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1. Pamatinformācija  
 

1.1. Alūksnes novada raksturojums  
 

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

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

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

Zeltiņu un Ziemera pagastiem. 

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

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

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

Alūksnes novadā, LV-4301. 

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

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

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

iedzīvotāji. 

 

 
1. attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Alūksnē un novadā 

2019. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

Alūksnes novada iedzīvotāju skaita izmaiņas 2017., 2018. un 2019. gadā salīdzinājumā 

ar pārējām 20 Latvijas reģionālās nozīmes centru pašvaldībām pēc Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (www.pmlp.gov.lv) datiem analizētas 2. attēlā, balstoties 

uz reģistra publiski pieejamiem datiem 2017., 2018., 2019. gada gada 1. janvārī. 
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2. attēls. Iedzīvotāju skaita salīdzinājums Latvijas reģionālās nozīmes attīstības centru 

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

 

1.2. Pašvaldības vadība, politiskā sistēma 
 

Alūksnes novada pašvaldība ir atvasināta publiska persona. Pašvaldība normatīvajos 

aktos noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā. 

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

noteikumiem Nr.343 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” pašvaldības lēmējvaras 
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funkcijas īsteno pašvaldības dome, kuras sastāvā ir 15 ievēlētie deputāti, tajā skaitā no 

deputātu vidus ievēlētais domes priekšsēdētājs un divi domes priekšsēdētāja vietnieki. 

 

Alūksnes novada domes deputātu sastāvs 2019. gadā  

 

Arturs DUKULIS Domes priekšsēdētājs, ievēlēts no politisko partiju apvienības “ZAĻO 

UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA” saraksta 

Dzintars ADLERS Domes priekšsēdētāja vietnieks, ievēlēts no politiskās partijas 

“VIENOTĪBA” saraksta 

Aivars FOMINS Domes priekšsēdētāja vietnieks, ievēlēts no VIDZEMES PARTIJAS, 

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBAS saraksta 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS ievēlēts no politiskās partijas “ALŪKSNE UN NOVADS – 

MŪSU ZEME” saraksta (partija likvidēta 20.01.2020.) 

Verners KALĒJS ievēlēts no VIDZEMES PARTIJAS, LATVIJAS REĢIONU 

APVIENĪBAS saraksta 

Viola Aija KAPARŠMITE ievēlēta no politisko partiju apvienības “ZAĻO UN 

ZEMNIEKU SAVIENĪBA” saraksta 

Maruta KAULIŅA ievēlēta no politiskās partijas “VIENOTĪBA” saraksta 

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

“TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” saraksta (pie frakcijām 

nepiederoša deputāte) 

Modris LAZDEKALNS ievēlēts no politisko partiju apvienības “ZAĻO UN ZEMNIEKU 

SAVIENĪBA” saraksta 

Ainars MELDERS ievēlēts no politiskās partijas “ALŪKSNE UN NOVADS – MŪSU 

ZEME” saraksta (partija likvidēta 20.01.2020.) 

Druvis MUCENIEKS ievēlēts no politisko partiju apvienības “ZAĻO UN ZEMNIEKU 

SAVIENĪBA” saraksta 

Laimonis SĪPOLS ievēlēts no VIDZEMES PARTIJAS, LATVIJAS REĢIONU 

APVIENĪBAS saraksta 

Askolds ZELMENIS ievēlēts no politiskās partijas “VIENOTĪBA” saraksta 

Jānis ZELTIŅŠ ievēlēts no politisko partiju apvienības “ZAĻO UN ZEMNIEKU 

SAVIENĪBA” saraksta 

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

“TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK” (pie frakcijām nepiederoša 

deputāte). 

 

2019. gadā Alūksnes novada domes pastāvīgās komitejas darbojās šādos sastāvos: 

 

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

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

LAZDEKALNS); 

 

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

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

MELDERS, Jānis ZELTIŅŠ); 

 

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

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

Jānis ZELTIŅŠ, Jana ZILKALNE). 
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2019. gadā notikušas: 

 

13 Finanšu komitejas sēdes (izskatīts 241 jautājums); 

12 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 87 jautājumi); 

8 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīts 71 jautājums); 

15 Domes sēdes (pieņemti 403 lēmumi). 

 

2019. gadā pieņemtie saistošie noteikumi: 

 

1) Nr.1/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos 

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

2) Nr.2/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā””; 

3) Nr.3/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un 

piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi””; 

4) Nr.4/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā””; 

5) Nr.5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Alūksnes novadā”; 

6) Nr.6/2019 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 

2015.-2027. gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā”; 

7) Nr.7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”; 

8) Nr.8/2019 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam””; 

9) Nr.9/2019 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam””; 

10) Nr.10/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā””; 

11) Nr.11/2019 “Par preču zīmes “Alūksne/Oluksna” lietošanu”; 

12) Nr.12/2019 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”; 

13) Nr.13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem un audžuģimenēm”; 

14) Nr.14/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā””; 

15) Nr.15/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā””; 

16) Nr.16/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 28. septembra 

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

kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi””; 

17) Nr.17/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu 

nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā””; 

18) Nr.18/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Alūksnes novadā””; 

19) Nr.19/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos 

noteikumos Nr. 9/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 

kārtība Alūksnes novada teritorijā””; 
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20) Nr.20/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2017 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un 

piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi””; 

21) Nr.21/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2011. gada 24. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 9/2011 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā””; 

22) Nr.22/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 27. septembra 

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

23) Nr.23/2019 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Alūksnes novadā”; 

24) Nr.24/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošajos 

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

25) Nr.25/2019 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam””; 

26) Nr.26/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2016. gada 24. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā””; 

27) Nr.27/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos 

noteikumos Nr. 12/2014 “Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu””; 

28) Nr.28/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos 

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

29) Nr.29/2019 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 7/2019 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. gadam””. 

 

1.3. Komisijas 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldībā darbojās šādas pastāvīgās komisijas: 

Administratīvā komisija, Alūksnes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotāciju no valsts budžeta līdzekļiem sadales komisija, Alūksnes novada vēlēšanu 

komisija, Alūksnes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija, Apstādījumu 

aizsardzības komisija, Dzīvokļu komisija, Ekspertu komisija, Iepirkumu komisija, Īpašumu 

atsavināšanas komisija, Licencēšanas komisija, Medību koordinācijas komisija, Pedagoģiski 

medicīniskā komisija, Stipendiju piešķiršanas komisija, Zemes lietu komisija. 

 

Administratīvā komisija 

 

2019. gadā komisijai notikušas 34 sēdes, kurās pieņemti lēmumi 241 administratīvo 

pārkāpumu lietā, no tiem: 

1) 44 lietās piemērots administratīvais sods – brīdinājums; 

2) 25 gadījumos pieņemti lēmumi izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā; 

3) izskatītas 25 lietas gadījumos par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu nepilngadīgajam, no kurām 2 lietās panākts mierizlīgums, 3 lietās lietvedība 

izbeigta un 20 lietās piemērots kāds no audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem; 

4) 147 administratīvo pārkāpumu lietās piemēroti naudas sodi. 

Četri komisijas pieņemtie lēmumi pārsūdzēti, 40 lietas nodotas piedziņai.  

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir dubultojies administratīvo pārkāpumu 

lietu skaits par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 

novērstu kūlas veidošanos – izskatītas 50 lietas, savukārt nedaudz samazinājies administratīvo 

pārkāpumu skaits par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos 

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

– 42 lietas. 
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Trešais lielākais administratīvo pārkāpumu skaits ir par bērna aprūpes pienākumu 

nepildīšanu – pārskata gadā tādas bijušas 36 lietas. Izskatītas 18 administratīvo pārkāpumu 

lietas par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 

17 administratīvo pārkāpumu lietas par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu 

neveikšanu, 9 administratīvo pārkāpumu lietas par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu 

pārkāpšanu. 

2019. gadā uz pusi mazāks nekā 2018. gadā bijis administratīvo pārkāpumu lietu skaits 

par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu – 9 lietas, tāpat uz pusi samazinājies 

administratīvo pārkāpumu skaits par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais - 6 lietas. Par 

nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā 

novešanu līdz dzēruma stāvoklim izskatītas 7 lietas.  

Pa 6 administratīvo pārkāpumu lietām izskatīts par dzīvesvietas nedeklarēšanu un par 

apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu, 4 administratīvo pārkāpumu lietas bijušas 

par Alūksnes novada saistošo noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu. 

Pa vienai vai divām administratīvo pārkāpumu lietām sastādīts par elektroenerģijas 

izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, sējumu nobradāšanu vai stādījumu bojāšanu, par 

kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, par elektronisko sakaru tīklu 

aizsardzības prasību pārkāpšanu un par bērna atstāšanu bez uzraudzības. 

 

Alūksnes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju no valsts 

budžeta līdzekļiem sadales komisija 

 

Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijai pārskata gadā notikušas 3 sēdes. 

Tajās izvērtētas 62 interešu izglītības programmas un sadalīta 301 mācību stunda no 

valsts mērķdotācijas, kā arī 19 interešu izglītības programmas un 121 stunda no pašvaldības 

finansējuma. 

 

Alūksnes novada vēlēšanu komisija 

 

Alūksnes novada vēlēšanu komisija 2019. gadā no 5. aprīļa līdz 24. maijam ir 

sasaukusi četras komisijas sēdes saistībā ar 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanu 

organizēšanas nodrošināšanu. 

Četrās komisijas sēdēs komisija pieņēmusi 7 lēmumus par šādiem darba kārtības 

jautājumiem: 

1) par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu (1 lēmums); 

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

3) par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu (2 lēmumi). 

 

Alūksnes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija 

 

 2019. gadā Alūksnes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sēdes nav 

notikušas. Pārskata periodā apkopota un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 

iesniegta informācija Alūksnes novada masveida evakuācijas plāna izstrādei. 

 

Apstādījumu aizsardzības komisija 

 

Pārskata gadā komisijai notikušas 17 sēdes, kurās pieņemti 42 lēmumi - 2 gadījumos 

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

23 lēmumi pieņemti par koku ciršanu Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā, 17 

lēmumi par koku ciršanu pārējā novada teritorijā. Saistībā ar būvprojektu realizāciju pieņemti 
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2 lēmumi. 5 gadījumos pieprasīts segt zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu 

saistībā ar koku ciršanu. 8 gadījumos pirms lēmuma pieņemšanas pieprasīts Dabas 

aizsardzības pārvaldes atzinums un 7 gadījumos – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 

atzinums par koku ciršanu.  

 

Dzīvokļu komisija  

 

2019. gadā komisijai notikušas 24 sēdes un tajās pieņemti 233 lēmumi, no kuriem: 

1) 102 lēmumi saistīti ar dzīvojamās telpas īres līgumiem, to pagarināšanu vai 

grozīšanu; 

2) 39 personas atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

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

saņemšanai. 11 personas no tām iekļautas palīdzības reģistrā pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas izīrēšanā pirmās kārtas personu grupā, 25 personas uzņemtas vispārējā 

kārtībā un 3 personas iekļautas palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas apmaiņai; 

3) 22 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas izīrēšanu; 

4) 21 lēmums pieņemts sociālo dzīvokļu jautājumos; 

5) 8 gadījumos atteikts atzīt personu par tiesīgu īrēt dzīvojamo telpu un/vai sniegt 

palīdzību; 

6) 34 personas izslēgtas no palīdzības reģistra; 

7) 3 personām sniegta atļauja deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

telpā; 

8) 4 gadījumos pieņemts lēmums par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu pašvaldībai 

piederošu dzīvojamo telpu.  

Pārskata periodā izstrādāti un apstiprināti grozījumi Alūksnes novada domes 

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

risināšanā Alūksnes novadā”.  

 

Ekspertu komisija 

 

2019. gadā notikusi viena Ekspertu komisijas sēde, kurā apstiprināta 2019. gada lietu 

nomenklatūra. 

 

Iepirkuma komisija 

 

2019. gadā notikušas 129 iepirkuma komisijas sēdes. Izsludināti 27 iepirkumi un 

iepirkuma procedūras, kā arī publicēts 1 iepriekšējais informatīvais paziņojums.  

Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā izsludināti 10 atklāti konkursi.  

Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktā kārtībā izsludināti: 

1) 6 iepirkumi būvdarbiem ar iepirkuma slieksni no 20 000 EUR līdz 170 000 EUR 

bez pievienotās vērtības nodokļa; 

2) 7 iepirkumi pakalpojumiem ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR 

bez pievienotās vērtības nodokļa; 

3) 4 piegādes līgumi ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

 Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2019. gadā noslēgti 44 līgumi par 

kopējo summu 4 514 327,68 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 
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Īpašumu atsavināšanas komisija 

 

Pārskata gadā mainījies Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvs. Komisijai notikusi 

31 sēde, pieņemti 85 lēmumi, no kuriem: 

1) 31 lēmums nosacītās cenas apstiprināšanai atsavināmajam nekustamajam 

īpašumam; 

2) 31 lēmums nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanai; 

3) 14 lēmumi izsoles rezultātu apstiprināšanai; 

4) 9 lēmumi pieņemti par īpašumu atsavināšanu. 

Īpašumu atsavināšanas komisijas veiktā darba rezultātā 2019. gadā noslēgti 26 pirkuma 

līgumi kopsummā par 102 089 EUR. 

 

Licencēšanas komisija 

 

2019. gadā notikušas 40 komisijas sēdes. Pamatojoties uz komisijas lēmumiem, 

izsniegtas: 

1) 128 atļaujas iebraukšanai ierobežotas satiksmes teritorijās - Pilssalā, Tempļakalna 

parkā un Muižas parkā; 

2) 708 atļaujas izbraukuma tirdzniecībai; 

3) 20 atļaujas pasākumu sarīkošanai publiskās vietās Alūksnes pilsētā; 

4) 5 speciālās atļaujas nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā Alūksnes novada 

ezeros; 

5) 1 licence interešu izglītības apmācības programmai. 

 

Medību koordinācijas komisija 

 

Pārskata periodā notikusi viena komisijas sēde. Tā kā ar Alūksnes novada domes 

2019. gada 31. oktobra sēdes lēmumu no jauna tika izveidota Medību koordinācijas komisija 

un apstiprināts tās sastāvs, šajā sēdē tika ievēlēts komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kā arī 

izskatīts komisijas nolikuma projekts un lemts par tā virzīšanu apstiprināšanai novada domes 

sēdē.  

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

 

 Pārskata gadā komisijai notikušas 11 sēdes. Kopumā pārskata gadā komisija izvērtējusi 

un konsultējusi 136 izglītojamos. 

Kopējais izglītojamo skaits, kuriem komisija izsniegusi atzinumu par veselības 

stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu īstenošanu 

2019. gadā bija 116. Tajā skaitā speciālās pirmsskolas izglītības programma noteikta 79 

bērniem, speciālās pamatizglītības programma noteikta 20 bērniem, mainīta speciālās 

pirmsskolas izglītības programma uz citu speciālās pirmsskolas izglītības programmu 3 

bērniem, mainīta speciālās pirmsskolas izglītības programma uz vispārējās pirmsskolas 

izglītības programmu 11 bērniem, vispārējās vidējās izglītības programma (ar atbalsta 

pasākumiem)  noteikta 1 bērnam, savukārt 2 gadījumos ieteikta ilgstoši un īslaicīgi slimojošo 

izglītojamo izglītošanās mājās. 

20 gadījumos komisija konsultējusi, bet atzinums par izglītības programmas īstenošanu 

nav izsniegts.  
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Stipendiju piešķiršanas komisija  

 

Pārskata gadā komisijas sēdes sasauktas 5 reizes. Komisijas sēdēs izskatīts jautājums 

par divu nozaru noteikšanu par atbalstāmajām jomam speciālistu piesaistei Alūksnes novadā 

2019. gadā: sociālā sfēra ar nepieciešamo speciālistu – sociālais darbinieks un zobārstniecība 

ar nepieciešamo speciālistu – zobārsts. Apstiprināts konkursa nolikums Alūksnes novada 

pašvaldības stipendiju piešķiršanas speciālistu piesaistei. Pieņemti lēmumi par Alūksnes 

novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu diviem medicīnas studiju rezidentiem. 

 

Zemes lietu komisija 

 

2019. gadā notikušas 29 sēdes, kurās kopā pieņemti 363 lēmumi, no kuriem: 

1) 92 lēmumi par īpašuma sastāva grozīšanu; 

2) 73 lēmumi par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei; 

3) 65 lēmumi par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu; 

4) 62 lēmumi par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 

5) 34 lēmumi par īpašuma nosaukuma/adreses maiņu, piešķiršanu, precizēšanu, 

likvidēšanu; 

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

7) 9 lēmumi par rezerves zemes fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai 

paredzētās zemes vienības piekritību pašvaldībai un nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda; 

8) 9 lēmumi par īpašumu apvienošanu; 

9) 2 gadījumos lemts par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu. 

 

1.4. Pašvaldības izpildinstitūcija  
 

Pašvaldības izpildinstitūcija sastāv no pašvaldības administrācijas un domes dibinātām 

iestādēm.  

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

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

apkalpošanu. Pārskata gadā tā sastāvēja no šādām nodaļām:  

1) Finanšu nodaļas;  

2) Grāmatvedības;  

3) Informācijas tehnoloģiju nodaļas;  

4) Īpašumu nodaļas;  

5) Juridiskās nodaļas;  

6) Kancelejas;  

7) Kultūras un sporta nodaļas;  

8) Plānošanas un attīstības nodaļas.  

 

Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības 

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

strādāja šādas pašvaldības iestādes:  

1) Alsviķu pagasta pārvalde;  

2) Annas pagasta pārvalde;  

3) Ilzenes pagasta pārvalde;  

4) Jaunalūksnes pagasta pārvalde;  

5) Jaunannas pagasta pārvalde;  

6) Jaunlaicenes pagasta pārvalde;  

7) Kalncempju pagasta pārvalde;  

8) Liepnas pagasta pārvalde;  

9) Malienas pagasta pārvalde;  

10) Mālupes pagasta pārvalde;  

11) Mārkalnes pagasta pārvalde;  

12) Pededzes pagasta pārvalde;  
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13) Veclaicenes pagasta pārvalde;  

14) Zeltiņu pagasta pārvalde;  

15) Ziemera pagasta pārvalde;  

16) Alūksnes Mākslas skola;  

17) Alūksnes Mūzikas skola;  

18) Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola;  

19) Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs;  

20) Alūksnes pilsētas sākumskola;  

21) Strautiņu pamatskola;  

23) Bejas pamatskola;  

24) Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola;  

26) Malienas pamatskola;  

27) Pededzes pamatskola;  

28) Ziemeru pamatskola;  

30) Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija;  

31) Alūksnes novada vidusskola;  

32) Liepnas vidusskola (līdz 31.08.2019.), 

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola (no 

01.09.2019.) 

33) Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde 

“Sprīdītis”;  

34) Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde 

“Pienenīte”;  

35) Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde 

“Cālis”;  

36) Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde 

“Saulīte”;  

37) Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Pūcīte”;  

38) Malienas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Mazputniņš”;  

39) Izglītības pārvalde;  

40) Alūksnes Kultūras centrs;  

41) Alūksnes pilsētas bibliotēka;  

42) Alūksnes muzejs;  

43) Jaunlaicenes muižas muzejs;  

44) Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 

Ates muzejs;  

45) Alūksnes novada Dzimtsarakstu 

nodaļa;  

47) Alūksnes novada pašvaldības policija;  

48) Alūksnes novada bāriņtiesa;  

49) Alūksnes Tūrisma informācijas centrs;  

51) Sociālo lietu pārvalde;  

52) Būvvalde;  

53) Alūksnes novada pašvaldības aģentūra 

“SPODRA”;  

54) Alūksnes novada pašvaldības aģentūra 

“ALJA”.  

Iestādes pārstāv pašvaldību to kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas saskaņā 

ar nolikumiem, kurus apstiprina dome. 

  

1.5. Pašvaldības darbības pilnveide 
 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijā, pagastu pārvaldēs, Alūksnes muzejā, 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā pārskata gadā tika veikts funkciju audits. Ņemot vērā tā 

rezultātus, Alūksnes novada dome 2019. gada 28. novembrī pieņēma lēmumu par pagastu 

pārvalžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu, saskaņā ar ko no 2020. gada 1. janvāra 

likvidēja virkni pagastu pārvalžu struktūrvienību, kā arī veica grozījumus domes lēmumā par 

pašvaldības amata vietām, līdz ar to no 2020. gada 1. janvāra ir izmaiņas amatu sarakstos 

pagastu pārvaldēs, pašvaldības administrācijā, kā arī atsevišķās pašvaldības iestādēs. 

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju vienuviet saņemt valsts iestāžu un pašvaldības 

sniegtos pakalpojumus, pārskata gada decembrī durvis vēris jaunais Alūksnes novada Valsts 

un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza 

ielā 11, Alūksnē. Ērtākai pakalpojumu saņemšanai ierīkota klientu plūsmas regulēšanas 

sistēma ar rindu mašīnu. Apmeklētājiem ir iespēja klientu apkalpošanas centra telpās tikties ar 

pašvaldības speciālistiem, lai risinātu interesējošos jautājumus. Klientu apkalpošanas centra 

izveide notikusi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējumu. 

No 2019. gada 1. septembra reorganizētā Liepnas vidusskola sākusi darbu kā Alekseja 

Grāvīša Liepnas pamatskola. 

Pārskata gada martā atklāta Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes jaunā 

struktūrvienība – sociālās aprūpes centrs “Pīlādži”. 
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Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3. panta 1. punktu un Valsts kontroles 

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

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

budžetiem”, izvērtējot vai Alūksnes novada pašvaldība, ieviešot publiskā sektora 

grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas kārtības maiņu, ievēro attiecināmos 

tiesību aktus. Revīzijas mērķis ir iegūt pārliecību, ka pašvaldība sasniedz šo izmaiņu plānotos 

rezultātus – gada pārskata kvalitātes uzlabošanos. Vienlaikus saskaņā ar Valsts kontroles 

stratēģiju un ikgadējo darbības plānu tika izvērtēti pašvaldības izmantotie informācijas 

tehnoloģiju resursi. 

 

1.6. Iesaiste tiesvedības procesos 
 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas pārziņā 2019. gadā 

bija 19 tiesu procesi, kuros bija iesaistīta pašvaldība. Tajā skaitā: 9 civillietās, 3 

administratīvajās lietās un 1 krimināllietā. 

Septiņās civillietās pašvaldība bija pieaicināta kā trešā persona, vienā – kā atbildētāja, 

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

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

Administratīvā procesa lietās pašvaldība bija atbildētājs. Visās no šīm lietām 

privātpersonu pieteikumi noraidīti. 

Savukārt kriminālprocesa kārtībā izskatāmā lieta vēl nav pabeigta un pašvaldība tajā ir 

iesaistīta kā civilprasītājs. 

 

1.7. Pašvaldības kapitāla vērtība 
 

Pašvaldība pārskata gadā bijusi kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās ar kapitāla 

vērtību:  

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

izmaiņām, salīdzinot ar 2018. gadu), pēc uzņēmuma darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība 

ir 2 881 029 EUR; 

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

pamatkapitāls 138 759 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2018. gadu), pēc uzņēmuma 

darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 0 EUR; 

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

3 866 468  EUR (pamatkapitāls palielinājās par 567 302 EUR, salīdzinot ar 2018. gadu), pēc 

uzņēmuma darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 3 554 856 EUR; 

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

vērtība 1 206 637 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2018. gadu), pēc uzņēmuma darbības 

rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 1 507 418 EUR. 
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3. attēls. Pašvaldības pamatkapitāla vērtības izmaiņas kapitālsabiedrībās 

 

Pārskata gadā pašvaldība bijusi kapitāldaļu turētāja šādās pārējās kapitālsabiedrībās:  

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

pamatkapitāla vērtība 300 EUR (2018. gadā – 300 EUR);  

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

200 032 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2018. gadu) pēc uzņēmuma darbības rezultātiem 

pašu kapitāla vērtība ir 132 393 EUR. Domē ir pieņemts lēmums par sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “AP Kaudzītes” kapitāldaļu atsavināšanu;  

3) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS 

APRŪPES CENTRS” – 681 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2018. gadu).  

 

Pašvaldība 2019. gadā bijusi dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1) biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”; 

2) biedrībā “Latvijas pašvaldību mācību centrs”; 

3) biedrībā “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”; 

4) biedrībā “Latvijas piļu un muižu asociācija”; 

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

6) nodibinājumā “Vidzemes tūrisma asociācija”; 

7) biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”; 

8) biedrībā “Latvijas futbola federācija”; 

9) biedrībā “Latvijas vieglatlētikas savienība”; 

10) Latvijas muzeju biedrībā; 

11) Latvijas Skolu sporta federācijā; 

12) biedrībā “Latvijas basketbola savienība”; 

13) Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā; 

14) biedrībā “Latvijas Džudo federācija”; 

15) Lauku bibliotēku atbalsta biedrībā; 

16) Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālā biedrībā; 

17) biedrībā “Latvijas mazpulki”; 

18) Latvijas Būvinženieru savienībā”; 

19) Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomē; 

20) Latvijas Tautas Sporta Asociācijā; 

21) biedrībā “Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija”; 

22) biedrībā “Latvijas Klavieru skolotāju asociācija”; 

23) biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”. 
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2. Alūksnes novada pašvaldības finanšu darbības pārskats 
 

 Alūksnes novada pašvaldības budžets 2019. gadam apstiprināts 2019. gada 25. aprīlī ar 

Alūksnes novada domes lēmumu Nr.120 kā saistošie noteikumi Nr.7/2019. Pašvaldības 

budžets apstiprināts 22 kalendāra dienas pēc likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” 

pieņemšanas Saeimā. 

Pārskata gadā minētajos saistošajos noteikumos izdarīti vairāki grozījumi: 

1) 30.05.2019. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.177, protokols Nr.5, 39. punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.8/2019; 

2) 27.06.2019. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.205, protokols Nr.6, 24. punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.9/2019; 

3) 31.10.2019. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.327, protokols Nr.12, 39. punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.25/2019; 

4) 18.12.2019. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.400, protokols Nr.15, 17. punkts 

– Saistošie noteikumi Nr.29/2019. 

  

2.1. Pamatbudžets 
 

2.1.1. Ieņēmumu daļa  
  

2019. gada precizētie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 21 894 554 EUR apmērā, 

faktiski ieņēmumi izpildīti 23 417 391 EUR apjomā jeb 106,96% no plānotajiem 

ieņēmumiem. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums gada sākumā 

3 700 883 EUR apmērā. Gada laikā tika saņemti aizņēmumi no Valsts kases dažādu projektu 

finansējumam 5 266 991 EUR apmērā. 

 

1. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gada ieņēmumu izpilde (EUR, %)* 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2019. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2019. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 8 105 227 8 933 978 110,22 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 7 100 471 7 862 605 110,73 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 938 131 1 002 728 106,89 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 708 746 765 811 108,05 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 

būvēm) 170 051 171 999 101,15 

4.1.3.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

mājokļiem) 59 334 64 918 109,41 

5.0.0.0. 

Nodokļi atsevišķām precēm un 

pakalpojumu veidiem 66 625 68 645 103,03 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 66 625 68 645 103,03 

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 273 951 343 285 125,31 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 10 315 11 044 107,07 
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9.0.0.0. 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 22 834 26 845 117,57 

9.4.0.0. 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 10 548 13 118 124,36 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 12 286 13 727 111,73 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 13 667 16 739 122,48 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 60 778 68 643 112,94 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 166 357 220 014 132,25 

  
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 

KOPĀ 12 434 943 12 512 957 100,63 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atsavināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 8 352 9 041 108,25 

18.6.0.0. 

Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 12 426 591 12 503 916 100,62 

  
PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI KOPĀ 153 106 584 099 381,50 

19.1.0.0. 

Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp 

vienas pašvaldības budžeta veidiem 0 411 566 0,00 

19.2.0.0. 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 153 106 172 533 112,69 

  
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 

KOPĀ 927 327 1 043 072 112,48 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 891 040 996 034 111,78 

21.4.0.0. 

Pārējie iepriekš neklasificēti pašu 

ieņēmumi 36 287 47 038 129,63 

  KOPĀ 21 894 554 23 417 391 106,96 

  Atlikums gada sākumā 3 700 883 3 700 883 100,00 

  Saņemti aizdevumi no Valsts Kases 5 276 233 5 266 991 99,82 

  PAVISAM KOPĀ 30 871 670 32 385 265 104,90 

 

*2019. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 

  

Pēc 1. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumi 

bez atlikuma un Valsts kases aizdevuma līdzekļiem ir izpildīti. Pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 12. pantu un Pārejas noteikumu 4. punktu, 2019. gada 31. decembrī no 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta uz pamatbudžetu transfertu veidā tika 
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pārskaitīti autoceļu (ielu) fonda un dabas resursu nodokļa līdzekļu atlikumi 411 566 EUR 

apmērā. 

4. attēlā atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu 

izpildes struktūra. 

 
 

4. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gada ieņēmumu izpildes struktūra 

 

 Pēc 4. attēlā atspoguļotajiem datiem secināms, ka starp ieņēmumu avotiem lielākais 

īpatsvars ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 38,61% no kopējiem ieņēmumiem. To 

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

apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts 

līdzfinansējums projektu īstenošanai. Nākošie pēc īpatsvara ir nodokļu ieņēmumi – 27,59% no 

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

nodoklis par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem un azartspēļu nodoklis (5. attēls). 

Nodokļu 

ieņēmumi 

27,59% 

Nenodokļu 

ieņēmumi 

1,06% 

Budžeta iestāžu 

ieņēmumi 

3,22% Valsts budžeta 

transferti, kopā 

38,61% 

No valsts budžeta 

daļēji finansēto 

atvasināto 

publisko personu 

un budžeta 

nefinansēto 

iestāžu transferti 

0,03% 

Pašvaldību  

budžetu transferti 

1,80% 

Naudas līdzekļu 

atlikums gada 

sākumā 

11,43% 

Saņemtie 

aizdevuma 

līdzekļi no Valsts 

kases 

16,26% 



19 
 

 
5. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu 2018. un 2019. gada 

izpildes un 2020. gada plāna struktūra 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu ieņēmumu izpilde un 

2020. gada ieņēmumu plāns ir apkopoti 2. tabulā. 

2. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 2018. un 2019. gada 

izpilde un 2020. gada plāns (EUR) 

Rādītājs 

Budžeta izpilde Plāns 

2018. gads 2019. gads 2020. gads 

Nodokļu ieņēmumi kopā 8 264 555 8 933 978 7 602 235 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 425 144 343 285 156 472 

Valsts budžeta transferti kopā 12 051 252 12 512 957 9 424 886 

Pašvaldību budžetu transferti kopā  147 883 584 099 153 799 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā 1 004 664 1 043 072 883 654 

KOPĀ 21 893 498 23 417 391 18 221 046 

Atlikums perioda sākumā 3 363 824 3 700 883 5 168 558 

Valsts Kases aizdevums  6 220 533 5 266 991 1 684 471 

PAVISAM KOPĀ 31 477 855 32 385 265 25 074 075 

 

Pēc 2. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir palielinājušies gandrīz visos 

ieņēmumu veidos. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 

atspoguļots 3. tabulā. 

  

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000

2018. gads (izpilde)

2019. gads (izpilde)

2020. gads (plāns)

2018. gads

(izpilde)

2019. gads

(izpilde)
2020. gads (plāns)

Iedzīvotāju ienākuma

nodoklis
7222125 7862605 6840201

Nekustamā īpašuma

nodoklis par zemi
742860 765811 588974

Nekustamā īpašuma

nodoklis par ēkām un

būvēm
164405 171999 122668

Nekustamā īpašuma

nodoklis par mājokļiem
69752 64918 47061

Azartspēļu nodoklis 65413 68645 3331
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3. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 2009.-

2019. gados (EUR, %) 

Gads 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma 

gada sākumā un 

aizņēmumiem), 

LVL 

Gada ieņēmumi 

(bez atlikuma 

gada sākumā un 

aizņēmumiem), 

EUR 

Bāzes pieaugums 

(pret 2009. gadu) 

Ķēdes pieaugums 

(pret iepriekšējo 

periodu) 

EUR % EUR % 

2009 11 276 387 16 044 853 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Analizējot tabulā apkopoto informāciju, secināms, ka 2019. gadā novērojams gada 

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

Savienības struktūrfondu projektu īstenošanu šajā periodā. 

Apstiprinot 2019. gada sākotnējo budžetu, plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas 

līdzekļu atlikums 2019. gada sākumā 3 700 883 EUR apmērā, tajā skaitā šādu mērķu 

realizācijai: 

1) valsts mērķdotācija izglītības pasākumiem (speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes, grupas, internātskola) 11 321 EUR; 

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

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 19 236 EUR; 

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

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 2 198 EUR; 

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

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 853 EUR; 

5) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu īstenošanai 

29 496 EUR; 

6) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Aizsargājamo ainavu 

apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un 

pieejamības nodrošināšanai” īstenošanai 149 271 EUR; 

7) ERAF projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanai 201 119 EUR; 

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

459 566 EUR; 

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

profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai 30 634 EUR; 

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

21 892 EUR; 
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11) ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

īstenošanai 10 000 EUR; 

12) ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

149 589 EUR; 

13) speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu, pirmsskolas izglītības grupu 

bērnu ar speciālām vajadzībām, speciālo izglītības klašu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšanas atmaksai 50 000 EUR; 

14) Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Drusku pilskalna takas pieejamības 

nodrošināšana” īstenošanai 13 000 EUR; 

15) Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei 45 214 EUR; 

16) Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” izveidei 108 766 EUR; 

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

18) ESF projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” īstenošanai 28 766 EUR; 

19) ESF projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanai 8 000 EUR; 

20) EST-LAT sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” 

īstenošanai 24 529 EUR; 

21) EST-LAT sadarbības programmas projekta “Zaļie dzelzceļi” īstenošanai 

17 976 EUR; 

22) līdzfinansējuma nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas sistēmai (2018. gadā noslēgtie līgumi ar izpildes termiņu 2019. gadā) 

nodrošināšanai 16 900 EUR; 

23) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirta balva konkursā 

“Ģimenei draudzīga pašvaldība 2018” 4 000 EUR; 

24) kases apgrozāmajiem līdzekļiem 85 000 EUR; 

25) citiem projektiem, mērķiem un aktivitātēm 2 202 557 EUR. 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā saņemtās mērķdotācijas apkopotas 

4. tabulā. 

4. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta mērķdotāciju ieņēmumi (EUR) 

Mērķdotācijas veids Saņemts 

2017. gadā 

Saņemts 

2018. gadā 

Saņemts 

2019. gadā 

Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo 

bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

(VSAOI) 

230 560 267 878 298 390 

Mērķdotācija interešu izglītības 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

108 070 111 449 111 289 

Mērķdotācija pamata un 

vispārizglītojošo skolu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI  

2 120 232 2 022 573 2 004 409 

Mērķdotācija speciālās izglītības 

iestāžu uzturēšanai/ speciālās izglītības 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

717 205 388 902 217 445 

Mērķdotācija 1.-4. klašu skolēnu 

ēdināšanas nodrošināšanai  

141 544 131 952 119 208 

Mērķdotācija profesionālās ievirzes 

sporta skolu pedagogu darba samaksai 

un VSAOI  

123 806 122 599 139 855 
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Mērķdotācija mūzikas un mākslas 

profesionālās ievirzes skolu pedagogu 

darba samaksai un VSAOI  

444 114 397 810 373 561 

Valsts finansējums ģimnāzijai  5 153 6 796 3 596 

Valsts mērķdotācija mācību literatūras 

iegādei  

33 337 32 554 31 696 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējums projektiem 

0 67 961 8 149 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  

88 066 0 

 

1 710 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

finansējums Jaunatnes politikas valsts 

programmai un citiem projektiem  

3 299 6 933 

 

1 142 

 

Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu 

vadītāju atalgojumam un VSAOI  

13 794 17 802 17 618 

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti  

74 291 18 049 12 018 

Kultūras ministrijas finansējums 

projektiem 

500 11 405 19 385 

Zivju fonda finansējums projektiem 0 0 10 896 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums 

(Latvijas vides aizsardzības fonda 

saistību pārņēmējs) 

0 0 128 751 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums valsts 

un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra uzturēšanai  

0 0 9 660 

 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas finansējums ES 

projektiem  

238 729 157 835 165 959 

 

ELFLA finansējums  506 891 587 223 719 789 

ERAF finansējums (ES daļa)  1 653 097 0 0 

ERAF finansējums (Valsts daļa)  63 115 0 0 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras projektu finansējums  

13 748 2 344 6 485 

 

Programmas “Comenius” finansējums 0 7 326 0 

Lauku atbalsta dienesta platību 

maksājumi  

431 0 411 

Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas finansējums 

projektiem 

1 500 

 

0 0 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

finansējums projektiem 

119 409 127 264 124 922 
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Valsts izglītības attīstības aģentūras 

finansējums projektiem 

43 498 338 866 

 

75 315 

Nacionālā veselības dienesta 

finansējums feldšeru un vecmāšu 

punktiem  

44 798 50 185 46 833 

Finansējums sociālās aprūpes centru 

iemītnieku uzturēšanai  

8 540 8 540 10 440 

Valsts Kultūrkapitāla fonda 

finansējums projektiem  

8 520 

 

6 959 4 263 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas 

fonda dotācija 

3 546 054 3 560 801 4 410 619 

Labklājības ministrijas finansējums 2 984 91 438 81 866 

Latvijas Nacionālā kultūras centra 

projektiem 

0 0 11 000 

Aizsardzības ministrijas finansējums 34 053 250 000 150 000 

Vidzemes plānošanas reģiona 

finansējums projektiem 

600 12 838 9 041 

Satiksmes ministrijas finansējums 304 732 515 000 436 000 

EST-LAT-RUS finansējums 

projektiem 

2 662 

 

0 0 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

finansējums ES projektiem 

1 111 449 2 589 884 2 561 957 

Centrālā vēlēšanu komisija (Saeimas 

vēlēšanas/Eiropas parlamenta 

vēlēšanas) 

0 43 641 40 602 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

(Dziesmu un deju svētki) 

0 25 081 0 

Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras finansējums 

2 155 0 1 497 

Valsts izglītības satura centra 

finansējums ES projektiem 

25 364 39 115 63 459 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

finansējums 

0 

 

32 249 83 721 

Kopā  11 836 300 12 051 252 12 512 957 

 

 2019. gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus 

5 266 991 EUR apmērā, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos projektus un 

Pleskavas ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā 1. kārtas infrastruktūras investīciju projektu.  
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6. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2018. un 2019. gadā saņemtie un 2020. gadā plānotie 

aizdevumi (EUR) 
 

 Pēc 6. attēlā apkopotajiem datiem secināms, ka 2019. gadā samazinājās aizdevuma 

līdzekļu apjoms, jo Finanšu ministrija ierobežoja pašvaldību aizņēmumu iespējas, liedzot 

saņemt aizdevumus pārējo investīciju projektu īstenošanai. Tā rezultātā Pašvaldību aizdevumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē netika izskatīti lūgumi par aizdevumu 

piešķiršanu šādiem projektiem: 

1) ceļu infrastruktūras projekta “Dzirnavu tilta, ceļa posma Jaunanna-Eizentāle, 

Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, atjaunošana” īstenošanai 109 907,62 EUR apmērā (tiks 

īstenots 2020. gadā); 

2) valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta “Izglītības un sporta centra 

izveide” – būvprojekta izstrādei 403 965,90 EUR apmērā (tika īstenots, pārkārtojot 2019. gada 

budžetu); 

3) pašvaldības infrastruktūras investīciju projekta “Veselības veicināšanas 

pakalpojumu centra izveide” – būvprojekta izstrādei 96 104,00 EUR apmērā (tika īstenots, 

pārkārtojot 2019. gada budžetu). 

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

apkopoti 5. tabulā. 

5. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2018. un 2019. gadā saņemtie un 2020. gadā plānotie 

aizdevumi (EUR) 

Mērķis 

Saņemts 

2018. gadā 

Saņemts 

2019. gadā 

Plānots 

saņemt 

2020. gadā 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mācību 

vides uzlabošanas būvprojekta izstrāde 124 494 0 0 

Alūksnes novada pašvaldības ceļu infrastruktūras 

(Ojāra Vācieša un Dārza ielas pārbūve) projekts 177 713 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Rūķīši-

Gribažas pārbūves 1. kārta”” 99 748 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas-

Laimiņas” pārbūve” 154 775 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi-

Tortūži-Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene-

Dauguļi-Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve 

Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” 165 606 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu “Tomsona 

pagrieziens-Sebežnieki”, “Brenci-Sakvārne” un 159 903 0 0 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

2018. gads 2019. gads 2020. gads

6220533 

5266991 

1684471 
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“P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, 

Alūksnes novadā” 

ELFLA projekts “Alūksnes novada pašvaldības 

autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve” 136 579 43 543 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Indrāni-

Blūmji-Gailīši”, “Rijukalns-Vengerski” un 

“Ziemeri-Murati” pārbūve Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā” 158 945 100 703 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Dzintari-

Cīņa” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes 

novadā” 174 233 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-

Gotlupi-Nāzupi” 1. kārtas pārbūve” (Kalncempju 

pagasts) 57 529 66 959 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu “Liepiņi-

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

Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes 

novadā” 151 542 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu 

Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas” posma 

“Mežamuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve” 

(Mārkalnes pagasts) 0 163 864 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” 0 0 8 553 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 

atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” 0 0 18 210 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 43468:03 

atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju 

pagastā” 0 0 19 515 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 

atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā 0 0 45 246 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424961:03 

atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā 0 0 61 674 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 

atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” 0 0 49 502 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526271:30 

un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada 

Zeltiņu pagastā” 0 0 35 618 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 

atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” 0 0 17 571 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 0 0 5 993 
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koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 

atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā” 0 0 5 787 

Investīciju projekts sadarbībā ar Satiksmes 

ministriju “Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnes 

novadā (2. kārta)” 364 855 0 0 

ERAF projekts “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās 

apbūves attīstības 2. kārta” 333 912 1 374 261 0 

Būvprojekta izstrāde objektam “Alūksnes novada 

administratīvās ēkas atjaunošana Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā” 20 107 0 0 

Ceļu infrastruktūras investīciju projekts 

“Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes 

novadā (1. kārta)” 0 442 920 0 

ERAF projekts “Infrastruktūras uzlabošana 

industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novadā 

Jaunlaicenes ciemā” 98 332 0 0 

ERAF projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus 

“Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības 

nodrošināšanai” 737 706 0 0 

Kohēzijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Alūksnē, 3. kārta” 

(pamatkapitāla palielināšana SIA “RŪPE”) 343 256 567 302 0 

ERAF projekts “Alūksnes novada administratīvās 

ēkas atjaunošana Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā” 169 745 2 182 123 0 

Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve 292 297 0 0 

Alūksnes Jaunās pils būvprojekta izstrāde 39 231 0 0 

Alūksnes muižas parka objektu atjaunošana un 

restaurācija 144 128 0 0 

LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas 

projekts “630 verstis pilnas sajūtām” 0 16 383 198 405 

ERAF projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 551 410 308 933 0 

Izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju 

projekts “Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes 

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

ERAF projekts “Uzlabot vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vidi” (Alūksnes novada 

vidusskola) 360 215 0 0 

ERAF projekts “Uzlabot vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vidi” (Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija) 0 0 1 218 397 

Sociālās aizsardzības iestāžu infrastruktūras 

investīciju projekts “Nekustamā īpašuma Uzvaras 

ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā iegāde” 130 000 0 0 
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Sociālās aizsardzības iestāžu infrastruktūras 

investīciju projekts “Sociālās aprūpes centra 

“Pīlādži” izveide” 796 545 0 0 

KOPĀ  6 220 533 5 266 991 1 684 471 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2019. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa Eiropas 

Savienības struktūrfondiem un citiem mērķiem atspoguļots 7. attēlā. 

 
 

7. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2019. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa Eiropas 

Savienības struktūrfondiem un citiem mērķiem 

  

Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumiem ERAF projektu īstenošanai, 

kas ir 84,16% no saņemto aizdevumu kopsummas. Aizdevums Pleskavas ielas Alūksnē, 

Alūksnes novadā 1. kārtas būvdarbiem veido 8,41% no saņemto aizdevumu kopsummas. 

ELFLA projektu īstenošanai saņemto aizdevumu īpatsvars veido 7,12% no saņemto 

aizdevumu kopsummas.  

 

2.1.2. Izdevumu daļa 
 

 2019. gada Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālām 

kategorijām tika plānoti 28 023 820 EUR apmērā, faktiski izdevumi izpildīti 24 369 271 EUR 

apmērā jeb 86,96%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai pārskata gadā izlietoti 

2 280 134 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālām kategorijām apkopota 6. tabulā. 

 

6. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2019. gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām (EUR, % pret plānu)* 

Valdības funkcija 

Plāns 

2019. gadam  

Izpilde 

31.12.2019. %  

Vispārējie valdības dienesti 2 257 026 2 016 349 89,34 

Ielu infrastruktūras 
projekti 

8,41% 

LAT-RUS 

programmas 

projekti 

0,31% 

ELFLA projekti 

(ceļu 

infrastruktūra 
pagastu teritorijās) 

7,12% 

ERAF projekti 

84,16% 
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Sabiedriskā kārtība un drošība 125 526 107 824 85,90 

Ekonomiskā darbība 5 283 459 4 785 768 90,58 

Vides aizsardzība 213 386 203 408 95,32 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 4 364 297 3 282 999 75,22 

Veselība 263 528 230 955 87,64 

Atpūta, kultūra un reliģija 3 161 522 2 943 970 93,12 

Izglītība 10 072 490 8 808 344 87,45 

Sociālā aizsardzība 2 282 586 1 989 654 87,17 

Kopā  28 023 820 24 369 271 86,96 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 2 280 548 2 280 134 99,98 

Ieguldījums pamatkapitālā 567 302 567 302 100,00 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums 2019. gada beigās) 0 5 168 558 0 

 

*2019. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 

 

Pēc 6. tabulā apkopotajiem datiem secināms, ka pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

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

Pamatbudžeta izdevumu galvenais virziens ir izglītība. Izdevumi izglītībai 2019. gadā 

veidoja 8 808 344 EUR jeb 32,36% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Otrā pēc 

finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 2019. gadā ir ekonomiskā 

darbība, kuras izdevumi bija 4 785 768 EUR jeb 17,58% no pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumiem. Trešā pēc finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 

2019. gadā ir pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kuras izdevumi sasniedza 

3 282 999 EUR jeb 12,06% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Tādu funkcionālo 

kategoriju kā ekonomiskā darbība un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

izvirzīšana izdevumu līderos saistīta ar Eiropas Savienības un pašvaldības infrastruktūras 

projektu īstenošanu. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām 

kategorijām un finansēšanas (bez līdzekļu atlikuma gada beigās) atspoguļota 8. attēlā.  
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8. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc funkcionālām kategorijām un finansēšanas, bez līdzekļu atlikuma gada beigās 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 2020. gada 

izdevumu plāns ir apkopoti 7. tabulā. 

 

7. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. un 2019. gada izdevumu 

izpilde un 2020. gada plāns (EUR) 

Valdības funkcija 

Budžeta izpilde Plāns 

2020. gadam 2018. gads 2019. gads 

Vispārējie valdības dienesti 2 011 078 2 016 349 2 283 858 

Sabiedriskā kārtība un drošība 105 157 107 824 123 865 

Ekonomiskā darbība 4 007 495 4 785 768 2 567 262 

Vides aizsardzība 1 122 914 203 408 84 980 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2 353 079 3 282 999 3 114 008 

Veselība 92 236 230 955 220 463 

Atpūta, kultūra un reliģija 3 930 715 2 943 970 2 384 989 

Izglītība 9 285 492 8 808 344 9 927 284 

Sociālā aizsardzība 2 654 705 1 989 654 2 382 895 

Vispārējie valdības 

dienesti 

7,41% Sabiedriskā kārtība 

un drošība 

0,40% 

Ekonomiskā 

darbība 

17,58% 

Vides aizsardzība 

0,75% 

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

12,06% 

Veselība 

0,85% 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 

10,82% 

Izglītība 

32,36% 

Sociālā aizsardzība 

7,31% 

Aizdevumu 

pamatsummu 

atmaksa 

8,38% 

Ieguldījums 

pamatkapitālā 

2,08% 
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KOPĀ 25 562 871 24 369 271 23 089 604 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1 870 846 2 280 134 1 834 471 

Ieguldījums pamatkapitālā 343 256 567 302 0 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums perioda beigās) 3 700 882 5 168 558 150 000 

PAVISAM KOPĀ 31 477 855 32 385 265 25 074 075 

  

 Pēc 7. tabulā apkopotajiem datiem secināms, ka 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā, vērtējot pēc funkcionālajām 

kategorijām un finansēšanas, pieauguma nebija tādās funkcionālajās kategorijās kā vides 

aizsardzība, atpūta, kultūra un reliģija, izglītība un sociālā aizsardzība, kas skaidrojams ar 

Eiropas Savienības projektu un investīciju projektu īstenošanu 2018. gadā.  

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 8. tabulā. 

8. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu)  

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

2019. gada 

plāns 

2019. gada 

izpilde 

% pret 

kopsummu 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 17 544 026 15 898 877 90,62 

Atalgojums 8 522 317 8 088 869 94,91 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

un sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 2 346 895 2 151 731 91,68 

Komandējumi 76 413 51 910 67,93 

Pakalpojumi 3 018 251 2 499 621 82,82 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 972 323 1 698 993 86,14 

Izdevumi periodikas iegādei 16 267 15 184 93,34 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 22 551 16 021 71,04 

Procentu izdevumi 5 213 4 221 80,97 

Subsīdijas un dotācijas 231 759 216 298 93,33 

Sociālie pabalsti 671 310 565 963 84,31 

Pašvaldību budžeta transferti 583 110 512 449 87,88 

Starptautiskā sadarbība 77 617 77 617 100,00 

Pamatkapitāla veidošana 10 479 794 8 470 394 80,83 

KOPĀ  28 023 820 24 369 271 86,96 

   

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc ekonomiskās klasifikācijas apkopota 9. attēlā. 
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9. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu pēc 

ekonomiskās klasifikācijas izpildes struktūra 

 

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

pozīcijā “Pamatlīdzekļu veidošana” 34,76% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc 

izdevumu īpatsvara ir atalgojums – 33,19% no izdevumu kopsummas.  

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 2020. gada 

plāns apkopots 9. tabulā. 

9. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. un 2019. gada izdevumu 

izpilde un 2020. gada plāns (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2020. gadam 2018. gads 2019. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 15 264 021 15 898 877 17 189 594 

Atalgojums 8 003 584 8 088 869 7 826 046 

Atalgojums;  

8 08 88 69 EUR; 

33,19% 

Komandējumi;  

5 19 10 EUR; 0% 

Valsts sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

un sociālā rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas;  

2 15 17 31 EUR; 

9% 

Izdevumi 

periodikas iegādei;  

1 51 84 EUR; 

0,06% 

Pakalpojumi; 

2 49 96 21 EUR; 

10% Krājumi, materiāli, 
energoresursi, 

preces un 

inventārs, ko 

neuzskaita kodā 

5000;  

1 69 89 93 EUR; 

6,97% 

Budžeta iestāžu 

nodokļu 

maksājumi; 
1 60 21 EUR; 

0,07% 

Sociālie pabalsti;  

56 59 63 EUR; 

2,32% 

Pamatlīdzekļu 

veidošana;  

8 47 03 94 EUR; 

34,76% 

Procentu 

izdevumi;  

42 21 EUR; 0,02% 

Subsīdijas un 
dotācijas; 

21 62 98 EUR; 

0,89% 

Pašvaldību 

budžeta transferti; 

51 24 49 EUR; 

2,10% Starptautiskā 

sadarbība; 

7 76 17 EUR; 

0,32% 
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VSAOI un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 2 202 979 2 151 731 2 051 709 

Komandējumi 42 410 51 910 80 479 

Pakalpojumi 2 482 727 2 499 621 4 206 035 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 527 050 1 698 993 1 839 973 

Periodikas iegāde 15 344 15 184 15 645 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 26 770 16 021 24 364 

Procentu izdevumi 953 4 221 0 

Subsīdijas un dotācijas 68 542 216 298 45 245 

Sociālie pabalsti 596 393 565 963 701 172 

Pašvaldību budžeta transferti 297 269 512 449 398 926 

Starptautiskā sadarbība 0 77 617 0 

Pamatkapitāla veidošana 9 676 797 8 470 394 5 900 010 

Kapitālo izdevumu transferti 622 053 0 0 

KOPĀ  25 562 871 24 369 271 23 089 604 

 

 Pēc 9. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, 

kopumā izdevumi ir samazinājušies un to ietekmēja Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 

īstenošana 2018. gadā, kas pēc ekonomiskās klasifikācijas iekļauta pamatlīdzekļu veidošanā 

un kapitālo izdevumu transfertos. 

 

 

2.1.3. Aizņēmumi un galvojumi 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 

2 280 134 EUR apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo 

gadu un 2020. gadam plānoto atspoguļots 10. attēlā. 

 
10. attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2018.-

2020. gados, EUR 
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 2019. gada aizņēmumu pamatsummu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

atspoguļota 11. attēlā. 

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

finansēšanas avota 

 

 Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 10. tabulā. 

10. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2019. gada beigās (EUR) 

Mērķis 

A
tm

ak
sa

s 
te

rm
iņ

š 

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Parāds 

pārskata 

gada 

sākumā 

S
am

az
in

āj
u
m

s 
(-

) 

Parāds 

pārskata 

perioda 

beigās 

Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta (KPFI) projekts 

“Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Jaunannas 

Mūzikas un mākslas 

pamatskolā” 

2
0
.0

3
.2

0
2
1
 

279 551 63 144 -28 064 35 080 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

22 807 15 216 -2 536 12 680 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta Strautiņu 

ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”  

2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

74 997 52 500 -7 500 45 000 

Atmaksa, 

saņemot ES 

finansējumu par 

projektu 

īstenošanu;  

787 658 EUR; 

34,54% 

Atmaksa saskaņā 

ar noslēgto 

līgumu 

nosacījumiem;  

1 492 476 EUR; 

65,46% 



34 
 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Ieviņas-Laimiņas” pārbūve”  

2
0
.1

2
.2

0
2
1

 

159 423 53 026 -17 674 35 352 

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācija 

2
0
.1

2
.2

0
2
0
 

426 862 71 144 -35 572 35 572 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana 
2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

142 287 71 144 -7 115 64 029 

ERAF projekts “Tranzītceļa 

P43 maršruta rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā”  

2
0
.0

9
.2

0
2
7

 

1 036 858 581 805 -66 492 515 313 

SIA “IEVEDNE” 

pamatkapitāla palielināšana 

ERAF projektam 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

20 521 10 273 -2 055 8 218 

AS “SIMONE” 

pamatkapitāla palielināšana 

Kohēzijas fonda (KF) 

projektam “Katlu māju 

darbības optimizācija un 

energoefektivitātes 

paaugstināšana Alūksnē” 

2
0
.1

2
.2

0
3
8

 

886 357 709 159 -35 458 673 701 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā”  

2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

48 780 29 280 -4 880 24 400 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā” 2
0
.0

3
.2

0
2
1

 

173 669 39 267 -17 452 21 815 
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SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes novada 

Ilzenes pagasta Jaunzemu 

ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” 

2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

73 920 51 744 -7 392 44 352 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļu 

“Auseji-Garjuri” un “Garjuri-

Lašķi” pārbūve Jaunalūksnes 

pagastā, Alūksnes novadā”  2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

207 763 69 312 -23 104 46 208 

Projekts “Būvprojekta 

izstrāde objektam “Alūksnes 

novada administratīvās ēkas 

atjaunošana Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā”” 2
0
.0

4
.2

0
2
0

 

36 563 22 534 -15 146 7 388 

ELFLA projekts “Ilzenes 

pagasta sporta, interešu 

izglītības un mūžizglītības 

centra “Dailes” 

rekonstrukcijas pabeigšana” 2
0
.1

2
.2

0
3
0
 

175 013 31 696 -2 644 29 052 

ELFLA projekts “Jaunannas 

pagasta tautas nama II kārtas 

rekonstrukcijas un 

pamatlīdzekļu iegāde” 2
0
.1

2
.2

0
2
8

 

186 649 52 080 -5 208 46 872 

 SIA “ALŪKSNES 

SLIMNĪCA” pamatkapitāla 

palielināšana KPFI 

projektam “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

SIA “Alūksnes slimnīca” 

ēkā” 

2
0
.1

2
.2

0
1
9
 

78 206 15 644 -15 644 0 

Alūksnes novada vidusskolas 

mācību vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde 

2
0
.0

6
.2

0
2
0
 

42 725 21 408 -14 272 7 136 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa 

“Karvas pagrieziens-

Skujenieki-Dimdinieki-

Čukstu karjers” pārbūve 

Alsviķu pagastā Alūksnes 

novadā”  

2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

315 837 53 328 -35 552 17 776 
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Projekts “Alūksnes Jaunās 

pils pārbūves un restaurācijas 

būvprojekta izstrāde”  

2
0
.1

2
.2

0
2
0

 

48 176 35 040 -17 520 17 520 

Prioritārais investīciju 

projekts “Alūksnes Pilssalas 

stadiona skrejceļa seguma 

rekonstrukcija” 2
0
.1

2
.2

0
2
7
 

239 705 215 748 -23 972 191 776 

Projekts “Sporta kompleksa 

stadiona būvniecība 

Alūksnē”  
2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

476 662 158 793 -31 788 127 005 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana 

2
0
.0

6
.2

0
2
7

 

395 881 203 913 -23 996 179 917 

Projekts “Ilzenes pagasta 

dzeramā ūdens kvalitātes 

uzlabošana Jaunzemu ciemā” 

2
0
.1

2
.2

0
1
9
 

28 457 2 742 -2 742 0 

Projekts “Mālupes Saieta 

nama rekonstrukcija I kārta” 

2
0
.0

1
.2

0
3
0
 

383 700 146 782 -13 044 133 738 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā” 2
0
.0

6
.2

0
2
1

 

237 248 59 620 -23 848 35 772 

ERAF projekts 

“Multifunkcionālas servisa 

ēkas izbūve Pilssalā” 

2
0
.0

6
.2

0
2
9
 

676 060 541 296 -51 552 489 744 

Alūksnes pilsētas ielu 

renovācijas pabeigšana 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

390 930 195 427 -19 550 175 877 

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

“Sprīdītis” un “Pienenīte” 

infrastruktūras attīstīšana 

2
0
.0

9
.2

0
1
9

 

125 869 10 125 -10 125 0 

Mālupes pagasta pārvaldes 

siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija 

1
4
.0

6
.2

0
1
9
 

35 572 6 838 -6 838 0 
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ERAF projekts “Tranzīta 

maršruta “Pils iela” 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā” 2
0
.1

2
.2

0
2
3

 

1 193 338 507 360 -101 472 405 888 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju 

samazināšanai Malienas 

pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mazputniņš”” 2
0
.0

9
.2

0
2
0
 

129 081 21 784 -12 448 9 336 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes novada 

Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

63 946 44 772 -6 396 38 376 

ELFLA projekts “Alūksnes 

novada pašvaldības Pededzes 

pagasta pārvaldes autoceļa 

“Pļevna-Stuborova” 

pārbūve” 2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

144 053 52 464 -17 488 34 976 

ELFLA projekts 

“Pašvaldības autoceļa “Atte-

Lejas” pārbūve” 

2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

98 838 3 069 -3 069 0 

ERAF projekts 

“Infrastruktūras uzlabošana 

industriālās teritorijas 

attīstībai Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 2
0
.1

2
.2

0
3
0

 

230 338 214 175 -89 267 124 908 

Projekts “Rīgas ielas pārbūve 

Alūksnes pilsētā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
2
 

94 782 75 840 -18 960 56 880 

ELFLA projekts 

“Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzeja krājumu 

saglabāšana un pieejamības 

nodrošināšana sabiedrībai”  2
0
.0

9
.2

0
1
9
 

275 042 19 572 -19 572 0 

KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju 

samazināšanai Alsviķu 

pirmsskolas izglītības iestādē 

“Saulīte”” 2
0
.1

2
.2

0
1
9
 

96 475 9 528 -9 528 0 
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KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi gāzu emisiju 

samazināšanai Mālupes 

pamatskolas sporta zāles 

ēkā” 2
0
.0

9
.2

0
2
0

 

120 165 20 286 -11 592 8 694 

ERAF projekts 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgu 

ielu un Brūža ēkas 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā” 2
0
.1

2
.2

0
4
1
 

1 722 380 1 416 524 -61 588 1 354 936 

ELFLA projekts “Alūksnes 

novada Liepnas pagasta 

pašvaldības autoceļa 

Franciskopole-Kavaci 

pārbūve” 2
0
.1

2
.2

0
2
1

 
108 852 21 216 -21 216 0 

ELFLA projekta 

“Pašvaldības autoceļa 

“Rūķīši-Gribažas” pārbūves 

1. kārta” īstenošanai 2
0
.0

6
.2

0
2
6
 

122 658 115 020 -92 958 22 062 

ELFLA projekts “Ilzenes 

pagasta sporta, interešu 

izglītības un mūžizglītības 

centra “Dailes” 

rekonstrukcijas pabeigšana” 2
0
.1

1
.2

0
2
9
 

182 128 98 915 -8 996 89 919 

Projekts “Alūksnes Jaunās 

pils kompleksa ēku un 

muižas parka objektu 

rekonstrukcija” 2
0
.0

6
.2

0
1
9

 

618 413 17 894 -17 894 0 

Kohēzijas fonda (KF) 

projekts “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnē, 2. kārta” 2
0
.1

2
.2

0
3
2
 

596 468 417 527 -29 823 387 704 

AS “SIMONE” 

pamatkapitāla palielināšana 

KF projektam “Siltumtrašu 

rekonstrukcija un jaunu 

siltumtrašu izbūve Alūksnē” 2
0
.0

6
.2

0
3
8
 

1 472 005 1 148 142 -58 884 1 089 258 

SIA “IEVEDNE” 

pamatkapitāla palielināšana 

ERAF projektam 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā”  

2
0
.1

2
.2

0
2
3

 

59 864 29 937 -5 987 23 950 
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KPFI projekts “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Alūksnes novada vidusskolā 

un Liepnas vidusskolā” 2
0
.1

2
.2

0
2
4

 

636 684 233 808 -38 968 194 840 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta Alsviķu 

ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” 

2
0
.1

2
.2

0
2
5
 

75 000 52 500 -7 500 45 000 

Ceļu infrastruktūras projekts 

“Lāčplēša, Vējakalna un 

Rijukalna ielas pārbūve 

Alūksnē, Alūksnes novadā, 

tajā skaitā ūdensvada un 

kanalizācijas izbūve 

Rijukalna ielā un ūdensvada 

izbūve Vējakalna ielā 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

un Torņa ielas Alūksnē, 

Alūksnes novadā pārbūve” 

2
0
.1

2
.2

0
2
7
 

321 430 289 296 -32 144 257 152 

ERAF projekts “Alūksnes 

pilsētas rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstība 1. kārta”  

2
0
.1

2
.2

0
2
5

 

727 970 383 096 -54 728 328 368 

Valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa investīciju 

projekts “Alūksnes muižas 

parka vēsturisko objektu 

restaurācija un atjaunošana” 2
0
.1

2
.2

0
2
7
 

226 408 221 109 -21 877 199 232 

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta 

(multifunkcionālas 

komunālās mašīnas) iegāde 2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

256 765 220 104 -36 684 183 420 

Alūksnes novada pašvaldības 

investīcija valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklī - 

Alūksnes Pilssalas 

infrastruktūras izbūve 2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

614 585 606 396 -60 816 545 580 
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Projekts “Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

mācību vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde”  2
0
.1

2
.2

0
2
3

 

124 494 124 494 -24 894 99 600 

ERAF projekts 

Nr.5.5.1.0/17/I/001 “Gaismas 

ceļš caur gadsimtiem” 

2
0
.1

2
.2

0
3
8
 

928 294 619 361 0 928 294 

ERAF projekts 

Nr.5.4.1.1/17/A/022 

“Aizsargājamo ainavu 

apvidus “Veclaicene” 

infrastruktūras uzlabošana 

antropogēnās slodzes 

mazināšanai un pieejamības 

nodrošināšanai” 

2
0
.1

2
.2

0
3
8

 

854 697 737 706 -71 705 666 001 

Sociālo iestāžu investīciju 

projekts “Sociālās aprūpes 

centra “Alūksne” filiāles 

“Pīlādži” izveide”  2
0
.1

2
.2

0
3
8
 

798 614 796 546 -39 814 756 732 

ELFLA projekts (Nr.17-07-

A00702-000076) 

“Pašvaldības autoceļa 

“Bambāļi-Tortūži-

Dēliņkalns” pārbūve un 

“Jaunlaicene-Dauguļi-

Vidzemes šoseja” 1. kārtas 

pārbūve Jaunlaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā” 

2
0
.1

2
.2

0
2
6

 

165 606 165 606 -110 408 55 198 



41 
 

ELFLA projekti: Nr.17-07-

A00702-000097 

“Pašvaldības autoceļu 

“Tomsona pagrieziens-

Sebežnieki”, “Brenci-

Sakvārne” un “P41-Cūku 

komplekss” pārbūve 

Malienas pagastā, Alūksnes 

novadā”; 

Nr.17-07-A00702-000104 

“Alūksnes novada 

pašvaldības autoceļa 

“Mālupe-Purmala” pārbūve”; 

Nr.17-07-A00702-000123 

“Pašvaldības autoceļa 

Dzintari-Cīņas pārbūve 

Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā”; 

Nr.17-07-A00702-000122 

“Pašvaldības autoceļa 

“Indrāni-Blūmji-Gailīši”, 

“Rijukalns-Vengerski” un 

“Ziemeri-Murati” pārbūve 

Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā” 

2
0
.0

6
.2

0
2
7

 
776 424 629 660 -418 881 355 025 

ERAF projekts 

Nr.8.1.2.0/18/I/002 

“Alūksnes novada vispārējās 

izglītības iestāžu mācību 

vides uzlabošana” (Alūksnes 

novada vidusskola) 

2
0
.0

3
.2

0
3
4

 

360 215 360 215 -17 987 342 228 

ELFLA projekts (Nr.17-07-

A00702-000128) 

“Pašvaldības autoceļa 

“Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” 

pārbūves 1. kārta 

Kalncempju pagastā, 

Alūksnes novadā”  

2
0
.0

6
.2

0
2
7
 

124 488 57 528 0 124 488 

ELFLA projekts (Nr.18-07-

A00702-000002) 

“Pašvaldības autoceļu 

“Liepiņi-Jaunzemi”, “Siveci-

Darbnīcas” un “Darbnīcas-

Līvāni” pārbūve Ilzenes 

pagastā, Alūksnes novadā” 

2
0
.0

3
.2

0
2
7
 

151 542 151 542 -92 886 58 656 
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Izglītības iestādes investīciju 

projekts “Alūksnes 

pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” ēkas 

iekšējo inženiertīklu 

pārbūve” 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

277 727 277 727 -27 743 249 984 

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana KF projekta 

(Nr.5.3.1.0/17/I/010) 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnē, III kārta” 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanai 

2
0
.1

2
.2

0
3
9
 

910 558 343 256 0 910 558 

Projekts “Lietus kanalizācijas 

sistēmas izbūve un ielu 

seguma atjaunošana” 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

177 713 177 713 -17 765 159 948 

Prioritārais investīciju 

projekts “Nekustamā 

īpašuma iegāde Uzvaras ielā 

1, Alūksnē, Alūksnes 

novadā”  2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

130 000 130 000 -13 000 117 000 

Ceļu un to kompleksa 

investīciju projekts 

“Pleskavas ielas pārbūve 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

(2. un 3. kārta)” 2
0
.1

2
.2

0
2
8

 

364 855 364 855 -36 463 328 392 

ERAF projekts 

Nr.5.6.2.0/18/I/012 

“Alūksnes pilsētas 

rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstības 2. kārta”  2
0
.1

2
.2

0
4
2
 

2 077 339 333 912 0 1 708 174 

ERAF projekts 

(Nr.4.2.2.0/17/I/081) 

“Energoefektivitātes 

uzlabošana Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvajā 

ēkā” 

2
0
.1

1
.2

0
4
8

 

2 011 343 169 745 0 2 011 343 

Projekts “Pleskavas ielas 

pārbūve Alūksnē, Alūksnes 

novadā (1. kārta)” * 

2
0
.1

2
.2

0
2
9
 

442 920 0 0 442 920 
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ELFLA projekts (Nr.18-07-

A00702-000087) “Alūksnes 

novada pašvaldības autoceļa 

“Mežumuiža-Pakalni-

Ezīšava-Vecāgas” posma 

“Mežumuiža-Pakalni-

Ezīšava” pārbūve” * 

2
0
.1

2
.2

0
2
9
 

163 864 0 0 163 864 

Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

projekta (Nr.LV-RU-008) 

“630 verstis pilnas 

sajūtām/Sajūtu verstis” 

investīciju daļa* 
3
0
.1

2
.2

0
3
0
 

214 788 0 0 16 383 

ERAF projekts 

(Nr.4.2.2.0/17/I/081) 

“Energoefektivitātes 

uzlabošana Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvajā 

ēkā”* 

2
0
.1

1
.2

0
4
9

 

340 525 0 0 340 525 

x x 29 010 722 15 270 228 -2 280 136 18 257 085 

 

* 2019. gada laikā tika saņemti aizņēmumi vai to daļa  

 

Pēc 10. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2019. gadā pilnībā atmaksāti Valsts 

kases aizņēmumi šādu projektu īstenošanai: 

1) SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA” pamatkapitāla palielināšana KPFI projektam 

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Alūksnes slimnīca” 

ēkā”; 

2) Ilzenes pagasta projekts “Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jaunzemu ciemā”; 

3) “Pirmsskolas izglītības iestāžu “Sprīdītis” un “Pienenīte” infrastruktūras 

attīstīšana”; 

4) Mālupes pagasta pārvaldes siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija; 

5) ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Atte-Lejas” pārbūve”; 

6) ELFLA projekts “Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumu 

saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai”; 

7) KPFI projekts “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””; 

8) ELFLA projekts “Alūksnes novada Liepnas pagasta pašvaldības autoceļa 

Franciskopole-Kavaci pārbūve”; 

9) Alūksnes Jaunās pils kompleksu ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija. 

 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības apkopotas 11. tabulā. 
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11. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2019. gada beigās (EUR) 

M
ēr

ķ
is

 

A
iz

ņ
ēm

ēj
s 

P
a
ra

k
st

īš
a
n

a
s 

 

d
a
tu

m
s 

A
tm

a
k

sa
s 

 

te
rm

iņ
š 

G
a
lv

o
tā

 a
iz

ņ
ēm

u
m

a
 

su
m

m
a

 

S
a
is

tī
b

a
s 

2
0
1
9
. 
g
a
d

a
 

sā
k

u
m

ā
, 
E

U
R

 

S
a
is

tī
b

a
s 

2
0
1
9
. 

g
a
d

a
 

b
ei

g
ā
s,

 E
U

R
 

Mazo katlu māju 

rekonstrukcija A
S

 

“S
IM

O
N

E
” 

2
1
.0

7
.2

0
0
8

 

2
0
.0

7
.2

0
2
3

 

213 431 71 151 56 923 

KF projekts “Ūdens -

saimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju 

baseinos” 

S
IA

 “
R

Ū
P

E
” 

0
6
.1

1
.2

0
0
9
 

2
0
.0

6
.2

0
2
9
 

479 997 211 571 191 423 

ERAF projekts 

“Stacionārās veselības 

aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana SIA 

“Alūksnes slimnīca” 

uzlabojot veselības 

aprūpes pakalpojumu 

kvalitāti un pieejamību” 

S
IA

 “
A

L
Ū

K
S

N
E

S
 S

L
IM

N
ĪC

A
” 

2
4
.0

9
.2

0
1
2
. 

2
0
.0

9
.2

0
2
8
. 

1245383, 

tajā skaitā 

1020218 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa), 

225165 

(Apes 

novada 

domes 

daļa) 583 832 523 952 

KF projekts “Atkritumu 

apglabāšanas poligona 

“Kaudzītes” 

infrastruktūras attīstība" 

S
IA

 “
A

P
 

K
A

U
D

Z
ĪT

E
S

” 
 

(S
IA

 „
A

L
B

A
 5

”)
  

2
4
.0

9
.2

0
1
2
. 

2
4
.0

9
.2

0
2
7
. 

87073 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa) 48 222 43 182 

ERAF projekti “Ūdens-

saimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Mārkalnes pagasta 

Mārkalnes ciemā” un 

S
IA

 “
R

Ū
P

E
” 

2
9
.1

2
.2

0
1
4
. 

2
9
.1

2
.2

0
1
9
. 

120 000 13 556 0 
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“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

ERAF projekti 

“Alūksnes novada 

Zeltiņu pagasta Zeltiņu 

ciema ūdens-

saimniecības attīstība”, 

“Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta Alsviķu 

ciema ūdens-

saimniecības attīstība”, 

“Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta 

Strautiņu ciema ūdens-

saimniecības attīstība” 

un “Alūksnes novada 

Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema ūdens-

saimniecības attīstība” 

S
IA

 “
R

Ū
P

E
” 

0
3
.0

6
.2

0
1
5
. 

2
0
.0

4
.2

0
2
5
. 

264 000 68 432 57 904 

Projekts “Ūdens 

atdzelžošanas iekārtu 

iegāde un uzstādīšana” 

S
IA

 “
R

Ū
P

E
” 

0
6
.0

7
.2

0
1
6
. 

3
0
.0

6
.2

0
2
1
. 

40 567 21 016 12 610 

“Radioloģijas nodaļas 

iekārtu modernizācija - 

medicīnas iekārtu 

iegāde un uzstādīšana 

SIA “Alūksnes 

slimnīca”” 

S
IA

 “
A

L
Ū

K
S

N
E

S
 S

L
IM

N
ĪC

A
” 

2
2
.0

2
.2

0
1
8
. 

2
0
.0

2
.2

0
2
8
. 

297 733 

tajā skaitā 

243 903 

(Alūksnes 

novada 

domes 

daļa), 

53 830 

(Apes 

novada 

domes 

daļa) 225 630 2018 

 

2.1.4. Jaunas politikas iniciatīvas 
  

2019. gadā Alūksnes novada dome nav uzsākusi jaunas politikas iniciatīvas.  
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2.1.5. Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogramma 

 

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

novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammu 2018.-2021.gadam” četru gadu laikā Alūksnes novada pagastu teritoriālo 

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

Ņemot vērā Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par 2019. gada kopējo 

pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem”, kas izskatīts 

Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija sēdē, 2019. gadā Alūksnes novada pagastu teritoriālo 

vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai paredzētais finansējums tika novirzīts 

Izglītības un sporta centra būvprojekta izstrādei. Finansējuma sadalījums pa pagastiem un 

gadiem apkopots 12. tabulā. 

12. tabula 

Finansējuma nodrošinājums Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

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

Teritorija 

Piešķirtais vai 

plānotais 

finansējums 

programmas 

periodā 

Pārcelts no 

iepriekšējā 

perioda* 

2018.  

gads 

2019. 

gads 

2019. gadā 

no 

iepriekšējā 

perioda 

līdzekļiem 

2020. 

gads 

2021. 

gads 

Piešķirts 380 000  160 000 0 0 220 000 0 

Rezervēts 220 000   0 0 0 220 000 

tajā skaitā        

Alsviķu 

pagasts 40 000 20273 20 000 0 0 0  

Annas 

pagasts 40 000 0 0 0 0 30 000  

Ilzenes 

pagasts 40 000 0 18 500 0 0 21 500  

Jaunalūksnes 

pagasts 40 000 0 0 0 0 0  

Jaunannas 

pagasts 40 000 0 0 0 0 40 000  

Jaunlaicenes 

pagasts 40 000 0 40 000 0 0 0  

Kalncempju 

pagasts 40 000 0 33 000 0 0 0  

Liepnas  

pagasts 40 000 0 0 0 8 254 -8 254  

Malienas 

pagasts 40 000 0 0 0 0 0  

Mālupes 

pagasts 40 000 0 10 000 0 2 414 27 586  

Mārkalnes 

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

Pededzes 

pagasts 40 000 8398 20 000 0 0 0  

Veclaicenes 

pagasts 40 000 0 0 0 7 832 -7 832  

Zeltiņu 

pagasts 40 000 0 0 0 0 0  
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Ziemera 

pagasts 40 000 0 0 0 0 40 000  

Nav iezīmēti 0 0 0 0 0 42 414  

Kopā  600 000 28 671 160 000 0 0 220 000 220 000 

 

Projekti mērķprogrammas ietvaros: 

 

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

Jaunpuntuži-Luki” seguma atjaunošana” 20 000 EUR; 

2) Annas pagastā 2018. un 2019. gadā projektu nav; 

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

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

4) Jaunalūksnes pagastā 2018. un 2019. gadā projektu nav; 

5) Jaunannas pagastā 2018. un 2019. gadā projektu nav; 

6) Jaunlaicenes pagastā - Jaunlaicenes pagasta prioritāro projektu īstenošanai 

40 000 EUR; 

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

Nāzupi 1. kārtas pārbūvei” 33 000 EUR; 

8) Liepnas pagastā projekta “Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” estrādes pārbūve 

pasākumu kvalitātes uzlabošanai” līdzfinansēšanai (projektēšanai, būvdarbu avansam) 

8 254 EUR; 

9) Malienas pagastā 2018. un 2019. gadā projektu nav; 

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

projekta “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” līdzfinansēšanai 

(projektēšanai) 2 414 EUR; 

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

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

izlietots – novirzīts citu pagastu projektu īstenošanai 2019. gadā, atjaunots 2020. gadā); 

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

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

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

Veclaicenes pagastā” (daļējais finansējums) 7 832 EUR; 

14) Zeltiņu pagastā 2018. un 2019. gadā projektu nav; 

15) Ziemera pagastā 2018. un 2019. gadā projektu nav. 

 

2.2. Speciālais budžets (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 
 

2.2.1. Ieņēmumu daļa 
 

2019. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi tika plānoti 

676 896 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 690 097 EUR apmērā jeb 101,95%. 

Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2019. gada sākumā – 344 065 EUR. 
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13. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde  

(EUR, % pret plānu) 

Rādītāji 

Plāns 

2019. gadam 

Izpilde 

31.12.2019. % 

Dabas resursu nodoklis 41 709 54 910 131,65 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 635 187 635 187 100,00 

KOPĀ KĀRTĒJĀ GADA IEŅĒMUMI 676 896 690 097 101,95 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 344 065 344 065 100,00 

PAVISAM KOPĀ 1 020 961 1 034 162 101,29 

 

 Pēc 13. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka visi ieņēmumu veidi ir izpildīti. 

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

ko liecina 12. attēlā atspoguļotā Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta 

struktūra. 

 
12. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 12. pantu un Pārejas noteikumu 

4. punktu, 2019. gada 31. decembrī no Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta uz 

pamatbudžetu transfertu veidā tika pārskaitīti autoceļu (ielu) fonda un dabas resursu nodokļa 

līdzekļu atlikumi, līdz ar to, sākot ar 2020. gadu, šie ieņēmumu veidi ir integrēti Alūksnes 

novada pašvaldības pamatbudžetā. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta triju gadu 

ieņēmumu izpilde apkopota 14. tabulā.  

 

14. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2017., 2018. un 2019. gada 

ieņēmumu izpilde (EUR) 

Rādītāji 

Budžeta izpilde 

2017. gads 2018. gads 2019. gads 

Dabas resursu nodoklis 37 790 44 940 54 910 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 608 052 625 723 635 187 

Autoceļu (ielu) 

fonds 

92,04% 

Dabas resursu 

nodoklis 

7,96% 
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Kopā kārtējā gada ieņēmumi 645 842 645 842 690 097 

Līdzekļu atlikums perioda sākumā 290 446 307 473 344 065 

Pavisam kopā 936 288 953 315 1 034 162 

 

Pēc 14. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2019. gadā, salīdzinot ar 

2018. gadu, palielinājās gan autoceļu (ielu) fonda līdzekļu ieņēmumi, gan dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi. 

 

2.2.2. Izdevumu daļa 
 

2019. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi tika plānoti 

1 006 731 EUR apmērā, faktiskie izdevumi izpildīti par 1 034 162 EUR jeb 102,72%. 

Izdevumu izpildes virsplānu veido autoceļu (ielu) fonda un dabas resursu nodokļa līdzekļu 

atlikumi, kas 2019. gada 31. decembrī transfertu veidā tika pārskaitīti no Alūksnes novada 

pašvaldības speciālā budžeta uz Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetu. 

15. tabula  

Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde pēc 

funkcionālajām kategorijām (EUR, % pret plānu) 

Funkcionālā kategorija 

Plāns 

2019. gadam 

Izpilde 

31.12.2019. % 

Ekonomiskā darbība 954 231 968 461 101,49 

Vides aizsardzība 52 500 65 701 125,14 

Kopā 1 006 731 1 034 162 102,72 

Līdzekļu atlikums gada beigās 14 230 0 0 

Pavisam kopā 1 020 961 1 034 162 101,29 

 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izdevumu un naudas 

līdzekļu struktūra atspoguļota 13. attēlā. 

 
13. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izdevumu pēc 

funkcionālām kategorijām izpildes struktūra 

  

Ekonomiskā 

darbība 

93,65% 

Vides 

aizsardzība 

6,35% 
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Pēc 13. attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka lielākais izdevumu īpatsvars ir 

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

līdzekļiem.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 12. pantu un Pārejas noteikumu 

4. punktu, 2019. gada 31. decembrī no Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta uz 

pamatbudžetu transfertu veidā tika pārskaitīti autoceļu (ielu) fonda un dabas resursu nodokļa 

līdzekļu atlikumi 411 566 EUR apmērā, to struktūra pēc mērķa atspoguļota 14. attēlā. 

 

 
14. attēls. Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma 2019. gada 

beigās struktūra, kas 31.12.2019. transferta veidā pārskaitīta uz pašvaldības pamatbudžetu 

 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta triju gadu izdevumu izpilde apkopota 

16. tabulā. 

16. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2017., 2018. un 2019. gada 

izdevumu izpilde (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde 

2017. gads 2018. gads 2019. gads 

Ekonomiskā darbība 599 899 583 915 968 461 

tajā skaitā    

kārtējā gada izdevumi 599 899 583 915 589 899 

31.12.2019. pārskaitīts uz pamatbudžetu 0 0 378 562 

Vides aizsardzība 28 916 50 156 65 701 

tajā skaitā    

kārtējā gada izdevumi 28 916 50 156 32 697 

31.12.2019. pārskaitīts uz pamatbudžetu 0 0 33 004 

Kopā  628 815 634 071 1 034 162 

tajā skaitā    

kārtējā gada izdevumi 628 815 634 071 622 596 

31.12.2019. pārskaitīts uz pamatbudžetu 0 0 411 566 

Autoceļu (ielu) 

fonda līdzekļu 

atlikums 

87,82% 
Dabas resursu 

nodokļa līdzekļu 

atlikums 

8,02% 

Kases 

apgrozāmie 

līdzekļi  

3,46% 

Pārējo mērķu 

līdzekļu 

atlikums 

0,71% 
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Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 307 473 344 065 0 

Pavisam kopā 936 288 978 136 1 034 162 

 

Pēc 16. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2019. gadā kārtējā gada autoceļu 

(ielu) fonda izdevumi ir gandrīz 2018. gada apjomā.  

 Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 17. tabulā. 

17. tabula 

 Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (EUR, % pret plānu) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Plāns 

2019. gadam 

Izpilde 

31.12.2019. % 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 789 123 1 008 806 127,84 

Atalgojums 8 751 8 749 99,98 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 

sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 2 126 2 125 99,95 

Pakalpojumi 726 446 546 089 75,17 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 51 800 40 277 77,75 

Transferti viena budžeta veida ietvaros un 

uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta 

veidiem 0 411 566 0 

Pamatkapitāla veidošana 217 608 25 356 11,65 

Kopā 1 006 731 1 034 162 102,72 

 

Savukārt Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izdevumu izpildes 

struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas atspoguļota 15. attēlā. 

 

 
 

15. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izdevumu izpildes 

struktūra pēc ekonomiskās klasifikācijas 

Atalgojums 

0,85% 

VSAOI un 
sociālā rakstura 

pabalsti un 

kompensācijas 

0,21% 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti starp 

budžeta veidiem 

39,80% 

Pakalpojumi 

52,80% 

Krājumi, 

materiāli, 

energoresursi, 

preces un 

inventārs, ko 

neuzskaita kodā 

5000 

3,89% 

Pamatlīdzekļu 

veidošana 

2,45% 



52 
 

 Pēc 15. attēlā atspoguļotās informācijas var secināt, ka Alūksnes novada pašvaldības 

2019. gada speciālā budžeta izdevumu izpildes lielākais īpatsvars ir pakalpojumu izdevumiem 

– 52,80%, nākamie izdevumi pēc īpatsvara lieluma ir uzturēšanas izdevumu transferti starp 

budžeta veidiem – 39,80%.  

 Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta triju gadu izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem apkopota 18. tabulā. 

18. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta 2017., 2018. un 2019. gada 

izdevumu izpilde (EUR) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda 

atšifrējums 

Budžeta izpilde 

2017. gads 2018. gads 2019. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 537 212 560 583 1 008 806 

Atalgojums 7 710  7 848 8 749 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas  1 819 1 887 2 125 

Pakalpojumi 494 842 508 098 546 089 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 32 841 42 744 40 277 

Transferti viena budžeta veida ietvaros un 

uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta 

veidiem 0 0 411 566 

Pamatlīdzekļu veidošana 91 603 73 488 25 356 

Kopā 628 815 634 071 1 034 162 

 

 2019. gadā no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu rezerves fonda tika izdalīts 

finansējums 89 346 EUR apmērā, tajā skaitā būvprojekta “Dzirnavu tilta ceļa posmā 

“Jaunanna-Eizentāle” Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai 80 000 EUR, 

Jaunannas pagastam būvniecības dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai pašvaldības 

autoceļa Centra iela un Ievednes iela, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā seguma 

atjaunošanai 9 346 EUR. 

 

2.3. Speciālais budžets (ziedojumi un dāvinājumi) 
 

2.3.1. Ieņēmumu daļa 
 

2019. gadā Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumi tika plānoti 2 102 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 2 646 EUR jeb 

125,88%. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2019. gada sākumā 

21 757 EUR apmērā. 
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19. tabula  

Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieņēmumu izpilde (EUR, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 

2019. gadam 

Izpilde 

31.12.2019. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 0 0 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 2 102 2 646 125,88 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 2 102 2 646 125,88 

 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 21 757 21 758 100,00 

Pavisam kopā 23 859 24 404 102,28 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

ieņēmumu struktūra atspoguļota 16. attēlā. 

 

16. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) ieņēmumu struktūra 

 

 Pēc 16. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2019. gadā vienīgie ziedotāji bija 

fiziskās personas, kuru ziedojumu īpatsvars veido 10,84% no 2019. gadā pieejamiem 

ziedojumiem.  

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

ieņēmumu izpilde un 2020. gada ieņēmumu plāns apkopots 20. tabulā. 

20. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2018. un 2019. gada ieņēmumu izpilde un 2020. gada ieņēmumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2020. gadam 2018. gads 2019. gads 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 5 100 0 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 2 815 2 646 0 

Juridisku 

personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi;  

0 EUR; 0% 

Fizisko 

personu 

ziedojumi un 

dāvinājumi;  

2 646 EUR; 

11% 

Līdzekļu 

atlikums gada 

sākumā;  

21 757 EUR; 

89% 
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fiziskajām personām 

Kopā  8 045 2 646 0 

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām 24 021 21 758 23 173 

Pavisam kopā 32 066 24 404 23 73 

 

2.3.2. Izdevumu daļa 
  

 2019. gadā saņemtie ziedojumi izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķiem un sagrupēti 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā 

budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 17. attēlā. 

 
 

17. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta (ziedojumi un 

dāvinājumi) izdevumu izpildes pēc funkcionālajām kategorijām struktūra 

 

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

teritoriju apsaimniekošanai (Alūksnes Lielo kapu vārtu remonts un bankas pakalpojumi par 

konta apkalpošanu) – 98,78%. 

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

izdevumu izpilde un 2020. gada izdevumu plāns pēc funkcionālām kategorijām apkopots 

21. tabulā. 

21. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi) 

2018. un 2019. gada izdevumu izpilde un 2020. gada izdevumu plāns (EUR) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2020. gadam 2018. gads 2019. gads 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 30 1 216 16 052 

Atpūta, kultūra un reliģija 4 249 15 4 718 

Izglītība 5 811 0 2 403 

Sociālā aizsardzība 218 0 0 

Kopā  10 308 1 231 23 173 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 21 758 23 173 0 

Pavisam kopā 32 066 24 404 0 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

98,78% 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 

1,22% 
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3. Personāls 
 

Kopējais nodarbināto skaits Alūksnes novada pašvaldības iestādēs pārskata gadā bija 

1080. 

Pašvaldības administrācijā pārskata gadā bija nodarbināti 60 darbinieki, kas ir tikpat, 

cik 2018. gada beigās. Augstākā izglītība bijusi 50 administrācijas darbiniekiem, tajā skaitā 12 

maģistri, bet 10 darbiniekiem vidējā izglītība. 

 

 
18. attēls. Pašvaldības administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 
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4. Nekustamie īpašumi 
 

Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība 2019. gada beigās 

bija 47 778 969 EUR, tajā skaitā: 

1) SIA “ALŪKSNES NAMI” turējumā nodotās ēkas un būves - 398 498 EUR; 

2) dzīvojamās ēkas - 13 033 EUR; 

3) nedzīvojamās ēkas - 19 608 933 EUR; 

4) transporta būves - 16 897 746 EUR; 

5) zeme - 4 079 716 EUR; 

6) inženierbūves - 5 474 718 EUR; 

7) pārējais nekustamais īpašums - 1 306 325 EUR.  

   

 
19. attēls. Pašvaldības nekustamo īpašumu bilances salīdzinājums 2019. gadā un iepriekšējos 

divos gados (EUR) 

 

2019. gadā zemesgrāmatā reģistrēti šādi Alūksnes novada pašvaldības īpašumi: 

 

Zemes īpašumi: 

 

1) Tirgotāju iela, Alūksnē; 

2) Valkas iela 22A, Alūksnē;  

3) Tempļakalna iela 10, Alūksnē; 

4) Ošu iela 3B, Alūksnē; 

5) Glika iela 8C, Alūksnē; 

6) Mežinieku iela 5, Alūksnē; 

7) Glika iela 8C, Alūksnē; 

8) Avotu iela 5, Alūksnē; 

9) Malienas iela 12A, Alūksnē; 

10)  “Madaras”, Alsviķu pagastā; 

11) “Jaunčiekuri”, Alsviķu pagastā; 

12) “Mišķu Rebenes”, Alsviķu pagastā; 

13) “Rebenītes”, Alsviķu pagastā; 

14) “Apsītes”, Alsviķu pagastā; 

15) “Mežmalas”, Alsviķu pagastā; 

16) “Pullans 142”, Alsviķu pagastā; 

17) “Dainas”, Annas pagastā; 

18) “Ceļmala”, Ilzenes pagastā; 

19) “Brūži 3, Jaunlaicenes pagastā; 

20) “Blūmreiņi”, Malienas pagastā; 

21) “Zīlītes”, Mārkalnes pagastā; 

22)  “Noliktava”, Pededzes pagastā; 

23)  “Jaunniedras”, Kalncempju 

pagastā; 

24) “Krūmpapardes”, Veclaicenes 

pagastā; 

25) “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā; 

26) “Odiņi”, Veclaicenes pagastā; 

SIA

"ALŪKSNES

NAMI"

turējumā

nodotās ēkas

un būves

Dzīvojamās

ēkas

Nedzīvojamās

ēkas

Transporta

būves

Zeme Inženierbūves Pārējais

nekustamais

īpašums

2017. gads 416975 0 16791318 13220277 3723260 3638801 1036167

2018. gads 416407 6635 17548326 13638525 3709114 3790902 1412305

2019. gads 398498 13033 19608933 16897746 4079716 5474718 1306325
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27) “Jaunpušpuri”, Veclaicenes 

pagastā; 

28) “ceļš Malveši-Apsītes”, Zeltiņu 

pagastā; 

29) “Vizbuļi”, Zeltiņu pagastā; 

30) “Ievas”, Zeltiņu pagastā; 

31) “Jaunkampji”, Ziemera pagastā; 

32) “Stakles”, Ziemera pagastā. 

 

Būvju, dzīvokļu īpašumi: 

 

1) Torņa iela 1-8, Alūksnē; 

2) Vītolu iela 4-1, Alūksnē; 

3) Siguldas iela 1-2, Alūksnē; 

4) “Seda 2”-9, Liepnas pagastā; 

5) “Pīlādži”-4, Mālupes pagastā; 

6) “Dārziņi 1”-4A, Jaunlaicenes 

pagastā; 

7) “Bērzulejas”-16, Mārkalnes 

pagastā; 

8) “Bērzulejas”-17, Mārkalnes 

pagastā; 

9) “Saidupe”, (estrāde), Liepnas 

pagastā.

  



58 
 

5. Teritorijas plānošana un attīstība 
 

5.1. Investīcijas teritorijas attīstībā 
 

 Ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI) Alūksnes novada uzņēmumu pamatkapitālā 

2019. gadā sastāda 1 365 935 EUR. Lielākais investīciju apjoms 2019. gadā uzkrāts no 

Dānijas Karalistes (45%), Igaunijas Republikas (32%) un Zviedrijas Karalistes (10%). 

Saskaņā ar LURSOFT statistikas datiem, lielākos ieguldījumus saņēmušās nozares (atbilstoši 

NACE kodam) ir: graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, citi kreditēšanas 

pakalpojumi, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, darba apģērbu ražošana, kravu 

pārvadājumi pa autoceļiem. 

Pašvaldības Būvvaldes dati liecina, ka 2019. gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā 

pieņemti 54 objekti par summu 14 458 938 EUR, t.sk. privātajā sektorā – 18 būves par 

524 699 EUR, juridiskajām personām – 22 objekti par summu 8 396 699 EUR, bet pašvaldība 

2019. gadā ekspluatācijā nodevusi 14 objektus par summu 5 357 540 EUR. Papildus tam 

Būvniecības valsts kontroles birojs novada teritorijā ekspluatācijā pieņēmis 2 pašvaldības 

objektus par kopējo summu 3 305 165 EUR. 

 

 
20. attēls. Ekspluatācijā nodoto būvju vērtības salīdzinājums 2019. gadā un 

iepriekšējos divos gados (EUR) 

 

Lielākie pašvaldības infrastruktūras ieguvumi 2019. gadā ir uzņēmējdarbības attīstībai 

veiktās pašvaldības autoceļu pārbūves Mālupes, Ziemera un Kalncempju pagastos (kopā 

13,38 km), Merķeļa un Uzvaras ielu pārbūves, Pleskavas, Jāņkalna, Brīvības un Latgales ielu 

posmu pārbūves Alūksnē (kopā 4,45 km). Publisko teritoriju attīstībai izbūvēta velosipēdu 

uzlādes un atpūtas vietas nojume pie Alūksnes Bānīša stacijas, uzlabota Alūksnes Pilssalas 

infrastruktūra – izbūvēta pastaigu taka ar makšķerēšanas platformām ezerā, uzlabota 

pieejamība Drusku pilskalna takā Veclaicenes pagastā. Kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai pabeigta Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa atjaunošana. Vides jomā veikta dūņu 

un sanesumu tīrīšana Melnupē Alūksnes novada pašvaldības nekustamajos īpašumos 
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“Melnupe” un “Tērces”. SIA “RŪPE” Alūksnes pilsētā veikusi kanalizācijas tīklu 

paplašināšanu 4,77 km un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 3,83 km apjomā. 

VAS “Latvijas Valsts meži” novada teritorijā īstenojusi meža ceļu izbūves un pārbūves 

darbus 9,34 km un meliorācijas sistēmu pārbūves darbus 1 334 ha apjomā. VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veikusi atjaunošanas darbus 34,815 km garumā 

meliorācijas objektos – ūdensnotekās Umara, Kūdupe, Melnupe. VAS “Latvijas Valsts radio 

un televīzijas centrs” novada teritorijā izbūvējusi 23,6 km optiskos tīklus. AS “Conexus Baltic 

Gride” veikusi gāzes mērīšanas stacijas “Korneti” gāzes uzskaites daļas pārbūvi “Kornetos 1”, 

Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā. SIA “Alūksnes putnu ferma” uzbūvējusi vistu kūti 

“Putnos”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā. 

 

5.2. Attīstības plānošanas dokumenti 
 

Saistībā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi Alūksnes novada 

pašvaldība 2019. gadā ir veikusi šādas darbības: 

1) 2019. gada 25. aprīlī pieņemts lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu 

militārajam poligonam “Lāčusils”, Alūksnes novadā. Lokālplānojuma teritorijas platība - 

2478,31 ha. Esošajai Nacionālo bruņoto spēku militārajai bāzei “Meža Strautiņi” un esošajam 

poligonam “Lāčusils” saglabāta funkcionālā zona Publiskās apbūves teritorija, kurā precizēti 

teritorijas izmantošanas veidi un apbūves parametri. Pārējai lokālplānojuma teritorijai 

saglabāta funkcionālā zona Mežu teritorija. Visa lokālplānojuma teritorija noteikta kā teritorija 

ar īpašiem noteikumiem “Militārā poligona “Lāčusils” teritorija (TIN11)”. Lokālplānojuma 

publiskā apspriešana norisinājās no 2019. gada 11. februāra līdz 11. martam. Publiskās 

apspriešanas sanāksmē 2019. gada 6. martā piedalījās 18 dalībnieki. Lokālplānojuma 

īstenošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atļāva piemērot no 2019. gada 

9. jūlija; 

2) 2019. gada 17. jūnijā pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādi teritorijai Ošu 

ielā 3B, Alūksnē, un 29. augustā pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādes apturēšanu; 

3) 2019. gada 25. aprīlī apstiprināts Alūksnes novada attīstības programmas Investīciju 

plāns 2015.-2019. gadam, kas pārskata gadā divreiz aktualizēts – 30. maijā un 18. decembrī. 

Ņemot vērā paredzamo administratīvi teritoriālo reformu un valsts mēroga plānošanas 

dokumentu izstrādi 2019. gadā, darbs pie jaunās Alūksnes novada attīstības programmas 

izstrādes neturpinājās. 

 Plānošanas dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā 

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

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

  

  

http://www.aluksne.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis
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6. Projekti 
 

ALŪKSNĒ UN NOVADĀ 

 

“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” 

 

Pārskata gadā turpinājās specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta “Gaismas ceļš cauri 

gadsimtiem” īstenošana - notika darbi Alūksnes viduslaiku pils teritorijā, vēsturiskā apjomā 

atjaunojot Dienvidu torni. 

 

 
21. attēls. Dienvidu torņa atjaunošana  

 

Projekta mērķis ir atjaunot un attīstīt 7 valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus – 

Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas 

šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines pili Cesvaines novadā, Stāmerienas pili Gulbenes novadā 

un Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu Smiltenes novadā, saglabājot objektu 

kultūrvēsturisko vērtību, izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un 

inovatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādejādi radot kvalitatīvas un 

daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, kas veicinās vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona 

ekonomisko attīstību, piesaistīs tūristus, radīs interesi par vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru 

un tradīcijām. 

Pārskata gadā vairākus apbalvojumus saņēmusi Alūksnes Bānīša stacija un tās 

ekspozīcija, kas tapusi projekta ietvaros. Starptautiskajā dizaina konkursā “SEGD Global 

Design Awards” Amerikā Latvijas dizaina biroja “H2E” izstrādātā Alūksnes Bānīša stacijas 

ekspozīcija ieguva divas balvas – “2019 Global Design Awards/Honor” un konkursa galveno 

balvu “Best of Show”. Konkursā “Arhitektūras gada balva 2019” Alūksnes Bānīša stacija 

saņēma balvu “Sudraba ananass” un stacijas multimediālā ekspozīcija pārskata gadā saņēma 

arī Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu 2019 nominācijā “Gada ekspozīcija” (muzejiem līdz 

10 darbiniekiem). 

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

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

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

24 855,88 EUR. Pašvaldību un draudzes līdzfinansējums 2 022 256,65 EUR. 
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“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās 

slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” 

 

Pārskata gadā īstenots specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekts “Aizsargājamo ainavu 

apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un 

pieejamības nodrošināšanai”. 

Tā mērķis ir uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, tādējādi mazinot antropogēno 

slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām. 

Pārskata gadā projektā noslēgusies Dabas māju izbūve Veclaicenē un vasarā notikusi 

to atklāšana apmeklētājiem. 

 

 
22. attēls. Dabas māja Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū 

 

Galvenās projekta darbības: skatu torņa būvniecība, piecu atpūtas un dabas izziņas 

pieturas punktu – Dabas māju izveide, stāvlaukumu labiekārtošana, maršrutu uzlabošana, trīs 

pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu infrastruktūras pilnveidošana, informācijas 

zīmju, norāžu, stendu un robežzīmju infrastruktūras uzlabošana, mobilās aplikācijas izstrāde, 

veselības maršruta izveide. 

Projekta kopējās izmaksas 1 401 516,20 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējums 500 000 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 470,59 EUR, 

pašvaldības līdzfinansējums 875 045,61 EUR. 

 

 
  

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta” 

 

Pārskata gadā īstenots projekts “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas 

attīstība otrā kārta” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā 

atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām otrā kārta” ietvaros. 

Projekta mērķis - veicināt Alūksnes pilsētas otras lielākās rūpnieciskās apbūves zonas 

attīstību, uzlabojot ūdensapgādes sistēmu Merķeļa ielas industriālajā teritorijā, pārbūvējot 

uzņēmējdarbībai nozīmīgu publisko infrastruktūru un revitalizējot dzelzceļa teritorijai 

pieguļošās degradētās teritorijas. 

Projektā pārbūvētas Latgales, Uzvaras, Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības ielas, izbūvēta 

jauna ūdenssaimniecības inženiertīklu sistēma Latgales, Jāņkalna un Brīvības ielu posmos, 
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jauns lokveida ūdensvads Merķeļa ielas industriālajā teritorijā nepārtrauktas ūdens padeves 

nodrošināšanai ugunsdrošības vajadzībām. Kopējais pārbūvēto ielu garums ir 2,45 km. 

 

 
23. attēls. Projektā pārbūvēts arī Latgales, Kanaviņu un Uzvaras ielu krustojums, izveidojot 

tam jaunu konfigurāciju 

 

Kopējās projekta izmaksas ir 3 157 338,92 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 

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

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

 

 
 

“Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” 

 

Pārskata gadā īstenots projekts “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvajā ēkā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām 

sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās” ietvaros. 

 

 
24. attēls. Pašvaldības administratīvā ēka un laukums pie tās 
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Tā mērķis ir samazināt pašvaldības administratīvo ēku primārās enerģijas patēriņu un 

sekmēt ēku uzturēšanas izdevumu samazināšanos, paaugstinot Alūksnes novada pašvaldības 

administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, energoefektivitāti. 

Projektā siltināta administratīvās ēkas fasāde, jumta un pamatu konstrukcijas, 

uzlabotas ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un ventilācijas sistēmas. 

Apjomīgākā būvniecība iekštelpās notikusi ēkas 1. stāva foajē daļā un lielajā zālē. Ēkai 

mainījies galvenais ieejas mezgls, tas kļuvis ērtāks un pieejamāks cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem un māmiņām ar ratiņiem. 1. stāvā pārbūvētas sanitārās telpas, lai uzlabotu vides 

pieejamību, izbūvēts pacēlājs. Kabinetos četrstāvu ēkas daļā ierīkota ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēma, uzlabota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, 

izbūvēta jauna apkures sistēma un nomainīti gaismekļi. 

Ēkas ārpusē veikta centrālā laukuma pārbūve un apkārtējās teritorijas labiekārtošana. 

Laukuma centrālais elements ir monumentāls masts lielizmēra Latvijas karoga pacelšanai. 

Teritorijā izvietoti jauni atpūtas soliņi, bruģēti celiņi, ierīkota lietus ūdens kanalizācija un 

drenāža. Ēkas fasāde un reprezentatīvais laukums diennakts tumšajā laikā ir izgaismoti.  

Projekta kopējās izmaksas 2 651 905,78 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 

309 000 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 358,83 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 2 326 546,95 EUR. 

 
 

“Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide reģionālas nozīmes 

attīstības centrā – Alūksnē, Alūksnes novadā” 

 

Pārskata gadā īstenots projekts “Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra izveide Alūksnē, Alūksnes novadā”. Projekts īstenots, lai ierīkotu Valsts un pašvaldības 

vienoto klientu apkalpošanas centru saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra 

rīkojumu Nr.58 “Par Koncepciju par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” un Ministru 

kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumiem Nr.79 “Kārtība, kādā izmanto 2018. gadam 

paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, 

uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”. 

 

 
25. attēls. Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 

 

Pakalpojumu centrs darbojas uz pašvaldību klientu centra bāzes saskaņā ar vienotiem 

principiem, nodrošinot: pakalpojumu pieteikšanu klātienē, konsultācijas par e-pakalpojumiem 
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un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju, kā arī ietver 

informācijas un konsultāciju sniegšanu par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās 

darba laikiem un pieteikšanās kārtību. Projekta ietvaros izremontētas telpas, izveidotas klientu 

apkalpošanas vietas, iegādāts tehniskais aprīkojums klientu apkalpošanas vietās, kā arī 

aprīkotas darba vietas administratīvās ēkas 1. stāvā, kurās vienuviet tiek nodrošināti ērti 

pieejami valsts iestāžu un pašvaldības pakalpojumi. 

Klientu apkalpošanas centra izveidei ir izlietots Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas piešķirtais finansējumu 46377,92 EUR apmērā, pašvaldības 

līdzfinansējums 60981,40 EUR. 

 
 

“Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

 

Pārskata gadā turpinājās Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vidi” projekts “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana”, kura mērķis ir attīstīt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Alūksnes 

novada vidusskolas izglītības iestāžu infrastruktūru, lai nodrošinātu izglītojamiem mūsdienīgu, 

ergonomisku un funkcionālu mācību vidi un sekmētu kompetenču pieejā balstītā vispārējā 

izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. 

Galvenās projekta darbības Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā: ergonomiskas 

mācību vides izveide, pārbūvējot 7.-9. klašu korpusa pilna apjoma pārbūve un ergonomiska 

aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu 

ieviešana un aprīkojuma iegāde, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas 

kabinetu iekārtošana, sporta aprīkojuma iegāde, internāta daļēja atjaunošana un Alūksnes 

novada metodiskā centra attīstība. 

Galvenās projekta darbības Alūksnes novada vidusskolā: ergonomiskas mācību vides 

izveide, ergonomiska aprīkojuma iegāde un telpu aprīkošana, informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde, sporta infrastruktūras attīstība. 

Pārskata gadā noslēgušies darbi Alūksnes novada vidusskolā un Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas internātā, notikusi gatavošanās sākt darbus ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusā. 

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

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

pašvaldības līdzfinansējums ir 2 154 794,74 EUR, t.sk. neattiecināmās izmaksas. 

 

 
 

“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis” 

 

2019. gada maijā uzsākta pārrobežu projekta “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu 

verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošana Latvijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. 

Alūksnes novada pašvaldība ir projekta vadošais partneris, partneri Latvijā - Latvijas 

Piļu un Muižu asociācija, partneri Krievijā - Pavlovskas muzejs un Izborskas muzejrezervāts. 
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Projekta mērķis ir radīt jaunu tūrisma maršrutu Latvijā un Krievijā, apvienojot tajā 

objektus, kas sniedz apmeklētājiem dažādu sajūtu gammu, iespēju sajust, līdzdarboties, 

piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un 

cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem. Projektā paredzēts veidot atsevišķus esošā tūrisma 

objektu piedāvājuma papildinājumus, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas, izstrādāt maršruta 

mobilo lietotni ar GPS gidu un katrai vietai pielāgotu vizuālo tēlu, interaktīvu karti, kopīgu 

bukletu, video, organizēt konferences un meistarklases. 

 

 
26. attēls. Pārskata gadā projekta ietvaros Izborskā notika starptautiska konference, kuras 

dalībnieki bija arī projekta partneri no Latvijas 

 

Alūksnē projekta ietvaros tiek radīts jauns tūrisma piedāvājums – gaisa trošu 

nobrauciens no Tempļakalna pussalas uz Pilssalu, atsegti Jaunās pils Fortepiano un Ērģeļu 

istabas sienu un griestu gleznojumi, restaurēts 19. gadsimta flīģelis un 2020. gadā tiks 

uzstādīts digitāls āra stends tūrisma informācijas ieguvei. 

Kopējais projekta budžets ir 800 000 EUR, t.sk. projekta līdzfinansējums no Latvijas-

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 720 000 EUR apmērā, 

Alūksnes novada pašvaldības budžets – 279 999  EUR. Lai realizētu abus ieplānotos 

infrastruktūras objektus, Alūksnes novada pašvaldība iegulda lielāku pašu līdzfinansējumu, 

tādejādi kopējais pašvaldības budžets projektā ir 484 000 EUR, no tā Latvijas-Krievijas 

programmas finansējums veido 251 999,10 EUR, pašvaldības finansējums 232 000,90 EUR. 

 

 
 

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās”  

 

Pārskata gadā turpinājās Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas 

URBACT III projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” 

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

Programmas ietvaros pašvaldības veido starptautiskus tīklus savstarpējai pieredzes 

apmaiņai un labās prakses tālāknodošanai, kas veicina to teritoriju attīstību un izaugsmi 

pozitīvu izmaiņu virzienā. 

Projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” labās 

prakses pilsēta ir Altena Vācijā. Projektā kopā ar Alūksnes novada pašvaldību piedalās: Idrija 

(Slovēnija), Melgaco (Portugāle), Manresa (Spānija), Nyirbator (Ungārija) un Igoumenitsa 

(Grieķija). Alūksnes novada pašvaldība apgūst Altenas pieredzi pop-up kustības īstenošanai, 
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atbalstot mazos uzņēmējus un veicinot to attīstību, kā arī tādā veidā risinot tukšo telpu 

problēmu. 

Pārņemot Altenas pieredzi vietējās ekonomikas veicināšanai, Alūksnes novada 

pašvaldība pārskata gada martā bija aicinājusi uz tikšanos interesentus, lai iepazīstinātu ar 

pop-up metodi un diskutētu par iespējām to ieviest Alūksnē. Sanāksmē interesenti tika 

iepazīstināti ar pop-up metodi mazajā uzņēmējdarbībā citur pasaulē un centās rast idejas tās 

izmantošanai Alūksnē. 

 
27. attēls. Janvārī Alūksnē notika projektā iesaistīto partneru darba sanāksme 

 

Pārskata gada novembrī projekta ietvaros Alūksnē atvērts pop-up salons, kurā sāka 

strādāt divi uzņēmēji, sniedzot šūšanas un skaistumkopšanas pakalpojumus. 

Alūksnē 2019. gadā notika projekta partneru darba sanāksme, kā arī projektā iesaistītie 

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji piedalījās darba sanāksmē Isernijā, Itālijā. Darba 

grupās tika pārrunāti šķēršļi, ar kuriem saskārušies katrs no projekta partneriem, un aplūkoti to 

iespējamie risinājumi. Projekta eksperta vadībā tika analizēta visu projektā iesaistīto partneru 

paveiktā darba nozīmība un ietekme uz projekta kopējo gaitu, kā arī pārrunātas tālākās 

darbības. Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji informēja partnerpilsētas par līdz šim 

sasniegto. 

Projekta kopējais finansējums ir 50 812 EUR, no tā ERAF finansējums ir 

43 190,20 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 2540,60 EUR un pašvaldības finansējums ir 

7 621,80 EUR. 

 
 

Pleskavas iela 1., 2. un 3. kārtas pārbūve 

 

Pārskata gadā noslēdzās Pleskavas ielas 2. un 3. kārtas pārbūve, bet būvdarbi 1. kārtā 

turpinājās. 2. kārtā no 7. Siguldas Kājnieku pulka pieminekļa līdz Ievu un Ozolu ielas 

krustojumam atjaunots ielas segums, izbūvēta lietusūdens novades sistēma, ierīkots 

apgaismots gājēju un velosipēdistu celiņš, pieturvietas un atpūtas vietas. 3. kārtā no Ozolu un 

Ievu ielas krustojuma līdz pilsētas robežai Kolberģa virzienā pārbūvēts ielas segums un 

sakārtota lietusūdens novades sistēma. Ielas pārbūves 1. kārtā no Pils ielas līdz 2. kārtas 

sākumam pārskata gadā pārbūvēts ielas segums, sakārtota lietus ūdens novades sistēma, kā arī 

turpinot projektu 2020. gadā, paredzēts ierīkot apgaismotu gājēju un velosipēdistu celiņu, kas 

savienosies ar 2. kārtā izbūvēto celiņu. 

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

budžeta līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējuma. Projekta kopējās izmaksas ir 

2 381 460 EUR. 
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“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā”  

 

2019. gadā iesniegts projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas 

īstenošanai Alūksnes novadā” pieteikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

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

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

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. 

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un 

attīstība Alūksnes novadā. Mērķa sasniegšanai plānots izveidot daudzfunkcionālu sociālo 

pakalpojumu centru Uzvaras ielā 1, Alūksnē, un grupu dzīvokļus moduļu mājā, kuru paredzēts 

būvēt Kārklu ielā 5, Alūksnē. 

Pārskata gadā izstrādāts būvprojekts “Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanai” ēkas Uzvaras ielā 1 pārbūvi. 

 

 
 

“Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība turpinājusi ERAF darbības programmas 

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

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” sagatavošanu. 

Projekta mērķis ir Alūksnes novadā radīt jaunas darbavietas, piesaistīt privātās 

investīcijas un vienlaikus padarīt pieejamus veselību veicinošus un uzturošus pakalpojumus 

gan iedzīvotājiem, gan tūristiem. Veselības veicināšanas pakalpojumu centrā plānoti 

peldbaseini, ūdens procedūru telpas, kā arī telpas dažādu veselības uzlabošanas pakalpojumu 

sniegšanai. 

Projekts pārskata gadā tika iesniegts Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 

izvērtēšanai. 

 

 
 

“Izglītības un sporta centra izveide”  

 

Pārskata gadā pašvaldība turpinājusi infrastruktūras investīciju projekta “Izglītības un 

sporta centra izveide” izstrādi. Pārskata gadā gadā notika izglītības un sporta centra 

būvprojekta izstrāde. Projektējamā ēka atradīsies Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē. Projektēšanas 

darbiem 2018. gadā Alūksnes novada pašvaldība saņēma valsts budžeta finansējumu 

300 000 EUR apmērā.  

Kopējais finanšu apjoms Izglītības un sporta centra projektēšanai kopā ar pašvaldības 

budžeta līdzekļiem ir 703 966 EUR. 

Pašvaldība ir pieprasījusi valsts budžeta līdzfinansējumu būvdarbu veikšanai Izglītības 

un zinātnes ministrijai, Nacionālajai sporta padomei. 

  

https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2020/05/TOUREST2020.jpg
https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2020/05/TOUREST2020.jpg
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“Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītajā projektā “Laivu nolaišanas vietas 

uzlabošana Alūksnes ezerā” pārskata gadā uzlabota laivu nolaišanas vieta Ozolu ielā pie 

Alūksnes ezera. 

Projekta mērķis - nodrošināt ērtu laivu nolaišanu ūdenstilpē un drošu iekāpšanu un 

izkāpšanu no laivām, izbūvējot laipu un laivu nolaišanas platformu. Pieguļošajā teritorijā 

izveidoti piebraucamie ceļi no blietētas dolomītšķembu klātnes, sakopta ezera piekraste – 

novākts un izlīdzināts krasta joslas apaugums, izlīdzināta augsnes virskārta un ieklāts 

daudzgadīgais zālājs. Satiksmes regulēšanai izvietotas norādījuma zīmes, bet atpūtas iespējām 

uzstādīti divi atpūtas soliņi un atkritumu urna. Projekta kopējās izmaksas 49 842 EUR. 

 

 
28. attēls. Projekta rezultātā iekārtotā laipa 

 

 
 

“Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana 

Alūksnes ezerā” 

 

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īstenota projekta “Peldēšanās vietas 

“Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā” 1. kārta. 

Projekta mērķis ir vides saglabāšana un aizsardzība, resursu efektīvas izmantošanas 

veicināšana, nodrošinot ilgtspējīgu Alūksnes ezera piekrastes pieejamību un infrastruktūras 

attīstību, saglabājot vides kvalitāti, nodrošinot iedzīvotāju tiesības dzīvot tīrā un kvalitatīvā 

vidē un veidojot piekrasti kā mūsdienīgu atpūtas zonu. 

Realizēta peldēšanās vietas labiekārtojuma 1. kārta - uzstādītas atkritumu urnas, soliņi, 

piknika galdi, ierīkots bērnu rotaļu laukums, uzstādītas bojas 50 m garumā peldzonas 

norobežošanai. Lai uzlabotu peldēšanas zonu, tīrīta ezera pamatne, piebērtas pludmales 

smiltis, nodrošinot nelielu slīpumu un drošu ezera pamata reljefu, izlīdzināta krasta zona, lai 

nodrošinātu ērtu pieeju ūdenim, kā arī izbūvēts gājēju celiņš un uzstādīts informatīvs stends. 
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Projekta kopējā summa 70 000 EUR (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 36 000 EUR). 

 

 
 

“Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4 specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekts “Dzīvo 

vesels Alūksnes novadā!” tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta 

līdzekļiem. 

 
29. attēls. Projektā notika Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākums ikvienam 

“Mizojam, ka prieks” 

 

Projekta ietvaros pārskata gadā Alūksnes novadā notikušas vingrošanas, jogas, 

nūjošanas, pilates, aerobikas, stepa un ūdens vingrošanas nodarbības, Zeltiņu pagasta atklātā 

krosa skriešanas seriāla pasākums ikvienam “Mizojam, ka prieks”, ģimeņu atpūtas un sporta 

diena pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, dažādas sporta aktivitātes Jaunannā, veselīga 

uztura nodarbības, mūzikas terapijas nodarbības, 3 dienas nometnes, 9 veselības veicināšanas 

pasākumi Malienā. Vispārējās izglītības iestādēs projekta ietvaros nodrošinātas stājas 

uzlabošanas nodarbības 1. klases skolēniem, peldēšanas nodarbības vidēji 10-12 gadu vecuma 

skolēniem, profilaktiskas nodarbības par atkarību 15-19 gadu vecuma skolēniem. Projekta 

finansējums ir 198 088 EUR. 

 

 
   

“Zaļie dzelzceļi” 

 

Pārskata gadā noslēdzies projekts “Zaļie dzelzceļi” (“Green Railways”), kurā bija 

iesaistīti partneri no Latvijas un Igaunijas. 

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

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

Mazsalacas, Rūjienas, Salacgrīvas, Valkas, Gulbenes, Limbažu, Valmieras, Vecpiebalgas, 
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Cēsu pašvaldības no Latvijas, kā arī Igaunijas Viljandi, Halliste, Valgas, Tahevas, Mulgimaa, 

Monistes un Moisakilas pašvaldības. 

Alūksnes novadā projekta ietvaros ierīkots velosipēdu pašapkalpošanās stends pie 

Alūksnes Tūrisma informācijas centra un velosipēdu nojumē pie Bānīša stacijas, kas paredzēts 

nelielu remontdarbu veikšanai paša spēkiem. Tapusi krāsojamā grāmata – izzinošais materiāls, 

kas izmantojams kā atmiņu klade, dodoties iepazīt Baltijā vienīgo, regulāri kursējošo 

šaursliežu vilcienu dzelzceļa līnijā Gulbene-Alūksne. 

Novada teritorijā projekta laikā uzstādītas maršruta informatīvās zīmes, izvietoti 

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

novada robežas Jaunannā, bet pie Alūksnes stacijas izvietots lielformāta tūrisma stends, daļēji 

finansēti Bānīša svētki 2018. gadā. Projekta ietvaros sagatavoti un izdoti kopīgi drukātie 

materiāli, video par maršrutu un mājaslapa. 

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

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

līdzfinansējums – 3 195 EUR. 

 
 

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” 

 

2019. gada februārī  Alūksnes novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) projektam “Starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta ietvaros Alūksnes 

novada tūrisma piedāvājums reklamēts starptautiskā tūrisma izstādē Igaunijā. 

 

 
30. attēls. Projekta ietvaros Alūksnes novada tūrisma piedāvājums reklamēts starptautiskā 

tūrisma izstādē Igaunijā 

  

“Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām” 

 

Pārskata gadā turpinājies ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 

projekts “Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma 

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

Tourism Actions”. 

Projektā iesaistījušies partneri no 9 dažādiem reģioniem 10 ES valstīs ar mērķi 

aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, 
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ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, 

izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus, 

veicināt politikas dokumentu izpratni, attīstīšanu un resursu palielināšanu nākamo četru gadu 

laikā. 

Kā Vidzemes Tūrisma asociācijas sadarbības partneri projektā iesaistījās vairākas 

Vidzemes pašvaldības un organizācijas - Alūksnes novada dome, Apes novada dome, 

Carnikavas novada dome, Ērgļu novada dome, Limbažu novada dome, Strenču novada dome, 

Saulkrastu novada dome, Gulbenes novada dome, Raunas novada dome, Vecpiebalgas novada 

dome, kā arī Smiltenes tehnikums un Turaidas muzejrezervāts. 

Pārskata gadā izstrādāts Vidzemes tūrisma rīcības plāns un tā ieviešanas stratēģija 

2018.-2025. gadam, kas tapis, ņemot vērā ES politikas un “Eiropa 2020” mērķus, tūrisma un 

kultūras politiku. 2019. gadā partneri pārņēma un īstenoja labās prakses piemērus. Latvijā tā 

bija Carnikavas pašvaldība, kas pārņēma Veneto reģiona pieredzi audio vizuālā gida izveidē. 

28.-30. oktobrī Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis devās uz Granādu, Spānijā, lai 

piedalītos projekta CHRISTA noslēguma konferencē un ECTN apbalvošanas ceremonijā. 

Projekta kopējais budžets ir 1 771 775 EUR, kur ERAF līdzfinansējums ir 

1 506 008,75 EUR jeb 85%. Alūksnes novada pašvaldības budžets ir 12 854 EUR, no kuriem 

85% ir ERAF līdzfinansējums. 

 
 

“Proti un dari!” 

 

Pārskata gadā turpinājusies projekta “Proti un dari!” īstenošana. Tā ietvaros jaunieši, 

kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti kā bezdarbnieki, var iepazīt un apgūt 

profesiju, mācīties, saņemt speciālistu konsultācijas un iesaistīties dažādās citās nodarbinātību 

veicinošās aktivitātēs. 

Atskaites periodā projektā iesaistījusies 1 jauniete, kas projekta ietvaros apguva 

bārmeņa kursus, par apgūto profesiju ieguva diplomu un pēc projekta uzsāka darba gaitas.  

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Eiropas 

Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta 

mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 

NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā” ietvaros. Alūksnes novada pašvaldība projektā piedalās kā sadarbības 

partneris. Kopējais projekta finansējums 1 837,44 EUR. 

 

 
 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

 

Pārskata gadā turpinājies projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”, kura mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 

izglītojamiem. 

Projekta mērķgrupa ir 5.-12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni. 

2018./2019. mācību gadā izlietotais finansējums ir 53 564,09 EUR. 
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2018./2019. mācību gadā II semestrī projektā bija iesaistītas 7 novada izglītības 

iestādes un 64 izglītojamie. Projekta ietvaros tika piedāvāts sniegt individuālo atbalstu – 

konsultācijas izglītojamiem, kuriem pastāv risks neturpināt mācības nepietiekamā vērtējuma 

dēļ. 2019./2020. mācību gadā projekts turpinās. 

 

 
 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 

Pārskata gadā turpinājās Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana. Projekts ir pasākumu kopums, kas 

ietver informācijas, karjeras izglītības, individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamiem 

karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu. Projekta 

ietvaros skolēniem tiek organizēti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, iepazīstot dažādas 

profesijas. 

 
 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība turpināja iesaistīties projektā “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide”. 

Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus 

novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu 

strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. 

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā profesionālās tālākizglītības, 

profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve, karjeras konsultanta 

pakalpojumi, ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšana, kā arī papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto 

nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās. 

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

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

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

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

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

izmaksas Alūksnes novada pašvaldībai ir 10 000 EUR. 

 

 
 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

 

Pārskata periodā turpinājās specifiskā atbalsta mērķa 8.3.2. “Palielināt atbalstu 

vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana. Tā mērķis ir paplašināt 

izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot 1.-6. klašu skolēnu kompetences un mācību 

sasniegumus. Projekta īstenošanas gaitā izglītības iestādes attīsta un ievieš to darbībā 
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ilgtspējīgu individuālās pieejas mācību procesu un nodrošina uz izglītojamā vajadzībām vērstu 

mācību organizāciju formu pieejamību. 

Projekta ietvaros diviem mācību gadiem (2017./2018. un 2018./2019. mācību gadam) 

atbalsta pasākumu īstenošanai paredzētais finansējums ir 106 553,49 EUR, papildu iegūts 

finansējums 24 730,30 EUR 2018./2019. mācību gadā Fizikas gada ietvaros. Lai papildinātu 

mācību satura apguvi, skolās nodrošinātas nodarbības individuālam mācību atbalstam, 

organizētas praktiskās nodarbības un mācību vizītes uz dabas objektiem, iestādēm un 

uzņēmumiem. Ārpusstundu pasākumu daļā skolām ir iespēja papildināt savu piedāvājumu 

interešu izglītībā. 

Projekta īstenošanā iesaistījušās Alūksnes pilsētas sākumskola, Alūksnes novada 

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

skolām atsevišķās aktivitātes piedāvā daudzveidīgas, interaktīvas un inovatīvas aktivitātes, lai 

veicinātu padziļinātu mācību satura apguvi, pilnveidotu zināšanas, prasmes un iemaņas. 

 

 
 

“Latvijas skolas soma” 

 

Pārskata periodā novada izglītības iestādes turpināja izmantot programmas “Latvijas 

skolas soma” sniegtās iespējas izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas 

vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes 

stāstus. 

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts 

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

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

piederības sajūtu un valstisko identitāti. 

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

9 605,54 EUR. 2019. gadā no janvāra līdz maijam programmas finansētajās aktivitātēs 

piedalījušies 1 389 audzēkņi. 

 

“Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” izveide”  

 

Pārskata gadā noslēdzās Mālupes pamatskolas ēkas pārbūve sociālās aprūpes centra 

vajadzībām un notika Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības - sociālās 

aprūpes centra “Pīlādži” svinīgā atklāšana. Sociālās aprūpes iestāžu infrastruktūras investīciju 

projektā “Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” izveide” veikta ēkas iekštelpu pārbūve, lai bijušo 

skolas ēku pielāgotu aprūpes centra vajadzībām 

Projekta būvdarbus un centra telpu aprīkošanu īstenoja par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas ir 826 020 EUR. 

 
ALSVIĶU PAGASTĀ 

 

 Pārskata gadā Alsviķu pagasta pārvalde nav īstenojusi projektus. 

Biedrība “Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” pārskata gadā turpinājusi īstenot 

projektu “Strautiņu vissezonas sporta un atpūtas laukuma uzlabošana” Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 
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Projekta laikā uz esošā sporta (hokeja) laukuma izveidots asfaltbetona segums 544  m
2
 

platībā, iegādāti un uzstādīti 40 metāla stabi laukuma norobežojošās sienas konstrukcijas 

stiprināšanai. 

Projekta kopējās izmaksas 14 916,49 EUR. Publiskais finansējums 90% apmērā no 

ELFLA 13 424,84 EUR, privātais finansējums – 1 491,65 EUR, no kuriem 1 000 EUR 

līdzfinansēja Alūksnes novada pašvaldība un pārējais trūkstošais finansējums 925 EUR, kā 

projektā paredzēts – ziedojums. 

 

 
 

 

ANNAS PAGASTĀ 

 

Pārskata gadā Annas pagasta pārvalde realizēja projektu “Annas kultūras nama 

teritorijas labiekārtošana”, kura kopējās izmaksas ir 1 241,46 EUR, tajā skaitā Alūksnes 

novada pašvaldības līdzfinansējums 404,14 EUR, kas tika iegūts pašvaldības izsludinātajā 

projektu konkursā “Zaļākai videi Alūksnes novadā”. 

Projekta ietvaros ierīkota daudzgadīgo augu dobe, uzstādīti 2 soliņi un atkritumu urna 

pie Annas kultūras nama. Projekts realizēts, iesaistot pagasta kopienas iedzīvotājus talku 

veidā, bet vietējais uzņēmums SIA “ABIO” atbalstīja, nodrošinot nepieciešamos 

kokmateriālus soliņu izgatavošanai. 

 

 
31. attēls. Labiekārtotā teritorija pie Annas kultūras nama 

 

ILZENES PAGASTĀ 

 

Ilzenes pagasta pārvalde pārskata gadā īstenojusi projektu “Elektroniskās laika 

uzskaites sistēmas un programmatūras iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē un 

Alūksnes novadā” ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

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

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

attīstības iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādāto 

“Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam”. 

Projektā iegādāta elektroniskā laika uzskaites sistēma “SPORTident AIR+” un 

programmatūra sacensību organizēšanai Ilzenē un Alūksnes novadā. Bezkontakta laika 



75 
 

uzskaites sistēma paredzēta skriešanas, velo, slēpošanas, triatlona, nūjošanas, piedzīvojumu 

sacensību un orientēšanās sacensību sarīkošanai. 

Projekta kopējās izmaksas ir 14 712,39 EUR ar PVN. Publiskais finansējums 

projektā ir 90% jeb 13 241,15 EUR, bet Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 

10% jeb 1 471,24 EUR.  

 

 
 

Biedrība “Ilzenes attīstībai” 2019. gadā realizējusi projektu “Iedvesmai un izaugsmei 

būt!” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. 

Projekta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, parādot, ka tā ierobežo 

izglītojamo izaugsmi un panākumu gūšanu profesionālajā jomā; palielināt jauniešu, īpaši riska 

grupas izglītojamo, motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas 

dzīvē gan savā pagastā, gan ārpus tā. Projekta mērķauditorija bija jaunieši vecumā no 5.-

12. klasei no Ilzenes, Alsviķu, Zeltiņu, Kalncempju pagasta. Kopējais unikālais dalībnieku 

skaits: 59. Jauniešiem organizēti dažādi pasākumi: iedvesmas stāstu vakars ar uzņēmējiem, 

lauksaimniekiem, koučinga nodarbība, 3 dienu seminārs un praktiskā ievirze “Attīsti sevi 

laukos”. 

 
 

JAUNALŪKSNES PAGASTĀ 

  

Pārskata gadā Jaunalūksnes pagasta pārvaldei Lauku atbalsta dienestā apstiprināts 

projekts “Sisenīša ezera teritorijas labiekārtošana”. Ar LEADER programmas atbalstu tiks 

veikta ezera krasta tīrīšana, sakārtojot teritoriju, ko iedzīvotāji izmanto peldēšanai, izlīdzināta 

piekrastes daļa ar pievestu smilti, uzstādīta laipa uz gaisa pontoniem, izvietoti 3 soli, atkritumu 

urnas un pārģērbšanās kabīne. 

Projekta kopējā summa 18 113,08 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 

16 199,60 EUR, pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas 1 913,48 EUR. 

 

 
 

JAUNANNAS PAGASTĀ 

 

2019. gadā ir noslēdzies projekts “Pašvaldības autoceļa Rūķīši-Gribažas pārbūves 

1. kārta”, kas realizēts ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

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

apvidos” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 146 708,18 EUR, no tā ELFLA finansējums - 

108 252,22 EUR. Projekta rezultātā pārbūvēts pašvaldības ceļa posms 2,66 km garumā.  
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Pārskata gadā pabeigta ELFLA/LEADER projekta “Aprīkojuma iegāde Jaunannas 

Tautas namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu 

veidošanai” īstenošana, kas ELFLA finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektā iegādāts kvalitatīvs mūsdienīgs multimediju 

aprīkojums: jaudīgs projektors ar maināmu lēcu, divi ekrāni – viens stacionārs, ar pulti 

darbināms, kas novietots uz skatuves, bet otrs – pārnēsājams, kā arī DVD atskaņotājs, kas 

nodrošina filmu atskaņošanu visos pieejamajos formātos. Projekta kopējās izmaksas ir 

10 197,88 EUR, no tām publiskais finansējums 8 551,29 EUR, bet 1 646,59 EUR Alūksnes 

novada pašvaldības finansējums.  

 

 
32. attēls. Jaunais aprīkojums Jaunannas Tautas namā, kas iegādāts ELFLA/LEADER 

projekta ietvaros 

 
 

JAUNLAICENES PAGASTĀ 

 

2019. gadā Jaunlaicenes pagasta pārvalde īstenojusi telpu atjaunošanas projektu ar 

lietošanas veida maiņu bijušās skolas ēkā “Lazdiņās”, kā arī veikta maģistrālā ūdensvada 

izbūve un teritorijas labiekārtošana. Darbu veikšanai izlietoti 40 000 EUR no Alūksnes novada 

pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 

2018.-2021. gada līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējums. Kopējās projekta izmaksas ir 

120 000 EUR ar PVN. 

Rezultātā bijušās skolas ēkā izveidotas telpas ģimenes ārsta praksei un bibliotēkas 

telpu grupai. Bibliotēkā ir ierīkota atsevišķa telpa bērnu nodaļai, bibliotēkas krājumu 

glabātuve un lasītava. Atjaunotās telpas izmanto dakteres Aritas Prindules ģimenes ārsta 

prakse. 
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33. attēls. A. Prindules ģimenes ārsta prakses jaunās telpas 

 

KALNCEMPJU PAGASTĀ 

 

Kalncempju pagastā 2019. gadā noslēdzies projekts “Pašvaldības autoceļa Lūkuži-

Gotlupi-Nāzupi 1. kārtas pārbūve Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”, kura rezultātā 

pārbūvēts autoceļa posms 2,05 km garumā. Projekts realizēts Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa 

Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir 178 033,44 EUR, tajā skaitā ELFLA finansējums ir 

80 784 EUR, bet 97 249,44 EUR ir Alūksnes novada pašvaldības finansējums, no kura 

32 911,57 EUR ir līdzekļi no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2018.-2021. gadam.  

 

 
 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs pārskata gadā realizēja Alūksnes 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstītu projektu “Amatam ir zelta pamats” 

971 EUR apmērā, kura ietvaros organizēta dienas nometne bērniem un jauniešiem. 

 

 
34. attēls. Nometnes noslēguma pasākums Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 
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LIEPNAS PAGASTĀ 

 

Pārskata gadā Liepnas pagasta pārvalde īstenojusi projektu “Aktīvās atpūtas vietas 

“Saidupe” estrādes pārbūve, pasākumu kvalitātes uzlabošanai”, ko plānots pabeigt 2020. gada 

vasarā. 2019. gada oktobrī uzsākti darbi - demontēta vecā estrāde un sabetonēti pamati 

jaunajai estrādei. 

Projekta kopējās izmaksas 39 216,98 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 

15 000,00 EUR (tajā skaitā ELFLA finansējums 90% apmērā jeb 13 500 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 10% apmērā jeb 1500 EUR), neattiecināmās izmaksas 24 216,98 EUR. 

 

 
 

MALIENAS PAGASTĀ 

 

Pārskata gadā Malienas pagasta pārvalde nav īstenojusi projektus. 

 

MĀLUPES PAGASTĀ 

 

Mālupes pagastā pabeigts projekts “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa Mālupe- 

Purmala pārbūve”, kas realizēts ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku 

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

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Galvenie ceļu pārbūves darbi notika 2018. gada vasarā, bet 2019. gada maijā, pēc 

tehnoloģiskā pārtraukuma, pabeigti atlikušie darbi un sagatavota dokumentācija būves 

nodošanai ekspluatācijā. 

Kopējais pārbūvētā ceļa garums ir 4,44 km. Darbu 

kopējā summa ir 207 605,48 EUR ar PVN, no kuras publiskais 

finansējums ir 113 322 EUR, bet pārējās izmaksas 

94 283,48 EUR apmērā līdzfinansēja Alūksnes novada 

pašvaldība. 

Projekta rezultātā ceļam izrakti grāvji, nomainītas 

caurtekas, izbūvētas nobrauktuves, atjaunots segums. Ceļa 

nodalījuma joslā atjaunota meliorācijas sistēma, pārbūvēti 

pieslēgumi ceļiem un veikti citi ar ceļa pārbūvi saistīti darbi. 

Pēc projekta realizācijas ir uzlabojusies ceļa kvalitāte, 

paaugstinājusies satiksmes drošība, uzņēmējiem uzlaboti 

saimniekošanas apstākļi, kā arī nodrošināta piegulošo zemju 

īpašnieku piekļuve saviem īpašumiem. 

 

35. attēls. Projektā veikta ceļa Mālupe-Purmala pārbūve 

 

 
 

Pārskata gadā pagasta pārvaldei izstrādāts būvprojekts “Sporta infrastruktūras 

uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā”. Projekts iesniegts Lauku atbalsta dienestā, to plānots 

pabeigt 2021. gadā. Darbus finansēs par ELFLA, Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 



79 
 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas un Mālupes pagasta 

pārvaldes līdzekļiem. 

 

MĀRKALNES PAGASTĀ 

 

Mārkalnes pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Alūksnes lauku partnerība” 

īstenojusi ELFLA finansēto projektu “Aprīkojuma iegāde Mārkalnes vokālajam ansamblim”. 

Projektā iegādāts jauns sintezators ar papildu aprīkojumu, kvalitatīvi kondensoru 

mikrofoni ar savienotājvadiem un statīviem, kā arī pultis nošu turēšanai, līdz ar to vokālais 

ansamblis spēj pilnvērtīgi koncertēt gan telpās, gan brīvā dabā. Iegādāts arī portatīvais dators, 

kura tehniskie parametri spēj nodrošināt kvalitatīvu un drošu ierakstu skanējumu. 

Projekta īstenošanas rezultātā radīta iespēja nodrošināt pilnvērtīgu vokālā ansambļa 

“Akava” darbību, tādejādi, veicinot dažādību novada amatiermākslas kolektīvu vidū, tā radot 

iespēju radošai brīvā laika pavadīšanai Mārkalnes pagasta un apkārtnes iedzīvotājiem, jo 

ansamblis vienmēr ir atvērts jaunu dalībnieku uzņemšanai.  

Projekta kopējās izmaksas ir 2 534,60 EUR, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums 253,46 EUR, publiskais finansējums 2 281,14 EUR. 

 

 
 

PEDEDZES PAGASTĀ 

 

Pededzes pagasta pārvalde īstenojusi projektu “Pededzes vēsture vakar un rīt”, kas 

iesniegts biedrībā “Alūksnes lauku partnerība” un guva atbalstu ELFLA Latvijas Lauku 

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

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

attīstības iniciatīvas” vietējās attīstības stratēģijas rīcībā  R.1.3. “Citas nelielas sabiedrībai 

nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”. 

Projekta mērķis bija paplašināt un modernizēt Pededzes tautas nama kultūras un 

tradīciju ekspozīciju - atjaunots mazās zāles grīdas parketa segums, uz atjaunotās grīdas 

izveidots zīmējums, kurā atspoguļojas Pededzes pagasta robežu izmaiņas laikmetu griežos, 

sākot ar 18. gadsimtu līdz mūsdienām. Lai varētu izstādīt attēlus vai mākslas darbus, iegādātas 

profesionālas sienas attēlu piekares sistēmas. Uzstādīts arī televizors ar SMART TV 

funkcijām, kurā var noskatīties visdažādākos tautas nama rīcībā esošos video materiālus, sākot 

ar šeit notikušo pasākumu ierakstiem un meistarklašu paraugdemonstrējumiem un beidzot ar 

vietējiem vēstures materiāliem un ekspedīciju laikā ierakstītām sarunām ar pagasta 

ilgdzīvotājiem. 
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36. attēls. Uz zāles grīdas izveidotais zīmējums atspoguļo Pededzes pagasta robežu izmaiņas  

 

Projekta kopējās izmaksas ir 13 260,33 EUR, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums 1 326,04 EUR, publiskais finansējums 11 934,29 EUR. 

 

 
 

Pededzes pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Alūksnes lauku partnerība” pārskata 

gadā uzsākusi ELFLA finansētā projekta “Ģimeņu atpūtas vietas ierīkošana Pededzē“ 

īstenošanu – Lauku atbalsta dienestā iesniegts un atbalstīts projekts. Projektā paredzamos 

labiekārtošanas darbus - dīķa tīrīšanu, slidkalniņa uzbēruma, koka atrakcijas uzstādīšanu un 

zaļās zonas izveidi veiks 2020. gadā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 29 942,43 EUR, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 

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

 

 
 

Pārskata gadā biedrība “Pededzes Nākotne” īstenoja projektu “Lai spēlē liels un spēlē 

mazs Pededzē!”. Projekta mērķis bija radīt iespēju Pededzes pamatskolas skolēniem 

interesanti un vienlaikus lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Projekta ietvaros iegādātas galda spēles 

dažādu vecumu bērniem. Projekts atbalstīts Alūksnes un Apes novada fonda 15. projektu 

konkursā “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”. Projekta kopējais budžets ir 209,12 EUR, AANF 

finansējums ir 207,45 EUR. 

 

VECLAICENES PAGASTĀ 

 

Pagasta pārvalde 2019. gadā īstenojusi projektu “Drusku pilskalna takas pieejamības 

nodrošināšana”, kura ietvaros Alūksnes novada aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 

izbūvētas koka kāpnes Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšanai. Kāpņu kopējais 

garums ir 210 metri - Dzērves kalnā izbūvētas 62 m garas kāpnes, bet Drusku pilskalnā – 

148 m garas. 
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37. attēls. Projektā ierīkotas kāpnes takas pieejamības uzlabošanai 

 

Projekta mērķis bija nodrošināt Drusku pilskalna takas pieejamību, izveidojot 

kvalitatīvu infrastruktūru, tā mazinot antropogēno slodzi, tai skaitā arī tūrisma, eitrofikācijas, 

erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši izsargājamiem biotopiem un 

sugām, tādējādi ierobežojot apmeklētāju haotisko kustību pilskalna takā un radot ainavas 

unikālo skatu punktu pieejamību. 

Projekta kopējās izmaksas 42 285,99 EUR, no kā Valsts Reģionālās attīstības 

aģentūras finansējums bija 80% jeb 33 828,79 EUR un Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējums 20% no kopējām projekta izmaksām jeb 8 457,20 EUR. 

 

 
 

ZIEMERA PAGASTĀ 

 

2019. gadā pagasta pārvalde realizējusi ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekts “Pašvaldības autoceļu “Indrāni-Blūmji-Gailīši”, 

“Rijukalns-Vengerski”, “Ziemeri-Murati” pārbūve Ziemera pagastā”. Projekta kopējās 

izmaksas 318 435,96 EUR. 

 

 
 

Pārskata gadā pagasta pārvalde realizējusi projektu “Granulu katla uzstādīšana 

Ziemera pagasta pārvaldes ēkā”. Projekta kopējās izmaksas 13 055,42 EUR. 

 

ZELTIŅU PAGASTĀ 

 

2019. gadā noslēgusies projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu 

pagastā” aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides 

apdraudējuma risku novēršanai” realizācija Zeltiņu pagastā. 

     Projekta laikā organizētas 4 talkas ar vietējo iedzīvotāju piedalīšanos Melnupes 

attīrīšanai no koku sanesumiem un bebru aizsprostiem. Trīs no talkām notikušas 2018. gadā un 
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viena talka 2019. gada 13. septembrī.  Kopā no sakritušajiem kokiem un koku sanesumiem, 

bebru aizsprostiem talcinieki ir attīrījuši apmēram 3 km garu upes posmu saskaņā ar projekta 

darba uzdevumā noteikto. 

Projekta īstenošanas laikā sagatavots Dabas aizsardzības pārvaldes eksperta atzinums 

par aizsargājamiem biotopiem Melnupē 3 km garumā projekta realizācijas vietā. Par projekta 

līdzekļiem iegādāts motorzāģis “Husqvarna 545” un krūmgriezis “Husqvarna 336 FR”, lai 

veiktu sasniegto rezultātu uzturēšanu projekta uzraudzības periodā turpmākajos piecos gados. 

Sagatavota tehniskā dokumentācija dūņu un sanesumu tīrīšanai pašvaldības nekustamajos 

īpašumos “Melnupes” un “Tērces” un veikti darbi atbilstoši tehniskajā dokumentācijā 

noteiktajām prasībām. Kopējās izmaksas Melnupes tīrīšanai pašvaldības nekustamajos 

īpašumos “Melnupes” un “Tērces”, pamatojoties uz noslēgto iepirkuma līgumu sastādīja 

43 956.07 EUR bez PVN. 

Projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” kopējās izmaksas 

ir 51 274 EUR, no kurām 70% ir Valsts Reģionālās attīstības aģentūras finansējums un 30% - 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums. 

 

 
38. attēls. Noslēdzies projekts, kas ietvēra vairākas darbības plūdu apdraudējuma 

mazināšanai Zeltiņos 

 

 
 

 

MELIORĀCIJAS PROJEKTI NOVADA PAGASTOS 

 

2019. gadā turpinās 10 meliorācijas projektu realizācija, kas iesniegti Lauku atbalsta 

dienestā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 

un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. 

Gada nogalē noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu visos objektos. Saskaņā ar 

iepirkuma līgumiem visus būvdarbus paredzēts veikt 10 mēnešu laikā, tas ir līdz 2020. gada 

rudenim. 

1) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 42468:03 atjaunošana 

Alūksnes novada Kalncempju pagastā” - kopējās izmaksas 22 684,86 EUR, tajā skaitā 

attiecināmās izmaksas – 20 690,08 EUR, no tām publiskais finansējums – 18 621,07 EUR. 

Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 1 caurteku, 19 drenu iztekas, izveidot sedimentācijas 

baseinu un ierīkot virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums 1 155 m; 
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2) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 

atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” - kopējās izmaksas 21 587,16 EUR, tajā skaitā 

attiecināmās izmaksas – 20 635,62 EUR, no tām publiskais finansējums – 18 572,06 EUR. 

Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 1 caurteku, 9 drenu iztekas, izveidot sedimentācijas 

baseinu un ierīkot virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums 810 m;  

3) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 

atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” - kopējās izmaksas 66 967,30 EUR, tajā 

skaitā attiecināmās izmaksas – 49 501,71 EUR, no tām publiskais finansējums – 

44551,54 EUR. Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 3 caurtekas, 17 drenu iztekas, izveidot 

sedimentācijas baseinu un ierīkot virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums 

2 327 m; 

4) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 424961:03 un 

424961:09 atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā” - kopējās izmaksas 

74 842,99 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas – 70 687,41 EUR, no tām publiskais 

finansējums – 63 618,67 EUR. Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 3 caurtekas, 20 drenu 

iztekas, izveidot sedimentācijas baseinu un ierīkot virszemes noteces. Kopējais atjaunoto 

grāvju garums 2 509 m; 

5) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 526271:30 un 

526271:32 atjaunošana Alūksnes novada Zeltiņu pagastā” - kopējās izmaksas 42 177,79 EUR, 

tajā skaitā attiecināmās izmaksas – 38 968,56 EUR, no tām publiskais finansējums – 

35 071,70 EUR. Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 2 caurtekas, 27 drenu iztekas, izveidot 

sedimentācijas baseinu, 2 braslus, lai nodrošinātu lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanos 

ganībās un ierīkot virszemes noteces. Kopējais atjaunoto grāvju garums – 2 179 m;  

6) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” - kopējās izmaksas 8 364,63 EUR, tajā skaitā 

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

Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 1 caurteku uz pašvaldības autoceļa, 1 drenu izteku, 

izveidot akmeņu krāvumu grāvja gultnē. Kopējais atjaunotā grāvja garums - 55 m; 

7) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 

atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā” - kopējās izmaksas 53 936,69 EUR, tajā 

skaitā attiecināmās izmaksas – 53 619,51 EUR, no tām publiskais finansējums – 48 257,56 

EUR. Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 2 caurtekas, 3 drenu iztekas, izveidot 

sedimentācijas baseinu un ierīkot virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums – 

2 591 m; 

8) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” - kopējās izmaksas 9 279,56 EUR, tajā skaitā 

attiecināmās izmaksas – 8 833,93 EUR, no tām publiskais finansējums – 7 950,54 EUR. 

Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 7 drenu iztekas, izveidot sedimentācijas baseinu un 

ierīkot virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums - 500 m; 

9) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 

atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā” - kopējās izmaksas 8 758,31 EUR, tajā skaitā 

attiecināmās izmaksas – 5 787,24 EUR, no tām publiskais finansējums – 5 208,52 EUR. 

Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 1 caurteku uz pašvaldības autoceļa, 1 drenu izteku, 

izveidot meandru un ierīkot virszemes noteces. Kopējais atjaunotā grāvja garums 97 m; 

10) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 

atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” - kopējās izmaksas 20 557,26 EUR, tajā skaitā 

attiecināmās izmaksas – 20 134,35 EUR, no tām publiskais finansējums – 18 120,91 EUR. 

Projekta rezultātā paredzēts atjaunot 1 caurteku, 4 drenu iztekas un ierīkot virszemes noteces. 

Kopējais atjaunotā grāvja garums 497 m. 



84 
 

Visu projektu būvdarbu izmaksas kopā ir 329 156,55 EUR ar pievienotās vērtības 

nodokli, attiecināmās izmaksas - 294 852,02 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums - 

265 366,82 EUR. 
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7. Būvniecība 
 

2019. gadā pieņemti 372 lēmumi par būvju būvniecību (palīgēkas, labiekārtojumi, dīķi, 

inženiertīklu pievadi, lietošanas veida maiņa bez pārbūves). 

 

22. tabula 

Būvvaldes pieņemto lēmumu skaits 2019. gadā 

Stadija  Apliecinājuma kartes Paskaidrojuma raksti 

Iecere 73 87 

Būvdarbu uzsākšana 68 26 

Būvdarbu pabeigšana 51 47 

 

Tai skaitā pieņemti 14 lēmumi par vidi degradējošām būvēm un 6 lēmumi par vidi 

degradējošā statusa atcelšanu pēc būves sakārtošanas. 

 

Pārskata gadā Būvvalde izsniegusi 75 būvatļaujas. 

 

23. tabula 

Būvvaldes izsniegto atļauju skaits 2019. gadā 

Publiskas 

ēkas 

Dzīvojamās mājas Palīgēkas Inženierbūves Ražošanas ēkas 

13 15 12 30 5 

 

2019. gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti 54 objekti, tajā skaitā: 

1) 10 - dzīvojamās ēkas par 352 500 EUR;  

2) 10 - palīgēkas par 412 420,01 EUR; 

3) 31 - inženierbūves par 10 919 550,73 EUR; 

4) 3 - ražošanas būves par 2 774 467,65 EUR. 

 

Lielākie 2019. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti 

 

1) Pleskavas ielas pārbūve, 2. kārta, 3. kārta, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība; 

2) Merķeļa ielas pārbūve, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 

3) Latgales un Uzvaras ielas pārbūve, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība; 

4) Jāņkalna un Brīvības ielu pārbūve, Alūksnē, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība; 

5) Gāzes mērīšanas stacijas “Korneti” gāzes uzskaites daļas pārbūve, Veclaicenes 

pagastā, Alūksnes novadā, pasūtītāja – AS “Conexus Baltic Grid”; 

6) Vistu kūts jaunbūve, “Putni”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, pasūtītājs – SIA 

“Alūksnes putnu ferma”. 
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8. Izglītība 
 

8.1. Izglītojamo skaits 
24. tabula 

Izglītojamo skaits Alūksnes novada izglītības iestādēs 2017., 2018., 2019. gada 

1. septembrī 

Izglītības iestāde 2017. gada 

1. septembrī 

2018. gada 

1. septembrī 

2019. gada 

1. septembrī 

 1.-12. 

klasēs 

pirms-

skolas 

izgl. 

progr. 

1.-12. 

klasēs 

pirms-

skolas 

izgl. 

progr. 

1.-12. 

klasēs 

pirms-

skolas 

izgl. 

progr. 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

300 - 292 - 294 - 

Alūksnes novada vidusskola 268 6 261 7 259 14 

Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskola (izmaiņas no 

01.09.2019.) 

65 15 64 15 66 8 

Bejas pamatskola 70 8 63 10 55 14 

Ilzenes pamatskola 25 7 slēgta slēgta 

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

44 25 54 29 52 17 

Jaunlaicenes pamatskola 19 19 slēgta slēgta 

Malienas pamatskola 71 - 70 - 65 - 

Pededzes pamatskola 72 19 69 15 65 12 

Strautiņu pamatskola 100 30 97 34 94 34 

Ziemeru pamatskola 68 6 81 34 80 36 

Liepnas internātpamatskola 73 11 slēgta slēgta 

Alūksnes pilsētas sākumskola 385 - 377 - 387 - 

KOPĀ SKOLĀS 1 560 146 1428 144 1417 135 

 

Alūksnes PII “Cālis” 48 49 50 

Alūksnes PII “Pienenīte” 141 143 141 

Alūksnes PII “Sprīdītis” 230 230 222 

Alsviķu PII “Saulīte” 39 40 44 

Jaunalūksnes PII “Pūcīte” 41 41 41 

Malienas SPII “Mazputniņš” 45 39 44 

KOPĀ PII 544 542 542 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 699 736 741 

Alūksnes Mūzikas skola 276 274 240 

Alūksnes Mākslas skola 153 191 163 

Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola 

386 403 428 

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola (profesionālās ievirzes 

izglītības programmas) 

119 122 103 

Smiltenes tehnikuma Alsviķu 

teritoriālā struktūrvienība 

157 162 150 

Latvijas Universitātes Alūksnes 

filiāle 

134 105 127 
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 2019. gadā skolu darbības kvalitāte tika izvērtēta Ziemeru pamatskolā un Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Abas izglītības iestādes un izglītības iestāžu izglītības programmas 

akreditētas uz sešiem gadiem. Vadītāja profesionālās kvalitātes novērtēšana veikta 

pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”. 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada izglītības iestāžu pedagogiem organizēti 12 dažādi 

tālākizglītības kursi. Pedagogu atbalstam novadā darbojas 16 mācību priekšmetu un jomu 

metodiskās apvienības. 

 

2019. gadā pašvaldība apstiprināja 9 vasaras nometņu projektu pieteikumus, piešķirot 

to norisei 8 533 EUR lielu finansējumu. Kopumā pašvaldības līdzfinansētās nometnes varēja 

apmeklēt 200 bērnu un jauniešu. 

 

25. tabula 

Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms novada izglītības iestādēm 

 

 

 

 

2017. gadā  

EUR 

2018. gadā  

EUR 

2019. gadā 

EUR 

Interešu izglītības programmu un sporta skolu 

pedagogu daļējai darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

 

108 070 

 

 

111 449 

 

 

111 289 

Pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 

internātskolām, sanatorijas tipa 

internātskolām, speciālajām internātskolām 

bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības 

traucējumiem 

KOPĀ: 

 

t.sk. pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

t.sk. pārējiem izdevumiem 

 

 

 

 

 

717 205 

 

423 196 

 

 

 

294 009 

 

 

 

 

 

388 902 

 

339 815 

 

 

 

49 087 
(no VARAM) 

 

 

 

 

 

225 357 

 

225 357 

 

 

- 

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 

 

2 120 232 

 

2 022 573 

 

2 004 409 

Pašvaldību izglītības iestādes piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksām 

 

230 560 

 

267 878 

 

298 390 
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26. tabula 

Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 

Gads Izglītojamo skaits, kuriem piešķir 

valsts mērķdotāciju mācību līdzekļu 

iegādei  

Mērķdotācijas 

apmērs 

2017. 1 763 33 337 

2018. 1 745 32 554 

2019. 1 719 31 696 

 

27. tabula 

Savstarpējie norēķini par pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 

 

 

 

 

Citos novados deklarēto audzēkņu 

skaits, kuri apmeklē Alūksnes 

novada izglītības iestādes 

Alūksnes novadā deklarēto 

audzēkņu skaits, kuri apmeklē citu 

novadu izglītības iestādes 

2016. 

gada 

dec. 

2017. 

gada 

dec. 

2018. 

gada 

dec. 

2019. 

gada 

dec. 

2016. 

gada 

dec. 

2017. 

gada 

dec. 

2018. 

gada 

dec. 

2019.

gada 

dec. 

Noslēgto līgumu 

skaits ar pašvaldībām 

51 39 28 29 37 33 23 27 

Pirmsskolas vecuma 

bērni 

39 53 44 57 29 19 29 29 

1.-9. klašu audzēkņi 53 52 56 57 61 62 62 59 

10.-12. klašu 

audzēkņi 

30 29 23 14 64 61 54 46 

Kopējais audzēkņu 

skaits 

122 134 123 128 154 142 145 134 

 

28. tabula 

Izdevumi un ieņēmumu par savstarpējiem norēķiniem par izglītības sniegtajiem 

pakalpojumiem salīdzinājums 

Gads Ieņēmumi EUR Izdevumi EUR Starpība 

2017. 116 876 152 823 35 947 

2018. 129 348 153 267 23 919 

2019. 151 764 174 344 22 80 

 

8.2. Izglītojamo panākumi 
 

Mācību priekšmetu valsts olimpiādes (novada posmi) 

 

2018./2019. mācību gadā Alūksnes novadā notika novada posmi 11 valsts olimpiādēm 

9 mācību priekšmetos, kurās piedalījās 184 izglītojamie no 9 novada skolām. Godalgotās 

vietas ieguva 82 Alūksnes novada izglītojamie. 11 skolēni no 2 izglītības iestādēm piedalījās 

Eiropas dabaszinātņu olimpiādes atlases posmā. 
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29. tabula 

Izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 

2018./2019. mācību gadā 

Skola Novadā 

1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

8 11 11 4 

Alūksnes novada vidusskola     

Liepnas vidusskola   1  

Bejas pamatskola    1 

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

 2   

Malienas pamatskola     

Pededzes pamatskola     

Strautiņu pamatskola 3 2   

Ziemeru pamatskola     

Alūksnes pilsētas sākumskola 1 1 2  

Kopā 12 16 14 5 

 

Lielākais izglītojamo skaits - 58 izglītojamie piedalījās 5.-8. klašu matemātikas 

olimpiādē. Vidusskolas posmā neliels dalībnieku skaits bija latviešu valodas, ekonomikas, 

fizikas olimpiādēs. 

  

30. tabula 

Panākumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 2019. gadā 

Izglītības iestāde Klase Olimpiāde Rezultāts valstī 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

9. Ķīmija I vieta 

Strautiņu pamatskola 9. Latviešu valoda 

un literatūra 

III vieta 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

9. ES 

Dabaszinātņu 

olimpiāde 

Iekļuva labāko sešiniekā 

valstī un Latvijas komandas 

sastāvā piedalījās olimpiādē 

Portugālē. Ieguva III vietu. 

 

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

finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un 

pedagogiem”, 2019. gadā naudas balvas piešķirtas 5.-12. klašu grupā 36 izglītojamiem par 

iegūtajām godalgotajām vietām Valsts izglītības un satura centra (VISC) organizētajās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, 10 izglītojamiem par sasniegumiem interešu izglītībā, profesionālajā 

ievirzē mūzikā, 18 izglītojamiem par sasniegumiem sportā, 5 kolektīviem par sasniegumiem 

interešu izglītībā, profesionālajā ievirzē mūzikā un 42 pedagogiem par izglītojamo 

sagatavošanu. Kopējā piešķirto naudas balvu summa ir 9 843 EUR. 
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31. tabula 

Valsts pārbaudes darbi. Centralizētie eksāmeni 12. klasei 2019. gadā 

Mācību 

priekšmets 
Valstī % 

Valsts 

ģimnāzijas 

Ernsta Glika 

Alūksnes 

Valsts 

ģimnāzija 

Valstī % 

vidusskolas  

Alūksnes 

novada 

vidusskola 

Liepnas 

vidusskola 

Skolā % Skolā % Skolā % 

Matemātika 52,50 41,7 36,40 14,80 7,10 

Latviešu valoda 70,0 68,60 50,90 46,40 29,60 

Angļu valoda 72,70 73,50 65,40 49,60 21,80 

Krievu valoda 82,60 78,90 76,30 59,0 41,10 

Vēsture 76,30 61,90 59,10 45,20 - 

Bioloģija  68,0 65,0 54,50 - - 

Ķīmija 74,30 50,70 60,90 - - 

Fizika 53,80 43,80 43,70 - - 

 

32. tabula 

Valsts pārbaudes darbi 9. klasei 2019. gadā 

Izglītības 

iestāde 

Latviešu 

valoda Matemātika 

Latvijas 

vēsture Angļu valoda 

Krievu 

valoda 

Vācu 

valoda 

2018. 

% 

2019.

% 

2018. 

% 

2019.

% 

2018.

% 

2019.

% 

2018.

% 

2019.

% 

2018.

% 

2019.

% 

2018. 

% 

Ernsta Glika 

Alūksnes  

Valsts 

ģimnāzija 70,47 69,25 57,37 59,97 71,52 68,91 64,52 76,51 72,72 72,90 69,75 

Alūksnes 

novada  

vidusskola 65,40 58,0 45,35 33,51 60,75 46,75 62,57 58,36 77,73 60,75 

 

Liepnas 

vidusskola 55,94 48,18 46,26 51,33 75,11 70,0 63,15 47,0 54,67 51,0 

 

Bejas 

pamatskola 63,03 60,81 46,06 51,56 51,08 55,95 58,13 62,67 63,25 60,33 

 

Jaunannas 

Mūzikas un 

mākslas 

pamatskola - 69,55 - 74,67 - 58,24 - 75,50 - - 

 

Malienas 

pamatskola 64,21 58,33 45,58 38,0 62,78 50,59 52,88 49,0 70,50 62,50 

 

Pededzes 

pamatskola  72,73 54,36 62,16 37,33 70,59 45,18 64,78 50,50 

 

72,67 

 

Strautiņu 

pamatskola 64,86 60,61 65,54 59,26 66,37 61,70 66,14 75,67 66,00 - 

 

Ziemeru 

pamatskola 67,64 58,48 44,05 47,33 66,35 61,76 69,00 55,20 75,00 72,0 

 

Vidēji valstī 66,86 64,39 54,26 55,70 67,00 63,01 71,60 70,50 74,50 71,27 

 

66,43 
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8.3. Interešu izglītība 
 

2018./2019. mācību gadā no valsts mērķdotācijas tika finansētas 68 interešu izglītības 

programmas (304 stundas), bet no pašvaldības budžeta - 10 interešu izglītības programmas 

(103 stundas mazpulku darbībai, sportam un pūtēju orķestrim). 

 2018./2019. mācību gadā 1130 skolēni bija iesaistījušies interešu izglītības 

programmās, 751 skolēns bija iesaistījies profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apgūšanā, bet 169 skolēni nebija iesaistījušies nevienā ārpusskolas nodarbībā. 

Ņemot vērā to, ka daži skolēni piedalās vairākās interešu izglītības programmās, 

33. tabulā norādītais interešu izglītības programmu dalībnieku skaits ir lielāks par kopējo 

skolēnu skaitu 1.-12. klasē. 

 

33. tabula 

Interešu izglītības programmu dalībnieku skaits 

Interešu izglītības virziens Skolēnu skaits % 

Deja 651 45,9% 

Teātris 180 12,7% 

Māksla 247 17,4% 

Orķestris 141 9,9% 

Kori 230 16,2% 

Mazie mūzikas kolektīvi 244 17,2% 

Sports 371 26,2% 

Vides izglītība 92 6,5% 

Tehniskā jaunrade 94 6,6% 

Citas interešu izglītības 

programmas 

79 5,6% 

 

 

Izglītības iestāžu panākumi interešu izglītībā 2019. gadā Vidzemes novadā un valstī 

    

Vidzemes reģiona un valsts mēroga pūtēju orķestru skate: 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris, 1. pakāpe koncerta programmā, 

1. pakāpe un 1. vieta defilē šova programmā. 

 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Vidzemes novadā: 

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

Bejas pamatskola (Kolberģa tautas nams) – augstākā pakāpe, 3. vieta. 

 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un 

popgrupu festivāls-konkurss: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - 1. pakāpe reģionā un valstī; 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija - 1. pakāpe reģionā un valstī; 

Alūksnes Mūzikas skola - 1. pakāpe reģionā un valstī. 

 

Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs - augstākā pakāpe, 1. vieta, dalība valsts pasākumā; 

Strautiņu pamatskola – augstākā pakāpe; 

Malienas pamatskola – 2. pakāpe. 
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Vidzemes reģiona mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss: 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs – 2. pakāpe. 

 

Jaukto koru un 5.-9. klašu konkurss Vidzemē: 
Alūksnes pilsētas sākumskola – 1. pakāpe; 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija – 1. pakāpe. 

 

Tradicionālās folkloras konkurss:  

Alūksnes novada vidusskola – dalība; 

Ziemeru pamatskola – 1. pakāpe valstī. 

 

ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 

 

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

1) Interešu izglītība; 

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

meistardarbnīcas, nometnes); 

3) Jauniešu iniciatīvas un jaunatnes darbs Alūksnes novadā; 

4) Projektu izstrāde un īstenošana. 

 

Interešu izglītība 
 

2018./2019. mācību gadā ABJC piedāvātās interešu izglītības programmas apmeklēja 

774 bērni un jaunieši, 2019./2020. mācību gadā - 754 bērni un jaunieši. 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, tāpat kā Latvijā kopumā, visvairāk skolēnu ir 

iesaistīti kultūrizglītības programmās. Kultūrizglītības programmu izvēles augstie rādītāji 

izskaidrojami ar pastāvošajām tradīcijām un vēlmi piedalīties Dziesmu un deju svētkos. 

 

39. attēlā redzams ABJC interešu izglītības programmu sadalījums procentuāli pa 

jomām.  

 

 
39. attēls. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmu sadalījums 

 

No kopējā audzēkņu skaita 2019./2020. mācību gadā 2 pulciņus apmeklēja 181 bērns 

un jaunietis, 3 pulciņus - 23, bet 4 pulciņus – 1. Salīdzinājums ar iepriekšējo mācību gadu 

redzams 34. tabulā.  

  

Kultūrizglītība; 

71% 

Tehniskā 

jaunrade; 13% 

Jauniešu 

radošās 

iniciatīvas; 3% 

Citas jomas; 

13% 
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34. tabula 

Salīdzinājums par pulciņu apmeklējumu 

 2018./2019. m.g. 2019./2020. m.g. 

2 pulciņus apmeklē 154 bērni 181 bērni 

3 pulciņus apmeklē 31 bērni 23 bērni 

4 pulciņus apmeklē 4 bērni 1 bērns 

5 pulciņus apmeklē 0 bērni 0 bērni 

  

Neformālā izglītība un brīvā laika saturīga izmantošana 

 

2019. gadā ABJC bērniem un jauniešiem piedāvāja četras bezmaksas neformālās 

izglītības programmas, kuras vadīja ABJC brīvprātīgie: radošie fantazētāji, rokdarbu pulciņš, 

mūsdienu deja “No standing, only dancing”. 

 

Pārskata gada vasarā ABJC sadarbībā ar novada biedrībām bērniem un jauniešiem 

piedāvāja 20 dažādas aktivitātes, tai skaitā vairāku dienu nometnes. 

Bērniem un jauniešiem katru darba dienu ir iespēja izmantot brīvā laika telpu tajos 

laikos, kad nenotiek pulciņi. Ik ceturtdienu notiek radošās darbnīcas. 

Pārskata gadā notikuši dažādi pasākumi, piemēram, PaGALMA svētki, “Zaķu 

skrējiens”, fotoorientēšanās, izstrādātas vairākas izglītojošas programmas skolas vecuma 

bērniem. 

 

   
40.-41. attēli. Pārskata gadā Alūksnes Bērnu un jauniešu centra apmeklētājiem piedāvātas 

daudzveidīgas aktivitātes 

 

Darbs ar jaunatni Alūksnes novadā 

 

1) Darbs ar Alūksnes un Apes novada skolēnu pašpārvaldēm 

 

Notikušas vairākas skolēnu pašpārvalžu sanāksmes par tēmu “Skolas tēls”, kurā kopīgi 

diskutējot un darbojoties, jaunieši mēģināja saprast, kas ir skolas tēls un kā viņi to var 

ietekmēt. Oktobrī pašpārvalžu pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Balvu 

profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu. 
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42. attēls. Pieredzes apmaiņas braucienā Balvos 

 

2) Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes koordinēšana 
 

2019. gada novembrī notika tikšanās ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un 

Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem par iespējamu iesaistīšanos 

jauniešu konsultatīvajā padomē un priekšstatiem par tās darbības virzieniem. 

 

 
43. attēls. Tikšanās ar skolu jauniešiem 

 

3) Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2019 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā iesniegti 7 

pieteikumi (4 no Alūksnes, 1 no Liepnas, 1 no Jaunannas un 1 no Zeltiņiem). Visi projektu 

pieteikumi apstiprināti un īstenoti.  

 

4) Eurodesk aktivitātes  

 

2019. gadā ABJC kļuva par Eurodesk reģionālo koordinatoru. Organizēti vairāki 

pasākumi, piemēram, “Randiņš Eiropā” Alūksnes Bānīša stacijā, kaimiņu novadu jauniešu 

tikšanās Viļakas Valsts ģimnāzijā par jauniešu līdzdalību un Eiropas piedāvātajām iespējām, 

brīvdabas kino seanss par jauniešu līdzdalību, pasākums “Time to move – time to golf” par 

Eiropas programmām Erasmus+ un Eiropas solidaritātes korpusu. 
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5) Brīvprātīgais darbs 

  

Pārskata gadā izveidots plāns brīvprātīgā darba aktualizēšanai Alūksnes novadā, 

izstrādātas brīvprātīgā darba vadlīnijas un to ieviešana sākta 2019. gadā. Rīkota tikšanās 

organizācijām, kas varētu iesaistīties jauniešu brīvprātīgajā darbā un piedāvāt jauniešiem 

vakances. Tikšanās rezultātā izveidotas vairākas brīvprātīgā darba vakances. 

Starptautiskajā brīvprātīgo dienā 5. decembrī godināti 17 Alūksnes novada brīvprātīgie 

jaunieši, kas 2019. gadā iesaistījās brīvprātīgajā darbā pēc ABJC ieviestās brīvprātīgā darba 

sistēmas, kā arī jaunieši, kuri palīdzēja dažādos pasākumos pārskata gadā Alūksnē. 

 

   
44.-45. attēli. Starptautiskajā brīvprātīgo dienā sumināti brīvprātīgie jaunie palīgi 

 

6) Jauniešu aktivitātes Jaunannā 

 

Jaunatnes lietu koordinatoru lielākais pienesums ir informācijas nodošana un atbalsts 

jauniešu iesaistei pagastu un novada pasākumos, aktivitātēs. Organizētas dažādas radošās 

darbnīcas un pasākumi. Pārskata gadā novadā bija tikai viens jaunatnes lietu koordinators, 

tāpēc lielākā jauniešu aktivitāte ārpus skolām vērojama Jaunannas pagastā, kur darbojas 

jauniešu klubs “Tikšķis” un jaunatnes lietu koordinators.  

 

Projekti 

 

1) “Atklājot mobilitāti un sevi!”  

 

Iesniegts un apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Jaunatnes politikas 

valsts programmas 2019. gadam 1.6. apakšsadaļā “Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas 

izveidei un attīstībai”. Projekts īstenots no 2019. gada janvāra līdz augusta beigām 

Veclaicenes, Liepnas un Pededzes pagastā. 

Projekta mērķis - izveidot mobilā darba ar jaunatni sistēmu novadā, veicināt 

jauniešiem interesējošu aktivitāšu pieejamību tuvu viņu dzīvesvietai, aktivizēt jauniešu 

līdzdalību savu pagastu sabiedriskajā dzīvē un veicināt piederības sajūtas veidošanos, veicināt 

Alūksnes novada jaunatnes darba koordinatora un pagastu jauniešu savstarpējo komunikāciju, 

lai nākotnē pilnveidotu mobilā darba ar jaunatni sistēmu novadā. 

 

2) “Nakts orientēšanās Alūksnes pils parkā” 

 

Alūksnes un Apes novada fonda 15. projektu konkursā “Atbalsts iedzīvotāju 

iniciatīvām” atbalstu guvis iniciatīvu darbnīcas “10 kW radošo citronu” iesniegtais projekts 

“Nakts orientēšanās Alūksnes pils parkā”.  

Tā mērķis - veicināt Alūksnes novada iedzīvotāju, īpaši jauniešu, līdzdalību fiziskās, 

intelektuālās un radošās aktivitātēs un iepazīt Alūksnes kultūrvēsturiskos objektus.  
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3)  “Izaicinājums kubā” 

 

ES programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstīts projektu un iniciatīvu 

darbnīcas “10 kW radošo citronu” iesniegtais projekts “Izaicinājums kubā”.  

Projekta mērķis - veicināt jauniešu iesaisti vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu 

risināšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstot iniciatīvu, uzņēmību un radošo 

domāšanu. 

 

4) Atklāts projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

 

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

administrētais ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(8.3.4.0/16/I/001). 

Pārskata gadā īstenoti 3 projekti, kas bija apstiprināti 2018. gadā - biedrības 

“C. Albula” projekts “Makšķerēsim kopā”, biedrības “Ilzenes attīstībai” projekts “Iedvesmai 

un izaugsmei būt!”, biedrības “Interešu centrs “Jaunanna”” projekts “Smelies iedvesmu un 

izglītojies”. 2019. gada aprīlī pašvaldība izsludināja 2. pieteikšanās kārtu atklātam projektu 

konkursam, kā rezultātā atbalstīti vēl 3 projekti - biedrības “Interešu centrs “Jaunanna”” 

projekts “Izzini sevi, lai mācītos”, ūdens motosporta kluba “NordOst” projekts “Šķeļam viļņus 

kopā!”, biedrības “Pededzes nākotne” projekts “Kopīgi katrs uz savu mērķi”. Projekta 

finansējums katrai biedrībai 4 600 EUR. 

 

5) “Lobijs darbā ar jaunatni” 

 

ABJC iesaistījies ES programmas “Erasmus+” ilgtermiņa 

projektā/mācībās “Lobijs darbā ar jaunatni” (European Advanced Training “Lobbying for 

Youth Work”). Projektā  iesaistītas 5 valstis - Vācija, Beļģija, Austrija, Šveice un Latvija. 

Latviju projektā pārstāv Alūksnes novada pašvaldība (Eva Aizupe un Una Tomiņa no ABJC) 

un Latvijas Pašvaldību savienība. 

Projekta ietvaros paredzēts piesaistīt arī ekspertu, kas procesa laikā sniegtu atbalstu 

dažādos ar pašvaldību darbu un lobiju, kā arī jaunatnes jomu saistītos jautājumos. Projekta 

nacionālais koordinators – Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra. 

 

8.4. Profesionālās ievirzes izglītība 
 

ALŪKSNES PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA 

 

Pārskata gadā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā īstenotas 8 

profesionālās ievirzes izglītības programmas 5 sporta veidos un 4 interešu izglītības 

programmas, mācījās 421 audzēknis, tajā skaitā 31 Apes filiālē. 
 

Biatlons 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas biatlona programmas audzēkņi 

pārskata gadā piedalījušies 23 dažāda līmeņa sacensībās Latvijā un aiz tās robežām. 35. tabulā 

atspoguļotas sacensības, kurās 2019. gadā piedalījušies jaunie sportisti, un viņu iegūtās 

augstākās godalgotās (1.-3.) vietas. 
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35. tabula 

Biatlona programmas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Iegūtās godalgotās vietas 

Latvijas kauss 1. kārta 1.v. - 5; 2.v. - 3; 3.v. - 2 

Latvijas čempionāts biatlonā 1. kārta un Baltijas kauss 

biatlonā  

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

 

IBU Jauniešu/Junioru Pasaules čempionāts  

“Izjūti biatlona garšu” un Jaunsardzes kauss biatlonā 1.v. - 2; 2.v. - 1 

Varska originaal noortesari III etapp 1.v. - 3; 2.v. - 1; 3.v. - 1 

Madonas tautas slēpojums  

Latvijas kauss 2. kārta 1.v. - 4; 2.v. - 4; 3.v. - 2 

Eiropas Jaunatnes Ziemas Olimpiāde  

Latvijas čempionāts biatlonā 2. kārta jauniešu un junioru 

grupām 

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

 

IBU Junior Cup Biathlon  

Latvijas Skolu Ziemas Olimpiskais festivāls 2.v. - 3; 3.v. - 2 

Alūksnes novada slēpojums “Alūksnes ziema 2019” 2.v. - 2; 3.v. - 5 

IBU Junior Open European Championships  

Igaunijas jauniešu čempionāts  2.v. - 1; 3.v. - 1 

EMV un Varskas jauniešu sērijas V posms biatlonā 3.v. - 1 

Latvijas kauss vasaras bialonā  1.v. - 3; 2.v. - 2; 3.v. - 1 

Latvijas čempionāts vasaras biatlonā 1. kārta 1.v. - 2; 2.v. - 5; 3.v. - 2 

Slēpošanas-biatlona kluba “Cēsis” balvas izcīņa biatlonā 1.v. - 1; 2.v. - 2; 3.v. - 2 

Latvijas čempionāts vasaras biatlonā 2. kārta 1.v. - 4; 2.v. - 5; 3.v. - 2 

IBU Cup Biathlon I posms  

IBU Cup Biathlon II posms  

IBU Cup Biathlon III posms  

Igaunijas atklātais čempionāts 2.v. - 1; 3.v. - 2 

 

Vieglatlētika 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas programmas 

audzēkņi pārskata gadā piedalījušies 43 dažāda līmeņa sacensībās Latvijā un aiz tās robežām. 

36. tabulā atspoguļotas sacensības, kurās 2019. gadā piedalījušies jaunie sportisti, un viņu 

iegūtās augstākās godalgotās (1.-3.) vietas. 

 

36. tabula 

Vieglatlētikas programmas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Iegūtās godalgotās vietas 

Starptautiskās sacensības vieglatlētikā “Valga-Valmiera” 

U16, U18, 

1.v. - 2; 2.v. - 2  

 

Madonas BJSS ziemas čempionāts U-14 grupā  

Sportland kauss I posms 1.v. - 1  

Latvijas čempionāta atlases sacensības U-14 vecuma grupa 

Limbažu zona 

1.v. - 1; 3.v. - 1  

 

Valkas novada BJSS U12, U16 grupu vieglatlētikas divcīņas 

sacensības 

1.v. – 1; 2.v. – 1; 3.v. - 1  

 

Latvijas čempionāts daudzcīņā, soļošanā 3.v. - 1  

Madonas BJSS ziemas čempionāts U-16 grupā 1.v. - 2; 2.v. - 1; 3.v. -2 
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Latvijas U14 čempionāts telpās   

Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās  1.v. - 1; 3.v. - 2  

Maxima jaunatnes kauss  

Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā U12 grupā 1.v. - 2; 2.v. - 1; 3.v. - 2  

Latvijas U16 čempionāts telpās  

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas atklātās 

sacensības vieglatlētikā telpās U10, U12 

1.v. – 1; 2.v. – 2; 3.v. - 1  

 

Baltijas U18 komandu čempionāts 1.v. - 2  

Baltijas komandu čempionāts daudzcīņā  

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas atklātās 

sacensības vieglatlētikā telpās U14, U16 

2.v. - 2  

 

International Youth Junior competition for the NETWORK 

SPORTS School prizes 2019 

 

Skrējienu seriāls “ALŪKSNES PAVASARIS 2019” 1. kārta 1.v. - 8; 2.v. - 9; 3.v. - 1 

Skrējienu seriāls “ALŪKSNES PAVASARIS 2019” 2. kārta 1.v. - 3; 2.v. - 8; 3.v. - 7 

Skrējienu seriāls “ALŪKSNES PAVASARIS 2019” 3. kārta 1.v. - 7; 2.v. - 9; 3.v. - 4  

Skrējienu seriāls “ALŪKSNES PAVASARIS 2019” 4. kārta 1.v. - 6; 2.v. - 10; 3.v. - 2  

Skrējienu seriāls “ALŪKSNES PAVASARIS 2019” 5. kārta 1.v. - 9; 2.v. - 3 

Pavasara skrējiens  1.v. - 3; 2.v. - 2; 3.v. - 3 

Skrējienu seriāls “ALŪKSNES PAVASARIS 2019” 7. kārta 1.v. - 6; 2.v. - 9; 3.v. - 4  

“ALŪKSNES KAUSI 2019” 1.v. - 3; 2.v. - 6; 3.v. - 5  

Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacensības  

Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2.v. - 3; 3.v. - 3  

12. Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts 1.v. - 2; 2.v. - 3; 3.v. - 1 

“Pirmie starti vieglatlētikā” II posms  

Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16, U18 3.v. - 1 

Latvijas U18 UN U20 čempionāts   

Latvijas čempionāts U16  3.v. - 9 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde VIII  

Valmieras spēles 2019 3.v. - 1; 4.v. - 2;  

Starpnovadu skolu sacensības “Ziemeļu stīga” 1.v. - 2; 2.v. - 6; 3.v. - 3 

Stirnu buks 6. posms  

Rudens stafešu kross 1.v. - 10; 2.v. – 5; 3.v. - 1  

Stirnu buks 7. posms  

Gulbenes apļi  1.v. - 2; 2.v. - 2; 3.v. - 6 

LSNSS sacensības vieglatlētikā U16, U14 grupām 1.v.-1 

Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā 

slēgtās telpās D,C, E grupām 

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

 

Preiļu novada ziemas čempionāts vieglatlētikā (telpās) 1.v. - 2  

Ziemassvētku kauss  1.v. - 1  

 

Džudo  

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo programmas audzēkņi 

pārskata gadā piedalījušies 43 dažāda līmeņa sacensībās Latvijā un aiz tās robežām. 37. tabulā 

atspoguļotas sacensības, kurās 2019. gadā piedalījušies jaunie sportisti, un viņu iegūtās 

augstākās godalgotās (1.-3.) vietas. 

 

 



99 
 

37. tabula 

Džudo programmas audzēkņu augstākie sasniegumi 

Sacensības Iegūtās godalgotās vietas 

U-18 Latvijas Republikas meistarsacīkstes  1.v. - 1; 3.v. - 4  

Latvijas čempionāts  3.v. - 2  

XXIV ELVA OPEN JUDOS 1.v. – 2; 2.v. – 4; 3.v. - 7  

Jaungada džudo turnīrs  1.v. – 1; 2.v. – 2; 3.v. - 1 

Baltic Judo championships  1.v. – 1; 3.v. - 3  

IX Jelgavas atklātais čempionāts jauniešiem “Džudo 

olimpiskās cerības” 

1.v. – 1; 2.v. – 2; 3.v. - 2  

Tallinn Judo Cup 2019 1.v. – 1; 2.v. - 2  

Latvijas atklātās meistarsacīkstes U-21 3.v. - 1 

5.v.-2; 7.v.-1 

XI Starptautiskais džudo turnīrs “SIGULDA 2019” 1.v. - 9; 2.v. - 4  

Judo Friends Valmiera  1.v. – 5; 2.v. – 6; 3.v. – 5  

“Džudo draugi Sigulda” 1.v. – 6; 2.v. – 5; 3.v. - 5  

U-16 Latvijas meistarsacīkstes  1.v. - 2; 2.v. - 2; 3.v. - 1  

U-14 Latvijas meistarsacīkstes  1.v. – 1; 3.v. - 1  

Starptautiskās sacensības International Masters Bremen  

VII starptautiskais džudo turnīrs YOUNG STARS 

JURMALA 2019 

1.v. – 1; 2.v. – 1; 3.v. - 4  

 

Starptautiskas sacensības CADET EUROPEAN JUDO CUP 

2019 

2. kārta - 1  

Starptautiskas sacensības CADET EUROPEAN JUDO CUP 

2019 

1. kārta - 1  

X Starptautiskais KYODAI džudo turnīrs 1.v. - 2; 2.v. - 1; 3.v. - 2  

IV “Vasaras kauss Maskava 2019” 1.v. – 2; 2.v – 3 

IX Alūksnes novada kauss džudo cīņā 2018 1.v. - 19  

VIII Latvijas Jaunatnes olimpiāde  1.v. – 1; 2.v. – 1 

Narva cup 2019 2.v. – 2; 3.v. - 2  

XX Warsaw Judo Open 2018 2. kārta - 3 

Zelta rudens 2019 1.v. – 8; 2.v. – 12; 3.v. - 6  

Kano Kauss 2019 1.v. – 1; 3.v. - 5  

IV Dinaburgas kauss 2019 2.v. – 1; 3.v. - 1  

Jelgavas atklātās meistarsacīkstes 1.v. – 3; 2.v. – 2; 3.v. - 2 

Lido bērnu džudo festivāls 1.v. – 3; 2.v. – 2; 3.v. -1  

19th KAIMU KEERAK international children’s judo day 1.v. – 2; 2.v. – 2; 3.v. - 5 

RĪGAS KAUSS 2.v. – 3; 3.v. - 2  

Panevēžas jauniešu džudo čempionāts 1.v. – 2; 2.v. – 3; 3.v. - 2  

Judo Friends Legue 1.v. – 4, 2.v. – 2, 3.v. – 4  

XVII Starptautiskais Ziemassvētku džudo turnīrs 1.v. – 2, 2.v. – 1, 3.v. - 7  

Ādažu BJSS atklātās meistarsacīkstes džudo cīņā 1.v. – 5; 2.v. – 2; 3.v. - 6  

 

Basketbols 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola programmas audzēkņi 

pārskata gadā piedalījušies 18 dažāda līmeņa sacensībās un turnīros Latvijā un aiz tās 

robežām. 38. tabulā atspoguļotas sacensības, kurās 2019. gadā piedalījušies jaunie sportisti, un 

komandu sasniegtie rezultāti. 
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38. tabula 

Basketbola programmas audzēkņu rezultāti 

Sacensības Rezultāts  

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts SMP-2 

(meitenes)  

17.v. 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts MT-7 9.v. 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts MT-7 

(meitenes) 

7.v. 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts MT-5  29.v. 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Baltais kauss dalība 

Alūksnes novada čempionāts basketbolā 2019 sievietēm 2.v.  

Starptautiskais “Ostrava Easter Cup 2019” 2.v. zēnu komandai; 

7.v. meiteņu komandai 

“Tournament Kalev Cup team free” 1.v  

Sadraudzības spēles basketbolā “Tā ir mana Spēle!” dalība 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde VIII 16.v.  

 “Tarvas cup” 3.v. 

LJBL U-19 meitenes piedalās 

LJBL U-17 piedalās 

LJBL U-16  piedalās 

LJBL U-14 piedalās 

LJBL U-12 piedalās 

Starptautisks turnīrs “Parksepa 2019” 3.v. zēnu komandai; 

3.v. meiteņu komandai 

“Rezekne district cup 2019” 2.v. meiteņu komandai 

 

Futbols 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola programmas audzēkņi 

pārskata gadā piedalījušies 13 dažāda līmeņa sacensībās un turnīros Latvijā un aiz tās 

robežām. 39. tabulā atspoguļotas sacensības, kurās 2019. gadā piedalījušies jaunie sportisti, un 

komandu sasniegtie rezultāti. 

39. tabula 

Futbola programmas audzēkņu rezultāti 

Sacensības Rezultāts 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona čempionāts telpu futbolā U6/U7, U8 – nevērtē; U10 

- 8.v.; U11 - 3.v.; U12 

(divas komandas) - 8./9.v.; 

U13 (divas komandas) - 

5./6.v.; U14 - 5.v.; U16 - 

9.v.; U18 - 4.v.; meitenes – 

1.v. 

Madonas BJSS kauss telpu futbolā U12 6.v.  

Igaunijas futbola kluba “Wariors” kausa izcīņa 3.v. 

“KUORSOVA-2019” 6.v.  

“FC Warrior Valga” pavasara turnīrs 1.v. 

Valkas novada BJSS kausa “Pavasaris-2019” izcīņa futbolā 1.v. 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona jaunatnes čempionāts U6/U7, U8 – nevērtē; U10 

- 4.v.; U11 - 8.v.; U12 - 
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5.v.; U13 - 5.v.; U14 - 3.v.; 

U15 - 4.v.; meitenes – 2.v. 

“KUORSYVS Rudens kauss-2019” U9 U9 - nevērtē 

“KUORSYVS Rudens kauss-2019” U15 U15 - 2.v. 

“KUORSYVS Rudens kauss-2019” U13 U13 - dalība 

“FC Warrior Cup” U9 - 9.v.; U12 - 2.v. 

LFF Ziemeļaustrumu reģiona čempionāts telpu futbolā U6/U7, U8, U9 – nevērtē; 

U11 - 5.v.; U12 - 7.v.; U13 

- 6.v.; U14 - 4.v.; U15 - 

5.v.; meitenes – 2.v. 

Ludzas novada Sporta skolas 2019. gada Ziemassvētku kausa 

izcīņa 

U14 - 5.v. 

 

 

ALŪKSNES MŪZIKAS SKOLA 

 

Alūksnes Mūzikas skolā pārskata gadā tika realizētas 20 akreditētas profesionālās 

ievirzes izglītības programmas, kurās mācības 2019. gada 1. septembrī uzsāka 208 audzēkņi 

un interešu izglītības programmās - 32 audzēkņi, pavisam kopā 240 audzēkņi.  

 

Audzēkņu un pedagogu nozīmīgākie sasniegumi 

 

1) Dalība konkursā - koncertciklā “Talants Latvijai” (03.03.2019., 12.05.2019., 

01.06.2019.), kurā skolai izdevās iegūt visaugstāko novērtējumu un saņemt Latvijas Bērnu 

fonda piešķirto Arnolda Skrides balvu 2000 EUR; 

2) Dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā valsts konkursā Latvijas 

mūzikas skolu izglītības programmās “Pūšaminstrumentu spēle un “Sitaminstrumentu spēle”. 

Valsts konkursa otrajā kārtā piedalījās 17 audzēkņi, no kuriem 6 ieguva tiesības piedalīties 

valsts konkursa finālā. Visi 6 finālisti ieguva godalgotas vietas – I vietu (1), II vietu (2) un III 

vietu (3).  

 

Dalība starptautiskajos konkursos 

 

1) Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene 

WIND 2019” - I vieta (2), II vieta (1) un III vieta (5), Diploms (1); 

2) Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss “Kaunas Sonorum” - Laureāta Diploms 

un III vieta; 

3) XXIV Starptautiskais mūziķu konkurss “Sigulda 2019” - III vieta (1) un Diploms 

(1); 

4) VIII Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss – Diploms (1); 

5) Jautrītei Putniņai veltītais Starptautiskais jauno pianistu konkurss - 1 dalībnieks. 

 

Dalība republikas konkursos 

 

1) XXIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 

konkurss - II vieta (1), Diploms (1); 

2) Stīgu instrumentu nodaļas ansambļu konkurss “Rīgas stīgas 2019” - I vieta 

(vijolnieku ansamblim); 

3) Jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkurss “XX gadsimta klasika” - III vieta 

(vijolnieku ansamblim); 
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4) Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu 

un popgrupu festivāla-konkursa “No baroka līdz rokam” fināls - I pakāpes Diploms (jaunāko 

un vecāko klašu sitaminstrumentu ansambļiem); 

5) V Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss - II vieta (2); 

6) III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss “Sudraba flauta” - II vieta (1); 

7) Reģionālajos un novadu konkursos piedalījušies 25 dalībnieki, iegūstot I pakāpes 

Diplomu (2), I vietu (2), II vietu (2), III vietu (1) un Atzinību (4). 

 

Sadarbības projekti  

 

1) Sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Valsts Kultūrkapitāla 

fonda atbalstu pārskata gadā organizētas Rīgas Saksofonu kvarteta meistarklases jaunajiem 

saksofonistiem un koncerts “Nāc, muzicēsim kopā!”, kura noslēgumā kvarteta mūziķi un 

jaunie saksofonisti apvienojās “saksofonistu koporķestrī”; 

2) Atsaucoties Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas piedāvājumam, organizēts 

simfoniskā orķestra un solistu vieskoncerts “Muzicējam kopā ar orķestri”; 

3) Alūksnes Jaunajā pilī sadarbībā ar Alūksnes muzeju un, līdzdarbojoties mūzikas 

skolas audzēkņiem un pedagogiem, sagatavots mūzikas, vēstures un mākslas sintēzi vienojošs 

pasākums “Leģendu nakts”. 

 

Pārskata gadā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sagatavojuši un 

organizējuši koncertus, muzikālās pēcpusdienas gan audzēkņu vecākiem, gan plašākai 

publikai, kā arī piedalījušies citos publiskos pasākumos. 

Skolas audzēkņi piedalījušies bērnu un jauniešu radošajā nometnē “Vītolēni” 

(Gaujiena), turpinājuši kolektīvās muzicēšanas tradīcijas. 

 

Gada nogalē no vecāku līdzfinansējuma skolai iegādāts jauns salonflīģelis PETROF 

par kopējo vērtību 18 000 EUR. 

 

 
46. attēls. Konkursa – koncertcikla “Talants Latvijai” pusfināla dalībnieki  

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 
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47. attēls. Konkursa – koncertcikla “Talants Latvijai” dalībnieki (01.06.2019.) Rīgas Latviešu 

biedrības Zelta zālē pēc apbalvošanas ceremonijas un A. Skrides balvas saņemšanas 

 

ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLA 

 

2019. gada 1. jūnijā skolu absolvēja 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņi, savukārt 2019. gada septembrī izglītības iestādē jauno 

mācību gadu sāka 90 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmā un 79 audzēkņi 

interešu izglītības programmās. 

 

 
48. attēls. Alūksnes Mākslas skolas izlaidums 

         

Dalība konkursos 

 

1) Bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss “Siguldas līnija” – iesniegti 2 

audzēkņu darbi; 

2) Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” - iesniegti 23 

audzēkņu darbi; 

3) Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas 

programmu audzēkņu valsts konkurss - piedalās 3 audzēkņi; 

4) Starptautiskais mākslas konkurss Baltkrievijā “KRASAVIK” – iesniegti 8 audzēkņu 

darbi, iegūta 3. vieta (1); 

5) EU-CHINA CHILDREN’S ART EXHIBITION 2019 konkurss - iesniegti 11 

audzēkņu darbi; 
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6) 47. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkursā “Lidice 2019” – iesniegti 4 

audzēkņu darbi; 

7) II Starptautiskais konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot. Klusā daba. 

Lauku veltes” - iesniegti 14 audzēkņu darbi, iegūta Atzinība (1), 3. vieta (1); 

8) Karikatūru konkurss “Pa-smejies!” - iegūta 1. vieta (1), pateicības (2). 

9) Vizuālās mākslas konkurss “J. Vītola mūzika” – iesniegti 2 audzēkņu darbi, iegūta 

Atzinība (1) un 3. vieta (1). 

10) Latvijas bērnu un jauniešu 12. karikatūru konkurss “Runča piedzīvojumi 

Latvijas 100. dzimšanas dienā” – iesniegts 1 darbs; 

11) zīmējumu konkurss “Gada labākā būve Latvijā” 1.-3. klašu grupā iegūta 

3. vieta (1); 

12) Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā jauniešiem konkurss - 

iesniegti 3 jauniešu darbi, iegūtas Atzinības (2). 
 

Vasaras plenēra ietvaros skolas audzēkņi devās 2 dienu izglītojošā ekskursijā uz Sēliju 

un Latgali. 

Pārskata gadā organizētas profesionālu mākslinieku un audzēkņu darbu izstādes: 

Muzeju nakts ekspozīcija – audzēkņu mācību darbu izstāde, skolas absolventu darbu izstāde, 

pieaugušo tālākizglītības programmas dalībnieku darbu izstāde dalībnieku darba vietās, Rīgas 

Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu mācību darbu izstāde “Klasiskais zīmējums”, 

tekstilnodaļas audzēkņu radošo darbu izstāde Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļā, 

vasaras prakses darbu izstāde kafejnīcā “Benevilla”. 

 

Izglītības iestāde pārskata gadā sadarbojusies ar citām iestādēm un organizācijām. 

Sadarbībā ar biedrību “Ziemerpils” audzēkņi piedalījušies Biomuzikālajā ekspedīcijā Ziemeru 

muižā, sadarbībā ar Veru mākslas skolu plānots Alūksnes Mākslas skolas 30 gadu jubilejas 

pasākums. Skola sadarbojusies arī ar Alūksnes muzeju, apmeklējot izstādes un izglītojošus 

pasākumus, ēkā organizēti vairāki pašvaldības pasākumi un tikšanās. 

 

JAUNANNAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLA 

 

 Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā pārskata gadā visās profesionālās ievirzes 

programmās mācījušies 103 audzēkņi. Skolā darbojās 6 mūzikas un 1 mākslas programma. 

Skolai ir trīs mācību punkti: Liepnas mācību punkts Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, 

Malienas mācību punkts Malienas pamatskolā un Alsviķu mācību punkts Strautiņu 

pamatskolā. 

 

Dalība konkursos 

 

1) Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta – III vieta, izvirzīts uz finālu; 

2) Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta – II vieta, izvirzīts uz finālu; 

3) Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa III kārta (fināls) – Pateicība; 

4) Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa III kārta (fināls) – Pateicība; 

5) Latvijas mūzikas skolu mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss “Alfrēdam 

Kalniņam-140” – Atzinības (4); 

6) Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu 

un popgrupu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam” Vidzemē - I pakāpes diploms; 
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7) Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss – Pateicība; 

8) III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss ”Naujene 

Wind 2019” – II vietas diploms; 

9) XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” – 

piedalījušies 14 audzēkņi; 

10) Jauno izpildītāju konkurss – 3. vieta (1), Pateicība (1); 

11) Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu 

audzēkņu valsts konkursa fināls – Pateicība; 

12) Latgales novadu bērnu un jauniešu interešu izglītības vizuālās mākslas un 

keramika pulciņu radošais konkurss “Lieldienas” – Atzinības (2); 

13) Profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu 

konkurss “Radošais atlikums” – Pateicība. 

 Pārskata gadā izglītības iestādes audzēkņi piedalījušies dažādos publiskos pasākumos 

un koncertos Jaunannā, Valmierā, sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”, Cesvainē. 
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9. Kultūra 
 

9.1. Alūksnes novada bibliotēku darbība 
 

Alūksnes novadā bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus nodrošina: 

1) Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka; 

2) 17 pagastu bibliotēkas (laukos vidēji 1 bibliotēka uz 492 iedzīvotājiem); 

3) 10 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas; 

4) 1 augstskolas filiāles bibliotēka – Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle. 

 

Bibliotēku darba prioritātes pārskata gadā 

 

1) Ar dažādām aktivitātēm akcentēt nozīmīgo un paveikto Alūksnes novada 

pastāvēšanas 10 gados - visu bibliotēku iesaistīšanās ceļojošās izstādes “Alūksnes novadam 

10” veidošanā, neklātienes konkursa “Mazs bij` tēva novadiņ(i)s, bet diženi turējās” 

sagatavošanā, Alūksnes pilsētas bibliotēkā - sarunu cikla “Savējie iedvesmo” pasākumi, jauns 

pasākumu cikls “Novada vēstures stunda”, foto izstāde “Alūksne Eiropas mozaīkā” u.c. 

aktivitātes; 

2) Darbs ar bērniem un pusaudžiem lasīšanas veicināšanā - vasaras lasīšanas 

maratons “Ar grāmatu vasaras somā” un Erudītu klubiņa nodarbības Alūksnē, Skaļās lasīšanas 

sacensība, Jaunalūksnes bibliotēkas iesaistīšanās lasīšanas veicināšanas projektā “Mūsu mazā 

bibliotēka” un 12 bibliotēku dalība programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”, nodarbības 

kopā ar dažādiem grāmatu autoriem u.c.; 

3) Bibliotēku pakalpojumu un tajās pieejamo resursu popularizēšana - informatīvā 

telts Alūksnes pilsētas svētkos, tikšanās ar 12 lasītāju iecienītiem grāmatu autoriem, Dzejas 

dienas, Grāmatu svētki, Bibliotēku nedēļa, Digitālās nedēļas aktivitātes, virtuāls treniņš 

informācijas meklēšanā “Atrast pavasari” u.c.; 

4) Bibliotēku sadarbības aktivizēšana ierobežota finansējuma apstākļos. 

 

Jauni pakalpojumi 

 

1) Audiogrāmatu piedāvājums sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku; 

2) “Trešais tēva dēls” jeb 3td” E-grāmatu bibliotēkas kā pakalpojuma ieviešana un 

popularizēšana; 

3) Konferenču tiešraižu translēšana uz lielā ekrāna Alūksnes pilsētas bibliotēkā; 

4) Novada vēstures stundas - pasākumi par novadpētniecības tēmām, kuru 

sagatavošanā un norisē iesaistīti vietējās kopienas iedzīvotāji. 

 

Nozīmīgi notikumi 

 

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas pārcelšanās uz plašākām telpām bijušās skolas ēkā. 

Lai uz jaunajām telpām varētu pārcelties gan bibliotēka, gan ģimenes ārsta prakses vieta, ēkā 

Alūksnes novada pašvaldība veica ievērojamus pārbūves darbus, kuru kopējās izmaksas bija 

ap 120 tūkstošiem EUR. Jaunajās bibliotēkas telpās valda plašums un gaišums – ir ērta vieta 

lasīšanai un informācijas meklēšanai uz vietas, atsevišķa telpa iekārtota mazākajiem 

lasītājiem, var organizēt arī pasākumus lasītājiem.  

  

http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showfull&id=1521288383&archive=1547457741&start_from=&ucat=49&go=
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40. tabula 

Alūksnes novada publisko bibliotēku darba pamatrādītāji: kopsavilkums 

 2018. gads 2019. gads %, salīdzinot 

ar iepriekšējo 

gadu 

Lietotāju skaits 5167 5171 + 0,08 % 

Bibliotēku fiziskais 

apmeklējums 

72 014 73 962 +2,7 % 

Izsniegums kopā 126 078 127 432 +1,1 % 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedzīvotāju skaita 

pagasta, pilsētā, reģionā 

32 % 33 %  

Iedzīvotāju skaits 16 015 15 645 - 2,31% 

 

Kā secināms pēc 40. tabulas, Alūksnes novadā kopumā 2019. gadā ir nedaudz 

pieaudzis bibliotēku lietotāju, apmeklējumu un izsniegumu skaits.  

 

41. tabula 

Alūksnes novada publisko bibliotēku darba pamatrādītāji 2019. gadā 
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Alsviķu  194 41 3346 2901 445 8 699 1880 6819   

Alūksnes pilsētas  1904 665 24278 16460 7818 40 267 23917 16196 154 

Annas  162 25 2296 2126 170 5 328 1881 3444 3 

Ilzenes  159 24 1784 1636 148 3809 1959 1850   

Bejas  187 71 3265 2473 792 5836 2079 3757   

Jaunalūksnes  207 59 2818 2087 731 6105 2954 3151   

Jaunannas  169 66 2723 2267 456 5823 2728 3093 2 

Jaunlaicenes  168 34 1934 1783 151 2858 1126 1732   

Kalncempju  84 7 1254 947 307 2330 442 1888   

Liepnas  307 90 6145 2959 3186 5270 4501 769   

Malienas  135 63 2925 1849 1076 3097 795 2302   

Mālupes  270 54 1992 1775 217 7867 2364 5503   

Māriņkalna  248 79 3582 2440 1142 7082 4516 2566   

Mārkalnes 236 42 4019 3419 600 4550 939 3611   

Pededzes 245 88 3652 2068 1584 3150 1628 1521 1 

Strautiņu  195 87 1640 1452 188 3048 2022 1026   

Veclaicenes  133 18 3408 3211 197 5267 1272 3995   

Zeltiņu  168 29 2901 2488 413 7046 1825 5221   

Kopā novadā 5171 1542 73962 54341 19621 127432 58828 68444 160 
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Prioritātes darbā ar krājumu 2019. gadā: 
 

1) aktīvāka starpbibliotēku abonementa izmantošana un sadarbība krājumu 

komplektēšanā, nodrošinot pēc iespējas kvalitatīvāku bibliotēku lietotāju informacionālo 

apkalpošanu (+22% salīdzinot ar 2018. gadu); 

2) latviešu oriģinālliteratūras pēc iespējas pilnīgāka komplektēšana; 

3) aktīvāka izdevumu komplektēšana bērniem un pusaudžiem (iegādāti jauni izdevumi 

par +15% vairāk, salīdzinot ar 2018. gadu); 

4) krājumu saturiskās un fiziskās kvalitātes uzlabošana (no krājumiem izslēgts par 

17% vairāk izdevumu, salīdzinot ar 2018. gadu);  

5) esošā bibliotēku krājuma, t.sk 3td e-grāmatu bibliotēkas piedāvājuma, 

popularizēšana un atklāsme; 

6) audiogrāmatu piedāvājuma paplašināšana, sadarbojoties ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēku; 

7) bibliotēkās veidoto e-resursu, pieejamo datu bāzu popularizēšana. 

 

42. tabula 

Alūksnes novada bibliotēku krājumu pamatrādītāji 

 2018. gads 2019. gads +/- % salīdzinoši ar 

iepriekšējo gadu 

Jaunieguvumi kopā 14 501 15 360 +5,9 

Izslēgtie dokumenti 14 326 16 801 +17,3 

Krājuma kopskaits 177 275 174 772 -1,4 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,5 0,5  

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

2,1 2,4 + 

 

43. tabula 

Pašvaldības finansējums novada bibliotēku krājuma komplektēšanai 

 2017. gads 2018. gads 2019. gads 

Finansējums kopā 38879 38489 38897 

t. sk.: grāmatām 25773 25347 26038 

          periodiskajiem izdevumiem 13048 13142 12859 

         audiovizuālajiem izdevumiem 58   

Finansējums uz 1 iedzīvotāju novadā 2,38 2,40 2,45 

 

 Kā redzams 43. tabulā, Alūksnes novada pašvaldība krājuma komplektēšanai uz 

1 iedzīvotāju piešķīrusi 2,45 EUR, kas ir par 0,05 EUR vairāk, salīdzinot ar 2018. gadu. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai finansējums krājuma komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju ir 

viszemākais - 1,14 EUR (par 0,01 EUR mazāk nekā 2018. gadā). 

 

44. tabula 

Pašvaldības finansējums Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājuma komplektēšanai 

 2017. gads 2018. gads 2019. gads 

Finansējums kopā 8844 8604 8389 

t. sk. grāmatām 5988 5927 5741 

    audiovizuālajiem izd. 58 0 0 

    bērnu grāmatām 2136 1969 1504 

    periodiskajiem izdevumiem 2798 2677 2648 

Finansējums uz 1 iedzīvotāju Alūksnē 1,17 1,15 1,14 
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45. tabula 

Alūksnes novada bibliotēku krājums 2019. gadā 

Bibliotēka 
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Alsviķu  706 191 21 515   559 6945 

Alūksnes  2214 795 267 1407 12 2659 40116 

Annas  426 105 6 321   656 5734 

Ilzenes  1014 853 14 161     5362 

Bejas  635 163 40 472   907 6729 

Jaunalūksnes  801 208 39 593   418 6021 

Jaunannas  585 168 48 417   579 5333 

Jaunlaicenes  596 104 6 492   550 4599 

Kalncempju  354 90 19 264   400 3193 

Liepnas  520 219 28 301   510 7463 

Malienas  612 173 33 439   559 4756 

Mālupes  887 359 87 528     8380 

Māriņkalna  502 105 36 397   596 5667 

Mārkalnes  558 90 14 468   1278 5868 

Pededzes  560 169 44 391   1460 5460 

Strautiņu  404 130 16 274   488 5053 

Veclaicenes  358 61 2 297   717 7185 

Zeltiņu  533 113 9 420   761 6108 

Kopā novadā: 12265 4096 729 8157 12 13097 139972 

 

Datubāzes 

  

Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros publisko bibliotēku 

apmeklētājiem tiek nodrošināta bezmaksas pieeja divām autorizētajām tiešsaistes datu bāzēm 

– “Lursoft Laikrakstu bibliotēka” www.news.lv un “Letonika” www.letonika.lv. 2019. gadā 

nodrošināta iespēja izsniegt lasītājam attālinātās piekļuves autorizācijas datus “Letonikas” 

izmantošanai ārpus bibliotēkas telpām. 

Bibliotēku apmeklētājiem tiešsaitē pieejamas arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas veidotās 

datu bāzes: Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs, autoritatīvā datu bāze, 

novadpētniecības datu bāze, pašvaldības dokumentu datu bāze. 

 Bibliotēku veidoto elektronisko katalogu kā pakalpojumu izmanto attālinātie lietotāji. 

2019. gadā ir bijuši 316 158 kopkataloga virtuālie apmeklējumi, no tiem - 800 autentificēti, 

4 158 - apmeklējumi no mobilajām ierīcēm, no tiem - 73 autentificēti. 
  

  

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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Bibliotēku izglītojošā darbība 

 

 Pārskata gadā novada bibliotēkas turpināja lietotāju apmācību bibliotēkas elektronisko 

resursu izmantošanā, e-pakalpojumu saņemšanā, sociālo tīklu un interneta izmantošanā. 

Novada bibliotēkas nodrošina piekļuvi kvalitatīvai informācijai un tehnoloģijām, kā arī 

kvalificētu bibliotēkas darbinieku palīdzību. Alūksnes pilsētas bibliotēkā projekta ietvaros 

darbojas “Europe Direct” informācijas centra Gulbenē Alūksnes informācijas punkts. 

 

46. tabula 

Alūksnes novada bibliotēkās realizētie projekti 

Projekta nosaukums/ bibliotēka Finansētājs Finansējuma apjoms 

(EUR) 

“Galvenajā lomā - rakstnieks-3” 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 

VKKF 520,00 

“Galvenajā lomā - rakstnieks-4” 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 

VKKF 480,00 

“Galvenajā lomā - rakstnieks-5” 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 

VKKF 600,00 

Dalība lasīšanas veicināšanas 

programmā “Bērnu/jauniešu/ vecāku 

žūrija”, 12 bibliotēkas 

LNB, VKKF, 

pašvaldības 

85 eks. grāmatu 

par 677,33 EUR, 

prezentācijas materiāli, 

balvas 

Izdevniecības “Liels un mazs” 

lasītveicināšanas programma “Mūsu 

mazā bibliotēka”  

Jaunalūksnes bibliotēka 

Izdevniecība 

“Liels un 

mazs”, 

pašvaldība 

Darba burtnīcas bērniem 

Dalība Gulbenes novada bibliotēkas 

projektā ““Europe Direct” informācijas 

centrs Gulbenē”, 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 

Eiropas 

Komisija 

Finansējums Gulbenes 

novada bibliotēkas 

budžetā. Alūksnes 

bibliotēkai finansējums 

atalgojumam, lektoriem, 

aktivitāšu organizēšanai, 

publicitātes materiāliem 

u.c. 

 

Bibliotēku darba optimizācija 

 

Pamatojoties uz 2019. gadā veikto Alūksnes novada pašvaldības funkciju efektivitātes 

auditu, Alūksnes novada dome pārskata gadā pieņēma lēmumu optimizēt pagastu pārvalžu, to 

struktūrvienību, kultūras iestāžu, tai skaitā - bibliotēku, darbību novadā. 

2019. gadā pieņemtais domes lēmums paredz šādu optimizāciju bibliotēku nozarē 

Alūksnes novadā no 2020. gada 1. janvāra:  

1) likvidēt Alsviķu pagasta Strautiņu bibliotēku, par tās mantas, tiesību un saistību 

pārņēmēju nosakot Alsviķu bibliotēku un nodrošinot, ka bibliotēkas pakalpojumus likvidētās 

Strautiņu bibliotēkas telpās sniegs Alsviķu bibliotēkas vadītāja; 

2) 6 bibliotēkās (Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Liepnas, Mālupes, Māriņkalna, Pededzes 

pagastos) darba slodzi samazināt no 1 uz 0,8;  

3) 4 bibliotēkās (Annas, Ilzenes, Malienas un Mārkalnes pagastos) bibliotēkas vadītājs 

kļūst par bibliotēkas vadītāju-kultūras darba organizatoru uz pilnu slodzi; 
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4) 3 bibliotēku (Beja, Veclaicene, Zeltiņi) vadītājiem noteikt papildu pienākumus - 

vēstures krātuvju/novadpētniecības centru pārraudzība, nodrošinot pilnu darba slodzi; 

5) Alsviķu bibliotēkas vadītājs strādā 1 pilnu slodzi, nodrošinot pakalpojumu 

sniegšanu 2 vietās - Alsviķos un Strautiņos;  

6) Jaunannas bibliotēkas vadītāja (pilna slodze) nodrošina pakalpojumu sniegšanu 2 

bibliotēkās: Jaunannā – 4 dienas nedēļā un Kalncempjos – 1 dienu nedēļā. 

 

9.2. Alūksnes novada akreditēto muzeju un vēstures krātuvju darbība 
 

Pārskata gadā Alūksnes novadā darbojās trīs akreditētie muzeji – Alūksnes muzejs, 

Jaunlaicenes muižas muzejs un Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, kā arī 

neakreditētas vēstures krātuves - Bejas novadpētniecības centrs, Veclaicenes vēstures krātuve 

un Zeltiņu vēstures krātuve. 

 

47. tabula 

Muzeju darbības kopsavilkums 2019. gadā 
 Alūksnes 

muzejs 

Kalncempju 

pagasta 

Viktora 

Ķirpa Ates 

muzejs 

Jaunlaicenes 

muižas 

muzejs 

Bejas 

novadpētniecības 

centrs 

Zeltiņu 

vēstures 

krātuve 

Veclaicenes 

vēstures 

krātuve 

Krājums un tā izmantošana 

Krājuma vienību 

skaits gada beigās 

54851 5776 3809 1793 1398 3087 

Jauniegūto vienību 

skaits  

2587 253 18 34 Nav 

datu 

0 

Konservēto  un 

restaurēto krājuma 

vienību skaits 

3 0 0 0 0 0 

Ekspedīciju skaits 0 2 0 3 Nav 

datu 

0 

Kopkatalogā 

ievadīto vienību 

skaits 

420 409 282 Nevada Nevada Nevada 

Eksponēto 

pamatkrājuma 

vienību skaits 

635 681 280 Atklātais krājums 927 80% no 

kopējā 

krājuma 

Deponēto krājuma 

vienību skaits 

77 2 3 0 20 29 

Komunikācija 

Apmeklētāju 

skaits (personas) 

10884 4742 3567 669 1365 917 

Apmeklējumi 48649 Nav datu 6536 Nav datu 4156 Nav datu 

Muzeja darbinieku 

novadītās 

ekskursijas 

91 39 63 3 Nav 

datu 

8 

Uzsāktās 

(izveidotās) 

izglītojošās 

programmas 

6 3 2 2 Nav 

datu 

0 

Muzejpedagoģisko 

programmu norišu 

skaits 

103 50 164 4 Nav 

datu 

0 

Lekciju skaits 21 0 22 0 Nav 

datu 

0 

Tematisku 

pasākumu skaits 

44 10 30 14 4 3 
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Pastāvīgo 

ekspozīciju skaits 

5 2 2 4 4 1 

Izstāžu skaits 15 6 5 9 2 2 

Ārpus muzeja 

atklāto izstāžu 

skaits 

6 0 1 0 0 0 

 

Nozīmīgākie jaunieguvumi akreditētajos muzejos 

 

Jaunlaicenes muižas muzejs: 

1) Švarcvaldes tipa sienas pulkstenis, 19. gs. beigas; 

2) sālstrauks – suvenīrs 1965. gads; 

3) vijole un lociņš, 1981. gads. 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs: 

1) skolēna apliecība nr.40 - izdota Ādolfam Muceniekam, 1923. gads; 

2) skolas liecība, izdota Ādolfam Muceniekam - Kalncempju pagasta “Cempu” 

pamatskola, 1920. gads. 

 

Alūksnes muzejs: 

1) Leo Kokles glezna “Terēze”, 1957.-1958. gads; 

2) Alūksnes šuvējas Emmas Cukurs darba instrumenti, 20. gs. 20.-30. gadi; 

3) 1712 senlietas no arheoloģiskās izpētes darbiem Livonijas ordeņa pils un Tempļa 

kalna teritorijā; 

4) pirkums, galds (19. gs. beigas), 20. gs. 30. gados piederējis Alūksnes notāram 

Bruno Baumanim. 

 

Krājuma priekšmetu restaurācija 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs: mūzikas instrumenta - bases - 

trūkstošo detaļu izgatavošana (VKKF). 

 

Alūksnes muzejs: Leo Kokles glezna “Terēze” (VKKF); klarnete un tās futrālis 

~1900. gads (VKKF); 21 priekšmets, kas iegūts arheoloģiskās izpētes darbos (pašvaldības 

līdzfinansējums). 

 

Pētnieciskais darbs 

 

Jaunlaicenes muižas muzejs: 

1) Latvijas brīvības cīņas (autors E. Zeile); 

2) 1940.-1960. gadi Latvija, Opekalna draudze (autors E. Zeile); 

3) Ražas novākšanas un pārstrādes rīki un metodes 19.-20. gs. (autors E. Zeile); 

4) Par malēniešiem (autors S. Jankovska), 10 000 EUR VKKF ekspozīcijas 

veidošanai. 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs: 

1) Žagatu ciems (autors A. Lielbārde); 

2) Kolhozu veidošanās Kalncempjos (autors A. Lielbārde); 

3) Kalncempju atspoguļojums laikrakstā “Malienas Ziņas” 1925.-1944. gadā (autors 

A. Lielbārde); 

4) Skolas Kalnamuižas teritorijā (autors A. Lielbārde). 
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Alūksnes muzejs: 

1) 7. Siguldas kājnieku pulka ieguldījums Alūksnē (autors Z. Pavlova) - realizēta 

izstāde; 

2) No miesta līdz pilsētai (autors Z. Pavlova) - realizēta ceļojošā izstāde; 

3) Alūksnes ēku stāsti (autors Z. Pavlova); VKKF finansējums 3500 EUR grāmatas 

izdošanai 2020. gadā; 

4) Alūksnes muzeja tēlniecības kolekcijas izpēte (autors mākslas zinātniece B. Guste), 

speciālistu atzīta, mākslinieciski augstvērtīga kolekcija. 

 

Nozīmīgākās izstādes 

 

Jaunlaicenes muižas muzejs: 

“Daudz zābaku pa manu zemi staigā” - cildinošs vērtējums gan par noformējumu, gan 

saturu saņemts no muzeju akreditācijas komisijas. 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs: 

1) Krājuma izstāde “Viktoram Ķirpam 90”;  

2) Krājuma izstāde “Kolhoziem 70”; 

3) Krājuma izstāde “Skolas Kalncempjos”. 

 

Alūksnes muzejs: 

1) Izstāde un katalogs “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām” (sadarbībā ar 

Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Kara muzeju un privātkolekcionāriem); 

2) Ceļojošā izstāde “No miesta līdz pilsētai”, veltījums Alūksnei; 

3) Ekspresizstādes “Mēneša priekšmets” krājuma popularizēšanai. 

 

Pieprasītākās muzejpedagoģiskās programmas 

 

Jaunlaicenes muižas muzejs: “Malēniešu vārdu spēle”. 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs: “Lācīša Ziemassvētku piedzīvojumi”. 

Alūksnes muzejs: “Tautu meitas pucējas”, Ziemassvētku programma “Tec laimiņa tu 

pa priekšu”, teatrāls uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”. 

 

Muzejiski pasākumi 

 

Jaunlaicenes muižas muzejs: Muzeju nakts pasākums “Ar varonību kabatā” un 

Ziemassvētku pasākums “Diža meža pašā vidū”. 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs: izstādes “Kolhoziem 70” 

atklāšana, izstādes “Viktoram Ķirpam – 90” atklāšana, pasākums “Iz Kalncempju dzīves” - šo 

pasākumu laikā aktivizēta sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem. 

Alūksnes muzejs: Muzeju nakts “Varonības nakts pie barona - prāts, spēks, veiklība”, 

tradicionālais vasaras saulgriežu pasākums “Sauksim sauli”, Leģendu nakts un Eiropas 

Kultūras mantojuma dienu pasākumu cikls Alūksnes Jaunajā pilī ar izzinošām lekcijām, 

ekskursijām un noslēguma koncertu un sajūtu baudīšanu Muižas parkā.  
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Projekti 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs: 

1) Mūzikas instrumenta – bases - trūkstošo detaļu izgatavošana (360 EUR); 

2) Nometne “Amatam ir zelta pamats” (971 EUR, Izglītības pārvalde). 

 

Alūksnes muzejs: 

1) Muzejpedagoģiskā programma “Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos 

“Pieci likteņstāsti” (1 830 EUR); 

2) D. Knospes 20. gs. sākumā būvētās koka klarnetes ar futrāli restaurācija (433 EUR); 

3) Leo Kokles gleznas “Terēze” restaurācija (900 EUR). 

 

Dalība citos projektos  

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs: 

1) Dalība Gulbenes vēstures un mākslas muzeja projektā “Divi Jūliji” ar izglītojošo 

programmu “No aitas sprogas līdz vilnas zeķei”; 

2) Dalība Gulbenes 2. vidusskolas projektā “Heritage of Us” (Erasmus +). 

 

Alūksnes muzejs: 

Pārrobežu projekta “630 Versts Full of Feelings”/ “Versts of Feelings” ietvaros 

Alūksnes Jaunajā pilī norit mākslinieciskās apdares restaurācijas darbi divās pils telpās - 

“Fortepiano istabā” un “Ērģeļu istabā”, tiek restaurēts Alūksnes muzeja krājuma priekšmets - 

Leipcigas firmas “J.Blüthner” izgatavotais koncertflīģelis (19. gs.). 

 

Akreditācija 

 

Jaunlaicenes muižas muzejs: līdz 2024. gada 8. oktobrim; 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs: līdz 2023. gada 5. novembrim; 

Alūksnes muzejs: līdz 2024. gada 8. oktobrim. 

 

Alūksnes muzejs novada krātuvēm sniedz metodisko palīdzību krājuma 

dokumentācijas izstrādē, krājuma priekšmetu uzskaitē un saglabāšanā. 

 

9.3. Tautas, kultūras, saieta nami 
 

48. tabula 

Pasākumu un apmeklētāju skaits 2018. un 2019. gadā 

 

Pasākumu 

skaits 

2018. gadā 

Pasākumu 

skaits 

2019. gadā 

Apmeklētāji 

2018. gadā 

Apmeklētāji 

2019. gadā 

Alsviķu kultūras nams 63 71 3 521 3694 

Alūksnes Kultūras centrs 276 217 58 439 57 219 

Annas pagasta kultūras nams 13 3 755 90 

Ilzenes SKIIM centrs “Dailes” 25 24 1 129 1 191 

Kolberģa tautas nams 46 47 2 920 3 342 

Jaunannas tautas nams 52 53 2 813 2 540 

Jaunlaicenes tautas nams 51 22 4 797 1 580 

Liepnas tautas nams 31 51 1 317 1 825 
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Malienas tautas nams 28 39 1 871 1 945 

Mālupes Saieta nams 49 44 2 165 1 970 

Mārkalnes tautas nams 47 42 1 720 1 171 

Pededzes tautas nams 48 69 4 626 4 635 

Veclaicenes tautas nams 41 44 2 045 2 388 

Zeltiņu tautas nams 89 61 3 912 3 960 

Ziemeru tautas nams 53 49 2 652 2 438 

Kopā 912 836 94 682 89 988 

 

Lielākie kultūras pasākumi Alūksnes novadā 2019. gadā 

 

 Pārskata gadā Alūksnes novadā nozīmīgākie pasākumi bijuši: 

Janvārī - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena; 

Februārī - II starptautiskais deju festivāls “Alūksnes ziema” Alūksnē; 

Martā - Masļeņica jeb krievu Meteņdiena Pededzē; 

Aprīlī - Grāmatu svētki; 

Maijā - “Alūksnes novadam 10” sadraudzības akcija “Pagasti pilsētā”, Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” pasniegšanas ceremonija kultūrā, izglītībā, sportā 

un uzņēmējdarbībā, koncertuzvedums “Kopīga ieelpa” un Baltā galdauta svētki Alūksnē, 

Muzeju nakts un Latvijas izglītības iestāžu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”; 

Jūnijā - Alūksnes novada senioru sporta spēles Alūksnē; Siguldas 7. Kājnieku pulkam 100; 

Jūlijā - “Alūksnes novadam 10” starptautiskās sadarbības Alūksne-Marsanēlakote (Francija) 

mūziķu kopkoncerts “Mūzika vieno”; Latvijas amatierteātru festivāls, Liepnas pagasta svētki; 

Augustā - Alūksnes pilsētas svētki, Pededzes pagasta svētki, Baltijas ceļa 30 gades atceres 

pasākumi; 

Septembrī - Bānīša svētki, Pļaujas svētki Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā; 

Oktobrī - Starptautiskā senioru diena; 

Novembrī - Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, pašvaldības 

apbalvojuma “Sudraba zīle” pasniegšanas ceremonija. 

 

   
49.-50. attēli. Viens no lielākajiem pasākumiem 2019. gadā Alūksnes novadā bija Latvijas 

amatierteātru festivāls 

 

49. tabula 

Amatiermākslas kolektīvu un dalībnieku skaits  

Iestāde 2018. gads 2019. gads 

Dalībnieki 

kopā 

2018. gadā 

Dalībnieki 

kopā 

2019. gadā 

Alsviķu kultūras nams 8 8 125 128 

Alūksnes Kultūras centrs 8 8 210 210 
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Annas pagasta kultūras nams 3 2 27 18 

Ilzenes SKIIM centrs “Dailes” 2 1 12 9 

 Kolberģa tautas nams 10 8 136 121 

Jaunannas tautas nams 12 12 140 122 

Jaunlaicenes tautas nams 4 3 45 29 

Liepnas tautas nams 6 5 78 62 

Malienas tautas nams 3 3 39 40 

Mālupes Saieta nams 3 3 33 31 

Mārkalnes tautas nams 1 1 8 8 

Pededzes tautas nams 5 5 66 66 

Veclaicenes tautas nams 6 6 66 59 

Zeltiņu tautas nams 5 6 61 64 

Ziemeru tautas nams 5 4 85 78 

Kopā 81 75 1131 1045 

 

Optimizācija 

 

Pārskata gadā, pamatojoties uz pašvaldībā veikto funkciju auditu, Alūksnes novada 

dome pieņēma lēmumu par optimizāciju kultūras, tautas un saieta namu nozarē no 2020. gada. 

Pagastos, kur iedzīvotāju skaits ir līdz 600 iedzīvotājiem un nav citu kultūras iestāžu 

kā tikai bibliotēka un tautas nams, tika saglabāta viena kultūras darbinieka slodze. Līdz ar to 

vairākos pagastos bibliotēkas vadītājs veic arī kultūras darba organizatora pienākumus - 

Annas, Ilzenes, Malienas un Mārkalnes pagastos. Zeltiņu pagastā vēstures krātuvi nolemts 

pievienot bibliotēkai, bet bijušo armijas bāzi kā tūrisma objektu – tautas namam, līdz ar to 

saglabājot abas slodzes, Mālupes Saieta nama un Veclaicenes tautas nama vadītājiem 

saglabāta nepilna slodze. Pilnas slodzes saglabātas Alsviķu kultūras nama vadītājam, Liepnas, 

Māriņkalna, Pededzes, Jaunannas, Kolberģa tautas namu vadītājiem. 

 

Sasniegumi 

 

 2019. gada 5. decembrī, Latvijas Universitātes Zinātņu mājā godināja trīs Latvijas 

nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, kuras 2019. gadā iekļautas Nemateriālā kultūras 

mantojuma sarakstā. Viena no tām ir “Pededzes pagasta pareizticīgo iedzīvotāju tradicionālais 

kāzu rituāls”, ko iekļaušanai sarakstā pieteica biedrība “Pededzes nākotne”. Pededzes pagasta 

pareizticīgo iedzīvotāju tradicionālais kāzu rituāls” kopā ar citām Latvijas Nemateriālā 

kultūras mantojuma vērtībām aprakstīts Latvijas Nacionālā kultūras centra izdotajā grāmatā 

“Nemateriālais kultūras mantojums Latvijā – Nacionālais saraksts”. 
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51. attēls. Saņemts apliecinājums par Pededzes pagasta pareizticīgo iedzīvotāju tradicionālā 

kāzu rituāla iekļaušanu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 
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10. Tūrisms 
 

Alūksnes Tūrisma informācijas centru pārskata gadā apmeklējuši vairāk nekā 8200 

apmeklētāji, Alūksnes skatu torni – gandrīz 13000 apmeklētāji, Alūksnes Bānīša staciju - 

vairāk nekā 8200 apmeklētāji. Lai nodrošinātu aktuālās tūrisma informācijas pieejamību, 

nodrošināta portāla www.visitaluksne.lv un www.veclaicene.lv, kā arī tūrisma informācijas 

centra sociālo tīklu kontu administrēšana:  

www.facebook.com/Aluksnetourism, www.facebook.com/veclaicene, 

www.facebook.com/AluksnesBanisastacija, www.facebook.com/Aluksnesskatutornis, 

www.facebook.com/vidzemespieturvietas, www.instagram.com/visitaluksne. 

 

Nozīmīgs darbs veltīts dažādu jaunu materiālu izveidei un esošo aktualizēšanai. 

Izstrādāts jauns piedāvājums – iedvesmas ceļvedis aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 

(latviešu, angļu, igauņu valodā). Aktualizēts buklets par Alūksnes TOP 10 objektiem latviešu, 

angļu, krievu un igauņu valodā, izveidota tūrisma karte “Vidzemes pieturvietas” vācu valodā. 

Izdots lielāko kultūras un sporta pasākumu 2019. gada plāns 4 valodās, kā arī veidoti 

piedāvājumi atbilstošām mērķauditorijām, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādēm un 

skolām, tematiskie piedāvājumi – sezonas aktivitātēm, izstrādāti īpašie piedāvājumi kultūras 

un sporta pasākumu apmeklētājiem. Pārskata gadā veikta Alūksni reprezentējošo materiālu 

veidošana, t.sk. Alūksnes sajūtu kalendārs un galda kalendārs “Alūksnei 100”. Izveidots 

izzinošs materiāls - krāsojamā grāmata “Šaursliežu ceļojuma piezīmes” un kopā ar Izglītojošo 

un interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks” un SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” izveidota 

akcija “Laižam pa sliedēm” un informatīvais materiāls. 

2019. gadā turpināts realizēt Alūksnes tūrisma mārketinga attīstības stratēģiju. 

Izveidots Facebook konts “Avasta Alūksne”, kura mērķauditorija ir Igaunija, izvietota 

informācija presē, sociālajos tīklos un medijos Latvijā un ārvalstīs; organizēta novada tūrisma 

piedāvājuma popularizēšana tūrisma izstādēs “Balttour” Rīgā un “Tourest” Tallinā, tūrisma 

informācijas gadatirgū Madonā un tūrisma informācijas centra darbinieki piedalījušies 

lielākajos sporta un kultūras pasākumos novadā. Lai popularizētu Alūksnes piedāvātos 

jaunumus un pozicionētos kā ceļojuma galamērķis, organizēts Tūrisma rallijs “Vidzemes 

pieturvietu piedzīvojums-2”. 

Alūksnes Bānīša stacijā pārskata gadā notikuši vairāki pasākumi - Muzeju nakts, 

pavasara kokteiļu meistarklase, pavasara brīvdienās “Animācijas darbnīca” bērniem, dzejas 

dienas sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, ekspozīcijā viesojās raidījums “Adreses”. 

Apmeklētājiem tiek piedāvāta jauna spēle “Dzelzceļa detektīvs”. 

 

   
52.-53. attēli. Pārskata gadā Alūksnes Bānīša stacijā ieviesti interesanti piedāvājumi 

apmeklētājiem 

 

http://www.visitaluksne.lv/
http://www.veclaicene.lv/
http://www.facebook.com/Aluksnetourism
http://www.facebook.com/veclaicene
http://www.facebook.com/AluksnesBanisastacija
http://www.facebook.com/Aluksnesskatutornis
http://www.facebook.com/vidzemespieturvietas
http://www.instagram.com/visitaluksne
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Ar VKFF projekta līdzfinansējumu notika 2 “Vēlie vakari Alūksnes Bānīša stacijā”. 

Bānīša svētki notika ar vakara vilciena sagaidīšanu – koncertu, fotogrāfijas “Pirmā vilciena 

sagaidīšana Alūksnē” rekonstrukciju un putu burbuļu salūtu bērniem.  

 

   
54.-55. attēli. Pārskata gadā Bānīša stacijā notika Vēlo vakaru koncerti un Bānīša svētkos – 

atjaunota vēsturiskā bānīša sagaidīšanas fotogrāfija 

 

Notikusi Alūksnes stacijas kvartāla attīstības koncepcijas realizācija un kvartāla 

Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākums, kārtējās tikšanās ar gidiem un Pateicības 

pasākums Alūksnes Bānīša stacijas atbalstītājiem. 

 

   
56.-57. attēli. Ziemassvētku eglītes iedegšana un Pateicības pasākums Bānīša stacijas 

palīgiem un atbalstītājiem 

 

Ekspozīcija ieguva Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2019 nominācijā “Gada 

ekspozīcija” (muzejiem līdz 10 darbiniekiem). Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcijas arhitekti, 

dizaineri un būvnieki par šo objektu ir ieguvuši arī daudzas citas balvas un nominācijas.  

Aizvien populārāka teritorija dabas aktivitāšu un gleznaino ainavu cienītājiem kļūst 

aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”. Pateicoties dažādu realizēto projektu aktivitātēm, 

teritorijā ir uzlabota infrastruktūra - pieejams skatu tornis Dēliņkalnā, Dabas mājas, kas kalpo 

gan kā dabas izziņas punkti, gan kā naktsmītnes, dabas takas, informācijas sniegšanas vietas 

u.c. Alūksnes Tūrisma informācijas centra iesniegtais pieteikums “Aizsargājamo ainavu 

apvidus “Veclaicene”” uzvarēja Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu EDEN (European 

Destinations of Excellence) nacionālajā konkursā “Veselības un labjūtes tūrisms 2019”, 

pateicoties spējai prezentēt šo vietu kā vienotu galamērķi, kurā viens pakalpojums papildina 

citu, prasmīgi izmantojot vietējos resursus – dabu, ainavu, vietējos iedzīvotājus, viņu prasmes 

un radošumu, vietējos produktus, tehnoloģijas. 

https://veclaicene.lv/
https://veclaicene.lv/
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58.-59. attēli. Pārskata gadā aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” uzvarēja Eiropas 

izcilāko tūrisma galamērķu EDEN (European Destinations of Excellence) nacionālajā 

konkursā “Veselības un labjūtes tūrisms 2019” 
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11. Sports 
 

 Svarīgu un nozīmīgu vietu pašvaldības ikdienā 2019. gadā ieņēma arī sporta nozare. 

Pildot savas funkcijas, tā savu iespēju robežās organizēja dažāda mēroga sporta aktivitātes, 

sacensības, turnīrus, tāpat piedāvāja iespējas sporta nodarbībām savā rīcībā esošajās sporta 

būvēs. 

Kopskaitā 2019. gadā novadā norisinājās vairāk nekā 60 dažādi sporta pasākumi. Tie 

bija gan vietējā, gan valsts un starptautiska mēroga. Iedzīvotāji labprāt piedalījās slēpošanas, 

hokeja, skriešanas, basketbola, volejbola, futbola, pludmales volejbola, orientēšanās un vēl 

citos dažādos sporta pasākumos. 

Liels skaits iedzīvotāju aktīvi piedalījās jau tradicionālajos tautas sporta pasākumos - 

orientēšanās seriālā “Horizonts”, skriešanas seriālā “Alūksnes pavasaris”, slēpojumā 

“Alūksnes ziema”, pludmales volejbola sacensībās “Katrīnas kauss”, ielu basketbola turnīrā 

“Ghetto games”, velo sacensībās “Bānīša kauss” un citos.  

 

 
60. attēls. Rallijs “Alūksne 2019” 

 

2019. gadā novadā risinājās arī daudzas nozīmīgas plaša mēroga sporta sacensības, 

kuras pulcēja vairākus tūkstošus dalībnieku: starptautiskais ziemas autorallijs “Alūksne”, 

starptautiskās trīs dienu sacensības orientēšanā “Kāpa”, skriešanas sacensības “Stirnu buks”, 

kā arī citas starptautiska līmeņa sacensības ar lielu dalībnieku skaitu - Eiropas un Latvijas 

čempionāts ūdens motosportā, vindsērfinga sacensības “Latvijas kauss”, starptautiskās džudo 

sacensības “Ziemassvētku balva”.  

 

 
61. attēls. Neraugoties uz lietainajiem laikapstākļiem, taku skrējienu seriāla “Stirnubuks” 

dalībnieku pulks bija liels 
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Pārskata gadā savus līdzjutējus turpināja iepriecināt novada talantīgākie un 

meistarīgākie sportisti: biatlonists Andrejs Rastorgujevs, garo distanču skrējēja Ilona Marhele, 

orientierists Edgars Bertuks, riteņbraucējs Andris Vosekalns, bobslejists Intars Dambis, kuri ar 

sekmēm pārstāvēja Latvijas izlasi dažāda mēroga starptautiskās sacensībās, tajā skaitā 

Pasaules un Eiropas čempionātos. 

Liela vērība 2019. gadā veltīta izglītības un sporta centra projekta sagatavošanas 

darbiem. Šim kompleksam, jau tuvākajos gados būs nozīmīga loma visdažādāko sporta veidu 

attīstības nodrošināšanai un mācību treniņu procesa organizēšanai novadā.  
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12. Civilstāvokļa aktu reģistrācija 
 

 
62. attēls. Dzimšanas, miršanas un laulību reģistru skaits 2019. gadā un iepriekšējos 

divos gados 

 

2019. gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 112 jaundzimušie - 56 

zēni un 56 meitenes. Salīdzinot ar 2018. gadu, nodaļā reģistrēto dzimušo skaits samazinājies 

par 12 jaundzimušajiem. Dzimuši 2 dvīņu pāri: Amanda un Matīss, Denīze un Marsels. 

54 jaundzimušo dzimšanas vieta - Balvu slimnīca, 34 dzimuši Vidzemes slimnīcā 

Valmierā, 4 - Rīgā, 12 - Madonas slimnīcā, 3 bērniņiem dzimšanas vieta - Sigulda, pa 1 

jaundzimušajam dzimuši Jēkabpilī, Rēzeknē, Jūrmalā, Krimuldas pagastā, bet 1 bērniņa 

dzimšanas apliecībā dzimšanas vieta - Kalncempju pagasts, Alūksnes novads. 

Laulībā dzimuši 47 mazuļi, 58 jaundzimušā dzimšanas reģistrā ziņas par tēvu 

ierakstītas, atzīstot paternitāti. 7 dzimšanas reģistros ierakstītas tikai ziņas par bērna māti. 

8 jaundzimušajiem pārskata gadā doti 2 vārdi. Populārākie vārdi meitenēm: Katrīna, 

Keita, Alise, Patrīcija - šie vārdi reģistros ierakstīti 3 reizes. 3 dzimušo zēnu dzimšanas 

reģistros ierakstīts vārds – Tomass, pa 2 reizēm zēnu dzimšanas reģistros ierakstīti vārdi - 

Adrians, Martins, Kristers, Dominiks, Kārlis, Artūrs Roberts, Kristofers un Reinis. 2019. gadā 

jaundzimušajiem doti arī latviskie vārdi: Līga, Emma, Dārta, Marta, Elza, Emīlija, Sofija, 

Reinis, Kārlis, Reinholds, Arvīds, Jēkabs, Oskars, Gusts, kā arī retāk sastopami vārdi: 

meitenēm - Dālija, Emija, Mona, Kima, Selesta, zēniem - Arimands, Everts, Raens, Guntris, 

Justs, Tigrans. 

Visiem reģistrētajiem bērniņiem, izsniedzot dzimšanas apliecību, dāvanā pasniegta 

grāmata – izdevums “Mūsu Bērns” un Alūksnes pensionāru biedrības “Sudrabs” čaklo 

rokdarbnieču darinātais pūriņš jaundzimušajiem. 

2019. gadā noslēgtas 86 laulības. Salīdzinot ar 2018. gadu, laulību skaits pieaudzis par 

6 laulībām. Izsniegtas 5 izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi 

laulības reģistrācijai citā nodaļā vai pie garīdznieka. 39 pāriem abu laulāto deklarētā 

dzīvesvieta ir Alūksnē vai Alūksnes novadā, 18 gadījumos vienam no laulātajiem deklarētā 

dzīvesvieta ir Alūksnē vai kādā no novada pagastiem. 29 pāri bijuši ar citu pašvaldību 

administratīvās teritorijās vai ārvalstīs deklarētām dzīvesvietām. 

Baznīcās pārskata gadā reģistrētas tikai 2 laulības, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir par 

10 laulībām mazāk. Pieaudzis citā piemērotā vietā, ārpus nodaļas telpām, reģistrēto laulību 

skaits - aizvadītajā gadā tādas bijušas 13 laulības. 

Ar citu valstu pilsoņiem noslēgtas 3 laulības: 1 - ar Ukrainas, 1 - ar Polijas, 1 - ar 

Krievijas pilsoni. 
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Dzimtsarakstu nodaļā pārskata gadā sastādīti 284 miršanas reģistri, kas, salīdzinot ar 

2018. gadu, ir par 44 vairāk. Mirušas 148 sievietes un 136 vīrieši.  

2019. gadā Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētājiem uz vietas izsniegtas 127 atkārtotas 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības. Būtisks bijis pieprasījumu skaits civilstāvokļa 

reģistrācijas dokumentu sagatavošanai un izsniegšanai, ko iestāde saņēmusi elektroniski, pēc 

tam ievadot reģistru vienotajā sistēmā. Pieprasītāju ērtības labad, dokumentus iespējams 

saņemt sev tuvākajā dzimtsarakstu iestādē vai Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī, ja persona 

uzturas ārpus valsts. Iepriekš sastādītajos civilstāvokļa aktu reģistros veikti 48 papildinājumi 

un labojumi. 

Saņemts 31 paziņojums par laulības šķiršanu, attiecīgu atzīmi par to izdarot laulības 

reģistros. Nodaļā saņemti 7 personu iesniegumi vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas 

lietās - visās lietās saņemti pozitīvi risinājumi. 

2019. gadā dzimtsarakstu nodaļa organizējusi 3 krustvecāku iegūšanas svētku svinīgos 

pasākumus. Sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Alūksnes nodaļu organizēti 

3 svinīgi pasākumi - ceremonija “Solījuma par uzticību Latvijas Republikai došana un 

parakstīšana” Alūksnes un Apes novada iedzīvotājiem. Svinīgs pasākums kāzu jubilejas 

atcerei Dzimtsarakstu nodaļā organizēts 2 pāriem. 
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13. Sociālā palīdzība un pakalpojumi 
 

50. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada rādītāji sociālā atbalsta pasākumiem 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

 

Rādītājs Vērtība, EUR 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta 

pasākumiem  398 262,41 

no 

tā 

sociālā palīdzība 223 181,86 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

apmaksātie sociālie pakalpojumi 165 087,69 

Pašvaldības sociālo lietu pārvaldes uzturēšanas 

izdevumi 479 177,79 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 856 612 

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde sniedz sociālo palīdzību, sniedz un organizē 

valsts un pašvaldības sociālos pakalpojumus, veic sociālo darbu. Sniegti specializētā 

transporta pakalpojumi personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, lai nodrošinātu tām sociālo, 

rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 

 

Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums 

 

Pēc ģimenes sastāva 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kuru piešķiršana balstās uz materiālo resursu 

novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai 

saņēmušas:  

1) 37 ģimenes (147 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 16 714,19 EUR; 

2) 6 ģimenes (18 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 561,43 EUR; 

3) 144 ģimenes (200 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 57 195,51 EUR; 

4) 193 ģimenes (243 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 36 302,24 EUR. 

 

Pēc ienākumu līmeņa uz 1 ģimenes locekli mēnesī 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kuru piešķiršana balstās uz materiālo resursu 

novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai:  

99 600,08 EUR apmērā pārskata gadā saņēmušas 287 ģimenes (437 personas) ar 

trūcīgas ģimenes (personas) statusu un 25 639,01 EUR apmērā 144 ģimenes (227 personas) 

virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa.  
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Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu izmaksa  

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 

Šim pabalstam pārskata gadā izlietoti 54 514,50 EUR. Pabalsts piešķirts 138 ģimenēm 

(190 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

lielums vienai personai gadā bijis 286,92 EUR, bet mēnesī – 45,76 EUR, vidējais minētā 

pabalsta saņemšanas ilgums vienai personai bijis 6,27 mēneši. 

 

 Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts 36 510,47 EUR apmērā. Tas piešķirts 203 

ģimenēm (271 personai). 57 ģimenēm (88 personām) dzīvokļa pabalsts piešķirts īres un 

komunālo maksājumu segšanai 4174,47 EUR apmērā, 187 ģimenēm (252 personām) – 

kurināmā iegādei 32 336,00 EUR.  

  

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai 

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai kopā piešķirti 19748,4 EUR apmērā un tos 

saņēmušas 198 ģimenes (246 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem:  

1) 2 411,26 EUR piešķirts ēdienam - 31 ģimenei (51 personai); 

2) 15 277,84 EUR piešķirts veselības aprūpei - 160 ģimenēm (181 personai); 

3) 663,89 EUR piešķirts pabalstam veļas mazgāšanas pakalpojumam 29 ģimenēm 

(32 personām); 

4) 923,08 EUR piešķirts pabalstam mazgāšanas pakalpojuma apmaksai 20 ģimenēm 

(22 personām); 

5) 472,33 EUR piešķirts pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 6 

ģimenēm (7 personām). 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu 

testēšanas 

 

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir bez ģimenes (personas) 

ienākumu izvērtēšanas, izlietoti 112 408,49 EUR un tie piešķirti 90 ģimenēm (109 personām).  

 

  Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 14 349,74 EUR apmērā 56 ģimenēm 

(61 personai). 

 

Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās 

garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) 

 

Citiem ārējos tiesību aktos noteiktiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 

pārskata gadā izlietoti 98 058,75 EUR. Šie pabalsti piešķirti 34 ģimenēm (50 personām). 

Tajā skaitā 12 422,21 EUR izlietoti pabalstam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ko saņēmušas 19 personas, no tā: 
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1) 896,42 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko 

saņēmušas 6 personas; 

2) 2 003,55 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, ko saņēmušas 8 personas; 

3) 9 522,24 EUR izlietoti ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības, 

18 personām. 

 85 636,54 EUR izlietoti pabalstos audžuģimenēm, tos saņēmušas 15 ģimenes, 

(33 bērni), no tā: 73 038,04 EUR piešķirts ikmēneša pabalstam bērna uzturam 15 ģimenēm 

(31 bērnam) un 12 598,50 EUR piešķirts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

15 ģimenēm (33 bērniem). 

  

No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi (bez sociālā darba) 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošināja 

6 savas pašvaldības institūcijās, pirka sociālos pakalpojumus no 8 citām pašvaldībām vai to 

institūcijām, no 3 nevalstiskām organizācijām – nodibinājuma. Piecas no institūcijām, kas 

sniedz sociālos pakalpojumus Alūksnes novadā, ir Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2019. gadā 

saņēmušas 286 personas par 856 612 EUR, 37 personām pašvaldība sociālos pakalpojumus 

pirkusi no citām pašvaldībām vai to institūcijām, 124 113,42 EUR apmērā, 7 personām – no 

nodibinājuma, veicot norēķinus par kopējo summu 40 974,27 EUR.  

 

Sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības Birojs “Aprūpe mājās” 

sniegtā sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti 

100 009 EUR. Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 100 personas, tajā skaitā 

77 pensijas vecuma personas, 23 pilngadīgas personas ar invaliditāti. Sociālās aprūpes 

pakalpojumus iedzīvotājiem dzīvesvietā visā novada teritorijā sniedza sociālais aprūpētājs un 

3 biroja mobilās aprūpes vienības.  

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie 

pakalpojumi 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem sociālajiem 

pakalpojumiem bērniem un pieaugušām personām pārskata gadā izlietoti 880 468 EUR, tajā 

skaitā 715 381 EUR - savas pašvaldības institūcijās Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” un 

Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” nodrošināto pakalpojumu apmaksai un 165 087 EUR – par 

sociālajiem pakalpojumiem, ko pašvaldība pirkusi no 6 citiem pakalpojumu sniedzējiem.  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtos sociālos 

pakalpojumus bērniem Alūksnes novada pašvaldība pirkusi no citas pašvaldības, 

nodibinājuma un sabiedrības ar ierobežotu atbildību par 69 264 EUR, pieaugušajiem - par 

kopējo summu 183 068 EUR apmērā. Pašvaldība 64 personām pirkusi sociālās aprūpes iestāžu 

pakalpojumus no citām pašvaldībām, nodibinājuma vai SIA, tajā skaitā 11 bērniem un 53 

pieaugušai personai.  
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Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība Dienas aprūpes centrs “Saules 

stars” 2019. gadā ir sniedzis pakalpojumu 20 personām ar garīga rakstura traucējumiem. No 

pašvaldības budžeta gada laikā pakalpojuma sniegšanai izlietoti 41 222 EUR. 
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14. Alūksnes novada bāriņtiesa 
 

2019. gadā ir notikušas 58 Alūksnes novada bāriņtiesas sēdes, bāriņtiesa veikusi 896 

apliecinājumus. 

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 23. pantu, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi 

atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna 

turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas amatpersona 

var vienpersoniski pieņemt lēmumu par: 

1) bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem; 

2) bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu 

pildīšanas; 

3) bērna izņemšanu no audžuģimenes; 

4) pirmsadopcijas aprūpes pārtraukšanu, kā arī,  

5) ja bērns vai viņa likumiskais pārstāvis nepiekrīt bērna, kuram radušies psihiski vai 

uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu 

apreibinošo vielu lietošanas dēļ vai kurš cietis no vardarbības, obligātai ārstēšanai vai 

sociālajai rehabilitācijai vai nepamatoti vēlas to pārtraukt, bāriņtiesa, ja tas nepieciešams bērna 

interešu aizstāvībai, vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna obligāto ārstēšanu vai sociālās 

rehabilitācijas saņemšanu.  

2019. gadā bāriņtiesas darbinieki pieņēmuši 11 vienpersoniskos lēmumus. 

 

Bāriņtiesu likuma 17. panta 5. punkts noteic, ka bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo 

dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un 

kurām nepieciešama palīdzība. 

2019. gadā bāriņtiesa sniegusi informāciju Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei par 

24 ģimenēm, par vienu ģimeni Sociālo lietu pārvaldei informācija 2019. gadā sniegta atkārtoti, 

par 8 ģimenēm ziņots jau agrāk. Astoņu ģimeņu vecākiem, par kuriem ziņots, ierosinātas lietas 

par aizgādības tiesību pārtraukšanu. 

 Gada laikā bāriņtiesā vērsušies 3506 apmeklētāji, no tiem 1930 Alūksnes pilsētā. 

Novada iedzīvotāji konsultējas bāriņtiesā gadījumos, kad vecāku starpā ir domstarpības bērnu 

aizgādības un saskarsmes jautājumos; ja kāds no vecākiem izmanto savas tiesības ļaunprātīgi; 

mantojuma tiesību jautājumos; bāriņtiesas kompetencē esošo apliecinājumu jautājumos u.c. 

Bāriņtiesa sniegusi palīdzību vecākiem, aizpildot iesniegumus tiesai par pagaidu aizsardzību 

no vardarbības civilprocesuālā kārtībā, kā pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā 

Uzturlīdzekļu garantiju fondam. Divos gadījumos bāriņtiesa konsultējusi un bijusi par 

starpnieku, noslēdzot vecāku savstarpēju vienošanos par bērna saskarsmes kārtību ar vecāku, 

ar kuru ikdienā bērns nedzīvo kopā.  

 

 
63. attēls. Procesuālo darbību skaits bāriņtiesā 2019. gadā un divos iepriekšējos 

gados 
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Sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības policiju veikti 33 profilakses reidi, tajā 

skaitā pēc bāriņtiesas darba laika.  

Uz pārrunām par aizgādības tiesību realizēšanas problēmām ģimenēs atbilstoši bērnu 

vecumam un vajadzībām ieradušies 50 vecāki. 

 

2019. gadā bāriņtiesā pieņemti 175 lēmumi, tajā skaitā 11 vienpersoniskie lēmumi. 

Pārskata gadā Administratīvajā rajonā tiesā neviens vienpersoniskais lēmums nav pārsūdzēts.  

 

Pārskata gadā pieņemti 49 lēmumi aizgādības lietās: 

1) pārtrauktas aizgādības tiesības - 7 lēmumi; 

2) atjaunotas aizgādības tiesības - 6 lēmumi; 

3) vienam vecākam atjaunotas, otram neatjaunotas aizgādības tiesības - 1 lēmums; 

4) lieta atlikta - 10 lēmumi; 

5) nolemts neatjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības - 5 lēmumi; 

6) nolemts nepārtraukt aizgādības tiesības - 4 lēmumi; 

7) nolemts neatjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības un celt prasību tiesā - 11 lēmumi; 

8) nolemts neatjaunot un necelt prasību tiesā - 2 lēmumi; 

9) par lietas izbeigšanu - 3 lēmumi. 

 

Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2019. atradās 61 bērns: 31 bērns aizbildnībā, 22 bērni 

audžuģimenēs, 8 bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.  

Pārskata gadā pieņemti 14 lēmumi aizbildnības lietās: 

1) par aizbildnības nodibināšanu, aizbildņa iecelšanu - 2 lēmumi; 

2) par aizbildnības nodibināšanu, aizbildņa iecelšanu uz laiku - 2 lēmumi; 

3) atlaists aizbildnis - 3 lēmumi; 

4) par sevišķā aizbildņa iecelšanu - 3 lēmumi; 

5) par aizbildnības izbeigšanu un aizbildņa atlaišanu - 3 lēmumi; 

6) par lietas izbeigšanu - 1 lēmums. 

 

Pārskata gadā pieņemti 26 lēmumi audžuģimeņu lietās: 

1) par audžuģimenes statusa izbeigšanu - 2 lēmumi; 

2) par audžuģimenes statusa piešķiršanu - 5 lēmumi; 

3) par bērnu ievietošanu audžuģimenē - 3 lēmumi; 

4) par bērnu izņemšanu no audžuģimenes - 2 lēmumi; 

5) par bērnu uzturēšanās pagarināšanu audžuģimenē - 2 lēmumi; 

6) par bērnu uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē - 5 lēmumi; 

7) par piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai - 6 lēmumi; 

8) par lietas par piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai izbeigšana - 1 

lēmums. 

 

Institūciju lietās pārskatā gadā pieņemti 7 lēmumi: 

1) par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 

- 3 lēmumi; 

2) par piekrišanu obligātajai ārstēšanai - 4 lēmumi. 

 

Alūksnes novadā uz 31.12.2019. bija 25 aizbildņi, 23 audžuģimenes (piecām ģimenēm 

audžuģimenes statuss piešķirts 2019. gadā). 

2019. gadā pieņemti trīs lēmumi attiecībā uz adopciju. Adoptēti divi novada bērni. 

Alūksnes novadā ir 16 aizgādnībā esošas personas, vienā gadījumā aizgādnība personai 

dibināta 2019. gadā. 10 aizgādņi ir personu ar ierobežotu rīcībspēju radinieki, 7 aizgādņi - 
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citas personas. Tām personām, kurām nav radinieku, kas varētu uzņemties aizgādņa 

pienākumus, tos atrast ir ļoti sarežģīti, jo tas ir pienākums, ko cilvēks uzņemas bez jebkādas 

samaksas. 

 

Aizgādnības lietās pārskata gadā pieņemti 13 lēmumi: 

1) par aizgādņa iecelšanu personai - 2 lēmumi; 

2) par aizgādņa atlaišanu no aizgādņa tiesību pildīšanas mantai - 1 lēmums; 

3) par pagaidu aizgādņa atlaišanu - 1 lēmums; 

4) par līdzaizgādņa iecelšanu personai - 1 lēmums; 

5) par atļaujas došanu izmantot aizgādnībā esošā piederošos naudas līdzekļus - 4 

lēmumi; 

6) par atļaujas došanu pārskaitīt no aizgādnībā esošās personas konta naudas 

līdzekļus viņa ikdienas vajadzībām - 1 lēmums; 

7) par atļaujas došanu palielināt no aizgādnībā esošās personas konta naudas 

līdzekļus viņa ikdienas vajadzībām  - 1 lēmums; 

8) par atļaujas došanu izņemt no naudas līdzekļus aizgādnībā esošā konta - 1 

lēmums; 

9) par atļaujas došanu aizgādnībā esošajai personai pieteikties uz mantojumu - 1 

lēmums. 

 2019. gadā mantojumam aizgādņi netika iecelti. 

 

Bāriņtiesa, atbilstoši Bāriņtiesu likuma 50. pantam, pēc tiesas pieprasījuma sniedz 

atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos: 

1) lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt 

personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu; 

2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai; 

3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai; 

4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai; 

5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos. 

Par 16 bērniem pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi atzinumus tiesai jautājumos par 

dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību un paternitātes apstrīdēšanu. 

Pārskata periodā bāriņtiesa piedalījusies 54 tiesas sēdēs. 

 

2019. gadā bāriņtiesa prokuratūrā divas reizes pārsūdzējusi Valsts policijas lēmumus 

par kriminālprocesa izbeigšanu un lūgusi pārbaudīt, vai kriminālprocesā ir veiktas visas 

nepieciešamās darbības bērnu tiesisko interešu aizstāvībai un nodrošināšanai. 

2019. gadā bāriņtiesa Valsts policijai iesniegusi 31 iesniegumu ar lūgumu izvērtēt 

informāciju un uzsākt administratīvo lietvedību vai ierosināt kriminālprocesu par iespējamiem 

likumpārkāpumiem pret nepilngadīgajiem.  

 

 

Bāriņtiesā 2019. gadā ierosinātas 66 lietas.  Sīkāks atspoguļojums 51. tabulā. 

 

51. tabula 

Bāriņtiesā ierosināto lietu skaits 2019. gadā 

Aizbildnības lietas 7 

Lietas par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām personām ar ierobežotu rīcībspēju, 

aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas 

1 

Lietas par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem 

nav noteikta invaliditāte, un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu 

1 
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vai atjaunošanu 

Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu 4 

Lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu 

23 

Lietas un lēmumi (atzinumi) pēc tiesas pieprasījuma (atsevišķā aizgādība, 

aizgādības tiesību atņemšana pēc personas prasības, saskarsmes tiesības u.c.) 

7 

Lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos 3 

Lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 

3 

Lietas par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un 

lietas par audžuģimenes statusa piešķiršanu 

6 

Lietas par bērna ievietošanu audžuģimenē 6 

Lietas par vecāku aprūpē esošā bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā vai 

ārvalstīs 

1 

Lietas par bērnu uzvārda maiņu 3 

Adopcijas lietas 1 
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15. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
 

Alūksnes novada pašvaldības policija 2019. gadā, realizējot Nacionālās drošības 

likuma 17. panta 1. punktā un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 12. punktā noteikto 

pašvaldības autonomo funkciju, nodrošinot sabiedrisko kārtību, apkarojot žūpību un netiklību 

Alūksnes novada teritorijā, konstatējusi pārkāpumus, kur pie administratīvās atbildības sauktas 

597 personas. Administratīvo pārkāpumu lietās, uzlikusi naudas sodus 10 416 EUR apmērā, 

kas iemaksāti Alūksnes novada pašvaldības budžetā. Sagatavoti un nosūtīti 269 dokumenti, 

izskatīti 112 iedzīvotāju iesniegumi par dažāda rakstura pārkāpumiem, reaģējusi uz 365 

notikumiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. 

Par saistošo noteikumu Nr.19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un 

apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošo noteikumu neievērošanu pārskata gadā bijušas 

48 administratīvā pārkāpuma lietas. 

Par saistošo notikumu Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Alūksnes novadā” neievērošanu - 42 administratīvo pārkāpumu lietas. 

Piemērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normas, savas kompetences 

ietvaros, pie administratīvās atbildības sauktas personas:  

1) pēc 42.
1
 panta “Par smēķēšanu neatļautā vietā, vai ja to izdarījis nepilngadīgais” -

43 administratīvā pārkāpuma lietās; 

2) pēc 51. panta “Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu un zāles 

nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos” - 54 administratīvā pārkāpuma lietās; 

3) pēc 51
2
. panta “Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu 

neveikšanu”- 39 administratīvā pārkāpuma lietās; 

4) pēc 58. panta “Par vides piegružošanu vai piesārņošanu” - 67 administratīvā 

pārkāpuma lietās; 

5) pēc 75. panta “Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu” – 36 

administratīvā pārkāpuma lietas; 

6) pēc 106. panta “Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas 

prasību pārkāpšanu” - 61 administratīvā pārkāpuma lietās; 

7) pēc 167. panta “Par sīko huligānismu” – 8 administratīvā pārkāpuma lietās; 

8) pēc 171. panta “Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana 

sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu” 

– 65 administratīvā pārkāpuma lietās; 

9) pēc 149.
10

 panta “Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana” - 134 

administratīvā pārkāpuma lietās. 

77 personas, kuras atradās sabiedriskā vietā, alkohola reibumā, cilvēka cieņu 

apkaunojošā stāvoklī, nogādātas atskurbšanai Valsts policijas telpās vai nogādātas dzīvesvietā, 

28 personas nogādātas atskurbšanai atskurbtuvē Balvos. 

Pamatojoties uz likuma “Par Policiju” 12. pantu un Alūksnes novada pašvaldības 

rīkojumiem, Pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību publisku pasākumu laikā.  

Alūksnes novada pašvaldības policija sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības 

Informācijas tehnoloģiju nodaļu sabiedriskās kārtības kontrolēšanai un sargāšanai, pilnveido 

videonovērošanas sistēmu pārkāpumu izdarīšanas fiksēšanai vai novēršanai.  
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16. Pašvaldības aģentūru darbība 
 

16.1. Pašvaldības aģentūra “ALJA” 
 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” dibināta 2002. gada 24. janvārī kā 

Alūksnes pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā 

aģentūra. 

Aģentūras darbības galvenais mērķis ir - lietderīga un efektīva Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju apsaimniekošana (izņemot ūdenstilpes, kurās 

zvejas tiesības nepieder valstij), publisko pakalpojumu sniegšana Alūksnes novada 

iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem, rūpnieciskās zvejas, makšķerēšanas un licencētās 

makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes 

novada ūdenstilpēm (tajā skaitā - salu), upju un krasta zonas izmantošanu.  

Aģentūras darbības prioritātes 2019. gadā: 

1) dabas aizsardzība; 

2) ūdenstilpēm pieguļošās infrastruktūras uzlabošana; 

3) zivju resursu papildināšana Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs; 

4) sabiedrības iesaistīšana un informēšana par saudzīgu dabas resursu izmantošanu; 

5) normatīvo aktu aktualizēšana. 

Aģentūras galvenos ieņēmumus veido licencētās makšķerēšanas organizēšana. 

2019. gadā aģentūra realizēja 3 636 makšķerēšanas licences par kopējo summu 18 207 EUR. 

Makšķerēšanas licenču realizācija, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, tika veikta AS 

“VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacijas diennakts veikalā, SIA “ZZ Dats” interneta vietnē 

www.epakalpojumi.lv un SIA “Mobilly” ar mobilā tālruņa palīdzību.  

Veiksmīgi realizējot projektus, no Zivju fonda atbalsta līdzekļiem ar Alūksnes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu papildināti zivju resursi, ielaižot Alūksnes ezerā 9 000 zandartu 

vienvasaras mazuļus, Sudala ezerā 14 000 vienvasaras līdaku mazuļu, Indzera ezerā 13 000 

vienvasaras līdaku mazuļu un 2 300 vienvasaras līdaku mazuļu Vaidavas ezerā. No Zivju 

fonda līdzekļiem konkursam pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts 

iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās 

institūcijas kārtējos izdevumus)”, tika realizēts projekts “Alūksnes novada publisko 

ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”, kura ietvaros iegādātas meža, medību un apsardzes 

kameras. No Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem ar Alūksnes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu realizēti projekti Alūksnes ezera krastā Alūksnes pilsētas teritorijā “Laivu 

nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” un “Peldēšanās vietas “Vējiņš” infrastruktūras 

uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā”. 

2019. gadā aģentūra turpināja nelikumīgās zvejas novēršanu Alūksnes novada 

ūdenstilpēs - kopumā veikti 192 plānotie reidi, tiem veltītas aptuveni 1 150 stundas. Reidu 

laikā Alūksnes novada ūdenstilpēs konstatēti pārkāpumi un sastādīti 12 administratīvo 

pārkāpumu protokoli par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību vai licencētās 

makšķerēšanas pārkāpumiem, 8 no tiem Alūksnes ezerā. Alūksnes ezerā izņemti 7 

bezsaimnieka zivju zvejas tīkli 235 m garumā, 1 zivju zvejas murds un 1 vēžu murds. Indzera 

ezerā tika izņemts 1vēžu murds. Pededzes upē izņemti 7 zivju zvejas tīkli 7 m garumā. 

 

Pārskata periodā paveiktie darbi: 

 

1) veikti 192 organizēti speciālie reidi pie/uz novada ūdenstilpēm; 

2) uzsāktas 12 administratīvās lietvedības lietas par makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem; 

3) noteikti ūdens kvalitātes rādītāji Alūksnes ezerā jūnijā 8 peldēšanas vietās 

http://www.epakalpojumi.lv/
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(Melnums, Kempings, Šūpalas, Kolberģis, Ezermalas iela, Zirgu dzirdinātava, Vējiņš, 

Pilssala). Novirzes no normas netika konstatētas; 

4) Alūksnes ezerā zivju resursi palielināti par 13 000 vienvasaras zandartu mazuļiem 

un 5 000 vienvasaras sīgu mazuļiem, Indzera ezerā par 13 000, Sudala ezerā par 14 000 un 

Vaidavas ezerā par 2 300 vienvasaras līdaku mazuļiem; 

5) dalība biedrības “C.Albula” un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra organizētajā 

bērnu un jauniešu nometnē pie Alūksnes ezera; 

6) dalība Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra organizētajā zinātniski 

izglītojošā jauniešu pasākumā pie Alūksnes ezera; 

7) organizētas vienas makšķerēšanas sacensības Alūksnes ezerā sadarbībā ar 

Eholotes.lv un vienas sadarbībā ar Latvijas Makšķerēšanas sporta federāciju - Latvijas 

čempionāts spiningošanā no laivām Alūksnes ezerā. Dalība makšķerēšanas sacensību 

organizēšanā Ilgāja ezerā un dalība makšķerēšanas sacensību organizēšanā Alūksnes ezerā 

NBS Kājnieku skolai un Alūksnes invalīdu biedrībai; 

8) sagatavots saistošo noteikumu projekts par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā 

un iesniegts apstiprināšanai Zemkopības ministrijā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 

vides zinātniskajā institūtā “BIOR” un Valsts vides dienestā; 

9) par Zivju fonda līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējumu iegādātas 6 mobilās 

novērošanas kameras; 

10) izveidota/labiekārtota pludmale “Vējiņš” - ģērbšanās kabīnes, tualetes, bērnu 

rotaļu laukums, atpūtas (ugunskura) vieta, u.c.; 

11) izveidota/izbūvēta laivu nolaišanas vieta Ozolu ielā - iztaisnota (izrakta) laivu 

kanāla krasta līnija, izveidoti šķembu piebraucamie ceļi, izbūvēta laipa uz metāla skrūvpāļiem, 

ieklāta laivu nolaišanas vieta. 

 

Projekti 

 

2019. gadā Lauku atbalsta dienests no Zivju fonda līdzekļiem atbalstīja 5 aģentūras 

projektus: 

1) “Līdaku pavairošana Indzera ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 

3 854 EUR līdaku mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 854 EUR); 

2) “Līdaku pavairošana Sudala ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo summu 

4 150 EUR līdaku mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības 

budžeta 950 EUR); 

3) “Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 8 494 EUR līdaku mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 1 500 EUR un finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības 

aģentūras “ALJA” budžeta 3 844 EUR); 

4) “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā” ar Zivju fonda finansējumu par kopējo 

summu 682 EUR līdaku mazuļu iegādei (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada 

pašvaldības budžeta 136 EUR). 

5) “Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” ar Zivju fonda 

finansējumu par kopējo summu 1 470 EUR meža, medību un apsardzes kameru iegādei (t.sk. 

finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 470 EUR). 

Pārskata gadā Latvijas vides aizsardzības fonds atbalstījis 2 aģentūras projektus jaunas 

infrastruktūras izveidei pie Alūksnes ezera Alūksnes pilsētas teritorijā “Laivu nolaišanas 

vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” par kopējo summu 49 842 EUR un “Peldēšanās vietas 

“Vējiņš” infrastruktūras uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezerā” par kopējo 

summu 70 000 EUR (t.sk. finansējuma daļa no Alūksnes novada pašvaldības budžeta 

36 000 EUR). 
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16.2. Pašvaldības aģentūra “SPODRA” 
 

Pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbības mērķis ir realizēt pašvaldības kompetencē 

esošus Aģentūras nolikumā noteiktos uzdevumus un sniegt pakalpojumus iedzīvotāju 

vajadzību nodrošināšanai labiekārtošanas, sanitārās tīrības un pašvaldības īpašumu 

apsaimniekošanas jomā Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 

Aģentūras darbības virzieni 

 

1) Alūksnes pilsētas administratīvās teritorijas apsaimniekošana, labiekārtošana un 

sanitārās tīrības nodrošināšana; 

2) Alūksnes pilsētas kapsētu uzturēšana; 

3) pašvaldības mežu apsaimniekošana Alūksnes novada administratīvajā teritorijā; 

4) publisko pasākumu norišu nodrošināšana Alūksnes pilsētas administratīvajā 

teritorijā; 

5) pašvaldības nedzīvojamo ēku apsaimniekošana Alūksnes pilsētas administratīvajā 

teritorijā; 

6) pašvaldības domes apstiprināto maksas pakalpojumu sniegšana sabiedrības 

vajadzību nodrošināšanai Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā. 

 

Ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošana 

 

Nodrošināta aģentūras pārziņā esošo ielu uzturēšana atbilstoši uzturēšanas klasēm un 

šim mērķim piešķirtajam budžeta līdzekļu apjomam. Ikdienas uzturēšanai esošo ielu garums ir 

67,170 km un brauktuves laukums 353 677 m
2
. Grants seguma ielu garums ir 32,918 km un 

brauktuves laukums 125 137 m
2
, bet melnā seguma ielu garums ir 34,252 km, brauktuves 

laukums – 228 540 m
2
. Nodrošināta ietvju uzturēšana 58 927 m

2 
platībā, veikta ielu attīrīšana 

no sniega 22 reizes, uz ielām samazināta slīdamība 54 reizes. Izdegušas 39 publiskā 

apgaismojuma 150W nātrija spuldzes un 25 250/400w dzīvsudraba spuldzes, kas aizstātas ar 

LED spuldzēm. Veikta ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana 864 m
2 

platībā. Darba kārtībā 

uzturētas 153 gūlijas. Nodrošināta zaļo zonu kopšana, pļaušana 182 983 m
2 

platībā. Veikta 64 

pieturu laukumu tīrīšana. Uzstādītas 12 jauns ceļazīmes un 3 satiksmes organizācijas spoguļi, 

veikta esošo ceļa zīmju uzturēšana. Saskaņoti 32 tehniskie projekti un 44 topogrāfijas. 

Izsniegts 41 tehnisko noteikumu dokuments un 34 atzinumi par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā. Veikta darbu uzraudzība 1 objektos. Krāsoti Pilssalas estrādes soli, atjaunotas 

tilta margas, tīrīti grāvji pilsētas teritorijā. 

 

Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošana 

 

Nodrošināta aģentūras pārziņā esošo parku apsaimniekošana 30,20 ha platībā, meža 

parku - 136,50 ha platībā, zālienu kopšana un pļaušana 233 802 m
2 

platībā, kā arī dzīvžogu 

kopšana 963 m garumā. Aģentūra nodrošinājusi 109 atkritumu urnu ikdienas uzturēšanu un 

tīrīšanu. Pilsētas teritorijā koptas viengadīgās puķes 47 puķu vāzēs, 90 puķu kastēs, 1 

piramīdā, 4 arkās un 400 iekarināmos maisiņos. Puķu vāzēs augi nomainīti divas reizes: vasarā 

un rudenī. Pilsētas teritorijā kopti puķu stādījumi 1 208 m
2
, dekoratīvo kokaugu stādījumi 

1 605 m
2
 platībā. Pilsētā izkopti 37 koki, kā arī nogriezti 122 ainaviski mazvērtīgie, bīstamie 

koki un no tiem iegūti 192 m
3
 malkas. 
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Uzkopšanas darbi pirms un pēc publiskiem pasākumiem pilsētā 

 

Nodrošināta pilsētas uzkopšana pirms un pēc 32 dažādiem pašvaldības organizētiem 

publiskiem pasākumiem. 

 

Pilsētas kapsētu apsaimniekošana 

 

Nodrošināta kapsētu apsaimniekošana 18,49 ha platībā. Organizēti Kapu svētki 

Alūksnes Lielajos kapos un Alūksnes Mazajos kapos. Kapsētas pārzinis ir sniedzis dažādus 

maksas pakalpojumus un konsultējis, informējis kapavietas uzturētājus un apbedīšanas 

pakalpojumu sniedzējus par Alūksnes Lielo kapu un Alūksnes Mazo kapu darbības un 

kapavietu uzturēšanas noteikumiem. Turpināts darbs pie Alūksnes pilsētas kapsētu digitālā 

plāna atjaunošanas un apbedīšanas datu bāzes pilnveidošanas. Nozāģēti 8 bojāti un bīstami 

koki, 10 kokiem veikta vainagu kopšana Lielajos un Mazajos kapos. Sakopta teritorija 

nesankcionētā lapu atbērtnē pirmajā sektorā un attiecīgā teritorija labiekārtota, iestādot 32 

dzīvžogu stādus. Veikts kapsētas publiskās tualetes kosmētiskais remonts. 

 

Pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnē 

 

Nodrošināta šādu Alūksnes novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un 

apsaimniekošana Alūksnē: Brūža ielā 1, Dārza ielā 11, Ojāra Vācieša ielā 2A, Ošu ielā 5, 

Valkas iela 19, Glika iela 8C, Pils ielā 72A, ziemas sporta centra “Mežinieki” paviljons, 

Lielajos kapos kapliča un kapsētas pārziņa pakalpojumu sniegšanas paviljons, Pilssalas 

stadiona servisa centrs un Uzvaras iela 1.  

 

Pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas organizēšana un kontrole 

 

 Nodrošināta Alūksnes novada pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas 

organizēšana un kontrole 1412,6 ha platībā. Turpināts pilnveidot datubāzi par pašvaldības 

īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajiem meža īpašumiem. Apsekoti 270 ha pašvaldībai 

piederošo mežu. Atjaunotas robežstigas 17 km garumā un ierīkotas 39 robežzīmes. Dabiski 

atjaunoti un izkopti izcirtumi 6,61 ha platībā. Izsolē atsavinātas cirsmas 15,9 ha platībā. Veikta 

ikgadējā Alūksnes ezera krasta teritoriju uzturēšana, izzāģējot atvases 2,6 ha platībā. Ieaudzēta 

plantāciju audze 0,35 ha platībā. 

  

Pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbnieku 

nodarbināšana 

 

Nodrošināta 44 bezdarbnieku nodarbināšana šādos pilsētas sakopšanas darbos: ietvju 

tīrīšanā, apstādījumu kopšanā, krūmu ciršanā un savākšanā, zāles un lapu grābšanā, dažādos 

iekraušanas darbos, atkritumu savākšanā, puķu stādīšanā, laistīšanā un ravēšanā un citos 

pilsētas labiekārtošanas darbos. 

 

2019. gadā aģentūra sniedza šādus maksas pakalpojumus: 

 

1) sakopšanas pakalpojumi pirms un pēc kāzu, kristību un citiem pasākumiem 

Tempļakalna parkā pie 101 pakāpiena, Alūksnes Muižas parkā pie Jaunās pils un Aleksandra 

paviljona; 

2) kapsētas pārziņa pakalpojumi; 

3) kapličas ēkas sagatavošanas pakalpojumi bēru ceremonijai (apbedīšanas dienā); 

4) zvanītāja pakalpojumi kapličā; 
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5) maksas iekasēšana par Alūksnes pilsētas publiskās tualetes izmantošanu; 

6) ēkas numura, ielas un ēkas nosaukuma un telpu grupas informācijas zīmes 

pasūtīšanas un piegādes pakalpojumi. 
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17. Komunālo pakalpojumu nodrošināšana 
 

17.1. Dzīvojamā fonda apsaimniekošana 
 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” (turpmāk – Sabiedrība) 

galvenais darbības virziens ir Alūksnes novada pašvaldībai piederošo, kā arī dzīvokļu 

īpašnieku pārņemto dzīvojamo māju un tām pieguļošo teritoriju racionāla un lietderīga 

pārvaldīšana. Darbības ietver teritoriju sanitāro kopšanu un labiekārtošanu, komunālo 

pakalpojumu nodrošināšanas organizēšanu, dzīvokļu īpašnieku, īrnieku, nomnieku iemaksāto 

naudas līdzekļu pārvaldīšanu, maksājumu iekasēšanu un norēķināšanos ar pakalpojumu 

sniedzējiem.  

Sabiedrība veic ēku tehniskā stāvokļa novērtējumu, konsultē un gatavo ieteikumus 

mājas sakārtošanas un labiekārtošanas jautājumos, bet gala lēmumu par plānotajiem 

remontdarbiem pieņem mājas dzīvokļu īpašnieki “Dzīvokļu īpašuma likuma” noteiktajā 

kārtībā. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma Sabiedrības atbildīgā persona sniedz informāciju par 

mājas finanšu līdzekļiem, kā arī sagatavo veikto darbu un dzīvojamās mājas finanšu naudas 

plūsmas atskaites. Šobrīd Sabiedrība ir lielākais namu pārvaldīšanas uzņēmums Alūksnes 

novadā, tās pārvaldīšanā ir 108 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē ar kopējo platību 

98 683,67 m² un 24 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagastos ar kopējo platību 9 786,2 m².  

2019. gadā Sabiedrība turpināja veikt aprēķinus un maksas iekasēšanu par SIA 

“RŪPE”, SIA “Latvijas propāna gāze”, AS “SIMONE” un SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” 

sniegtajiem pakalpojumiem. SIA “ALŪKSNES NAMI” saskaņā ar Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma 14. pantu un noslēgtajiem līgumiem ar AS “SIMONE”, SIA “RŪPE”, 

SIA “Pilsētvides serviss” un SIA “Latvijas propāna gāze” par sniegtajiem pakalpojumiem ir 

norēķinājusies tieši dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku samaksātajā apmērā.  

Viena no Sabiedrības darbības prioritātēm ir daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 

vienkāršotas renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi un labiekārtošanas 

darbi. 2019. gadā pabeigti divi 2018. gadā uzsāktie projekti – daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

Dārza ielā 27 un daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Laurencenes ielā 2, Alūksnē. Projektu 

ietvaros veikta fasādes atjaunošana un siltināšana, veco koplietošanas telpu logu un durvju 

nomaiņa, pagraba pārseguma siltināšana, cokola sienu siltināšana un aizsargapmales 

izveidošana, jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana, logu 

nomaiņa dzīvokļos. Par veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem saņemti 

AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” pozitīvi atzinumi un piešķirti granti – Dārza 

ielā 27, Alūksnē, 58 029 EUR (projekta kopējās izmaksas 165 796 EUR), Laurencenes ielā 2, 

Alūksnē, 128 789 EUR (projekta kopējās izmaksas 367 968 EUR). 

2020. gadā Sabiedrība sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”, 

piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda resursus, pabeigs uzsākto projektu Helēnas 

ielā 43, Alūksnē, kura kopējās izmaksas 192 121 EUR. Plānots uzsākt vienkāršotās 

renovācijas projektu realizāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dārza ielā 25 un Helēnas 

ielā 62, Alūksnē. 

Sabiedrība ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā un nodarbojas arī ar būvniecības darbu 

veikšanu pēc pasūtījumiem. Sabiedrība iznomā telpas, kā arī sniedz ārpakalpojumus - teritoriju 

sakopšana ar speciālo tehniku, darbs ar auto pacēlāju augstumā, skārdnieka un santehnikas 

dienesta pakalpojumus. 
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17.2. Ūdensapgāde un kanalizācija 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RŪPE” Alūksnes pilsētā un novada teritorijā 

nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriska pakalpojuma sniegšanu.  

 

SIA “RŪPE” galvenie darbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu 

savākšana un attīrīšana, asenizācijas pakalpojumi. Papildus tam SIA “RŪPE” piedāvā 

ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus, ūdensvada un kanalizācijas 

remonta pakalpojumus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī 

BIO tualešu nomu. 

SIA “RŪPE” darbības mērķis ir kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana, sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas attīstība, to pieejamības uzlabošana, 

kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana Alūksnes novada iedzīvotājiem, t.sk. samazinot 

apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju riskus. 

2019. gada SIA “RŪPE” ir veikusi šādus darbus un ieguldījumus: 

1) veikts ūdens atdzelžošanas stacijas remonts Liepnas pagastā; 

2) rekonstruēta atdzelžošanas stacija Veclaicenes pagastā; 

3) izbūvēts kanalizācijas pievads Uzvaras un Zemgales ielu krustojumā, Alūksnē; 

4) izbūvēts kanalizācijas pievads Latgales ielā 6, Alūksnē; 

5) izbūvēts kanalizācijas pievads Pilsētas bulvārī 17A, 23B, Alūksnē; 

6) izbūvēti ūdensvada pievads un kanalizācijas pievads Latgales ielā 10, Alūksnē; 

7) atjaunots ūdensvads Helēnas ielā, Alūksnē; 

8) veikti ģeneratoru remonti un nomainīti frekvenču pārveidotāji notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām Alūksnē un Mārkalnes pagastā; 

9) nomainīts frekvenču pārveidotājs ūdens atdzelžošanas stacijā Ziemeru pagastā; 

10) iegādāti 400C klases ūdens skaitītāji. 2019. gadā uzstādīti un nomainīti 314 

ūdens skaitītāji, tajā skaitā 296 skaitītāji privātmājās, 18 daudzdzīvokļu mājās; 

11) iegādātas alumīnija rampas AVS 200 kompaktekskavatora Bobcat E32 

transportēšanai; 

12) iegādāti 14 lietoti BIO sanitārie mezgli “Mondo”. 

 

2019. gada decembrī SIA “RŪPE” pabeigusi būvdarbus Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” - izbūvēti 

kanalizācijas tīkli 4 773,66 m garumā (Merķeļa, Kārļa, Helēnas, Krišjāņa Barona, Gulbenes, 

Valkas, Rijukalna, Šķūņu ielās), 4 kanalizācijas sūkņu stacijas un ūdensapgādes tīkli 

3 826,21 m garumā (Merķeļa, Kārļa, Helēnas, Gulbenes, Krišjāņa Barona, Valkas, Rijukalna, 

Šķūņu ielās un Pilsētas bulvārī). Projekta īstenošana paplašināja centralizēto tīklu pieejamību 

Alūksnes pilsētas teritorijā un nodrošināja iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumu 209 

iedzīvotājiem. 

Pārskata gadā izsniegti 112 tehniskie noteikumi, saskaņoti 75 būvprojekti, saskaņotas 

68 topogrāfijas un izsniegtas 7 rakšanas atļaujas. Noslēgti 79 līgumi par jauniem 

pieslēgumiem, tajā skaitā līgumi par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 37 

privātpersonām un 42 līgumi ar privātpersonām par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu. 

2019. gadā kapitālsabiedrība turpināja uzturēt energopārvaldības sistēmu atbilstoši 

starptautiskajam standartam LVS NE ISO 50001:2012, sekojot efektīvai elektroenerģijas 

resursu izmantošanai un pārraudzībai, kas palīdz uzlabot darbības rezultātus un ietaupīt 

resursus.  

2019. gads bija pirmais gads, kad SIA “RŪPE” darbojās visā Alūksnes novada 

administratīvajā teritorijā. Patērētajiem piegādāts 239 891 m
3
 ūdens, kas, salīdzinot ar 
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2018. gadu, ir par 7 825 m
3
 vairāk. Savākti un attīrīti 201 340 m

3 
notekūdeņu, kas, salīdzinot 

ar 2018. gadu, ir par 9 523 m
3
 vairāk. 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada 28. marta 

saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Alūksnes novadā”, pārskata gadā uzsākta decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu reģistra izveidošana. 

 

17.3. Siltumapgāde 
 

Akciju sabiedrības “SIMONE” pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un 

tirdzniecība Alūksnes pilsētā un Mālupes un Jaunlaicenes pagastos, Alūksnes novadā. AS 

“SIMONE” sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus fiziskām un juridiskām 

personām, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm un to struktūrvienībām. 

Pārskata gadā AS “SIMONE” uzstādītā kopējā siltuma jauda bija 14 MWh. Sabiedrība 

apkalpo katlu māju Parka ielā 2C, Alūksnē, kur tiek izmantota ražošanai koksnes šķelda. Katlu 

mājās Ziemeru ielā 12, Alūksnē, kā arī Mālupē, Mālupes pagastā, un Jaunlaicenē, Jaunlaicenes 

pagastā, siltumenerģijas ražošanai tiek izmantotas granulas. 

Uzņēmums 2019. gadā ir paveicis: 

1) siltumtrases posma izbūve Latgales ielā, virzienā uz Dārza un Uzvaras ielām ar 

kopējo garumu 550 m; 

2) siltumtrases posma pārbūve Dārza ielā 11 ar kopējo garumu 120 m; 

3) jaunu klientu un objektu pievienošana ar kopējo apkurināmo platību 6 443,90 m
2
 un 

4 atzaru izveidošana potenciāliem klientiem; 

4) enerģijas monitoringa sistēmas ieviešana Alūksnes novada pašvaldības iestādēs PII 

“Sprīdītis”, PII “Pienenīte”, Alūksnes pilsētas sākumskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija vecais korpuss un ģimnāzijas internāts; 

5) TVV-5000 katla šķeldas padeves sistēmas atjaunošana, t.sk., konveijera ķēdes 

nomaiņa; 

6) sākta biznesa pārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO standartam; 

7) atjaunota materiāltehniskā un autotransporta bāze; 

8) pilnvērtīga Mālupes un Jaunlaicenes pagastu katlu māju darbība, t.sk., Mālupes 

siltumtrases remontdarbi 50 m apjomā; 

9) tiešo norēķinu ieviešana 32 daudzīvokļu māju īpašumos; 

10) debitoru nolikuma izstrāde, t.sk., sadarbības uzsākšana ar SIA “Julianus 

Inkasso Latvija”; 

11) administrācijas ēkas iekštelpu remonts darbinieku darba vides uzlabošanai; 

12) uzsākta uzņēmuma aktualitāšu publicēšana sociālajos tīklos. 

Uzņēmums veiksmīgi nodrošina siltumenerģijas pakalpojumu Alūksnes novadā, 

nepārtraukti optimizējot un pilnveidojot tās darbību. Uzņēmums plāno aktīvi strādāt pie 

inovācijas projektu ieviešanas, realizējot saistošus pakalpojumus siltumenerģijas lietotājiem. 
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18. Starptautiskā sadarbība 
 

2019. gadā Alūksnes novada pašvaldības ārvalstu partneru skaits saglabājies 

iepriekšējā gada apmērā. Pašvaldībai ir sadarbības dokumenti ar Veru un Rouges pašvaldībām, 

kā arī organizāciju “Igaunijas koncerti” Igaunijā, Jonišķu rajona pašvaldību Lietuvā, Vetīnas 

pašvaldību Vācijā, Eiropas mazo un vidējo pašvaldību sadarbības tīklu “Innovation Circle 

Network”, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Autonomo nekomerciālo organizāciju 

“Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fonds”, Pečoru, Pleskavas, Ostrovas un Strugi 

Krasnije rajona administrācijām Krievijā un Ļahoviču pašvaldību Baltkrievijā. 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība iesaistījusies divos nozīmīgākos 

starptautiskas sadarbības projektos - ES starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 

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

Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”) un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020. gadam pārrobežu projektā “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu 

verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings”. 

2019. gada februārī Alūksnē, pie dzelzceļa stacijas, svinīgā pasākumā atklāta piemiņas 

vieta Latvijas Neatkarības karā kritušajiem somu brīvprātīgajiem. Piemiņas vietas izveide 

notika sadarbībā ar Tamperes Neatkarības cīņu tradīciju apvienību. 

 

   
64.-65. attēli. Februārī pie Alūksnes Bānīša stacijas, piedaloties viesiem no Somijas un 

Aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Mārtiņam Staķim, atklāta piemiņas 

vieta Latvijas Neatkarības karā kritušajiem somu brīvprātīgajiem 

 

2019. gada jūlijā viesos uzņemti Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 

orķestra sadarbības partneri – Marsanēlakotes (Francija) mūziķi, kas kopā ar Alūksnes 

jaunajiem mūziķiem, kā arī Vācijas un Beļģijas mūziķiem sniedza koncertu par godu Alūksnes 

novada 10 gadu jubilejai un tikpat ilgai sadarbībai starp Alūksnes un Marsanēlakotes 

mūziķiem. 
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66.-67. attēli. Jūlijā, apvienojoties Alūksnes un Marsanēlakotes mūziķiem, kā arī viesiem no 

Beļģijas un Vācijas, izskanēja koncerts “Mūzika vieno”, kā arī notika Francijas neatkarības 

dienai veltīts pasākums pie Alūksnes Jaunās pils 
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19. Komunikācija ar sabiedrību 
 

Komunikācijai ar iedzīvotājiem Alūksnes novada pašvaldība pārskata gadā izmantojusi 

pašvaldības interneta mājaslapu www.aluksne.lv, pašvaldības laikrakstu “Alūksnes Novada 

Vēstis”, kontus sociālajos tīklos www.facebook.com, www.twitter.com, www.instagram.com, 

www.draugiem.lv un www.youtube.com. 

Pašvaldības un tās iestāžu darba atspoguļošanai pārskata gadā turpinājusies sadarbība 

ar plašsaziņas līdzekļiem, tai skaitā, vietējo laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas”, 

Vidzemes televīziju, ziņu aģentūru LETA un citiem medijiem. 

Pārskata gadā izdoti 13 pašvaldības laikraksta “Alūksnes Novada Vēstis” numuri. 

Laikraksta tirāža saglabājusies 8050 eksemplāri, lai nodrošinātu tā pieejamību iespējami 

lielākam mājsaimniecību skaitam novada teritorijā. Pašvaldības laikraksta izplatīšanai novada 

pagastu teritorijā arī 2019. gadā pašvaldība turpinājusi sadarbību ar VAS “Latvijas pasts”, 

savukārt laikraksta izplatīšana pilsētas teritorijā nodrošināta uz līgumu pamata. Tāpat kā 

iepriekš, “Alūksnes Novada Vēstis” bija iespējams lasīt arī pašvaldības interneta mājas lapā 

www.aluksne.lv. 

Portālā www.latvija.lv pārskata gadā bijuši pieejami vairāk nekā 170 Alūksnes novada 

pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu apraksti. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās arī pārskata gadā varēja piedalīties 

interesenti. Ar domes sēžu lēmumiem iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties pašvaldības mājas 

lapā, kā arī pašvaldībā. Pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis” publicēts domes 

sēdēs pieņemto lēmumu apskats, savukārt domes sēžu audio ieraksti pieejami pašvaldības 

mājas lapā.  

Iedzīvotājiem pārskata gadā bijusi iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes 

deputātiem viņu pieņemšanas laikos. Šī informācija publicēta pašvaldības laikrakstā 

“Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājaslapā www.aluksne.lv, kā arī izvietota 

pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Arī 2019. gadā pašvaldība sadarbojusies ar biedrību “Alūksnes nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs”, nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”. Pašvaldības 

vadība piedalījusies tikšanās ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, Alūksnē izvietoto valsts 

iestāžu struktūrvienību vadītājiem. 

Pārskata gadā iedzīvotāji bija aicināti ieteikt pretendentus Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojumiem “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums kultūrā”, 

“Pagodinājums sportā”, “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” un “Sudraba zīle”. 

Apmeklētāju apkalpošanai pārskata gada decembrī Alūksnes novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, atvērts jaunais Alūksnes novada Valsts un 

pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. 

 

  

http://www.draugiem.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.aluksne.lv/
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20. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

Pašvaldības nozīmīgākie pasākumi 2020. gadā ir saistīti ar Eiropas Savienības fondu 

2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu īstenošanu.  

Turpināsies pārbūves darbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu 

korpusa ēkā un mācību aprīkojuma modernizācija Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansētā projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana” ietvaros. Plānots uzsākt projekta par veselības veicināšanas pakalpojumu centra 

izveidi īstenošanu un veikt objekta nomas tiesību izsoli komersantiem. 

Paredzēts pabeigt Alūksnes pilsētas tranzītielas Pleskavas ielas pārbūves darbus 

(Satiksmes ministrijas līdzfinansējums). Ar pašvaldības budžeta līdzekļiem plānots finansēt 

Dzirnavu tilta pār Ievednes upi pārbūvi Jaunannas pagastā un energoefektīva apgaismojuma 

izbūvi Alūksnes Muižas parkā un Pilssalā. Ar pašvaldības budžeta un Latvijas Dzelzceļa 

līdzfinansējumu paredzēts pabeigt Alūksnes stacijas ēkas atjaunošanas darbus. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros turpināsies sienu un griestu 

gleznojumu atsegšana un nostiprināšana Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva divās telpās, 

1854. gada flīģeļa restaurācija un tiks pabeigta gaisa trošu nobrauciena izbūve no Tempļakalna 

parka uz Pilssalu. 

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam līdzfinansējumu 2020. gadā paredzēts pabeigt īstenot autoceļu pārbūvi - 

Mārkalnes pagastā un pabeigt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju 

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

un Ilzenes pagastos, kā arī tiks realizēti 5 LEADER projekti – ģimeņu atpūtas vietas 

labiekārtošana Pededzes pagastā, estrādes pārbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi pie 

ģimenes ārsta prakses Liepnas pagastā, izveidota piebūve pie Mālupes sporta angāra, 

labiekārtota teritorija pie Sisenīša ezera. Zeltiņu pagastā plānots pabeigt primārās veselības 

aprūpes infrastruktūras uzlabojumus L. Jukses ģimenes ārsta praksei (Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansējums).  

Pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas finanšu līdzekļus (pašvaldības budžets) plānots izlietot publiskā 

apgaismojuma uzlabošanai Annas un Ilzenes pagastā, pašvaldības autoceļu remontdarbiem 

Kalncempju pagastā, Jaunannas ciema ielu asfalta seguma atjaunošanai, Ziemeru pamatskolas 

sporta laukuma pārbūvei, kā arī līdzfinansēt projektus - Liepnas estrādes pārbūvi un teritorijas 

labiekārtošanu pie ģimenes ārsta prakses, Mālupes sporta angāra piebūves izveidi.  

Pašvaldības aģentūras “ALJA” projekti saistīti ar zivju resursu pavairošanu Indzera, 

Vaidavas, Sudala un Alūksnes ezeros. Paredzēts izstrādāt būvprojektu Alūksnes ezera 

Iekšezera daļas tīrīšanas darbiem.  

2020. gadā paredzēts turpināt Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Dzīvo vesels 

Alūksnes novadā!” realizēšanu, paplašinot bezmaksas veselības veicināšanas pasākumu 

(profilaktisku un veselību veicinošu aktivitāšu, nodarbību) piedāvājumu dažādām mērķa 

grupām.  

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros paredzēts 

nodrošināt dzīvesvietā kvalitatīvu, ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu 

piedāvājumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras risinājumi 

deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” ietvaros plānots pārbūvēt ēku Uzvaras 

ielā 1, Alūksnē sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.  

Līdz 2020. gada beigām plānots turpināt URBACT III programmas projekta “Re-grow 

City” jeb “Augoša pilsēta” aktivitātes, lai īstenotu labās prakses pārnesi no Vācijas pilsētas 
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Altenas, kā arī citiem projekta partneriem Eiropā mazās uzņēmējdarbības aktivizēšanai un 

stiprināšanai. 

 Plānots darbs pie jaunas Alūksnes novada attīstības programmas 2021.- 2027. gadam 

izstrādes. 

Visi minētie projekti un pasākumi vērsti uz pašvaldības funkciju realizēšanu un kopējo 

novada sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu, nodarbinātības veicināšanu, cilvēka 

labklājības paaugstināšanu.   
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21. Uzraudzības pārskats par Alūksnes novada attīstības 

programmas 2011.-2017. gadam īstenošanu  
 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. īstenošanu nodrošina Rīcību plāna 

un Investīciju plāna pakāpeniska realizācija. Aktuālās redakcijas pieejamas pašvaldības 

mājaslapā http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/. 

Informāciju par īstenotajiem Investīciju plāna projektiem skatīt sadaļā “Projekti”. 

Papildus Alūksnes novada attīstības programmā 2011.-2017. gadam vidēja termiņa 

mērķu sasniegšanai ir apkopoti atsevišķi izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji, kuri noteikti 

izstrādes gaitā 2010.-2011. gadā. Rādītāji analizēti, pieņemot par bāzi 2010. gada rādītāju un 

tā plānoto sasniedzamo vērtību. 
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Ekonomiski aktīvo uzņēmumu (statistikas vienību) skaits 

Alūksnes novadā

prognozes tendences līkne
 

Avots: LURSOFT  

1994 2036
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reģistrēto uzņēmumu skaits Alūksnes novadā

prognozes tendences līkne

 
Avots: LURSOFT  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bezdarbnieku skaits 1. jūlijā

prognozes tendences līkne

 
Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

68.-70. attēli. Ekonomisko rādītāju salīdzinājums Alūksnes novadā 

 

 

 

 

 

http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Izglītības iestāžu ēku siltumenerģijas patēriņš,

kWh/kv.m

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

71. attēls. Izglītības iestāžu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 
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12. klašu vidējais vērtējums valsts pārbaudes darbos

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 
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9. klašu vidējā atzīme valsts pārbaudes darbos

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

72.-73. attēls. Izlaiduma klašu vidējā vērtējuma valsts pārbaudes darbos 

salīdzinājums 
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

Alternatīvo sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits

prognozes tendences līkne

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

74. attēls. Alternatīvo sociālo pakalpojnumu saņēmēju skaita salīdzinājums 
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Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaits

prognozes tendences līkne

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

75. attēls. Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaita salīdzinājums 
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā

prognozes tendences līkne

Klientu lietu skaits, kuriem sniegts sociālā darba pakalpojums

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

76. attēls. Klientu skaita, kas saņēmuši sociālā darba pakalpojumu, salīdzinājums 
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Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu 

skaits

prognozes tendences līkne
 

Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

77. attēls. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu skaita 

salīdzinājums 
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Kultūras pasākumu skaits

prognozes tendences līkne

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

78. attēls. Kultūras pasākumu skaita salīdzinājums 
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plānotā sasniedzamā vērtība 2017. gadā
Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

79. attēls. Kultūras pasākumu un apmeklētāju skaita salīdzinājums 

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. īstenošanas rezultāti ir saskaņā ar 

Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam izvirzītajiem mērķiem. 
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Attīstības programmā noteikti arī Alūksnes novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji, 

kas dod iespēju sekot līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā. Šie pamatrādītāji nav tieši 

saistāmi ar attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, bet raksturo sociāli 

ekonomisko situāciju novadā kopumā. 
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Iedzīvotāju skaits un demogrāfiskā slodze Alūksnes novadā 

2012.-2019. gadā 

Iedzīvotāju skaits Demogrāfiskā slodze

 
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 

Alūksnes novada pašvaldība 

80. attēls. Iedzīvotāju skaita un demogrāfiskās slodzes salīdzinājums novadā 
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Teritorijas attīstības līmeņa indekss Alūksnes novadā 

2013.-2018. gadā

TAI Vēlamā attīstības tendence

 
Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

81. attēls. Teritorijas attīstības līmeņa indeksa salīdzinājums 

 



152 
 

14,4 13,7
12,3

11,1 11,2
9,9

8,8
7,6

0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Bezdarba līmenis Alūksnes novadā 2012.-2019. gadā, %

Bezdarba līmenis Vēlamā attīstības tendence

 
Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

82. attēls. Bezdarba līmeņa salīdzinājums 
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 Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

83. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu salīdzinājums uz 1 iedzīvotāju 
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22. Pielikumi 
 

1. pielikums – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada 

finanšu pārskatu (uz 3 lapām). 

 

2. pielikums – Alūksnes novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.154 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības 2019. gada pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 7, 24. punkts) (uz 

1 lapas). 
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1. pielikums 
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2. pielikums 

 

 


