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Alūksnes novada attīstības programma 2022.-2027. gadam 

RĪCĪBAS PLĀNS 

Rīcības/uzdevumi 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Finanšu resursi un 

avoti 
Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 

Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - VTP.1. Uz attīstību vērsta, konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide 

RV.1. 1. Pilnveidot uzņēmējdarbības vidi novadā 

U.1.1. Pilnveidot pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus 

Organizēt dažādus seminārus, diskusijas nozaru 

uzņēmējiem, pilnveidot atbalsta mehānismus 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 
Noorganizēti 4 pasākumi gadā 

Sniegt bezmaksas konsultācijas 

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Sniegtas ne mazāk kā 20 konsultācijas 

gadā 

Popularizēt vietējos bioloģiskās 

lauksaimniecības ražotājus, mājražotājus un 

amatniekus - tirdziņu, teorētisku un praktisku 

nodarbību, apmācību, semināru organizēšanas 

ietvaros 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

LLKC Alūksnes 

nodaļa 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Iesaistīti un popularizēti vismaz 40 

uzņēmēji 

Nodrošināt informācijas pieejamību par brīvu, 

uzņēmējdarbībai piemērotu infrastruktūru 

novada teritorijā  

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

Īpašumu nodaļa 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Izveidota publiskā lietotne ar pieejamiem 

nomas objektiem 

U.1.2. Atbalstīt un rosināt jaunu uzņēmumu veidošanos vai esošu ienākšanu novadā 

Sniegt atbalstu granta veidā jaunu uzņēmumu 

veidošanai vai esošo attīstībai 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 
Noorganizēts 1 konkurss gadā 

Izveidot uzņēmējiem piemērotu koprades telpu  
Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists 
2023-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izveidotas un aprīkotas koprades telpas, 

nodrošinot ar birojam nepieciešamo 

tehniku 
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U.1.3. Sekmēt jauniešu uzņēmējspēju veidošanos un iesaisti nodarbinātībā 

Attīstīt skolēnu uzņēmējspējas, nodrošinot 

skolēnu dalību karjeras veicināšanas 

programmās 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

Izglītības pārvalde, 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 
Iesaistīti vismaz 20 skolēni gadā 

Sniegt informatīvo atbalstu un vadīt 

izglītojošas nodarbības skolās 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

Izglītības pārvalde 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 
Novadītas ne mazāk kā 5 nodarbības gadā 

Atbalstīt jauniešu dalību nacionāla un 

starptautiska mēroga karjeras un 

uzņēmējdarbības pasākumos, konkursos, 

projektos, apmācībās 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

izglītības iestādes, 

Izglītības pārvalde 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējuma, valsts 

un ES fondu 

finansējums 

Iesaistīti 15 jaunieši 

Veidot izglītojošas nodarbības un pasākumus 

jauniešu finanšu pratības un uzņēmējprasmju 

attīstībai 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Noorganizētas 3 aktivitātes gadā 

Nodrošināt līdzfinansējumu skolēnu vasaras 

nodarbinātības programmas īstenošanai 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, NVA 

atbalsta programma 

Iesaistīti 35 jaunieši gadā 

U.1.4. Veicināt atpazīstamību un identitātes veidošanos, sekmēt uzņēmēju savstarpēju sadarbību 

Piedalīties ar uzņēmējdarbības jomu saistītās 

izstādēs 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

Tūrisma 

informācijas centrs 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums, LIAA 
Dalība ne mazāk kā 2 izstādes gadā 

Izstrādāt vienota tēla koncepciju, identitāti 

novada uzņēmumu atpazīstamībai 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

sabiedrisko attiecību 

speciālists 

2022-2024 
Pašvaldības 

finansējums 
Izstrādāta vienotas identitātes koncepcija 

Veicināt savstarpējo sadarbību caur pieredzes 

apmaiņas braucieniem un sadarbības 

pasākumiem 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

LLKC, Alūksnes 

lauku partnerība 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Noorganizētas 2 pieredzes vizītes vai 

sadarbības pasākumi gadā 
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Izveidot un uzsākt Alūksnes tūrisma galamērķa 

tirgvedības stratēģijas 2023.-2027. īstenošanu 

Tūrisma 

informācijas centrs 
2022-2025 

Pašvaldības 

finansējums 
Izstrādāta un ieviesta tirgvedības stratēģija 

Stiprināt tūrisma objektu un ar tiem saistīto 

pasākumu zīmolu atpazīstamību, t.sk. zīmola 

pasākuma “Bānīša svētki” un zīmola “Bānīša 

zeme” stiprināšana  

Kultūras nodaļa, 

sabiedriskās 

attiecības, 

uzņēmējdarbības 

speciālists, Tūrisma 

informācijas centrs 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

1 pasākums gadā  

Izveidot un ieviest mārketinga plānu (t.sk. 

zīmolpasākuma izveide un tradīciju 

iedibināšana) bijušajā Padomju armijas raķešu 

bāzē Zeltiņos  

Zeltiņu pagasts, 

Kultūras un sporta 

nodaļa, sabiedriskās 

attiecības, Tūrisma 

informācijas centrs 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

1 jaunradīts pasākums (Zeltiņos), 

organizēts1 reizi gadā 

Nodrošināt mārketinga aktivitātes zīmola 

“Veclaicene” stiprināšanai  

Veclaicenes, 

Jaunlaicenes un 

Ziemera pagasti, 

Tūrisma 

informācijas centrs 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

3 aktivitātes gadā 

Izveidot mūsdienīgu piedāvājumu un jaunu 

pakalpojuma radīšanu uz esošās bāzes 

Kalncempju pagasta V.Ķirpa Ates muzejā 

Kultūras un sporta 

nodaļa, V.Ķirpa Ates 

muzejs 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izveidots 1 jauns pakalpojums vai attīstīts 

esošais 

U.1.5. Attīstīt uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamo infrastruktūru 

Uzlabot esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo 

infrastruktūru un attīstīt jaunas teritorijas 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Uzlabota uzņēmējdarbībai nozīmīga 

infrastruktūra 6 teritorijās 

Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas 

intensīvām lietusgāzēm, novērst klimata 

pārmaiņu negatīvās ietekmes 

Zemju īpašnieki, 

apsaimniekotāji, t.sk. 

pašvaldība 

2021-2027 

Pašvaldības 

finansējums ES 

fondu finansējums, 

citi finansējuma 

avoti 

Atjaunotas meliorācijas sistēmas 

lauksaimniecības un meža zemēs 

RV.1. 2. Rosināt ilgtspējīgu tautsaimniecības modeļu un digitālo risinājumu ieviešanu 
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U.1.6. Sekmēt digitālo risinājumu izmantošanu 

Uzņēmēju digitālās pratības paaugstināšana 
Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Apmācīti 40 uzņēmēji digitālo rīku 

izmantošanā 

U.1.7. Rosināt aprites ekonomikas principu ieviešanu uzņēmējdarbībā 

Individuālo konsultāciju un speciālistu piesaiste 

aprites ekonomikas principu ieviešanas 

veicināšanai 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Iesaistīti 20 uzņēmumi un 

uzņēmējdarbības uzsācēji 

Aprites ekonomikas principu ieviešana 

pilsētvides plānošanā 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes lauku 

partnerība 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Sniegtas 5 profesionālās konsultācijas vai 

apmācības programmas 

U.1.8. Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību 

Sniegt atbalstu sociālās uzņēmējdarbības 

attīstībai  

Uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Sniegts atbalsts, piemēram telpu 

nodrošinājums, 1 sociālajam uzņēmumam 

RV.1.3. Pilnvērtīgi izmantot tūrisma potenciālu 

U.1.9. Stiprināt pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm 

Izveidot tūrisma infrastruktūru, veicinot 

tūrisma nozares un komersantu konkurētspējas 

celšanu 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Tūrisma 

informācijas centrs, 

Alūksnes lauku 

partnerība 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izveidoti vismaz 5 tūrisma infrastruktūras 

objekti 

Veicināt sadarbību jaunu tūrisma produktu un 

pakalpojumu radīšanā 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

pagasti, 

uzņēmējdarbības 

speciālists, Tūrisma 

informācijas centrs 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Kopīga pakalpojuma vai produktu izveidē 

iesaistīti vismaz 10 uzņēmēji 

U.1.10. Dažādot tūrisma piedāvājumu, attīstot un veidojot papildinošus rekreācijas, labjūtes un ilgtspējīga tūrisma virzienus 
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Samazināt antropogēno slodzi, sakārtot 

ainaviski nozīmīgas teritorijas un izveidot 

publiskās rekreācijas vietas ar daudzveidīgiem 

izmantošanas risinājumiem  

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Tūrisma 

informācijas centrs, 

LVM, Alūksnes 

lauku partnerība 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, valsts 

un ES fondu 

finansējums un 

sadarbības partneru 

finansējums 

Izveidoti 7 jauni rekreācijas infrastruktūras 

objekti 

Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - VTP.2. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana 

RV.2.1.. Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas brīvā laika pavadīšanai ikvienam iedzīvotājam 

U.2.1. Nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību 

Atbalstīt veselību veicinošu aktivitāšu 

organizēšanu, tai skaitā projektu realizāciju 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Sociālo lietu 

pārvalde 

2022-2023 
Publiskais 

finansējums 

Noorganizēti ne mazāk kā 200 pasākumi 

un piedalījušies 6000 dalībnieki 

U.2.2. Veicināt saturīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību 

Veidot jaunus un attīstīt esošus, tai skaitā 

jauniešu interesēm atbilstošus, infrastruktūras 

objektus novadā kvalitatīvai brīvā laika 

pavadīšanai 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes lauku 

partnerība 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, valsts 

un ES fondu 

finansējums 

Izveidoti no jauna vai attīstīti esošie 3 

objekti 

Nodrošināt telpu pieejamību kvalitatīvai 

neformālās izglītības, mūžizglītības un 

sabiedrisko aktivitāšu norisei 

Pašvaldība 2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Radītas vismaz 3 koprades telpas, kas 

piemērotas dažādu aktivitāšu norisei, un 

nodrošinātas papildus telpas jauniešu 

neformālās un interešu izglītības 

piedāvājuma nodrošinājumam ABJC 

RV.2.2. Nodrošināt kvalitatīvu, daudzveidīgu veselības aprūpes un sociālās palīdzības pieejamību 

U.2.3. Sniegt atbalstu mūsdienīgas veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju nodrošināšanā 

Atbalstīt primārās veselības aprūpes iestāžu 

infrastruktūras uzlabošanu 

Izpilddirektors, 

kapitālsabiedrības, 

pagasti 

2021-2025 

Publiskais 

finansējums, 

privātais 

finansējums,  

pašvaldības līdzekļi 

Veikti uzlabojumi 2 primārās veselības 

aprūpes iestādēs 
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U.2.4. Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību un uzlabot tās pieejamību 

Palielināt jaunu un jau esošo sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu pieejamību, veicināt 

deinstitucionalizāciju 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Sociālo lietu 

pārvalde 

2021-2025 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Sniegti ne mazāk kā 5 sabiedrībā balstīti 

pakalpojumi, tai skaitā jaunizveidots grupu 

dzīvokļu pakalpojums 

Sniegt sabiedrībā balstītus, jaunus vai uz 

jaunām pieejām, pēctecīgus un klienta 

individuālajām vajadzībām atbilstošus 

pakalpojumus 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Sociālo lietu 

pārvalde 

2023-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izveidots 1 inovatīvs sabiedrībā balstīts 

sociālais pakalpojums 

Veicināt publisko pakalpojumu un 

nodarbinātības pieejamību cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Sociālo lietu 

pārvalde 

2022-2024 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Veikta vides pieejamības uzlabošana ne 

mazāk kā 2 objektos 

Sniegt personas pamatvajadzībām 

nepieciešamo sociālo palīdzību 

Sociālo lietu 

pārvalde 
2021-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Ne mazāk kā 15 sociālās palīdzības 

pabalstu veidi 

Nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes 

pakalpojuma noturību un nepārtrauktību 

Sociālo lietu 

pārvalde 
2021-2025 

Publiskais 

finansējums, 

privātais 

finansējums,  

pašvaldības līdzekļi 

Izveidota ģimeniskai videi pietuvināta 

pakalpojumu sniegšanas vieta pensijas 

vecuma personām  

Attīstīt pakalpojumu saņemšanas iespēju 

cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem 

Sociālo lietu 

pārvalde 
2022-2025 

Pašvaldības 

finansējuma, 

publiskais 

finansējums 

Izveidots specializētā transporta 

pakalpojums cilvēkiem ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem 

Sniegt atbalstu nemotivētiem cilvēkiem ar 

garīga rakstura traucējumiem 

Sociālo lietu 

pārvalde 
2022-2024 

Publiskais 

finansējums 

Attīstīts jauns un inovatīvs pakalpojums 

nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem 

RV.2.3. Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību 

U.2.5. Uzlabot un attīstīt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, aprīkojumu un pieejamību 
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Iegūt eko sertifikātu “Zilā karoga pludmale” 

Pilssalas peldvietai  

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, P/A 

“Alja” 

2022-2025 
Pašvaldības 

finansējums 
Iegūts sertifikāts 1 peldvietai 

Pilnveidot esošo novada sporta infrastruktūru, 

sporta laukumu pieejamību un aprīkojumu 

Kultūras un sporta 

nodaļa, pagasti, 

Alūksnes lauku 

partnerība 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējuma, 

publiskais 

finansējums 

Pilnveidoti 4 sporta infrastruktūras objekti 

Uzlabot sporta zāļu infrastruktūru 

Kultūras un sporta 

nodaļa, pagasti, 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Uzlabota infrastruktūra 2 sporta zālēs 

U.2.6. Sekmēt sabiedrības līdzdalību fizisko aktivitāšu un veselības veicināšanas pasākumu radīšanā un iesaisti tajos 

Iesaistīt formālās sabiedrības grupas pasākumu 

organizēšanā 

Kultūras un sporta 

nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

privātais finansējums 

Iesaistītas 3 formālās sabiedrības grupas 

U.2.7. Atbalstīt sporta tradīciju saglabāšanu un jaunu tradīciju ieviešanu 

Veicināt jaunu sporta tradīciju ieviešanu 

Kultūras un sporta 

nodaļa, Alūksnes 

lauku partnerība 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Ieviestas 2 jaunas sporta tradīcijas 

U.2.8. Veicināt jaunu talantu un augstu sasniegumu sporta attīstību 

Sekmēt jaunu talantu piesaisti 
Kultūras un sporta 

nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 
Atbalstīti 8 sportisti 

RV.2.4. Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītības piedāvājumu 

U.2.9. Stiprināt izglītības iestāžu nodrošinājumu ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem, mācību vidi un 

infrastruktūru 

Nodrošināt pedagogiem nepieciešamos 

resursus pilnveidotā mācību satura un pieejas 

īstenošanai 

Izglītības iestādes 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Vairāk nekā 70% pedagogu ir apmierināti 

ar pieejamajiem resursiem mācību procesa 

efektīvai nodrošināšanai 
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Ieviest jaunus digitālos risinājumus izglītības 

iestādēs, lai nodrošinātu mūsdienīgu un 

kvalitatīvu izglītības procesa īstenošanu 

Izglītības iestādes 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Efektīva, tehnoloģiju bagātināta mācību 

procesa nodrošināšana visās izglītības 

iestādēs 

U.2.10. Nodrošināt pilnveidotā mācību 

satura un pieejas efektīvu īstenošanu 
        

Palielināt izglītojamo īpatsvaru pirmsskolas 

izglītības programmās 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes  
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Palielināts bērnu īpatsvars no 1 gada 

vecuma līdz 4 gadu vecumam, kuri apgūst 

pirmsskolas izglītības programmu (73%) 

Paaugstināt izglītojamo līdzatbildību par 

ikdienas mācību sasniegumiem 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes  
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Pieaudzis izglītojamo skaits ar augstiem 

mācību rezultātiem ikdienas mācību darbā 

(1,5% no kopējā izglītojamo skaita) un 

samazinājies izglītojamo skaits ar zemiem 

mācību rezultātiem (ne vairāk par 10 % no 

kopējā izglītojamo skaita) 

Saglabāt izglītojamo īpatsvaru, kuri turpina 

izglītību vidusskolās 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes  
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

52% pamatskolas absolventu turpina 

izglītību vidējās izglītības iestādēs 

Paaugstināt vidusskolas absolventu skaitu, kuri 

turpina mācības augstākajās izglītības iestādēs 

un koledžās 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes  
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

73% vidusskolas absolventu turpina 

mācības augstākajās izglītības iestādēs un 

koledžās 

RV.2.5. Veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmas un resursu pārvaldīšanu 

U.2.11. Pilnveidot izglītības sistēmas dalībnieku funkcijas un atbildību sistēmas efektīvai funkcionēšanai 

Paaugstināt izglītības iestāžu pārvaldības 

efektivitāti 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes  
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izglītības programmu īpatsvars, kas ir 

akreditācijā uz noteikto akreditācijas 

periodu bez papildu nosacījumiem (75%) 

Ieviest jaunu izglītības kvalitātes pašvērtēšanas 

un attīstības plānošanas kārtību izglītības 

iestādēs 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes  
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

Ieviesta jauna izglītības kvalitātes 

pašvērtēšanas un attīstības plānošanas 

kārtība izglītības iestādēs 
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publiskais 

finansējums 

U.2.12. Stiprināt iestāžu vadības stratēģiskās un līderības kapacitāti pārmaiņu vadībā, “mācīšanās organizācijas” pieejas īstenošanā 

Pilnveidot izglītības iestāžu darbu, ieviešot 

mācīšanās organizācijas pieeju 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes  
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Visas izglītības iestādes ieviesušas 

mācīšanas organizācijas pieeju efektīvākai 

mērķu sasniegšanai  

Izveidot sistēmu efektīvai  pārmaiņu ieviešanai 

iestādē 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes  
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Iestādes darbā sistēmiski tiek ieviestas 

aktuālās pārmaiņas politikas plānošanas 

dokumentos, pedagoģijā, skolvadībā un 

pārvaldībā 

U.2.13. Veidot demogrāfiskajai situācijai un jaunā mācību satura ieviešanas prasībām atbilstošu izglītības iestāžu tīklu, lai katram izglītojamam 

nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību 

Nodrošināt pieejamību kvalitatīvai izglītībai 

visā novada teritorijā 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Novadā izveidots izglītības iestāžu tīkls, 

lai katram izglītojamam nodrošinātu 

kvalitatīvas izglītības pieejamību. 

Nodrošināts izglītības nozarē ne mazāk kā 

35% pašvaldības asignējumu iestāžu 

efektīvas darbības nodrošināšanai 

RV.2.6. Sniegt atbalstu ikviena izaugsmei 

U.2.14. Nodrošināt ar augsti kvalificētiem, kompetentiem un uz izcilību orientētiem pedagogiem 

Paaugstināt atbalstu pedagogiem 
Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

90% pedagogu ir apmierināti ar sniegto 

metodisko un konsultatīvo atbalstu, 

profesionālās pilnveides iespējām 

Atbalstīt strādājošo pedagogu labbūtību 
Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Veikta visu pedagogu pilna/daļēja 

veselības apdrošināšana. 

Uzsākt mācīšanās konsultantu darbību 

izglītības iestādēs 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izglītības  iestādēs darbojas vismaz viens 

mācīšanās konsultants 
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Pilnveidot pedagogu savstarpējās mācīšanās un 

sadarbības praksi 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Ieviesta pedagogu savstarpējā mācīšanās 

un sadarbības prakse katrā izglītības 

iestādē 

Izstrādāt kārtību nepieciešamo pedagoģisko 

darbinieku piesaistei 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izstrādāta un ieviesta kārtība nepieciešamo 

pedagoģisko darbinieku piesaistei 

U.2.15. Palielināt pieaugušo izglītības piedāvājumu un sekmēt iedzīvotāju iesaisti 

Palielināt informētību par pieaugušo izglītību 

novadā un valstī 

Izglītības pārvalde, 

sabiedrisko attiecību 

speciālisti 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 
Veiktas 2 informēšanas kampaņas gadā 

U.2.16. Nodrošināt iekļaujošas izglītības pieeju visos izglītības līmeņos 

Palielināt individualizētu atbalstu 

izglītojamiem 

Izglītības iestādes, 

Izglītības pārvalde 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izglītības iestādē agrīni diagnosticēts un 

sniegts individualizēts un/vai personalizēts 

atbalsts izglītojamiem 

Iesaistīt vecākus izglītojamo mērķu 

sasniegšanas veicināšanā 

Izglītības iestādes, 

Izglītības pārvalde 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Panākta nozīmīgāka vecāku līdzdalība 

izglītojamo mērķu sasniegšanā, sociāli 

emocionālās labsajūtas nodrošināšanā un 

karjeras attīstībā 

Paaugstināt izglītojamo un darbinieku 

emocionālo drošību 

Izglītības iestādes, 

Izglītības pārvalde 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

80% izglītojamo un darbinieku izglītības 

iestādē jūtas emocionāli droši 

Dažādot piedāvājumu izglītojamo iesaistei 

neformālajā izglītībā 

Izglītības iestādes, 

Izglītības pārvalde 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Katrs izglītojamais iesaistījies vismaz 

vienā ārpusskolas un/vai neformālās 

izglītības aktivitātē 

U.2.17. Attīstīt koordinētu, uz jauniešu vajadzībām balstītu jaunatnes darba tīklojumu un politiku 

Izstrādāt jaunatnes darba plānošanas 

dokumentu Alūksnes novadā, ietverot mobilā 

un digitālā jaunatnes darba principus  

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 
2022-2025 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

Izstrādāts plānošanas dokuments jaunatnes 

darba koordinēšanai Alūksnes novadā  
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finansējums, ES 

fondu finansējums 

Nodrošināt regulāru jauniešu vajadzību un 

vēlmju izzināšanu 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Ik gadu norisinājies vismaz 1 jauniešu 

forums, veikta jauniešu anektēšana 

Veicināt jaunatnes darbinieku un atbalsta 

personu kompetenču attīstību 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs 
2022-2027 

Valsts un ES fondu 

finansējums 

Dalība 3 starptautiska mēroga mācībās un 

2 valsts mēroga mācībās 

Stiprināt jaunatnes darbā iesaistīto iestāžu un 

ieinteresēto personu sadarbību novadā 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs, 

pagastu pārvaldes, 

izglītības iestādes 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Notikušas vismaz 3 starpinstitūciju 

sadarbības tikšanās 

Veicināt neformālo jauniešu grupu un 

jaunatnes organizāciju iesaisti jaunatnes 

aktivitātēs, projektos un pasākumos 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs, 

pagastu pārvaldes, 

tautas nami 

sadarbībā ar 

biedrībām un 

nodibinājumiem 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Novadā darbojas vismaz 3 neformālās 

jauniešu grupas un jauniešu dome un/vai 

jauniešu konsultatīvā padome 

U.2.18. Pilnveidot un īstenot neformālās izglītības programmas un aktivitātes atbilstoši jauniešu vecumam un interesēm 

Nodrošināt informācijas pieejamību un apriti 

par neformālās izglītības aktivitāšu 

piedāvājumu novadā, Latvijā, Eiropā 

(apmācības, semināri, konkursi, projekti u.c.) 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs un 

citas izglītības 

iestādes, biedrības 

un nodibinājumi 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Norisinājušies vismaz 2 informatīvie 

pasākumi gadā 

Nodrošināt jauniešu iesaisti vietēja, nacionāla 

un starptautiska mēroga apmācībās un 

projektos 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs un 

citas izglītības 

iestādes sadarbībā ar 

biedrībām un 

nodibinājumiem 

2022-2027 
Valsts un ES fondu 

finansējums 

Jauniešu iesaiste vismaz 3 projektos vai 

apmācībās 

U.2.19. Veicināt jauniešu izpratni iekļaujošas sabiedrības, psihoemocionālās un fiziskās veselības, kā arī vides jautājumos 
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Veicināt sadarbību starp dažādu grupu 

jauniešiem (īpaši no sociālās atstumtības riska 

grupām) un iesaistīt jauniešu pasākumos un 

programmās 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs, 

Sociālo lietu 

pārvalde 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Ik gadu jaunatnes aktivitātēs piedalījušies 

vismaz 15 jaunieši no sociālās atstumtības 

riska grupas 

Veicināt jauniešu iesaisti projektos un 

aktivitātēs par psihoemocionālo un fizisko 

veselību, un vides jautājumiem 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs un 

citas izglītības 

iestādes 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Izstrādāts un realizēts vismaz 1 projekts 

RV.2.7. Attīstīt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu 

U.2.20. Pilnveidot un dažādot pašvaldības kultūras iestāžu pakalpojumu un pasākumu klāstu 

Pilnveidot novada tautas namu infrastruktūru,  

materiāli tehnisko bāzi  ar mūsdienīgu 

aprīkojumu 

Kultūras un sporta 

nodaļa, Alūksnes 

lauku partnerība 

2022-2027 

VKKF, Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Pilnveidota infrastruktūra, materiāli 

tehniskā bāze  un aprīkojums 5 tautas 

namos 

Dažādot novada kultūras pakalpojumu 

pieejamību 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka, Kultūras 

un sporta nodaļa, 

pagasti 

2022-2027 

VKKF, Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

finansējums 

Radīti 15 jauni pakalpojumi 

Attīstīt kultūras tūrisma piedāvājumu visos 

gadalaikos 

Kultūras un sporta 

nodaļa, pagasti 
2022-2027 

VKKF, Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

finansējums 

Noorganizēti 4 pasākumi gadā 

Nodrošināt kultūras pakalpojumu piedāvājumu 

visās novada teritoriālajās vienībās 

Kultūras un sporta 

nodaļa, pagasti 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 
Pakalpojuma sniedzēju skaita saglabāšana 

U.2.21. Atbalstīt amatiermākslas darbību un veicināt tās attīstību 
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Atbalstīt amatierkolektīvu tērpu iegādi un 

atjaunošanu 

Kultūras un sporta 

nodaļa 
2022-2027 

ELFLA/ LEADER, 

pašvaldības 

finansējums 

Iegādāti, atjaunoti un papildināti tērpi 50  

kolektīviem 

Nodrošināt iespēju piedalīties amatiermākslas 

kolektīvos ikvienam iedzīvotājam  

Kultūras un sporta 

nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Novadā darbojas 70 pašvaldības 

amatierkolektīvi 

Atbalstīt kolektīvu vadītāju profesionālo 

izaugsmi 

Kultūras un sporta 

nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Profesionālo izglītību apguvuši vismaz 

70% kolektīvu vadītāju 

U.2.22. Nodrošināt Dziesmu un deju svētku procesa un novada tradīciju noturību 

Nodrošināt Dziesmu un deju svētku 

amatierkolektīvu darbības nepārtrauktību 

Kultūras un sporta 

nodaļa, Alūksnes 

lauku partnerība 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Nodrošināta darbība 25 

amatierkolektīviem 

Atbalstīt dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un 

deju svētkos, pašvaldības un valsts nozīmes 

pasākumos, kvalitātes skatēs 

Kultūras un sporta 

nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 
Atbalstīti 25 amatierkolektīvi gadā 

Saglabāt novada tradicionālos pasākumus un 

zīmolpasākumus 

Kultūras un sporta 

nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, VKKF 
Noorganizēti 4 pasākumi gadā 

U.2.23. Atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšanu un nemateriālā kultūras mantojuma tradīciju pārmantojamību 

Saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības un 

papildināt ar mūsdienīgiem elementiem 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Kultūras un sporta 

nodaļa, pagasti, 

Alūksnes lauku 

partnerība 

2022-2027 

VKKF, Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Veiktas 7 aktivitātes kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā un papildināšanā 

Saglabāt un papildināt muzeju krājumus un 

veikt muzeja priekšmetu restaurāciju 
Muzeji 2022-2027 

VKKF, Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

finansējums 

Saglabāšanas, papildināšanas un 

restaurācijas darbības veiktas 3 muzejos 
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Veikt amatu prasmju saglabāšanas un prasmju 

apguves aprīkojuma iegādi 

Kultūras un sporta 

nodaļa, pagasti 
2022-2027 

VKKF, Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

finansējums 

Iegādāts aprīkojums 7 telpām 

Nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma 

apzināšanas un saglabāšanas aktivitātes 

Kultūras un sporta 

nodaļa, pagasti 
2022-2027 

VKKF, Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

finansējums 

Noorganizētas 20 tematiskās aktivitātes 

Nodrošināt malēniešu nemateriālā kultūras 

mantojuma iekļaušanu nemateriālā kultūras 

mantojuma sarakstā 

Kultūras un sporta 

nodaļa, Jaunlaicenes 

pagasts, Jaunlaicenes 

muižas muzejs 

2022-2027 

VKKF, Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

finansējums 

Iekļauts nemateriālā kultūras mantojuma 

sarakstā 

Atjaunot un papildināt vēstures krātuvju  

ekspozīcijas 

Kultūras un sporta 

nodaļa, pagasti 
2022-2027 

VKKF, Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

finansējums 

Aktivitātes veiktas 4 vēstures krātuvēs 

Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - VTP.3. Pieejama, labiekārtota un droša dzīves telpa un gudra dabas resursu apsaimniekošana 

RV.3.1. Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām 

U.3.1. Veicināt pašvaldības institūciju, iedzīvotāju un infrastruktūras pielāgošanos un izturēt spēju pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem 

Uzlabot lietus kanalizācijas sistēmas, 

novadgrāvjus un caurtekas pilsētā, ciemos, gar 

pašvaldības autoceļiem. 

P/A “Spodra”, 

pagasti 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums  

Apzināta esošā situācija par lietus 

notekūdeņu kanalizāciju sistēmu pilsētā, 

novadgrāvju sistēmu gar pašvaldības 

autoceļiem. Izvērtēta nepieciešamība 

papildus lietus ūdens savākšanai pilsētā 
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pagasti, P/A 

“Spodra” 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums  

Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu 

uzlabošana, projektu izstrāde un īstenošana 

Uzlabot sadzīves kanalizācijas sistēmas un  

sadzīves notekūdeņu ilgtspējīgu 

apsaimniekošana 

SIA “Rūpe” 2022-2027 

  

SIA “Rūpe” 

finansējums, ES 

fondu finansējums, 

Pašvaldības 

finansējums 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskā 

izpēte, lai rastu risinājumus NAI 

modernizācijai, tai skaitā dūņu 

apsaimniekošanas iespējamiem 

risinājumiem 

SIA “Rūpe” 2022-2027 

  

SIA “Rūpe” 

finansējums, ES 

fondu finansējums, 

Pašvaldības 

finansējums 

Novērsta lietus ūdeņu nonākšana dūņu 

laukos. Veikta NAI un dūņu uzglabāšanas 

laukuma modernizācija, pielāgošana 

stipriem nokrišņiem 

SIA “Rūpe” 2022-2027 

  

SIA “Rūpe” 

finansējums, ES 

fondu finansējums, 

Pašvaldības 

finansējums 

Veikta izpēte par situāciju decentralizēto 

notekūdeņu jomā, lai identificētu 

ciemu/pilsētas teritorijas, kur vērojami 

piesārņoti gruntsūdeņi, citas būtiskās 

problēmas 

SIA “Rūpe” 2022-2027 

  

SIA “Rūpe” 

finansējums, ES 

fondu finansējums, 

Pašvaldības 

finansējums 

Maksimāli novērsta piesārņojuma ieplūde 

Alūksnes ezerā gan no privātmājām, gan 

lauksaimniecības un meža zemēm 

Monitorēt ezeru un upju krastu eroziju vietās, 

kur esošā infrastruktūra atrodas applūstošās 

teritorijās vai tai draud izskalošanas risks 

P/A “Alja”, 

Mārkalnes pagasts 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Alūksnes ezera krasta un infrastruktūras 

monitorings apdraudētākajās zonās (pie 

Šūpalām) 
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Jaunannas pagasts 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums, 

citi finansējuma 

avoti 

Pededzes upes monitorings pie Jaunannas 

HES ūdenskrātuves  

U.3.2. Nodrošināt iedzīvotāju drošību un veselību dažādu klimata risku iestāšanās gadījumā 

Veidot un uzturēt nelielus dispersos mitrājus 

Pašvaldība 

2021-2024 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Veikt izpēti par esošo disperso mitrāju 

saglabāšanu (atjaunošanu vai uzlabošanu) 

un jaunu izveidošanu 

Atjaunot mežu resursus P/A “Spodra” 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Atjaunoti mežu resursi  

Nodrošināt bezmaksas dzeramā ūdens 

pieejamību publiskās vietās (pašvaldības 

iestādēs, bērnu rotaļu laukumos, parkos, 

peldvietās u.c.) 

Pašvaldība, 

pašvaldības iestādes 
2022-2024 

Pašvaldības 

finansējums, fondu 

finansējums 

Publiski pieejamās teritorijās ierīkotas 

publiskas dzeramā ūdens ņemšanas vietas 

(brīvkrāni) 

Pašvaldība, 

pašvaldības iestādes 

2022-2024 
Pašvaldības 

finansējums, fondu 

finansējums 

Izveidots kopējs esošo ūdenskrānu 

marķējums publiskās vietās (pašvaldības 

iestādēs), kas norāda, ka ūdens publiskajā 

iestādē ir dzeram no krāna 

Organizēt informēšanas un izglītošanas 

pasākumus izglītības iestādēs par bioloģisko 

daudzveidību un tās nozīmību, par klimata 

pārmaiņu ietekmēm un pielāgošanos tām 
Pašvaldība, 

Izglītības pārvalde 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Izglītības iestādēs ieviesti izglītošanas 

pasākumi par bioloģisko daudzveidību un 

tās nozīmību, klimata pārmaiņu ietekmēm 

un pielāgošanos tām (akcijas, kampaņas, 

nometnes u.c.) 

Veidot apstādījumus pilsētvidē, kas rada 

noēnojumu 

 P/A “Spodra” 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Jauni kokaugu stādījumi Alūksnes pilsētā 

vai pagastu teritorijās 

Saglabāt bioloģisko daudzveidību pilsētvidē 
 P/A “Spodra”, 

pagasti 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Ierīkota dabiskā pļava Alūksnes pilsētā 
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P/A “Spodra” 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Esošo mitrāju saglabāšana, atjaunošana 

pilsētvidē 

Apkarot un ierobežot invazīvās augu sugas 

Īpašumu nodaļa, 

pagasti, P/A 

“Spodra” 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Ar Sosnovska latvāni (Heracleum 

sosnovskyi Manden) invadēto teritoriju 

samazinājums, platību ierobežošana 

Īpašumu nodaļa, 

pagasti, P/A 

“Spodra” 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Ar puķu sprigani (Impatiens glandulifera 

Royle) invadēto teritoriju apsekošana un 

uzskaite, platību samazināšana un 

ierobežošana 

Pašvaldība sadarbībā 

ar VMD, ZM, VAD 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Sniegta informācija kompetentajām 

iestādēm par konstatētajiem kultūraugu, 

koku un dzīvnieku kaitīgajiem 

organismiem 

Pielāgot infrastruktūru klimata pārmaiņām Pašvaldība 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Uzlabota infrastruktūra, publisko 

peldēšanas vietu sakārtošana, pielāgojot 

klimata pārmaiņām 

Veicināt ilgtspējīgu tūrismu (ekotūrisma)  

Pašvaldība sadarbībā 

ar Vidzemes 

plānošanas reģionu 

un citām 

pašvaldībām 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Ekotūrisma attīstības stratēģijas izstrāde 

U.3.3. Monitorēt, uzkrāt datus un apkopot informāciju par citiem identificētajiem klimata izmaiņu riskiem novadā 

Ierobežot niedres publisko upju, ezeru krastos 
Pašvaldība, pagasti, 

P/A “Alja” 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Veikts situācijas izvērtējums, noteiktas 

apdraudētākās (ar lielāko aizaugšanas 

risku) ūdeņu teritorijas, to krastos veikta 

niedru pļaušana 

Saglabāt un monitorēt ezeru bioloģisko 

daudzveidību, tai skaitā Alūksnes ezeram 

Pašvaldība, P/A 

“Alja” 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Ūdeņu tīkla monitoringa izveide 

publiskajos ūdeņos (ūdens kvalitāte, ūdeņu 

ekosistēmu stabilitāte, bioloģiskā 

daudzveidība, ūdens dzīvnieku, zivju, 

invazīvo sugu monitorings u.c. ) 

Noteikt pret klimata pārmaiņām jutīgās ainavu 

teritorijas, veikt to izpēti, uzturēšanu un 

saglabāšanu 

Pašvaldība 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Identificētas pret klimata pārmaiņām 

jūtīgākās ainavu teritorijas 
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Pašvaldība 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Definēti un ieviesti pasākumi šo teritoriju 

atveseļošanai un saglabāšanai 

RV.3.2. Uzlabot sasniedzamību un mobilitātes iespējas, veidot sabiedrībai drošu vidi 

U.3.4. Uzlabot sasniedzamībai nepieciešamo infrastruktūru un mobilitātes iespējas 

Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu, un publisko 

infrastruktūru 

Pašvaldība, pagasti, 

P/A “Spodra” 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Uzlabota un atjaunota publiskā 

infrastruktūra 10 teritorijās 

Uzlabot iedzīvotāju mobilitāti Pašvaldība, pagasti 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondu finansējums 

Izbūvēti veloceļi, organizēts transports pēc 

pieprasījuma pagastu teritorijās 

RV.3.3. Nodrošināt sakārtotas un pieejamas publiskās infrastruktūras un vides veidošanos un uzturēšanu novadā 

U.3.5. Attīstīt un labiekārtot publisko ārtelpu 

Uzlabot publisko teritoriju apgaismojumu 
Pagasti, P/A 

“Spodra” 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Uzlabots apgaismojums 4 teritorijās 

Attīstīt un uzlabot zaļās zonas un skvērus 

Pagasti, P/A 

“Spodra”, Alūksnes 

lauku partnerība 

2022-2027 

ELFLA/ LEADER, 

pašvaldības 

finansējums 

Pilnveidotas un izveidotas no jauna 5 

teritorijas 

Labiekārtot kapsētu teritorijas 
Pagasti, P/A 

“Spodra” 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Veikts 2 kapsētu labiekārtojums 

Uzlabot un attīstīt peldēšanas vietu 

infrastruktūru 

Pagasti, Plānošanas 

un attīstības nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izveidota kvalitatīva un sakārtota 

rekreācijas zona 3 vietās 

Saglabāt un uzlabot bioloģisko daudzveidību 

parkos 

Pagasti, Plānošanas 

un attīstības nodaļa 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Radīta droša un pievilcīga vide 3 parkos 
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Pilnveidot sadzīves atkritumu dalīšanas sistēmu 

pieejamību 
Īpašumu nodaļa 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Izveidoti 5 jauni sadzīves atkritumu 

šķirošanas punkti 

U.3.6. Uzturēt un uzlabot inženiertehnisko infrastruktūru novada teritorijā 

Uzlabot kapitālsabiedrību pakalpojumu 

pieejamību 
Kapitālsabiedrības 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Iedzīvotājiem nodrošināta iespēja 

pieslēgties kapitālsabiedrību sniegtajiem 

pakalpojumiem 

U.3.7. Veikt energoefektivitātes pasākumus 

Uzlabot pašvaldības ēku energoefektivitāti Pašvaldība, pagasti 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Uzlabota energoefektivitāte 7 pašvaldības 

ēkās 

RV.3.4. Nodrošināt jaunu mājokļu pieejamību 

U.3.8. Attīstīt modernu dzīvojamo fondu 

Attīstīt dzīvojamo fondu iedzīvotājiem 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

SIA “Alūksnes 

nami” 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, valsts 

finansējums 

Pieejams jauns dzīvojamā fonds 

RV.3.5. Nodrošināt atbalsta pieejamību ģimenēm 

U.3.9. Veicināt un uzlabot atbalsta pasākumu pieejamību ģimenēm un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem 

Attīstīt un popularizēt audžuģimeņu kustību Bāriņtiesa 2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Izveidotas 2 atbalsta grupas, novadā 

darbojas 22 audžuģimenes 

U.3.10. Radīt un attīstīt labvēlīgas vides un infrastruktūras pieejamību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem 

Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu 

aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 

invaliditāti integrācijai sabiedrībā 

Sociālo lietu 

pārvalde 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Nodrošināts ģimenes krīzes centra 

pakalpojums 

Atjaunot un papildināt bērnu rotaļu laukumus 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

pagasti 

2022-2027 

Publiskais 

finansējums, 

pašvaldības līdzekļi 

Atjaunoti un pilnveidoti 3 rotaļu laukumi 
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Nodrošināt bērnu labbūtībai nepieciešamās 

publiskās infrastruktūras pieejamību pilsētā, 

īpaši vietās, kur uzturas ģimenes ar bērniem, 

jaunieši, tūristi 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, P/A 

“Spodra” 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, valsts 

un ES fondu 

finansējums 

Izveidotas papildus publiskās tualetes 

pilsētā, izveidoti bezmaksas telefonu 

uzlādes punkti 

U.3.11. Veidot atbalsta sistēmu ģimenēm 

Attīstīt vienlīdzīgas iespējas mazaizsargātām 

ģimenēm, to iekļaušanos sabiedrībā 

Sociālo lietu 

pārvalde 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Nodrošinātas ne mazāk kā 3 atbalsta 

grupas 

Sniegt profesionālu asistentu (mentoringa) 

atbalstu ģimenēm 

Sociālo lietu 

pārvalde 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izveidots ģimenes asistenta (mentora) 

pakalpojums 

Izveidot ģimeņu atbalsta sistēmas plānu 
Sociālo lietu 

pārvalde 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Izveidots plāns ģimeņu atbalsta sistēmas 

ieviešanai 

RV.3.6. Attīstīt kultūrvides pieejamību novadā 

U.3.12. Attīstīt bibliotēkas infrastruktūru un pakalpojumus 

Izveidot jaunu infrastruktūru Alūksnes 

bibliotēkai 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa  
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Jaunizveidota bibliotēkas infrastruktūra 

Nodrošināt un paplašināt bibliotēku 

pakalpojumus un atjaunot aprīkojumu 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 
2022-2027 

pašvaldības 

finansējums 
Ieviesti 2 jauni pakalpojumi 

Veikt novadpētniecības materiālu digitalizāciju, 

datu bāzes veidošanu, informācijas resursu par 

novadu komplektēšanu 

Bibliotēkas 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Izveidota vienota datu bāzes sistēma 

Nodrošināt  profesionālo pilnveidi novada 

bibliotēku darbiniekiem 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 
2022-2027 

pašvaldības, Latvijas 

Nacionālā bibliotēka 

(LNB), publiskais 

finansējums 

Nodrošināta 17 bibliotēku speciālistu 

profesionālā pilnveide, uzlabota bibliotēku 

sniegto pakalpojumu kvalitāte 

U.3.13. Attīstīt valsts akreditēto novada muzeju infrastruktūru un unikalitāti 
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Nodrošināt atbilstošas aparatūras iegādi muzeju 

krājuma digitalizācijas procesa uzlabošanai  
Muzeji 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

 Izveidotas kvalitatīvas digitālās izstādes, 

audio gidi, lekcijas un muzejpedagoģiskās 

programmas attālinātā veidā 

Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - VTP.4. Efektīva publiskā pārvaldība un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība 

RV.4.1. Paaugstināt pašvaldības pārvaldības efektivitāti 

U.4.1. Paaugstināt darbinieku kvalifikācijas un kompetences atbilstoši mūsdienu prasībām 

Paaugstināt pašvaldības darbinieku 

kompetenci, kvalifikāciju, datorpratību 

Administrācija, 

pašvaldības iestādes 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Paaugstināta 50% darbinieku kompetence, 

kvalifikācija, datorpratība 

Konsultatīvas palīdzības (supervīzijas) un 

apmācību nodrošināšana sociālā darba 

speciālistiem darbā ar dažādām klientu grupām 

Sociālo lietu 

pārvalde 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Pakalpojumus saņēmuši 22 sociālā darba 

speciālisti gadā 

U.4.2. Ieviest jaunus digitālos rīkus pašvaldības darbā 

Palielināt digitālo risinājumu ieviešanu 

pašvaldības darbā 

Informācijas un 

tehnoloģiju nodaļa, 

Kanceleja 

2022-2027 

pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Ieviesti 3 jauni digitālie rīki pašvaldības 

darbā 

U.4.3. Paaugstināt iedzīvotāju uzticēšanos lēmējvarai 

Palielināt iedzīvotāju informētību par Alūksnes 

novada domes darbu 

Sabiedriskās 

attiecības 
2022-2023 

pašvaldības 

finansējums 

Nodrošinātas domes sēžu un komiteju 

tiešraides 

U.4.4. Stiprināt sadarbību ar pašvaldībām un citām institūcijām 

Paaugstināt sadarbību ar pieredzes apmaiņām, 

labo piemēru pārņemšanu, sadarbības līgumu 

slēgšanu, dalīšanos pieredzē 

Administrācija, 

pašvaldības iestādes 
2022-2027 

pašvaldības 

finansējums 

Noorganizēts 1 pasākums gadā pieredzes 

apmaiņai, noslēgti 5 jauni sadarbības 

līgumi 

Stiprināt esošās saites un sekmēt jaunu 

veidošanos starptautiskajā sadarbībā 

Sabiedriskās 

attiecības, 
2022-2027 

Publiskais 

finansējums, 

pašvaldības budžets 

Notikušas 3 sadarbības aktivitātes 
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Plānošanas un 

attīstības nodaļa 

RV.4.2. Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem pakalpojumiem 

U.4.5. Ieviest digitālos e-pakalpojumus 

Ieviest jaunus un uzlabot esošos digitālos 

pakalpojumus 

Kanceleja, 

Informācijas un 

tehnoloģiju nodaļa, 

par attiecīgo 

pakalpojumu 

sniegšanu atbildīgie 

darbinieki 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Ieviesti 3 digitalizēti pašvaldības 

pakalpojumi 

U.4.6. Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību ikvienam iedzīvotājam 

Uzlabot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Kanceleja 2022-2027 

VARAM, 

pašvaldības 

finansējums 

Izveidoti vismaz 5 novada (vietējas) 

nozīmes Valsts un pašvaldību klientu 

apkalpošanas centri pagastos 

U.4.7. Pilnveidot informācijas pieejamību par pašvaldības pakalpojumiem 

Sagatavot un izplatīt informatīvos materiālus 

par pašvaldības pakalpojumiem 

Sabiedrisko attiecību 

speciālisti, 

pašvaldības iestādes, 

kapitālsabiedrības 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Vismaz 2 reizes gadā aktualizēta 

informācija par iestāžu pakalpojumiem 

pašvaldības mājaslapā, vismaz 1 reizi gadā 

informācija par katras pašvaldības iestādes 

pakalpojumiem pašvaldības informatīvajā 

izdevumā, regulāra aktuāla informācija 

pašvaldības sociālo tīklu kontos, sniegta 

aktuālā informācija iedzīvotāju sanāksmēs, 

izglītojošas publikācijas vietējā laikrakstā 

Popularizēt pašvaldības e-pakalpojumus 

iedzīvotājiem pašvaldības informatīvajos 

kanālos un informatīvos pasākumos 

Sabiedrisko attiecību 

speciālisti, 

VPVKAC, 

bibliotēkas, 

pašvaldības iestādes 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Palielinājies e-pakalpojumu lietotāju skaits 

par 10% 

U.4.8. Pilnveidot atbalsta mehānismus speciālistu piesaistei 
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Izveidot un uzturēt nozarēs nepieciešamo 

speciālistu apzināšanas sistēmu 

Izpilddirektors, 

pašvaldības iestādes 

un kapitālsabiedrības 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Izveidota nozarēm nepieciešamo 

speciālistu apzināšanas sistēma, noteikta 

par jauno speciālistu piesaisti atbildīgā 

pašvaldības amatpersona 

Paplašināt pašvaldības stipendiju saņemšanas 

iespējas 
Izpilddirektors 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Paplašināts to nozaru loks, kurās studējošie 

topošie speciālisti var saņemt pašvaldības 

stipendiju, ieviests atbalsts  vidējās 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 

novadam nepieciešamās nozarēs 

Pilnveidot novadam nozīmīgu nozaru 

speciālistu atbalsta sistēmu 
Izpilddirektors 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Pilnveidota speciālistiem nepieciešamā 

atbalsta sistēma un atbalsta piešķiršanas 

nosacījumi 

RV.4.3. Uzlabot sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un stiprināt piederības sajūtu novadam 

U.4.9. Veicināt kopienu veidošanos un pašiniciatīvas izaugsmi, sekmēt kopienu iesaisti brīvprātīgajā darbā 

Attīstīt un uzturēt jauniešu brīvprātīgā darba 

sistēmu un iespējas Alūksnes novada 

jauniešiem 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs, 

biedrības un 

nodibinājumi 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, 

publiskais 

finansējums 

Vietējā brīvprātīgā darba sistēmā 

iesaistījušies un guvuši pieredzi vismaz 20 

jaunieši; uzņemti 3 brīvprātīgie jaunieši 

caur ESC brīvprātīgo darbu 

Organizēt izglītojošus seminārus/sadarbības 

apmācības kopienu līderiem, kopienu pārstāvju 

pieredzes apmaiņas pasākumus un braucienus 

Sabiedrisko attiecību 

speciālisti, pagastu 

pārvaldes 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, NVO, 

ES fondu 

finansējums 

Noorganizēts vismaz 1 izglītojošs 

seminārs/sadarbības apmācības kopienu 

līderiem (t.sk. deputātiem, pagastu 

pārvalžu vadītājiem, biedrību, 

nodibinājumu vadītājiem) un/vai vismaz 1 

pasākums vai pieredzes apmaiņas 

brauciens kopienu pārstāvjiem gadā 

Attīstīt sadarbību ar vietējām kopienām un 

iesaistīt iedzīvotājus kā brīvprātīgos 

pašvaldības aktivitātēs 

Pašvaldība 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, NVO, 

ES fondu 

finansējums 

Pašvaldības aktivitātēs iesaistīti     

brīvprātīgie iedzīvotāji 

U.4.10. Veicināt un aktivizēt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā 
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Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties 

jaunatnes jomu ietekmējošu lēmumu 

pieņemšanā 

Alūksnes Bērnu un 

jauniešu centrs, 

pašvaldība 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Ik gadu organizēta 1 jauniešu, lēmumu 

pieņēmēju un darbā ar jauniešiem iesaistīto 

personu diskusija par jauniešiem aktuālām 

un svarīgām tēmām 

Organizēt tikšanās ar iedzīvotājiem novada 

administratīvajās teritorijās 

Sabiedrisko attiecību 

speciālisti, pagastu 

pārvaldes, nozaru 

atbildīgie speciālisti 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, NVO, 

ES fondu 

finansējums 

Vismaz 1 reizi gadā organizētas 

iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības vadības 

un nozaru speciālistu dalību katrā novada 

administratīvajā teritorijā 

Organizēt iedzīvotāju forumus novada 

administratīvajās teritorijās dažādām 

iedzīvotāju grupām un nozarēm 

Sabiedrisko attiecību 

speciālisti, pagastu 

pārvaldes, nozaru 

atbildīgie speciālisti 

2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, NVO, 

ES fondu 

finansējums 

Vismaz 1 reizi gadā organizēts iedzīvotāju 

forums kādā no administratīvajām 

teritorijām vai nozarēm 

Organizēt iedzīvotāju aptaujas 

Sabiedrisko attiecību 

speciālisti, iestādes, 

kapitālsabiedrības 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 

Notikusi vismaz 1 ikgadējā  iedzīvotāju 

aptauja  apmierinātības ar pašvaldības 

pakalpojumiem noskaidrošanai, vismaz 2 

aptaujas gadā iedzīvotāju viedokļa 

noskaidrošanai pašvaldības darbā aktuālos 

jautājumos  

U.4.11. Stiprināt iedzīvotāju pašapziņu un piederību novadam 

Atbalstīt novada iedzīvotāju iniciatīvu 

projektus kultūrvēsturē, vēsturē, 

novadpētniecībā, mākslā, mūzikā u.c. 

Pašvaldība 2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums, NVO, 

ES fondu 

finansējums 

Atbalstīti vismaz 5 projekti 

Popularizēt vietējā un nacionālā mērogā 

novada uzņēmumus, atzītus profesionāļus, 

brīvprātīgos, nozīmīgus novada notikumus un 

sasniegumus, kultūrvēsturiskās vērtības un 

mantojumu  

Sabiedrisko attiecību 

speciālisti, 

uzņēmējdarbības 

atbalsta speciālists, 

Tūrisma 

informācijas centrs 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 
Nodrošinātas vismaz 10 publikācijas gadā 

Organizēt novada iepazīšanas ekskursijas 

vietējiem iedzīvotājiem 

Tūrisma 

informācijas centrs, 

pagasti 

2022-2027 
Pašvaldības 

finansējums 
Noorganizēta vismaz 1 ekskursija gadā 

Veicināt izglītojamo izpratni un informētību 

par Alūksnes novadu 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes, 
2022-2027 

Pašvaldības 

finansējums 

Izveidots un ieviests novada mācības 

komplekss izglītības iestādēm 




