
Indikatīvā 

summa

 N.p.k. Projekta nosaukums/ aktivitātes (euro)
Pašvaldības 

budžets

ES fondu 

finansējums

Privātais 

sektors

Citi finansē-

juma avoti

Projekta 
uzsākšanas 

datums

Projekta 

realizācijas 

ilgums

 1.1. 

 1.1.1. 

Veselības veicināšanas 

pakalpojumu centra ēkas 

izbūve un teritorijas 

labiekārtošana, 

inženierkomunikāciju izbūve

ERAF SAM 

5.1.1., 

pašvaldības 

budžets 

(prioritārā 

projekta ideja)

10141870 5574159 3170324 1397387

Atjaunota degradētā 

teritorija – 1,5 ha, privātās 

investīcijas 3,2 milj. EUR, 

radītas 47 darbavietas

2022 2024
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.2. 

Pielikums Alūksnes novada pašvaldības domes 26.01.2023. lēmumam Nr. 8

 “Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu”

Atbilstība ilgtermiņa mērķim - IAP.1. Konkurētspējīga un droša uzņēmējdarbība

Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm - VTP.1. Attīstība, konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide

Projekta ideja – Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide

Projekta ideja –  Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā

Alūksnes novada attīstības programma 2022.-2027. gadam

INVESTĪCIJU PLĀNS

Finanšu avots/ 

Papildinātība ar 

citiem projektiem 

(norādīt projekta 

N.p.k.)

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie darbības 

rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji

Plānotais laika 

posms Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības partneri)



 1.2.1. 

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstība 

Alūksnes novadā

ERAF,  13.1.3., 

pašvaldības 

budžets 

(prioritāra 

projekta ideja 

pasākumam 

13.1.3.3.)

6800000 1 800 000 5 000 000

Uzņēmējdarbības attīstībai 

nozīmīgas ceļu 

infrastruktūras pārbūve 

Alūksnes novada teritorijā, 

Tālavas un Gulbenes ielu 

posmu pārbūve, 

ūdenssaimniecības 

infrastruktūras uzlabošana 

Pilssalas ielā 4, Alūksnē, 

ražošanas ēku izbūve 

komersantiem, ražošanas 

ēkas “Biznesa stacija” 

izbūve. 

Samazināta degradētā 

teritorija 5,69 ha. Izveidotas 

111 darbavietas, piesaistītas 

nefinanšu investīcijas 10,8 

miljoni EUR (kopsummā)

2022 2023
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.3. 

 1.3.1. 
Degradēto teritoriju 

revitalizācija

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

500000 75000 425000

Samazinātas degradētās 

teritorijas vismaz 11 ha, 

piesaistītas nefinanšu 

investīcijas, saglabātas 

esošās darbavietas palielinot 

atalgojumu

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.3.2. 

Uzņēmējdarbībai piemērotas 

infrastruktūras izveide 

Alūksnes novadā

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

1500000 225000 1275000

Ražošanas ēku un laukumu 

izveide uzņēmējdarbības 

vajadzībām, piegulošās 

teritorijas sakārtošana.Jaunu 

darba vietu radīšana, esošo 

saglabāšana palielinot 

atalgojumu, nefinanšu 

investīciju piesaiste

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

Projekta idejas –  Uzņēmējdarbībai piemērotas infrastruktūras izveide



 1.3.3. 

Paviljona “Marija” izbūve 

uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstībai

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

200000 30000 170000

Sagatavota tehniskā 

dokumentācija, atjaunots 

paviljons “Marija”

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.4. 

 1.4.1. 

Aizsargājamo ainavu apvidus 

“Veclaicene” tūrisma 

infrastruktūras atjaunošana 

un uzlabošana

Pašvaldības 

budžets, 

LVAFA 

finansējums

30408 3041 27367

Izbūvētas koka laipas 

Dzērves un Eniķu ezeru 

krastos, veikta niedru 

pļaušana Dzērves un Ilgāja 

ezeru krastos, apmeklētāju 

skaitītāja uzstādīšana pie 

Dzērves ezera laipas

2020 2022
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.4.2. 

Izveidoto velo maršrutu 

marķēšana un rekreācijas 

infrastruktūras izveide 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, LVAFA

8000 8000

Veikta 4 maršrutu 

marķēšana, izvietoti soliņi 

velo maršrutos un dabas 

takās, ierīkotas 2 piknika 

vietas maršrutos

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.4.3. Jaunu dabas taku izveide 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, LVAFA

20000 20000

Izveidota 1 dabas taka, 

izvietoti 5 soliņi takā, 

informācijas stendi un takas 

marķējumi

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

Projekta idejas – Dabas potenciāla izmantošana tūrismam



 1.4.4. 

“Epidemioloģiski droša 

tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras tīkla izveide 

aizsargājamo ainavu apvidū 

“Veclaicene” biotopu un sugu 

dzīvotņu labvēlīga 

aizsardzības stāvokļa 

sasniegšanai”

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi, LVAFA

93 82 36 9 85 15 79 75 00 42 221 

Infrastruktūras izveide 

antropogēnās slodzes 

mazināšanai biotopu un 

sugu aizsardzības labvēlīgā 

statusa atjaunošanai. 

Izveidots epidemioloģiski 

drošs pastaigu taku tīkls, kas 

savieno Ķauķu kalnu ar 

Dēliņkalnu, braucamā ceļa 

ar automašīnu stāvlaukuma 

ar apgriešanās laukumu 

uzlabošana un izbūve, 

stāvvietas izbūve pie 

Ziemeru muižas, 

Jaunlaicenes muižas parka 

taku tīkla un atpūtas vietu 

pilnveidošana, Dēliņkalna 

skatu torņa panorāmskata 

informatīvā stenda 

izvietošana, u.c. papildinošā 

infrastruktūra.

2022 2023
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.4.5. 
Dabas taku izveide dabas 

liegumā  “Baltais purvs” 

ELFLA/LEAD

ER, pašvaldības 

budžets, 

LVAFA

20000 20000

Veidot tūrisma taku ar koka 

laipām pa purvu, 

apmeklētāju skaitītāja 

uzstādīšana

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde, 

Tūrisma 

informācijas 

centrs

 1.4.6. 
Norādes un informatīvie 

stendi pie tūrisma objektiem

Pašvaldības 

budžets
2500 2500

Uzstādīt 5 informatīvos 

stendus vai norādes pie 

atjaunotajiem/jaunajiem 

tūrisma objektiem,  

informācijas ceļa zīmes ar 

norādēm

2022 2024

Pagasti, Tūrisma 

informācijas 

centrs

 1.5. Projekta idejas – Industriālā mantojuma saglabāšana, tūrisma potenciāla palielināšana un ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu nodrošināšana 



 1.5.1. 

Zaļie dzelzceļi. Velo ceļa, 

tūrisma un rekreācijas 

infrastruktūras (informācijas 

zīmes, norādes, labiekārtotas 

atpūtas vietas) izveide 

vēsturiskajā dzelzceļa līnijā 

Alūksne – Ape

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

52000 52000

Ierīkots 1 velo ceļš, 2 

rekreācijas vietas, izvietotas 

zīmes un norādes, atjaunoti 

2 tiltiņi

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.5.2. 

Alūksnes dzelzceļa stacijas 

teritorijas labiekārtošana un 

jaunu tūrisma pakalpojumu 

izveide

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

5000 5000

Iegādāta 1 velo drezīna 4 

personām, ierīkota 1 velo 

drezīnas novietne, izvietoti 

3 soliņi un 1  laterna

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Tūrisma 

informācijas 

centrs

 1.5.3. Stacijas perona atjaunošana

Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

Pašvaldības 

budžets, 

Latvijas 

Dzelzceļš

42000 32000 15000 Izbūvēts dzelzceļa perons 2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Tūrisma 

informācijas 

centrs

 1.5.4. 
Sliežu ceļa izbūve Alūksnes 

pilsētā

Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

Pašvaldības 

budžets

500000 500000
Uzbūvēts sliežu ceļa posms 

100 m garumā
2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.5.5. 

Alūksnes stacijas skvēra 

labiekārtošana un tualešu 

izbūve

Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

Pašvaldības 

budžets

150000 150000

Izstrādāts būvprojekts un 

veikts skvēra 

labiekārtojums, izbūvētas 

tualetes

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.5.6. 
Alūksnes stacijas ēkas 

fasādes atjaunošana 

Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

Pašvaldības 

budžets, 

Latvijas 

Dzelzceļš

40000 30000 10000
Atjaunota Alūksnes stacijas 

ēkas fasāde
2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa



 1.6. 

 1.6.1. 

Identitātes (zīmola) izstrāde 

Padomju armijas raķešu bāzē 

Zeltiņos 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

19500 19500

Izstrādāts logo, un vienots 

formas tērpu dizains 

(ziema/vasara), izstrādāta 

komunikācijas materiālu 

stratēģija

2022 2027

Tūrisma un 

informācijas 

centrs, Alūksnes 

novada pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.6.2. 

Navigācijas sistēmas un 

informācijas stendu izveide 

un uzstādīšana Padomju 

armijas raķešu bāzē Zeltiņos 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

50000 50000

Uzstādītas informācijas 

zīmes teritorijā un izveidota 

navigācijas sistēma

2022 2027

Tūrisma un 

informācijas 

centrs, Alūksnes 

novada pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.6.3. 

Jaunu tūrisma pakalpojumu 

radīšana un tūrisma 

uzņēmējdarbības vides 

izveide Padomju armijas 

raķešu bāzē Zeltiņos 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

25000 25000

Izveidots 1 jauns tūrisma 

pakalpojums, izveidota 

tūrisma pakalpojumu 

sniegšana piemērota 

infrastruktūra

2022 2027

Tūrisma un 

informācijas 

centrs, Alūksnes 

novada pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.6.4. 

Rekreācijas infrastruktūras 

izveide Padomju armijas 

raķešu bāzē Zeltiņos 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

4000 4000
Izveidotas 2 piknika vietas 

ar nojumi 
2022 2027

Tūrisma un 

informācijas 

centrs, Alūksnes 

novada pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.7. 

 1.7.1. 
Jauniešu nodarbinātība 

vasaras mēnešos

Pašvaldības 

budžets, NVA 
30000 30000

Iesaistīti 35 jaunieši katru 

gadu
2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

NVA

 1.8. 

 1.8.1. 
Uzņēmējdarbības atbalsta 

granta programma

Pašvaldības 

budžets, 

Ekonomikas 

ministrija

54000 54000 Atbalstīti 3 uzņēmēji gadā 2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

Projekta idejas – Militārā mantojuma saglabāšana, tūrisma potenciāla palielināšana un ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu nodrošināšana 

Projekta ideja – Sekmēt jauniešu uzņēmējspēju veidošanos un iesaisti nodarbinātībā

Projekta ideja – Atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos vai ienākšanu novadā



1.8.2.
Biznesa inkubatora izveide 

Alūksnē

Pašvaldības, 

budžets, 

Ekonomikas 

ministrijas, ES 

projekti

35000 35000
Izveidots biznesa inkubators 

Alūksnē
2024 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

1.8.3. Koprades telpas izveide

Pašvaldības, 

budžets, ES 

projekti, VPR

20000 20000
Izveidota uzņēmējiem 

piemērota koprades telpa 
2022 2025

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 1.9. 

 1.9.1. Aldaru ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
15000 15000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.2. Ausekļa ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
20000 20000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.3. Kārļa ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
25000 25000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.4. 
Krišjāņa Barona ielas 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
89500 89500

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi no 

pašvaldības īpašuma 

Jāņkalna ielā 12A līdz 

Smilšu ielai, no Smilšu ielas 

līdz Gulbenes ielai, iekļaujot 

pašvaldības iebrauktuvi ar 

kadastra apzīmējumu 3601 

017 3229, no Gulbenes ielas 

līdz Tālavas ielai

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.5. Malienas ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
91000 91000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi iekļaujot 

pašvaldības autoceļa 

“Tālavas iela – Ķesteri’, 

Alsviķu pagastā, posmu no 

asfaltētā posma beigām līdz 

Malienas ielai

2022 2027

P/A “Spodra”, 

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta idejas – Ielu infrastruktūras uzlabošana Alūksnes pilsētā



 1.9.6. 
Melleņkalna ielas 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
24000 24000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.7. Mežinieku ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
53500 53500

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.8. Pilsētas bulvāra atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
18000 18000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi no 

Jāņkalna ielas līdz Krišjāņa 

Barona ielai

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.9. Smilšu ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
94600 94600

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.10. Vītolu ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
14000 14000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.11. Ezermalas ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
136000 136000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.12. Robežu ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
63000 63000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.12. Cerību ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
44600 44600

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.13. Ošu ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
55500 55500

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”

 1.9.14. Tālavas ielas pārbūve, 2.kārta

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

938513 281554 656959

Pārbūvēta iela 706,19 m, 

ierīkotas 

inženierkomunikācijas

2022 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.15. Pūpolu ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
11500 11500

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027 P/A “Spodra”



 1.9.16. 
Siguldas un Pumpura ielu 

pārbūve 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, valsts 

budžeta 

aizdevuma 

līdzekļi

367467 267467 100000

Sagatavota tehniskā 

dokumentācija, pārbūvēta 

Siguldas iela 435 m, 

pārbūvēta Pumpura iela 80 

m 

2021 2022

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.17. Miera ielas pārbūve 1. kārta

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

900000 900000

Pārbūvēta Miera iela posmā 

no krustojuma ar Melnuma 

ielu līdz Miera un 

Tempļakalna ielas 

funkcionālajam 

savienojumam un 

funkcionālā savienojuma 

uzlabošana Alūksnē

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.18. Miera ielas pārbūve 2. kārta

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

709665 709665

Pārbūvēta Miera iela posmā 

no Pils ielas līdz 

krustojumam ar Melnuma 

ielu un pārbūvēta Melnuma 

iela

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.19. Lielā Ezera ielas pārbūve

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

1243880 1243880

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.20. Blaumaņa ielas pārbūve

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

246100 246100

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.21. Helēnas ielas pārbūve

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

2124880 2124880

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.22. 
Pils ielas atjaunošana virzienā 

uz Kalnadruvām

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

999315 999315

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa



 1.9.23. 
Pils ielas atjaunošana virzienā 

uz Alūksnes slimnīcu

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

415000 415000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.24. 
Ojāra Vācieša ielas un Skolas 

ielas pārbūve

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

470000 470000

Ojāra Vācieša iela ~285 m,  

Skolas iela ~145m un 

stāvlaukums  ~1100m
2

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.25. Ziemeru ielas atjaunošana
Pašvaldības 

budžets
509300 509300

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikti ielas 

atjaunošanas darbi

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.9.26. 
Iebrauktuve ar kadastra 

apzīmējumu 3601 038 1510

Pašvaldības 

budžets
22337 22337

Asfalta seguma atjaunošana 

476 m
2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa

 1.10. 

 1.10.1. 

Pašvaldības autoceļa Dzintari-

Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš  

virsmas seguma atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
21000 21000

Ceļa seguma atjaunošana, 

ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, 

caurteku galu attīrīšana, 

ievalku veidošana

2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.10.2. 

Pašvaldības autoceļa Strautiņi-

Jaunpuntuži-Luki virsmas 

seguma atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
5000 5000 Ceļa seguma atjaunošana 2022 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.10.3. 

Pašvaldības autoceļa Alsviķi-

Līvkalni virsmas seguma 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
8500 8500

Ceļa seguma atjaunošana, 

ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, 

malu apauguma noņemšana

2022 2026

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.10.4. 

Pašvaldības autoceļa Strautiņi-

Rebenes-Luki posmā no 

īpašuma “Jānīši” 500 m 

garuma virsmas seguma 

atjaunošana 

Pašvaldības 

budžets
9000 9000

Ceļa seguma atjaunošana, 

ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, 

malu apauguma noņemšana

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.10.5. 

Pašvaldības autoceļa 

Aizupītes  virsmas seguma 

atjaunošana 

Pašvaldības 

budžets
9000 9000

Ceļa seguma atjaunošana, 

ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, 

malu apauguma noņemšana

2022 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta ideja – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana  Alsviķu pagastā



 1.10.6. 

Pašvaldības autoceļa Līvkalni- 

Nēķene virsmas seguma 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
15000 15000

Ceļa seguma atjaunošana, 

ceļa sāngrāvju pārtīrīšana, 

malu apauguma noņemšana

2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.10.7. 

Tehniskās dokumentācijas 

sagatavošana pašvaldības 

autoceļu Dzintari-Brīdaki-

Liepas 2-Apes ceļš, Strautiņi-

Jaunpuntuži-Luki, Alsviķi-

Līvkalni,  Tālavas iela – 

Ķesteri, Strautiņi-Rebenes-

Luki 500 m,  Līvkalni- 

Nēķene, Aizupītes virsmas 

seguma atjaunošanai

Pašvaldības 

budžets
14000 14000

Sagatavota tehniskā 

dokumentācija
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.10.8. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju (526436:1) 

atjaunošana

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

44308 4430 39877

Atjaunots koplietošanas 

meliorācijas novadgrāvis 

2,25 km garumā

2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.11. 

 1.11.1. 
Pašvaldības autoceļa Anna - 

Teikas atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
20000 20000

Ceļa seguma pastiprināšana, 

sāngrāvju tīrīšana 
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.11.2. 
Pašvaldības autoceļa Anna - 

Varžupuriņš atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
24000 24000

Sāngrāvju tīrīšana un 

rakšana, ceļa seguma 

pastiprināšana

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.11.3. 

Pašvaldības autoceļa 

Jaunsmiķi – Grēveles 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
11702 11702

Sāngrāvju tīrīšana, 

apauguma noņemšana 

caurteku galu attīrīšana, 

caurtekas remonts

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.11.4. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvja ŪSIK 42464:16 

atjaunošana 

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

149846 14985 134862
Atjaunotā grāvja garums 

5,33km
2022 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.12. Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Ilzenes pagastā

Projekta ideja – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Annas pagastā



 1.12.1. 
Pašvaldības autoceļa Muiža-

Ezerslokas atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
24179 24179

Malu apauguma noņemšana, 

šķembu bērums 

nobrauktuvēs, ceļa segas 

pastiprināšana

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.12.2. 

Pašvaldības autoceļa 

Jaunzemi-Zvirgzdiņi 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
22755 22755

Malu apauguma noņemšana, 

ceļa seguma pastiprināšana
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.12.3. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

sistēmas ŪSIK 526271:02 

atjaunošana

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

42486 4249 38237

Atjaunots pašvaldības 

nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēma 2151 m 

2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.13. 

 1.13.1. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju (42484 un 

424851) atjaunošana 

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

276153 27615 248538

Atjaunoti koplietošanas 

novadgrāvji 11,87 km 

garumā

2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.13.2. 

Pašvaldības autoceļa Zariņi-

Lenkava virsmas seguma 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
11932 11932

Atjaunots autoceļa virsmas 

segums
2022 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.14. 

 1.14.1. 

Pašvaldības autoceļa Rūķīši – 

Gribažas (kopējais garums -

3,378 km grants segums) 

pārbūve Jaunannas pagastā 

2.kārta

Pašvaldības 

budžets
48000 48000

Pārbūvēts autoceļa posms 

0,72 km garumā
2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.14.2. 

Ceļš Jaunanna - Guldupji no 

PK 0+00-PK 3+00 un Centra 

iela no PK 3+00-5+20 1.kārta

Pašvaldības 

budžets
254787 254787 Atjaunots ceļš 520m 2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.14.3. 

Pašvaldības  autoceļa 

Ievednes iela  asfalta seguma 

atjaunošana 5. kārta

Pašvaldības 

budžets
48018 48018

Atjaunots asfalta segums 

265m
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta idejas –  Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana  Jaunalūksnes pagastā

Projekta idejas –  Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Jaunannas pagastā



 1.14.4. 

Pašvaldības autoceļa 

Jaunanna-Eizentāle 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
2744 2744

Virsmas seguma 

atjaunošana
2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.14.5. 
Pašvaldības autoceļa 

Dziļlejas-Kaijas atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
6677 6677

Apauguma noņemšana, 

sāngrāvju tīrīšana, grants 

seguma atjaunošana

2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.14.6. 
Pašvaldības autoceļa Arāji-

Alksnīši atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
14442 14442

Veikta virsmas seguma 

atjaunošana ar frēzēto 

asfaltu

2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.14.7. 

Pašvaldības autoceļa  Centra 

iela (grants seguma posma) 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
3528 3528

Apauguma noņemšana, 

sāngrāvju tīrīšana
2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.14.8. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju (42451:32) 

atjaunošana Jaunannas 

pagastā

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

44440 4444 39996
Atjaunoti koplietošanas 

novadgrāvji 1,62km garumā
2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.15. 

 1.15.1. 

Pašvaldības autoceļa 

Jaunlaicene – Jānīši – Balti 

(grants segums) pārbūve

Pašvaldības 

budžets
52960 7944 45016

Pārbūvēts autoceļa posms 1 

km garumā
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.15.2. 

Gājēju ietves izbūve 

Jaunlaicenes ciema centrā gar 

Valsts nozīmes autoceļu 

Alūksne-Lucka

pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

15000 5000 10000 Izbūvēta ietve 550m garumā 2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde, 

Satiksmes 

ministrija

 1.15.3. 

Pašvaldības autoceļa 

Jaunlaicene – Dauguļi – 

Vidzemes šoseja pārbūve, 

2.kārta (grants segums)

Pašvaldības 

budžets, ERAF, 

ELFLA,

42918 6438 36480 Pārbūvēts autoceļš 1,22 km 2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta idejas –  Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana  Jaunlaicenes pagastā



 1.15.4. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju (526434:3) 

atjaunošana Jaunlaicenes 

pagastā.

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

43020 4302 38718

Atjaunoti koplietošanas 

novadgrāvji 1,408 km 

garumā

2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.16. 

 1.16.2. 
Pašvaldības autoceļa Ermiķi - 

Letes atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
12089 12089

Malu apauguma noņemšana, 

sāngrāvju pārtīrīšana, 

caurtekas remonts, ceļa 

seguma pastiprināšana

2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.16.3. 
Pašvaldības autoceļa Žagatas - 

Cempji atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
12094 12094

Malu apauguma noņemšana, 

sāngrāvju pārtīrīšana
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.16.4. 

Pašvaldības autoceļa Lūkuži - 

Gotlupi - Nāzupi pārbūve, 

2.kārta

Pašvaldības 

budžets
127658 19149 108509

Veikta autoceļa posma 

pārbūve
2025 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.16.5. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju ŪSIK 42468:02 

un ŪSIK 42468:10 

atjaunošana  Kalncempju  

pagastā

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

86554 8655 77898
Atjaunoto grāvju garums 

2,527km
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.17. 

 1.17.1. 

Pašvaldības autoceļa Muiža-

Adamova virsmas seguma 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
11519 11519

Pastiprināts ceļa virsmas 

segums
2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.17.2. 

Pašvaldības autoceļa Muiža-

Aizupe virsmas seguma 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
4984 4984

Atremontēta caurteka, 

pārtīrīti sāngrāvji, 

pastiprināts ceļa virsmas 

segums

2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 Projekta idejas –  Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana  Kalncempju pagasta

Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana  Liepnas pagastā



 1.17.3. 

Pašvaldības autoceļa 

Adamova-Liepusala virsmas 

seguma atjaunošana 

Pašvaldības 

budžets
5672 5672

Atremontēta caurteka, 

pārtīrīti sāngrāvji, 

pastiprināts ceļa virsmas 

segums

2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.17.4. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas novadgrāvja 

(68144:09) atjaunošana

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

32745 3274 29471

Atjaunots pašvaldības 

nozīmes koplietošanas 

novadgrāvis 1,59 km 

garumā

2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.20. 

 1.20.1. 

Pašvaldības autoceļa Mālupe 

– Skola pārbūve (kopējais 

garums 0,676 km, t.sk. 

0,31 km melnais segums un 

0,366 km grants segums 

Pašvaldības 

budžets
15000 15000

Pārbūvēts pašvaldības 

autoceļš 0,31 km. Atjaunots 

apgaismojums, 

komunikācijas un melnais 

segums.

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.20.2. 
Pašvaldības autoceļa Stradiņš-

Grundas atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
1667 1667

Malu apauguma noņemšana, 

ceļa seguma pastiprināšana
2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.20.3. 
Pašvaldības autoceļa Mālupe-

Purmala atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
4743 4743

Malu apauguma noņemšana, 

ceļa seguma pastiprināšana
2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.20.4. 
Pašvaldības autoceļa Stradiņš-

Mišķi atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
11490 11490

Malu apauguma noņemšana, 

caurtekas remonts, ceļa 

seguma pastiprināšana

2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.20.5. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju ŪSIK 424732:5 

un ŪSIK 424732:14;ŪSIK 

424732:51;ŪSIK 424733:4; 

ŪSIK424733:6 atjaunošana 

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

80216 8022 72194
Atjaunoti grāvji 1,984 km 

garumā
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.21. 

Projekta idejas - Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Mālupes pagastā

Projekta idejas - Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Malienas pagastā



 1.21.1. 
Brencu ciema apgaismojuma 

izbūve (papildināšana)

Pašvaldības 

mērķprogramm

as līdzekļi, 

pašvaldības 

budžets

15000 15000
Izbūvēts un papildināts 

apgaismojums
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.21.2. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvja (424731:04) 

atjaunošana

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

117408 11741 105667

Atjaunots pašvaldības 

nozīmes koplietošanas 

novadgrāvis 5,98 km 

garumā

2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.22. 

 1.22.1. 
Pašvaldības autoceļa- Ezīšava-

Mārkalne pārbūve

Pašvaldības 

mērķprogramm

as līdzekļi, 

pašvaldības 

budžets

32000 32000

Jauna asfalta segums 

ieklāšana uzņēmējdarbībai 

nozīmīgam ceļa posmam, 

200 m

2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.22.2. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvja ŪSIK 424962:01 

atjaunošana

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

87468 8747 78722
Atjaunoti grāvji 2,668 km 

garumā
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.22.3. 
Pašvaldības autoceļa- 

Blekteskalns - Mežmaļi

Pašvaldības 

budžets
6000 6000

Noņemts apaugums, veikta 

sāngrāvju tīrīšana, atjaunots 

ceļa virsmas grants segums

2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.23. 

 1.23.1. 
Tilta pār Kūdupi autoceļā 

Čistigi - Zagorje pārbūve 

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets

100000

Pārbūvēts tilts, nodrošinot 

30 gadu kalpošanas laiku ar 

slodzi līdz 10 t 

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.23.2. 
Pašvaldības autoceļa Ponkuļi - 

Puncene atjaunošana

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets

60000
Malu apauguma noņemšana, 

virsmas seguma atjaunošana
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.23.3. 

Pašvaldības autoceļa 

Zabolova - Bīberi - Bairīši 

atjaunošana

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets

60000
Malu apauguma noņemšana, 

virsmas seguma atjaunošana
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Mārkalnes pagastā

Projekta idejas –  Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Pededzes pagastā



 1.23.4. 
Pašvaldības autoceļa Čistigi - 

Zagorje  atjaunošana

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets

20000
Malu apauguma noņemšana, 

virsmas seguma atjaunošana
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.23.5. 

Pašvaldības autoceļa 

Stuborova - Šļehova  

atjaunošana

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets

20000
Malu apauguma noņemšana, 

virsmas seguma atjaunošana
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.24. 

 1.24.1. 

Pašvaldības autoceļa 

Sauleskalns - Lauciņi 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
10515 10515

Veikta sāngrāvju tīrīšana, 

noņemts malu apaugums, 

pastiprināts ceļa virsmas 

segums

2025 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.24.2. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju ŪSIK kods 

526411:102, ŪSIK kods 

526411:110, ŪSIK kods 

52641:113 atjaunošana

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

83129 8313 74816
Atjaunoti grāvji garums 

2,15 km garumā
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.24.3. 

Pašvaldības autoceļa posma 

“Ieviņas-Dzintari-Mišas”, 

Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā seguma 

posma atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
46342,56 46342,56

Atjaunots ceļa seguma 

0,6 km garumā
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

1.24.4.

Pašvaldības autoceļa 

"Bārdaskrogs – Paiķi" asfalta 

seguma atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
30000 30000

Atjaunots asfalta segums 1,1 

km garumā
2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

1.24.5.

Pašvaldības autoceļa "Paiķa 

stāvvieta - Dzintari" asfalta 

seguma atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
40000 40000

Atjaunots asfalta segums 1,2 

km garumā
2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta idejas –  Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Veclaicenes pagastā



1.24.6.

Pašvaldības autoceļa "Korneti-

Slokas" asfalta seguma 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
27000 27000

Veikta sāngrāvju tīrīšana, 

noņets apaugums, 

pastiprināta ceļa virsma

2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.25. 

 1.25.1. 

Pašvaldības autoceļa 

Pamatskola–Priedulejas(2,4-

2,8 km) ceļa posma pārbūve

Pašvaldības 

budžets
40476 6071 34405

Pārbūvēts ceļa posms 

0,4 km 
2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.25.2. 
Pašvaldības autoceļa 

“Pagastmājas ceļš” pārbūve

Pašvaldības 

budžets
19210 19210 Pārbūvēts ceļš  0,15 km 2024 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.25.3. 

Automašīnu stāvvietu izbūve 

pie pašvaldības autoceļa Pils 

ceļš

LVAF, 

Pašvaldības 

budžets

8350 1253 7097

Uzlabota tūrisma 

infrastruktūra, izveidotas 

automašīnu stāvvietas 

Ziemeru muižas ansambļa 

teritorijā

2022 2024

Plānošanas un 

attīstības nodaļa,   

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.25.4. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

sistēmas ŪSIK 526543:01, 

526543:11

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

128797 12879 115917

Pārbūvēta pašvaldības 

nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēma 4,059 

km 

2022 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa,  

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.25.5. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju (526543) 

atjaunošana

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

85270 8527 76743

Atjaunots koplietošanas 

meliorācijas novadgrāvis 3,2 

km garumā

2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.26. Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana Zeltiņu pagastā

Projekta idejas – Ceļu un koplietošanas meliorācijas sistēmas infrastruktūras uzlabošana  Ziemera pagastā



 1.26.1. 

Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju (526272:1; 

526272:03) atjaunošana

ELFLA, 

pašvaldības 

budžets

116536 11654 104882
Atjaunoti koplietošanas 

novadgrāvji 5,27 km garumā
2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.26.2. 
Pašvaldības autoceļa Lejnieki-

Lielpaldi seguma atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
25000 25000

Atjaunots ceļa seguma 2 km 

garumā
2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 1.26.3. 

Aptiekas tilta, kas atrodas uz 

pašvaldības autoceļa Aptieka-

Ieviņas, virsmas atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
20156 20156

Atjaunota tilta virsmas  koka 

daļa
2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

1.26.4.

Pašvaldības autoceļa "Zeltiņi �- 

Zemītes"  posmā no 0.55 - 

1.18 km pārbūve

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets

50000 50000

Sagatavota tehniskā 

dokumentācija, asfaltēts 

segums 0.63 km garumā

2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 2.1. 

Pilnībā modernizētas 2 

vispārējās izglītības 

iestādes.

Pakalpojumu sniegšanas 

veiktspēja atbalstītajās 

vispārējās izglītības iestādēs 

– 559 izglītojamie.

864123 2018 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas, 

Alūksnes novada 

vidusskola

Atbilstība ilgtermiņa mērķim - IAP.2. Izglītoti radoši, veseli un materiāli nodrošināti iedzīvotāji

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

 Projekta ideja – Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

 2.1.1. 

Alūksnes novada vispārējās 

izglītības iestāžu mācību 

vides uzlabošana (Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija, Alūksnes novada 

vidusskola)

ERAF SAM 

8.1.2., 

pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, Valsts 

Kases 

aizņēmuma 

līdzekļi

6136884 2947179 2325582

 VTP 1 KOPĀ: 33 87 01 31 17 17 59 22 7 40 76 41 0 2 18 93 46



Trīs ēku infrastruktūras 

attīstība (Alūksnes novada 

vidusskolas ēka, Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas internāta daļēja 

atjaunošana, Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

7.-9.klašu korpusa pārbūve). 

Iegādāts ergonomisks 

aprīkojums Alūksnes 

novada vidusskolai un 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijai, izveidots 

un aprīkots dabaszinātņu 

kabinets, iegādāts IKT 

aprīkojums Alūksnes 

novada vidusskolai un 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijai, iegādāts 

aprīkojums metodiskā centra 

funkciju nodrošināšanai

 2.2. 

 2.2.1. 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas ēku pārbūve 2. 

kārta

Pašvaldības 

budžets, ERAF
2 76 87 22 48 54 52 2 28 32 70

Veikta būvprojekta 

aktualizācija, Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

ēku pārbūves 2. kārta, 

nodrošināta autoruzraudzība 

un būvuzraudzība.

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija

 2.3.  Projekta ideja – Izglītības un sporta centra būvniecība

864123 2018 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas, 

Alūksnes novada 

vidusskola

 Projekta ideja – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve

 2.1.1. 

Alūksnes novada vispārējās 

izglītības iestāžu mācību 

vides uzlabošana (Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija, Alūksnes novada 

vidusskola)

ERAF SAM 

8.1.2., 

pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets, Valsts 

Kases 

aizņēmuma 

līdzekļi

6136884 2947179 2325582



Mūsdienīgas un piemērotas 

mācību vides pieejamība, 

modernizēta veselībai un 

dzīvībai droša izglītības 

iestāžu sporta infrastruktūra 

ilgtspējīgas un kvalitatīvas 

izglītības iegūšanai. 

Izglītības un sporta centra 

izveide un aprīkošana - 

6000 m2; Elektroapgādes un 

citu inženierkomunikāciju 

pieslēgumu ierīkošana;

Izglītības un sporta centra 

izveide un aprīkošana - 

6000 m
2
; Darba ielas posma 

pārbūve ~360 m garumā; 

Esošā sporta angāra Lielā 

Ezera ielā nojaukšana

 2.4. 

 2.4.1. 

Ventilācijas sistēmas 

ierīkošana Alūksnes pilsētas 

sākumskolā

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

190000 28500 161500 Ierīkota ventilācijas sistēma 2021 2022

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes pilsētas 

sākumskola

 2.4.2. 

Telpu pielāgošana Alūksnes 

Bērnu un jauniešu centra 

darbības nodrošināšanai

Pašvaldības 

budžets
20000 20000

Pielāgotas un nodotas 

lietošanā telpas
2023 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Alūksnes Bērnu 

un jauniešu 

centrs

 2.4.3. 

Mācību līdzekļu un 

aprīkojuma papildināšana 

atbilstoši mācību satura 

īstenošanai

Pašvaldības 

budžets, IZM
350000 350000

Iespēja nodrošināt izglītības 

programmu realizāciju 

atbilstoši jaunajam izglītības 

saturam un pieejai

2022 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 Projekta idejas – Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana

 2.3.1. 
Izglītības un sporta centra 

būvniecība

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

10131938 1187765 3000000 5925176 2021 2022
Plānošanas un 

attīstības nodaļa



 2.4.4. 

Informācijas tehnoloģiju 

nodrošinājums mācību 

procesā

Pašvaldības 

budžets, IZM
80000 80000

Nodrošinātas izglītības  

iestādes ar tehnoloģijām 

izglītības programmu 

realizācijai atbilstoši 

jaunajam izglītības saturam 

un pieejai

2022 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 2.4.5. 

Ugunsdzēsības un 

signalizācijas sistēmu 

uzlabošana izglītības iestādēs

Pašvaldības 

budžets
44018,5 44018,5

Uzlabotas ugunsdzēsības un 

signalizācijas sistēmas 2 

izglītības iestādēs

2022 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 2.4.6. 

Vides pieejamības 

uzlabošana Ziemeru 

pamatskolā

Pašvaldības 

budžets
100000 100000

Izbūvēts lifts vides 

pieejamības nodrošināšanai
2023 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Ziemeru 

pamatskola

 2.4.7. 
Jumta seguma nomaiņa 

izglītības iestādēs

Pašvaldības 

budžets
90000 90000

Nomainīts jumta segums 3 

izglītības iestādēs
2023 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 2.4.8. 

Apkures sistēmas 

modernizācija izglītības 

iestādēs

Pašvaldības 

budžets
120000 120000

Modernizēta vai uzlabota 

apkures sistēma 6 izglītības 

iestādēs

2023 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 2.4.9. 
Izglītības iestāžu ēku 

siltināšana

Pašvaldības 

budžets
250000 250000

Veikta 2 izglītības iestāžu 

ēku siltināšana
2023 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 2.4.10. 
Izglītības iestāžu ēku fasāžu 

atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
400000 400000

Veikta ēku fasādes 

atjaunošana 3 izglītības 

iestādēs

2023 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 2.4.11. 

Kanalizācijas un ūdens 

sistēmu uzlabošana vai 

pārbūve

Pašvaldības 

budžets
150000 150000

Uzlabota vai pārbūvēta 

ūdens un kanalizācijas 

sistēmas 5 izglītības iestādēs

2023 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 2.4.12. 
Mācību un koplietošanas 

telpu remonti

Pašvaldības 

budžets
450000 450000

Veikti visu mācību un 

koplietošanas telpu 

nepieciešamie remonti 

izglītības iestādēs

2023 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes



 2.4.13. 

Alūksnes Mūzikas skolas 

saimniecības ēkas telpu 

pārbūve

Pašvaldības 

budžets
15000 15000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija un veikta 

garāžu pārbūve mācību 

procesa organizēšanas 

nodrošināšanai

2025 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes 

Mūzikas skola

 2.4.14. 
Ziemeru pamatskolas halles 

un ģērbtuves remonts

Pašvaldības 

mērķprogramm

as līdzekļi

14750 14750
Veikts telpu remonts un 

atjaunota garderobe
2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde, 

Ziemeru 

pamatskola

 2.5. 

 2.5.1. 

Alūksnes novada vidusskolas 

sporta laukuma pārbūve  

(Alūksnes novada 

vidusskolas infrastruktūras 

atjaunošana 2.kārta)

Pašvaldības 

budžets, ERAF
1200000 1200000

Izveidots sporta laukums 

visu vieglatlētikas disciplīnu 

apguvei (t.sk. šķēpmešana), 

futbola laukums ar dabīgo 

zālienu, lietusūdeņu drenāžu

2023 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes novada 

vidusskola

 2.5.2. 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas sporta laukuma 

pārbūve

Pašvaldības 

budžets, ERAF
670000 670000

Izveidots multifunkcionāls, 

apgaismots sporta laukums 

pie Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas (ziemā 

hokejs, vasarā florbols, 

basketbols), skrejceļš, 

tāllēkšanas sektors, 

ģērbtuves, vingrošanas zona, 

skatītāju zona

2023 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija

 2.5.3. 
Izglītības iestāžu teritoriju 

labiekārtošana

ERAF, 

pašvaldības 

budžets

42000 42000

Veikts teritorijas 

labiekārtojums 6 izglītības 

iestādēs

2022 2027
Izglītības 

pārvalde, pagasti

 2.5.4. 
Ziemeru pamatskolas sporta 

laukuma pilnveidošana

ELFLA/LEAD

ER, pašvaldības 

budžets

10409 1041 9368
Pilnveidots sporta laukums 

pie Ziemeru pamatskolas
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde, 

Ziemeru 

pamatskola

Projekta idejas – Izglītības iestāžu ārtelpas teritorijas labiekārtošana



 2.5.5. 

Alūksnes novada vidusskolas 

teritorijas labiekārtošana 

(Alūksnes novada 

vidusskolas infrastruktūras 

atjaunošana, 3. kārta)

Pašvaldības 

budžets
390000 390000

Sakārtota lietusūdeņu 

noteksistēma, labiekārtota 

izglītības iestādes teritorija, 

paredzot atpūtas un spēļu 

zonas, stāvlaukumu izveidi, 

apzaļumošanu, 

apgaismojumu un teritorijas 

videonovērošanu

2025 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes novada 

vidusskola

 2.5.6. 

Izglītojoša mācību parka 

izbūve Ziemeru pamatskolas 

teritorijā

ELFLA/LEAD

ER, pašvaldības 

budžets

14897 1490 13400

Izveidota izglītojošs un 

interaktīvs mācību parks 

Ziemeru pamatskolas 

teritorijā

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde, 

Ziemeru 

pamatskola

 2.5.7. 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas teritorijas 

labiekārtošana

Pašvaldības 

budžets
500000 500000

Labiekārtota izglītības 

iestādes teritorija, paredzot 

atpūtas, vingrošanas zonu, 

stāvlaukumu izveidi, 

apzaļumošanu, 

apgaismojumu un 

videonovērošanu

2023 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija

 2.5.8. 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes “Pūcīte” teritorijas 

labiekārtošana

Pašvaldības 

budžets, 

mērķprogramm

as līdzekļi

40000 40000

Izbūvēts nodarbību laukums 

bijušajā saimnieciskajā 

zonā, atjaunota saimniecības 

ēka

2022 2022
Jaunalūksnes 

pagasta pārvalde

 2.6. Projekta ideja – Projektu konkurss interešu izglītības programmām



 2.6.1. 

Projektu konkurss - interešu 

izglītības programmas 

realizācijas uzsākšanai pēc 

izglītojamo interešu 

apzināšanas

Pašvaldības 

budžets
7500 7500

Noorganizēts konkurss 

resurss nodrošināšanai 

jaunas interesējošas interešu 

izglītības programmas 

realizēšanai. Atbalstīta 1 

programmas izveide gadā.  

Palielināts interešu izglītībā 

iesaistīto skaits

2022 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 2.7. 

 2.7.1. 

Atbalsta personāla 

nodrošinājums izglītības 

iestādēs

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets

30000 30000

Palielināta atbalsta 

pasākumu pieejamība, kuru 

nodrošina mācīšanās 

konsultants, mācību 

priekšmetu koordinatori, 

pedagogs karjeras 

konsultants, psihologs, 

skolotājs logopēds, 

speciālās izglītības 

skolotājs, skolotāja palīgs

2023 2027

Izglītības 

pārvalde, 

Izglītības 

iestādes

 2.8. 

 2.8.1. 
Autobusa iegāde skolēnu 

pārvadājumu nodrošināšanai 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

50000 50000 Iegādāts 1 autobuss 2022 2023
Pagastu 

pārvaldes

2.8.2. 

Elektroautobusu iegāde 

izglītojamo mobilitātes 

veicināšanai un  skolu tīkla 

sasniedzamības 

nodrošināšanai

ES 

Atveseļōšanas 

fonds, 

pašvaldības 

budžets

610445 105945 504500
Iegādāti 2 (divi) 

elektroautobusi
2023 2025

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

2.8.3.

Mobilās lietotnes izstrāde, 

ieviešana un viena gada 

uzturēšana

pašvaldības 

budžets
31064 31064

Izstrādāta un ieviesta mobilā 

lietotne skolēnu 

pārvadājumu nodrošināšanai 

un skolēnu ēdināšanas 

organizācijai

2022 2024
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 2.9. 

Projekta ideja – Atbalsta pasākumi atbalsta personāla nodrošināšanai izglītības iestādēs 

Projekta idejas – Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

Projekta ideja – Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba programmā



 2.9.1. 

Eiropas Savienības 

Brīvprātīgā darba 

programmas iespēju 

izmantošana

ESK (ESC) 18000 18  000

2 jaunieši iesaistīti Eiropas 

Savienības Brīvprātīgā 

darba programmā

2022 2027

Alūksnes Bērnu 

un jauniešu 

centrs, jauniešu 

organizācijas

 2.10. 

 2.10.1. 

Dalība ES programmas 

“Erasmus+” mobilitātes 

projektos

Erasmus+ 45000 45000

Īstenoti un/vai iesaistīti 5 

jaunieši mobilitātes 

projektos novadā, sadarbībā 

ar partnerorganizācijām 

Eiropā, Latvijā 

2022 2027

Alūksnes Bērnu 

un jauniešu 

centrs, jauniešu 

neformālās 

grupas, 

organizācijas 

 2.10.2. 

Dalība ES programmas 

“Erasmus+” stratēģiskās 

partnerības projektos

Erasmus+ 20000 20000
Iesaiste 1 stratēģiskās 

partnerības projektā
2022 2027

Alūksnes Bērnu 

un jauniešu 

centrs, jauniešu 

neformālās 

grupas, 

organizācijas 

 2.11. 

 2.11.1. 
Projekts “Dzīvo vesels 

Alūksnes novadā!”

ESF  SAM 

9.2.4.2.
332562 282678 49884

Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses 

pasākumos iesaistīti 2835 

novada iedzīvotāji. Projekta 

ietvaros no 2020.gada 

1.janvāra līdz 2023.gada 

1.jūnijam īstenoti ne mazāk 

kā 869 pasākumi

2017 2023

Sociālo lietu 

pārvalde, 

Izglītības 

pārvalde

2.11.2.
Sports visiem/ “Sports for 

all”

EST-LAT 

sadarbības 

programma, 

pašvaldības 

finansējums

25500 5100 20400

Noorganizētas vismaz 3 

sportiskas aktivitātes/ 

pasākumi Alūksnes novada 

iedzīvotājiem kopā ar 

Igaunijas pierobežas 

iedzīvotājiem.

2023 2025

Alūksnes sporta 

skola, 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 2.12. 

Projekta idejas - Eiropas Savienības programmas Erasmus+ iespēju izmantošana

Projekta ideja - Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Alūksnes novadā 

Projekta idejas – Atbalsta pasākumi sociālā riska grupām



 2.12.1. Projekts “Vidzeme iekļauj”

ESF SAM 

9.2.2.1, 

Projekta 

kopējais 

budžets 

Vidzemes 

reģionam 

10775249

Dienas aprūpes centra 

klientu skaita pieaugums 

līdz 22 personām, izveidoti 

3 jauni pakalpojumi 

pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem un bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem, kuri dzīvo 

ģimenēs

2015 2023

Vidzemes 

plānošanas 

reģions un 

reģiona 

pašvaldības, t.sk 

Alūksnes novada 

pašvaldība/ 

Sociālo lietu 

pārvalde

 2.12.2. 
Profesionāla sociālā darba 

attīstība pašvaldībās

ESF, 

pašvaldības 

budžets

41233 991 40242
Izveidots ģimenes asistenta 

(mentora) pakalpojums
2022 2023

Sociālo lietu 

pārvalde

36 16 51 72 9 80 77 96 6 26 11 70 0 9 28 39 53

 3.1. 

 3.1.1. 
Zemas īres mājokļu 

būvniecība

Pašvaldības 

budžets, 

VARAM, 

ANM

2500000 375000 2125000

Jauna zemas īres mājokļa 

būvniecība, nodrošinot 

kvalitatīvu mājokļu 

pieejamību dažādām 

sociālajām grupām. Vismaz 

1 ēka ar vismaz 20 

dzīvokļiem.

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.1.2. 
Dzīvojamo īres māju 

būvniecība

Pašvaldības 

budžets, 

ANM+ALTUM

5000000 1500000 3500000

Veikta vismaz 4 jaunu 

dzīvojamo īres māju 

būvniecība un piegulošās 

teritorijas labiekārtošana.

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

SIA “Alūksnes 

nami”

3.1.3.

Vides pieejamības 

nodrošināšanai personu ar 

invaliditāti mājokļos

ANM 3.1.2.1., 

pašvaldības 

budžets

14520 2520 12000

Veikta vides pieejamības 

nodrošināšana personas ar 

invaliditāti mājoklī 

nodarbinātības pieejamības 

veicināšanai 

2022 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa 

un Sociālo lietu 

pārvalde

 3.2. 

VTP 2 KOPĀ:

Atbilstība ilgtermiņa mērķim - IAP.3. Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai

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

Projekta idejas –  Mājokļu pieejamības nodrošināšana

Projekta ideja –  Bibliotēkas izveide



 3.2.1. 
Bibliotēkas izveide Ojāra 

Vācieša ielā 2A, Alūksnē

Pašvaldības 

budžets, ERAF, 

Atjaunošanas 

un noturības 

mehānisma 

līdzfinansējums, 

Emisijas kvotu 

izsolīšanas 

instruments, 

Taisnīgās 

pārkārtošanās 

fonds

3 000 000 450000 2 550 000

Izstrādāts mets, sagatavota 

tehniskā dokumentācija, 

pārbūvēta Ojāra Vācieša 

ielas 2A ēka, veikts 

pieguļošās teritorijas 

labiekārtojums

2023 2025
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.3. 

 3.3.1. 

Infrastruktūras risinājumi 

deinstitucionalizācijas 

īstenošanai

Pašvaldības 

budžets, ERAF 

SAM 9.3.1.1

1037036 518890 698300 89846

Izveidota infrastruktūra 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu saņemšanai. 

Izveidotas normatīviem 

atbilstošas 18 vietas dienas 

aprūpes centra pakalpojumā 

un 15 vietas specializēto 

darbnīcu pakalpojumā 

pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem. Izveidotas 

normatīviem atbilstošas 12 

vietas dienas aprūpes centra 

pakalpojumā bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem. Izveidotas 

telpas sociālo lietu pārvaldes 

vajadzībām

2018 2022

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Sociālo lietu 

pārvalde

Projekta idejas –  Sociālās palīdzības infrastruktūras uzlabošana



 3.3.2. 
Infrastruktūra grupu dzīvokļa 

pakalpojuma nodrošināšanai

Pašvaldības 

budžets
100000 100000

Izveidota infrastruktūra 

grupu dzīvokļa pakalpojuma 

sniegšanai 

2022 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Sociālo lietu 

pārvalde

 3.3.3. 
Ēkas (bij. Šloskroga) fasādes 

vienkāršota atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
184000 184000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikta 

fasādes vienkāršotā 

atjaunošana

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Sociālo lietu 

pārvalde

 3.3.4. 

Sanitāri higiēniskā stāvokļa 

uzlabošana sociālās aprūpes 

centrā “Alūksne” 

Pašvaldības 

budžets
400000 400000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, uzlabots 

sanitāri higiēniskais 

stāvoklis visos 2.stāva 

sanitārajos mezglos un 

gaiteņos, vienā 1.stāva 

sanitārajā mezglā un veikti 

uzlabojumi ēkas pieejamībai 

pa galveno ieeju

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Sociālo lietu 

pārvalde

 3.3.5. 
Ģimeniskai videi pietuvināti 

aprūpes pakalpojumi

Pašvaldības 

budžets, ANM
3600000 720000 2880000

Vadoties pēc Labklājības 

ministrijas tipveida 

būvprojekta - izbūvētas 4 

ēkas, katra ar 12 vietām, 

nodrošinot ģimeniskai videi 

pietuvinātus sadzīves 

apstākļus (izmitināšana 

istabās 1 vai maksimums 2 

cilvēkiem, dzīvojamā - 

atpūtas telpa, sanitārās 

telpas, atvērta tipa virtuve)

2023 2024

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Sociālo lietu 

pārvalde

 3.4. 

 3.4.1. 

Alūksnes Jaunās pils telpu 

pārbūve un restaurācija (1., 2. 

un 3.kārta)

Pašvaldības 

budžets, EKII, 

ES fondi, 

ERAF/ 70.4.1

3400000 400000 2000000 1 000 000

Iespēju robežās atjaunota 

pils autentiskā vide, veiktas 

nepieciešamās pārbūves, 

uzlabota ēkas 

energoefektivitāte

2022 2027

Alūksnes novada 

muzejs, 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

Projekta idejas - Alūksnes Jaunās pils teritorijas attīstīšana, telpu pārbūve un restaurācija



 3.4.2. 

Vidzemes vēsturisko ēku 

(vietējās vai valsts nozīmes 

kultūras pieminekļu) 

energoefektivitātes 

uzlabošana

Pašvaldības 

budžets, ERAF 

SAM 2.1.1

t.sk. 961 788 t.sk. 511 788 t.sk. 450000

Alūksnes Jaunās pils 

energoefektivitātes 

paaugstināšana un telpu 

mikroklimata uzlabošana. 

Bēniņu pārseguma 

siltināšana, radiatoru nišu 

siltināšana, apkures sistēmas 

pārbūve, ventilācijas 

sistēmas izbūve, 

apgaismojuma pārbūve

2022 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa 

(Gulbenes, 

Valkas un 

Smiltenes 

pašvaldības)

 3.4.3. 

Tehniskās dokumentācijas 

sagatavošana Alūksnes 

Jaunās pils piegulošās 

teritorijas labiekārtošanai

Pašvaldības 

budžets
4800 4800

Sagatavota tehniskā 

dokumentācija
2022 2025

Alūksnes novada 

muzejs

 3.4.4. 

Apgaismojuma laternu 

nomaiņa pie Alūksnes Jaunās 

pils

Pašvaldības 

budžets
75000

Atjaunotas laternas pie 

Alūksnes Jaunās pils
2022 2027

Alūksnes novada 

muzejs

3.4.5.

Sajūtu pilnas verstis 

Austrumlatvijā /“Versts full 

of Feelings in Eastern Latvia”

Pārrobežu 

(ārējo robežu) 

sadarbības 

programma, 

pašvaldības 

finansējums

80000 7800 72200

Papildināts Alūksnes Jaunās 

pils aprīkojums, sekmēta 

Alūksnes Jaunās pils un 

muižas parka atpazīstamība

2023 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes novada 

muzejs, TIC

 3.5. 

 3.5.1. 

Publiskās tualetes izbūve 

Rijukalna - Vējakalna ielu 

krustojumā

Pašvaldības 

budžets
78000 78000

Alūksnes Muižas parkā 

izbūvēta publiskā tualete
2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.5.2. 

Alūksnes izziņas centra ēkas 

būvniecība un automašīnu 

stāvlaukuma izbūve

Pašvaldības 

budžets, Valsts 

kases 

aizņēmuma 

līdzekļi

85 96 75,06 85 96 75,06

Alūksnes Muižas parka 

ieejas zonā izbūvēta izziņas 

centra ēka ar teritorijas 

labiekārtojumu, gājēju ietvi 

un priekšlaukumu, izbūvēts 

automašīnu stāvlaukums

2022 2023
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

Projekta idejas - Alūksnes Muižas parka attīstība



 3.5.3. 

Vidzemes piļu un muižu 

parku publiskās ārtelpas 

attīstība/sadarbības projekts

Pašvaldības 

budžets, ERAF 
550000 165000 385000

Alūksnes Muižas parka 

Ampīra stila vārtu ar tiltiņu 

atjaunošana, Kanovas vāzes 

restaurācija, franču dārza 

izveide, Ķīniešu paviljona 

atjaunošana

2022 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa 

(Gulbenes, 

Smiltenes, Cēsu, 

Valmieras, 

Madonas novadu 

pašvaldības)

 3.5.4. Eola tempļa atjaunošana

VKKF, 

pašvaldības 

budžets

66750 66750

Atjaunots Eola templis, 

atjaunots pastaigu celiņš, 

uzstādītas apgaismojuma 

laternas

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.5.5. 
Peldēšanas vieta “Vējiņš” 

labiekārtojums

Pašvaldības 

budžets, 

LVAFA

200000 164000 36000

Tualetes izbūve pie atpūtas 

vietas “Vējiņš”, ūdens un 

kanalizācijas tīklu izbūve, 

ceļa atjaunošana

2022 2024
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.5.6. 
Brīvdabas pasākuma vietas 

izbūve

Pašvaldības 

budžets
20000 20000

Izbūvēta brīvdabas 

pasākuma vieta ar gājēju 

celiņa un brauktuves ar 

stiprinātā zāliena seguma 

ierīkošanu

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.5.7. 

Tradicionālu Alūksnes Jaunās 

pils un muižas parka sajūtu 

pasākumu ieviešana

VKKF, 

Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

pašvaldības 

budžets

20000 20000

Alūksnes Jaunā pils un 

Muižas parka zīmola 

atpazīstamības veicināšana 

vietējā un starptautiskā 

mērogā

2022 2027
Alūksnes novada 

muzejs

 3.6. 

 3.6.1. 

Tempļakalna parka 

arhitektūras formu 

atjaunošana

Pārrobežu 

sadarbības 

programmas, 

ERAF, 

pašvaldības 

budžets 

150000 22500 127500

Atjaunota viena zudusī 

mazā arhitektūras forma, 

sakārtota vides pieejamība

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

Projekta idejas – Kultūras un dabas mantojuma potenciāla izmantošana Tempļakalna parkā un Alūksnes ezerā



 3.6.2. 
Jaunu aktīvās atpūtas iespēju 

radīšana Tempļakalna parkā

Pašvaldības 

budžets
27000 27000

Izveidoti jauni pakalpojumi 

tūristiem, izveidotas atpūtas, 

izglītojošās un vēsturiskās 

takas, sakārtota parka 

infrastruktūra

2015 2021
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.7. 

 3.7.1. 

Ilzenes Muižas vēsturiskā 

parka dīķu tīrīšana un taciņu 

atjaunošana

Vides 

aizsardzības 

fonda projekti, 

pašvaldības 

budžets, LVAF

22000 2200 19800

Veikta parka dīķu  tīrīšana, 

taciņa un stādījumu  

atjaunošana, uzlabots parka 

vizuālais tēls

2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.7.2. 
Īpašuma "Pūcīte" parka 

attīstības koncepcijas izstrāde

Pašvaldības 

budžets
12000 12000

Izstrādāts parka ainavu 

plāns
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.7.3. 
Pils dīķa krastu tīrīšana 

Jaunlaicenes muižas parkā

LVAF, 

pašvaldības 

budžets

10828 10828
Veikta pils dīķa krastu 

tīrīšana 520 m
2 2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde, 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.7.4. 

Pasākumi bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai 

Jaunlaicenes muižas parkā

LVAF, 

pašvaldības 

budžets

44019 4402 39617

Parkā izkopti 27 vēsturiskie 

koki, iestādīti 40 jaunu koki 

un 17 šķirņu krūmi, 

saglabājot vēsturiskā parka 

ainavas autentiskumu

2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde, 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.7.5. 

Dabas takas izveidošana  

Alsviķu muižas parkā un dīķa 

tīrīšana, saglabājot 

kultūrvēsturiskās vērtības un 

papildinot to ar mūsdienīgiem 

atpūtas un vizuāliem 

elementiem

Pašvaldības 

budžets vai ES 

fondi 

45000 45000

Veikta parka vēsturiskā 

izpēte un izveidots parka 

plāns. Izveidota dabas taka 

ar mūsdienīgiem atpūtas un 

vizuāliem elementiem, 

iztīrīts dīķis, veidojot 

ainaviski pievilcīgu vidi 

2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta idejas – Dabas daudzveidības saglabāšana parku teritorijās Alūksnes novadā 



3.7.6.

Zudušās Korneta 

(SCHREIBERSHOF) muižas 

parka koncepcijas izstrāde

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonda projekti

LEADER

Pašvaldības 

budžets

20000 3000 17000

Veikta parka vēsturiskā 

izpēte un izstrādāta parka 

koncepcija , izveidotas 

vēsturiski izzinošas  atpūtas 

vietas 

2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.8. 

 3.8.1. 

Dūņu un atmirušo augu 

izvākšana, krasta joslas 

attīrīšana un nostiprināšana, 

piegulošās infrastruktūras 

izveide

Pašvaldības 

budžets, LIFE 

programma

4 300 000 300000 3000000

Uzlabots Alūksnes ezera 

“Iekšezera” līča ekoloģiskais 

stāvoklis 30 ha platībā. 

Alūksnes ezera krasta zonas 

ūdens novadīšanas sistēmas 

atjaunošana 27 ha platībā

2022 2027

P/A ALJA, 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.8.2. 

Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām un plūdu risku 

mazināšana, veicot 

ūdenstilpju attīrīšanu un 

pārbūvi

ERAF SAM 

2.1.3., 

pašvaldības 

budžets

600000 180000 420000

Attīrīta Alūksnes ezera 

krasta  ūdens novadīšanas 

sistēma ~27,3 ha platībā

2022 2024

Plānošanas un 

attīstības nodaļa 

(Smiltenes, 

Gulbenes un 

Valmieras 

pašvaldības)

 3.9. 

 3.9.1. 
Apgaismojuma ierīkošana 

Pilssalas pastaigu takā

Pašvaldības 

budžets
50000 50000

Uzstādīti apgaismojuma 12 

balsti un lampas
2022 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.10. 

 3.10.1. 

Krasta zonas sakārtošana un  

peldvietu  labiekārtošana pie 

Lielsloku ezera Ilzenes 

pagastā 

LEADER 20000 2000 18000

Labiekārtota peldvieta – 

atjaunota publiskā tualete, 

gājēju celiņš, uzstādīta 

pārģērbšanās kabīne, 

atkritumu urnas, soliņi, 

smilšu kaste, pontona laipas 

ezerā. Veikta krasta zonas 

tīrīšana

2022 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.10.2. 
Pededzes ciema teritorijas 

labiekārtošana

Pašvaldības 

budžets
15062 15062 Bruģēti ciema celiņi 2022 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta ideja – Alūksnes Pilssalas attīstības plāna pakāpeniska īstenošana

Projekta idejas – Publisko rekreācijas teritoriju izveidošana, peldvietu izveide un labiekārtošana

Projekta idejas – Pasākumi pielāgošanās klimata pārmaiņām



 3.10.3. 

Pastaigu takas izveidei no 

Ozolu ielas līdz Ezermalas 

ielai Alūksnes pilsētā, 2. kārta

Pašvaldības 

budžets
18000 18000 Izveidota pastaigu taka 2022 2022 Īpašumu nodaļa

 3.10.4. 

Teritorijas labiekārtošana pie 

SKIIM centra “Dailes” un 

īpašumā “Zinīši”

Pašvaldības 

budžeta 

mērķprogramm

a

14000 14000

Bruģēti celiņi pie SKIIM 

centra “Dailes” un gājēju 

celiņa bruģēšana no SKIIM 

centra “Dailes” uz īpašumu 

“Zinīši”

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.10.5. 

Daudzfunkcionāla izklaides 

un atpūtas  skvēra  izbūve 

Māriņkalna ciemā

LEADER, 

Pašvaldības 

budžets

40000 6000 34000
Izbūvēta un labiekārtota 

atpūtas skvēra teritorija
2022 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.10.6. 

Ģimeņu atpūtas vietas 

pilnveidošana dažāda vecuma 

iedzīvotājiem Alsviķos

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

3900 3900
Atpūtas vieta papildināta ar 

jauniem elementiem 
2022 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.10.7. 
Peldēšanās vietas “Šūpalas” 

labiekārtojums

Pašvaldības 

budžets, 

LVAFA

40000 36000 4000
Veikts peldēšanas vietas 

labiekārtojums
2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.10.8. 
Gājēju tiltiņa pāri Liepnas 

upei atjaunošana

Pašvaldības 

budžets 

mērķprogramm

as līdzekļi

2411 2411
Atjaunots gājēju tilts pār 

Liepnas upi
2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.10.9. 
Peldēšanās vietas “Melnums” 

labiekārtojums

Pašvaldības 

budžets, 

LVAFA

60000 54000 6000

Labiekārtota peldēšanās 

vieta, izbūvēta pārģērbšanās 

kabīne, uzstādīti soliņi, 

uzstādīts bērnu rotaļu 

komplekss

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa



 3.10.10. 
Peldēšanās vietas “Pie Līkā 

bērza” labiekārtojums

Pašvaldības 

budžets, 

LVAFA

120000 75000 45000

Labiekārtota peldēšanās 

vieta, izbūvēta pārģērbšanās 

kabīne, uzstādīti soliņi, 

uzbūvēts piknika namiņš

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.10.11. 
Takas ap Alūksnes ezeru 

izveide

Pašvaldības 

budžets
120000 120000

Izveidota taka ap Alūksnes 

ezeru, izvietotas 

informatīvās zīmes un 

norādes, uzstādīti 

labiekārtojuma elementi

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

3.10.12.

Ikdienas atpūtas un svētku 

svinību vietas iekārtošana 

Bejas ciemā         

Pašvaldības 

budžets
10000 10000

Bejas ciemā izveidota vieta 

ikdienas atpūtai un svētku 

svinībām ar ugunskura 

vietu, soliņiem, arkveida 

vārtiem ar vēja zvaniem un 

koka šūpolēm 

2022 2025

NVO pārstāvji, 

Jaunalūksnes 

pagasta pārvalde

3.10.13.
Kornetu ciema teritorijas 

labiekārtošana

Vides 

aizsardzības 

fonda projekti

LEADER

Pašvaldības 

budžets

60000 20000 40000

Izstrādāta Kornetu ciema 

centra un Ievas ezera krasta 

vienota vizuālā koncepcija, 

veikti teritorijas 

labiekārtošanas darbi

2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

3.10.14.

Aizsargājamo ainavu apvidus 

"Veclaicene" dabas taku un 

kultūrvēsturisko objektu 

labiekārtošana, pilnveidošana 

un uzlabošana 

ELFLA, Vides 

aizsardzības 

fonda projekti

LEADER

Pašvaldības 

budžets

40000 10000 30000

Izbūvētas kāpnes uz Dieva 

kalnu, izbūvētas skatu 

platformas, atjaunoti tiltiņi 

un laipas, kultūrvēsturisko 

objektu un atpūtas vietu 

uzlabošana un 

labiekārtošana

2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.11. Projekta idejas –  Aktīvās atpūtas vietu iekārtošana un pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, brīvdabas aktivitāšu veicināšanai novada teritorijā



 3.11.1. 
Atpūtas un sporta mežaparka  

“Mežinieki” attīstība

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

100000 40000 60000

Izstrādāta attīstības 

koncepcija, infrastruktūras 

būvniecība atbilstoši 

izstrādātajai koncepcijai

2022 2025

Īpašumu nodaļa, 

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde, 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.11.2. 
Aktīvās atpūtas parks 

Alūksnē

Pašvaldības 

budžets
74 80 71,83 11 22 10,84 635860,99

Izbūvēts aktīvās atpūtas 

parks. Izbūvēta asfalta 

velotrase (pump track) ar 

skeitparka elementiem, BTA 

velozinis, meža prasmju 

velotrase, izbūvētas tualetes, 

labiekārtota teritorija

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

 3.11.3. 

Aktīvās atpūtas vietas 

aprīkojuma atjaunošana un 

papildināšana Annas pagasta 

centrā

ELFLA/LEAD

ER, pašvaldības 

budžets

15000 15000

Atjaunots un papildināts 

bērnu rotaļu laukums, 

izveidots strītbola laukums

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.11.4. 

Aktīvās atpūtas vietas 

labiekārtošana un 

pilnveidošana Jaunannā

ELFLA/ 

LEADER, 

pašvaldības 

budžets

30000 3000 27000

Uzstādīti āra trenažieri, 

brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātēm paredzēts 

aprīkojums un  papildināts 

bērnu rotaļu laukums  

Jaunannas pagasta centrā pie 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskolas

2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.11.5. 

Aktīvās atpūtas vietas 

labiekārtošana un 

pilnveidošana Mārkalnes 

sporta laukumā

Pašvaldības 

budžets
6000 6000

Uzstādīti jauni trenažieri, 

brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātēm paredzēts 

aprīkojums un  papildināts 

bērnu āra bibliotēkas namiņš

2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde



 3.11.6. 

Infrastruktūras  un tās 

pieejamības uzlabošana 

sporta laukumā Alsviķu 

centrā 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

12000 12000
Infrastruktūra uzlabota ar 

āra trenažieriem
2022 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.12. 

 3.12.1. 

Bērnu rotaļu laukuma 

drošības seguma izbūve un  

aprīkojuma atjaunošana un 

papildināšana Māriņkalnā

Pašvaldības 

budžets
5000 5000

Pilnveidots bērnu rotaļu 

laukums 
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.12.2. 

Bērnu rotaļu un spēļu  

laukuma elementu  

dažādošana  bērniem un 

jauniešiem Ilzenes pagastā

LEADER, 

pašvaldības 

budžets

2000 200 1800
Iegādāti jauni rotaļu 

elementi
2022 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

3.12.3.

Strautiņu pamatskolas 

pirmskolas rotaļu laukuma 

pilnveidošana

Pašvaldības 

budžets
6118 6118

Pilnveidots bērnu rotaļu 

laukums
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.13. 

Projekta idejas - Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana novada teritorijā

Projekta idejas – Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības ēkās



 3.13.2. 

Energoefektivitātes 

uzlabošana Strautiņu 

pamatskolas pirmsskolas ēkā 

“Zemenīte”

ERAF SAM 

4.2.2. SAM 

13.1.3., 

pašvaldības 

budžets

480000 96000 384000
Provizoriskā izmešu 

ekonomija- 57,2 t CO2
2022 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Strautiņu 

pamatskola

Energopārvaldības sistēmas 

izvirzīto programmas mērķu 

sasniegšanas pasākumi 

Alūksnes novadā

Pašvaldības 

budžets, ERAF

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Īpašumu nodaļa, 

pagasti

 3.13.1. 2090700 779200 1311500

Veikta pašvaldības objektu 

rekonstrukcija. Uzlabots 

enerģijas patēriņa datu 

monitorings. Uzlabotas 

ventilācijas sistēmas 

pašvaldības infrastruktūrā. 

Uzlabota siltumenerģijas 

piegāde un patēriņš 

pašvaldības infrastruktūrā. 

Samazināts elektroenerģijas 

patēriņš novadā atbilstoši 

Ilgtspējīgas enerģētikas 

rīcības plānam; samazināts 

siltumenerģijas patēriņš 

novadā atbilstoši 

Ilgtspējīgas enerģētikas 

rīcības plānam; samazināts 

degvielas patēriņš novadā 

atbilstoši Ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības plānam; 

palielināts sabiedrības 

zināšanu līmenis par 

energoefektivitāti, tādējādi 

uzlabojot energoresursu 

patēriņa pārvaldību

2021 2027



 3.13.3. 

Energoefektivitātes 

uzlabošana Annas kultūras 

nama ēkā 

ERAF SAM 

4.2.2. SAM 

13.1.3., 

pašvaldības 

budžets

127880 19182 108698   

Samazināts ēkas primārās 

enerģijas patēriņš, CO2 

emisijas samazinājums (~5 

CO2 t)

2022 2023

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.13.4. 

Energoefektivitātes 

uzlabošana Jaunalūksnes 

pagasta pārvaldes ēkā

ERAF, 

pašvaldības 

budžets

130000 50000 80000
Provizoriskā izmešu 

ekonomija- 27,4 t CO2
2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.13.5. 

Energoefektivitātes 

uzlabošana Alsviķu kultūras 

nama ēkā

ERAF, 

pašvaldības 

budžets

125000 25000 100000
Provizoriskā izmešu 

ekonomija- 42,6 t CO2
2023 2025

Alsviķu kultūras 

nams

 3.13.6. 

Energoefektivitātes 

uzlabošana Alsviķu pagasta 

pārvaldes ēkā

ERAF, 

pašvaldības 

budžets

100000 50000 50000 Nosiltināta viena ēka 2025 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.13.7. 
Alsviķu pagasta pārvaldes 

ēkas cokola siltināšana

Pašvaldības 

budžets
29543 29543

Veikta ēkas cokola 

siltināšana
2022 2022

Alsviķu pagasta 

pārvalde

 3.13.8. 
Ventilācijas ierīkošana 

Liepnas tautas nama ēkā

Pašvaldības 

budžets
7300 7300

Ierīkota ventilācijas sistēma 

Liepnas tautas nama ēkā
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.13.9. 

Energoefektivitātes 

uzlabošana un vides 

pieejamības nodrošināšana 

Liepnas pagasta pārvaldes 

ēkā 

Pašvaldības 

budžets
13500 13500

Nodrošināta vides 

pieejamība ēkai un veikti 

energoefektivitātes 

pasākumi

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.13.10. 

Energoefektivitātes  

uzlabošana Pededzes tautas  

nama un administratīvajā ēkā

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets

50000 50000 Sakārtota siltumapgāde 2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde



3.13.11.

Saules paneļu uzstādīšana 

elektroenerģijas ražošanai 

uzņēmuma pašpatēriņam

ERAF, SAM 

4.2.2, 

uzņēmuma 

līdzekļi

150000 150000

Uzstādīti līdz 100kW 

jaudīgi saules paneļi lauku, 

nodrošinot elektroenerģijas 

ražošanu pašpatēriņam

2021 2024
SIA “Alūksnes 

enerģija”

3.13.12.
Uzņēmuma ražošanas procesa 

efektivitātes paaugstināšana

ERAF, SAM 

4.2.2, 

uzņēmuma 

līdzekļi

500000 500000
Uzstādīti ekonomaizeru un 

dūmgāzu filtrētāji
2026 2027

SIA “Alūksnes 

enerģija”

 3.14. 

 3.14.1. 

Alsviķu pagasta Strautiņu un 

Alsviķu ciema centra 

apgaismojuma infrastruktūras 

uzlabošana

Pašvaldības 

budžets
65000 25000 40000

Veikta apgaismojuma 

izbūve Strautiņos pie 

daudzdzīvokļu mājām un 

pie mājām "Rīti", Alsviķos

2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.14.2. 

Tehniskās dokumentācijas 

sagatavošana Strautiņu ciema 

centra apgaismojuma 

infrastruktūras uzlabošanai

Pašvaldības 

budžets
4720 4720

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija
2022 2022

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.14.3. 

Pededzes ciema centra 

apgaismojuma infrastruktūras 

attīstība

Pašvaldības 

budžets
20000 20000

Veikta apgaismojuma 

infrastruktūras pārbūve
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.14.4. 

Māriņkalna ciema 

apgaismojuma izbūve 

(papildināšana)

Pašvaldības 

budžets
15045 15045

Izbūvēts un papildināts 

apgaismojums
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.14.5. 

Kolberģa ciema  ielu 

apgaismojuma sistēmas 

atjaunošana un papildināšana

Pašvaldības 

budžets
47770 47770

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikta 

apgaismojuma atjaunošana 

un papildināšana

2022 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta idejas – Energoefektīva publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras attīstība



 3.14.6. 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Alūksnes 

novada publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā

EKII līdzekļi, 

Pašvaldības 

budžets, Valsts 

Kases 

aizņēmuma 

līdzekļi

36 79 40 11 11 18 25 68 22

Veikta esošo gaismekļu 

nomaiņa uz 

energoefektīviem LED 

gaismekļiem Alūksnes 

pilsētā, Liepnas, 

Jaunalūksnes un Jaunannas 

pagastos.

2023 2024
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

3.14.7.

“Mālupes ciema ielu 

apgaismojuma sistēmas 

atjaunošana un papildināšana 

paralēli “Sadales tīkla” 

kabeļu līnijas izbūves 

darbiem” 

Pašvaldības 

budžets
3 00 00 3 00 00

Atjaunots un papildināts 

ielu apgaismojums Mālupes 

ciemā

2023 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.15. 

 3.15.1. 

Alsviķu vecmāšu feldšeru 

punkta infrastruktūras 

uzlabošana

Pašvaldības 

budžets
8000 8000

Uzlabota infrastruktūra, 

ierīkota WC klientiem ar 

funkcionāliem traucējumiem

2022 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.15.2. 

Tehniskās dokumentācijas 

sagatavošana Alsviķu 

vecmāšu feldšeru  punkta 

infrastruktūras uzlabošanai

Pašvaldības 

budžets
1800 1800

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.16. 

 3.16.1. 

Ambulatorā dienesta ārsta 

palīga prakses telpu 

atjaunošana ar vides 

pieejamības risinājumiem 

Ilzenē

Pašvaldības 

budžets
13056 13056

Paplašinātas durvju ailas, lai 

kabinetā un procedūru 

kabinetā varētu iekļūt 

pacienti ar kustību 

traucējumiem. Izveidota 

durvju aila un ievietotas  

savienojošās durvis starp 

kabinetu un procedūru 

kabinetu u.c.

2025 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.17. Projekta idejas – Brīvdabas estrāžu infrastruktūras uzlabošana novada teritorijā 

Projekta idejas – Uzlabota feldšerpunktu infrastruktūra Alūksnes novadā

Projekta ideja - Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai 



 3.17.1. 
Ilzenes brīvdabas estrādes 

grīdas un solu  atjaunošana

 Pašvaldības 

budžets
11000 11000

Ilzenes brīvdabas estrādei 

nomainīti grīdas dēļi  un soli
2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.17.2. 
Pilssalas estrādes  un 

teritorijas pārbūve

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi

500000 75000 425000

Izstrādāts mets, sagatavota 

tehniskā dokumentācija, 

pārbūvēta estrāde, veikts 

piegulošās teritorijas 

labiekārtojums

2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes novada 

kultūras centrs

 3.17.3. 
Zeltiņu brīvdabas estrādes 

grīdas atjaunošana

Pašvaldības 

budžets
20000 20000

Atjaunota bojātā estrādes 

grīda
2023 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.17.4. 
Alsviķu brīvdabas estrādē 

skatītāju solu virsmu nomaiņa 

Pašvaldības 

budžets, ES 

fondi 

7000 7000  2024  2027 Nomainīti soli 2023 2025

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

3.17.5.
Veclaicenes brīvdabas 

estrādes grīdas atjaunošana

 Pašvaldības 

budžets
10000 10000

Veclaicenes brīvdabas 

estrādei nomainīti grīdas 

dēļi

2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

3.17.6.
Jaunannas brīvdabas estrādes 

grīdas atjaunošana

 Pašvaldības 

budžets
10000 10000

Jaunannas brīvdabas 

estrādei nomainīti grīdas 

dēļi

2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.18. 

 3.18.1. 

Tehniskās dokumentācijas 

izstrāde un tehniskās 

dokumentācijas sagatavošana  

jumta nomaiņai, apkures, 

ventilācijas, elektrības, 

ugunsdrošības un apsardzes 

sistēmu pārbūvei skatuves 

daļai SKIIM centra “Dailes” 

ēkas piebūvē

Pašvaldības 

budžets
5000 5000

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija jumta 

nomaiņai, saules paneļu, 

ventilācijas, elektrības, 

ugunsdrošības un apsardzes 

sistēmu pārbūve skatuves 

daļai SKIIM centra "Dailes"  

ēkas piebūvē

2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta idejas - Kultūras namu infrastruktūras uzlabošana



 3.18.2. 
Māriņkalna tautas nama 

dūmeņa nomaiņa

Pašvaldības 

budžets
12000 12000 Veikta dūmeņa nomaiņa 2024 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.18.3. 

Māriņkalna tautas nama lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas 

izbūve 

Pašvaldības 

budžets
5000 5000

Izbūvēta lietus ūdens 

novadīšanas sistēma
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.18.4. 

Kvest (izlaušanās) istabu 

izveidošana Māriņkalna 

tautas namā

ELFLA/ 

LEADER, 

pašvaldības 

budžets

9800 9800

Izveidots jauns alternatīvs 

brīvā laika pavadīšanas 

veids 

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.18.5. 

Bijušās Zeltiņu skolas malkas 

šķūņa pārbūve par noliktavu 

vēstures krātuvei un tautas 

namam

Pašvaldības 

budžets
30000 30000

Pārbūvēts avārijas stāvoklī 

esošais malkas šķūnis, 

nojauktas 2 palīgēkas

2024 2027

Alūksnes 

novada pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.18.6. 

Skaidu jumta nomaiņa, grīdas 

segumu atjaunošana 

Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzejā

Pašvaldības 

budžets
18000 18000

Veikta grīdas seguma 

atjaunošana un nomainīts 

jumta segums

2022 2027
Alūksnes 

novada muzejs

 3.18.7. 

Muzeja ēkas Dravnieki  

pagraba remonts un ēkas 

“Līgotņi”  pārbūve un  

pielāgošana Jaunlaicenes 

muzeja vajadzībām 

Pašvaldības 

budžets
18000 18000

Veikts pagraba remonts, 

ēkas pārbūve, radot 

pielāgotas telpas muzeja 

vajadzībām

2022 2027
Jaunlaicenes 

muižas muzejs

 3.18.8. 
Annas kultūras nama telpu 

remonts

Pašvaldības 

budžets
20000 20000

Veikts kultūras nama 

saimniecības telpu, mazās 

zāles un aktiertelpu remonts

2022 2023

Alūksnes 

novada pagastu 

apvienības 

pārvalde



3.18.9.

Sporta, interešu izglītības un 

mūžizglītības centra “Dailes” 

ēkas, “Dailēs”, Jaunzemos, 

Ilzenes pagastā, 

zibeņaizsardzības izbūve.

Pašvaldības 

budžets
2399 2399

Izbūvēta  zibeņaizsardzība  

Sporta, interešu izglītības un 

mūžizglītības centra 

“Dailes” ēkā “Dailēs”

2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

3.18.10.

Veclaicenes pagasta vēstures 

ekspozīciju telpu atjaunošana 

un labiekārtošana 

Valsts 

kultūrkapitāla 

fonda projekti

LEADER

Pašvaldības 

budžets

20000 3000 17000

Veclaicenes pagasta lokāla 

stāsta un mantojuma 

saglabāšana un mūsdienīgas 

ekspozīcijas izveide, t.sk.  

reprezentācijas  telpu 

sakārtošana

2023 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.19. 

 3.19.1. 
Kūdupes kapsētas 

labiekārtošana

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets

20000 20000
Veikta labiekārtošana 

Kūdupes kapsētās 
2022 2027

Pagasti, P/A 

“Spodra”

 3.19.2. 
Ezeriņu kapsētas 

labiekārtošana

ES fondi, 

pašvaldības 

budžets

20000 20000
Veikta jumta nomaiņa 

kapličai Ezeriņu kapsētā 
2022 2027

Pagasti, P/A 

“Spodra”

 3.20. 

 3.20.1. 

Finansējums daudzdzīvokļu 

māju labiekārtošanai 

atbilstoši saistošajiem 

noteikumiem

Pašvaldības 

budžets
25000 25000

Labiekārtots1 daudzīvokļu 

māju pagalms ik gadu
2022 2027 Īpašumu nodaļa

 3.21. 

 3.21.1. 

Līdzfinansējums nekustamo 

īpašumu pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmai

Pašvaldības 

budžets
41250 41250

Līdzfinansēta 55 jaunu 

pieslēgumu izveide
2022 2027 Īpašumu nodaļa

 3.22. 

 3.22.1. 

Vides pieejamības 

uzlabošana Alsviķu pagasta 

pārvaldes ēkai  

Pašvaldības 

budžets
14000 14000

Uzlabota vides pieejamība  

klientiem ar funkcionāliem 

traucējumiem

2022 2024

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

Projekta idejas – Pašvaldības ēku pieejamības uzlabošana  

Projekta idejas – Kapsētu labiekārtošana

Projekta ideja – Daudzdzīvokļu māju labiekārtošana

Projekta ideja – Nodrošināt pieslēgšanās iespējas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām



 3.22.2. 

Tehniskās dokumentācijas 

sagatavošana Alsviķu pagasta 

pārvaldes ēkai

Pašvaldības 

budžets
1800 1800

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija
2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.22.3. 
Pieejamības uzlabošana 

Alsviķu kultūras nama ēkā

Pašvaldības 

budžets
12000 12000

Nomainītas āra ieejas 

rezerves durvis un atjaunoti 

pakāpieni

2022 2023

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.22.4. 

Vides pieejamības 

uzlabošana Māriņkalna tautas 

nama ēkai

Pašvaldības 

budžets
20000 20000

Veikts Māriņkalna tautas 

nama ārējo kāpņu remonts 

un  uzstādīts 1 mobilais 

pacēlājs

2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

 3.22.5. 

Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzejā uzlabota 

piekļuve ēkām personām ar 

kustību traucējumiem

Pašvaldības 

budžets
18000 18000

Veikta vides pieejamības 

uzlabošana muzeja ēkās
2022 2027

Alūksnes 

novada muzejs

 3.23. 

 3.23.1. 
Ūdens atdzelžošanas stacijas 

rekonstrukcija Māriņkalnā
SIA “Rūpe” 5000 5000 Uzlabota ūdensvada sistēma 2022 2022 SIA “Rūpe”

 3.24. 

 3.24.1. 

Ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu pārbūve pie Malienas 

ielas 1, Alūksnē

SIA “Rūpe” 10000 10000
Uzlabota ūdensvada un 

kanalizācijas sistēma
2022 2022 SIA “Rūpe”

 3.25. 

 3.25.1. 

Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu 

ielā un Skārņu ielā, Alūksnē 

(II kārta)

SIA “Rūpe” 12000 12000 Paplašināts ūdensvada tīkls 2022 2022 SIA “Rūpe”

 3.26. 

 3.26.1. 

Ūdensvada tīkla izbūve Purva 

ielā un Skārņu ielā, Alūksnē 

(III kārta)

SIA “Rūpe” 15000 15000 Paplašināts ūdensvada tīkls 2022 2023 SIA “Rūpe”

 3.27. 

Projekta ideja – Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Māriņkalnā

Projekta ideja – Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve pie Malienas ielas 1, Alūksnē

Projekta ideja – Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā (II kārta)

Projekta ideja – Ūdensvada tīkla izbūve Purva ielā un Skārņu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā (III kārta)

Projekta ideja – Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas ielā, posmā no Pils ielas līdz Vējakalna ielai, Alūksnē



 3.27.1. 

Ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu izbūve Siguldas ielā, 

posmā no Pils ielas līdz 

Vējakalna ielai, Alūksnē

SIA “Rūpe” 10000 10000
Paplašināts ūdensvada un 

kanalizācijas tīkls
2022 2022 SIA “Rūpe”

 3.28. 

 3.28.1. 

Kanalizācijas tīkla izbūve 

Ausekļa ielā, posmā no 

Helēnas ielas līdz Ausekļa 

ielai 11, Alūksnē

SIA “Rūpe” 9000 9000
Paplašināti kanalizācijas 

tīkli
2022 2023 SIA “Rūpe”

 3.29. 

 3.29.1. 

Alūksnes notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu gaisa 

pūtēja (kompresora) maiņa uz 

jaunu

SIA “Rūpe” 5500 5500
Kanalizācijas sistēmas 

uzlabošana 
2022 2022 SIA “Rūpe”

 3.30. 

 3.30.1. 
Ūdensvada tīkla pārbūve 

Melleņkalna ielā, Alūksnē
SIA “Rūpe” 25000 25000

Ūdensvada tīkla sistēmas 

uzlabošana
2022 2023 SIA “Rūpe”

 3.31. 

 3.31.1. 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Pededzes pagasta Pededzes 

ciemā

Projekti, 

pašvaldības 

budžets

120000
Sakārtota ūdensapgāde un 

kanalizācija
2022 2027

Alūksnes novada 

pagastu 

apvienības 

pārvalde

3.32. 

3.32.1.
Kultūras mantojuma tūrisms/ 

“Cultural Heritage Tourism”

EST-LAT 

sadarbības 

programma, 

pašvaldības 

finansējums

99450 19890 79560

Veikta malēniešu 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

izpēte. Izveidots 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

tūrisma piedāvājums 

“Malēniešu pasaule”.  

Izveidots vides objekts 

Jaunlaicenes muižas parka 

teritorijā.

2023 2026

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

TIC un Alūksnes 

novada muzejs, 

Alūksnes novada 

Kultūras centrs

26 17 71 00,89 7 33 65 93,84 13 46 16 25,00 0,00 8 20 38 82,05

Atbilstība ilgtermiņa mērķim - IAP.4. Efektīva publiskā pārvalde

Projekta ideja – Kanalizācijas tīkla izbūve Ausekļa ielā, posmā no Helēnas ielas līdz Ausekļa ielai 11, Alūksnē

Projekta ideja – Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gaisa pūtēja (kompresora) maiņa uz jaunu

Projekta ideja –  Ūdensvada tīkla pārbūve Melleņkalna ielā, Alūksnē

Projekta ideja –  Komunālo pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana Pededzes pagastā

VTP 3 KOPĀ:

Projekta ideja – Malēniešu kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, popularizēšana un tūrisma piedāvājuma paplašināšana



 4.1. 

 4.1.2. 

Izveidot novada (vietējas) 

nozīmes Valsts un pašvaldību 

klientu apkalpošanas centrus 

pagastos

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets

16500 4950 11550

Izveidoti 5  klientu 

apkalpošanas centri 

pagastos

2022 2027
Kanceleja, 

pagasti

 4.2. 

 4.2.1. 

Pašvaldības stipendiju 

piešķiršana speciālistu 

piesaistei Alūksnes novadā 

atbilstoši saistošajiem 

noteikumiem

Pašvaldības 

budžets
65664 65664 Atbalstīti 8 stipendiāti 2022 2027 Izpilddirektors

 4.2.2. 

Dzīvojamā fonda atjaunošana 

speciālistiem, kas strādās 

novadam aktuālās 

specialitātēs

Pašvaldības 

budžets
43681 43681 Atjaunoti dzīvokļi 2022 2027 Izpilddirektors

 4.2.3. 
Atbalsts papildu 

kvalifikācijas ieguvei

Pašvaldības 

budžets
75000 75000

Vismaz 50% darbiniekiem 

paaugstināta kompetence
2022 2027 Izpilddirektors

 4.3. 

 4.3.1. 

Atbalsts  sociālās jomas 

biedrībām, kuras apvieno 

personas ar veselības 

traucējumiem

Pašvaldības 

budžets
21 500 21 500 

Atbalstītas 10 biedrības 

gadā
2022 2027 Izpilddirektors

 4.3.2. 
Nodrošināt finansējumu 

jauniešu iniciatīvu projektiem

Pašvaldības 

budžets
9000 9000 Atbalstīti 6 projekti gadā 2022 2027

Plānošanas un 

attīstības nodaļa, 

Alūksnes Bērnu 

un jauniešu 

centrs

4.4. Projekta ideja –URBACT projekta realizācija

Projekta idejas - Atbalsts speciālistiem, kuri mācās un atgriežas strādāt novadam aktuālās specialitātēs

Projekta idejas – Atbalsts formālo sabiedrības grupu (nevalstisko organizāciju) un kopienu pašiniciatīvām

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

Projekta ideja – Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru izveide Alūksnes novada pagastos



 4.4.1. 
Mazo un vidējo pilsētu tīkla 

“RegrowTown” attīstība

URBACT III, 

pašvaldības 

budžets

50000 5000 43200 1800

Izplatīts tīkla un mazo 

pilsētu vārds Eiropā, veidota 

sadarbība ar citām mazajām 

pilsētām Eiropā, dalība 

starptautiska mēroga 

pasākumos

2022 2027
Plānošanas un 

attīstības nodaļa

259845 203295 43200 0 13350VTP 4 KOPĀ:


