašu skolēnu 

ēdināšanas nodrošināšanai                                                                                                                                 

131 952 119 208 51 378 

Mērķdotācija profesionālās ievirzes 

sporta skolu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI                                                                                                                                                  

122 599 139 855 172 126 

Mērķdotācija mūzikas un mākslas 

profesionālās ievirzes skolu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI                                                                                                                   

397 810 373 561 341 107 

Valsts finansējums pašvaldības ceļu 

(ielu) uzturēšanas fondam* 

0 0 671 620 

Valsts finansējums ģimnāzijai                                                                                                                                                                            6 796 3 596 1 954 

Valsts mērķdotācija mācību 

literatūras iegādei                                                                                                                                                           

32 554 31 696 31 347 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējums projektiem 

67 961 8 149 0 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums no 

līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem                                                                                                                                                 

0 

 

1 710 

 

1 815 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

finansējums Jaunatnes politikas valsts 

programmai un citiem projektiem                                                                                                                                                             

6 933 

 

1 142 

 

0 
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Mērķdotācija tautas mākslas 

kolektīvu vadītāju atalgojumam un 

VSAOI                                                                                                                                                                         

17 802 17 618 15 880 

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti                                                                                                                                                                

18 049 12 018 18 932 

Kultūras ministrijas finansējums 

projektiem 

11 405 19 385 15 216 

Zivju fonda finansējums projektiem 0 10 896 22 424 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums  

(Latvijas vides aizsardzības fonda 

saistību pārņēmējs) 

0 128 751 0 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums 

valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra uzturēšanai                                                                                                                                       

0 9 660 

 

9 660 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums ES 

projektiem                                                                                                                                                                             

157 835 165 959 

 

200 450 

ELFLA finansējums                                                                                                                                                                                        587 223 719 789 505 242 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras projektu finansējums                                                                                                                                              

2 344 6 485 

 

9 590 

Programmas “Comenius” 

finansējums 

7 326 0 0 

Lauku atbalsta dienesta platību 

maksājumi                                                                                                                                                                

0 411 441 

Nodarbinātības Valsts aģentūras 

finansējums projektiem 

127 264 124 922 127 407 

Valsts izglītības attīstības aģentūras 

finansējums projektiem 

338 866 

 

75 315 30 703 

Nacionālā veselības dienesta 

finansējums feldšeru un vecmāšu 

punktiem                                                                                                                                                                         

50 185 46 833 44 764 

Finansējums sociālās aprūpes centru 

iemītnieku uzturēšanai                                                                                                                                                                                               

8 540 10 440 11 040 

Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansējums projektiem                                                                                                                                                                          

6 959 4 263 30 701 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas 

fonda dotācija 

3 560 801 4 410 619 5 227 804 

Labklājības ministrijas finansējums 91 438 81 866 100 555 

Latvijas Nacionāla kultūras centra 

projektiem 

0 11 000 0 

Aizsardzības ministrijas finansējums 250 000 150 000 0 

Vidzemes plānošanas reģiona 

finansējums projektiem 

12 838 9 041 0 

Satiksmes ministrijas finansējums 515 000 436 000 0 
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Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras finansējums ES projektiem 

2 589 884 2 561 957 2 318 572 

Centrālā vēlēšanu komisija (saeimas 

vēlēšanās/Eiropas Savienības 

parlamenta vēlēšanās) 

43 641 40 602 3 119 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

(Dziesmu un deju svētki) 

25 081 0 0 

Latvijas investīciju un attīstības 

aģentūras finansējums 

0 1 497 1 339 

Valsts izglītības satura centra 

finansējums ES projektiem 

39 115 63 459 49 479 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

finansējums 

32 249 83 721 83 384 

Vidzemes plānošanas reģiona 

finansējums projektiem 

0 0 8 904 

Kopā  12 051 252 12 512 957 12 913 224 

*kopš 2020.gada ir iekļauts pamatbudžetā 

 

 2020. gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus 1 515 051 EUR 

apmērā, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus un Pleskavas ielas, 

Alūksnē, Alūksnes novadā 1. kārtas infrastruktūras investīciju projektu.  

 

 
6. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gadā saņemtie un 2021. gadā plānotie 

aizdevumi 

  

Pēc 6. attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2020. gadā krasi samazinājās 

piesaistīto aizdevuma līdzekļu apjoms, jo Finanšu ministrija ierobežoja  pašvaldību aizņēmumu 

iespējas, liedzot saņemt aizdevumus pārējo investīciju projektu īstenošanai.  

  

EUR 5 266 991

EUR 1 515 051 EUR 1 490 355

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2019. gads 2020. gads 2021. gads
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Alūksnes novada pašvaldības divos gados saņemtie un 2021. gadā plānotie aizdevumi 

apkopoti 5. tabulā. 

5. tabula 

 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. un 2020. gadā saņemtie un 2021. gadā plānotie 

aizdevumi (EUR) 

Mērķis 

Saņemts 

2019. gadā 

Saņemts 

2020. gadā 

Plānots 

saņemt 

2021. gadā 

ELFLA projekts “Alūksnes novada pašvaldības 

autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve” 43 543 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Indrāni-

Blūmji-Gailīši”, “Rijukalns-Vengerski” un 

“Ziemeri-Murati” pārbūve Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā” 100 703 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-

Gotlupi-Nāzupi”1. kārtas pārbūve” (Kalncempju 

pagasts) 66 959 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu 

Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma 

“Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve” novadā” 

(Mārkalnes pagasts) 163 864 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” 0 7 689 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 

atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” 0 17 675 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 43468:03 

atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju 

pagastā” 0 18 325 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 

atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā” 0 44 285 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424961:03 

atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā” 0 61 105 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 

atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” 0 49 502 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526271:30 

un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada 

Zeltiņu pagastā” 0 31 995 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 

atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” 0 16 933 0 
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ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” 0 5 994 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 

atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā” 0 5 787 0 

ERAF projekts “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 

apbūves attīstības 2. kārta” 1 374 261 0 0 

Ceļu infrastruktūras investīciju projekts 

“Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes 

novadā (1. kārta)” 442 920 0 0 

Kohēzijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Alūksnē, 3. kārta” 

(pamatkapitāla palielināšana SIA “RŪPE”) 567 302 0 0 

ERAF projekts “Alūksnes novada administratīvās 

ēkas atjaunošana Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā” 2 182 123 0 0 

LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas 

projekts “630 verstis pilnas sajūtām” 16 383 173 197 77 087 

ERAF projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 308 933 0 0 

ERAF projekts “Alūksnes novada vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

(Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija) 0 821 630 958 697 

Pašvaldības investīciju projekts “Baložu bulvāra 

pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” (COVID-19 

aizdevums) 0 38 569 88 065 

Pašvaldības investīciju projekts “Autoceļa 

“Mālupe-Priednieki” transporta infrastruktūras 

atjaunošana” (COVID-19 aizdevums) 0 21 772 50 800 

Pašvaldības investīciju projekts “Bezkontakta, 

attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana” 

(COVID-19 aizdevums) 0 16 130 37 635 

ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” 0 73 612 75 816 

ERAF projekts “Publiskās infrastruktūras 

uzlabošana Alūksnes novadā” 0 32 064 

0 

 

SAM 9.3.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošana” projekts 

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas 

īstenošanai Alūksnes novadā” 0 78 787 61 684 

Kohēzijas fonda projekts “Zaļo un dārza atkritumu 

kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes 

novadā” 0 0 140 571 

KOPĀ  5 266 991 1 515 051 1 490 355 
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Alūksnes novada pašvaldības 2020. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa Eiropas 

Savienības struktūrfondiem un citiem mērķiem atspoguļots 7. attēlā. 

 

 

 
7. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2020. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa Eiropas 

Savienības struktūrfondiem un citiem mērķiem 

 

 Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumiem ERAF projektu īstenošanai, 

kas ir 66,41% no saņemto aizdevumu kopsummas. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai projektu īstenošanai saņemto aizdevumu īpatsvars veido 17,11% no saņemto 

aizdevumu kopsummas.  

 
2.1.2. Izdevumu daļa 

 

 2020. gada Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālām 

kategorijām tika plānoti 26 307 873 EUR apmērā, faktiski izdevumi izpildīti 21 184 636 EUR 

apmērā jeb 80,53%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai pārskata gadā izlietoti 

2 469 919 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālām kategorijām apkopota 6. tabulā. 

 

6. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2020. gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām (EUR, % pret plānu)* 

Valdības funkcija 

Plāns   

2020. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2020. %  

Vispārējie valdības dienesti 2 212 687 1 871 276 84,57 

Sabiedriskā kārtība un drošība 124 317 95 691 76,97 

Ekonomiskā darbība 2 848 609 2 069 007 72,63 

Vides aizsardzība 93 846 38 152 40,65 

COVID-19 
aizdevumu 

projekti
5,05%

LAT-RUS 
programmas 

projekts
11,43%

ELFLA projekti 
(meliorācijas 

sistēmu 
infrastruktūra 

pagastu 
teritorijās)

17,11%

ERAF projekti
66,41%
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Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 3 604 434 3 197 467 88,71 

Veselība 225 215 106 249 47,18 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 828 942 2 297 671 81,22 

Izglītība 11 399 614 8 980 263 78,78 

Sociālā aizsardzība 2 970 209 2 528 860 85,14 

Kopā  26 307 873 21 184 636 80,53 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 2 607 833 2 469 919 94,71 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas 

līdzekļu atlikums 2020. gada beigās) 125 000 5 681 322 4545,06 
*2020. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 

 

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

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

 

Pamatbudžeta izdevumu galvenais virziens ir izglītība. Izdevumi izglītībai 2020. gadā 

veidoja 8 980 263 EUR jeb 37,96% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Otrā pēc 

finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 2020. gadā ir pašvaldības 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kuras izdevumi bija 3 197 467 EUR jeb 13,52% no 

pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Trešā pēc finansējuma lielākā funkcionālā kategorija 

jeb valdības funkcija 2020. gadā ir sociālā aizsardzība, kuras izdevumi sasniedza 

2 528 860 EUR jeb 10,69% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Iepriekš minēto 

funkcionālo kategoriju izvirzīšanās izdevumu līderos saistīta ar Eiropas Savienības un 

pašvaldības infrastruktūras 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 2020. gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc funkcionālām kategorijām un finansēšanas, bez līdzekļu atlikuma gada beigās 

Vispārējie valdības 
dienesti
7,91%

Sabiedriskā kārtība 
un drošība

0,40%

Ekonomiskā darbība
8,75%

Vides aizsardzība
0,16%

Pašvaldības teritoriju 
un mājokļu 

apsaimniekošana
13,52%

Veselība
0,45%

Atpūta, kultūra un 
reliģija
9,71%

Izglītība
37,96%

Sociālā aizsardzība
10,69%

Aizdevumu 
pamatsummu 

atmaksa
10,44%
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Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 2021. gada 

izdevumu plāns ir apkopoti 7. tabulā. 

7. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. un 2020. gada izdevumu 

izpilde un 2021. gada plāns (EUR) 

Valdības funkcija 

Budžeta izpilde Plāns 

2021. gadam 2019. gads 2020. gads 

Vispārējie valdības dienesti 2 016 349 1 871 276 2 245 782 

Sabiedriskā kārtība un drošība 107 824 95 691 121 197 

Ekonomiskā darbība 4 785 768 2 069 007 2 386 674 

Vides aizsardzība 203 408 38 152 291 994 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 3 282 999 3 197 467 2 513 435 

Veselība 230 955 106 249 82 410 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 943 970 2 297 671 2 093 628 

Izglītība 8 808 344 8 9810 263 10 298 207 

Sociālā aizsardzība 1 989 654 2 528 860 3 251 850 

KOPĀ 24 369 271 21 184 636 23 285 177 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 2 280 134 2 469 919 1 768 495 

Ieguldījums pamatkapitālā 567 302 0 0 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas 

līdzekļu atlikums perioda beigās) 5 168 558 5 681 322 125 000 

PAVISAM KOPĀ 32 385 265 29 335 877 25 178 672 

  

 Pēc 7. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā, vērtējot pēc funkcionālajām 

kategorijām un finansēšanas, pieaugums novērojams funkcionālajās kategorijās izglītība un 

sociālā aizsardzība, kas skaidrojams ar Eiropas Savienības projektu un investīciju projektu 

īstenošanu 2020. gadā.  

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 8. tabulā. 

 

8. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu)  

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

2020. gada 

plāns 

2020. gada 

izpilde 

% pret 

kopsummu 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 18 844 870 15 964 047 84,71 

Atalgojums 8 815 350 8 256 325 93,66 
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Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 2 376 692 2 159 149 90,85 

Komandējumi 70 520 19 466 27,60 

Pakalpojumi 3 839 198 2 534 695 66,02 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2 211 006 1 793 168 81,10 

Izdevumi periodikas iegādei 16 244 15 325 94,34 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 45 748 37 369 81,68 

Procentu izdevumi 7 075 7 074 99,99 

Subsīdijas un dotācijas 145 489 97 064 66,72 

Sociālie pabalsti 689 987 540 547 78,34 

Pašvaldību budžeta transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti 528 486 404 790 76,59 

Starptautiskā sadarbība 99 075 99 075 100,00 

Pamatkapitāla veidošana 7 463 003 5 220 589 69,95 

KOPĀ  26 307 873 21 184 636 80,53 

   

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. gada izdevumu izpildes struktūra pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 9. attēlā. 

 
9. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu pēc 

ekonomiskās klasifikācijas izpildes struktūra 

 

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

pozīcijā “Atalgojums” - 38,97% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu īpatsvara 

ir pamatlīdzekļu izveidošana – 24,64% no izdevumu kopsummas.  

Atalgojums
38,97%

Komandējumi
0,09%

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

obligātās iemaksas un 
sociālā rakstura 

pabalsti un 
kompensācijas

10,19%
Izdevumi periodikas 

iegādei
0,07%

Pakalpojumi
11,96%

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces 

un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000

8,46%

Budžeta iestāžu 
nodokļu maksājumi

0,18%

Sociālie pabalsti
2,55%

Pamatlīdzekļu 
veidošana

24,64%

Procentu izdevumi
0,03%

Subsīdijas un dotācijas
0,46%

Pašvaldību budžeta 
transferti un 

uzturēšanas izdevumu 
transferti

1,91% Starptautiskā 
sadarbība

0,47%
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Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 2021. gada 

plāns apkopots 9. tabulā. 

9. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. un 2020. gada  izdevumu 

izpilde un 2021. gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2021. gadam 2019. gads 2020. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 15 898 877 15 964 047 18 488 297 

Atalgojums 8 088 869 8 256 325 8 379 153 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 2 151 731 2 159 149 2 115 438 

Komandējumi 51 910 19 466 76 577 

Pakalpojumi 2 499 621 2 534 695 4 107 708 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 698 993 1 793 168 2 511 770 

Periodikas iegāde 15 184 15 325 16 938 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 16 021 37 369 34 206 

Procentu izdevumi 4 221 7 074 45 000 

Subsīdijas un dotācijas 216 298 97 064 66 373 

Sociālie pabalsti 565 963 540 547 801 314 

Pašvaldību budžeta transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti 512 449 404 790 333 820 

Starptautiskā sadarbība 77 617 99 075 0 

Pamatkapitāla veidošana 8 470 394 5 220 589 4 795 866 

Kapitālo izdevumu transferti 0 0 1 014 

KOPĀ  24 369 271 21 184 636 23 285 177 

 

 Pēc 9. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, 

kopumā izdevumi ir samazinājušies un to ietekmēja Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 

īstenošana 2019. gadā, kas pēc ekonomiskās klasifikācijas iekļauta pamatlīdzekļu veidošanā. 

 
2.1.3. Aizņēmumi un galvojumi 

 

2020. gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 

2 469 919 EUR apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo gadu 

un 2021. gadam plānoto atspoguļots 10. attēlā. 
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10. attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2019.-

2021. gados, EUR 

  

2020. gada aizņēmumu pamatsummu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

atspoguļota 11. attēlā. 

 
11. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada aizņēmumu atmaksas struktūra pēc 

finansēšanas avota, EUR un procentos 

 

 Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 10. tabulā. 

10. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2020. gada beigās (EUR) 

Mērķis 

A
tm

ak
sa

s 
te

rm
iņ

š 

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Parāds uz 

pārskata gada 

sākumu 

S
am

az
in

āj
u

m
s 

(-
) 

Parāds uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

(Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta) KPFI projekts 

“Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskolā” 

2
0
.0

3
.2

0
2
1
. 

279 551 35 080 -28 064 7 016 

EUR 
2 280 134

EUR 
2 469 919

EUR 
1 768 495

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2019. gads 2020. gads 2021. gads

Atmaksa, 
saņemot ES 

finansējumu par 
projektu 

īstenošanu; 
818850; 33,15%

Atmaksa 
saskaņā ar 

noslēgto līgumu 
nosacījumiem; 

1651069; 
66,85%
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SIA “Rūpe” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

22 807 12 680 -2 536 10 144 

SIA “Rūpe” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība”  

2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

74 997 45 000 -7 500 37 500 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Ieviņas-Laimiņas” 

pārbūve”  2
0
.1

2
.2

0
2
1
. 

159 423 35 352 -17 676 17 676 

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācija 

2
0
.1

2
.2

0
2
0
. 

426 862 35 572 -35 572 0 

SIA “Rūpe” pamatkapitāla 

palielināšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

142 287 64 029 -7 114 56 915 

ERAF projekts “Tranzītceļa 

P43 maršruta rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā”  

2
0
.0

9
.2

0
2
7
. 

1 036 858 515 313 -66 492 448 821 

SIA “Ievedne” 

pamatkapitāla palielināšana 

ERAF projektam 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes novada 

Jaunannas pagasta 

Jaunannā”  

2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

20 521 8 218 -2 054 6 164 

AS “Simone” pamatkapitāla 

palielināšana KF projektam 

“Katlu māju darbības 

optimizācija un 

energoefektivitātes 

paaugstināšana Alūksnē”  

2
0
.1

2
.2

0
3
8
. 

886 357 673 701 -35 458 638 243 
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SIA “Rūpe” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā”  

2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

48 780 24 400 -4 880 19 520 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā” 2
0
.0

3
.2

0
2
1
. 

173 669 21 815 -17 452 4 363 

SIA “Rūpe” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 

2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

73 920 44 352 -7 392 36 960 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļu 

“Auseji-Garjuri” un 

“Garjuri-Lašķi” pārbūve 

Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā”  

2
0
.1

2
.2

0
2
5

. 

207 763 46 208 -23 104 23 104 

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 7 388 -7 388 0 

ELFLA projekts “Ilzenes 

pagasta sporta, interešu 

izglītības un mūžizglītības 

centra “Dailes” 

rekonstrukcija” 2
0
.1

2
.2

0
3
0
. 

175 013 29 052 -2 644 26 408 

ELFLA projekts “Jaunannas 

pagasta tautas nama II 

kārtas rekonstrukcijas un 

pamatlīdzekļu iegāde” 2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

186 649 46 872 -5 208 41 664 

Alūksnes novada 

vidusskolas mācību vides 

uzlabošanas būvprojekta 

izstrāde 2
0
.0

6
.2

0
2
0
. 

42 725 7 136 -7 136 0 
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ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Karvas pagrieziens-

Skujenieki-Dimdinieki-

Čukstu karjers” pārbūve”  2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

315 837 17 776 -17 776 0 

Projekts “Alūksnes Jaunās 

pils pārbūves un 

restaurācijas būvprojekta 

izstrāde”  2
0
.1

2
.2

0
2
0
. 

48 176 17 520 -17 520 0 

Prioritārais investīciju 

projekts “Alūksnes Pilssalas 

stadiona skrejceļa seguma 

rekonstrukcija”  2
0
.1

2
.2

0
2
7
. 

239 705 191 776 -23 972 167 804 

Sporta kompleksa stadiona 

būvniecība Alūksnē 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

476 662 127 005 -31 787 95 218 

SIA “Rūpe” pamatkapitāla 

palielināšana 

2
0
.0

6
.2

0
2
7
. 

395 881 179 917 -23 996 155 921 

Mālupes Saieta nama 

rekonstrukcija I kārta 

2
0
.0

1
.2

0
3
0
. 

383 700 133 738 -13 044 120 694 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā” 

  

2
0
.0

6
.2

0
2
1
. 

237 248 35 772 -23 848 11 924 

ERAF projekts 

“Multifunkcionālas servisa 

ēkas izbūve Pilssalā”  

2
0
.0

6
.2

0
2
9
. 

676 060 489 744 -51 552 438 192 

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācijas pabeigšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

390 930 175 877 -19 550 156 327 
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ERAF projekts “Tranzīta 

maršruta  Pils iela 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā”  2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

1 193 338 405 888 -101 472 304 416 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju 

samazināšanai Malienas 

pirmsskolas izglītības 

iestādē “Mazputniņš”” 2
0
.0

9
.2

0
2
0
. 

129 081 9 336 -9 336 0 

SIA “Rūpe” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Zeltiņu pagasta 

Zeltiņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 

2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

63 946 38 376 -6 396 31 980 

ELFLA projekts “Alūksnes 

novada pašvaldības 

Pededzes pagasta pārvaldes 

autoceļa “Pļevna-

Stuborova” pārbūve”  2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

144 053 34 976 -17 488 17 488 

ERAF projekts 

“Infrastruktūras uzlabošana 

industriālās teritorijas 

attīstībai Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā”  2
0
.1

2
.2

0
3
0
. 

230 338 124 908 -17 844 107 064 

Projekts “Rīgas ielas 

pārbūve Alūksnes pilsētā”  

  

2
0
.1

2
.2

0
2
2

.  94 782 56 880 -18 960 37 920 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju 

samazināšanai Mālupes 

pamatskolas sporta zāles 

ēkā” 2
0
.0

9
.2

0
2
0
. 

120 165 8 694 -8 694 0 

ERAF projekts 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgu 

ielu un Brūža ēkas 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā” 2
0
.1

2
.2

0
4
1
. 

1 722 380 1 354 936 -61 588 1 293 348 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Rūķīši-Gribažas” pārbūves 

1. kārta”  2
0
.0

6
.2

0
2
6
. 

122 658 22 062 -14 708 7 354 
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ELFLA projekts “Ilzenes 

pagasta sporta, interešu 

izglītības un mūžizglītības 

centra “Dailes” 

rekonstrukcijas pabeigšana” 2
0
.1

1
.2

0
2
9
. 

182 128 89 919 -8 995 80 924 

SIA “Rūpe” pamatkapitāla 

palielināšana Kohēzijas 

fonda (KF) projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnē, 2. kārta”  

2
0
.1

2
.2

0
3
2
. 

596 468 387 704 -29 824 357 880 

AS “Simone” pamatkapitāla 

palielināšana KF projektam 

“Siltumtrašu rekonstrukcija 

un jaunu siltumtrašu izbūve 

Alūksnē” īstenošanai 2
0
.0

6
.2

0
3
8
. 

1 472 005 1 089 258 -58 884 1 030 374 

SIA “Ievedne” 

pamatkapitāla palielināšana 

ERAF projektam 

“Ūdenssaimniecības 

attīstība Alūksnes novada 

Jaunannas pagasta 

Jaunannā”  

2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

59 864 23 950 -5 988 17 962 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Alūksnes novada vidusskolā 

un Liepnas vidusskolā”  2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

636 684 194 840 -38 968 155 872 

SIA “Rūpe”  pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes 

novada Alsviķu pagasta 

Alsviķu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 

2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

75 000 45 000 -7 500 37 500 

Alūksnes novada 

pašvaldības ceļu 

infrastruktūras (Lāčplēša, 

Vējakalna un Rijukalna 

ielas pārbūve Alūksnē, t.sk. 

ūdensvada un kanalizācijas 

izbūve Rijukalna ielā un 

ūdensvada izbūve Vējakalna 

ielā, un Torņa ielas Alūksnē 

pārbūve) izbūve 

2
0
.1

2
.2

0
2
7
. 

321 430 257 152 -32 144 225 008 

ERAF projekts “Alūksnes 

pilsētas rūpnieciskās 

apbūves teritorijas attīstība 

1. kārta”  2
0
.1

2
.2

0
2
5
. 

727 970 328 368 -54 728 273 640 
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Valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa investīciju 

projekts “Alūksnes muižas 

parka vēsturisko objektu 

restaurācija un atjaunošana”  2
0
.1

2
.2

0
2
7
. 

226 408 199 232 -24 904 174 328 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta 

(multifunkcionālas 

komunālās mašīnas) iegāde 2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

256 765 183 420 -36 684 146 736 

Alūksnes novada 

pašvaldības investīcija 

valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklī - Alūksnes 

Pilssalas infrastruktūras 

izbūve 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

614 585 545 580 -60 620 484 960 

Projekts “Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

mācību vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde”  2
0
.1

2
.2

0
2
3
. 

124 494 99 600 -24 900 74 700 

ERAF projekts “Gaismas 

ceļš caur gadsimtiem”  

 

  2
0
.1

2
.2

0
3
8
. 

928 294 928 294 -165 132 763 162 

ERAF projekts 

“Aizsargājamo ainavu 

apvidus “Veclaicene” 

infrastruktūras uzlabošana 

antropogēnās slodzes 

mazināšanai un pieejamības 

nodrošināšanai”  

2
0
.1

2
.2

0
3
8
. 

854 697 666 001 -10 641 655 360 

Sociālo iestāžu investīciju 

projekts “Sociālās aprūpes 

centra “Alūksne” filiāles 

“Pīlādži” izveide”  2
0
.1

2
.2

0
3
8
. 

798 614 756 732 -39 828 716 904 

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 55 198 -20 072 35 126 
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ELFLA  projekti 

“Pašvaldības autoceļu 

“Tomsona pagrieziens-

Sebežnieki”, “Brenci-

Sakvārne” un “P41-Cūku 

komplekss” pārbūve 

Malienas pagastā, Alūksnes 

novadā”, “Alūksnes novada 

pašvaldības autoceļa 

“Mālupe-Purmala” 

pārbūve”,  “Pašvaldības 

autoceļa “Dzintari-Cīņa” 

pārbūve Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā”, 

“Pašvaldības autoceļa 

“Indrāni-Blūmji-Gailīši”, 

“Rijukalns-Vengerski” un 

“Ziemeri-Murati” pārbūve 

Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā” 

2
0
.0

6
.2

0
2
7
. 

776 424 355 025 -47 315 307 710 

ERAF projekts “Alūksnes 

novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides 

uzlabošana” īstenošanai 

(Alūksnes novada 

vidusskola) 

2
0
.0

3
.2

0
3
4
. 

360 215 342 228 -24 016 318 212 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” 

pārbūves 1. kārta 

Kalncempju pagastā, 

Alūksnes novadā”  

2
0
.0

6
.2

0
2
7
. 

124 488 124 488 -72 592 51 896 

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 58 656 -19 552 39 104 

Izglītības iestādes 

investīciju projekts 

“Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādes 

“Sprīdītis” ēkas iekšējo 

inženiertīklu pārbūve”  

2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

277 727 249 984 -27 776 222 208 
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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
. 

910 558 910 558 -45 526 865 032 

Projekts “Lietus 

kanalizācijas sistēmas 

izbūve un ielu seguma 

atjaunošana”  2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

177 713 159 948 -17 772 142 176 

Prioritārais investīciju 

projekts “Nekustamā 

īpašuma iegāde Uzvaras ielā 

1, Alūksnē, Alūksnes 

novadā”  2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

130 000 117 000 -13 000 104 000 

Ceļu un to kompleksa 

investīciju projekts 

“Pleskavas ielas pārbūve 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

(2. un 3. kārta)”  2
0
.1

2
.2

0
2
8
. 

364 855 328 392 -36 488 291 904 

ERAF projekts “Alūksnes 

pilsētas rūpnieciskās 

apbūves teritorijas attīstības 

2. kārta”  2
0
.1

2
.2

0
4
2
. 

2 077 339 1 708 174 -363 157 1 345 017 

ERAF projekts 

“Energoefektivitātes 

uzlabošana Alūksnes 

novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā”  2
0
.1

1
.2

0
4
8
. 

2 011 343 2 011 343 -40 728 1 970 615 

Projekts “Pleskavas ielas 

pārbūve Alūksnē, Alūksnes 

novadā (1. kārta)”  

  2
0
.1

2
.2

0
2
9
. 

442 920 442 920 -44 292 398 628 

ELFLA projekts “Alūksnes 

novada pašvaldības autoceļa 

“Mežumuiža-Pakalni- 

Ezīšava-Vecāgas” posma 

“Mežumuiža-Pakalni- 

Ezīšava” pārbūve”  

2
0
.1

2
.2

0
2
9
. 

163 864 163 864 -134 354 29 510 

Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

projekta “630 verstis pilnas 

sajūtām/Sajūtu verstis” 

investīciju daļas īstenošana* 3
0
.1

2
.2

0
3
0
. 

214 788 16 383 0 179 580 
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ERAF projekts 

“Energoefektivitātes 

uzlabošana Alūksnes 

novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā”  2
0
.1

1
.2

0
4
9
. 

340 525 340 525 0 340 525 

ERAF projekts “Alūksnes 

novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides 

izlabošana” (Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija)* 

2
0
.1

2
.2

0
3
6
. 

1 571 003 0 0 821 630 

ELFLA projekti Alūksnes 

novada pašvaldības 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju atjaunošanai 

(10 projekti)* 2
0
.1

2
.2

0
3
0
. 

264 306 0 -206 338 52 952 

ERAF projekts 

“Infrastruktūras risinājumi 

deinstitucionalizācijas 

īstenošanai Alūksnes 

novadā”* 2
0
.1

2
.2

0
3
1
. 

140 471 0 0 78 787 

ERAF projekts 

“Uzņēmējdarbībai 

nozīmīgas infrastruktūras 

attīstība Alūksnes pilsētā” 

(tirgus nosacījumi)* 2
0
.1

2
.2

0
3
1
. 

115 187 0 0 56 744 

ERAF projekts 

“Uzņēmējdarbībai 

nozīmīgas infrastruktūras 

attīstība Alūksnes pilsētā”* 2
0
.1

2
.2

0
3
1
. 

34 241 0 0 16 868 

ERAF projekts “Publiskās 

infrastruktūras uzlabošana 

Alūksnes novadā”* 

  2
0
.0

9
.2

0
2
3
. 

32 064 0 0 32 064 

Projekts “Baložu bulvāra 

pārbūve Alūksnē, Alūksnes 

novadā” (COVID-19 

aizdevums)* 2
0
.1

2
.2

0
3
1
. 

126 634 0 0 38 569 

Projekts “Autoceļa “Mālupe 

– Priednieki” transporta 

infrastruktūras atjaunošana” 

(COVID-19 aizdevums)* 2
0
.1

2
.2

0
3
1
. 

72 572 0 0 21 772 
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Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

projekta “630 verstis pilnas 

sajūtām/Sajūtu verstis” 

investīciju daļas īstenošana* 2
0
.1

2
.2

0
3
0
. 

51 879 0 0 10 000 

Projekts “Bezkontakta 

attālinātās pārvaldības 

sistēmas ieviešana” 

(COVID-19 aizdevums)* 2
0
.1

2
.2

0
2
4
. 

53 765 0 0 16 130 

x x 30 007 120 18 257 085 -2 469 919 17 302 217 

* 2020. gada laikā tika saņemti aizņēmumi vai to daļa  

 

Pēc 10. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2020. gadā pilnībā atmaksāti Valsts 

Kases aizņēmumi šādu projektu īstenošanai: 

1) Alūksnes pilsētas ielu renovācijai; 

2) būvprojekta izstrādei objektam “Alūksnes novada administratīvās ēkas atjaunošana 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā”; 

3) Alūksnes novada vidusskolas mācību vides uzlabošanas būvprojekta izstrādei; 

4) būvprojekta izstrādei Alūksnes Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai; 

5) ELFLA projektam “Pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdinieki-

Čukstu karjers”; 

6) KPFI projektam “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju mazināšanai Malienas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””; 

7) KPFI projektam “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju mazināšanai Mālupes pamatskolas 

sporta zāles ēkā”. 

 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības apkopotas 11. tabulā. 

 

11. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2020. gada beigās (EUR) 
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KF projekts 

“Ūdenssaimniecības 

attīstības attīstība 

Austrumlatvijas upju 
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ERAF projekts 

“Stacionārās veselības 
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ERAF projekti 

“Alūksnes novada 

Zeltiņu pagasta Zeltiņu 

ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība”, Alūksnes 

novada Alsviķu 

pagasta Alsviķu ciema 

ūdenssaimniecības 

attīstība”,  Alūksnes 

novada Alsviķu 

pagasta Strautiņu 

ciema 

ūdenssaimniecības 
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novada Ilzenes pagasta 
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“Radioloģijas nodaļas 

iekārtu modernizācija - 

medicīnas iekārtu 

iegāde un uzstādīšana 

SIA “Alūksnes 

slimnīca”” 

S
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 s
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n
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297 733 

tajā skaitā 

243 903 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa), 

53 830 

(Apes 

novada 

domes 

daļa) 201 238 1766 

 

2.1.4. Jaunās politikas iniciatīvas 
 

 2020. gadā Alūksnes novada dome nav uzsākusi jaunās politikas iniciatīvas.  

 

2.1.5. Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogramma 
 

 Saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.01.2018. noteikumiem Nr.1/2018 “Alūksnes 

novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2018.-2022. gadam” piecu gadu laikā Alūksnes novada pagastu teritoriālo 

vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai tiks piešķirti 600 000 EUR.  

Finansējuma sadalījums pa pagastiem un gadiem apkopots 12. tabulā. 

 

12. tabula 

Finansējuma nodrošinājums Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai 2018.-2022. gados (EUR) 
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Piešķirts 467 500  160 000 0 220 000 87 500 0 

Rezervēts 132 500   0 0 0 132 500 

tajā skaitā        

Alsviķu 

pagasts 40 000 20273 20 000 0 0 20 000 0 

Annas 

pagasts 40 000 0 0 0 34 000 6 000 0 

Ilzenes 

pagasts 40 000 0 18 500 0 21 500 0 0 

Jaunalūksnes 

pagasts 40 000 0 0 0 0 0 40 000 
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Jaunannas 

pagasts 40 000 0 0 0 40 000 0 0 

Jaunlaicenes 

pagasts 40 000 0 40 000 0 0 0 0 

Kalncempju 

pagasts 40 000 0 33 000 0 7 000 0 0 

Liepnas  

pagasts 40 000 0 0 8 254 11 350 20 396 0 

Malienas 

pagasts 40 000 0 0 0 0 0 40 000 

Mālupes 

pagasts 40 000 0 10 000 2 414 27 586 0 0 

Mārkalnes 

pagasts 40 000 0 18 500 -18 500 18 500  21 500 

Pededzes 

pagasts 40 000 8398 20 000 0 20 000 0 0 

Veclaicenes 

pagasts 40 000 0 0 7 832 0 0 32 168 

Zeltiņu 

pagasts 40 000 0 0 0 0 40 000 0 

Ziemera 

pagasts 40 000 0 0 0 40 000 0 0 

Nav iezīmēti 0 0 0 0 64 1 104 -1 168 

Kopā  600 000 28 671 160 000 0 220 000 87 500 132 500 

     

Mērķprogrammas ietvaros līdz 2020. gada 31. decembrim īstenoti šādi projekti: 

1. Alsviķu pagastā: 

“Pašvaldības autoceļa “Alsviķu centra iekšējie ceļi” un “Strautiņi-Jaunpuntuži-

Luki” seguma atjaunošana” - 20 000 EUR; 

2. Annas pagastā:  

“Annas ciema publiskās teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana” - 34 000 EUR; 

3. Ilzenes pagastā: 

3.1. “Līdzfinansējums pašvaldības autoceļu “Liepiņi-Jaunzemi”, “Siveci-

Darbnīcas”, “Darbnīcas-Līvāni” pārbūvei” - 18 500 EUR; 

3.2. “Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema publisko teritoriju apgaismojuma izbūve” - 

21 500 EUR; 

4. Jaunalūksnes pagastā 2018., 2019. un 2020. gadā projektu nav; 

5. Jaunannas pagastā:  

 “Asfalta seguma atjaunošana autoceļa “Jaunanna-Eizentāle” posmam” - 

40 000 EUR; 

6. Jaunlaicenes pagastā: 

Jaunlaicenes pagasta prioritāro projektu īstenošanai - 40 000 EUR; 

7. Kalncempju pagastā: 

7.1. “Līdzfinansējums pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi 1. kārtas 

pārbūvei”  - 33 000 EUR; 

7.2. “Pagasta autoceļu posmu remontdarbi un piekabes iegāde” - 7 000 EUR; 

8. Liepnas pagastā:  

8.1.   “Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve pasākumu kvalitātes 

uzlabošanai” līdzfinansēšanai (projektēšanai, būvdarbu avansam) - 8 254 EUR; 
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8.2.   “Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve pasākumu kvalitātes 

uzlabošanai” līdzfinansēšanai (būvdarbiem) - 11 350 EUR; 

9. Malienas pagastā 2018., 2019. un 2020. gadā projektu nav; 

10. Mālupes pagastā: 

10.1. “Mālupes Saieta nama kāpņu telpas pārbūve” - 10 000 EUR; 

10.2.  “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” 

līdzfinansēšanai (projektēšanai) - 2 414 EUR; 

10.3.  “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” 

līdzfinansēšanai (izbūvei) - 27 586 EUR; 

11. Mārkalnes pagastā: 

līdzfinansējums projektam “Pašvaldības autoceļa “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-

Vecāgas” posma “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve” 18 500 EUR (netika 

izlietots – novirzīts citu pagastu projektu īstenošanai 2019. gadā, atjaunots 

2020. gadā); 

12. Pededzes pagastā:  

12.1. “Pededzes tautas nama un bibliotēkas ēkas Pededzes pagasta “Krustcelēs” 

ziemeļu sienas logu nomaiņa” - 20 000 EUR; 

12.2. “Pededzes tautas nama lielās zāles grīdas seguma nomaiņa” - 20 000 EUR; 

13. Veclaicenes pagastā:  

“Apkures sistēmas pilnveidošana ēkā “Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagastā” 

(daļējais finansējums) - 7 832 EUR; 

14. Zeltiņu pagastā 2018., 2019. un 2020. gadā projektu nav; 

15. Ziemera pagastā:  

“Ziemeru pamatskolas sporta laukuma pārbūve” (daļējais finansējums) - 

40 000 EUR. 

 

2.1.6. COVID-19 izplatības ierobežošanas finansējums 
 

 2020. gads iezīmējās kā gads cīņā ar pandēmiju, ko izraisīja COVID-19 vīrusa izplatība 

visā pasaulē. Lai nodrošinātu COVID-19 izplatīšanās ierobežošanas pasākumu īstenošanu, 

Alūksnes novada dome lēma par līdzekļu piešķiršanu dezinfekcijas līdzekļu iegādei, masku un 

aizsargtērpu iegādei, degvielas iegādei produktu piegādei karantīnā (pašizolācijā) esošiem 

iedzīvotājiem (pēc pieprasījuma) un pārtikas produktu paku (izglītojamajiem) piegādei 

Alūksnes novada pagastu administratīvajā teritorijā, kā arī par līdzekļu piešķiršanu pārtikas 

paku centralizētai nodrošināšanai 2020. gada aprīlī un maijā visiem izglītojamajiem, kam tika 

noteikta attālināta apmācība. 

 

Finansējums dezinfekcijas līdzekļu iegādei, masku un aizsargtērpu iegādei, transporta 

pakalpojumiem inficēto personu transportēšanai no ārstniecības iestādes līdz dzīves vietai, 

degvielas iegādei produktu piegādei karantīnā (pašizolācijā) esošiem iedzīvotājiem (pēc 

pieprasījuma) un pārtikas produktu paku (izglītojamajiem) piegādei Alūksnes novada pagastu 

administratīvajā teritorijā u.c. visām iestādēm un struktūrvienībām tika uzskaitīts 109202 

uzskaites dimensijas kodā. Savukārt finansējums pārtikas paku nodrošināšanai uzskaitīts 

konkrētas izglītības iestādes uzskaites dimensijas kodā. 
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13. tabula 

Ar COVID-19 izplatīšanas ierobežojumu saistīto izdevumu izpilde (EUR) 

Nr.p.k. Pozīcija  2020. gada 

plāns 

Izpilde uz 

31.12.2020. 

% 

1. Dezinfekcijas līdzekļu, masku un 

aizsargtērpu, degvielas iegāde produktu 

piegādei karantīnā (pašizolācijā) esošiem 

iedzīvotājiem (pēc pieprasījuma) un 

pārtikas produktu paku (izglītojamajiem) 

piegāde Alūksnes novada pagastu 

administratīvajā teritorijā 

30 000 24 202 80,67 

2. Pārtikas paku centralizētai nodrošināšanai 

2020. gada aprīlī un maijā 

70 805 62 842 88,75 

Kopā 100 805 87 044 86,35 

 

Ar COVID-19 izplatīšanās ierobežojumu saistīto izdevumu struktūra atspoguļota 

12. attēlā. 

 

 
12. attēls. Ar COVID-19 izplatīšanās ierobežojumu saistīto izdevumu struktūra 2020. gadā 

 

Pēc 12. attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka vislielākais izdevumu īpatsvars 

ir pārtikas paku nodrošinājumam izglītojamajiem 78,25% no COVID-19 izplatīšanas 

ierobežošanas izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu īpatsvara ir izdevumi 

dezinfekcijas līdzekļiem un aizsargmaskām – 16,64% no COVID-19 izplatīšanas ierobežošanas 

izdevumu kopsummas.  

 

2.2. Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi) 
 

2.2.1. Ieņēmumu daļa 
 

2020. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumi tika plānoti 1 972 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 1 971 EUR jeb 99,95%. 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2020. gada sākumā 23 172 EUR 

apmērā. 

Transporta 
pakalpojumi

0,28%

Attālināta darba 
nodrošinājums

0,13%

Informācijas 
nodrošināšana 

0,14%

Inventārs
1,52%

Spectērpi
2,62%

Degviela
0,20%

Dezinfekcijas līdzekļi, 
aizsargmaskas

16,64%

Pārtikas pakas 
izglītojamajiem

78,25%

Citi izdevumi, kopā
0,23%
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14. tabula  

Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieņēmumu izpilde (EUR, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 

2020. gadam 

Izpilde 

31.12.2020. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no juridiskajām personām 400 400 100,00 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no fiziskajām personām 1 572 1 571 99,94 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 1 972 1 971 99,95 

 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 23 172 23 173 100,00 

Pavisam kopā 25 144 25 144 100,00 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumu struktūra atspoguļota 13. attēlā. 

 
13. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieņēmumu struktūra 

  

 Pēc 13. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2020. gadā dāsnāki ziedotāji bija 

fiziskās personas, kuru ziedojumu īpatsvars veido 6,25% no 2020. gadā pieejamiem 

ziedojumiem.  

  

Juridisku personu 
ziedojumi un 

dāvinājumi 1,59%

Fizisko personu 
ziedojumi un 

dāvinājumi 6,25%

Līdzekļu atlikums 
gada sākumā

92,16%
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Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) divu gadu 

ieņēmumu izpilde un 2021. gada ieņēmumu plāns apkopots 15. tabulā. 

 

15. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi)  

2019. un 2020. gada ieņēmumu izpilde un 2021. gada ieņēmumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2020. gadam 2019. gads 2020. gads 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 0 400 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 2 646 1 571 0 

Kopā  2 646 1 971 0 

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām 21 758 23 173 14 846 

Pavisam kopā 24 404 25 144 14 46 

 

2.2.2. Izdevumu daļa 
  

 2020. gadā saņemtie ziedojumi tika izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķiem un sagrupēti 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada speciālā 

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

 
14. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) izdevumu izpildes pēc funkcionālajām kategorijām struktūra 

 

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

teritoriju apsaimniekošanai (Alūksnes Lielo kapu teritorijas apsaimniekošana, bankas 

pakalpojumi par konta apkalpošanu un Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna 

izstrāde) – 96,12%. 

  

Teritoriju un 
mājokļu 

apsaimniekošana
96,12%

Atpūta, kultūra un 
reliģija
1,94%

Sociālā aizsardzība
1,94%



50 

 

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

izdevumu izpilde un 2021. gada izdevumu plāns pēc funkcionālām kategorijām apkopots 

16. tabulā. 

 

16. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi)  

2019. un 2020. gada izdevumu izpilde un 2021. gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2021. gadam 2019. gads 2020. gads 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1 216 9 898 7 483 

Atpūta, kultūra un reliģija 15 200 4 760 

Izglītība 0 0 2 403 

Sociālā aizsardzība 0 200 200 

Kopā  1 231 10 298 14 846 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 23 173 14 846 0 

Pavisam kopā 24 404 25 144 0 
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3. PERSONĀLS 
 

Uz 2020. gada 31. decembri kopējais Alūksnes novada pašvaldības iestādēs nodarbināto 

skaits bija 1067 darbinieki, kas ir par 13 mazāk nekā gadu iepriekš. 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijā pārskata gadā bija tāds pats amata vietu 

skaits kā iepriekšējā gadā - 60. 2020. gadā pašvaldības administrācijā bija nodarbinātas 

46 sievietes un 14 vīrieši. 

50 darbiniekiem administrācijā ir augstākā izglītība, tajā skaitā 12 maģistri, savukārt 10 

darbiniekiem vidējā izglītība. 

 

 
15. attēls. Administrācijā nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām 

 

  

5

20

10

25

20-30 gadi 31-40 gadi 41-50 gadi virs 50 gadiem
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4. NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI 
 

Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība 2020. gada beigās 

bija 47 808 108 EUR, tajā skaitā: 

1) SIA “ALŪKSNES NAMI” turējumā nodotās ēkas un būves – 420 449 EUR; 

2) dzīvojamās ēkas – 12 142 EUR; 

3) nedzīvojamās ēkas – 19 582 061 EUR; 

4) transporta būves – 16 355 955 EUR; 

5) zeme – 4 080 582 EUR; 

6) inženierbūves – 6 052 657 EUR; 

7) pārējais nekustamais īpašums – 1 304 262 EUR.  

 

16. attēls. Pašvaldības nekustamo īpašumu bilances salīdzinājums 2020. gadā un iepriekšējos 

divos gados (EUR) 

 

Pārskata gadā Zemesgrāmatā reģistrēti šādi Alūksnes novada pašvaldības īpašumi: 

 

Zemes īpašumi: 

 

1) Malienas iela, Alūksnē; 

2) Gulbenes iela, Alūksnē;  

3) Kārļa iela, Alūksnē; 

4) Krišjāņa Barona iela 3, 

Alūksnē; 

5) Cielavu iela 9, Alūksnē; 

6) Tālavas iela 5, Alūksnē; 

7) Ozolu iela 6, Alūksnē; 

8) Ezera iela 1A, Alūksnē; 

9) Gulbenes iela 2, Alūksnē; 

10)  Vītolu iela 4, Alūksnē; 

11) “Purs”, Alsviķu pagastā; 

12) “Mazburtnieki”, Alsviķu 

pagastā; 

13) “Pullans 147”, Alsviķu 

pagastā; 

14) “Pullans 166”, Alsviķu 

pagastā; 

15) “Pullans 216”, Alsviķu 

pagastā; 

16) “Laukmala”, Alsviķu pagastā; 

17) “Kalnacīrulīši”, Alsviķu 

pagastā; 

18) “Jaunviesturi”, Alsviķu 

pagastā; 
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2018. gadā 416407 6635 17548326 13638525 3709114 3790902 1412305

2019. gadā 398498 13033 19608933 16897746 4079716 5474718 1306325
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19) “Ezerkraujas”, Alsviķu 

pagastā; 

20) “Stūrīši”, Annas pagastā; 

21) “Vecgrēveles”, Annas 

pagastā; 

22) “Salnas”, Ilzenes pagastā; 

23) “Gāzītes”, Jaunlaicenes 

pagastā; 

24) “Mežvidi”, Jaunlaicenes 

pagastā; 

25) “Jaunmežvidi”, Jaunlaicenes 

pagastā; 

26) “Liepu iela 2”, Jaunannas 

pagastā; 

27) “Retāji”, Jaunalūksnes 

pagastā; 

28) “Jaunciems”, Jaunalūksnes 

pagastā; 

29) “Jaunaitiņas”, Jaunalūksnes 

pagastā; 

30) “Kolberģis 11”, Jaunalūksnes 

pagastā; 

31) “Malienas”, Malienas 

pagastā; 

32) “Jaundzelmes”, Malienas 

pagastā; 

33) “Mežāres”, Mālupes pagastā; 

34)  “Pūcītes”, Pededzes pagastā; 

35) “Skaras”, Veclaicenes 

pagastā; 

36) “Dzelmes”, Veclaicenes 

pagastā; 

37) “Drusku Ferma”, Veclaicenes 

pagastā; 

38) “Pērles 8”, Veclaicenes 

pagastā; 

39) “Pērles 8”, Veclaicenes 

pagastā; 

40) “Grauzdiņi”, Veclaicenes 

pagastā; 

41) “Zelmeņi”, Zeltiņu pagastā; 

42) “Lejas Kundrāti”, Zeltiņu 

pagastā; 

43) “Pārlīči”, Zeltiņu pagastā; 

44) “Silavas”, Ziemera pagastā; 

45) “Skalbes”, Ziemera pagastā. 

 

Dzīvokļu īpašumi: 

 

1) Laurencenes iela 4-34, Alūksnē; 

2) Apes iela 4K-2-41, Alūksnē; 

3) Apes iela 6-33, Alūksnē; 

4) “Straumes”-2, Zeltiņu pagastā; 

5) “Centra 1”-9, Jaunannas pagastā; 

6) “Brenci 11”-23, Malienas pagastā. 
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5. BŪVNIECĪBA 
 

Alūksnes novada teritorijā 2020. gadā pieņemti 500 lēmumi par būvju būvniecību 

(dzīvojamās mājas, ražošanas ēkas, palīgēkas, labiekārtojumi, dīķi, inženiertīklu pievadi, 

lietošanas veida maiņa bez pārbūves u.c.). 

 

17. tabula 

Būvvaldes pieņemto lēmumu skaits 2020. gadā 

Stadija Apliecinājuma kartes un 

Paskaidrojuma raksti 

Būvatļaujas 

Iecere 138 63 

Būvdarbu uzsākšana 117 52 

Būvdarbu pabeigšana 115 59 

 

Tajā skaitā: pieņemti 4 lēmumi par vidi degradējošām būvēm, 11 gadījumos būvniecība 

atteikta, izsniegtas 63 būvatļaujas. 

 

 
17. attēls. Izsniegto būvatļauju skaits 2020. gadā 

 

2020. gadā ekspluatācijā pieņemti 59 objekti, tajā skaitā: 

1) 15 dzīvojamās ēkas par 560 463,37 EUR; 

2) 5 palīgēkas par 553 992,77 EUR; 

3) 6 publiskas ēkas par 777 981,10 EUR; 

4) 32 inženierbūves par 3 778 886,55 EUR; 

5) 1 ražošanas būve par 130 000,00 EUR. 

 

Lielākie 2020. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti 

 

1) Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pārbūve, Pilssalas ielā 5, Alūksnē, pasūtītājs 

– Alūksnes novada pašvaldība; 

2) Pleskavas ielas pārbūve, 1. kārta, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība; 

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

novada pašvaldība; 

4) pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju atjaunošana 

Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Malienas, Annas, Kalncempju, Mārkalnes, Ziemera, Pededzes 

pagastos, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 
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5) ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana Gulbenes ielas posmā Alūksnē, 

pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 

6) pašvaldības autoceļa “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma 

“Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, pasūtītājs – 

Alūksnes novada pašvaldība; 

7) tehnikas novietne, Dzirnavu ielā 5, Alūksnē, pasūtītājs – Nodrošinājuma valsts 

aģentūra; 

8) produkcijas pārkraušanas nojume, “Galdusalās 1”, Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā, pasūtītājs – SIA “JI tehnoloģijas”. 



56 

 

6. TERITORIJAS PLĀNOŠANA UN ATTĪSTĪBA 

6.1. Investīcijas teritorijas attīstībā 
 

 Ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI) Alūksnes novada uzņēmumu pamatkapitālā 

2020. gadā sastāda 1 188 005,91 EUR, kas ir par 13% mazāk nekā 2019. gadā. 

Lielākais investīciju apjoms uzkrāts no Dānijas Karalistes (53%), Igaunijas Republikas 

(37%), Vācijas Federatīvās Republikas (5%) un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās 

Karalistes (1%). Lielākos ieguldījumus saņēmušās nozares (atbilstoši NACE kodam) - 

graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, citi kreditēšanas 

pakalpojumi, darba apģērbu ražošana, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, dzērienu 

vairumtirdzniecība (LURSOFT statistikas dati). 

 

Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes dati liecina, ka 2020. gadā Alūksnes novadā 

ekspluatācijā pieņemti 59 objekti par summu 5 801 230 EUR, t.sk. privātajā sektorā – 18 būves 

par 706 461 EUR, juridiskajām personām – 22 objekti par summu 2 831 477 EUR, bet 

pašvaldība 2020. gadā ekspluatācijā nodevusi 19 objektus par summu 2 263 292 EUR. 

 

 
18. attēls. Ekspluatācijā nodoto būvju vērtības salīdzinājums 2020. gadā un 

iepriekšējos divos gados (EUR) 

 

Lielākie pašvaldības infrastruktūras ieguvumi 2020. gadā ir uzņēmējdarbības attīstībai 

veiktās pašvaldības autoceļu pārbūves Mārkalnes un Ziemera pagastos (kopā 6,74 km), 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorāciju sistēmu pārbūves Alsviķu, Annas, Kalncempju, 

Ilzenes, Malienas, Mārkalnes, Pededzes, Ziemera un Zeltiņu pagastos (kopā 12,678 km), 

izbūvēta ūdenssaimniecības infrastruktūra Gulbenes ielā, Alūksnē. Publisko teritoriju attīstībai 

pārbūvēts Pleskavas ielas posms 0,933 km, uzlabota satiksmes drošība Torņa ielā, pārbūvēta 

estrāde Liepnas pagastā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai pārbūvēta Alūksnes stacijas 

ēka. SIA “Rūpe” Alūksnes pilsētā veikusi ūdensvada pievada izbūvi no Glika ielas 10 līdz 

Purva ielai 0,413 km garumā. 

 

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

darbus 5,3 km garumā, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” atjaunojusi 

16,146 km meliorācijas objektus – ūdensnotekas Apšupīte un Igrīve, VAS “Latvijas Valsts 
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radio un televīzijas centrs” novada teritorijā izbūvējusi 2,696 km optiskos tīklus, 

Nodrošinājuma valsts aģentūra - tehnikas novietni Dzirnavu ielā 5, Alūksnē. 

 
6.2. Attīstības plānošanas dokumenti 

 

Saistībā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi Alūksnes novada 

pašvaldība 2020. gadā veikusi šādas darbības: 

1) 2020. gada 26. martā pieņemts domes lēmums par lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā un 29. oktobrī 

pieņemts lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. 

Lokālplānojuma teritorijas platība – 1,18 ha. Teritorijā primāri plānots attīstīt doktorātu, lai 

nodrošinātu veselības pakalpojumus Alūksnes novada iedzīvotājiem. Visai lokālplānojuma 

teritorijai noteikta Publiskās apbūves teritorijas funkcionālā zona. Lokālplānojuma īstenošanu 

nekustamajā īpašumā Pils ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija atļāvusi piemērot no 2021. gada 15. janvāra; 

2) 2020. gada 29. oktobrī pieņemts domes lēmums par Alūksnes novada Teritorijas 

plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu izstrādi. Grozījumi paredzēti Teritorijas plānojuma 

Apbūves noteikumos; 

3) 2020. gada 25. jūnijā pieņemts domes lēmums par Alūksnes novada attīstības 

programmas 2021.-2027. gadam izstrādi, vienlaikus paredzot 2017. gada 23. marta lēmuma par 

Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādes uzsākšanas atcelšanu. 

2020. gada 27. februārī ar domes lēmumu tika apstiprināts Alūksnes novada attīstības 

programmas Investīciju plāns 2015.-2020. gadam un 28.08.2020. plāns tika aktualizēts.   

Plānošanas dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā 

“Dokumenti”, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 

https://geolatvija.lv/geo/tapis. 

  

http://www.aluksne.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis
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7. PROJEKTI 
 

Alūksnē un novadā 

 

“Publiskās infrastruktūras uzlabošana Alūksnes novadā” 

 

Projekts īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrā kārta ietvaros. 

Projekta mērķis: veicināt privātās investīcijas komercdarbībā, izveidojot publisko 

ūdensvada un sadzīves kanalizācijas infrastruktūru, kas nepieciešama sekmīgai vietējo 

komersantu uzņēmējdarbības paplašināšanai un pakalpojumu sektora attīstībai. 

Galvenās projekta aktivitātes: ūdenssaimniecības infrastruktūras (ūdensvada un 

kanalizācijas) izbūve Gulbenes ielā un tai piegulošajā teritorijā paveiktas pārskata gadā. 

Projekta ieviešanas rezultātā tiks sasniegtas atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu 

nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 150 000 EUR 

apmērā un izveidota 1 jauna darba vieta. 

Projekta kopējās izmaksas ir 106 791,10 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 

75 111,86 EUR un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3 976,51 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 16 533,13 EUR un neattiecināmās izmaksas 11 169,60 EUR. 

 

 
19. attēls. Gulbenes ielā veikta ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve 

 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” 

 

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros. 

Projekta mērķis: attīstīt komercdarbību, radot jaunas darbavietas un revitalizējot 

degradēto teritoriju Alūksnes pilsētas lielākās rūpnieciskās apbūves zonā, izveidojot tajā 

komercdarbībai piemērotu infrastruktūru. Plānots izveidot industriālo laukumu ar 

nepieciešamajiem inženierkomunikāciju - ūdenssaimniecības infrastruktūras, centralizētās 

siltumapgādes sistēmas atzara un elektroenerģijas pieslēgumu izbūvi. Projekta ieviešanas 

https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2020/08/IMG_4219-Large-1.jpg
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rezultātā tiks atjaunota degradētā teritorija 1,11424 ha platībā, izveidotas vismaz 3 jaunas darba 

vietas un piesaistītas investīcijas 389 800 EUR apmērā. 

Pārskata gadā uzsākti projektā plānotie darbi, atlikušie darbi, kas saistīti ar 

apgaismojuma un elektroapgādes tīkliem, elektronisko sakaru tīkliem un labiekārtošanu, tiks 

paveikti pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 2021. gada vasarā. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 

tiks rīkota nomas tiesību izsole. 

Projekta kopējās izmaksas ir 629 252,29 EUR, attiecināmās izmaksas ir 

623 952,79 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 75,73% – 472 533,08 EUR. 

 

 
20. attēls. Rūpniecības ielas industriālās teritorijas izveides otrās kārtas un teritorijas 

ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas būvdarbu process 

 
 

“Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 

  

Pārskata gadā noslēdzās Alūksnes novada pašvaldības sadarbībā ar Gulbenes un 

Cesvaines novadu pašvaldībām un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi īstenotais projekts 

“Gaismas ceļš caur gadsimtiem” Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu līdzekļu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības 

resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 

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

Projekta mērķis: 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, saglabājot to kultūrvēsturisko 

vērtību un izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un inovatīvus 

pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai. 

Pārskata gadā Alūksnes novadā noslēdzās projektā paredzētā Alūksnes viduslaiku pils 

Dienvidu torņa pārbūve. 

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. 

 

https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2020/08/IMG_3711-kopija-1.jpg
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21.-22. attēli. Pārskata gadā noslēdzās Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa 

pārbūve 

 
 

“Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

 

Projekta mērķis: 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. 

Pārskata gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā uzsākti būvdarbi Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā, piegādāta neliela daļa informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma (40 portatīvie datori) un mācību klasēm paredzētās 

ergonomiskās mēbeles (galdi, krēsli, skapji). Gatavoti nepieciešamie dokumenti projektā 

paredzētā aprīkojuma, dabaszinātņu sensoru un to komplektu un mēbeļu iepirkuma veikšanai. 

Galvenās projekta aktivitātes Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā: 

1) ergonomiskas mācību vides izveide, kas ietver 7.-9. klašu korpusa pilna apjoma 

pārbūvi un ergonomiska aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu; 

2) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma 

iegāde; 

3) dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana; 

4) sporta aprīkojuma iegāde; 

5) internāta daļēja atjaunošana; 

6) Alūksnes novada metodiskā centra attīstība. 

Projekta kopējais budžets ir 5 344 500,00 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējums 2 325 582,00 EUR, valsts budžeta dotācija 864 123,26 EUR, Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējums 2 154 794,74 EUR, t.sk. neattiecināmās izmaksas. 
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23 .attēls. Pārskata gadā sākti būvdarbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunāko 

klašu korpusā 

 
 

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” 

  

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 

vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. 

Projekta mērķis: sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un 

attīstība Alūksnes novadā. 

Galvenās projekta darbības mērķa sasniegšanai: 

1) daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Uzvaras ielā 1, Alūksnē - 

deinstitucionalizācijas īstenošanai ēkā tiks izvietots dienas aprūpes centrs un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes 

centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī ēkā 

atradīsies Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde. Pārskata gadā uzsākta ēkas pārbūve; 

2) grupu dzīvokļu izveide moduļu mājā Kārklu ielā 5, Alūksnē. Moduļu mājā tiks 

izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar maksimālo 

vietu skaitu – 16. 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 307 036,18 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 

666 145,32  EUR, valsts budžeta finansējums 89 845,84 EUR un valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām 32 155,47 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 328 648,08 EUR un neattiecināmās 

izmaksas 190 241,47 EUR. 

 
“Dzīvo vesels Alūksnes novadā” 

 

Projekts tiek 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 
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iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei” no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 

Pārskata gadā notikušas bezmaksas nodarbības par stresa mazināšanu darba vietā, ūdens 

vingrošanas nodarbības grūtniecēm un vingrošanas nodarbības Alūksnes novada iedzīvotājiem 

– vingrošana cilvēkiem vecumā no 54 gadiem, aerobika, steps un intervālie treniņi, pilates, joga, 

vingrošana. Sākoties COVID-19 pandēmijas rezultātā noteiktajiem ierobežojumiem, 

vingrošanas nodarbības no klātienes pārceltas un notikušas attālināti, izmantojot dažādas 

tiešsaistes platformas. 

Projekta kopējās izmaksas ir 332 562 EUR, tai skaitā ESF finansējums 

282 677,70  EUR un valsts budžeta finansējums 49 884,30 EUR. Pārskata periodā veikto 

aktivitāšu kopējās izmaksas ir 14 190,80 EUR. 

 

 
 

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

Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”) 

  

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība turpināja īstenot Eiropas Savienības 

starpreģionu sadarbības programmas URBACT III, kas atbalsta projektus ilgtspējīgai pilsētu 

attīstībai, atbalstīto projektu “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās 

pilsētās” (Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”). Projekta galvenais 

sadarbības partneris ir Altenas pilsēta, Vācijā. 

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

pielāgošanu savā situācijā katrā no projekta dalībpašvaldībām. Alūksnes novada pašvaldība, 

iesaistoties projektā, izvirzīja vairākus mērķus, tostarp aktivizēt mazo uzņēmējdarbību un 

aizpildīt tukšās telpas pilsētā ar POP-UP metodes palīdzību. 

Pārskata periodā ar POP-UP metodi projektā iesaistīti vairāki mazie vietējie uzņēmēji 

viesmīlības, amatniecības, pakalpojumu nozarēs. Pārskata gada janvārī pašvaldības projekta 

darba grupa piedalījās projekta darba sanāksmē Ungārijā Nyirbator, kur notika visu iesaistīto 

partneru vidus termiņa izvērtējums. 

 

  
24.-25. attēli. Pārskata gadā projektā iesaistījās gan pop-up alus paviljons Alūksnē, 

gan mīksto mēbeļu ķīmiskās tīrīšanas uzņēmums 

 
 

http://aluksne.lv/wp-content/uploads/2019/02/URBACT-logo.png
http://aluksne.lv/wp-content/uploads/2019/02/Re-GrowCity-logo.jpg
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“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of 

Feelings” 

 

Projekts tiek īstenots ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020. gadam finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Projekta 

vadošais partneris ir Alūksnes novada pašvaldība (Latvija), partneri Pavlovskas muzejs 

(Krievija), Izborskas muzejrezervāts (Krievija), Latvijas Piļu un Muižu asociācija (LPMA) 

(Latvija). 

Projekta mērķis: radīt jaunu tūrisma piedāvājumu no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, 

kas tālāk turpināsies Krievijas Federācijā līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā, piedāvājot izbaudīt 

630 sajūtu pilnas verstis. 

Projektā paredzēts uzlabot esošo tūrisma piedāvājumu 9 maršruta objektos (Krāslava, 

Arendole, Lūznava, Preiļi, Varakļāni, Litene, Alūksne, Izborska, Pavlovska): 

1) radīt jaunus, papildinošus pakalpojumus sajūtu paspilgtināšanai, pēc iespējas 

izmantojot mūsdienu tehnoloģijas; 

2) izveidot maršruta mobilo lietotni ar GPS gidu un katrai vietai pielāgotu vizuālo tēlu, 

kas informēs par sajūtu piedāvājumiem visās deviņās maršruta vietās, interaktīvu karti, kopīgu 

maršruta bukletu un video; 

3) organizēt meistarklases un pārrobežu konferences par sajūtu izmantošanas iespējām 

esošajā tūrisma piedāvājumā. 

 

Alūksnē projekta laikā paredzēts: 

1) radīt jaunu tūrisma piedāvājumu – trošu nobraucienu no Tempļakalna pussalas uz 

Pilssalu; 

2) atsegt Alūksnes Jaunās pils Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu un griestu 

gleznojumus; 

3) restaurēt 19. gadsimta flīģeli un radīt skaņas pārsteigumu apmeklētājiem; 

4) uzstādīt digitālu, diennakti pieejamu āra stendu tūrisma informācijas ieguvei. 

Pārskata gadā Alūksnē noslēgusies gaisa trošu nobrauciena jeb zip line izbūve nepilnu 

350 m garumā un objekts nodots nomas izsolē jauna tūrisma piedāvājuma sniegšanai, Ugāles 

ērģeļbūves darbnīcā veikta Alūksnes muzeja krājumos uzglabātā Leipcigas firmas “J. Blüthner” 

būvētā flīģeļa restaurācija, Alūksnes Jaunajā pilī turpinājusies Fortepiano un Ērģeļu istabas 

sienu un griestu oriģinālās apdares atsegšana un konservācija. 

 

  
26.-27. attēli.  Pārskata gadā noslēdzās gaisa trošu ceļa izbūve un turpinājās divu Alūksnes 

Jaunās pils telpu oriģinālās sienu un griestu apdares atsegšana 

 

Kopējais projekta budžets ir 869 385,00 EUR, t. sk. projekta līdzfinansējums no 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 720 000 EUR 
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apmērā. Pavlovskas muzeja budžets ir 337 683,50 EUR, Izborskas muzejrezervāta budžets ir 

62 317,50 EUR, LPMA budžets veido 120 000 EUR, Alūksnes novada pašvaldības budžets – 

349 384,00 EUR. Lai realizētu abus ieplānotos infrastruktūras objektus (trošu nobrauciens un 

Jaunās pils telpu atjaunošana), Alūksnes novada pašvaldība izlēma ieguldīt lielāku pašu 

līdzfinansējumu, tādejādi kopējais pašvaldības budžets ir 529 513,30 EUR, no tā Latvijas-

Krievijas programmas finansējums veido 251 999,10 EUR, pašvaldības finansējums 

277 514,20 EUR. 

 

 
 

“Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē” 

 

 Pārskata gadā uzsākta Baložu bulvāra pārbūve. Projekts atbalstīts ar Ministru kabineta 

2020. gada 15. jūlija rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts 

aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību”. 

Projektā plānota ielas infrastruktūras pārbūve, ietverot lietus ūdens drenāžas būvdarbus, 

ielu apgaismojuma sakārtošanu, kā arī gājēju ietves izbūvi no Parka ielas līdz Pils ielai un 

automašīnu stāvvietu izbūvi. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma projektā plānotos darbus turpinās 

2021. gada pavasarī. 

Projekta izmaksas 178 807,34 EUR. Projekta īstenošanai pašvaldība ņem aizņēmumu 

Valsts kasē. 

 

“Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana” 

  

Pārskata periodā pašvaldība sagatavojusi projektu, kas atbalstīts Ministru kabineta 

2020. gada 20. oktobra rīkojumā Nr.387 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem 

valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā 

ar Covid-19 izplatību”. 

Projekta mērķis: ieviest jaunu bezkontakta pašvaldības pakalpojumu – 

energomonitoringa sistēmu ar datu nolasīšanu 30 pašvaldības enerģētiski ietilpīgākajās ēkās 

Alūksnes novadā, tādējādi mazinot darbinieku došanos uz objektiem, radot iespēju sekot 

enerģijas patēriņam un iekštelpu klimatam ēkās attālināti, nodrošinot iespējami racionālu 

enerģijas patēriņu pašvaldības infrastruktūras objektos, kā arī apkopot un analizēt datus par 

iekštelpu mikroklimatu. 

Projekta kopējās izmaksas – 71 686,21 EUR. Projekta īstenošanai pašvaldība ņem 

aizņēmumu Valsts kasē. 

 

“Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā” 

  Pārskata gadā pašvaldība sagatavojusi projektu un tas guvis atbalstu no Kohēzijas 

fonda. 

Projekta mērķis: izveidot bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas 

laukumu, vienlaikus attīstot šo atkritumu pārstrādi un veicinot to vairākkārtēju izmantošanu. 

Projektā plānots izbūvēt iežogotu kompostēšanas laukumu 3000 m2 platībā ar ūdens 

necaurlaidīgu segumu un iegādāties jaunu šķeldotāju zaru koksnes sasmalcināšanai. Atkritumu 
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galvenā izcelsme būs Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” darbības rezultātā 

radušies atkritumi – parku bioloģiskie atkritumi, nopļautā zāle, kā arī dalīti savāktie zaļie un 

dārza atkritumi no SIA “Pilsētvides serviss”, kas līguma ietvaros veic atkritumu 

apsaimniekošanu Alūksnes novadā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 216 262,68 EUR, tajā skaitā KF līdzfinansējums 

75 691,94 EUR, pārējais – pašvaldības budžeta līdzekļi. 

 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

 

Projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”) 

finansē Eiropas Sociālais fonds. Tas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” ietvaros. 

Projekta “PuMPuRS” laikā Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām 

un valsts profesionālās izglītības iestādēm īsteno atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kurā aicina 

biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, iesniegt projektus. 

Projektu konkursa mērķi: 

• palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo 

motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; 

• iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu 

aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu 

pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. 

 

Pārskata gadā noslēgušies atklātā projektu konkursa 2. kārtā apstiprinātie projekti: 

1) biedrības “Interešu centrs “Jaunanna”” projekts “Izzini sevi, lai mācītos!”; 

2) biedrības “Ūdens motosporta klubs “Nord Ost” projekts “Šķeļam viļņus kopā!”; 

3) biedrības “Pededzes Nākotne” projekts “Kopīgi katrs uz savu mērķi”. 

Pārskata gadā izsludināta atklātā projektu konkursa” 3. kārta un apstiprināti 3 

organizāciju iesniegtie jauniešu iniciatīvu projekti: 

1) nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” projekts “NEnegatīvs”; 

2) nodibinājuma “Bejas skolas attīstības fonds” projekts “Izaicini sevi, piedalies un 

radi!”; 

3) biedrības “Pededzes Nākotne” projekts “Viss ir tavās rokās”. 

  Visu projektu īstenošana sākta pārskata gada rudenī un tie turpinās 2021. gadā. 

Projekta mērķauditorija ir 5.-12. klašu audzēkņi. 2019./2020. mācību gadā projektā 

iesaistījās 7 novada izglītības iestādes: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes 

novada vidusskola, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, Bejas pamatskola, Jaunannas 

Mūzikas un mākslas pamatskola, Malienas pamatskola, Pededzes pamatskola. 

2019./2020. mācību gadā izlietotais finansējums: 15 346 EUR. 
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“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

 

Pārskata gadā Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, 

tika izsludinātas divas kārtas, kurās strādājošajiem bija iespēja izvēlēties kādu no piedāvātām 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām. 

Projekta mērķis: pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un novērstu 

darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu gan 

strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas 

Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā gandrīz 47 miljonus EUR. 

 

 
 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 

Pārskata gadā turpinājās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” īstenošana.  

Projekta mērķis: atbalstīt karjeras izglītības integrēšanu mācību saturā, pasākumus un 

darbu ar skolēnu vecākiem, aktivitātes profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai. Projekta 

atbalstāmā mērķgrupa ir 7.-12. klašu skolēni. Finansējums projekta atbalstāmo darbību 

īstenošanai paredzēts līdz 2021. gada 31. augustam. 

Mainoties projekta nosacījumiem, ar 2020. gada 1. septembri darbību projektā turpina 

4 Alūksnes novada skolas – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada 

vidusskola, Strautiņu pamatskola un Ziemeru pamatskola. 

Iespēju robežās, ņemot vērā COVID-19 dēļ ieviestos ierobežojumus, pārskata gadā 

notikušas projekta aktivitātes, t. sk., karjeras attīstības atbalsta pasākums “Vecāku loma bērna 

karjeras izvēlē” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, skolēnu dalība “Junior Achievements 

Latvia” rīkotajā “Ēnu dienā” un izglītības iestāžu izstādē “Skola 2020”, ir izstrādātas izglītības 

iestāžu karjeras izglītības programmas. 

 

 
 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

 

2020. gadā turpinājās specifiskā atbalsta mērķa 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās 

izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana. 

Projekta 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. 

Atbalsta pasākumu plāna īstenošanai Alūksnes novadam laika posmā no 01.06.2019. 

līdz 30.04.2020. kopējās attiecināmās izmaksas ir 44 435,28 EUR. Projektā iesaistītās 4 skolas: 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola, Alūksnes pilsētas 

sākumskola un Strautiņu pamatskola minētajā periodā īstenojušas tādas projekta aktivitātes kā 
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nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām, mācību vizītes, pakalpojumu 

(ieejas biļešu izglītojošo programmu) izmaksu segšana objektos. 

 

 
 

Alsviķu pagastā 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam apakšprogrammas “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 

un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros realizēti divi projekti: 

1) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”. Projekta kopējās izmaksas: 11 046,16 EUR, 

tajā skaitā attiecināmās izmaksas – 8 833,93 EUR, no tām publiskais finansējums – 

7 950,54 EUR. Projekta rezultātā atjaunotas 7 drenu iztekas, izveidots sedimentācijas baseins 

un ierīkotas virszemes noteces. Kopējais atjaunotā  koplietošanas grāvja garums - 500 m; 

 

2) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā”. Projekta kopējās izmaksas: 9 598,83 EUR, tajā 

skaitā attiecināmās izmaksas – 5 993,61 EUR, no tām publiskais finansējums – 5 394,25 EUR. 

Projekta rezultātā atjaunota viena caurteka uz pašvaldības autoceļa, viena drenu izteka, 

izveidots akmeņu krāvums grāvja gultnē. Kopējais atjaunotā koplietošanas grāvja garums – 

55 m. 

 

  
28.-29. attēli. Meliorācijas darbi projektos Alsviķu pagastā 
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Annas pagastā 

 

1) No pašvaldības budžeta pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļiem realizēts projekts “Annas ciema publiskās 

teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana”. Projekta kopējās izmaksas: 34 386,83 EUR, no tām 

34 000 EUR no mērķprogrammas līdzekļiem, bet 386,83 EUR - no pagasta pārvaldes budžeta 

līdzekļiem. 

Projekta rezultātā  izbūvēta 1803 m gara ielu apgaismojuma līnija ar 18 balstiem. Ielu 

apgaismojums ierīkots Nākotnes un Silmaču ielās, pašvaldības autoceļu Anna-Teikas un 

Dimanti-Dālderi joslās, kā arī teritorijā pie Annas pagasta pārvaldes, Annas pagasta kultūras 

nama un sporta centra. Projektā paredzētie būvdarbi īstenoti vienlaikus ar AS “Sadales tīkls” 

veiktiem būvdarbiem. 

 

 
30. attēls. Ierīkots ielu apgaismojuma pagasta centrā 

 

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

apakšprogrammas “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” ietvaros realizēts projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas novadgrāvja 424723:23 atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā”. Projekta 

kopējās izmaksas: 23 107,72 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas – 20 437,98 EUR, no tām 

publiskais finansējums – 18 394,18 EUR. 

Projekta rezultātā atjaunota viena caurteka, 11 drenu iztekas, izveidots sedimentācijas 

baseins un ierīkotas virszemes noteces. Kopējais atjaunotā koplietošanas grāvja garums 810 m.  

 

 
 

Ilzenes pagastā 

 

1) Pārskata gadā Ilzenes pagasta pārvalde īstenoja projektu “Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema publisko teritoriju apgaismojuma izbūve”. Projekta finansējums: 21 500 EUR, 

kas pagasta pārvaldei atlikuši pašvaldības budžeta mērķprogrammā pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai, un 5 938,02 EUR no pagasta pārvaldes budžeta. 
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Līdztekus veikta arī Jaunzemu ciema publiskās teritorijas novecojušo apgaismojuma 

laternu stabu un lampu demontāža. Šie darbi 1 500,16 EUR apmērā veikti par pagasta pārvaldes 

budžeta līdzekļiem. Izbūvēta 677 m gara jauna apgaismojuma trase, uzstādīti 14 apgaismojuma 

balsti ar ekonomiskiem LED gaismas ķermeņiem. Trasei izbūvēti divi atzari – virzienā uz 

SKIIM centru “Dailes” gar piecām individuālajām mājām, uz Jaunzemu ciema daudzdzīvokļu 

mājām, garām ciema centra parciņam, kur piestāj skolēnu autobuss. Izgaismotas arī abas 

autobusu pieturas. 

 

  
31.-32. attēli. Ierīkots ielu apgaismojums 

                                                         

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

apakšprogrammas “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” ietvaros realizēts projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas novadgrāvja 526261:09 atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā”. 

Projekta kopējās izmaksas: 9 992,51 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas 

5 787,24 EUR, no tām publiskais finansējums – 5 208,52 EUR. Projektā atjaunota 1 caurteka 

uz pašvaldības autoceļa, 1 drenu izteka, izveidots meandrs saskaņā ar tehnisko atzinumu un 

ierīkotas virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums 97 m. 
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33.-34. attēli. Meliorācijas darbi projektā Ilzenes pagastā 

 

 
 

Jaunlaicenes pagastā 

 

Pārskata gada decembrī noslēdzās projekts “Jaunlaicenes muižas parka ainavu 

tematiskā plāna izstrāde” - ir izstrādāts Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns, kas 

sastāv no parka ainavu analīzes, ainavu attīstības un apsaimniekošanas plāniem un parka ainavu 

ilgtermiņa plāna. 

Projekta un plāna mērķis ir saglabāt Jaunlaicenes muižas parku kā vienotu dabas un 

kultūras mantojumu, izveidojot to par Vidzemes muižu kultūrainavas etalonu, nodrošināt 

kultūras norišu vietas un parka pieejamību sabiedrībai, popularizēt un veidot izpratni par 

kultūrvēsturiskajām vērtībām. 

 

Ainavu tematiskais plāns izstrādāts 10 un 50 gadu periodam. Plāna izstrādes laikā veikta 

dendroloģiskā inventarizācija, nosakot katra parka kokauga vitalitāti, izstrādāti parka ainavu 

attīstības un apsaimniekošanas plāni, norādīti ainavas veidošanas principi, iekļauti ieteikumi, 

rekomendācijas mērķtiecīgai parka attīstībai un kultūrmantojuma vērtību saglabāšanai. 

Tikai pēc izstrādātā plāna var veikt parka kvalitatīvu apsaimniekošanas un 

infrastruktūras attīstību, virzot to zinātniski pamatotā, plānotā darbībā un mērķtiecīgā finanšu 

līdzekļu piesaistē. 

Projekts daļēji finansēts Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās 

Vidzemes kultūras programmas 2020. gada projektu konkursā. Ainavu tematiskā plāna 

izstrādes izmaksas ir 12 075,00 EUR, no tā 3 000,00 EUR ir projektu konkursā saņemtais 

finansējums. 
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35.-36. attēli. Parka ainavu tematiskā plāna apspriešana Jaunlaicenes pagastā, 

piedaloties tā autorei Kristīnei DREIJAI 

 

Jaunalūksnes pagastā 

 

Īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu 

konkursa 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” atbalstīts LEADER projekts “Sisenīša ezera 

teritorijas labiekārtošana”. 

Veikta ezera krasta tīrīšana - augu sakņu sistēmas, dūņu slāņa un atmirušo augu atlieku 

izvākšana, paplašinot teritoriju, ko iedzīvotāji izmanto peldēšanai, izlīdzināta  piekrastes daļa 

ar pievestu smilti, kā arī  uzstādīta koka laipa uz gaisa pontoniem. Ezera krasta zonā izvietoti 

trīs soli, atkritumu urnas un jauna pārģērbšanās kabīne. 

 

  
37.-38. attēli. Sisenīša ezera apkārtnes labiekārtošana 

 
 

Jaunannas pagastā 

 

Pabeigta Dzirnavu tilta atjaunošana ceļa posmā Jaunanna-Eizentāle. Tilta atjaunošanas 

būvdarbu kopējās izmaksas: 181 527,16 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldība 2019. gadā tilta atjaunošanai no pašvaldības budžeta ceļu 

un ielu uzkrājuma piešķīra 80 000 EUR, atlikušo nepieciešamo summu tobrīd pašvaldība 

plānoja ņemt kā aizņēmumu Valsts kasē, taču aizņēmumi tika atbalstīti tikai projektiem ar 

Eiropas Savienības finansējumu, līdz ar to Jaunannas tilta atjaunošanai trūkstošo finansējumu 

aizņēmuma veidā saņemt nebija iespējams. Tā kā tilta atjaunošana bija steidzama 
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nepieciešamība, no pašvaldības budžeta līdzekļiem tika piešķirti arī pārējie darbu veikšanai 

vajadzīgie līdzekļi. 

 

Kalncempju pagastā 

 

1) Pārskata gadā par 1 170,00 EUR no pagastu mērķprogrammas līdzekļiem 

pagasta pārvalde iegādājusies automašīnas piekabi RESPO ar pastiprinātajiem bortiem, kas tiek 

izmantota teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbos. 

Atlikušos mērķprogrammas līdzekļus - 5 918,00 EUR izmantos kā līdzfinansējumu 

uzņēmējdarbībai nozīmīgu ceļu Ermiķi-Letes un Žagatas-Cempji remontdarbiem 2021. gadā. 

 

 
39. attēls. Iegādātā piekabe, kas nepieciešama teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas 

darbu veikšanai 

 

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

apakšprogrammas “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” ietvaros realizēts projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā”. 

Projekta kopējās izmaksas: 24 468,67 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas – 

20 053,89 EUR, no tām publiskais finansējums – 18 048,50 EUR. 

Projekta rezultātā  atjaunota 1 caurteka, 19 drenu iztekas, izveidots sedimentācijas 

baseins un ierīkotas virszemes noteces. Kopējais atjaunotā pašvaldības nozīmes  novadgrāvja 

garums  ir 1155 m. 

 

 
 

Liepnas pagastā 

 

1) Pabeigts 2019. gada nogalē uzsāktais ELFLA projekts “Aktīvas atpūtas vietas 

“Saidupe” estrādes pārbūve, pasākumu kvalitātes uzlabošanai”. Rezultātā pārbūvēta sliktā 

stāvoklī esošā estrāde, palielināta skatuve, nodrošinātas ģērbtuves māksliniekiem jeb 

palīgtelpas, uzlabotas skatuves gaismas. Šī kultūras objekta sakārtošana veicinās kultūras  

pakalpojumu kvalitāti un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.  
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Projekta izmaksas: 39 216,98 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 15 000,00 EUR. 

ELFLA finansējums ir 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb 13 500,00 EUR, Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb 

1 500,00 EUR, neattiecināmās izmaksas sastāda 24 216,98 EUR. 

 

 
40. attēls. Pārbūvētā brīvdabas estrāde 

 

2) Par pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas līdzekļiem pārbūvētajai brīvdabas estrādei “Saidupīte” nomainīts koka dēļu 

grīdas segums uz slīpētā betona segumu. Liepnas pagasta pārvaldes projekta “Aktīvās atpūtas 

vietas “Saidupe” teritorijas labiekārtošana” kopējās izmaksas bija 11 350,00 EUR. 

 

Malienas pagastā 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam apakšprogrammas “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 

un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros Malienas pagastā realizēts projekts 

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 atjaunošana 

Alūksnes novada Malienas pagastā”. 

Projekta kopējās izmaksas: 59 357,49 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas – 

53 619,51 EUR, no tām publiskais finansējums – 48 257,56 EUR. Projekta rezultātā atjaunotas 

divas caurtekas, 3 drenu iztekas, izveidots sedimentācijas baseins un ierīkotas virszemes 

noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums - 2591 m. 
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41. attēls. Meliorācijas darbi Malienas pagastā 

 

 
 

Mālupes pagastā 

 

1) Pārskata gada rudenī uzsākta  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

atklāta projektu iesniegumu konkursa 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” atbalstītā projekta 

“Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” īstenošana. Kopējās projekta 

izmaksas: 68 393,18 EUR. Projekta īstenošanā bez ELFLA piešķirtā finansējuma pagasta 

pārvalde kā projekta līdzfinansējumu izmanto no pagastu mērķprogrammas tai atlikušos 

27 586,00 EUR, kā arī pagasta pārvaldes budžeta līdzekļus. 

Mālupes pamatskolas sporta zāle ir atsevišķa angāra tipa ēka, kura pēc sociālās aprūpes 

centra ierīkošanas skolas ēkā ir palikusi bez sanitārajām telpām. Tādēļ pie ēkas uzbūvēs 

piebūvi, kas būs savienota ar sporta zāli, lai sporta aktivitāšu dalībnieki būtu nodrošināti ar 

higiēnas prasībām atbilstošām sanitārajām telpām. 

 

  
42. attēls. Piebūve Mālupes sporta zālei sanitāro telpu nodrošināšanai 

  

 



75 

 

 

2) Pārskata gada septembrī uzsākta pašvaldības investīciju projekta “Autoceļa 

“Mālupe-Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana” realizācija saskaņā ar Alūksnes 

novada attīstības programmu 2011.- 2017. gadam un  Investīciju plānu 2015.-2020. gadam. 

Šis ir viens no Alūksnes novada pašvaldības projektiem, kas atbalstīts ar Ministru 

kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem 

valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā 

ar COVID- 19 izplatību”. Ar šo rīkojumu atbalstīto projektu mērķis ir veicināt ekonomisko 

aktivitāti, lai mazinātu COVID- 19 ietekmi, tādēļ atbalstīto projektu īstenošanai valdība atļauj 

pašvaldībām aizņemties nepieciešamos līdzekļus Valsts kasē. 

Projekts paredz Priednieku tilta atjaunošanu ceļa posmā Mālupe-Priednieki Mālupes 

pagastā. Būvdarbu kopējā summa ir 96 762,33 EUR, autoruzraudzības izmaksas 

10 829,50 EUR, būvuzraudzības izmaksas 9 559,00. Būvdarbi tiek realizēti, piesaistot valsts 

aizdevuma līdzekļus. 

 

Mārkalnes pagastā 

 

1) Pagastu mērķprogrammas ietvaros pārskata gada novembrī veikti būvdarbi 

pašvaldības autoceļa posmā “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” 1270 m garumā - atjaunots grants 

segums uz ceļa un veikta seguma pārejas zonu izbūve nobrauktuvēs. Darbu izmaksas: 

18 468,96 EUR. 

Rezultātā pilnībā pabeigta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektā 

pārbūvētā pašvaldības autoceļa posma “Mežumuiža-Pakalni- Ezīšava” sakārtošana, jo iepriekš 

minētos darbus nebija iespējams iekļaut ELFLA projektā. 

 

 
43. attēls. Būvdarbi autoceļa “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” posmā 

 

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

apakšprogrammas “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” ietvaros realizēts projekts  “Pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes 

pagastā”. 

Projekta kopējās izmaksas: 78 390,04 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas 

69 672,76 EUR, no tām publiskais finansējums – 62 705,48 EUR. Atjaunotas trīs caurtekas, 
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divdesmit drenu iztekas, izveidots sedimentācijas baseins un ierīkotas virszemes noteces. 

Kopējais atjaunoto grāvju garums 2509 m. 

 

  
44.-45. attēli. Meliorācijas darbi Mārkalnes pagastā 

 

 
 

3) Realizēts projekts “Pašvaldības autoceļa “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-

Vecāgas” posma “Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa 

Latvijas lauku attīstības programmas 2017.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Pārbūvētā posma garums - 5,84 km. Projekta realizācijas laikā izrakti un iztīrīti 

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

ceļa segums. Pārbūves rezultātā uzlabots ceļa stāvoklis, nodrošināta droša satiksme, četriem 

pagasta lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem uzlabota uzņēmējdarbības vide, uzlabota 

piekļūšana  ražošanas objektiem, atvieglota piena savākšanas mašīnas kursēšana, lopbarības 

pārvadāšana un citas lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās. 

Projekta izmaksas: 233 672,62 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 

163 864,31 EUR, ko sastāda ELFLA finansējums 90% apmērā 147 477,88 EUR  un Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējums – 86 194,74 EUR, no kā attiecināmās izmaksas 

16 386,43 EUR un neattiecināmās izmaksas 69 808,31 EUR. Mārkalnes pagasta pārvaldes 

budžeta finansējums 7340,34 EUR izlietots būvprojekta sagatavošanai un autoruzraudzības 

veikšanai. 

 
 

Pededzes pagastā 

 

1) No pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas sagatavots un atbalstīts projekts “Pededzes tautas nama lielās zāles grīdas 

seguma nomaiņa”. Projekta izmaksas 16 624 EUR. Darbu īstenošana paredzēta 2021. gadā. 
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46. attēls. Pededzes tautas nama lielās zāles grīdas seguma maiņa 

                                                              

2) Īstenots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

apakšprogrammas 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” projekts “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē”. Pededzes centrā radīta plaša, 

sakārtota, brīvi pieejama atpūtas vieta pie ūdens, kas atrodas tuvu pagasta pārvaldei, tautas 

namam, pamatskolai un dzīvojamo māju ciematam. 

Projektā veikta teritorijas planēšana, veidojot reljefu, izveidota zaļā zona, iesēts puķu 

zāliens, izveidots slidkalniņš. Turpinot jau iepriekš iekoptā “Tradīciju dārza” veidošanu, 

uzstādīta koka konstrukcija veiklības pārbaudei. Pašvaldības īpašumā “Dāboli” iztīrīts dīķis, 

izveidots grantēts celiņš, izlīdzināts un iesēts zāliens. Papildināta smilts bērnu rotaļu laukumā. 

Projekta kopējās izmaksas: 29 942,43 EUR, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums 3 262,79 EUR, publiskais finansējums – 26 679,64 EUR.  

 

 
47. attēls. Atpūtas vietas elements Pededzes pagastā 

 
  

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

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšprogrammas “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros realizēts projekts 
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“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 atjaunošana 

Alūksnes novada Pededzes pagastā”. 

Projekta kopējās izmaksas: 70 998,21 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas – 

48 571,62 EUR, no tām publiskais finansējums – 43 714,46 EUR. Projekta rezultātā atjaunotas 

trīs caurtekas, 17 drenu iztekas, izveidots sedimentācijas baseins un ierīkotas virszemes 

noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums 2312 m.  

 

                                  
Zeltiņu pagastā 

 

1) Realizēts projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Lidijas 

Jukses ģimenes ārsta praksē,  kas atbalstīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un 

nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 

4. kārtas ietvaros”. 

Atjaunotas divas telpas – ģimenes ārsta kabinets un ārsta palīga kabinets, nomainīti logi 

visā telpu grupā. Ģimenes ārsta prakses telpās  durvis nomainītas ar skaņu izolējošām durvīm, 

kuru vērtnes platums  atbilst normatīvo aktu prasībām. Iegādāti četri slēdzami dokumentu 

skapji, lai uzglabātu dokumentus. 

Kopējais projekta finansējums: 14 568,21 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējums  - 6 800 EUR, valsts budžeta dotācija - 720 EUR, Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums – 7 048,21 EUR. 

                                

 
48. attēls. Uzlaboti apstākļi ģimenes ārsta prakses telpās 

 
2) ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšprogrammas 

“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 

ietvaros realizēts projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 

526271:30 un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā”. 

Projekta kopējās izmaksas: 42 905,89 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas – 

35 800,45 EUR, no tām publiskais finansējums – 32 220,41 EUR. Projekta rezultātā  atjaunotas 

divas caurtekas, 17 drenu iztekas, izveidots sedimentācijas baseins, divi brasli, lai nodrošinātu 

lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanos ganībās un ierīkotas virszemes noteces. Kopējais 

atjaunoto grāvju garums – 2 165 m.  
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49. attēls. Meliorācijas darbi Zeltiņu pagastā 

 

 
 

Ziemera pagastā 

 

1) Pārskata gadā veikta Ziemeru pamatskolas sporta laukuma pārbūve - izbūvēts grants 

seguma skrejceļš, 100 m garš sprinta posms, volejbola laukums, lodes grūšanas un šķēpa 

mešanas sektors, tāllēkšanas bedre un vingrošanas sektors, kā arī uzstādīts volejbola tīkls, 

futbola vārti un jaunas vingrošanas konstrukcijas. 

Kopējās izmaksas: 85 919,84 EUR, no tām 40 000,00 EUR mērķdotācija no pagastu 

teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas, pārējais 

finansējums – pagasta pārvaldes budžeta līdzekļi. 

 

 
50. attēls. Ziemeru sporta laukums 

 

2) ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšprogrammas 

“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 

ietvaros realizēts projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 

526452:27 atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā”. 
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Projekta kopējās izmaksas: 21 652,27 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas – 

19 462,76 EUR, no tām publiskais finansējums –  17 516,48 EUR. Projekta rezultātā atjaunota 

viena caurteka, izbūvēta viena jauna caurteka, četras drenu iztekas un ierīkotas virszemes 

noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums 502 m.  

 

 
 

3) Īstenoti pašvaldības autoceļu pārbūves projekti – ““Atvases-Ziemeļnieki pārbūve” un 

““Stūrīši-Ziemeri” pārbūve”. Pārbūvējot autoceļu “Atvases-Ziemeļnieki” 0,560 km garumā un 

“Stūrīši-Ziemeri” 0,340 km garumā, tīrīti esošie un izbūvēti un nostiprināti jauni novadgrāvji, 

noņemts nomaļu apaugums, izcirsti krūmi, attīrītas un remontētas esošās caurtekas un izbūvētas 

jaunas, atjaunotas un izbūvētas nobrauktuves, kā arī atjaunota seguma konstrukcija. Abu ceļu 

kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 45 920,99 EUR. Darbi finansēti no Ziemera pagasta 

pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

 

 
51. attēls. Autoceļu pārbūve Ziemera pagastā 
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8. IZGLĪTĪBA 
 

Alūksnes novadā pārskata gadā darbojās 10 vispārējās izglītības iestādes, sešas 

pirmsskolas izglītības iestādes, piecas interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes. 

 2020. gadā skolu darbības kvalitāte tika izvērtēta Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolā - izglītības iestādes izglītības programmas akreditētas uz sešiem gadiem.  

 

18. tabula 

Izglītojamo skaits Alūksnes novada izglītības iestādēs 2018., 2019., 2020. gada 

1. septembrī 

Izglītības iestāde 2018. gada 

1. septembrī 

2019. gada 

1. septembrī 

2020. gada 

1. septembrī 
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Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

292 - 294 - 277 - 

Alūksnes novada vidusskola 261 7 259 14 294 13 

Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskola (no 01.09.2019., 

iepriekš Liepnas vidusskola) 

64 15 66 8 67 13 

Bejas pamatskola 63 10 55 14 57 12 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

54 29 52 17 52 16 

Malienas pamatskola 70 - 65 - 60 - 

Pededzes pamatskola 69 15 65 12 62 8 

Strautiņu pamatskola 97 34 94 34 97 37 

Ziemeru pamatskola 81 34 80 36 79 32 

Alūksnes pilsētas sākumskola 377 - 387 - 377 - 

KOPĀ SKOLĀS 1428 144 1417 135 1422 131 

 

Alūksnes PII “Cālis” 49 50 49 

Alūksnes PII “Pienenīte” 143 141 141 

Alūksnes PII “Sprīdītis” 230 222 215 

Alsviķu PII “Saulīte” 40 44 42 

Jaunalūksnes PII “Pūcīte” 41 41 41 

Malienas PII “Mazputniņš” 39 44 45 

KOPĀ PII 542 542 533 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs 

736 741 713 

Alūksnes Mūzikas skola 274 240 219 

Alūksnes Mākslas skola 191 163 144 

Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola 

403 428 428 
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Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola  

(profesionālās ievirzes 

izglītības programma) 

122 103 102 

 

Smiltenes tehnikuma Alsviķu 

teritoriālā struktūrvienība 

162 150 132 

Latvijas Universitātes 

Alūksnes filiāle 

105 127 106 

 

19. tabula 

Pedagogu tālākizglītība 

Kursu nosaukums Stundu 

skaits  

Pedagogu 

skaits 

Finansējums 

Medijpratība mācību un audzināšanas 

darbā 

24 25 Izglītības 

attīstības 

centrs+ 

pašvaldība 

Skolu vadības loma jaunā mācību satura 

un pieejas mācībām ieviešanai skolā 

54 30 Valsts+ 

pašvaldība 

Āra aktivitātes sniega un bezsniega 

apstākļos sporta stundā 

8 10 Pašvaldība 

Netradicionālās metodes matemātikas 

mācīšanā 

36 23 Pašvaldība 

Psihoemocionālās īpatnības prepubertātes 

un pubertātes laikā mūsdienu 

psihoanalītiķu redzējumā 

12 34 Pašvaldība  

Drāmas kā metodes pielietojums latviešu 

valodas un literatūras mācību stundās 

12 24 Pašvaldība 

Attīstību veicinošas vides veidošana un 

mācību procesa organizēšana bērniem no 

pusotra līdz četru gadu vecumam 

pirmsskolas izglītības iestādē  

12 25 Pašvaldība 

Pašaizsardzības elementu apguve 6 8 Pašvaldība 

 

Pedagogu atbalstam novadā darbojas 16 mācību priekšmetu un jomu metodiskās 

apvienības. 

 

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes  

 

Pārskata gadā apstiprināti 6 vasaras nometņu projektu pieteikumi, kam piešķirts 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums. 

 

20. tabula 

Apstiprinātās bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

Projekta iesniedzējs Nometnes 

nosaukums 

Dalībnieku 

skaits 

Pašvaldības 

līdzfinansējums, 

EUR  

Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola 

Dienas nometne 20 1000,00 
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PLUDMALES 

VOLEJBOLA 

SKOLIŅA IV 

12-18 gadi 

Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola 

Dienas nometne 

PLUDMALES 

VOLEJBOLA 

SKOLIŅA. 

AUGAM! IV 

12-18 gadi 

20 1442,00 

Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs 

 

Dienas nometne 

TIK TOK 

3.-4. klase 

20 1000,00 

Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs 

 

Dienas nometne 

PIRĀTU 

DĀRGUMI 

1.-2. klase 

20 998,00 

Alūksnes novada vidusskola 

 

Dienas nometne 

PEPIJA 

IEPAZĪST 

ALŪKSNI 

6-10 gadi 

20 990,00 

Alūksnes novada vidusskola 

 

Dienas nometne 

VASARAS 

PRIEKI KOPĀ 

AR MINNIJU 

6-9 gadi 

20 971,00 

 120 4765,00 

 

Tika apstiprināti vēl vairāki nometņu projekti, taču COVID-19 drošības pasākumu dēļ 

tos atsauca organizatori: Bejas pamatskola, Malienas pamatskola, Pededzes pamatskola, 

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, Liepnas biedrība “Ābele”. 

 

Valsts budžeta mērķdotācija novada vispārējās izglītības iestādēm 

 

21. tabula 

Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms novada izglītības iestādēm pārskata gadā un 

iepriekšējos divos gados 

 

 

 

 

2018. gadā  

EUR 

2019. gadā 

EUR 

2020. gadā 

EUR 

Interešu izglītības programmu un sporta skolu 

pedagogu daļējai darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

 

111 449 

 

 

111 289 

 

 

117 276 

Pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 

internātskolām, sanatorijas tipa 

internātskolām, speciālajām internātskolām 
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bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības 

traucējumiem 

KOPĀ: 

 

t.sk. pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

t.sk. pārējie izdevumi  

 

388 902 

 

339 815 

 

 

 

49 087 (no 

VARAM) 

 

225 357 

 

225 357 

 

 

 

- 

 

187 312 

 

187 312 

 

 

 

- 

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

2 022 573 

 

2 004 409 

 

2 162 307 

Pašvaldību izglītības iestādes piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksām 

 

267 878 

 

298 390 

 

339 376 

 

22. tabula 

Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 

Gads Izglītojamo skaits, kuram tiek piešķirta 

valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei  

Mērķdotācijas 

apmērs, EUR 

 

2018. 

 

1745 

 

32 554 

 

 

2019. 

 

 

1719 

 

31 696 

 

2020. 

 

 

1711 

 

31 347 

 

23. 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 
2017. 

gada 

dec. 

2018. 

gada 

dec. 

2019. 

gada 

dec. 

2020. 

gada 

dec. 

2017. 

gada 

dec. 

2018. 

gada 

dec. 

2019. 

gada 

dec. 

2020.

gada 

dec. 

Noslēgto līgumu 

skaits ar pašvaldībām 

39 28 29  30 33 23 27 20 

Pirmsskolas vecuma 

bērni 

53 44 57  46 19 29 29 30 

1.-9. klašu audzēkņi 52 56 57  65 62 62 59 48 

10.-12. klašu 

audzēkņi 

29 23 14  16 61 54 46 36 

Kopējais audzēkņu 

skaits 

134 123 128  127 142 145 134 116 
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24. tabula 

Izdevumu un ieņēmumu par savstarpējiem norēķiniem par izglītības sniegtajiem 

pakalpojumiem salīdzinājums 

Gads Ieņēmumi, EUR Izdevumi, EUR Starpība 

2018. 129 348 153 267 23 919 

2019. 151 764 174 344 22 580 

2020. 152 845 163 180 10 335 

 

8.1. Izglītojamo panākumi 
 

Mācību priekšmetu valsts olimpiādes (novada posmi) 

 

2019./2020. mācību gadā Alūksnes novadā notika novada posmi 13 valsts olimpiādēm 

11 mācību priekšmetos, kurās piedalījās 215 izglītojamie no 9 novada skolām. Godalgotās 

vietas ieguva 70 Alūksnes novada izglītojamie.  

 

25. tabula 

Izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 

2019./2020. mācību gadā 

Skola Godalgotās vietas 

1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 
18 19 17 2 

Alūksnes novada vidusskola 0 2 1 0 

Liepnas vidusskola     

Bejas pamatskola 0 1 0 1 

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

0 0 0 0 

Malienas pamatskola 0 0 0 1 

Pededzes pamatskola 0 1 0 0 

Strautiņu pamatskola 0 0 0 1 

Ziemeru pamatskola 0 0 0 0 

Alūksnes pilsētas sākumskola 1 2 1 2 

Kopā 19 25 19 7 
 

Lielākais izglītojamo skaits - 44 izglītojamie piedalījās 5.-8. klašu matemātikas 

olimpiādē, angļu valodas olimpiādē 36 dalībnieki, bet krievu valodas olimpiādē 30 dalībnieki. 

  

26. tabula 

Panākumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 

Izglītības iestāde Klase Olimpiāde Rezultāts valstī 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

9. Bioloģija II vieta 

10. Bioloģija I vieta 

10. Fizika I vieta 

10. Ķīmija I vieta 

12. Ekonomika Atzinība 
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Pamatojoties uz noteikumiem “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus 

finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un 

pedagogiem” 2020. gadā naudas balvas piešķirtas 5.-12. klašu grupā: 

1) 50 izglītojamiem par iegūtajām godalgotajām vietām Valsts izglītības un satura 

centra organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs; 

2) 3 izglītojamiem par sasniegumiem interešu izglītībā, profesionālajā ievirzē mūzikā; 

3) 17 izglītojamiem par sasniegumiem sportā; 

4) 4 kolektīviem par sasniegumiem interešu izglītībā, profesionālajā ievirzē mūzikā. 

Naudas balvas piešķirtas arī 29 pedagogiem par izglītojamo sagatavošanu. Kopējā 

piešķirto naudas balvu summa 9 113,00 EUR. 

 

27. tabula 

Valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu rezultāti 12. klasēm 

  Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

 Alūksnes 

novada 

vidusskola 

Mācību 

priekšmets 

Valstī % 

Valsts 

ģimnāzijas 

Skolā % Valstī % 

vidusskolas  

Skolā % 

Matemātika 56,90 49,20 38,80 21,30 

Latviešu valoda 72,30 70,00 53,20 46,20 

Angļu valoda 84,80 84,50 72,30 57,20 

Krievu valoda 84,80 84,40 74,80 60,40 

Vēsture 79,70 80,00 69,00 - 

Bioloģija  60,30 77,30 50,10 44,20 

Ķīmija 68,30 68,30 60,50 - 

Fizika 63,40 53,60 53,10 - 

 

Valsts pārbaudes darbi 9. klasei 2020. gadā atcelti ārkārtējās situācijas dēļ. 

 

28. tabula 

9. klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

mācības 

vidusskolās 

Turpina mācības 

profesionālajās 

skolās, tehnikumos 

un koledžās 

Mācības 

neturpina 

Atkārtoti 

turpina 

mācības 

9. klasē 

2020. gads - 113 67% 29% 4%  

2019. gads - 123 56% 35% 5% 4% 

2018. gads - 168 60% 37% 3%  

 

29. tabula 

12. klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

mācības 

augstskolās 

Turpina mācības 

profesionālajās skolās, 

tehnikumos un 

koledžās 

Strādā Neturpina 

mācības, 

nav ziņu 

2020. gads - 61 52% 23% 22% 3% 

2019. gads - 71 47% 21% 27% 5% 

2018. gads - 76 51% 24% 21% 4% 
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8.2. Interešu izglītība 

 
 2019./2020. mācību gadā no valsts mērķdotācijas finansētas 66 interešu izglītības 

programmas (302 stundas), savukārt no pašvaldības budžeta finansētas 19 interešu izglītības 

programmas (121 stunda mazpulku darbībai, sportam un pūtēju orķestrim). 

 

30. tabulā attēlota interešu izglītības programmu apmeklētība – jāņem vērā, ka ir 

skolēni, kuri piedalās vairākās interešu izglītības programmās, tādēļ skolēnu skaits, kas 

iesaistījušies interešu izglītības programmu apguvē, ir lielāks par kopējo skolēnu skaitu 1.-

12. klasē. 

30. tabula 

Interešu izglītības programmu apmeklējums 

Interešu izglītības virziens Skolēnu skaits % 

Deja 790 54,3% 

Teātris 144 10% 

Māksla 252 17,3% 

Orķestris 188 12,9% 

Kori 258 17,3% 

Mazie mūzikas kolektīvi 220 15,1% 

Sports 455 31,3% 

Vides izglītība 113 7,7% 

Tehniskā jaunrade 112 7,7% 

Citas interešu izglītības programmas 162 11,1% 

 
ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 

 

 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) darbojas šādās jomās: 

1) interešu izglītība; 

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

meistardarbnīcas, nometnes); 

3) jauniešu iniciatīvas un jaunatnes darbs Alūksnes novadā; 

4) projektu izstrāde un īstenošana. 

 

Interešu izglītība 

 

2019./2020. mācību gadā ABJC piedāvātās interešu izglītības programmas apmeklējuši 

754 bērni un jaunieši, 2020./2021. mācību gadā - 713 bērni un jaunieši.  

 

2020. gadā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs piedāvāja interešu izglītības programmas 

šādās jomās: 

1) kultūrizglītība – dziedāšana, muzicēšana, dejošana, teātra māksla; 

2) tehniskā jaunrade – konstruēšana, modelēšana, robotika, lego; 

3) jauniešu radošās iniciatīvas – projektu, aktivitāšu, pasākumu organizēšana; 

4) citas jomas – mazpulki, šahs, eksperimenti un citas. 
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52. attēls. ABJC interešu izglītības pedagogi 2020./2021. mācību gadā 

 

2020. gadā līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai valstī plānotos pasākumus un dalību 

skatēs paspēja īstenot tikai daļa Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņu – janvārī, februārī 

un martā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. attēls. ABJC Mazpulks svinīgā solījuma došanas pasākumā Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzejā 

 

No 2020. gada 23. marta līdz 14. aprīlim ABJC pedagogi, veicot metodisko un 

organizatorisko darbu, sagatavojuši dažādus metodiskus mācību materiālus. Pieaugot 

saslimstībai ar COVID-19, 2020. gada rudenī arī ABJC ieviesti drošības pasākumi saslimstības 

izplatības risku mazināšanai un, ņemot vērā noteikumus, pedagogi izvēlējās dažādas darba 

formas, atbilstoši pulciņa specifikai. 

 

Vasaras aktivitātes bērniem un jauniešiem 

 

“Sportosim Pilssalā”, apģērba “UPCYCLING” meistarklases, velo pulciņš, “KK Dance 

storm”, “Šķeļam viļņus kopā - 1”, vasaras interešu izglītības programma “Ienāc PaGALMĀ!”, 

“Kreatīvā portreta fotogrāfija”, mūsdienu deju vasaras plenērs, “Mūzika manā kabatā”, 

animācijas darbnīca “Padari pasaku tēlus dzīvus”, dienas nometne “Tik Tok jā vai nē”, dienas 

nometne “Pirātu dārgumi”, “Trakie burbuļi”, vasaras interešu izglītības programma “Iepazīsti 

ABJC!”, “Šķeļam viļņus kopā - 2”. 
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Darbs ar Alūksnes un Apes novada skolēnu pašpārvaldēm 

 

2020. gada sākumā notikusi 1 skolēnu pašpārvalžu tikšanās par pašpārvalžu projektu 

konkursu. Konkursam iesniegti 2 projektu pieteikumi, taču ārkārtējās situācijas dēļ 

pašpārvaldes tos īstenot nevarēja un tie pārcelti uz 2020./2021. mācību gadu. Decembrī 

organizētas tiešsaistes mācības par digitālā rīka Canva izmantošanu. 

 

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes koordinēšana 

 

2020. gada janvārī, februārī un martā notikušas 3 jaunā iespējamās konsultatīvās 

padomes sastāva jauniešu tikšanās, 2 no tām kopā ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem. 

Jaunieši kopā ar pašvaldības pārstāvjiem runāja par aktuālām un svarīgām norisēm jauniešu 

dzīvē Alūksnes novadā, kā arī par to, kā atdzīvināt jauniešu konsultatīvo padomi. Padomes 

darbības attīstība saistībā ar pandēmiju tika apturēta. 

 

 
54. attēls. Jauniešu tikšanās ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem 

 

Darbs ar jaunatni novadā 

 

2020. gada sākumā sagatavota iniciatīva “Jaunatnes darbinieks zvana attālumā”, kura 

netika īstenota ārkārtējās situācijas dēļ. Iniciatīva paredzēja piedāvāt sadarbību starp novada 

pagastu pārvalžu vadītājiem, tautas namu vadītājiem, skolu pārstāvjiem un Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistu dažādu aktivitāšu vadīšanā. 

 

Iespēju robežās ABJC turpina piedāvāt aktīviem pagastu jauniešiem iesniegt centram 

pasākumu finansējumu pieteikumus, lai varētu realizēt sev interesējošas aktivitātes vietējai 

sabiedrībai maksimāli tuvu viņu dzīvesvietai, turpinot ABJC Vēstnešu kustību novadā. 

 

Jaunatnes lietu koordinators Jaunannā organizējis aktivitātes vietējiem jauniešiem laikā, 

kad tās bija iespējams īstenot klātienē, veikts individuāls, kā arī attālināts darbs ar jauniešiem, 

plānojot iniciatīvu projekta aktivitātes, gatavojot projekta pieteikumu, veidojot skices un idejas 

dabas takas “Bebru valstībā” objektu papildināšanai.  

 

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā realizēti 3 projekti, kas ir par 4 mazāk nekā 

2019. gadā. Projektu skaita samazinājums saistāms ar COVID-19 ierobežojumiem. Īstenotie 

projekti: 

1) Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis” projekts “Āra spēles Zaķusalā”; 

2) jauniešu grupas “Jauno producentu apvienība” projekts “IzGAISMO Alūksni!”; 
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3) jauniešu projekts “2 naktis dabā”. 

Projektu pieteikumos kopējā pieprasītā summa no konkursa bija 875,00 EUR, reālā 

izpilde ir 833,36 EUR. 

 

Eurodesk aktivitātes 

 

2020. gada sākumā ABJC piedalījās konkursā, lai atkārtoti kļūtu par Eurodesk reģionālo 

koordinatoru Vidzemē. Martā parakstīts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 

par Eurodesk reģionālā koordinatora pienākumu veikšanu. Oktobrī organizēts pasākums 

“IeCILPO Eiropā ar Eurodesk Vidzemes reģionālo koordinatoru”. 

 

Brīvprātīgais darbs 

 

2020. gada sākumā brīvprātīgajā darbā pieteikušies vēl 2 jaunieši, no kuriem viens 

uzsācis pastāvīgā brīvprātīgā darba gaitas Alūksnes muzejā. Vēl viens brīvprātīgais jaunietis 

izrādījis interesi par sabiedrisko attiecību speciālista profesiju, viņam piedāvāta iespēja kļūt par 

ABJC brīvprātīgo sabiedrisko attiecību jautājumos. 

 

Septembrī noticis pasākums “Brīvprātīgs un Chill”, kur jauniešiem sniegta informācija 

par brīvprātīgo darbu Alūksnē, tā sistēmu un soļiem, kas jādara, lai kļūtu par brīvprātīgo. 

Piedalījušies 5 ieinteresētie jaunieši, kas kļuvuši par brīvprātīgajiem. 

 

 
55. attēls. Pasākums jauniešiem par brīvprātīgo darbu 

 

Papildu aktivitātes 

 

Maijā norisinājusies digitāla spēle “Redz, kur Alūksne!” – orientēšanās pilsētā ar 

dažādiem uzdevumiem Actionbound aplikācijā. 

 

Jūnijā organizēts neformāls jauniešu pasākums “Pagalma Movie Night” (āra kino 

vakars), lai veicinātu jauniešu savstarpējo komunikāciju un iepazīšanos. 

 

Jūlijā, sadarbojoties ar jauniešu grupu “Jauno producentu apvienība”, organizēts 

pasākums “IzGAISMO Alūksni!” (jauniešu iniciatīvu projekta ietvaros) – izgaismotu 

velosipēdu brauciens caur pilsētu Alūksnes pilsētas svētku ietvaros. Piedalījušies 245 reģistrēti 

velosipēdi un aptuveni 200 skatītāju. 
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56. attēls. Jauniešu iniciatīvas pasākums “IzGAISMO Alūksni!” pilsētas svētkos 

 

Septembrī vadīta klases stunda Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. klasēm, 

informējot jauniešu par aktualitātēm jaunatnes jomā, kā arī iekļaujot izglītojošu aktivitāti par 

lēmumu pieņemšanas procesu. 

 

Oktobrī sadarbībā ar jauniešu grupu “Jauno producentu apvienība” organizēta 

funktierēšanas spēle “Fītinghofu dzimtas noslēpums” ar orientēšanās elementiem Alūksnes 

muižas parkā. 

 

Novembrī organizēts neformāls tiešsaistes pasākums jauniešiem “Latvijas svētku 

vakariņas” Google meet platformā.  

 

Programmas skolas vecuma bērniem 

 

Izstrādātas un vadītas izglītojošas programmas skolas vecuma bērniem, veicinot 

sadarbību starp ABJC un skolām. Aktivitātēs tiek pielietotas neformālās izglītības metodes. 

2020./2021. mācību gada I semestrī programma “Klases saliedēšana” īstenota vairākās Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada vidusskolas klasēs. 

 

  
57.-58. attēli. Klases saliedēšanas pasākumi 

 

Novembrī Alūksnes novada vidusskolas 1.-3. klases skolēniem vadīta izglītojoša 

programma “Mana Latvija”, kurā bērni caur dažādām aktivitātēm apguva faktus par Latviju. 
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Digitālais darbs ar jaunatni 

 

No 2020. gada 24. marta līdz 14. aprīlim katru otrdienu un ceturtdienu organizētas 

DINAMISKĀS PAUZES bērniem un jauniešiem, ievietojot dažādus uzdevumus un 

izaicinājumus ABJC sociālajos tīklos un www.abjc.lv. 

 

No 2020. gada 14. aprīļa līdz 12. maijam katru otrdienu organizētas DINAMISKĀS 

PAUZES un katru ceturtdienu “Darbīgās ceturtdienas ar Žaneti”, izplatot informāciju ABJC 

sociālajos tīklos un www.abjc.lv. Tie ir dažādi uzdevumi, izaicinājumi un ieteikumi, kā bērni 

un jaunieši var pavadīt brīvo laiku, un aicinājums izmantot dinamisko pauzi starp mācībām.  

 

Regulāri organizēti tiešsaistes konferences zvani ar jauniešiem no pulciņa “Jauno 

producentu apvienība”, tā nodrošinot saikni starp jauniešiem un Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centru. Izveidots raksts “Ieteikumi brīvā laika pavadīšanai” par digitālajiem rīkiem, ko jaunieši 

var izmantot, lai attālināti pavadītu laiku ar draugiem. Motivējot jauniešus, izveidots un 

2020. gada 12. decembrī norisinājies tiešsaistes erudīcijas konkurss “25 vietas Alūksnes 

novadā, kuras tu nezināji…vai zināji!”, kurā piedalījušies 34 dalībnieki.  

 

2020. gada 20.-22. novembrī īstenots digitālais izaicinājums “Pa pēdām Latvijai” – īsa 

pastaiga svaigā gaisā, izstaigājot Latvijas kontūru pilsētas ielās, decembrī izaicinājums “Parādi 

Pagalmu” – foto konkurss. 

 

 Projekti 

 

1) Projekts “NEnegatīvs”, ko realizē nodibinājums “Alūksnes un Apes novada 

fonds” sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, Alūksnes novada vidusskolu un Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju. 

Projekta mērķis: mazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku jauniešu vidū, 

attīstīt dažādas komandas veidošanas un personīgās izaugsmes prasmes, veicināt līdzdalību 

sabiedriskās aktivitātēs un veidot izpratni par sevi, savām sajūtām. 

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Īstenota viena aktivitāte 2020. gada septembrī - 

iedvesmas pēcpusdiena “Brančs ar jauniešiem”. 

 

 
59.-60. attēli. Brančā ar jauniešiem piedalījās Alūksnes novada domes priekšsēdētājs 

Arturs Dukulis, citi domes deputāti un pašvaldības pārstāvji 

 

2) Pārskata gadā turpinājās 2019. gadā sāktā dalība starptautiskās stratēģiskās 

partnerības projekta “EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal 
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Level” ilgtermiņa mācības 3 moduļos “Lobijs darbā ar jaunatni” (European Advanced Training 

“Lobbying for youth work”). 

 

3) ABJC projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošo citronu” 2020. gadā turpināja 

realizēt ES programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstīto projektu “Izaicinājums kubā”.  

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu iesaisti vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu 

risināšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstot iniciatīvu, uzņēmību un radošo 

domāšanu. Projekta laikā notika komandas saliedēšanas un projekta norises plānošanas 

apmācības, informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana, spēle “Izaicinājums kubā” tika 

organizēta 7 Alūksnes novada vietās. 

 

8.3. Profesionālās ievirzes izglītība 

 
ALŪKSNES PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA 

 

Basketbols 

 

2019./2020. mācību gadā basketbola programmas audzēkņi piedalījušies 10 plašāka 

mēroga sacensībās un turnīros. 31. tabulā apkopoti augstākie sasniegumi – godalgotās vietas. 

 

31. tabula 

Basketbola programmas audzēkņu sasniegumi 2019./2020. mācību gadā 

Sacensības Iegūtās godalgotās vietas 

“Tarvas cup” 3. vieta 

Starptautisks turnīrs “Parksepa 2019” 3. vieta zēnu komandai; 

3. vieta meiteņu komandai 

“Rezekne district cup 2019” 2. vieta meiteņu komandai 

71. Tradicionālais vidējo mācību iestāžu 

basketbola turnīrs “Rūjiena 2020” 

1. vieta meiteņu komandai 

“Rakvere cup 2020” 3. vieta zēnu komandai 

 

2020./2021. mācību gadā basketbola programmas audzēkņi piedalās Latvijas jaunatnes 

basketbola līgas sacensībās četrās vecuma grupās. 

 

Futbols 

 

Futbola programmas audzēkņi 2019./2020. mācību gadā piedalījušies 11 liela mēroga 

sacensībās un turnīros. 32. tabulā apkopoti augstākie sasniegumi – godalgotās vietas. 

 

32. tabula 

Futbola programmas audzēkņu sasniegumi 2019./2020. mācību gadā 

Sacensības Iegūtās godalgotas vietas 

“KUORSYVS Rudens kauss-2019” U15 U15 - 2. vieta 

“FC Warrior Cup” U12 - 2. vieta 

Latvijas futbola federācijas Ziemeļaustrumu 

reģiona čempionāts telpu futbolā 

Meitenes - 2. vieta 

Lootos Cup 2020 U10 - 3. vieta 

“Pavasara kausa izcīņa” Meitenes - 3. vieta 

Latvijas futbola federācijas Ziemeļaustrumu 

reģiona jaunatnes čempionāts meitenēm 

Meitenes - 2. vieta 
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2020./2021. mācību gadā viens plānotais turnīrs atcelts COVID-19 izplatības dēļ, vienā 

plānots piedalīties, ja tas tiks organizēts. Vienīgajās notikušajās sacīkstēs - “KUORSYVS 

Rudins kauss-2020” U13 vecuma grupas komanda ieguvusi 3. vietu. 

 

Vieglatlētika 

 

Vieglatlētikas programmas audzēkņi 2020. gadā piedalījušies 36 dažāda mēroga 

sacensībās. 33. tabulā atspoguļotas tikai tās sacensības, kur audzēkņi ieguvuši augstākās – 

godalgotās vietas. 

 

33. tabula 

Vieglatlētikas programmas audzēkņu sasniegumi 2020. gadā 

Sacensības Iegūtās godalgotās vietas 

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas 

ziemas čempionāts vieglatlētikā  U-18, U-20 

1. vieta - 1  

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas 

ziemas čempionāts vieglatlētikā  U-14  

1. vieta - 4  

Latvijas čempionāta atlases sacensības U-14 

vecuma grupa Limbažu zona 

3. vieta - 1 

Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās 2020 3. vieta - 1  

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas 

ziemas čempionāts vieglatlētikā U-16 grupā 

1. vieta - 1; 2. vieta - 4; 

3. vieta - 1 

Latvijas čempionāts telpās 2020 U18 un U20 

vecuma grupām 

3. vieta - 2  

Valkas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas 

U-12, U-14 grupu vieglatlētikas divcīņas 

sacensības 

2. vieta - 4; 3. vieta - 1 

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas 

ziemas čempionāts vieglatlētikā U12 grupai 

1. vieta - 1; 2. vieta - 7; 

3. vieta - 3 

Latvijas čempionāts telpās 1. vieta - 1 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

atklātās sacensības vieglatlētikā telpās  

1. vieta - 2; 2. vieta - 4; 

3. vieta - 3 

Vieglatlētikas sacensības četrcīņā telpās 1. vieta - 5; 2. vieta - 8; 

3. vieta - 5 

Starpnovadu sporta skolu spēles vieglatlētikā 

2020 

1. vieta - 5; 2. vieta - 2; 

3. vieta - 6 

“Izskrien vasaru 2020” 1. kārta 1. vieta - 9; 2. vieta - 5; 

3. vieta - 4 

“Izskrien vasaru 2020” 2. kārta 1. vieta - 8; 2. vieta - 4; 

3. vieta - 7 

Sportland kauss 2. posms 2. vieta - 1 

“Izskrien vasaru 2020” 3. kārta 1. vieta - 6; 2. vieta - 7; 

3. vieta - 3 

Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta 

skolas slēgtās sacensības vieglatlētikā U14, 

U16, U18  

1. vieta - 6; 2. vieta - 2; 

3. vieta - 1 

Maxima Jaunatnes kauss U16 vecuma grupai 3. vieta - 11 

Ogres novada sporta centra atklātās sacensības 

U18 un U20 vecuma grupai 

2. vieta - 3 
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Latvijas čempionāts 2019 U14  3. vieta - 1 

“Izskrien vasaru 2020” 4. kārta 1. vieta - 7; 2. vieta - 5; 

3. vieta - 4 

“Sportland” kauss 3. posms 1. vieta - 1 

Latvijas U18 UN U20 čempionāts  2. vieta - 1; 3. vieta - 2 

Baltijas komandu čempionāts daudzcīņā (U16, 

U18, U20)/Latvijas čempionāts daudzcīņās 

pieaugušajiem 

2. vieta - 1 

Rudens stafešu kross 1. vieta - 10; 2. vieta - 4 

“Gulbenes apļi” 2020 1. vieta - 1; 3. vieta - 1 

 

Biatlons  

 

Biatlona programmas audzēkņi 2020. gadā startējuši 17 dažāda līmeņa sacensībās. 

Jāpiemin, ka 8 no tām bijušas starptautiska līmeņa un notikušas ārvalstīs. Šo sacensību vidū ir 

IBU kauss biatlonā Slovākijā, Jaunatnes olimpiskās spēles “LOZANNA 2020” Šveicē, 

Jauniešu un junioru pasaules čempionāts Šveicē, IBU Pasaules čempionāts Itālijā, Zviedrijas 

atklātās sacensības biatlonā, IBU Pasaules kausa 3. un 4. posms Austrijā. Lai arī godalgotās 

vietas šajās sacīkstēs nav izcīnītas, Alūksnes jaunie biatlonisti ieguvuši starptautisku liela 

mēroga sacensību pieredzi. 34. tabulā atspoguļotas sacensības, kur biatlona nodaļas audzēkņi 

ieguvuši godalgotas vietas.  

 

34. tabula 

Biatlona programmas audzēkņu sasniegumi 2020. gadā 

Sacensības Iegūtās godalgotās vietas 

Jaunsardzes kauss biatlonā 2020, 1. posms 2. vieta - 1 

Starptautiskās slēpošanas federācijas 

Latvijas čempionāts distanču slēpošanā 

2. posms 

3. vieta - 1 

Latvijas čempionāts biatlonā 2020 1. vieta - 6; 2. vieta - 1; 

3. vieta - 4 

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas 

sacensības vasaras biatlonā 

1. vieta - 4; 2. vieta - 3; 

3. vieta - 1 

Latvijas kauss vasaras biatlonā 1. vieta - 1; 2. vieta - 4 

Latvijas čempionāts vasaras biatlonā 2020 

1. kārta  

1. vieta - 6; 2. vieta - 3; 

3. vieta - 3 

Latvijas čempionāts vasaras biatlonā 2. kārta 1. vieta - 4; 2. vieta - 2; 

3. vieta - 2 

Slēpošanas - biatlona kluba “Cēsis” balvas 

izcīņa biatlonā 

1. vieta - 3; 2. vieta - 2; 

3. vieta - 1 

Latvijas čempionāts vasaras biatlonā 1. vieta - 5; 2. vieta - 2; 

3. vieta - 2 

 

Džudo  

Džudo programmas audzēkņi 2020. gadā piedalījušies 14 dažāda mēroga sacensībās 

Latvijā un ārvalstis. 35. tabulā atspoguļotas džudo nodaļas audzēkņu iegūtās godalgotās vietas. 
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35. tabula 

Džudo programmas audzēkņu sasniegumi 2020. gadā 

Sacensības Iegūtās godalgotās vietas 

Latvijas Republikas meistarsacīkstes U-18 

grupai 

1. vieta - 2; 3. vieta - 2  

XXVI ELVA OPEN IN JUDO 1. vieta - 2; 2. vieta - 3; 

3. vieta - 6 

Latvijas Republikas atklātais čempionāts 2. vieta - 3; 3. vieta - 3 

“Jaungada džudo turnīrs 2020” 1. vieta - 1; 2. vieta - 3; 

3. vieta - 2 

Baltijas džudo čempionāts U-18, U-21 

grupām 

1. vieta - 1; 2. vieta - 1 ; 

3. vieta - 1 

“Olimpiskās cerības 2020” 2. vieta - 1; 3. vieta - 2 

LATVIAN OPEN U21 2020 3. vieta - 1 

“SIGULDA 2020” 1. vieta - 5; 2. vieta - 1; 

3. vieta - 6 

XX Starptautiskais turnīrs džudo cīņā 1. vieta - 1; 3. vieta - 2 

Latvijas meistarsacīkstes U16, U14 grupām 2. vieta - 1 

9. Starptautiskais KYODAI džudo turnīrs 1. vieta - 2; 2. vieta - 1; 

3. vieta - 3 

YOUNG STARS JURMALA IX 

Starptautiskais džudo turnīrs 

1. vieta - 3; 2. vieta - 5; 

3. vieta - 10 

IX Starptautiskais džudo turnīrs “ZELTA 

RUDENS 2020” 

1. vieta - 4; 2. vieta - 8; 

3. vieta - 8 

LIDO bērnu džudo festivāls, veltīts Venta 

Čakstiņa piemiņai 

1. vieta - 2; 2. vieta - 2; 

3. vieta - 2 

 

ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLA 

 
Skola pārskata gadā īstenoja licencētu profesionālās ievirzes septiņgadīgo izglītības 

programmu “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā 

māksla pirmklasniekiem no 7 gadiem”, “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā no 2.-

6. klasei”, “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem no 7.-12. klasei”, “Pirmskolas vecuma 

zīmēšanas un veidošanas klasēs” un “Vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem”. 

 

2020. gada maijā skolu absolvēja 8 profesionālās ievirzes izglītības programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņi, bet septembrī skolā mācības sāka 82 audzēkņi 

profesionālās ievirzes izglītības programmā un 78 audzēkņi interešu izglītības programmās. 

 

 Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Alūksnes Mākslas skola mācību 

darbu no 2020. gada 23. marta organizēja attālināti. Vasaras plenērs tika pārcelts uz laiku no 

17. līdz 21. augustam. Laika posmā no septembra līdz rudens brīvdienām mācības risinājās pēc 

stundu saraksta klātienē. No 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 18. decembrim mācību 

darbs notika kā individuālās konsultācijas. 

 

Dalība konkursos 

 

  Valsts konkursa klātienes kārta 2020. gadā tika atcelta. Skolas posma 3 audzēkņu darbi 

no 2 vecuma grupām piedalījās valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās 
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mākslas izglītības programmas audzēkņiem “Tēls. Telpa. Scenogrāfija” mākslas skolu 

audzēkņu darbu izstādē Eduarda Smiļģa Teātra muzejā.  

  11 audzēkņu darbi nosūtīti III Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam 

“Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”. Iegūta viena 1. vieta vecuma grupā 7-9 gadi grafikā, 

viena 1. vieta vecuma grupā 10-12 gadi datorgrafikā, trīs 3. vietas vecuma grupā 10-12 gadi 

datorgrafikā, vecuma grupā 13-15 gadi gleznošanā un vecuma grupā 10-12 gadi gleznošanā, kā 

arī viena atzinība datorgrafikā 10-12 gadu vecuma grupā. 

 Interešu izglītības programmas 8 audzēkņu darbi nosūtīti dalībai karikatūru 

konkursā “Pa-smejies!”. Rezultāti: 1.-4. klašu grupā 1 galvenā godalga, 5.-7. klašu grupā 1 

galvenā godalga, 8.-9. klašu grupā - 1 atzinība. 3 audzēkņu darbi nosūtīti 48. starptautiskajam 

konkursam-izstādei “Lidice 2020”. 

 4 audzēkņu darbi aizsūtīti uz Salgales Mākslas un Mūzikas skolas konkursu “Vilnis 

Lielupē”. Iegūta viena 3. vieta. 

 

Izstāžu darbība 

 

    Skolā tiek organizētas profesionālu mākslinieku un audzēkņu darbu izstādes. Alūksnes 

Kultūras centrā bija skatāma Alūksnes Mākslas skolas 30 gadu jubilejas absolventu izstāde 

“Mūsu elpa - Latvijas un pasaules telpā”. 

 

Skolas izstāžu zālē bija skatāma skolas absolventu darbu izstāde, PIKC Rīgas Dizaina 

un mākslas vidusskolas audzēkņu plenēra darbu izstāde, gleznotāja P. Postaža 80 gadu jubilejas 

gleznu izstāde, audzēkņu grafikas darbu izstāde kafejnīcā “Benevilla”, Alūksnes Mākslas 

skolas 30 gadu jubilejas absolventu izstāde “Mūsu elpa - Latvijas un pasaules telpā”. 

 

Pārskata gadā iestāde turpinājusi sadarbību izstāžu veidošanā un kontaktu veicināšanā 

ar PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, ar Alūksnes muzeju - izstāžu atklāšanu, citu 

izglītojošu pasākumu apmeklējumi, ar pašvaldību - skolas telpās tiek organizētas tikšanās un 

pasākumi, ar citām mākslas skolām Latvijā. 

 

ALŪKSNES MŪZIKAS SKOLA 

 

Alūksnes Mūzikas skolā 2020. gadā tika realizētas 17 akreditētas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas, kurās 1. septembrī mācības uzsāka 208 audzēkņi un interešu izglītības 

programmās - 32 audzēkņi, pavisam kopā 240 audzēkņi. 

 Attālināto mācību laikā tika meklētas dažādas sadarbības formas ar vecākiem, sniedzot 

konsultācijas un izmantojot dažādas mūsdienu digitālās saziņas formas. 

 

Dalība valsts konkursos 

 

Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētais valsts konkurss Latvijas mūzikas skolu 

izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle - akordeona spēle” audzēkņiem. Valsts 

konkursa otrajā kārtā Cēsīs skolu pārstāvēja 3 audzēkņi - saņemtas 3 pateicības. 

 

Dalība starptautiskajos konkursos 

 

1) Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 

2020” Daugavpilī – pieci II vietas un trīs III vietas diplomi; 

2) Starptautiskie Mūzikas un mākslas svētki Valmierā - divas atzinības; 

3) Kārļa Štrāla Starptautiskais jauno flautistu konkurss Jūrmalā  - 1 pateicība. 
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Dalība citu institūciju organizētajos republikas konkursos 

 

XXV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 

konkurss Rīgā - trīs dalībnieka sertifikāti. 

 

Dalība reģionālos un novadu konkursos 

 

1) Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un 

popgrupu festivālā-konkursā “No baroka līdz rokam” Valmieras Kultūras centrā - I pakāpes 

diploms sitaminstrumentu ansamblim; 

2) Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkurss Gaujienā - viens 

I vietas, trīs  II vietas,  viens III vietas diploms, viena atzinība, divas pateicības. 

 

Skolas audzēkņi individuāli un kolektīvi pārskata periodā piedalījušies arī citu 

organizāciju rīkotos pasākumos un aktivitātēs. Koklētāju ansamblis piedalījās Vidzemes reģiona 

koklētāju ansambļu kopmēģinājumā un kokļu mūzikas koncertā-festivālā “Koklē vēju 

vanadziņš”. Par tradīciju kļuvusi sadarbība ar Vidzemes kamerorķestri, sniedzot koncertus 

mācību gada sākumā projektā “Vidzemes talanti Latvijai”. Pārskata gada 30. augustā noticis 

kārtējais Vidzemes reģiona mūzikas skolu talantīgāko audzēkņu un konkursu laureātu koncerts, 

kurā Alūksnes Mūzikas skolu pārstāvēja divi sitaminstrumentu programmas un viens flautas 

spēles programmas audzēknis. Skolas audzēkņi, pedagogi un absolventi piedalījušies virtuālajā 

pūtēju orķestrī, ieskaņojot veltījumu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā. 

 

 Pārskata gadā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sagatavojuši mazāk 

koncertu un muzikāli izglītojošu pasākumu kā iepriekšējos gados ārkārtējās situācijas 

ierobežojumu dēļ. Tomēr notikuši daži tradicionālie pasākumi – izlaiduma koncerti, koncerts 

pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” un koncertlekcija. 

 

2020. gadā veikts nozīmīgs darbs skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā no 

pašvaldības, vecāku līdzfinansējuma un Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtajiem līdzekļiem: 

1) iegādāta basa kokle par 850,00 EUR (no vecāku līdzfinansējuma); 

2) ar VKKF atbalstu iegādāts vibrofons par 4489,10 EUR, no VKKF piesaistītie 

līdzekļi 3000,00 EUR; 

3) veikta vienas koncertkokles uzlabošana; 

4) saņemts atbalsts no Alūksnes novada pašvaldības projekta - koncertlekcijas 

“Ludvigam van Bēthovenam 250” īstenošanai 483,00 EUR;  

5) iegādāti dažādi mūzikas instrumentu atribūti: marimbas vālītes, kokles stīgas, 

ventiļu eļļa, jauni nošu materiāli.  

 

  Skolā turpinājās kolektīvo muzicēšanas prasmju pilnveidošana - darbību turpināja kora 

klases ansamblis, koklētāju ansamblis, vijolnieku ansamblis, dažādu sastāvu pūšaminstrumentu 

ansambļi, sitaminstrumentu ansambļi, klavieru dueti. Ar izciliem panākumiem skolas 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņi darbojas Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas pūtēju orķestra sastāvā. Attālināto mācību laikā audzēkņi tika iesaistīti divos virtuālā 

pūtēju orķestra projektos. 

 

JAUNANNAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLA 

 

Skola īsteno licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmas:  astoņgadīgo 

izglītības programmu – Klavierspēle”, sešgadīgās izglītības programmas – “Kokles spēle”, 

“Sitaminstrumentu spēle”, “Flautas spēle”, “Trompetes spēle”, “Vizuāli plastiskās māksla”. 
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Tiek īstenotas profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas: sagatavošanas klases 

vizuāli plastiskā mākslā un mūzikas programmās, kā arī pirmsskolas vecuma zīmēšanas un 

dziedāšanas grupas. 

 

2020. gada jūnijā pamatizglītības programmu absolvēja 3 skolēni, profesionālās ievirzes 

programmu “Vizuāli plastiskā māksla” absolvēja 2 audzēkņi, kokles spēles programmu 

1 audzēknis, vijoļspēles programmu 1 audzēknis un klavierspēles programmu 2 audzēkņi. 

2020. gada septembrī skolā mācības sāka 53 pamatskolas audzēkņi, 16 pirmsskolas audzēkņi, 

42 audzēkņi mūzikas programmās un 60 audzēkņi mākslas programmā. 

 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolai pārskata gadā darbojās 3 mācību punkti, 

kuros audzēkņi apguva mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes programmas: 

1) Liepnas mācību punktā - vizuāli plastiskās mākslas, klavierspēles, kokles spēles, 

trompetes spēles un sitaminstrumentu spēles programma; 

2) Alsviķu mācību punktā - vizuāli plastiskās mākslas, klavierspēles, kokles spēles un 

flautas spēles programma; 

3) Malienas mācību punktā - vizuāli plastiskās mākslas programma. 

 

Dalība konkursos, festivālos, viktorīnās 

 

1) mūzikas teorētisko priekšmetu viktorīnā “Jāzeps Vītols” piedalījās skolas komanda, 

iegūta atzinība; 

2) Latvijas izglītības iestāžu vokālo, instrumentālo un vokāli instrumentālo kolektīvu 

un popgrupu festivālā - konkursā “No baroka līdz rokam” piedalījās skolas instrumentālais 

ansamblis, iegūts II pakāpes diploms; 

3) IV Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene 

Wind 2020” piedalījās trompetes spēles audzēknis, iegūts II pakāpes diploms; 

4) XI koklētāju ansambļu festivālā “Koklē vēju vanadziņš” piedalījās koklētāju 

ansamblis; 

5) valsts konkursa klātienes kārta 2020. gadā tika atcelta. Konkursa I kārta notika 

skolā un mācību punktos. Trīs audzēkņu darbi vasarā bija apskatāmi valsts konkursa Latvijas 

profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem “Tēls. 

Telpa. Scenogrāfija” darbu izstādē Eduarda Smiļģa Teātra muzejā; 

6) Valsts policijas organizētajā bērnu zīmējuma konkursā “Esmu redzams - esmu 

drošs” piedalījās 6 audzēkņi, iegūti divi I vietas diplomi un 4 pateicības. 

 

         Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola mācību darbu no 2020. gada 23. marta organizēja attālināti. 2020./2021. mācību 

gads tika uzsākts klātienē, mācības līdz rudens brīvdienām notika pēc stundu saraksta. No 

26. oktobra līdz 1. semestra beigām mācību darbs notika gan attālināti, gan kā individuālās 

konsultācijas. 
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9. KULTŪRA 
 

9.1. Tautas, saieta, kultūras nami 
 

2020. gads tautas namu nozarē bija saspringts, jo pandēmija liedza tiem strādāt ar pilnu 

atdevi un plānotās aktivitātes bija jāierobežo, jāatceļ un jāpārplāno. Tomēr šī situācija deva arī 

iespējas radošās aktivitātes organizēt savādāk - attālināti, digitāli, ieviešot gan jaunas metodes, 

gan radošās iniciatīvas. 

 

Pārskata gadā tautas nami un kultūras iestādes varēja sakārtot savu saimniecību un 

radošai izpausmei vairāk izmantot sociālos tīklus. Apmeklētājiem tika piedāvātas pastaigu 

takas, izgaismoti objekti, rīkoti dažādi konkursi, veidoti fotostāsti, organizēti tiešsaistes 

koncerti u.c. 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada tautas, kultūras un saieta namu darbību nodrošināja 74 

darbinieki. 

 

Galvenie notikumi 2020. gadā 

 

Dokumenti: 

 

1) apstiprinātas jaunas ieejas maksas pagastu kultūras iestādēs; 

2) apstiprināts nolikums Dziesmu svētku procesa amatiermākslas kolektīvu tērpu 

iegādei; 

3) apstiprinātas jaunas pagastu kultūras iestāžu nomas maksas. 

 

Aktivitātes: 

 

1) janvārī Alūksnes 100. dzimšanas dienas svinības; 

2) martā Alūksnē notika Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate; 

3) pateicoties Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstam, Vidzemes labākie 

horeogrāfi un Latvijas mūziķi ir radījuši 10 jaunas tautiskās dejas, izmantojot Alūksnes pusē 

pierakstītos senos dančus uzvedumam “Malienas mantojums”; 

4) atbalstīti 7 projekti novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkursā; 

5) jūlijā Jaunlaicenē notika Muižas svētki; 

6) augustā noorganizēti Alūksnes pilsētas svētki, Baltijas ceļa atceres pasākumi, 

senioru vokālie ansambļi piedalījās Latvijas senioru ansambļu salidojumā Aizkrauklē; 

7) septembrī svinēti Bānīša svētki Alūksnē, Pļaujas svētki Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates muzejā, Dzejas dienas Alūksnē; 

8) oktobrī Mālupē notika pirmais Rokdarbnieču saiets, kultūras darbinieki apguva 

jaunas zināšanas nedēļu ilgās apmācībās “Kultūra pēc krīzes”; 

9) novembrī plaši tika veidotas vides aktivitātes Valsts svētku nedēļā; 

10) decembrī Alūksnes Kultūras centrs piedāvāja Adventes pastaigas. 
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61.-62. attēli. Janvārī notika Alūksnes 100 gadu jubilejas pasākums un koncerts 

 

 
63.-64. attēli. Alūksnes pilsētas svētki COVID-19 izplatības dēļ bija citādāki un piedāvāja 

iedzīvotājiem atšķirīgas norises – laivu koncertu un koncertus pagalmos 

 

Pasākumu, apmeklētāju skaits 

 

Pārskata periodā Alūksnes novada tautas, kultūras un saieta namos noticis 661 

pasākums, kā arī 148 citu iestāžu norises, kopā 809 pasākumi. 

 

36. tabula 

Pasākumu un apmeklētāju skaits novada tautas, kultūras un saieta namos 

Struktūrvienība Pasākumi  

Tajā 

skaitā 

maksas 

norises 

Tajā skaitā 

bezmaksas 

norises Apmeklētāji  

Tajā skaitā 

maksas 

apmeklētāji 

Tajā skaitā 

bezmaksas 

apmeklētāji 

Citu 

iestāžu 

norises 

Alsviķu  kultūras 

nams 56 
9 47 

1672 337 1335 28 

Alūksnes  

Kultūras centrs 152 
45 107 

23609 9022 14587 61 

Annas pagasta 

kultūras nams 3 
1 2 

88 46 42 0 

Ilzenes SKIIM 

centrs “Dailes” 33 
0 33 

786   786 18 

Kolberģa tautas 

nams 51 
7 44 

2270 440 1830 8 

Jaunannas  tautas 

nams 44 
7 37 

2215 521 1694 11 

Jaunlaicenes  

tautas nams 19 
2 17 

925 126 799 7 

Liepnas  tautas 

nams 16 
5 11 

723 286 437 1 

Malienas  tautas 

nams 9 
1 8 

308 18 290 0 
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Mālupes Saieta 

nams 34 
2 32 

1190 222 968 0 

Mārkalnes  tautas 

nams 13 
1 12 

361 100 261 1 

Pededzes  tautas 

nams 68 
13 55 

2312 561 1751 6 

Veclaicenes  

tautas nams 16 
  16 

890   890   

Zeltiņu tautas 

nams 130 
103 27 

2524 1397 1127 5 

Māriņkalna  

tautas nams 17 
1 16 

833 80 753 2 

Kopā 661 197 464 40706 13156 27550 148 

 

Amatiermāksla 

 

Alūksnes novada tautas, kultūras un saieta namos pārskata periodā kopā bija 75 

amatierkolektīvi ar 1070 dalībniekiem. Tajā skaitā bija 66 pieaugušo kolektīvi un 9 bērnu 

kolektīvi.  

37. tabula 

Kolektīvu skaits novada tautas, kultūras un saieta namos 

Struktūrvienība 

Kolektīvi 

kopā Tajā skaitā pieaugušo kolektīvi 

Bērnu 

kolektīvi 

Dalībnieki 

kopā 

Tajā 

skaitā 

pieaugušie 

Tajā 

skaitā 

bērni 

  

Pieaugušo 

kolektīvi 

kopā 

No tiem 

amatier-

kolektīvi 

No tiem 

interešu 

klubi     

Alsviķu  kultūras 

nams 8 6 4 2 2 117 95 22 

Alūksnes  

Kultūras centrs 8 8 8 0 0 187 187 0 

Annas pagasta 

kultūras nams 1 1 0 0 0 10 10 0 

Ilzenes SKIIM 

centrs “Dailes” 1 1 0 1 0 9 9 0 

Kolberģa tautas 

nams 8 7 4 3 1 121 116 5 

Jaunannas  

tautas nams 12 8 9 3 4 131 91 40 

Jaunlaicenes  

tautas nams 1 1 1 0 0 16 16 0 

Liepnas  tautas 

nams 5 5 4 1 0 62 62 0 

Malienas  tautas 

nams 3 3 3 0 0 40 40 0 

Mālupes Saieta 

nams 3 3 2 1 0 53 53 0 

Mārkalnes  

tautas nams 1 1 1 0 0 8 8 0 

Pededzes  tautas 

nams 9 8 5 4 1 121 116 5 

Veclaicenes  

tautas nams 6 6 6 0 0 59 59 0 

Zeltiņu tautas 

nams 5 5 1 4 0 62 62 0 

Māriņkalna 

tautas nams 4 3 3 1 1 74 54 20 

Kopā 75 66 51 20 9 1070 978 92 
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9.2. Bibliotēkas 
 

Alūksnes novadā bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pārskata gadā 

nodrošināja: 

1) Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka (Alūksnē - 7271 

iedzīvotājiem); 

2) 16 pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 518 iedzīvotājiem); 

3) 10 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas; 

4) 1 augstskolas filiāles bibliotēka - LU Alūksnes filiāle. 

 Arī 2020. gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka turpināja būt 

metodiskais un konsultatīvais centrs Alūksnes un Apes novadu pašvaldību 20 bibliotēkām, 

nepieciešamības gadījumā sniedzot profesionālu atbalstu arī skolu bibliotēkām.  

 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā: 

1) likvidēta Alsviķu pagasta Strautiņu bibliotēka, par tās mantas, tiesību un saistību 

pārņēmēju kļuva otra pagasta bibliotēka - Alsviķu bibliotēka, kura nodrošina bibliotēkas 

pakalpojumus likvidētās Strautiņu bibliotēkas telpās Strautiņos (2 dienas nedēļā) un Alsviķu 

bibliotēkā (3 dienas nedēļā); 

2) 6 pagastu bibliotēkās (Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Liepnas, Mālupes, 

Māriņkalna, Pededzes pagastos) bibliotēkas vadītāja darba slodze samazināta no 1 uz 0,8; 

3) 3 pagastu bibliotēkās (Beja, Veclaicene, Zeltiņi) notika strukturālas izmaiņas - 

bibliotēkām kā struktūrvienības tiek pievienotas vēstures krātuves, papildināti bibliotēku 

vadītāju amata  pienākumi; 

4) Jaunannas bibliotēkas vadītājs kļuva par Jaunannas un Kalncempju bibliotēku 

vadītāju un nodrošina pakalpojumu sniegšanu 2 bibliotēkās Jaunannā - 4 dienas nedēļā un 

Kalncempjos - 1 dienu nedēļā; 

5) 4 pagastu bibliotēkās (Annā, Ilzenē, Malienā, Mārkalnē) bibliotēkas vadītāji 

veiks arī kultūras darba organizatora pienākumus. 

Pārskata periodā par publisko bibliotēku lietotājiem Alūksnes novadā kopumā iesaistīti 

29,2 % iedzīvotāju. 

 

38. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības publisko bibliotēku pamatrādītāji 

 2020. gads % salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 4536 +0,1% -12,3% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 1304 -1,8% -15,4% 

Bibliotēku fiziskais apmeklējums 56504 +2,7% -23,6% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 11763 -8,1% -40% 

Virtuālais apmeklējums 28830** -13% -4% 

Izsniegums kopā 118950 +1,1% -6,7% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 10307 -34,6% -28,7 

Bibliotekārais aptvērums - % no iedzīvotāju 

skaita novadā 

29% + - 

* Tai skaitā arī sociālo tīklu apmeklējumi 

**   bez sociālo tīklu apmeklējuma 
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39. tabula 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas pamatrādītāji 

 2020. gads % salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu 

Lietotāju skaits 1705 -2, 86% -10,4% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 

610 -6,99% -8,3% 

Bibliotēkas apmeklējums 22 539 -11,14% -7,2% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 

5937 -7,08% -24% 

Virtuālais apmeklējums 28 830 -13% -4% 

Izsniegums kopā 43 582 +0,98% +8,2% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 

28 714 -8,24% +20,1% 

* Tai skaitā arī sociālo tīklu apmeklējumi 

**   bez sociālo tīklu apmeklējuma 

  

Nenoliedzami 2020. gadā vīrusa COVID-19 izraisītā pandēmija būtiski ir ietekmējusi 

bibliotēku darbu. Protams, negatīvi tas atsaucies arī uz bibliotēku statistikas rādītājiem - 

vairākus mēnešus bibliotēkas bija slēgtas - no 13. marta līdz 12. maijam, no 20. decembra līdz 

2021. gada 11. janvārim, sniedzot tikai attālinātos pakalpojumus. Pārējā laikā bibliotēkas 

nodrošināja tikai grāmatu un citu izdevumu apmaiņu, slēgtas bija lasītavas, netika nodrošināti 

datorpakalpojumi, nenotika bibliotēku organizētās klātienes aktivitātes, kas ikdienā ir svarīga 

bibliotēku darba daļa. Bibliotēkās reģistrēto aktīvo lietotāju skaits samazinājies par 12,3%, 

fizisko apmeklējumu skaits par 23,6%, bet izsniegums par 6,7%. Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

izsniegums ir palielinājies par vairāk nekā 8%. 

 

Īpašie apstākļi, kas bibliotēkās aizliedza organizēt klātienes pasākumus, lika 

bibliotēkām ar savām aktivitātēm pārcelties virtuālajā vidē. Tā, piemēram, Alūksnes pilsētas 

bibliotēka ikvienam interesentam noorganizējusi trīs izglītojošus tiešsaistes seminārus. 

 

COVID-19 un ārkārtējā situācija valstī radīja apstākļus, kurās bibliotēkām vairāk nekā 

citkārt bija jāskaidro un jāpopularizē bibliotēkas pakalpojumi un iespējas, ko saviem lietotājiem 

piedāvāt attālināti, tai skaitā - datu bāzu pieejamība. Projekta “Elektroniskās publikācijas 

Latvijas bibliotēkām” ietvaros bibliotēkās pieejamas divas autorizētās tiešsaistes datu bāzes - 

Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv un Letonika www.letonika.lv. Bibliotēkās tika 

nodrošināta iespēja attālinātās piekļuves datus saņemt elektroniski ne tikai jau reģistrētiem 

bibliotēkas lietotājiem, bet arī reģistrāciju veikt attālināti, lai pēc tam e-pastā saņemtu 

autorizācijas datus reģiona bibliotēku kopkatalogam un reģistrācijai 3td e-grāmatu bibliotēkā, 

piekļuvi Letonika.lv datubāzei. 

 

 Īpaši pieprasīts pakalpojums pārskata periodā - elektroniskā dokumentu piegāde no 

bibliotēku krājumos esošajiem izdevumiem, papildinot to ar bibliotēku piedāvājumu - atlasīt 

resursus un informāciju pēc lietotāja pieprasītās tēmas. Populārs šis pakalpojums bija laikā, kad 

bibliotēkas bija slēgtas. Bibliotēkas aktīvāk popularizējušas iespēju - grāmatu piegādi uz mājām 

tiem cilvēkiem, kas nespēj apmeklēt bibliotēku, rezultātā pieaudzis mājās apkalpoto iedzīvotāju 

skaits. 

 

 Līdztekus Alūksnes pilsētas bibliotēkai pārskata periodā sadarbības līgumus ar Latvijas 

Neredzīgās bibliotēkas Balvu filiāli noslēgušas arī Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes 

file://///10.144.4.243/Public/Pārskati%20un%20atskaites/Atskaites%202020/www.news.lv
file://///10.144.4.243/Public/Pārskati%20un%20atskaites/Atskaites%202020/www.letonika.lv
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bibliotēkas, sniedzot iespēju lasītājiem, kuriem nepieciešama pielāgota literatūra audio formātā, 

saņemt to savā bibliotēkā.  

 

Uz 2021. gada 1. janvāri Alūksnes novada publisko bibliotēku krājums ir 135 596 

vienības dažādu resursu, pārskata periodā tas samazinājies par 15288 vienībām. Bibliotēku 

krājumos 80% ir grāmatas. 2020. gadā krājumos saņemtas 11217 vienības jaunieguvumu, kas 

ir par 8,5% mazāk kā 2019. gadā. Grāmatu - jaunieguvumu skaits reģiona bibliotēkās - 35% no 

kopējā jaunieguvumu skaita. 

 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums 2020. gadā papildinājies ar 1942 vienībām (-272), 

tai skaitā ar 717 eksemplāriem grāmatu (-78), kas ir gandrīz par 10% mazāk kā 2019. gadā, jo 

grāmatu cenu pieaugums ir lielāks kā piešķirtais finansējums. 82% no Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas krājuma sastāda grāmatas, 17% - periodiskie izdevumi un tikai 1% - audiovizuālie 

dokumenti. 

 

Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija - 2020” ietvaros ar 

valsts finansējuma atbalstu 15 Alūksnes novada bibliotēkas, tai skaitā - izglītības iestāžu 

bibliotēkas, kopā saņēma 144 eksemplārus grāmatu par 1 152,45 EUR. 

 

Alūksnes novada pašvaldības 17 publiskās bibliotēkas Kultūras ministrijas atbalstītajā 

un Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotajā projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām” kopumā saņēmušas 708 eksemplārus grāmatu par summu 6 539,05 EUR, kas ir 

ļoti nozīmīgs papildinājums bibliotēku krājumiem. 

 

2020. gada novadpētniecības darbs aizritējis Alūksnes pilsētas simtgades zīmē. Ciklā 

“Alūksnes pilsētai 100”  veltītas daudzas norises Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Pārskata periodā 

šajā virzienā veiktais: 

1) Alūksnes pilsētas simtgades zīmē popularizēti bibliotēkā pieejamie novadpētniecības 

resursi (literatūras izstāde “Alūksne 100 grāmatās”, novadpētniecības izstādes “Alūksne apaļos 

skaitļos”, “Alūksne vēsturiskajās fotogrāfijās”); 

2) turpināta novadnieku popularizēšana (sarunu cikls “Savējie iedvesmo”); 

3) organizētas novadnieku radošo darbu izstādes ciklā “Alūksniešu vaļasprieki”; 

4) popularizēta pilsētas vēsture (pasākumu cikls “Alūksnei 100. Cilvēki. Fakti. 

Notikumi”, spēle “Pastaiga ar grāmatu”); 

5) radīti jauni novadpētniecības resursi (atmiņu stāstu video kolekcija “Alūksnieši 

stāsta”). 

 

40. tabula 

Alūksnes novada bibliotēkās izstrādātie/ realizētie projekti 

Projekta nosaukums/ 

bibliotēka 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms (EUR) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Mirklis kopā ar 

autoru” 

Jaunalūksnes bibliotēka 

VKKF 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

360,00 Atbalstīts/notiek 

realizācija 

“Galvenajā lomā- 

rakstnieks-5” 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

VKKF 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

600,00 Atbalstīts  

2019. gadā/ 

realizēts  

2020. gadā 

https://www.biblioteka.lv/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatu-iepirkumam/
https://www.biblioteka.lv/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatu-iepirkumam/
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“Rakstnieks + grāmata 

+ lasītājs = 

lasītprieks!” 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

VKKF 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

480,00 Atbalstīts/realizēts 

“Alūksnieši stāsta…” 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

Kultūras un 

kultūrizglītības 

iestāžu projektu 

konkurss 

895,00 Atbalstīts/realizēts 

Dalība lasīšanas 

veicināšanas programmā 

“Bērnu/jauniešu/ 

vecāku žūrija”,  

11 publiskās un 4 skolu 

bibliotēkas, 4 atbalsta 

bibliotēkas 

LNB  

VKKF pašvaldība 

144 eksemplāri 

grāmatu 

par  

1152,45 EUR, 

prezentācijas 

materiāli, balvas 

Atbalstīts 

Dalība sociālā projekta 

“Bibliotēka” konkursā  

“Mana bibliotēka! ” 

Jaunalūksnes bibliotēka, 

Mārkalnes bibliotēkas 

 “Baltic International 

Bank” 

Dāvanu karte 

100 EUR vērtībā 

grāmatu iegādei 

Atbalstīts 

 

 

Dalība projektā 

“Vērtīgo grāmatu 

iepirkums publiskajām 

bibliotēkām” 

Kultūras ministrija, 

LNB 

708 eksemplāri 

grāmatu par   

6 539,05 EUR 

 

Atbalstīts 

Dalība projektā 

“Europe Direct 

informācijas centrs 

Gulbenē” 

Vadošais partneris - 

Gulbenes novada 

bibliotēka, sadarbības 

partneri: Alūksnes 

pilsētas bibliotēka, 

Madonas novada 

bibliotēka 

Eiropas Komisija Finansējums 

Gulbenes novada 

bibliotēkas budžetā. 

~ 1500 EUR 

Alūksnes bibliotēkai 

(finansējums 

lektoriem, aktivitāšu 

organizēšanai, 

publicitātes 

materiāliem u.c.) 

Atbalstīts 

 

Atskaites periodā savu atrašanās vietu mainījušas 4 bibliotēkas. Pagasta pārvaldes ēkā 

esošā Māriņkalna bibliotēka pārcelta no Ziemera pagasta pārvaldes ēkas 2. stāva uz 1. stāvu, 

tādējādi nodrošinot apmeklētājiem ērtākas piekļuves iespējas bibliotēkai. 

 

Pededzes pagastā bibliotēka no blakus esošā tautas nama telpām pārcelta uz brīvajām 

pagasta pārvaldes telpām. Bibliotēkas telpu kopējā platība šobrīd ir 82 m2, tā aizņem 3 telpas, 

no kurām vienā ir pieejama daiļliteratūra, bērnu literatūra un datori, otra telpa ir lasītava, kurā 

bez preses izdevumiem izvietota arī nozaru literatūra. Trešajā telpā izveidota krātuve, kur 

novietota maz pieprasītā literatūra. 

 

https://www.biblioteka.lv/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatu-iepirkumam/
https://www.biblioteka.lv/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatu-iepirkumam/
https://www.biblioteka.lv/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatu-iepirkumam/
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Lai racionālāk izmantotu pašvaldības finanšu un materiālos resursus, optimizētu to 

izlietojumu, Ilzenes un Mālupes pagastos atbrīvotas daļēji noslogotās pašvaldības ēkas un 

bibliotēkas pārceltas uz citām telpām. Ilzenes bibliotēka, kas atradās likvidētās skolas ēkā, 

pārcelta uz  Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centru “Dailes”. Bibliotēka 

ieguvusi plašākas telpas. Mālupes pagasta bibliotēka pārvietota uz bijušā sociālā centra telpām, 

atbrīvojot Mālupes muižas ēku. Blakus bibliotēkai turpina darboties sociālā istaba, kas varētu 

veicināt arī bibliotēkas apmeklējumu. 

 

2020. gada janvārī Alūksnes pilsētas bibliotēkas ēkā esošā Alūksnes novada 

Dzimtsarakstu nodaļa pārcēlusies uz pašvaldības administratīvo ēku Dārza ielā 11, esošās telpas 

nododot Alūksnes pilsētas bibliotēkai. Ņemot vērā minēto telpu stāvokli (tajās nepieciešams 

remonts un pielāgošana bibliotēkas vajadzībām), bibliotēka savai darbībai uz pašreizējo brīdi 

var izmantot tikai pasākumu zāli. 

 

Iekārtas, aprīkojums, IKT nodrošinājums 

 

 Darbinieku datortehnikas stāvoklis bibliotēkās vērtējams kā apmierinošs - 47% lietotāju 

datoru un 64% no darbinieku datoriem ir iegādāti pēdējos 5 gados. Nepietiekamā pašvaldības 

finansējuma dēļ pārskata gadā novadā tikai Bejas bibliotēkā iegādāts jauns dators darbiniekam. 

2020. gada oktobrī veiksmīgi pabeigti vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla (3TD tīkla) 

modernizācijas darbi, kā rezultātā visām bibliotēkām ir uzlabots tīkla pieslēgums ar datu 

pārraides ātrumu vismaz 20/5 Mbps vietējās nozīmes bibliotēkās un vismaz 100 Mbps  

Alūksnes pilsētas bibliotēkā kā reģiona galvenajā bibliotēkā.  

 

9.3. Muzeji 
 

Alūksnes novada trīs akreditētajos muzejos un trīs vēstures krātuvēs pārskata gada 

beigās kopējais krājuma vienību skaits bija 71 798. Kopējais jauniegūto vienību skaits pārskata 

periodā – 946. Pārskata periodā konservētas un restaurētas 25 krājuma vienības. Veiktas 8 

ekspedīcijas. Pārskata periodā novada muzeji kopkatalogā ievadījuši 1 105 vienības. Gada laikā 

eksponētas bijušas kopumā 2404 pamatkrājuma vienības, deponētas – 116 krājuma vienības. 

 

Kopējais apmeklētāju skaits novada muzejos un vēstures krātuvēs pārskata gadā bijušas 

14 520 personas. Muzeju darbinieki novadījuši 243 ekskursijas. Pārskata gadā izveidotas četras 

izglītojošās programmas, notikušas 89 muzejpedagoģiskās programmas, 25 lekcijas, 41 

muzejisks tematiskais pasākums. Muzejos kopā bijušas apskatāmas 19 pastāvīgās ekspozīcijas, 

28 izstādes, divas izstādes atklātas ārpus muzeju telpām. Novada muzeji 2020. gadā aptvēruši 

15 pētnieciskā darba tēmas, publicējuši 5 pētnieciskos rakstus un izdevuši vienu informatīvu 

prospektu. 

 

41. tabulā uzskatāmi apkopota informācija par Alūksnes novada akreditēto muzeju un 

vēstures krātuvju darbību 2020. gadā. 
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41. tabula 

Informācija par Alūksnes novada akreditēto muzeju un vēstures krātuvju darbību 

2020. gadā 

 
Alūksnes 

muzejs 

Kalncempju 

pagasta Viktora 

Ķirpa Ates 

muzejs 

Jaunlaicenes 

muižas muzejs 

Bejas 

bibliotēka 

Zeltiņu 

bibliotēka 

Veclaicenes 

bibliotēka 

Krājums, krājuma izmantošana 

Kopējais 

krājuma 

vienību 

skaits 

pārskata 

gada beigās 

55541 5917 3810 1793 1650 3087 

Kopējais 

jauniegūto 

vienību 

skaits 

690 255 1 0 0 0 

Konservēto 

un restaurēto 

krājuma 

vienību 

skaits 

25 0 0 0 0 0 

Ekspedīciju 

skaits 
3 0 0 5 0 0 

Kopkatalogā 

ievadīto 

vienību 

skaits 

220 621 264 0 0 0 

Eksponēto 

pamatkrā-

juma vienību 

skaits 

562 655 260 
Atklātais 

krājums 
927 

80% no kopējā 

krājuma 

Pārskata 

gadā 

deponēto 

krājuma 

vienību 

skaits 

90 22 4 0 0 0 

Pētnieciskais darbs 

Pētnieciskā 

darba tēmas 

(skaits) 

3 3 8 0 1 0 

Publicētie 

pētnieciskie 

raksti 

5 0 0 0 0 0 

Publicētie 

prospekti, 

ceļveži u.c. 

1 0 0 0 0 0 

Komunikācija ar apmeklētājiem 

Apmeklētāju 

skaits 

(personas) 
7887 3597 

1970 

(3288) 
197 282 587 

Muzeja 

darbinieku 
89 28 53 6 64 3 
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Pārskata gadā Alūksnes novada muzejos kopumā sagatavoti un finanšu piesaistei 

iesniegti 11 projekti, no kuriem atbalstīti 9 projekti un tajos piešķirtais finansējums ir 

24 883 EUR. Alūksnes muzejs sagatavojis 6 projektus, kas visi ir atbalstīti, Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates muzejs – 4 projektus, no kuriem atbalstīti 2, Jaunlaicenes muižas muzejam 

atbalstīts 1 sagatavotais un iesniegtais projekts. 

 

  
65.-66. attēli. Pārskata gadā 35 gadu darbības jubileju nosvinēja Kalncempju pagasta  

Viktora Ķirpa Ates muzejs 

 

  

novadīto 

ekskursiju 

skaits  

Pārskata 

gadā uzsākto 

(izveidoto) 

izglītojošo 

programmu 

skaits 

2 0 1 1 0 0 

Muzejpe-

dagoģisko 

programmu 

norišu skaits 

7 2 78 2 0 0 

Lekciju 

skaits 

muzejā 

8 0 16 0 0 0 

Tematisku 

(muzejisku) 

pasākumu 

skaits 

24 3 8 5 0 1 

Pastāvīgo 

ekspozīciju 

skaits 

muzejā 

5 2 3 4 4 1 

Izstāžu 

skaits 

muzejā 

pārskata 

periodā 

15 4 4 2 0 3 

Ārpus 

muzeja 

atklāto 

izstāžu 

skaits 

0 0 2 0 0 0 
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10. SPORTS 
 

  Pašvaldības ikdienā 2020. gadā sporta nozare COVID-19 pandēmijas ietekmes rezultātā 

bija būtiski traucēta un tās darbība apgrūtināta. Pildot savas funkcijas, tā savu iespēju robežās, 

gan  pārsvarā vasaras – rudens periodā organizēja dažāda mēroga sporta sacensības un 

aktivitātes. Jāatzīmē, ka arī 2019./2020. gada bezsniega ziemas sezona bija šķērslis ierasto 

ziemas pasākumu norisei. 

Tikai vasaras periodā iedzīvotāji jau varēja piedalīties skriešanas, basketbola, futbola, 

pludmales volejbola, orientēšanās un vēl citos dažādos sporta pasākumos. Jāatzīmē, ka tāpat 

iedzīvotāji savā brīvajā laikā nodarbojas ar nūjošanu, vingrošanu, dodas tūrisma pārgājienos, 

apmeklē atlētiskās vingrošanas nodarbības un cita veida līdzīgas aktivitātes. 

Kā jau ierasts, kupli apmeklēti bija tādi sporta pasākumi kā minifutbola turnīrs, 

orientēšanās seriāls “Horizonts”, skriešanas seriāls “Izskrien vasaru”, velo sacensības “Līkloči 

papardēs” un citi, arī pagastos organizētās sporta dienas. 

Iespēju robežās sarīkotas arī vairākas plašāka mēroga sacensības, tā kalnu velosipēdu 

sacensībās “VIVUS MTB maratons” startēja vairāk nekā 600 riteņbraucēju, tradicionālās 

sacensības pludmales volejbolā “Katrīnas kauss”, Eiropas un Latvijas čempionāts ātrumlaivām 

un ielu basketbola turnīrs “Ghetto Games”. 

Starptautiska mēroga sacensībās ar sekmēm 2020. gadā valsts izlases sastāvā turpināja 

piedalīties mūsu labākie atlēti - biatlonists Andrejs Rastorgujevs, vieglatlēte Patrīcija Ozoliņa 

un Ilona Marhele, orientierists Edgars Bertuks, riteņbraucējs Andris Vosekalns un  bobslejists 

Intars Dambis. 

 

  
67.-68. attēli. Pārskata gadā notika tradicionālās pludmales volejbola sacensības “Katrīnas 

kauss” un ūdensmotosporta sacensības 

 

  

69.-70. attēli. Alūksnes pilsētas svētkos jau tradicionāli notika iecienītais basketbola turnīrs 

“Ghetto games”, savukārt jūlijā tika svinēta izcilā soļotāja, novadnieka Adolfa Liepaskalna 

110. dzimšanas diena 
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11. TŪRISMS 
 

2020. gads tūrisma jomai bija saspringts, darbīgs un, par spīti visam, labiem rezultātiem 

bagāts. Ilgstošais darbs pirms tam ļauj būt par vienu no pievilcīgākajiem reģionu galamērķiem 

Latvijā. Šo apgalvojumu pamato rādītāji, kurus, sadarbojoties pašvaldībai un tūrisma 

uzņēmējiem, izdevies sasniegt.  

 

Pārskata periodā būtiski audzis apmeklētāju skaits Alūksnes Tūrisma informācijas 

centra pārraudzībā esošajās struktūrās. Tūrisma informācijas centrā pēc informācijas griezušies 

7 126 apmeklētāji (nedaudz virs 8 000 - 2019. gadā), bet aizvien vairāk pieaug komunikācija ar 

tūristiem digitālajā vidē, ko var novērot digitālajos datos, piemēram, ja tūrisma mājas lapas 

www.visitaluksne.lv apmeklējums 2019. gadā bija 18 537, tad 2020. gadā lapai bija jau 100 614 

apmeklējumi. Alūksnes Bānīša stacija uzņēma 9 896 apmeklētājus (8 200 – 2019. gadā), 

neskatoties uz divreizēju ekspozīcijas slēgšanu epidemioloģiskās situācijas dēļ valstī. 

Tempļakalna skatu torņa apmeklējums – gandrīz 17 000 pret 12 949 iepriekšējā sezonā. 

 

Gandarījumu sniedz arī starptautiskie un nacionālie novērtējumi. Lielākais novērtējums 

ir saņemts no Eiropas Kultūras Tūrisma tīkla, kura rīkotajā konkursā “Ilgtspējīga kultūras 

tūrisma galamērķis 2020”, starp 43 dalībniekiem no 16 valstīm nominācijas “Industriālais 

mantojums” galveno balvu saņēma multimediālā ekspozīcija “Alūksnes Bānīša stacija”. 

 

 
71. attēls. Apliecinājums par Alūksnes Bānīša stacijas saņemto galveno balvu 

konkursā “Ilgtspējīga kultūras tūrisma galamērķis 2020” 

 

Investīcijas aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, nacionālais novērtējums kā 

EDEN labākajam labjūtes galamērķim, teritorijas iekļaušana  garās distances pārrobežu 

pārgājienu maršrutā “Mežtaka” un COVID-19 ierobežojumi, veicinājis dabas tūristu 

pieaugumu šajā teritorijā.  Dabas māju pieprasījums pieaudzis ne tikai vasarā, bet arī ziemas 

mēnešos, kopā pārsniedzot 400 rezervētās naktis. Viesu novērtēti ir arī pašapkalpošanās tūrisma 

punkti Kornetos (2020. gadā 6875 apmeklētāji) un uz A2 šosejas (2020. gadā – 1 876 

apmeklētāji). Tas vēlreiz apliecina aizsargājamo ainavu apvidus potenciālu tūrisma piesaistei 

un nepieciešamību pēc dažāda veida uzņēmējdarbības pakalpojumiem. 

 

Gada laikā veiktas nozīmīgas mārketinga aktivitātes - organizētas vairākas vizītes 

Igaunijas, Lietuvas un Latvijas mediju žurnālistiem un Latvijas tūroperatoriem ar mērķi 

http://www.visitaluksne.lv/
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Alūksnes novada tūrisma piedāvājuma reklamēšana un iekļaušana tūristu grupu 

maršrutos. Bijuši vairāki publicitātes raidījumi Latvijas radio un TV raidījumos, aktīvi uzturēti 

vairāku sociālo tīklu konti, veidojot ziņu saturu. Turpināts attīstīt Alūksnes Bānīša stacijas 

kvartālu, organizējot pasākumus, izgatavojot āra spēles, piedaloties projektos – veidojot velo 

maršrutus, gatavojot informatīvos stendus novada teritorijā un attīstot zīmolu “Bānīša zemes 

labumi”. 

 

 
72. attēls. Alūksnes novadā viesojušies Latvijas tūroperatori 

 

Nozīmīgs pienesums pilsētai ir katrs tūrisma uzņēmums un tā viesmīlība. 2020. gadā 

lielu nozīmi kopējam tūrisma pakalpojumu grozam deva jaunie uzņēmumi un pakalpojumi 

–  “Velo osta” ar dažādo transportlīdzekļu nomu izbraucieniem pa skaistākajām pilsētas 

vietām,  aso izjūtu cienītājiem gaisa trošu nobrauciens ZZZIPP, garšu cienītājiem burgeru 

kafejnīca “Tvaiks x ogle”  vēsturiskajā Alūksnes stacijā un Alūksnes alus pop-up paviljonā. 
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12. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 
 

 Alūksnes novada pašvaldības policija pārskata gadā, realizējot Nacionālās drošības 

likuma 17. panta 1. punktā un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 12. punktā noteikto 

pašvaldības autonomo funkciju, nodrošinot sabiedrisko kārtību, apkarojot žūpību un netiklību 

Alūksnes novada teritorijā, konstatējusi pārkāpumus, kur pie administratīvās atbildības sauktas 

394 personas. 

Administratīvo pārkāpumu lietās uzlikti naudas sodi 7 087 EUR apmērā, kas iemaksāti 

Alūksnes novada pašvaldības budžetā. Pašvaldības policija izskatījusi 120 iedzīvotāju 

iesniegumus par dažāda rakstura pārkāpumiem, reaģējusi uz 285 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 pārskata gadā 

ierosinātas 48 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 un Administratīvās atbildības 

likuma  normas, savas kompetences ietvaros, pie administratīvās atbildības sauktas personas:  

1) pēc 42.1 panta “Par smēķēšanu neatļautā vietā, vai ja to izdarījis nepilngadīgais”  - 

31 administratīvā pārkāpuma lietā;  

2) pēc 51. panta “Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu un zāles 

nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos”  - 34 administratīvā pārkāpuma lietās; 

3) pēc 512. panta “Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu 

neveikšanu” - 24 administratīvā pārkāpuma lietās;  

4) pēc 58. panta “Par vides piegružošanu vai piesārņošanu” - 27 administratīvā 

pārkāpuma lietās;  

5) pēc 75. panta “Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu” - 43 

administratīvā pārkāpuma lietās; 

6) pēc 106. panta “Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas 

prasību pārkāpšanu” -   24 administratīvā pārkāpuma lietās;   

7) pēc 167. panta  “Par sīko huligānismu” – 4 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” 

– 36 administratīvā pārkāpuma lietās; 

9) pēc 149.10 panta “Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana” - 34 

administratīvā pārkāpuma lietās; 

10) par Ceļu satiksmes likuma normu pārkāpšanu - 45 pārkāpuma lietās; 

11) par Dzīvnieku aizsardzības likuma normu pārkāpšanu - 16 pārkāpuma lietās; 

12) par Sabiedriskās kārtības likuma normu neievērošanu - 10 pārkāpuma lietās. 

84 personas, kuras atradās sabiedriskā vietā alkohola reibumā, cilvēka cieņu 

apkaunojošā stāvoklī, nogādātas atskurbšanai Valsts policijas telpās vai nogādātas dzīvesvietā, 

18 personas nogādātas atskurbšanai atskurbtuvē Balvos. 

           

Alūksnes novada pašvaldības policija sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības 

Informācijas tehnoloģiju nodaļu, sabiedriskās kārtības kontrolēšanai un sargāšanai,  pilnveido 

videonovērošanas sistēmu  pārkāpumu izdarīšanas fiksēšanai vai novēršanai. 
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13. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI 
 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde sniedz sociālo palīdzību, sniedz un organizē 

valsts un pašvaldības sociālos pakalpojumus, veic sociālo darbu. Pārskata gadā sniegti arī 

specializētā transporta pakalpojumi personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, lai nodrošinātu tām 

sociālo, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 

 

42. tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

Rādītājs Vērtība, EUR 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta 

pasākumiem  372 842,19 

no 

tā 

sociālā palīdzība 222 506,96 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

apmaksātie sociālie pakalpojumi 142 048,36 

Pašvaldības sociālo lietu pārvaldes uzturēšanas 

izdevumi 463 762 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 940 737 

 

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. 38 ģimenes (150 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 27 007,63 EUR; 

2. 4 ģimenes (12 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 736,80 EUR; 

3. 136 ģimenes (183 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 76 344,81 EUR; 

4. 169 ģimenes (210 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 27 881,02 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, 

124 515,28 EUR apmērā pārskata gadā saņēmušas 272 ģimenes (429 personas) ar trūcīgas 

ģimenes (personas) statusu un 7 454,98 EUR apmērā 75 ģimenes (126 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 83 130,17 EUR. Pabalsts piešķirts 148 ģimenēm 

(220 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums 

vienai personai gadā bijis 377,86 EUR, bet mēnesī – 57,43 EUR, vidējais minētā pabalsta 

saņemšanas ilgums vienai personai bijis 6,58 mēneši. 

 

 Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts 38 070,37 EUR apmērā. Tas piešķirts 

221 ģimenei (308 personām). 88 ģimenēm (152 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres un 

komunālo maksājumu segšanai 4 444,37 EUR apmērā, 197 ģimenēm (272 personām) – 

kurināmā iegādei 33 626 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 107 69,72 EUR apmērā un tos 

saņēmušas 150 ģimenes (180 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem:   

1) 808,05 EUR piešķirts ēdienam - 24 ģimenēm (36 personām), 

2) 9 961,67 EUR piešķirts veselības aprūpei - 132 ģimenēm (147 personām), 

3) 563,47 EUR piešķirts pabalstam veļas mazgāšanas pakalpojumam 30 ģimenēm (32 

personām), 

4) 460,78 EUR piešķirts pabalstam mazgāšanas pakalpojuma apmaksai 17 ģimenēm (17 

personām), 

5) 125,46 EUR piešķirts pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 3 ģimenēm 

(3 personām). 

 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI, KURUS PIEŠĶIR BEZ 

ĢIMENES (PERSONAS) IENĀKUMU TESTĒŠANAS 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu izvērtēšanas, izlietoti 90 536,70 EUR un tie piešķirti 44 ģimenēm (77 personām).  

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 4 464 EUR apmērā 13 ģimenēm (33 

personām). 

 

CITI ĀRĒJOS TIESĪBU AKTOS NOTEIKTIE PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS 

PALĪDZĪBAS PABALSTI (SOCIĀLĀS GARANTIJAS BĀREŅIEM UN 

AUDŽUĢIMENĒM) 

 

Citiem ārējos tiesību aktos noteiktiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 

pārskata gadā izlietoti 86 072,70 EUR. Šie pabalsti piešķirti 31 ģimenei (44 personām). 
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Tajā skaitā 10 251,62 EUR izlietoti pabalstam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ko saņēmušas 17 personas, no tā: 

1) 629,56 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko 

saņēmušas 4 personas, 

2) 1 533,31 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, ko saņēmušas 6 personas, 

3) 8 088,75 EUR izlietoti ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības, 

15 personām. 

 75 821,08 EUR izlietoti pabalstos audžuģimenēm, tos saņēmušas 14 ģimenes, 

(27 bērni), no tā: 64 873,68 EUR piešķirts ikmēneša pabalstam bērna uzturam 14 ģimenēm 

(25 bērniem) un 10 947,40 EUR piešķirts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

14 ģimenēm (27 bērniem). 

  

NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA NODROŠINĀTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI  

(BEZ SOCIĀLĀ DARBA) 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošināja 

četrās savas pašvaldības institūcijās, kas ir Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības, pirka 

sociālos pakalpojumus no 10 citām pašvaldībām vai to institūcijām, no divām nevalstiskām 

organizācijām – nodibinājumiem.  

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2020. gadā saņēmusi 

281 persona par 940 737 EUR, 29 personām pašvaldība sociālos pakalpojumus pirkusi no citām 

pašvaldībām vai to institūcijām, veicot norēķinus par 100 743,70 EUR, 6 personām – no 

nodibinājuma, veicot norēķinus par kopējo summu 41 304,66 EUR.  

 

Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības birojs “Aprūpe mājās” sniegtā 

sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti 94 654 EUR. 

Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 85 personas, tajā skaitā 56 pensijas 

vecuma personas, 29 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 916 680,70 EUR, tajā 

skaitā 815 937 EUR - savas pašvaldības institūcijās sociālās aprūpes centrā “Alūksne” un 

sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” nodrošināto pakalpojumu apmaksai un 82 332,58 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 41 304,66 EUR, pieaugušajiem - par kopējo summu 

82 332,58 EUR apmērā. Pašvaldība 35 personām pirkusi sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus 

no citām pašvaldībām, nodibinājuma vai SIA, tajā skaitā 11 bērniem un 24 pieaugušām 

personām. Pakalpojumu krīzes centrā ir saņēmušas 8 personas. 

Alūksnes novada pašvaldības iestādēs sociālās aprūpes centros “Alūksne” un “Pīlādži” 

nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2020. gadā saņēmušas 178 pieaugušas personas.  
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Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība Dienas aprūpes centrs “Saules stars” 

2020. gadā ir sniedzis pakalpojumu 18 personām ar garīga rakstura traucējumiem. No 

pašvaldības budžeta gada laikā pakalpojuma sniegšanai izlietoti 30 146 EUR. 

  



118 

 

14. ALŪKSNES NOVADA BĀRIŅTIESA 
 

2020. gadā ir notikušas 56 bāriņtiesas sēdes. Gada laikā bāriņtiesā vērsušies 1 150 

apmeklētāji, no tiem 593 Alūksnes pilsētā. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un 

noteiktos ierobežojumus, iedzīvotāju konsultēšana pārsvarā notikusi attālināti. 

 

 

 
73. attēls. Procesuālo darbību skaits bāriņtiesā 2020. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

Pārskata gadā veikti 8 profilakses reidi pēc bāriņtiesas darba laika (darba dienu vakaros, 

brīvdienās) sadarbībā ar Alūksnes novada Pašvaldības policiju. 2020. gadā bāriņtiesa sniegusi 

informāciju Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei par 21 ģimeni, par divām ģimenēm 

informācija sniegta atkārtoti, par piecām - ziņots jau agrāk. 16 vecākiem, par kuriem ziņots, 

ierosinātas lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu.  

Uz pārrunām par aizgādības tiesību realizēšanas problēmām ģimenēs atbilstoši bērnu 

vecumam un vajadzībām ieradušies 52 vecāki. 

2020. gadā bāriņtiesā pieņemti 144 lēmumi, tajā skaitā 5 vienpersoniskie lēmumi, 

Administratīvajā rajona tiesā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts.  

 

Aizgādība 

 

Aizgādības lietās pārskata gadā pieņemti 53 lēmumi: 

1) pārtrauktas aizgādības tiesības - 11 lēmumi; 

2) atjaunotas aizgādības tiesības - 7 lēmumi; 

3) lieta atlikta - 4 lēmumi; 

4) nolemts neatjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības - 8 lēmumi; 

5) nolemts nepārtraukt aizgādības tiesības - 17 lēmumi; 

6) nolemts neatjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības un celt prasību tiesā - 2 lēmumi; 

7) nolemts neatjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības un necelt prasību tiesā - 3 

lēmumi; 

8) par lietas izbeigšanu - 1 lēmums. 

 

Ārpusģimenes aprūpē pārskata gada beigās atradās 62 bērni, no tiem: 34 bērni 

aizbildnībā, 23 bērni audžuģimenēs, 5 bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā. 

 

Aizbildnība 

 

Aizbildnības lietās pieņemti 23 lēmumi: 

1) par aizbildnības nodibināšanu, aizbildņa iecelšanu - 10 lēmumi; 

2) par aizbildnības nodibināšanu, aizbildņa iecelšanu uz laiku - 4 lēmumi; 

3) atlaists aizbildnis - 5 lēmumi; 
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4) par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu - 3 lēmumi; 

5) par aizbildnības lietas izbeigšanu - 1 lēmums. 

 

Audžuģimene 

 

Audžuģimeņu lietās pieņemti 16 lēmumi: 

1) par audžuģimenes statusa izbeigšanu - 3 lēmumi; 

2) par lietas izskatīšanas atlikšanu - 3 lēmumi; 

3) par audžuģimenes statusa piešķiršanu - 3 lēmumi; 

4) par bērnu ievietošanu audžuģimenē - 2 lēmumi; 

5) par bērnu uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē - 2 lēmumi; 

6) par lietas izbeigšanu - 1 lēmums; 

7) par piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai - 2 lēmumi. 

 

Alūksnes novadā 2020. gada beigās bija 27 aizbildņi un 23 audžuģimenes (3 ģimenēm 

audžuģimenes statuss piešķirts 2020. gadā).  

2020. gadā pieņemti divi lēmumi par personu piemērotību adoptētāja statusam. 

 

Aizgādnība 

 

Alūksnes novadā pārskata gada beigās bija 17 aizgādnībā esošas personas, divām 

personām aizgādņi iecelti 2020. gadā. 11 aizgādņi ir personu ar ierobežotu rīcībspēju radinieki, 

7 aizgādņi ir citas personas. Personām, kurām nav radinieku, kas varētu uzņemties aizgādņa 

pienākumus, tos atrast ir ļoti sarežģīti. 

 

Aizgādnības lietās pieņemti 13 lēmumi: 

1) par aizgādņa iecelšanu personai un viņas mantai - 3 lēmumi; 

2) par aizgādņa iecelšanu mantojumam - 1 lēmums; 

3) par pagaidu aizgādņa atlaišanu personai - 1 lēmums; 

4) par aizgādņa atlaišanu personai - 1 lēmums; 

5) par bāriņtiesas lēmuma grozīšanu attiecībā uz rīcībspējas apjoma maiņu - 1 lēmums; 

6) par atļaujas došanu izmantot aizgādnībā esošās personas naudas līdzekļus – 

4 lēmumi; 

7) par atļaujas došanu noslēgt vienošanos starp bijušo aizgādni un aizgādnībā esošo 

personu par parādsaistību izpildes kārtību - 1 lēmums; 

8) par atļaujas došanu aizgādnībā esošās personas vārdā parakstīt saskaņošanas aktu – 

1 lēmums. 

 

Bāriņtiesa, atbilstoši Bāriņtiesu likuma 50. pantam, pēc tiesas pieprasījuma sniedz 

atzinumus. Par 10 bērniem pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi atzinumus par bērna aizgādības 

tiesību atņemšanu, dzīvesvietas noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības 

noteikšanu, atsevišķas aizgādības noteikšanu un saskarsmes liegšanu. Pārskata periodā 

bāriņtiesa piedalījusies 52 tiesas sēdēs. 

 

2020. gadā bāriņtiesa iesniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldei 

24 iesniegumus ar lūgumu izvērtēt informāciju un uzsākt administratīvo lietvedību vai ierosināt 

kriminālprocesu par iespējamiem likumpārkāpumiem pret nepilngadīgajiem, t.sk. par 

vardarbības epizodēm ģimenē. 

 

Bāriņtiesā 2020. gadā ierosinātas 52 lietas: 

1) aizbildnības lietas – 11; 
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2) lietas par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām personām ar ierobežotu rīcībspēju, 

aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas; aizgādņa iecelšana atstātajam 

mantojumam – 4; 

3) lietas par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav 

noteikta invaliditāte, un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu 

– 3; 

4) lietas par bērna mantas pārvaldīšanu – 3; 

5) lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu – 13; 

6) lietas un lēmumi (atzinumi) pēc tiesas pieprasījuma (atsevišķā aizgādība, aizgādības 

tiesību atņemšana pēc personas prasības, saskarsmes tiesības u.c.) – 6; 

7) lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos – 1; 

8) lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā – 1; 

9) lietas par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un 

lietas par audžuģimenes statusa piešķiršanu – 4; 

10) lietas par bērna ievietošanu audžuģimenē – 3; 

11) adopcijas lietas – 3. 

 

Apliecinājumi 

 

Tā kā Alūksnes pilsētā nebija pieejami notāra pakalpojumi, tad laika periodā no 

2020. gada 2. janvāra līdz 20. aprīlim bāriņtiesa veica apliecinājumus ne tikai pagastu 

administratīvajās teritorijās, bet arī Alūksnes pilsētā. Pārskata gadā bāriņtiesa veikusi 

544 apliecinājumus. Iekasētas valsts nodevas 6 310,00 EUR. 
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15. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 
 

 
74. attēls. Dzimšanas, miršanas un laulību reģistru skaits 2020. gadā un iepriekšējos 

divos gados 

 

2020. gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 109 dzimšanas reģistri – 

107 jaundzimušie deklarēti Alūksnes novadā, divi citur. 

 

28 ģimenēs dzimis pirmais bērniņš, 50 ģimenēs otrais mazulis, 19 gadījumos vecāki 

priecājušies sagaidīt trešo bērnu, 5 ģimenēs dzimis ceturtais bērns, 3 ģimenēs piektais, 

2 ģimenēs  septītais mazulis, bet vēl 2 ģimenēs piepulcējies astotais un devītais bērniņš. 

 

Laulībā esošiem vecākiem dzimuši 39 bērni, 61 bērnam paternitāte atzīta, reģistrējot 

dzimšanu, pēc dzimšanas reģistrācijas paternitāte atzīta 3 gadījumos, bet 6 gadījumos 

dzimšanas reģistrā ir ziņas tikai par bērna māti. 

 

53 no jaundzimušajiem bija zēni, 56 - meitenes, vienā ģimenē dzimuši dvīņi – divi 

brālīši. Vecāki bērniem izvēlējušies latviskus vārdus - Jēkabs, Jānis, Kārlis, Pauls, Matīss, 

Mārtiņš, Pēteris, Gustavs, Dāvis, ir divas Dārtas, Emma, Matilde, trīs Annas, Ance, Emīlija, 

Enija, Līga, Marta. Retāk dzirdēti vārdi - Bogdans, Marats, Olivers, Emets, Evans, Lenijs, Sāra, 

Vendija, Aurēlija, Nameda, Odrija, Gabriela, Letīcija, Jasmīna. Deviņām meitenēm un četriem 

zēniem vecāki devuši divus vārdus. 

 

Ar Alūksnes un Apes novada fonda un Alūksnes pensionāru biedrības “Sudrabs” 

atbalstu turpinājusies tradīcija – reģistrējot jaundzimušo, tiek pasniegts pūriņš – silta adīta 

cepurīte un zeķītes. No pašvaldības vecāki saņem izdevumu “Mūsu bērns”, kam 2020. gadā 

tapis jauns dizains un papildināts saturs gan ar vietu, kur pašiem vecākiem ierakstīt pirmos 

svarīgos mazuļa dzīves faktus, gan noderīgu informāciju par bērna kopšanu, veselību, dzejoļus 

un pasakas. Ir sarūpēti īpaši vāki dzimšanas apliecībai ar zeltā spiestu novada ģerboni un 

pašvaldības nosaukumu drošai pirmā mūža dokumenta glabāšanai. 
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75. attēls. Alūksnes pilsētas svētkus Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pateicās 

pensionāru biedrībai “Sudrabs” par atbalstu pūriņu sarūpēšanā 

 

Ja vismaz vienam no vecākiem pamata deklarētā dzīvesvieta bijusi Alūksnes novadā ne 

mazāk kā 6 mēnešus, tad aizpildot atbilstošu iesniegumu, ģimene saņem bērna piedzimšanas 

pabalstu dāvanu kartes formā, kas tiek atprečota aptiekā bērnam domātu higiēnas preču, 

medikamentu iegādei. 

 

Pārskata gadā reģistrētas 70 laulības. Alūksnes novadā laulāti pāri arī no Balvu, Cēsu, 

Rugāju, Inčukalna, Apes, Gulbenes, Ķekavas, Kandavas, Smiltenes, novadiem, Rīgas. 23 pāri 

izvēlējušies laulības ceremoniju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – Alūksnes muižas parkā 

Aleksandra paviljonā, uz laipām pie paviljona un Alūksnes ezera otrā pusē uz laipām pretī 

“101 pakāpienam”, Tempļakalna Rotondā, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā, 

Alūksnes Jaunajā pilī, Alūksnes Kultūras centrā. 

 

2020. gadā sastādīti 212 miršanas reģistri, no kuriem 200 personas bijuši Alūksnes 

novada iedzīvotāji. No kopējā aizgājēju skaita bijuši 118 vīrieši un 94 sievietes. 

 

Jūlijā dzimtsarakstu nodaļa no Tieslietu ministrijas pārņēmusi piekritīgo pēdējo simts 

gadu arhīvu – reģistru otros eksemplārus: 1094 reģistru grāmatas. 

 

Dzimtsarakstu nodaļā pārskata gadā saņemti 220 iesniegumi par laulības, dzimšanas un 

miršanas apliecību atkārtotu izsniegšanu un izziņu izsniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistriem. 

35 gadījumos personas izmantojušas e-pakalpojuma iespēju interneta vietnē www.latvija.lv. 

107 gadījumos pēc vajadzīgā dokumenta cilvēks ieradies personīgi, 8 personas saņēmušas to e-

pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, piecām personām nosūtīts ierakstīts pasta 

sūtījums. 

 

 Starpvalstu sadarbības ietvaros, atbilstoši valstu pieprasījumiem, ir sagatavoti un 

nosūtīti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti par četrām personām Krievijas 

Federācijai, vienā gadījumā Ukrainai. 

 

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā saņemti četri iesniegumi par vārda vai uzvārda 

maiņu. Visos gadījumos pieņemti personām labvēlīgi lēmumi. 

 

2020. gads Alūksnes novada pašvaldība un Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa 

sveica 2 novada iedzīvotājus, kas pārkāpuši 100 gadu slieksni. 

 

http://www.latvija.lv/
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76.-77. attēli. Jūnijā Alūksnes novada pašvaldība un Dzimtsarakstu nodaļa 100. dzimšanas 

dienā sveica Alfrēdu Škepastu Jaunannā, bet septembrī  - Ausmu Miliju Zakarīti Jaunalūksnes 

pagastā 
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16. PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS 
 

16.1. Alūksnes novada 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 Alūksnes 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 darbības prioritātes 2020. gadā bija: 

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; 

5) normatīvo aktu aktualizēšana. 

 

Aģentūra 2020. gadā realizēja 3 158 makšķerēšanas licences par kopējo summu 

15 836 EUR. Makšķerēšanas licenču realizācija, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, tika 

veikta AS “VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacijas diennakts veikalā, SIA “RC Ainava” veikalā, 

SIA “ZZ Dats” interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” interneta vietnē www.manacope.lv un mobilajā aplikācijā “Mana Cope”, SIA 

“Mobilly” ar mobilā tālruņa palīdzību.  

 

2020. gadā aģentūra turpināja iesākto darbu, kas saistīts ar nelikumīgās zvejas 

novēršanu Alūksnes novada ūdenstilpēs. Kopumā veikti 193 plānotie reidi, kuru laikā Alūksnes 

novada ūdenstilpēs konstatēti pārkāpumi un sastādīti 2 administratīvo pārkāpumu protokoli un 

7 lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu par makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību vai licencētās makšķerēšanas pārkāpumiem, 8 no tiem Alūksnes ezerā. 

Sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma protokols par rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumu 

Alūksnes ezerā un papildus kopā ar Valsts vides dienestu sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma 

protokols par rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumu Alūksnes ezerā. Alūksnes ezerā arī 

izņemts 1 bezsaimnieka zivju zvejas tīkls 30 m garumā, 2 naktsšņores 80 m garumā, bet Ilgāja 

ezerā izņemti 2 zivju zvejas tīkli 100 m garumā. 

 

Pārskata periodā paveiktie darbi: 

1) veikti 193 organizēti speciālie reidi pie/uz novada ūdenstilpēm; 

2) uzsāktas 9 administratīvās lietvedības lietas par makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem; 

3) veikta ūdeņu kvalitātes rādītāju noteikšana Alūksnes ezerā jūnija mēnesī astoņās 

peldēšanas vietās (Melnums, Kempings, Šūpalas, Kolberģis, Ezermalas iela, Zirgu 

dzirdinātava, Vējiņš, Pilssala). Novirzes no normas netika konstatētas; 

4) zivju resursi Alūksnes ezerā palielināti par 35 419, Indzera ezerā par 13 000, bet 

Sudala ezerā par 14 000 vienvasaras zandartu mazuļu. 

 

  

http://www.epakalpojumi.lv/
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Projekti 

 

2020. gadā Lauku atbalsta dienests no Zivju fonda līdzekļiem atbalstīja 6 aģentūras 

projektus: 

1) “Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 9 000 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta  2 000 EUR); 

2) “Zivju resursu pavairošana Sudala ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 3 557 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 957 EUR); 

3) “Zandartu pavairošana Indzera ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 3 303 EUR zandartu mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 903 EUR); 

4)  “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda 

finansējumu par kopējo summu 1 899 EUR piekabes “Respo 750V571 Multiroller” iegādei 

(t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 399 EUR); 

5) “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Pededzes upei Alūksnes 

novada teritorijā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 5 324 EUR ekspluatācijas 

noteikumu izstrādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 

1 100 EUR); 

6) “Zivsaimnieciskā izpēte Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 5 869 EUR izpētes veikšanai (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 1 169 EUR). 

 

16.2. Pašvaldības aģentūra “SPODRA”        
 

Pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbības mērķis ir realizēt pašvaldības kompetencē 

esošus aģentūras nolikumā noteiktos uzdevumus un sniegt pakalpojumus iedzīvotāju vajadzību 

nodrošināšanai labiekārtošanas, sanitārās tīrības un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 

jomā Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā.  

 

  Aģentūras darbības pamatvirzieni:  

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 

 

Nodrošināta aģentūras pārziņā esošo ielu uzturēšana atbilstoši uzturēšanas klasēm un 

šim mērķim piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam. Ikdienas uzturēšanai esošo ielu garums ir 

69,033 km un brauktuves laukums 359 831 m2. Grants seguma ielu garums ir 32,918 km un 

brauktuves laukums 125 137 m2, bet melnā seguma ielu garums ir 34,252 km, brauktuves 

laukums – 22 8540 m2. Nodrošināta ietvju uzturēšana 72 080 m2  platībā. Veikta ielu attīrīšana 

no sniega 20 reizes, uz ielām samazināta slīdamība 85 reizes. 



126 

 

Izdegušas un nomainītas 78 publiskā apgaismojuma 150W un 4 70W nātrija spuldzes, 

7 LED spuldzes. 49 nātrija spuldzes nomainītas pret 60W LED spuldzēm. Veikta ielu 

horizontālo apzīmējumu atjaunošana 1 043 m2 platībā. Darba kārtībā uzturētas 164 gūlijas. 

Veikta 64 pieturu laukumu tīrīšana. Uzstādītas 12 jaunas ceļa zīmes un nomainītas nolietotas 

19 ceļa zīmes, veikta esošo ceļa zīmju uzturēšana. 

Saskaņoti 44 tehniskie projekti un 48 topogrāfijas. Izsniegti 44 tehniskie noteikumi un 

24 atzinumi par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Veikta darbu uzraudzība 3 objektos. 

Papildus veiktie darbi: Pilssalas tilta margu atjaunošana, gājēju tiltam izgatavoti pēc 

pasūtījuma un uzstādīti divi bollardi, grāvju tīrīšana Alūksnes pilsētā. 

 

Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

Nodrošināta aģentūras pārziņā esošo parku apsaimniekošana 30,20 ha platībā, meža 

parku – 136,50 ha platībā, zālienu kopšana un pļaušana 215 870 m2 platībā, kā arī dzīvžogu 

kopšana 963 m kopgarumā. Aģentūra nodrošinājusi 107 atkritumu urnu ikdienas uzturēšanu un 

tīrīšanu. 

Pilsētas teritorijā koptas viengadīgās puķes 123 puķu vāzēs, 20 puķu kastēs, 4 arkās. 

Puķu vāzēs augi nomainīti trīs reizes: pavasarī, vasarā un rudenī. Pils ielas zaļajās zonās un 

pilsētas puķu dobēs iestādītas 9 200 sīpolpuķu sīpoli. Pilsētas teritorijā kopti puķu stādījumi 

1 418 m2, dekoratīvo kokaugu stādījumi 1 613,3 m2 platībā. 

Atjaunota un papildināta ar jauniem vides objektiem atpūtas vieta “Malēnieši” 

Pleskavas ielā pie “Zirgu dzirdinātavas”. Pilsētā izkopti 20 koki, ozolu aleja pirms slimnīcas, 

liepas Siguldas ielā, Helēnas, Lielā Ezera un Latgales ielās, kā arī nogriezti 27 vēja lauztie un 

gāztie koki, 14 mizgraužu invadētie koki, 94 ainaviski mazvērtīgie un bīstamie koki. No tiem 

iegūta malka 183,6 m3, kas piegādāta pašvaldības iestādēm. 

 

Papildus veiktie darbi: izveidots stāvlaukums Pils ielā pie Saullēkta dārza, izaudzēti 

6 100 puķu stādu puķu pļavai Saullēkta dārzā; restaurēti 3 atpūtas soliņi Saullēkta dārzam; 

velobraucēju plūsmas regulēšanai Pilssalas teritorijā uzstādītas 10 puķu kastes, veikta parka 

dīķu tīrīšana; jasmīnu stādījums Muižas parkā; dekoratīvo augu stādījums pie “Velo ostas”; 

ierīkota puķu dobe Muižas parka peldvieta “Vējiņš”.  

 

Uzkopšanas darbu nodrošināšana pirms un pēc publiskiem pasākumiem pilsētā 

 

Nodrošināta pilsētas uzkopšana pirms un pēc 19 publiskiem pasākumiem. 

 

Pilsētas kapsētu apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

Nodrošināta kapsētu apsaimniekošana 18,49 ha platībā. Kārtota lietvedība par katra 

mirušā apbedīšanu, ierādītas kapavietas, kontrolēta kapavietas sagatavošana apbedījumam, 

apsaimniekota kapliča, nodrošināta sanitāro normu ievērošanas uzraudzība, iekasēta maksa par 

pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem par kapa vietas ierādīšanu, 

uzmērīšanu un nospraušanu dabā, kapličas izmantošanu. 

Organizēti Kapu svētki Alūksnes Lielajos kapos un Alūksnes Mazajos kapos. Turpināts 

darbs pie Alūksnes pilsētas kapsētu digitālā plāna atjaunošanas un apbedīšanas datu bāzes 

pilnveidošanas. 

Papildus zāģēti 11 bojāti un bīstami  koki Lielajos un Mazajos kapos, Alūksnē. Iztīrīts 

Lielo kapu dīķis. Atjaunots lapenes krāsojums.  
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Pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnes pilsētā 

 

Nodrošināta šādu Alūksnes novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un 

apsaimniekošana Alūksnes pilsētā: Brūža ielā 1, Dārza ielā 11, Ojāra Vācieša ielā 2A, Ošu ielā 

5, Valkas ielā 19, Glika ielā 8C, Pils ielā 72A, ziemas sporta centra “Mežinieki” paviljons, 

kapliča un kapsētas pārziņa pakalpojumu sniegšanas paviljons Lielajos kapos, Pilssalas 

stadiona servisa centrs.  

 

Pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas organizēšana un kontrole 

 

Koptas jaunaudzes 4,2 ha platībā. Ar stādīšanu atjaunots mežs 4,04 ha platībā. Dabiski 

atjaunots mežs 3,87 ha platībā. Ar stādīšanu ieaudzēts mežs 1,1 ha platībā. Atjaunotas meža 

īpašuma robežas 9 īpašumiem 17 km garumā. Atjaunotas un ierīkotas 65 mežu īpašumu 

robežzīmes. 

Pārdotas izsolē cirsmas galvenās cirtēs – kailcirtēs 1,44 ha platībā. Pārdotas izsolē 

cirsmas galvenās cirtēs – izlases cirtēs 1,04 ha platībā. Pārdotas izsolē cirsmas kopšanas cirtēs 

0,73 ha platībā. Sagatavotas un nodotas atsavināšanai izsolē cirsmas galvenās cirtēs – kailcirtēs 

13,89 ha platībā, cirsmas kopšanas cirtēs 8,38 ha platībā. Veikta sanitārā cirte 43,93 ha platībā. 

Veikta izlases cirte 4,37 ha platībā. Veikta kopšanas cirte 0,3 ha platībā. Pārdots meža īpašums 

14,78 ha platībā. 

Veikta ikgadējā ezera piekrastes kopšana Peldu ielā, izzāģējot koku atvases 2,6 ha 

platībā. Precizēta iznomājamās lauksaimniecības zemes platība 8 zemes vienībās. 

  

Pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbnieku 

nodarbināšana 

 

24 bezdarbnieki nodarbināti šādos pilsētas sakopšanas darbos: ietvju tīrīšanā, 

apstādījumu kopšanā, krūmu ciršanā un savākšanā, zāles un lapu grābšanā, dažādos iekraušanas 

darbos, atkritumu savākšanā, puķu stādīšanā, laistīšanā un ravēšanā un citos pilsētas 

labiekārtošanas darbos. 

 

2020. gadā aģentūra sniedza šādus maksas pakalpojumus: 

1) sakopšanas 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. 

  



128 

 

 

17. KOMUNĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA 
 

17.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 
 

SIA “Rūpe” Alūksnes pilsētā un novada teritorijā nodrošina sabiedriskos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus. Sabiedrības galvenie darbības veidi ir ūdens ieguve, 

attīrīšana un sadale, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Papildus pārskata periodā SIA “Rūpe” 

piedāvāja ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus, ūdensvada un 

kanalizācijas remonta  pakalpojumus, asenizācijas pakalpojumus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas 

un plombēšanas pakalpojumus, kā arī BIO tualešu nomu. 

 

Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumiem apjomiem ir tendence pieaugt. 2020. gadā 

ūdens patēriņa pieaugums sastāda 3,33%, notekūdeņi savākti par 3,48% vairāk. 

 

 
78. attēls. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma salīdzinājums pa gadiem 

 

Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai 2020.-2022. gadiem sabiedrības galvenie 

darbības virzieni: 

1) kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana un tehnoloģiski efektīvas  

ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana; 

2) ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana: 

3) efektīva uzņēmuma resursu izmantošana. 

 

2019. gada 18. decembrī SIA “Rūpe” pabeidza būvdarbus Eiropas Savienības 

struktūrfondu projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”. Projekta 

ietvaros izbūvēti kanalizācijas tīkli 4 773,66 m garumā (Merķeļa, Kārļa, Helēnas, Krišjāņa 

Barona, Gulbenes, Valkas, Rijukalna, Šķūņu ielās), četras kanalizācijas sūkņu stacijas un 

ūdensapgādes tīkli 3 826,21 m garumā (Merķeļa, Kārļa, Helēnas, Gulbenes, Krišjāņa Barona, 

Pilsētas bulvārī, Valkas, Rijukalna un Šķūņu ielās). 2020. gadā turpināts darbs projekta 

rezultatīvo rādītāju izpildē. Pārskata gada beigās centralizētiem kanalizācijas tīkliem 

pieslēgušies 172 deklarētie iedzīvotāji. 

Tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšanai 2020. gadā SIA 

“Rūpe” ir veikusi šādus ieguldījumus: 

1) veikts ūdens atdzelžošanas stacijas remonts Liepnas pagastā par 1 365 EUR; 

207
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2) veikta rekonstrukcija ūdensapgādes tīkliem Helēnas ielā, Alūksnē (219,57 m) par 

6 397 EUR; 

3) Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Iztekās” veikta dūņu dīķu un laukuma 

sakārtošana par 1 440 EUR, ieklāts drenējošais materiāls - dolomīta šķembas par 1 264 EUR; 

4) atjaunoti (rekonstruēti) ūdensapgādes tīkli Kalncempju pagastā (350,86 m) par 

1  193 EUR; 

5) iegādāts gaisa pūtējs Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām par 4 480 EUR; 

6) iegādāts sūknis Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, par 1 190 EUR; 

7) veikts miksera remonts notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Iztekās” par 1 650 EUR; 

8) veikti sūkņu remonti – Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Iztekas”, Baložu 

bulvāra kanalizācijas sūkņu stacijas sūknim un Skolas ielas kanalizācijas sūkņu stacijas sūknim 

par 2 722 EUR; 

9) Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Iztekās” iegādāti difuzori par 

1 063 EUR; 

10) ierīkots elektroenerģijas pieslēgums Jaunzemos, Ilzenes pagastā par 1 396 EUR; 

11) ar hidrodinamisko transportu veikta kanalizācijas cauruļu skalošana Baložu bulvārī, 

Alūksnē par 986 EUR; 

12) Alsviķu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās teritorijā “Burbuļi” veikta vecās 

ēkas demontāža un sakopts laukums par 1 650 EUR. 

 

Kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai: 

1) 4 reizes veiktas ūdens atdzelžošanas staciju apkopes - Jaunzemi, Ilzenes muiža, 

Zeltiņi, Zeltiņu skola, Strautiņi, Alsviķi, Mārkalne, Pededze, Mālupe, Beja, Kolberģis, 

Pleskavas iela, Alūksne, Jaunlaicene, Ziemeri, Jaunanna, Anna, Liepna, Kalncempji, Maliena, 

Pededzes skola; 

2) veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Pededzes pagasta Pededzē, 

Mālupes pagasta Mālupē, Pleskavas ielā Alūksnē, Annas pagasta Annā, Jaunannas pagasta 

Jaunannā un Kalncempju pagasta Kalncempjos; 

3) veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Veclaicenes pagasta 

Kornetos, Jaunlaicenes pagasta Jaunlaicenē, Ilzenes pagasta Jaunzemos un Ilzenē, Zeltiņu 

pagasta Zeltiņos un Zeltiņu skolā; ūdenstorņa rezervuāra izmazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija 

Ziemeru pagasta Māriņkalnā; divu dzeramā ūdens rezervuāru izmazgāšana, tīrīšana un 

dezinfekcija Jāņkalna ielā 12A, Alūksnē; 

4) veikta  kanalizācijas sūkņu staciju Alūksnes pilsētā Pilssalā, Jaunalūksnes pagastā 

Kolberģī. Māriņkalnā, Veclaicenē un Alūksnes NAI veikta sūkņu un mikseru apkope.       

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšanai 2020. gada SIA 

“RŪPE” izbūvēja (pašu spēkiem): 

1) kanalizācijas spiedvadu Pilsētas bulvārī 17A un 22B, Alūksnē (186,07 m); 

2) ūdensvada pievadu no Glika ielas 10 līdz Purva ielai, Alūksnē (413,89 m); 

3) ūdensvadu Ganību ielā, Alūksnē (190,5 m); 

4) ūdensvada pievadu (69 m), kanalizācijas pievadu (56,8 m) un kanalizācijas 

spiedvadu (4,3 m) Kanaviņu ielā 8A un 10A, Alūksnē; 

5) ūdensvada pievadu Bānīša ūdens uzpildes vietai Jāņkalna ielā 52, Alūksnē (44 m); 

6) ūdensvada pievadu (1 m) un kanalizācijas pievadu (13,2 m) Bānīša stacijai Jāņkalna 

ielā 52, Alūksnē;  

7) ūdensvada pievadu (16,4 m) un kanalizācijas pievadu (9,6 m) sabiedriskai tualetei 

Jāņkalna ielā 52, Alūksnē. 

 

2020. gadā noslēgti 72 līgumi par jauniem pieslēgumiem: 

1) līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 22 
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privātpersonām un 3 juridiskām personām; 

2) līgumi par kanalizācijas pakalpojumu  sniegšanu – ar 38 privātpersonām un 1 

juridisku personu; 

3) līgumi par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu  ar 7 privātpersonām un 1 juridisku 

personu. 

 

2020. gadā saņemti izsaukumi un novērstas 43 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu avārijas un 30 avārijas atzaros pie klientiem, izsniegti 93 tehniskie noteikumi, saskaņots 

71 būvprojekts, saskaņotas 103 topogrāfijas un izsniegtas 16 rakšanas atļaujas.  

 

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA “RŪPE” un Alūksnes novada pašvaldību, turpinās 

novada administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un 

uzturēšana. 

 

17.2. Dzīvojamā fonda apsaimniekošana 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” galvenais darbības virziens 

– sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana – vairāk nekā 100  daudzdzīvokļu mājas 

Alūksnē ar kopējo apsaimniekojamo platību virs 95 000 m² un vairāk kā 25 daudzdzīvokļu māja 

Alūksnes novada pagastos ar kopējo apsaimniekojamo platību virs 11 000 m².  

 

2020. gadā noorganizētas vairāk nekā 35 dzīvokļu īpašnieku sapulces. Četras 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārņēma pārvaldīšanas tiesības. 

 

Sabiedrība ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā un nodarbojas arī ar būvniecības darbu 

veikšanu pēc pasūtījumiem, sniedz pakalpojumus teritoriju sakopšanā, veic darbus, kas saistīti 

ar autopacēlāja izmantošanu augstumā, sniedz santehnikas un vispārējās celtniecības 

pakalpojumus. 2020. gadā daļēji veikta jumta seguma nomaiņa Torņa ielā 9, Alūksnē, un 

Jāņkalna ielā 8, Alūksnē, atjaunota centrālā apkures sistēma dzīvojamajā mājā Centra ielā 3, 

Jaunannā, veikta daļēja drenāžas izbūve un pamatu siltināšana dzīvojamajā mājā Cēsu ielā 10, 

Alūksnē, un Helēnas ielā 28, Alūksnē. 

 

2020. gadā sabiedrība turpinājusi veikt aprēķinus un maksas par siltumenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju, sašķidrinātās naftas gāzi iekasēšanu no iedzīvotājiem. SIA “ALŪKSNES NAMI” 

saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14. panta 4.2 daļu, noslēgtajiem līgumiem ar 

SIA “Alūksnes enerģija”, SIA “RŪPE”, SIA “Latvijas propāna gāze” - par sniegtajiem 

pakalpojumiem ir norēķinājusies tieši dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku samaksātajā 

apmērā.  

 

2020. gadā pabeigta daudzdzīvokļu mājas Helēnas ielā 43, Alūksnē, un 2021. gada 

sākumā uzsākta mājas Dārza ielā 25, Alūksnē, siltināšana saskaņā ar ERAF izsludinātās 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 

“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamajās ēkās” projektu īstenošana. Notiek 

darbs pie  māju Helēnas ielā 62, Alūksnē, dokumentu sagatavošanas iesniegšanai grantu 

piesaistīšanai. 

 

17.3. Siltumapgāde 
 

Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu no 2020. gada 20. maija Akciju 

sabiedrība “SIMONE” ir pārveidota par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES 

ENERĢIJA”. 
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Sabiedrības pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un tirdzniecība Alūksnes 

pilsētā un Mālupes un Jaunlaicenes pagastos, Alūksnes novadā. Tā sniedz centralizētās 

siltumapgādes pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, kā arī valsts un pašvaldības 

iestādēm un to struktūrvienībām. SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” savu darbību veic saskaņā ar 

Valsts sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegto Sabiedrisko pakalpojumu licenci 

Nr.E23059/2, kura derīga līdz 2037. gada 13. oktobrim. 

 

Pārskata gadā SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” veiksmīgi nodrošināja siltumenerģijas 

pakalpojumu Alūksnes novadā. Nepārtraukti optimizējot un pilnveidojot, tā apkalpo 4 katlu 

mājas,  ar uzstādīto kopējo siltuma jaudu 14,25 MWh: 

1) Parka ielas 2C, Alūksnē, katlu māja ar uzstādīto jaudu 12,20 MWh, ražošanai tiek  

izmantota koksnes šķelda; 

2) Ziemeru ielas 12, Alūksnē, katlu māja ar uzstādīto jaudu 1,05 MWh, ražošanai tiek  

izmantotas kokskaidu granulas; 

3) Mālupē, Alūksnes novadā, katlu māja ar uzstādīto jaudu 0,5 MWh, ražošanai tiek  

izmantotas kokskaidu granulas; 

4) Jaunlaicenē, Alūksnes novadā, katlu māja ar uzstādīto jauda 0,5 MWh, ražošanai 

tiek  izmantotas kokskaidu granulas; 

5) papildus tika iepirkta siltumenerģija no SIA “4 Plus”, kas tika piegādāta Merķeļa, 

Brīvības un Jāņkalna ielas mikrorajonu iedzīvotājiem. 

 

Paveiktais 2020. gadā 

 

Katru gadu palielinās juridisku un fizisku personu interese par centralizētās 

siltumenerģijas pieslēguma iespējām, tāpēc ir izbūvēti vairāki jauni siltumtrases atzari ar kopējo 

garumu 200 m un izveidoti jauni pieslēgumi: 

1) Pils ielā 17, Alūksnē; 

2) Tirgotāju ielā 16A, Alūksnē; 

3) Helēnas ielā 46, Alūksnē; 

4) Apes ielā 5, Alūksnē; 

5) Jāņkalna iela 52 (stacijas ēka), Alūksnē. 

 

Pārskata gadā paveikti šādi darbi: 

1) Ziemeru ielas 12 katlu mājā uzstādīts papildus 0,25 MWh automatizēts granulu 

apkures katls. Jaunais katls tiek izmantots vasaras sezonā, kā arī apkures sezonas sākumā un 

beigās, kad nepieciešama neliela jauda, tādejādi paaugstinot energoefektivitāti. Katla vadība 

notiek attālinātā režīmā, uzstādot vēlamo apkures grafiku un nepieciešamās jaudas; 

2) Ziemeru ielas 12 un Jaunlaicenes katlu mājās demontēti vecie skursteņi un uzstādīti 

jauni nerūsējoša tērauda dūmeņi; 

3) Ziemeru ielas 12, Jaunlaicenes un Mālupes katlu mājās granulu silosi aprīkoti ar 

svēršanas tehnoloģiju, kas ļauj kontrolēt kokskaidu granulu piegādes daudzumu, kā arī 

kurināmā patēriņu un atlikumu silosos; 

4) visās katlu mājās veikti dažādi tehniski uzlabojumi, veikta konveijera ķēdes 

nomaiņa un citi darbi; 

5) renovēta administrācijas ēka Parka ielā 2C, Alūksnē, tādejādi paaugstinot 

energoefektivitāti. Papildus uzstādīts panduss, radot pieejamāku vidi un labiekārtojot teritorijas 

apkārtni; 

6) noslēgts jauns līgums daudzdzīvokļu mājai Helēnas iela 54, Alūksnē, nodrošinot 

klientiem tiešo norēķinu ieviešanu.  

Tāpat pārskata gadā sākta biznesa pārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 
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standartiem. Par vienu no prioritātēm izvirzīts darbs ar Sabiedrības debitoriem. Veikta 

uzņēmuma ziņu publicēšana sociālajos tīklos. Pirms ārkārtējās situācijas ieviešanas valstī 

notikušas vairākas mācību ekskursijas uzņēmumā.  

 

Uzņēmumā strādā sertificēti speciālisti, tas ir reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā, 

kas ļauj veikt siltumtrašu un siltumapgādes būvniecības darbus, kā arī tā rīcībā ir zinoši 

speciālisti ar augstāko inženiertehnisko izglītību apkures, enerģētikas jomā. 
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18. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 

2020. gadā Alūksnes novada pašvaldības ārvalstu partneru skaitā nav notikušas 

izmaiņas. Pašvaldībai ir sadarbības dokumenti ar Veru un Rouges pašvaldībām, kā arī 

organizāciju “Igaunijas koncerti” Igaunijā, Jonišķu rajona pašvaldību Lietuvā, Vetīnas 

pašvaldību Vācijā, Eiropas mazo un vidējo pašvaldību sadarbības tīklu “Innovation Circle 

Network”, 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. 

 

Pārskata periodā turpinājās divu Alūksnes novada pašvaldības starptautiskās sadarbības 

projektu īstenošana - ES starpreģionu sadarbības programmas URBACT III projekts “Augoša 

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

Term Decline in Smaller Cities”) un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

2014.-2020. gadam pārrobežu projekts “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts 

Full of Feelings/Versts of Feelings”. Plašāk par tiem publiskā pārskata sadaļā “Projekti”. 

 

COVID-19 saslimstības izplatīšanās visā pasaulē pārskata gadā neļāva īstenot 

sadarbības aktivitātes. 2020. gadā bija plānots Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 

orķestrim Alūksnes pilsētas svētkos atskaņot īpaši Alūksnes simtgadei radītu skaņdarbu, 

klātesot tā autoram, Marsanēlakotes (Francija) Mūzikas centra direktoram Saša DIŠEINAM, 

kā arī piedalīties starptautiskā pasākumā “Franču gardēžu nedēļa” sadarbībā ar Marsanēlakotes 

gardēžu klubu. COVID-19 saslimšanas izplatības un pandēmijas ierobežojumu dēļ šīs 

sadarbības aktivitātes nevarēja tikt īstenotas. 
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19. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Komunikācijai ar iedzīvotājiem Alūksnes novada pašvaldība pārskata gadā izmantojusi 

pašvaldības interneta vietni www.aluksne.lv, pašvaldības informatīvo izdevumu “Alūksnes 

Novada Vēstis”, kontus sociālajos tīklos www.facebook.com, www.twitter.com, 

www.instagram.com, www.draugiem.lv un www.youtube.com. 

 

Pašvaldības un tās iestāžu darba atspoguļošanai pārskata gadā turpinājusies sadarbība 

ar plašsaziņas līdzekļiem, tai skaitā, vietējo laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas”, 

Vidzemes televīziju, ziņu aģentūru LETA un citiem medijiem. 

 

Pārskata gadā izdoti 11 pašvaldības informatīvā izdevuma “Alūksnes Novada Vēstis” 

numuri. Tā tirāža 2020. gadā saglabājusies 8050 eksemplāri, lai nodrošinātu pieejamību 

iespējami lielākam mājsaimniecību skaitam novada teritorijā. Pašvaldības izdevuma 

izplatīšanai pagastu teritorijā pašvaldība turpinājusi sadarbību ar VAS “Latvijas pasts”, 

savukārt izplatīšana pilsētas teritorijā nodrošināta uz līgumu pamata. Tāpat kā iepriekš, 

“Alūksnes Novada Vēstis” bija iespējams lasīt arī pašvaldības interneta mājas lapā 

www.aluksne.lv. Pārskata gadā, saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos, tika mainīts 

“Alūksnes Novada Vēstu” statuss – no pašvaldības laikraksta uz informatīvo izdevumu. 

 

Portālā www.latvija.lv pārskata gadā bijuši pieejami vairāk nekā 120 Alūksnes novada 

pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu apraksti. 

 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās pārskata gadā varēja piedalīties 

interesenti, līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem, kas tika noteikti COVID-19 pandēmijas dēļ, 

domes un komiteju sēdes tika raidītas tiešsaistē pašvaldības interneta vietnē. Ar domes sēžu 

lēmumiem iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties pašvaldības interneta vietnē, kā arī pašvaldībā. 

Pašvaldības izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” publicēta informācija par domes sēdēs 

pieņemtajiem lēmumiem, savukārt domes sēžu audio ieraksti pieejami pašvaldības interneta 

vietnē.  

 

Iedzīvotājiem pārskata gadā bijusi iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes 

deputātiem viņu pieņemšanas laikos. Informācija par tiem publicēta pašvaldības izdevumā 

“Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv, kā arī izvietota 

pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs. COVID-19 pandēmijas laikā noteikto 

pulcēšanās ierobežojumu dēļ arī pieņemšanas tika organizētas attālināti. 

 

Apmeklētāju apkalpošanai pārskata gadā pirmo pilno gadu strādāja Alūksnes novada 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs un kase pašvaldības 

administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē. COVID-19 pandēmijas laikā noteikto 

epidemioloģiskās drošības prasību dēļ to apmeklēšanā bija ierobežojumi. 

 

Pārskata periodā pašvaldība turpinājusi sadarbību ar biedrību “Alūksnes nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs”, nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”. Sadarbības 

ietvaros 2020. gadā organizēta sabiedrības iesaistes konference “Mēs rosīgās kopienās”, kuras 

mērķis bija izglītot iedzīvotājus par kopienu aktivitāšu nozīmi vietas attīstībā un izaugsmē, kā 

arī iepazīstināt ar konkrētiem piemēriem gan no Alūksnes novada, gan kaimiņu novadiem. 

 

http://www.youtube.com/
http://www.aluksne.lv/
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79.-80. attēli. 2020. gadā organizēta konference “Mēs rosīgās kopienās” 

 

2020. gadā Alūksnes novada pašvaldība aptaujas veidā vēlējusies noskaidrot iedzīvotāju 

viedokli par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu, aptaujā saņemtas 

118 respondentu atbildes. Veikta novada uzņēmēju aptauja par valstī noteiktās ārkārtējās 

situācijas ietekmi uz uzņēmējdarbību, aptaujā piedalījušies 43 dalībnieki. Notikusi iedzīvotāju 

aptauja par gadatirgu organizēšanu Alūksnē, kurā piedalījušies 363 respondenti. Savu klientu 

aptaujas veikušas arī vairākas pašvaldības iestādes, pagastu pārvaldes organizējušas iedzīvotāju 

sanāksmes. 

 

Pārskata periodā pašvaldības vadība un speciālisti tikušies ar 144 novada uzņēmumiem, 

lai noteiktu to attīstības vajadzības un problēmas un plānotu uzņēmumu atbalsta projektus. Ar 

šo vizīšu rezultātiem vēlāk iepazīstināti novada uzņēmēji, organizējot tikšanos un sagatavoti 

projekti uzņēmējdarbības vides attīstībai novadā. 25 novada uzņēmēji pašvaldībā iesnieguši 

apliecinājumu par nepieciešamo infrastruktūru un apliecinājuši gatavību plānot arī savas  

investīcijas uzņēmējdarbības attīstībā. 

 

  
81.-82. attēli. Pārskata gada pašvaldības vadība un speciālisti tikās ar novada uzņēmējiem 

 

Notikusi lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, publiskās 

apspriešanas sanāksme, ko apmeklējuši 8 sabiedrības pārstāvji. Pašvaldība aicinājusi 

iedzīvotājus izteikt viedokļus un priekšlikumus par jauno Alūksnes novada pašvaldības mežu 

apsaimniekošanas plānu 2020.-2024. gadam, šo iespēju izmantojis viens iedzīvotājs. 

 

Pārskata gadā iedzīvotāji tika aicināti ieteikt pretendentus Alūksnes novada pašvaldības 

apbalvojumiem “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums sportā”, 

“Pagodinājums uzņēmējdarbībā” un “Sudraba zīle”. 
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20. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

Turpmāk uzskaitīti pašvaldības nozīmīgākie pasākumi 2021. gadā. 

2021. gadā plānots pabeigt: 

1) pārbūves darbus Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusa ēkā 

un mācību aprīkojuma modernizāciju ERAF projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros;  

2) sienu un griestu gleznojumu atsegšanu un nostiprināšanu, kā arī pārbūves darbus 

Alūksnes Jaunās pils 1. stāva divās telpās Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekta 

“630 verstis pilnas sajūtām” ietvaros; 

3) ražošanas laukuma izbūvi Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, ERAF projekta 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” ietvaros; 

4) Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas izveidi; 

5) vidi degradējošu būvju nojaukšanu Alūksnes Muižas parkā;  

6) Baložu bulvāra pārbūvi Alūksnē; 

7) Priednieku tilta atjaunošanu Mālupes pagastā; 

8) jauno piebūvi Mālupes sporta zāles ēkai; 

9) satiksmes drošības uzlabojumus pie ēkas Uzvaras ielā 1, Alūksnē; 

10) pašvaldības autoceļa Krastiņi-Krūmiņi seguma atjaunošanu Zeltiņu pagastā; 

11) publiskā apgaismojuma uzlabošanu Aizupītēs, Alsviķu pagastā; 

12) Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas teritorijas labiekārtošanu. 

 

Plānots pieteikt un atbalsta gadījumā uzsākt īstenot augstas gatavības projektus: 

1) “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” 

īstenošanu, kas paredz vairākas ielu un 7 autoceļu vai to posmu pārbūves, ūdenssaimniecības 

infrastruktūras izveide Tālavas ielas rajonā Alūksnes pilsētā, un 6 ražošanas ēku izveidi novada 

teritorijā; 

2) Izglītības un sporta centra izbūvi Alūksnes pilsētā. 

 

Plānots īstenot 3 Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītos projektus   Veclaicenes 

aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā – 2 Jaunlaicenes muižas parkā (sugu un biotopu 

aizsardzībai) un 1 Veclaicenes pagastā (tūrisma infrastruktūras uzlabošanai – četru ezeru krastu 

labiekārtošanai). 

 

Plānots turpināt: 

1) URBACT III programmas projekta “Re-grow City” jeb “Augoša pilsēta” 

aktivitātes, lai īstenotu labās prakses pārnesi no Vācijas pilsētas Altenas, kā arī citiem projekta 

partneriem Eiropā mazās uzņēmējdarbības aktivizēšanai un stiprināšanai; 

2) Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 

realizēšana, paplašinot bezmaksas veselības veicināšanas pasākumu (profilaktisku un veselību 

veicinošu aktivitāšu, nodarbību) piedāvājumu dažādām mērķa grupām; 

3) Eiropas Sociālā fonda 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; 

4) ERAF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai 

Alūksnes novadā” ietvaros plānots pabeigt pārbūves darbus Uzvaras ielā 1, Alūksnē un uzsākt 

sociālo pakalpojumu nodrošināšanu pārbūvētajā ēkā. Projekta ietvaros 2021. gadā tiks 

izstrādāts būvprojekts “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja, Kārklu iela 5, Alūksne, 

Alūksnes novads” un pēc izstrādātā būvprojekta uzsākti būvdarbi. 
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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 PLĀNOŠANAS DOKUMENTU 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. 

 

 
Avots: LURSOFT  

 
Avots: LURSOFT  

 
           Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

83.-85.attēli. Ekonomisko rādītāju salīdzinājums Alūksnes novadā 

 

1446

1342 1364
1343 1348 1330 1324

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu (statistikas vienību) skaits Alūksnes 
novadā

prognozes tendences līkne

1994
1339 1480 1522 1571 1566 1511

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reģistrēto uzņēmumu skaits Alūksnes novadā

prognozes tendences līkne

2166
1114 1016 960 810 676 771

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bezdarbnieku skaits 1. jūlijā

prognozes tendences līkne

http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/
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Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

86. attēls. Izglītības iestāžu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

87.-88. attēls. Izlaiduma klašu vidējā vērtējuma valsts pārbaudes darbos 

salīdzinājums 
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Izglītības iestāžu ēku siltumenerģijas patēriņš,
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prognozes tendences līkne

48,83% 53,34% 49,13%
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12. klašu vidējais vērtējums valsts pārbaudes darbos

prognozes tendences līkne
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Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

89. attēls. Alternatīvo sociālo pakalpojnumu saņēmēju skaita salīdzinājums 

   

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

90. attēls. Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaita salīdzinājums 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

91. attēls. Klientu skaita, kas saņēmuši sociālā darba pakalpojumu, salīdzinājums 
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2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Alternatīvo sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits

prognozes tendences līkne
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2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaits

prognozes tendences līkne

80
211

307 324 340
417 425

581

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Klientu lietu skaits, kuriem sniegts sociālā darba pakalpojums

prognozes tendences līkne
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Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

92. attēls.  Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu 

skaita salīdzinājums 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

93. attēls. Kultūras pasākumu skaita salīdzinājums 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

94. 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. 

  

369 338
412 435 419 428

226

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu 
skaits

prognozes tendences līkne

826 853 847
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2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kultūras pasākumu skaits

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā
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Kultūras pasākumu apmklētāju skaits

plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā



142 

 

Attīstības programmā un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 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 un sniedz priekšstatu par 

ilgtermiņā sasniegtajiem rezultātiem. 

 

 
Avots: Centrālās statistikas pārvalde 

95. attēls. Iedzīvotāju skaita un demogrāfiskās slodzes salīdzinājums novadā 

 

 
Avots: Centrālās statistikas pārvalde 

96. attēls. Iedzīvotāju blīvums pēc faktiskās dzīvesvietas uz 1 km2 

 

 
Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

97. attēls. Teritorijas attīstības līmeņa indeksa salīdzinājums 

 

15
13 13 13 13 1211

9 9 9 9
8

2012 2016 2017 2018 2019 2020

Iedzīvotāju blīvums uz 1 km2

Vidzemes reģions Alūksnes novads prognozes tendences līkne

-0,516 -0,569 -0,651 -0,573 -0,530
-0,089

-0,776 -0,756 -0,762 -0,767

2015 2016 2017 2018 2019

Teritorijas attīstības līmeņa indekss

Alūksnes novads Vidzemes reģions vēlama attīstības tendence

demogrāfiskā slodze 
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Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

98. attēls. Bezdarba līmeņa salīdzinājums 

 

 
 Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

99. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu salīdzinājums uz 1 iedzīvotāju 

11,1% 11,2%
9,9% 8,8%

7,6% 8,7%

9,50% 9,25%
7,50% 6,40% 5,90%

7,60%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bezdarba līmenis 

Alūksnes novads Vidzemes reģions attīstības tendence

370 368 416 440 491 452

2015 2016 2017 2018 2019 2020

IIN uz 1 iedzīvotāju ieņēmumi Alūksnes novada pašvaldībā, 
EUR

vēlamā attīstības tendence



144 

 

22. PIELIKUMI 
 

1. pielikums – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Alūksnes novada pašvaldības 2020. gada 

finanšu pārskatu (uz 3 lapām). 

 

2. pielikums – Alūksnes novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.120 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 33. punkts) (uz 

1 lapas). 
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1. pielikums 
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2. pielikums 

 


