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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. Līdz pašvaldību administratīvi 

teritoriālās reformas īstenošanai 2021. gadā tas robežojās ar Apes, Gulbenes, Balvu un Viļakas 

novadiem, pēc tās – Balvu, Gulbenes un Smiltenes 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, 2021. gada 1. janvārī Alūksnes novadā bija 15 645, bet Alūksnē – 7 289 iedzīvotāji. 

 

 
1. attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Alūksnē un novadā 

2021. gadā un iepriekšējos divos gados 

 

Alūksnes novada iedzīvotāju skaita izmaiņas 2019., 2020. un 2021. 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 attiecīgo gadu 1. janvārī. 
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2. attēls. Iedzīvotāju skaita salīdzinājums Latvijas reģionālās nozīmes attīstības centru 

pašvaldībās 2019., 2020. un 2021. gada 1. janvārī 
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1.2. Pašvaldības vadība, politiskā sistēma 
 

Alūksnes novada pašvaldība ir atvasināta publiska persona. Pašvaldība normatīvajos 

aktos noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Alūksnes novada administratīvajā 

teritorijā. 

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

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

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

vidus ievēlētais domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieki. 

Pārskata gadā notikušas pašvaldību vēlēšanas un notikušas izmaiņas pašvaldības domes 

politiskajā sastāvā. Turpmāk atspoguļots domes un tās vadības sastāvs līdz pārskata gada 

1. jūlijam un pēc 1. jūlija. 

 
Alūksnes novada domes deputātu sastāvs 2021. gadā līdz 1. jūlijam 

 
Arturs DUKULIS  Domes priekšsēdētājs, ievēlēts no ievēlēts no politisko partiju 

apvienības “Zaļo un Zemnieku savienība” 

Dzintars ADLERS Domes priekšsēdētāja vietnieks, ievēlēts no partijas 

“VIENOTĪBA” 
Aivars FOMINS Domes priekšsēdētāja vietnieks ievēlēts no partiju apvienības 

““VIDZEMES PARTIJA”, politiskā partija “Latvijas Reģionu 

apvienība”” 

Mārtiņš AUGSTKALNIETIS ievēlēts no partijas “ALŪKSNE UN NOVADS – MŪSU 

ZEME”  

Verners KALĒJS ievēlēts no partiju apvienības ““VIDZEMES PARTIJA”, 

politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”” 

Viola Aija KAPARŠMITE ievēlēta no politisko partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku 

savienība” 

Maruta KAULIŅA  ievēlēta no partijas “VIENOTĪBA” 
Līga LANGRATE ievēlēta no partiju apvienības “Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” 

Modris LAZDEKALNS ievēlēts no politisko partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku 

savienība” 

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

Druvis MUCENIEKS ievēlēts no politisko partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku 

savienība” 

Laimonis SĪPOLS ievēlēts no partiju apvienības ““VIDZEMES PARTIJA”, 

politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”” 

Jānis ZELTIŅŠ ievēlēts no politisko partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku 

savienība” 

Jana ZILKALNE  ievēlēta no partiju apvienības “Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” 

Jānis SKULTE ievēlēts no partijas “VIENOTĪBA”  

 
Alūksnes novada domes deputātu sastāvs no 2021. gada 1. jūlija 

 
Dzintars ADLERS Domes priekšsēdētājs, ievēlēts no partijas “Jaunā VIENOTĪBA” 

Līga LANGRATE domes priekšsēdētāja vietniece attīstības un investīciju piesaistes 

jautājumos, ievēlēta no Jaunās Konservatīvās partijas 
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Druvis TOMSONS domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos, 

ievēlēts no partiju apvienības “Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” 

Jānis SADOVŅIKOVS domes priekšsēdētāja vietnieks teritoriālajos jautājumos, ievēlēts 

no partijas “LATVIJAS ATTĪSTĪBAI” 

Maruta KAULIŅA  ievēlēta no partijas “Jaunā VIENOTĪBA” 

Jānis SKULTE  ievēlēts no partijas “Jaunā VIENOTĪBA” 

Arturs DUKULIS ievēlēts no politisko partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku 

savienība” 

Modris LAZDEKALNS ievēlēts no politisko partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku 

savienība” 

Druvis MUCENIEKS ievēlēts no politisko partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku 

savienība” 

Artūrs GRĪNBERGS ievēlēts no politisko partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku 

savienība” 

Verners KALĒJS  ievēlēts no Jaunās Konservatīvās partijas 

Modris RAČIKS  ievēlēts no Jaunās Konservatīvās partijas 

Ilze LĪVIŅA  ievēlēta no partiju apvienības “Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” 

Aivars FOMINS ievēlēts no partiju apvienības ““VIDZEMES PARTIJA”, 

politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”” 

Elita LAIVA ievēlēta no partiju apvienības ““VIDZEMES PARTIJA”, 

politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība””, deputātes 

pilnvaras izbeigtas 29.07.2021. 

Laimonis SĪPOLS ievēlēts no partiju apvienības ““VIDZEMES PARTIJA”, 

politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība””, stājies deputātes 

E. LAIVAS vietā 29.07.2021. 

 
Domes pastāvīgo komiteju sastāvs 2021. gadā līdz 1. jūlijam: 

 
Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā (A. DUKULIS, Dz. ADLERS, A. FOMINS, 

A. MELDERS, L. LANGRATE, D. MUCENIEKS, M. LAZDEKALNS); 

 

Tautsaimniecības komiteja 7 deputātu sastāvā (Dz. ADLERS, M. LAZDEKALNS, 

L. SĪPOLS, V.A. KAPARŠMITE, A. MELDERS, J. ZELTIŅŠ, J. SKULTE); 

 

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā (A. FOMINS, D. MUCENIEKS, 

M. KAULIŅA, V. KALĒJS, M. AUGSTKALNIETIS, J. ZELTIŅŠ, J. ZILKALNE). 

 
Domes pastāvīgo komiteju sastāvs 2021. gadā no 1. jūlija: 

 
Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā (A. FOMINS, A. DUKULIS, D. TOMSONS, 

Dz. ADLERS, J. SADOVŅIKOVS, J. SKULTE, L. LANGRATE), no 29. jūlija 8 deputātu 

sastāvā, komitejas sastāvs papildināts ar M. LAZDEKALNU. 

 

Tautsaimniecības komiteja 7 deputātu sastāvā (D. MUCENIEKS, D. TOMSONS, I. LĪVIŅA, 

J. SADOVŅIKOVS, J. SKULTE, M. LAZDEKALNS, M. RAČIKS), no 29. jūlija 8 deputātu 

sastāvā, komitejas sastāvs papildināts ar E. LAIVU, bet E. LAIVAS vietā stājies L. SĪPOLS. 

 

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā (A. GRĪNBERGS, E. LAIVA, 

I. LĪVIŅA, L. LANGRATE, M. KAULIŅA, M. RAČIKS, V. KALĒJS), no 29. jūlija 

https://pv2021.cvk.lv/pub/kandidati/janis-skulte
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8 deputātu sastāvā, komitejas sastāvs papildināts ar A. DUKULI un E. LAIVAS vietā ievēlēts 

A. FOMINS. 

 
2021. gadā notikušas: 

 
1) 13 Finanšu komitejas sēdes (izskatīts 221 jautājums); 

2) 11 Tautsaimniecības komitejas sēdes (izskatīti 83 jautājumi); 

3) 11 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 86 jautājumi); 

4) 20 domes sēdes (pieņemti 396 lēmumi). 

 

2021. gadā pieņemtie saistošie noteikumi: 

 
1) Nr. 1/2021 “Par Alūksnes novada domes 2013. gada 28. novembra saistošo 

noteikumu Nr. 47/2013 “Alūksnes novada pašvaldības naudas balvas par izciliem 

sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušu”; 

2) Nr. 2/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu 

Alūksnes novadā”; 

3) Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”; 

4) Nr. 4/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 

Alūksnes novadā””; 

5) Nr. 5/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

COVID-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes 

novadā”; 

6) Nr. 6/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”; 

7) Nr. 7/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

COVID -19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes 

novadā””; 

8) Nr. 8/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos 

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

9) Nr. 9/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 31/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem 

pakalpojumiem un to cenrādi””; 

10) Nr. 10/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem un audžuģimenēm””; 

11) Nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”; 

12) Nr. 12/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””; 

13) Nr.13/2021 “Par kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir 

dalībnieks, pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās 

teritorijas attīstībai”; 

14) Nr. 14/2021 “Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža””; 

15) Nr. 15/2021 “Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas 

apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”; 

16) Nr. 16/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 

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

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””; 



7 

 

17) Nr. 17/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””; 

18) Nr. 18/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija 

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

19) Nr. 19/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra 

saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem””; 

20) Nr. 20/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs””; 

21) Nr. 21/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””; 

22) Nr. 22/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija 

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

23) Nr. 23/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta 

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

24) Nr. 24/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā””; 

25) Nr. 25/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērnam ar invaliditāti piešķiršanu 

Alūksnes novadā”; 

26) Nr. 26/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””; 

27) Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas 

pakalpojumiem””; 

28) Nr. 28/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””; 

29) Nr. 29/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 

27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2020 “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā””; 

30) Nr. 30/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 

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

31) Nr. 31/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 

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

32) Nr. 32/2021 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu 

piesaistei Alūksnes novadā””; 

33) Nr. 33/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. 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, Arhīva ekspertu komisija, Iepirkumu komisija, 

Īpašumu atsavināšanas komisija, Licencēšanas komisija, Medību koordinācijas komisija, 

Pedagoģiski medicīniskā komisija, Stipendiju piešķiršanas komisija, Zemes lietu komisija. 
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Administratīvā komisija 

 

Pārskata gadā notikušas 27 komisijas sēdes, kurās izskatītas 139 administratīvo 

pārkāpumu lietas. 

Administratīvais process pilnībā noris Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta 

sistēmā “E-LIETA”. Visvairāk administratīvo pārkāpuma lietu 2021. gadā bijis: 

1) 103 lietas - par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem; 

2) 7 lietas - par Augu aizsardzības likuma pārkāpumiem; 

3) 9 lietas - par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem; 

4) 3 lietas - par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpumiem; 

5) 2 lietas - par Aizsargjoslu likuma pārkāpumiem; 

6) 2 lietas - par pārkāpumiem valsts aizsardzības objekta aizsargjoslā; 

7) pa 1 lietai par pārkāpumu ceļu satiksmē, par likuma “Par ārkārtējo situāciju un 

izņēmuma stāvokli” pārkāpumu un par Zvejniecības likuma pārkāpumu.  

Lemjot par soda veida piemērošanu, 72 gadījumos piemērots naudas sods, 55 – 

brīdinājums (tajā skaitā audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis), 12 lietās pieņemts lēmums par 

administratīvā procesa izbeigšanu. Viens lēmums tika pārsūdzēts, taču tiesa nolēma atstāt 

negrozītu Administratīvās komisijas lēmumu. 

   

Alūksnes novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija 

 

 Pārskata periodā komisija pulcējās uz 2 sēdēm, kurās kā galvenie jautājumi tika izskatīti 

vakcinācijas pret COVID-19 centra izveide Alūksnē un jauna komisijas nolikuma izstrāde, 

aktualizēts komisijas kontaktpersonu sastāvs un kontaktinformācija. 

1. decembrī komisija piedalījās mācībās “PILSKALNS 2021”, kuras organizēja 

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 31. kājnieku bataljons sadarbībā ar Alūksnes novada 

pašvaldību. To mērķis bija pilnveidot savstarpējo sadarbību starp Alūksnes sadarbības 

teritorijas Civilās aizsardzības komisiju un Zemessardzes 31. kājnieku bataljonu krīzes situāciju 

pārvarēšanā un veicināt komisijā iesaistīto institūciju izpratni par rīcību apdraudējuma 

gadījumā. 

 

Alūksnes novada vēlēšanu komisija 

 

2021. gadā no 19. marta līdz 28. oktobrim komisija sasaukusi 14 sēdes, kurās kopā 

pieņemti 22 lēmumi. 

Komisija pieņēmusi lēmumus šādos jautājumos: 

1) Par partijas “Latvijas Attīstībai” deputātu kandidātu saraksta 2021. gada 5. jūnija 

Alūksnes novada domes vēlēšanām pieņemšanu; 

2) Par partijas “Jaunā VIENOTĪBA” deputātu kandidātu saraksta 2021. gada 5. jūnija 

Alūksnes novada domes vēlēšanām pieņemšanu; 

3) Par partijas “Jaunā Konservatīvā partija” deputātu kandidātu saraksta 2021. gada 

5. jūnija Alūksnes novada domes vēlēšanām pieņemšanu; 

4) Par “VIDZEMES PARTIJAS” un politiskās partijas “Latvijas Reģionu apvienība” 

deputātu kandidātu saraksta 2021. gada 5. jūnija Alūksnes novada domes vēlēšanām 

pieņemšanu; 

5) Par partijas “Zaļo un Zemnieku savienība” deputātu kandidātu saraksta 2021. gada 

5. jūnija Alūksnes novada domes vēlēšanām pieņemšanu; 

6) Par partijas “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”” deputātu kandidātu saraksta 2021. gada 5. jūnija Alūksnes novada domes 

vēlēšanām pieņemšanu; 

7) Par 2021.gada 5.jūnija Pašvaldību vēlēšanām Alūksnes novada vēlēšanu komisijā 

iesniegto kandidātu sarakstu izlozi un to sarindošanu atbilstoši izlozētajam numuram - “Latvijas 
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Attīstībai” – Nr.1, “Jaunā VIENOTĪBA” – Nr.2, “Jaunā Konservatīvā partija” – Nr.4, 

“VIDZEMES PARTIJA” un politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība” – Nr.6, “Zaļo un 

Zemnieku savienība” – Nr.3, “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”” – Nr.5; 

8) Par Alūksnes novada 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu zīmju izgatavošanu; 

9) Par nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļus iepirkšanu iecirkņu komisiju 

darba nodrošināšanai pašvaldību vēlēšanu procesā; 

10) Par vēlēšanu zīmes parauga apstiprināšanu; 

11) Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu, t.sk. iecirkņu komisiju priekšsēdētāju 

un sekretāru ievēlēšanu; 

12) Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu pienākumu izpildītāju - rezervistu saraksta 

izveidošanu un apstiprināšanu; 

13) Par vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāva izmaiņām – 4 lēmumi; 

14) Par pasta balsošanas iecirkņa vēlēšanu komisijas noteikšanu; 

15) Par Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra lietošanu pašvaldību vēlēšanu procesā 

un datu aizsardzību; 

16) Par 2021. gada 5. jūnija Alūksnes novada pašvaldības vēlēšanu rezultātu 

apstiprināšanu, nosakot 15 deputātus, kas ievēlēti Alūksnes novada domē; 

17) Par deputātu maiņu; 

18) Par vēlēšanu komisijas sekretāra ievēlēšanu (pēc pašvaldības domes lēmuma par 

jaunas vēlēšanu komisijas izveidošanu); 

19) Par vēlēšanu komisijas locekļu apliecību izgatavošanu. 

 

Apstādījumu aizsardzības komisija 

 

Pārskata gadā notikušas 20 komisijas sēdes, kurās pieņemti 40 lēmumi - no tiem 1 

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

16 lēmumi pieņemti par koku ciršanu Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā, 10 

lēmumi par koku ciršanu pārējā novada teritorijā. 8 lēmumi pieņemti par koku ciršanu sakarā 

ar būvprojektu realizāciju. Izsniegtas 6 atļaujas koku ciršanai autoceļa ceļa zemes nodalījuma 

joslā. Tikai 1 gadījumā pieprasīts segt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības 

samazināšanu saistībā ar koku ciršanu. 

 

Arhīva ekspertu komisija 

 

2021. gadā notikusi 1 sēde, kurā apstiprināta 2021. gada administrācijas lietu 

nomenklatūra. 

 

Dzīvokļu komisija 

 

2021. gadā notikušas 28 komisijas sēdes, kurās pieņemti 223 lēmumi: 

1) 109 lēmumi pieņemti saistībā ar dzīvojamās telpas īres līgumiem, to pagarināšanu 

vai grozīšanu; 

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

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

saņemšanai, no kurām 2 personas iekļautas palīdzības reģistrā pašvaldībai piederošas 

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

vispārējā kārtībā, 5 personas iekļautas palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas apmaiņai, 3 

personas iekļautas sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistrā; 

3) 18 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas izīrēšanu; 

4) 15 lēmumi pieņemti sociālo dzīvokļu jautājumos; 
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5) 20 gadījumos atteikts atzīt personu par tiesīgu īrēt dzīvojamo telpu un/vai sniegt 

palīdzību; 

6) 16 personas izslēgtas no palīdzības reģistra; 

7) 1 personai sniegta atļauja deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

telpā; 

8) 2 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu.  

 

Iepirkumu komisija 

 

2021. gadā notikušas 204 iepirkuma komisijas sēdes. Izsludināti 42 iepirkumi un 

iepirkuma procedūras. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā izsludināti 26 atklāti 

konkursi.  

Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktā kārtībā izsludināti: 

1) 2 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) 7 piegādes līgumi ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

 

Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2021. gadā noslēgti 34 līgumi par 

kopējo summu 3 943 661,02 EUR bez PVN. 

 

Īpašumu atsavināšanas komisija 

 

Komisijai 2021. gadā notikušas 30 sēdes, pieņemti 223 lēmumi, no kuriem: 

1) ar 45 lēmumiem apstiprināta nosacītā cena atsavināmajam nekustamajam 

īpašumam; 

2) ar 58 lēmumiem apstiprināti nekustamā īpašuma, arī kustamās mantas, nomas 

tiesību izsoles noteikumi; 

3) 46 lēmumi pieņemti par izsolēm; 

4) 20 izsoles atzītas par nenotikušām; 

5) 31 lēmums pieņemts par izsoles rezultātu apstiprināšanu, apstiprinot konkrēto 

personu par īpašuma (īpašuma nomas tiesību) ieguvēju; 

6) 23 lēmumi pieņemti par īpašumu atsavināšanu, apstiprinot īpašuma (īpašuma 

nomas tiesību) atsavināšanu konkrētai personai. 

 

Licencēšanas komisija 

 

 Komisijas kompetencē ir pašvaldībai piekrītošie jautājumi par licenču, atļauju, 

saskaņojumu izsniegšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

 2021. gadā notikušas 30 komisijas sēdes. Pamatojoties uz komisijas lēmumiem 

izsniegtas: 

1) 62 atļaujas iebraukšanai ierobežotas satiksmes teritorijās - Pilssalā, Tempļakalna 

parkā un Muižas parkā; 

2) 485 atļaujas izbraukuma tirdzniecībai; 

3) 4 speciālās atļaujas nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā Alūksnes novada 

ezeros; 

4) 4 atļaujas sapulces, gājiena vai piketa rīkošanai; 

5) 3 atļaujas pasākumu sarīkošanai publiskās vietās Alūksnes pilsētā; 

6) 2 lēmumi par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu. 
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Medību koordinācijas komisija 2021. gadā lēmumus nav pieņēmusi.  

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

 

Pārskata gadā komisijai notikušas 12 sēdes. Šajā laikā komisija izvērtējusi un 

konsultējusi 106 izglītojamos. Kopējais izglītojamo skaits, kuriem komisija izsniegusi 

atzinumu par veselības stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības 

programmu īstenošanu 2021. gadā bija 90, tajā skaitā: 

1) 47 bērniem noteikta speciālās pamatizglītības programma; 

2) 39 bērniem noteikta speciālās pirmsskolas izglītības programma; 

3) 2 bērniem mainīta speciālās pirmsskolas izglītības programma uz vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmu; 

4) 2 bērniem ieteikta ilgstoši un īslaicīgi slimojošo izglītojamo izglītošanās mājās; 

5) 16 gadījumos komisija konsultējusi, bet atzinums par izglītības programmas 

īstenošanu nav izsniegts. 

 

Stipendiju piešķiršanas komisija 

 

Pārskata gadā komisijai notikusi 1 sēde, kurā izskatīts jautājums par pašvaldības 

stipendijas izmaksas pārcelšanu un par stipendiju SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA” 

praktizējošam rezidentam, ārstam radiologam diagnostam. 

 

Zemes lietu komisija 

 

Pārskata gadā notikušas 26 komisijas sēdes un tajās pieņemti 323 lēmumi, tajā skaitā: 

1) 99 lēmumi par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 

2) 38 lēmumi par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei; 

3) 33 lēmumi par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu; 

4) 72 lēmumi par īpašuma sastāva grozīšanu/sadalīšanu; 

5) 35 lēmumi par īpašuma nosaukuma/adreses maiņu, piešķiršanu, precizēšanu, 

likvidēšanu; 

6) 8 lēmumi par īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu/maiņu; 

7) 4 lēmumi par rezerves zemes fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai 

paredzētās zemes vienības piekritību pašvaldībai un nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda; 

8) 4 lēmumi par īpašumu apvienošanu; 

9) 3 gadījumos pieņemts lēmums par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu; 

10) 2 lēmumi par grozījumu veikšanu iepriekš pieņemtajos lēmumos; 

11) izsniegts atteikums lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā un atteikums 

konkrētās adreses piešķiršanai dzīvokļa īpašumam; 

12) lēmums par uzmērītās platības precizēšanu un citi lēmumi saistībā ar Zemes lietu 

komisijas kompetencē esošiem jautājumiem. 

 

1.4. Pašvaldības izpildinstitūcija  
 

Pašvaldības izpildinstitūcija sastāv no pašvaldības administrācijas un domes dibinātām 

iestādēm. Pašvaldības administrācija pārskata gadā sastāvēja no šādām nodaļām:  

1) Finanšu nodaļas;  

2) Grāmatvedības;  

3) Informācijas tehnoloģiju nodaļas;  

4) Īpašumu nodaļas;  
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5) Juridiskās nodaļas;  

6) Kancelejas;  

7) Kultūras un sporta nodaļas;  

8) Plānošanas un attīstības nodaļas.  

 

Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības 

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

strādāja šādas pašvaldības iestādes:  

1) Alsviķu pagasta pārvalde;  

2) Annas pagasta pārvalde;  

3) Ilzenes pagasta pārvalde;  

4) Jaunalūksnes pagasta pārvalde;  

5) Jaunannas pagasta pārvalde;  

6) Jaunlaicenes pagasta pārvalde;  

7) Kalncempju pagasta pārvalde;  

8) Liepnas pagasta pārvalde;  

9) Malienas pagasta pārvalde;  

10) Mālupes pagasta pārvalde;  

11) Mārkalnes pagasta pārvalde;  

12) Pededzes pagasta pārvalde;  

13) Veclaicenes pagasta pārvalde;  

14) Zeltiņu pagasta pārvalde;  

15) Ziemera pagasta pārvalde;  

16) Alūksnes Mākslas skola;  

17) Alūksnes Mūzikas skola;  

18) Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola;  

19) Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs;  

20) Alūksnes pilsētas sākumskola;  

21) Strautiņu pamatskola;  

23) Bejas pamatskola;  

24) Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola;  

26) Malienas pamatskola;  

27) Pededzes pamatskola;  

28) Ziemeru pamatskola;  

30) Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija;  

31) Alūksnes novada vidusskola;  

32) Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola; 

33) Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde 

“Sprīdītis”;  

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 
 

2021. gada 28. oktobrī Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē pašvaldības 

izpilddirektora amatā deputāti iecēla Ingu BERKULI. I. BERKULIS darba tiesiskās attiecības 

izpilddirektora amatā uzsāka no2021. gada 29. decembra, pēc darba tiesisko attiecību 

izbeigšanas ar iepriekšējo Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru. 

Pārskata gada 25. novembrī Alūksnes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu ar 

2022. gada 1. janvāri reorganizēt divas pašvaldības iestādes – Veclaicenes pagasta pārvaldi un 
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Ziemera pagasta pārvaldi, tās apvienojot vienā pašvaldības iestādē - “Veclaicenes un Ziemera 

pagastu apvienības pārvaldē”. 

Alūksnes novada domes 2021. gada 25. novembra sēdē deputāti apstiprināja saistošos 

noteikumus Nr. 30/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums””. Saskaņā ar 

tiem no 2022. gada 1. janvāra pašvaldības iestādes “Administrācija” nosaukums tiek mainīts uz 

“Centrālā administrācija”. 

2021. gada 23. decembrī dome pieņēma lēmumu par pašvaldības kultūras iestāžu 

institucionālās sistēmas pilnveidošanu. Saskaņā ar lēmumu no 2022. gada 1. jūlija Alūksnes 

novada pašvaldības iestādes “Alūksnes Kultūras centrs” nosaukums tiek mainīts uz “Alūksnes 

novada Kultūras centrs” un tai tiek pievienoti pagastu tautas, saieta un kultūras nami. Tāpat, 

pamatojoties uz minēto lēmumu, no 2022. gada 1. jūlija pašvaldības iestādes “Alūksnes pilsētas 

bibliotēka” nosaukums tiek mainīts uz “Alūksnes novada bibliotēka” un tai tiek pievienotas 

pagastu bibliotēkas. Savukārt iestādei “Alūksnes muzejs” no 2022. gada 1. jūlija nosaukums 

tiek mainīts uz “Alūksnes novada muzejs” un šai iestādei reorganizācijas rezultātā tiek 

pievienotas pašvaldības iestādes “Jaunlaicenes muižas muzejs”  un “Kalncempju pagasta 

Viktora Ķirpa Ates muzejs”. 

Pārskata gadā noslēdzies funkciju audits Sociālo lietu pārvaldē un tā rezultāti ņemti vērā 

iestādes strukturālo reformu īstenošanā. 

Pašvaldības vadībai, darbiniekiem iespēju robežās nodrošināta profesionālā pilnveide 

semināros un kursos. Nodrošināta pašvaldības pārstāvniecība darba grupās normatīvo aktu 

izstrādei. 

Pašvaldības administrācijā un iestādēs tika nodrošināta normatīvajos aktos COVID -19 

infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā noteikto epidemioloģiskās drošības prasību 

ieviešana un nodrošināta kontrole pār noteikto prasību ievērošanu darba un pakalpojumu 

sniegšanas vietā attiecīgajā iestādē. 

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 2. pantu un Valsts kontroles 2021. gada darba 

plānu 2021. gadā uzsākta atbilstības un lietderības (apvienotā) revīzija “Alūksnes novada 

pašvaldības rīcības ar finanšu līdzekļiem un mantu likumība un lietderība, nodrošinot 

pašvaldības autonomo funkciju izpildījumu”. Revīzijas mērķis ir pārliecināties, ka Alūksnes 

novada pašvaldības rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu ir likumīga un lietderīga. Revīzija 

veikta par laika posmu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

 

1.6. Iesaiste tiesvedības procesos 
 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas pārziņā 2021. gadā bija 

12 tiesu procesi, kuros bija iesaistīta pašvaldība. No tiem: 8 civillietās, 6 administratīvajās 

lietās, 1 krimināllietā. 

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

persona, trijās kā piedzinēja, vienā – kā atbildētājs. Civilprocesi bija par personu 

īpašumtiesībām – juridiska fakta konstatēšanu, īpašuma tiesību atzīšanu, nekustamā īpašuma 

izsoles akta apstiprināšanu, viens – darba tiesībās. 

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

Lietas skatītas gan rajona tiesā, gan apgabaltiesā, gan arī augstākajā tiesā. 

Kriminālprocesa kārtībā lietas izskatīšana 2021. gadā pabeigta. Pašvaldības statuss – 

civilprasītājs. 

Citu pašvaldības institūciju pārziņā 2021. gadā bija 42 tiesu procesi. No tiem deviņās 

civillietās iestāde bijusi prasītājs par sniegtā pakalpojumu apmaksas parāda piedziņu, divās kā 

trešā persona bez patstāvīgiem prasījumiem. 30 procesos iestāde kā institūcijas pārstāvis, 

prasītājs vai trešā persona piedalījusies lietās, kas saistītas ar bērna vai aizgādnībā esošās 
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personas personiskām un mantiskām interesēm un tiesības jautājumiem. Vienā lietā pašvaldība 

bijusi kā atbildētājs pie administratīvās atbildības sauktās personas sūdzībā.  

 

1.7. Pašvaldības kapitāla vērtība 
 

Pašvaldība pārskata gadā bijusi kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās ar kapitāla 

vērtību:  

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

pamatkapitāls 3 397 065 EUR (pamatkapitāls palielinājies par 11 700 EUR, salīdzinot ar 

2020. gadu), pēc uzņēmuma darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 3 069 868 EUR; 

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

pamatkapitāls 138 759 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2020. gadu), pēc uzņēmuma darbības 

rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 0 EUR; 

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

4 129 878 EUR (pamatkapitāls palielinājies par 166 400 EUR, salīdzinot ar 2020. gadu), pēc 

uzņēmuma darbības rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 3 596 130 EUR; 

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

vērtība 1 206 639 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2020. gadu), pēc uzņēmuma darbības 

rezultātiem pašu kapitāla vērtība ir 1 818 914 EUR. 

 
3. attēls. Pašvaldības pamatkapitāla vērtības izmaiņas kapitālsabiedrībās 

 

Pārskata gadā pašvaldība bijusi kapitāldaļu turētāja šādās pārējās kapitālsabiedrībās:  

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

pamatkapitāla vērtība 300 EUR (2020. gadā – 300 EUR);  

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

200 032 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2020. gadu) pēc uzņēmuma darbības rezultātiem 

pašu kapitāla vērtība ir 169 301 EUR. Domē ir pieņemts lēmums par sabiedrības ar ierobežoto 

atbildību “AP Kaudzītes” kapitāldaļu atsavināšanu;  

3) sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES PRIMĀRĀS VESELĪBAS 

APRŪPES CENTRS” – 681 EUR (bez izmaiņām, salīdzinot ar 2020. gadu).  

 

Pašvaldība 2021. gadā bijusi dalībniece šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1) “Latvijas Pašvaldību savienība”;  

2) “Latvijas pašvaldību mācību centrs”;  

3) “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”;  

4) “Latvijas piļu un muižu asociācija”;  
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5) “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””;  

6) “Vidzemes tūrisma asociācija”; 

7) “Reģionālo attīstības centru apvienība”; 

8) “Latvijas futbola federācija”; 

9) “Latvijas vieglatlētikas savienība”; 

10) Latvijas muzeju biedrībā; 

11) Latvijas Skolu sporta federācijā; 

12) “Latvijas basketbola savienība”; 

13) Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā; 

14) “Latvijas Džudo federācija”; 

15) Lauku bibliotēku atbalsta biedrībā; 

16) Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu palīgu profesionālā biedrībā; 

17) “Latvijas mazpulki”; 

18) Latvijas Būvinženieru savienībā; 

19) Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomē; 

20) Latvijas Tautas Sporta Asociācijā; 

21) “Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija”; 

22) “Latvijas Klavieru skolotāju asociācija”; 

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

DARBĪBAS PĀRSKATS 
 

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem. 

Pašvaldības budžetā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Pašvaldība savu 

budžetu izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot “Likumu par budžetu un finanšu 

vadību”, likumu “Par pašvaldībām” un “Par pašvaldību budžetiem”, kā arī citus likumus un 

Ministru kabineta noteikumus. Pašvaldība budžets tiek izstrādāts atbilstoši budžeta ieņēmumu, 

izdevumu un finansēšanas klasifikācijai. 

 Alūksnes novada pašvaldības budžets 2021. gadam tika apstiprināts 2021. gada 

4. februārī ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.26, protokols Nr.3, 1. punkts – Saistošie 

noteikumi Nr.3/2021.  

2021. gadā minētajos saistošajos noteikumos izdarīti vairāki grozījumi: 

1) 29.04.2021. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.119 – saistošie noteikumi 

Nr.12/2021; 

2) 18.06.2021. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.182 – saistošie noteikumi 

Nr.17/2021; 

3) 29.07.2021. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.213 – saistošie noteikumi 

Nr.21/2021; 

4) 28.10.2021. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.319 – saistošie noteikumi 

Nr.28/2021; 

5) 23.12.2021. ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr.389 – saistošie noteikumi 

Nr.33/2021. 

 

2.1. Pamatbudžets 
 

2.1.1. Ieņēmumu daļa 

 

 2021. gada precizētie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 22 341 497 EUR apmērā, faktiski 

ieņēmumi izpildīti 22 754 126 EUR apjomā jeb 101,85% no plānotajiem ieņēmumiem. Plānoto 

izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums gada sākumā 5 681 322 EUR apmērā. Gada 

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

apmērā. 

 

1. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2021. gada ieņēmumu izpilde (euro, %)* 

Kods Rādītājs 

Plāns 

2021. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2021. % 

  NODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 7 092 630 7 704 668 108,63 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 6 250 956 6 701 415 107,21 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 785 706 962 432 122,49 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 607 411 734 518 120,93 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par ēkām, 

būvēm) 126 368 167 095 132,23 

4.1.3.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (par 

mājokļiem) 51 927 60 819 117,12 
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5.0.0.0. 

Nodokļi atsevišķām precēm un 

pakalpojumu veidiem 55 968 40 821 72,94 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 15 775 86 0,55 

5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 40 193 40 735 101,35 

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI KOPĀ 642 027 817 390 127,31 

8.0.0.0. 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 10 500 10 530 100,29 

9.0.0.0. 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 12 618 21 749 172,36 

9.4.0.0. 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 

ieskaita pašvaldību budžetā 2 493 10 253 411,27 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 10 125 11 496 113,54 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 6 500 4 992 76,80 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 45 768 52 533 114,78 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 566 641 727 586 128,40 

  

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 

KOPĀ 13 523 900 13 052 036 96,51 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atsavināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 28 791 42 340 147,06 

18.6.0.0. 

Pašvaldības budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 13 495 109 13 009 696 96,40 

  

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI KOPĀ 155 960 157 825 101,20 

19.2.0.0. 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 155 960 157 825 101,20 

  

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 

KOPĀ 926 980 1 022 207 110,27 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 913 767 1 010 509 110,59 

21.4.0.0. 

Pārējie iepriekš neklasificēti pašu 

ieņēmumi 13 213 11 698 88,53 

  KOPĀ 22 341 497 22 754 126 101,85 

  Atlikums uz gada sākumu 5 681 322 5 681 322 100,00 

  Saņemti aizdevumi no Valsts kases 2 467 938 1 954 101 79,18 

  PAVISAM KOPĀ 30 490 757 30 389 549 99,67 
*2021. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 
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Pēc 1. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumi 

bez atlikuma un Valsts kases aizdevuma līdzekļiem ir izpildīti. 

4. attēlā ir atspoguļota Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta 

ieņēmumu izpildes struktūra. 

 
4. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpildes struktūra 

 

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

avotiem ir valsts budžeta transfertu ieņēmumiem – 42,81% 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 – 25,35% no 

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

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

(5. attēls). 

Nodokļu ieņēmumi
25,35%

Nenodokļu ieņēmumi
2,69%

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi

3,36%

Valsts budžeta 
transferti, kopā

42,81%

No valsts budžeta 
daļēji finansēto 

atvasināto publisko 
personu un budžeta 
nefinansēto iestāžu 

transferti
0,14%

Pašvaldību  budžetu 
transferti

0,52%

Naudas līdzekļu 
atlikums gada 

sākumā
18,69%

Saņemtie aizdevuma 
līdzekļi no Valsts 

kases
6,43%
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5. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu 2020. un 2021. gada 

izpildes un 2022. gada plāna struktūra 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu ieņēmumu izpilde un 2022. gada 

ieņēmumu plāns ir apkopoti 2. tabulā. 

2. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 2020. un 2021. gada 

izpilde un 2022. gada plāns (euro)  

Rādītājs 

Budžeta izpilde Plāns 

2020. gads 2021. gads 2022. gads 

Nodokļu ieņēmumi kopā 8 088 686 7 704 668 7 828 234 

Nenodokļu ieņēmumi kopā 421 742 817 390 141 372 

Valsts budžeta transferti kopā 12 913 224 13 052 036 10 300 989 

Pašvaldību budžetu transferti kopā  172 268 157 825 135 000 

Budžeta iestāžu ieņēmumi kopā 1 056 348 1 022 207 968 404 

KOPĀ 22 652 268 22 754 126 19 373 999 

Atlikums perioda sākumā 5 168 558 5 681 322 6 930 763 

Valsts Kases aizdevums  1 515 051 1 954 101 6 484 487 

PAVISAM KOPĀ 29 335 877 30 389 549 32 789 249 

 

Pēc 2. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir nedaudz palielinājušies, īpaši 

nenodokļu ieņēmumi, bet ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, pašvaldību budžetu 

transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi ir samazinājušies. 

2021. gada pašvaldības budžeta nenodokļu ieņēmumu palielinājums skaidrojams ar 

ieņēmumu pieaugumu no atsavināšanas procesa un ieņēmumiem no valsts un pašvaldību 

nodevām, kuras ieskaita pašvaldības budžetā. 

 Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums atspoguļots 

3. tabulā. 

 

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

2020. gads (izpilde)

2021. gads (izpilde)

2022. gads (plāns)

2020. gads (izpilde) 2021. gads (izpilde) 2022. gads (plāns)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 7067236 6701415 7056694

Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi

744570 734518 580619

Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām un būvēm

164456 167095 121013

Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem

60476 60819 46908

Azartspēļu nodoklis 16044 86 0

Dabas resursu nodoklis 35904 40735 23000
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3. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums  

2009.-2021. gados (euro, %) 

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 

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

2021 - 22 754 126 6 709 273 41,82 101 858 0,45 

 

 Analizējot tabulā apkopoto informāciju, var secināt, ka 2021. gadā ir novērojams gada 

ieņēmumu palielinājums salīdzinājumā gan ar 2009. gadu, gan ar 2020. gadu. 

Apstiprinot 2021. gada sākotnējo budžetu, plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas 

līdzekļu atlikums gada sākumā 5 681 322 EUR apmērā, tajā skaitā šādu mērķu realizācijai: 

1) Valsts mērķdotācija izglītības pasākumiem (speciālās pirmsskolas izglītības grupas) 

134 EUR; 

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

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk - VSAOI) 

21 474 EUR; 

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

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI 3 420 EUR; 

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

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 243 EUR; 

5) Valsts mērķdotācija profesionālās ievirzes (mūzika un māksla) izglītības pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 EUR; 

6) Valsts mērķdotācija profesionālās ievirzes (sports) izglītības pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 726 EUR; 

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

pārvarēšana mazajās pilsētās” 44 418 EUR; 

8) Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa ekspozīcijas izveidei 95 366 EUR; 

9) Valsts dotācija pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanai Alūksnes novadā 415 850 EUR; 

10) Dabas resursu likuma ietvaros noteikto funkciju izpildei 41 010 EUR; 

11) Līdzfinansējuma nodrošināšanai nekustamo īpašumu pieslēgšanai 

centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (iepriekšējos gados noslēgtie līgumi 

ar izpildes termiņu 2021. gadā) 11 483 EUR; 



21 

 

12) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) projekta 

“Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” īstenošanai 42 517 EUR; 

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

īstenošanai 49 567 EUR; 

14) ERASMUS+ programmas projektu īstenošanai (Alūksnes pirmsskolas izglītības 

iestāde “Sprīdītis” un Alūksnes novada vidusskola) 51 079 EUR; 

15) Izglītības un sporta centra būvniecības dokumentācijas izstrādei 32 222 EUR; 

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

profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai 13 655 EUR; 

17) ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

īstenošanai 42 347 EUR; 

18) ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

63 212 EUR; 

19) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Alūksnes 

novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai 989 224 EUR; 

20) ESF projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” īstenošanai 42 415 EUR; 

21) ESF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanas 

Alūksnes novadā” īstenošanai 47 991 EUR; 

22) ESF pilotprojekta “Ģimenes asistenta pakalpojumu aprobēšana” īstenošanai 

1 866 EUR; 

23) Citiem projektiem, mērķiem un aktivitātēm 3 670 091 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžetā saņemtās valsts mērķdotācijas apkopotas 

4. tabulā. 

4. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta valsts mērķdotāciju ieņēmumi (euro) 

Mērķdotācijas veids Saņemts 

2019. gadā 

Saņemts 

2020. gadā 

Saņemts 

2021. gadā 

Mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo 

bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu 

darba samaksas un VSAOI 

298 390 339 376 407 330 

Mērķdotācija interešu izglītības 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

111 289 117 276 122 343 

Mērķdotācija pamata un 

vispārizglītojošo skolu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI                                                      

2 004 409 2 162 307 2 338 736 

Mērķdotācija speciālās izglītības 

iestāžu uzturēšanai/ speciālās izglītības 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

217 445 187 312 86 724 

Mērķdotācija 1.-4. klašu skolēnu 

ēdināšanas nodrošināšanai                                                                 

119 208 51 378 50 180 

Mērķdotācija profesionālās ievirzes 

sporta skolu pedagogu darba samaksai 

un VSAOI                                                                          

139 855 172 126 172 439 

Mērķdotācija mūzikas un mākslas 

profesionālās ievirzes skolu pedagogu 

darba samaksai un VSAOI                                                          

373 561 341 107 336 776 

Valsts finansējums pašvaldības ceļu 

(ielu) uzturēšanas fondam* 

0 671 620 671 620 

Valsts finansējums ģimnāzijai                                                                                       3 596 1 954 3 049 



22 

 

Valsts mērķdotācija mācību literatūras 

un līdzekļu iegādei                                                                              

31 696 31 347 38 218 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

(turpmāk – LVAF) finansējums 

projektiem 

8 149 0 0 

Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk – 

VARAM) finansējums no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem                                                                         

1 710 

 

1 815 12 780 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk – IZM) finansējums 

Jaunatnes politikas valsts programmai 

un citiem projektiem                                                                               

1 142 

 

0 0 

Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu 

vadītāju atalgojumam un VSAOI                                                                                     

17 618 15 880 16 040 

Mērķdotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai personām ar 

invaliditāti                                                                                 

12 018 18 932 17 178 

Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) 

finansējums projektiem 

19 385 15 216 14 812 

Zivju fonda (turpmāk – ZF) 

finansējums projektiem 

10 896 22 424 28 777 

VARAM finansējums (LVAF saistību 

pārņēmējs) 

128 751 0 0 

VARAM finansējums valsts un 

pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra uzturēšanai                                                                    

9 660 

 

9 660 11 970 

VARAM finansējums ES projektiem                                                                                       165 959 

 

200 450 167 743 

ELFLA finansējums                                                                                             719 789 505 242 10 800 

IZM finansējums projektiem 0 0 3 335 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras (turpmāk – JSPA) projektu 

finansējums                                                                        

6 485 

 

9 590 2 888 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

(turpmāk – VRAA) 

0 0 1 564 600 

Valsts dotācija COVID-19 izraisītas 

krīzes pārvarēšanai un seku novēršanai 

0 0 153 013 

IZM dotācija COVID-19 piemaksām 0 0 85 192 

Valsts budžeta dotācijas COVID-19 

piemaksām profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēm 

0 0 15 069 

IZM dotācija interneta pakalpojuma 

nodrošināšanai 

0 0 4 416 

Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – 

LAD) platību maksājumi                                                                                 

411 441 465 
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Nodarbinātības Valsts aģentūras 

(turpmāk – NVA) finansējums 

projektiem 

124 922 127 407 178 984 

Valsts izglītības attīstības aģentūras 

(turpmāk – VIAA) finansējums 

projektiem 

75 315 30 703 8 472 

Nacionālā veselības dienesta (turpmāk 

– NVD) finansējums feldšeru un 

vecmāšu punktiem                                                                                     

46 833 44 764 68 669 

Finansējums sociālās aprūpes centru 

iemītnieku uzturēšanai                                                                                                

10 440 11 040 6 890 

Valsts Kultūrkapitāla fonda (turpmāk – 

VKKF) finansējums projektiem                                                                                      

4 263 30 701 26 055 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas 

fonda dotācija 

4 410 619 5 227 804 4 819 054 

Labklājības ministrijas (turpmāk – 

LM) finansējums 

81 866 100 555 222 029 

Latvijas Nacionālā kultūras centra 

(turpmāk – LNKC) projektiem 

11 000 0 0 

Aizsardzības ministrijas (turpmāk – 

AM) finansējums 

150 000 0 250 000 

Vidzemes plānošanas reģiona 

(turpmāk – VPR) finansējums 

projektiem 

9 041 8 904 42 340 

 

Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) 

finansējums projektiem 

436 000 0 0 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

(turpmāk – CFLA) finansējums ES 

projektiem 

2 561 957 2 318 572 1 013 553 

Centrālā vēlēšanu komisija (Saeimas 

vēlēšanas/Eiropas Savienības 

parlamenta vēlēšanas) 

40 602 3 119 0 

Latvijas investīciju un attīstības 

aģentūras (turpmāk - LIAA) 

finansējums 

1 497 1 339 0 

Valsts izglītības satura centra (turpmāk 

– VISC) finansējums ES projektiem 

63 459 49 479 36 899 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

(turpmāk – IKVD) finansējums 

83 721 83 384 42 598 

Kopā  12 512 957 12 913 224 13 052 036 

 

 

 2021. gadā Alūksnes novada pašvaldība piesaistīja aizdevumu līdzekļus 1 954 101 EUR 

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

Alūksnē, 1. kārtas infrastruktūras investīciju projektu.  
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6. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2020. un 2021. gadā saņemtie un 2022. gadā plānotie 

aizdevumi 

  

Pēc 6. attēlā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2021. gadā nedaudz pieaudzis 

piesaistīto aizdevuma līdzekļu apjoms, jo Ministru kabinets ir atļāvis aizņemties ne tikai 

Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, bet arī COVID-19 pandēmijas seku 

pārvarēšanai. 

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

apkopoti 5. tabulā. 

5. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2020. un 2021. gadā saņemtie un 2022. gadā plānotie 

aizdevumi (euro) 

Mērķis 

Saņemts 

2020. gadā 

Saņemts 

2021. gadā 

Plānots 

saņemt 

2022. gadā 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424691:64 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” 7 689 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424723:23 

atjaunošana Alūksnes novada Annas pagastā” 17 675 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 43468:03 

atjaunošana Alūksnes novada Kalncempju pagastā” 18 325 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424731:42 

atjaunošana Alūksnes novada Malienas pagastā 44 285 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 424961:03 

atjaunošana Alūksnes novada Mārkalnes pagastā 61 105 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 681473:01 

atjaunošana Alūksnes novada Pededzes pagastā” 49 502 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526271:30 31 995 0 0 

EUR 1 515 051
EUR 1 954 101

EUR 6 484 487

0
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un 526271:32 atjaunošana Alūksnes novada 

Zeltiņu pagastā” 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 

atjaunošana Alūksnes novada Ziemera pagastā” 16 933 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 52629:168 

atjaunošana Alūksnes novada Alsviķu pagastā” 5 994 0 0 

ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526261:09 

atjaunošana Alūksnes novada Ilzenes pagastā” 5 787 0 0 

LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas 

projekts “630 verstis pilnas sajūtām” 173 197 95 085 0 

ERAF projekts “Alūksnes novada vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija) 821 630 463 515 1 659 933 

Pašvaldības investīciju projekts “Baložu bulvāra 

pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” (COVID-19 

aizdevums) 38 569 88 065 0 

Pašvaldības investīciju projekts “Autoceļa 

“Mālupe-Priednieki” transporta infrastruktūras 

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

Pašvaldības investīciju projekts “Bezkontakta, 

attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana” 

(COVID -19 aizdevums) 16 130 37 635 0 

ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” 73 612 57 162 0 

ERAF projekts “Publiskās infrastruktūras 

uzlabošana Alūksnes novadā” 32 064 0 0 

SAM 9.3.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošana” projekts 

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas 

īstenošanai Alūksnes novadā” 78 787 61 684 0 

Kohēzijas fonda (turpmāk - KF) projekts “Zaļo un 

dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide 

Alūksnes novadā” 0 150 508 0 

Investīciju projekts “Izglītības un sporta centra 

izveide” 0 949 647 4 824 554 

KOPĀ  1 515 051 1 954 101 6 484 487 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2021. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa Eiropas 

Savienības struktūrfondiem un citiem mērķiem atspoguļots 7. attēlā. 
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7. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2021. gadā saņemto aizdevumu sadalījums pa Eiropas 

Savienības struktūrfondiem un citiem mērķiem 

  

Vislielākais saņemto aizdevumu īpatsvars ir aizdevumam Izglītības un sporta centra 

izveidei Alūksnē, kas ir 48,60% no saņemto aizdevumu kopsummas. Otrie pēc īpatsvara ir 

aizdevumi ES struktūrfondu projektu īstenošanai - kopsummā 42,37% no saņemto aizdevumu 

kopsummas.  

 

2.1.2. Izdevumu daļa 

 

 2021. gada Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālām 

kategorijām tika plānoti 28 740 774 EUR apmērā, faktiski izdevumi izpildīti 21 780 920 EUR 

apmērā jeb 75,78%. Valsts kases aizdevumu pamatsummu atmaksai pārskata gadā izlietoti 

1 678 206 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2021. gada izdevumu izpilde pēc 

funkcionālām kategorijām apkopota 6. tabulā. 

6. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 2021. gada izdevumu izpilde 

pēc funkcionālām kategorijām (euro, % pret plānu)* 

Valdības funkcija 

Plāns  

2021. gadam 

Izpilde uz 

31.12.2021. %  

Vispārējie valdības dienesti 2 222 751 1 898 462 85,41 

Sabiedriskā kārtība un drošība 121 197 90 918 75,02 

Ekonomiskā darbība 2 901 267 1 753 802 60,45 

Vides aizsardzība 326 492 253 042 77,50 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 2 668 624 2 086 529 78,19 

Veselība 103 770 89 568 86,31 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 452 669 1 824 174 74,38 

Izglītība 14 580 545 11 282 675 77,38 

COVID-19 
aizdevumu 

projekti
9,03%

LAT-RUS 
programmas 

projekts
4,87%

KF projekts
7,70%

Augstas 
gatavības 
projekts 

izglītības jomā
48,60%

ERAF projekti
29,80%
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Sociālā aizsardzība 3 363 459 2 501 410 74,37 

Kopā  28 740 774 21 780 580 75,78 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 1 749 983 1 678 206 95,90 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums 2021. gada beigās) 0 6 930 763 

bez 

vērtības 
*2021. gada decembra pārskats par budžeta izpildi 

 

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

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

Pamatbudžeta izdevumu galvenais virziens ir izglītība. Izdevumi izglītībai 2021. gadā 

veidoja 11 282 675 EUR jeb 48,10% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Otrā pēc 

finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 2021. gadā ir sociālā 

aizsardzība, kuras izdevumi bija 2 501 410 EUR jeb 10,66% no pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumiem. Trešā pēc finansējuma lielākā funkcionālā kategorija jeb valdības funkcija 

2021. gadā ir pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kuras izdevumi sasniedza 

2 086 529 EUR jeb 8,89% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 

Iepriekš minēto funkcionālo kategoriju izvirzīšana izdevumu līderos saistīta ar Eiropas 

Savienības un pašvaldības infrastruktūras projektu īstenošanu. Uzskatāmāk pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām un finansēšanas (bez 

līdzekļu atlikuma gada beigās) atspoguļota 8. attēlā. 

 
8. attēls. Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2021. gada izdevumu izpildes struktūra 

pēc funkcionālām kategorijām un finansēšanas, bez līdzekļu atlikuma gada beigās 

 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 2022. gada 

izdevumu plāns ir apkopoti 7. tabulā. 

  

Vispārējie valdības 
dienesti
8,09%

Sabiedriskā kārtība 
un drošība

0,39%

Ekonomiskā 
darbība
7,48%

Vides aizsardzība
1,08%

Pašvaldības 
teritoriju un 

mājokļu 
apsaimniekošana

8,89%

Veselība
0,38%

Atpūta, kultūra un 
reliģija
7,78%

Izglītība

Sociālā aizsardzība
10,66%

Aizdevumu 
pamatsummu 

atmaksa
7,15%
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7. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. un 2021. gada izdevumu 

izpilde un 2022. gada plāns (euro) 

Valdības funkcija 

Budžeta izpilde Plāns 

2022. gadam 2020. gads 2021. gads 

Vispārējie valdības dienesti 1 871 276 1 898 462 2 463 399 

Sabiedriskā kārtība un drošība 95 691 90 918 114 429 

Ekonomiskā darbība 2 069 007 1 753 802 2 536 239 

Vides aizsardzība 38 152 253 042 110 788 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 3 197 467 2 086 529 2 298 185 

Veselība 106 249 89 568 91 217 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 297 671 1 824 174 1 898 804 

Izglītība 8 9810 263 11 282 675 18 140 871 

Sociālā aizsardzība 2 528 860 2 501 141 3 211 559 

KOPĀ 21 184 636 21 780 580 30 865 491 

Aizdevumu pamatsummu atmaksa 2 469 919 1 678 206 1 923 758 

Kases apgrozāmie līdzekļi (naudas līdzekļu 

atlikums perioda beigās) 5 681 322 6 930 763 0 

PAVISAM KOPĀ 29 335 877 30 389 549 32 789 249 

  

 Pēc 7. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā, vērtējot pēc funkcionālajām 

kategorijām un finansēšanas, pieaugums novērojams funkcionālajās kategorijās izglītība, vides 

aizsardzība un vispārējie valdības dienesti, kas skaidrojams ar Eiropas Savienības projektu un 

investīciju projektu īstenošanu un, attiecībā uz vispārējiem valdības dienestiem, ar pašvaldību 

vēlēšanu nodrošināšanu 2021. gadā. 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2021. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 8. tabulā. 

8. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2021. gada izdevumu izpilde pēc 

ekonomiskās klasifikācijas (euro, % pret plānu)  

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

2021. gada 

plāns 

2021. gada 

izpilde 

% pret 

kopsummu 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 20 077 728 16 211 166 80,74 

Atalgojums 9 349 665 8 704 801 93,10 

VSAOI un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 2 447 540 2 232 782 91,23 

Komandējumi 70 358 10 274 14,60 

Pakalpojumi 4 017 879 2 654 638 66,07 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2 576 456 1 504 636 58,40 

Izdevumi periodikas iegādei 17 655 15 704 88,95 
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Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 41 048 31 433 76,58 

Procentu izdevumi 25 000 12 112 48,45 

Subsīdijas un dotācijas 148 351 78 640 53,01 

Sociālie pabalsti 924 363 734 740 79,49 

Pašvaldību budžeta transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti 236 103 172 992 73,27 

Starptautiskā sadarbība 223 310 58 414 26,16 

Pamatkapitāla veidošana 8 663 046 5 569 414 64,29 

KOPĀ  28 740 774 21 780 580 75,78 

   

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2021. gada izdevumu izpildes struktūra pēc 

ekonomiskās klasifikācijas apkopota 9. attēlā. 

 

 
9. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumu pēc 

ekonomiskās klasifikācijas izpildes struktūra 

 

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

pozīcijā “Atalgojums” 39,97% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu īpatsvara 

ir pamatlīdzekļu izveidošana – 25,57% no izdevumu kopsummas.  

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta divu gadu izdevumu izpilde un 2022. gada 

plāns apkopots 9. tabulā. 
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9. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. un 2021. gada izdevumu 

izpilde un 2022. gada plāns (euro) 

Ekonomiskās klasifikācijas koda atšifrējums 

Budžeta izpilde Plāns 

2022. gadam 2020. gads 2021. gads 

Uzturēšanas izdevumi, kopā 15 964 047 16 211 166 18 536 851 

Atalgojums 8 256 325 8 704 801 8 495 221 

VSAOI un sociālā rakstura pabalsti un 

kompensācijas 2 159 149 2 232 782 2 145 963 

Komandējumi 19 466 10 274 44 868 

Pakalpojumi 2 534 695 2 654 638 4 183 007 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 793 168 1 504 636 2 104 567 

Periodikas iegāde 15 325 15 704 16 613 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 37 369 31 433 24 790 

Procentu izdevumi 7 074 12 112 31 525 

Subsīdijas un dotācijas 97 064 78 640 92 143 

Sociālie pabalsti 540 547 734 740 1 004 148 

Pašvaldību budžeta transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti 404 790 172 992 229 110 

Starptautiskā sadarbība 99 075 58 414 164 896 

Pamatkapitāla veidošana 5 220 589 5 569 414 12 328 640 

KOPĀ  21 184 636 21 780 580 30 865 491 

 

 Pēc 9. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, 

kopumā izdevumi ir palielinājušies un to ietekmēja izmaiņas minimālās algas un sociālo 

pabalstu apmērā (palielinājums) un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošana 

2021. gadā, kas pēc ekonomiskās klasifikācijas iekļauta pamatlīdzekļu veidošanā. 

 

2.1.3. Aizņēmumi un galvojumi 

 

2021. gadā Alūksnes novada pašvaldība atmaksājusi aizņēmumu pamatsummas 

1 678 206 EUR apmērā. Aizņēmumu pamatsummu atmaksas salīdzinājums ar iepriekšējo gadu 

un 2022. gadam plānoto atspoguļots 10. attēlā. 
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10. attēls. Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksa 

2020.-2022. gados, euro 

  

2021. gada aizņēmumu pamatsummu atmaksas struktūra pēc finansēšanas avota 

atspoguļota 11. attēlā. 

 
11. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada aizņēmumu atmaksas struktūra pēc 

finansēšanas avota, euro 

 

 Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības apkopotas 10. tabulā. 

10. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2021. gada beigās (euro) 

Mērķis 

A
tm

ak
sa

s 
te

rm
iņ

š 

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Parāds uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

S
am

az
in

āj
u
m

s 
(-

) 

Parāds uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

 

 
Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta (turpmāk – KPFI) 

projekta “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskolā” 

īstenošanai 

2
0
.0

3
.2

0
2
1
 

279 551 7 016 -7 016 0  

EUR 2 469 919

EUR 1 678 206
EUR 1 923 758
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500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000
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saņemot ES 

finansējumu par 
projektu 

īstenošanu; 
11488; 0,68%atmaksa 

saskaņā ar 
noslēgto līgumu 
nosacījumiem; 

1666718; 
99,32%
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SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada Jaunlaicenes 

ciemā” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
4

 

22 807 10 144 -2 536 7 608  

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Alūksnes novada Alsviķu 

pagasta Strautiņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai 

2
2
.1

2
.2

0
2
5
 

74 997 37 500 -7 500 30 000  

ELFLA projekta “Pašvaldības 

autoceļa “Ieviņas-Laimiņas” 

pārbūve” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
1

 
159 423 17 676 -17 676 0  

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
8

 

142 287 56 915 -7 114 49 801  

ERAF projekta “Tranzītceļa 

P43 maršruta rekonstrukcija 

Alūksnes pilsētā” īstenošanai 

2
0
.0

9
.2

0
2
7
 

1 036 858 448 821 -66 492 382 329  

SIA “Ievedne” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
3

 

20 521 6 164 -2 055 4 109  

AS “Simone” pamatkapitāla 

palielināšana KF projekta 

“Katlu māju darbības 

optimizācija un 

energoefektivitātes 

paaugstināšana Alūksnē” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
3
8
 

886 357 638 243 -35 458 602 785  

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnes novada Jaunlaicenes 

ciemā” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
4

 

48 780 19 520 -4 880 14 640  

KPFI projekta “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā” 

īstenošanai 2
0
.0

3
.2

0
2
1
 

173 669 4 363 -4 363 0  
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SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Alūksnes novada Ilzenes 

pagasta Jaunzemu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai 

2
2
.1

2
.2

0
2
5

 

73 920 36 960 -7 392 29 568  

ELFLA projekta “Pašvaldības 

autoceļu “Auseji-Garjuri” un 

“Garjuri-Lašķi” pārbūve 

Jaunalūksnes pagastā, 

Alūksnes novadā” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
1
 

207 763 23 104 -23 104 0  

ELFLA projekta Ilzenes 

pagasta projekta “Sporta, 

interešu izglītības un 

mūžizglītības centra “Dailes” 

rekonstrukcija” pabeigšanai 2
0
.1

2
.2

0
3
0
 

175 013 26 408 -2 644 23 764  

ELFLA projekta “Jaunannas 

pagasta tautas nama II kārtas 

rekonstrukcijas un 

pamatlīdzekļu iegāde” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
8

 

186 649 41 664 -5 208 36 456  

Projekta “Alūksnes Jaunās 

pils pārbūves un restaurācijas 

būvprojekta izstrāde” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
0
 

48 176 0 0 0  

Prioritārā investīciju projekta 

“Alūksnes Pilssalas stadiona 

skrejceļa seguma 

rekonstrukcija” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
7

 

239 705 167 804 -23 972 143 832  

Investīciju projekta “Sporta 

kompleksa stadiona 

būvniecība Alūksnē” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

476 662 95 218 -31 786 63 432  

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšanai 

2
0
.0

6
.2

0
2
7
 

395 881 155 921 -23 996 131 925  

 

Investīciju projekta “Mālupes 

Saieta nama rekonstrukcija 

1. kārta” īstenošanai  2
0
.0

1
.2

0
3
0

 

383 700 120 694 -13 044 107 650  

KPFI projekta “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā” 

īstenošanai 2
0
.0

6
.2

0
2
1
 

237 248 11 924 -11 924 0  
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ERAF projekta 

“Multifunkcionālas servisa 

ēkas izbūve Pilssalā” 

īstenošanai 2
0
.0

6
.2

0
2
9

 

676 060 438 192 -51 552 386 640  

Investīciju projekta “Alūksnes 

pilsētas ielu renovācijas 

pabeigšana” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

390 930 156 327 -19 551 136 776  

ERAF projekta “Tranzīta 

maršruta Pils iela 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

1 193 338 304 416 -101 472 202 944  

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF projekta 

“Alūksnes novada Zeltiņu 

pagasta Zeltiņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai 

2
2
.1

2
.2

0
2
5
 

63 946 31 980 -6 396 25 584  

ELFLA projekta “Alūksnes 

novada pašvaldības Pededzes 

pagasta pārvaldes autoceļa 

“Pļevna-Stuborova” pārbūve” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
1
 

144 053 17 488 -17 488 0  

ERAF projekta 

“Infrastruktūras uzlabošana 

industriālās teritorijas 

attīstībai Alūksnes novada 

Jaunlaicenes ciemā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
6

 

230 338 107 064 -17 844 89 220  

Investīciju projekta “Rīgas 

ielas pārbūve Alūksnes 

pilsētā” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
2
 

94 782 37 920 -18 960 18 960  

ERAF projekta 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgu 

ielu un Brūža ēkas 

rekonstrukcija Alūksnes 

pilsētā” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
4
1
 

1 722 380 1 293 348 -61 588 1 231 760  

 

ELFLA projekta “Pašvaldības 

autoceļa “Rūķīši-Gribažas” 

pārbūves 1. kārta” īstenošanai 

  

2
0
.0

6
.2

0
2
6

 

122 658 7 354 -7 354 0  
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ELFLA projekta Ilzenes 

pagasta “Sporta, interešu 

izglītības un mūžizglītības 

centra “Dailes” 

rekonstrukcijas pabeigšana” 

īstenošanai 

2
0
.1

1
.2

0
2
9

 

182 128 80 924 -8 997 71 927  

KF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojuma attīstība 

Alūksnē, 2. kārta” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
3
2
 

596 468 357 880 -29 823 328 057  

AS “Simone” pamatkapitāla 

palielināšana KF projekta 

“Siltumtrašu rekonstrukcija 

un jaunu siltumtrašu izbūve 

Alūksnē” īstenošanai 2
0
.0

6
.2

0
3
8
 

1 472 005 1 030 374 -58 884 971 490  

SIA “Ievedne” pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Alūksnes novada Jaunannas 

pagasta Jaunannā” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

59 864 17 962 -5 987 11 975  

KPFI projekta “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai 

Alūksnes novada vidusskolā 

un Liepnas vidusskolā” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

636 684 155 872 -38 968 116 904  

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšana ERAF 

projektam “Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta Alsviķu 

ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” īstenošanai 

2
2
.1

2
.2

0
2
5

 

75 000 37 500 -7 500 30 000  

Investīciju projekta “Alūksnes 

novada pašvaldības ceļu 

infrastruktūras (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” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
7
 

321 430 225 008 -32 144 192 864  

ERAF projekta “Alūksnes 

pilsētas rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstība 1. kārta” 

īstenošanai 2
2
.1

2
.2

0
2
5
 

727 970 273 640 -54 728 218 912  
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Valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa investīciju 

projekta “Alūksnes muižas 

parka vēsturisko objektu 

restaurācija un atjaunošana” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
7

 

226 408 174 328 -24 904 149 424  

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta 

(multifunkcionālas komunālās 

mašīnas) iegādei 2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

256 765 146 736 -36 684 110 052  

Alūksnes novada pašvaldības 

investīcija valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklī - 

Alūksnes Pilssalas 

infrastruktūras izbūvei 2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

614 585 484 960 -60 620 424 340  

Projekta “Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

mācību vides uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
3

 

124 494 74 700 -24 900 49 800  

ERAF projekta “Gaismas ceļš 

caur gadsimtiem” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
3
8
 

928 294 763 162 -48 860 714 302  

ERAF projekta 

“Aizsargājamo ainavu 

apvidus “Veclaicene” 

infrastruktūras uzlabošana 

antropogēnās slodzes 

mazināšanai un pieejamības 

nodrošināšanai” īstenošanai 

2
2
.1

2
.2

0
3
6

 

854 697 655 360 -40 960 614 400  

Sociālo iestāžu investīciju 

projekta “Sociālās aprūpes 

centra “Alūksne” filiāles 

“Pīlādži” izveide” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
3
8
 

798 614 716 904 -39 828 677 076  

ELFLA projekta “Pašvaldības 

autoceļa “Bambāļi-Tortūži-

Dēliņkalns” pārbūve un 

“Jaunlaicene-Dauguļi-

Vidzemes šoseja” 1. kārtas 

pārbūve Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā” īstenošanai 

2
0
.0

9
.2

0
2
2

 

165 606 35 126 -20 072 15 054  
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ELFLA projektu “Pašvaldības 

autoceļu “Tomsona 

pagrieziens-Sebežnieki”, 

“Brenci-Sakvārne” un “P41-

Cūku komplekss” pārbūve 

Malienas pagastā, Alūksnes 

novadā”, “Alūksnes novada 

pašvaldības autoceļa 

“Mālupe-Purmala” pārbūve”, 

ELFLA projekta “Pašvaldības 

autoceļa “Dzintari-Cīņa” 

pārbūve Veclaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā”, 

“Pašvaldības autoceļa 

“Indrāni-Blūmji-Gailīši”, 

“Rijukalns- Vengerski” un 

“Ziemeri-Murati” pārbūve 

Ziemera pagastā, Alūksnes 

novadā” īstenošanai 

2
0
.0

6
.2

0
2
7
 

776 424 307 710 -47 340 260 370  

ERAF projekta “Alūksnes 

novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides 

uzlabošana” īstenošanai 

(Alūksnes novada vidusskola) 2
0
.0

3
.2

0
3
4
 

360 215 318 212 -24 016 294 196  

ELFLA projekta “Pašvaldības 

autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-

Nāzupi” pārbūves 1. kārta 

Kalncempju pagastā, 

Alūksnes novadā” īstenošanai 2
0
.0

6
.2

0
2
7
 

124 488 51 896 -7 984 43 912  

ELFLA projekta “Pašvaldības 

autoceļu “Liepiņi-Jaunzemi”, 

“Siveci-Darbnīcas” un 

“Darbnīcas-Līvāni” pārbūve 

Ilzenes pagastā, Alūksnes 

novadā” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
2
 

151 542 39 104 -19 552 19 552  

Izglītības iestādes investīciju 

projekta “Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” ēkas iekšējo 

inženiertīklu pārbūve” 

īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

277 727 222 208 -27 776 194 432  

SIA “RŪPE” pamatkapitāla 

palielināšanai KF projekta 

“Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Alūksnē, III kārta” 

līdzfinansējuma 

nodrošināšanai 

2
0
.1

2
.2

0
3
9
 

910 558 865 032 -45 528 819 504  
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Investīciju projekta “Lietus 

kanalizācijas sistēmas izbūve 

un ielu seguma atjaunošana” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
8

 

177 713 142 176 -17 772 124 404  

Prioritārā investīciju projekta 

“Nekustamā īpašuma iegāde 

Uzvaras ielā 1, Alūksnē, 

Alūksnes novadā” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

130 000 104 000 -13 000 91 000  

Ceļu un to kompleksa 

investīciju projekta 

“Pleskavas ielas pārbūve 

Alūksnē, Alūksnes novadā (2. 

un 3. kārta)” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
8
 

364 855 291 904 -36 488 255 416  

ERAF projekta “Alūksnes 

pilsētas rūpnieciskās apbūves 

teritorijas attīstības 2. kārta” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
4
2

 

2 077 339 1 345 017 -90 320 1 254 697  

ERAF projekta 

“Energoefektivitātes 

uzlabošana Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvajā 

ēkā” īstenošanai 2
0
.1

1
.2

0
4
8
 

2 011 343 1 970 615 -71 771 1 898 844  

Investīciju projekta 

“Pleskavas ielas pārbūve 

Alūksnē, Alūksnes novadā 

(1. kārta)” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
9
 

442 920 398 628 -44 292 354 336  

ELFLA projekta “Alūksnes 

novada pašvaldības autoceļa 

“Mežumuiža-Pakalni- 

Ezīšava-Vecāgas” posma 

“Mežumuiža-Pakalni-

Ezīšava” pārbūve” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
9
 

163 864 29 510 -16 388 13 122  

Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

projekta “630 verstis pilnas 

sajūtām/Sajūtu verstis” 

investīciju daļas īstenošanai. 2
0
.1

2
.2

0
3
0
 

214 788 179 580 -21 469 193 320  

ERAF projekta 

“Energoefektivitātes 

uzlabošana Alūksnes novada 

pašvaldības administratīvajā 

ēkā” īstenošanai 2
2
.1

1
.2

0
4
9

 

340 525 340 525 -11 693 328 832  

ERAF projekta “Alūksnes 

novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides 

izlabošana” īstenošanai 

(Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija) 

2
0
.1

2
.2

0
3
6
 

1 571 003 821 630 0 1 234 996  
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ELFLA projektu Alūksnes 

novada pašvaldības 

koplietošanas meliorācijas 

novadgrāvju atjaunošanai (10 

projekti) 2
0
.1

2
.2

0
3
0

 

264 306 52 952 -26 417 26 535  

ERAF projekta 

“Infrastruktūras risinājumi 

deinstitucionalizācijas 

īstenošanai Alūksnes novadā” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
3
1
 

140 471 78 787 0 140 471  

ERAF projekta 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstība 

Alūksnes pilsētā” īstenošanai 

(tirgus nosacījumi) 2
0
.1

2
.2

0
3
1
 

115 187 56 744 0 113 905  

ERAF projekta 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras attīstība 

Alūksnes pilsētā” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
3
1

 

34 241 16 868 0 16 868  

ERAF projekta “Publiskās 

infrastruktūras uzlabošana 

Alūksnes novadā” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
2
3
 

32 064 32 064 -22 176 9 888  

Investīciju projekta “Baložu 

bulvāra pārbūve Alūksnē, 

Alūksnes novadā” īstenošanai 

2
0
.1

2
.2

0
3
1
 

126 634 38 569 0 126 633  

Investīciju projekta “Autoceļa 

“Mālupe-Priednieki” 

transporta infrastruktūras 

atjaunošana” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
3
1

 

72 572 21 772 0 72 572  

Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

projekta “630 verstis pilnas 

sajūtām/Sajūtu verstis” 

investīciju daļas īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
3
0
 

51 879 10 000 0 51 879  

Projekta “Bezkontakta 

attālinātās pārvaldības 

sistēmas ieviešana” 

īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
2
4
 

53 765 16 130 0 53 765  

KF projekta “Zaļo un dārza 

atkritumu kompostēšanas 

laukuma izveide Alūksnes 

novadā” īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
3
0

 

150 508 0 0 150 508  

Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 

projekta “630 verstis pilnas 

sajūtām/Sajūtu verstis” 

investīciju daļas īstenošanai 2
0
.1

2
.2

0
3
0
 

17 998 0 0 17 998  
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ERAF projekta “Alūksnes 

novada vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides 

uzlabošana” īstenošanai 

(Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija)* 

2
2
.1

2
.2

0
3
6

 

386 018 0 0 50 150  

Investīciju projekta “Izglītības 

un sporta centra izveide 

Alūksnes pilsētā” 

īstenošanai* 2
0
.1

2
.2

0
5
0
 

5 774 201 0 0 949 647  

Kopā x 35 264 612 17 302 217 -1 678 206 17 578 112  

 

* 2021. gada laikā tika saņemti aizņēmumi vai to daļa  

 

Pēc 10. tabulā apkopotajiem datiem var secināt, ka 2021. gadā pilnībā atmaksāti Valsts 

kases aizņēmumi šādu projektu īstenošanai:  

1) KPFI projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā”; 

2) ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas-Laimiņas” pārbūve”; 

3) KPFI projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Ilzenes pamatskolā”; 

4) ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” 

pārbūve Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā”; 

5) projekts “Alūksnes Jaunās pils pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde”; 

6) KPFI projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Mālupes pamatskolā”; 

7) ELFLA projekts “Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes 

autoceļa “Pļevna-Stuborova” pārbūve”; 

8) ELFLA projekts “Pašvaldības autoceļa “Rūķīši-Gribažas” pārbūves 1. kārta”. 

 Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības apkopotas 11. tabulā. 

11. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības galvojumu saistības 2021. gada beigās (euro) 

Mērķis Aizņēmējs 

A
tm

a
k

sa
s 

 

te
rm

iņ
š Galvotā 

aizņēmuma 

līguma 

summa  

Saistības 

2021. 

gada 

sākumā, 

euro 

Saistības 

2021. 

gada 

beigās, 

euro 

Projekta “Mazo katlu māju 

rekonstrukcija” īstenošanai 

SIA 

“Alūksnes 

enerģija” 

2
0
.0

7
.2

0
2
3
. 

213 431 42 695 28 467 

KF projekta “Ūdenssaimniecības 

attīstības attīstība Austrumlatvijas 

upju baseinos” īstenošanai 

SIA “Rūpe” 

2
0
.0

6
.2

0
2
9
. 

479 997 171 275 151 127 
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SIA “Alba 5” ilgtermiņa 

aizņēmums KF projekta 

“Atkritumu apglabāšanas poligona 

“Kaudzītes” infrastruktūras 

attīstība” īstenošanai 

SIA “AP 

Kaudzītes” 

2
4
.0

9
.2

0
2
7
. 

87 073 38 016 32 714 

ERAF projekta “Stacionārās 

veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana SIA “Alūksnes 

slimnīca”, uzlabojot veselības 

aprūpes pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību” īstenošanai 

SIA 

“Alūksnes 

slimnīca” 

2
0
.0

9
.2

0
2
8
. 

1 245 383 464 072 404 192 

ERAF projekta “Alūksnes novada 

Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība”, 

“Alūksnes novada Alsviķu pagasta 

Alsviķu ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”, “Alūksnes novada 

Alsviķu pagasta  Strautiņu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” un 

“Alūksnes novada Ilzenes pagasta 

Jaunzemu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai 

SIA “Rūpe” 

2
0
.0

4
.2

0
2
5
. 

264 000 47 376 36 848 

SIA “Rūpe” projekta “Ūdens 

atdzelžošanas iekārtu iegādei un 

uzstādīšanai” īstenošanai 

SIA “Rūpe” 

3
0
.0

6
.2

0
2
1
. 

40 567 4 203 0 

Projekta “Radioloģijas nodaļas 

iekārtu modernizācija - medicīnas 

iekārtu iegāde un uzstādīšana SIA 

“Alūksnes slimnīca”” īstenošanai 

SIA 

“Alūksnes 

slimnīca” 

2
0
.0

2
.2

0
2
8
. 

297 733 176 838 152 453 

  

 Kopā: 
2 628 184 944 475 805 801 

 

2.1.3. Jaunās politikas iniciatīvas 

 

 2021. gadā Alūksnes novada dome ir uzsākusi jaunās politikas iniciatīvas. Tika pieņemti 

grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Par 

materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”, iekļaujot tajos svētku pabalstu “Zelta kāzu” 

un “Dimanta kāzu” jubilejās, pabalstu politiski represētām personām un sakārtojot 

Ziemassvētku pabalstu saldumu paciņas veidā piešķiršanu pirmsskolas vecuma bērniem un 

bērniem ar invaliditāti. 

 

2.1.4. 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 
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mērķprogrammu 2018.-2022. gadam”, piecu gadu laikā Alūksnes novada pagastu teritoriālo 

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

Finansējuma sadalījums pa pagastiem un gadiem apkopots 12. tabulā. 

12. tabula 

Finansējuma nodrošinājums Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai 2018.-2022. gados (euro) 

A
d

m
in

is
tr

a
tī

v
ā
 

te
ri

to
ri

ja
 

P
ie

šķ
ir

ta
is

 v
a

i 

p
lā

n
o
ta

is
 f

in
a
n

sē
ju

m
s 

p
ro

g
ra

m
m

a
s 

p
er

io
d

ā
 

P
ā
rc

el
ts

 n
o
 

ie
p

ri
ek

šē
jā

 p
er

io
d

a
*

 

2
0
1
8
. 
g
a
d

s 

2
0
1
9
. 
g
a
d

ā
 n

o
 

ie
p

ri
ek

šē
jā

 p
er

io
d

a
 

lī
d

ze
k

ļi
em

 

2
0
2
0
. 
g
a
d

s 

2
0
2
1
. 
g
a
d

s 

2
0
2
2
. 
g
a
d

s 

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

Izmantots 

(plānots 

izmantot 

2022. gadā) 600 000 28 671 98 383 58 500 216 618 87 656 138 843 

tajā skaitā:        

Alsviķu 

pagasts 40 000 20273 20 000 0 0 20 000 0 

Annas 

pagasts 40 000 0 0 0 34 000 6 000 0 

Ilzenes 

pagasts 40 000 0 18 500 0 21 500 0 0 

Jaunalūksnes 

pagasts 40 000 0 0 0 0 0 40 000 

Jaunannas 

pagasts 40 000 0 0 0 40 000 0 0 

Jaunlaicenes 

pagasts 40 000 0 0 40 000 0 0 0 

Kalncempju 

pagasts 40 000 0 32 912 0 7 088 0 0 

Liepnas  

pagasts 40 000 0 0 8 254 11 350 17 985 2 411 

Malienas 

pagasts 40 000 0 0 0 0 13 959 26 041 

Mālupes 

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

Mārkalnes 

pagasts 40 000 0 0 0 18 469  21 531 

Pededzes 

pagasts 40 000 8398 16 971 0 16 625 2 613 3791 

Veclaicenes 

pagasts 40 000 0 0 7 832 0 0 32 168 

Zeltiņu 

pagasts 40 000 0 0 0 0 27 099 12 901 
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Ziemera 

pagasts 40 000 0 0 0 40 000 0 0 

     

Mērķprogrammas ietvaros no 2018. gada līdz 2021. gada 31. decembrim īstenoti šādi 

projekti: 

1. Alsviķu pagastā: 

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

Luki” seguma atjaunošana” 20 000 EUR; 

1.2. “Publiskās teritorijas ielu apgaismojuma izbūve ciemā “Aizupītes”, Alsviķu 

pagastā, Alūksnes novadā” 20 000 EUR; 

2. Annas pagastā:  

2.1. “Annas ciema publikās teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana” 34 000 EUR; 

2.2. “Apkures sistēmas uzlabošana Annas kultūras namā” 6 000 EUR; 

3. Ilzenes pagastā: 

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

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

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

21 500 EUR; 

4. Jaunalūksnes pagastā: 2018., 2019., 2020. un 2021. gadā projektu nav; 

5. Jaunannas pagastā: “Asfalta seguma atjaunošana autoceļa “Jaunanna-Eizentāle” 

posmam” 40 000 EUR; 

6.1.Jaunlaicenes pagastā: Jaunlaicenes pagasta prioritāro projektu īstenošanai 

40 000 EUR; 

6. Kalncempju pagastā: 

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

pārbūvei” 32 912 EUR; 

7.2. “Pagasta autoceļu posmu remontdarbi un piekabes iegāde” 7 088 EUR; 

7. Liepnas pagastā:  

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

uzlabošana” līdzfinansēšanai (projektēšanai, būvdarbu avansam) 8 254 EUR; 

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

uzlabošana” līdzfinansēšanai (būvdarbiem) 11 350 EUR; 

8.3. “Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas teritorijas labiekārtošana” 

16 205 EUR; 

8.4. “Vieglās automašīnas piekabes ar tentu iegāde” 1 780 EUR; 

8. Malienas pagastā: “Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” 

teritorijas labiekārtošana” 13 959 EUR; 

9. Mālupes pagastā: 

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

10.2. “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” līdzfinansēšanai 

(projektēšanai) 2 414 EUR; 

10.3. “Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” līdzfinansēšanai 

(izbūvei) 27 586 EUR; 

10. Mārkalnes pagastā: “Līdzfinansējums “Pašvaldības autoceļa “Mežumuiža-Pakalni-

Ezīšava-Vecagas” posma “Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava” pārbūve” 18 469 EUR 

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

2020. gadā); 

11. Pededzes pagastā:  

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

ziemeļu sienas logu nomaiņa” 16 971 EUR; 

12.2. “Pededzes tautas nama lielās zāles grīdas seguma nomaiņa” 16 625 EUR; 
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12.3. “Pededzes tautas nama lielās zāles sienu krāsošana” 2 613 EUR; 

12. Veclaicenes pagastā: projektam “Apkures sistēmas pilnveidošana ēkā “Vaiņagos”, 

Kornetos, Veclaicenes pagastā” (daļējais finansējums) 7 832 EUR; 

13. Zeltiņu pagastā:  

14.1. “Autoceļa Krastiņi-Krūmiņi atjaunošana” 24 655 EUR; 

14.2. “Ģimenes ārsta prakses pieejamības nodrošināšana” 2 444 EUR; 

14. Ziemera pagastā: “Ziemeru pamatskolas sporta laukuma pārbūve” (daļējais 

finansējums) 40 000 EUR. 

 

2.1.5. COVID-19 izplatības ierobežošanas finansējums 

 

 2021. gadā notika cīņa ar pandēmiju, ko izraisīja COVID-19 vīrusa izplatība visā 

pasaulē. Lai nodrošinātu COVID-19 izplatīšanas ierobežošanas pasākumu īstenošanu, 

Alūksnes novada pašvaldības dome lēma par līdzekļu piešķiršanu dezinfekcijas līdzekļu 

iegādei, masku un aizsargtērpu iegādei, degvielas iegādei, produktu piegādei karantīnā 

(pašizolācijā) esošiem iedzīvotājiem (pēc pieprasījuma) un pārtikas produktu paku piegādei 

Alūksnes novada pagastu administratīvajā teritorijā izglītojamajiem, kam tika noteikta 

attālināta apmācība. 

Finansējums dezinfekcijas līdzekļu iegādei, masku un aizsargtērpu iegādei, transporta 

pakalpojumiem inficēto personu transportēšanai no ārstniecības iestādes līdz dzīvesvietai, 

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

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

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

uzskaites dimensijas kodā. Savukārt, finansējums pārtikas paku nodrošināšanai uzskaitīts 

konkrētās izglītības iestādes uzskaites dimensijas kodā. 

Gada laikā Ministru kabinets ar atsevišķiem rīkojumiem piešķīra valsts finansējumu 

piemaksu nodrošināšanai sociālās aprūpes centru darbiniekiem, pedagogiem, auklēm un 

skolotāju palīgiem, interneta pieslēguma nodrošināšanai izglītības iestādēs, interneta 

pakalpojuma izdevumu segšanai trīs mēnešu periodā u.c. 

 13. tabula 

Ar COVID-19 izplatīšanas ierobežojumu saistīto izdevumu izpilde (euro) 
Nr.p.k. Pozīcija  2021. gada 

plāns 

Izpilde uz 

31.12.2021. 

% 

1. Dezinfekcijas līdzekļu iegāde, masku un 

aizsargtērpu iegāde, degvielas iegāde produktu 

piegādei karantīnā (pašizolācijā) esošiem 

iedzīvotājiem (pēc pieprasījuma) un pārtikas 

produktu paku (izglītojamajiem) piegāde Alūksnes 

novada pagastu administratīvajā teritorijā, tajā 

skaitā 

41 857 26 406 63,09 

1.1. Valsts finansējums 6 059 6 765 111,65 

1.2. Pašvaldības finansējums 35 798 19 641 54,87 

2. Pārtikas paku nodrošināšanai 2021. gadā 142 000 142 000 100,00 

3. Piemaksa pašvaldību speciālo izglītības iestāžu un 

pirmsskolu pedagogiem, auklēm un skolotāju 

palīgiem, kuri strādā klātienē COVID-19 

pandēmijas laikā */** 

39 040 38 187 97,81 

4. Piemaksa profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

pedagogiem par papildu slodzi un palielināto 

darba apjomu obligātā mācību satura apguvei 

COVID-19 pandēmijas laikā*/** 

15 181 15 069 99,26 
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5. Individuālo konsultāciju apmaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un 

atbalsta personālam, kas sagatavo izglītojamos 

valsts pārbaudes darbiem COVID-19 pandēmijas 

laikā*/** 

103 166 29 424 28,52 

6. Piemaksa par loģistikas un darba organizācijas 

procesa nodrošināšanu izglītības iestādē*/** 

17 581 17 569 99,93 

7. Samaksa par interneta pakalpojuma nodrošināšanu 

pašvaldību dibinātajām vispārējās izglītības 

iestādēm par laika periodu 01.04.2021.-

30.06.2021.* 

2 575 2 575 100,00 

8. Pašvaldības finansējums Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēm vidējās izpeļņas, 

ko ietekmēja 2020. un 2021.gada valsts budžeta 

finansētas piemaksas, kompensēšanai 

28 166 28 166 100,00 

9. Finansējums interneta nodrošinājuma uzlabošanai 

pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm 

2021. gadā (Alūksnes novada vidusskola) (saskaņā 

ar Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra sēdē 

pieņemtā informatīvā ziņojuma “Par pasākumiem 

Covid -19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas 

atlabšanai 2020. un 2021.gadam” (protokols 

Nr.51, 55.§, 2.punkts) 1.pielikumā atbalstīto 

pasākumu “Platjoslu infrastruktūras (broadband) 

“vidējā jūdze”, internets skolām, mācību satura 

digitalizācija”), tajā skaitā: 

15 518 15 517 99,99 

9.1. Valsts finansējums 5 175 5 175 100,00 

9.2. Pašvaldības finansējums 10 343  10 342  99,99 

10. Piemaksa sociālās aprūpes centru personālām, kas 

iesaistīts Covid-19 inficēti personu aprūpē, tajā 

skaitā 

32 009 7 608 23,77 

10.1. Valsts finansējums 16 004 3 984 24,89 

10.2. Pašvaldības finansējums 16 005 3 624 22,64 

Kopā 437 093 322 521 73,79 

*Valsts finansējums 

** Neizlietots finansējums atskaitīts valsts budžetam 

 

Ar COVID-19 izplatīšanas ierobežojumu saistīto izdevumu struktūra atspoguļota 

12. attēlā. 
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12. attēls. Ar COVID-19 izplatīšanas ierobežojumu 2021. gadā saistīto izdevumu struktūra 

 

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

ir pārtikas paku nodrošinājumam izglītojamajiem 44,03% no COVID-19 izplatīšanas 

ierobežošanas izdevumu kopsummas. Otrajā vietā pēc izdevumu īpatsvara ir izdevumi 

atalgojumam (dažādām piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā) un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām kopā – 42,17% no COVID-19 izplatīšanas 

ierobežošanas izdevumu kopsummas.  

 

2.2. Ziedojumi un dāvinājumi 
 

2.2.3. Ieņēmumu daļa 

 

2021. gadā Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi tika 

plānoti 1 837 EUR apmērā, faktiskie ieņēmumi izpildīti 1 836 EUR jeb 99,95%. Plānoto 

izdevumu segšanai novirzīts līdzekļu atlikums 2021. gada sākumā 14 846 EUR apmērā. 

14. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu 

izpilde (euro, % pret plānu) 

Rādītāju nosaukums 

Plāns 

2021. gadam 

Izpilde 

31.12.2021. 

% 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 0 0 0,00 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 1 837 1 836 99,95 

Kopā kārtējā gada ieņēmumi 1 837 1 836 99,95 

 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 14 846 14 846 100,00 

Pavisam kopā 16 683 16 682 99,99 

 

 Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu 

struktūra atspoguļota 13. attēlā. 

Transporta 
pakalpojumi

0,03%
Atalgojums

34,15%

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

obligātās iemaksas
8,02%

Inventārs
0,20%

Informācijas tehnoloģijas 
(internets)

5,61%

Degviela
0,02%

Dezinfekcijas 
līdzekļi, 

aizsargmaskas
7,88%

Pārtikas pakas 
izglītojamajiem

44,03%

Citi izdevumi, kopā
0,06%
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13. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu 

struktūra 

  

 Pēc 13. attēlā atspoguļotajiem datiem var secināt, ka 2021. gadā ziedotāji bija tikai 

fiziskās personas, kuru ziedojumu īpatsvars veido 11,01% no ziedojumiem.  

Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu divu gadu ieņēmumu izpilde 

un 2022. gada ieņēmumu plāns apkopots 15. tabulā. 

 

15. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu  

2020. un 2021. gada ieņēmumu izpilde un 2022. gada ieņēmumu plāns (euro) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2022. gadam 2020. gads 2021. gads 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 400 0 0 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 1 571 1 836 0 

Kopā  1 971 1 836 0 

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām 23 173 14 846 13 693 

Pavisam kopā 25 144 16 682 13 693 

 

2.2.1. Izdevumu daļa 

  

 2021. gadā saņemtie ziedojumi tika izlietoti atbilstoši ziedojuma mērķiem un sagrupēti 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada ziedojumu un 

dāvinājumu izdevumu izpildes struktūra atspoguļota 14. attēlā. 

Juridisku personu 
ziedojumi un 

dāvinājumi 0,00%

Fizisko personu 
ziedojumi un 
dāvinājumi

11,01%

Līdzekļu atlikums 
gada sākumā

88,99%
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14. attēls. Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada ziedojumu un dāvinājumu izdevumu 

izpildes pēc funkcionālajām kategorijām struktūra 

 

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

teritoriju apsaimniekošanai (Alūksnes Lielo kapu teritorijas apsaimniekošana, bankas 

pakalpojumi par konta apkalpošanu) – 52,11%. 

Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu divu gadu izdevumu izpilde un 

2022. gada izdevumu plāns pēc funkcionālām kategorijām apkopots 16. tabulā. 

15. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu  

2020. un 2021. gada izdevumu izpilde un 2022. gada izdevumu plāns (euro) 

Funkcionālā kategorija 

Budžeta izpilde Plāns 

2022. gadam 2020. gads 2021. gads 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 9 898 1 558 7 579 

Atpūta, kultūra un reliģija 200 1 231 3 711 

Izglītība 0 0 2 403 

Sociālā aizsardzība 200 200 0 

Kopā  10 298 2 989 13 693 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 14 846 13 693 0 

Pavisam kopā 25 144 16 682 0 

 

  

Teritoriju un 
mājokļu 

apsaimniekošana
52,12%

Atpūta, kultūra un 
reliģija
41,18%

Sociālā aizsardzība
6,69%
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3. PERSONĀLS 
 

Uz 2021. gada 31. decembri kopējais Alūksnes novada pašvaldības iestādēs nodarbināto 

skaits bija 1060 darbinieki, kas ir par septiņiem mazāk nekā gadu iepriekš. 

 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijā no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam 

bija 60 amata vietas, kurās strādāja 47 sievietes un 13 vīrieši. 49 darbiniekiem bija augstākā 

izglītība, tajā skaitā 11 maģistri, 11 darbiniekiem vidējā izglītība. 

 

 
15. attēls. Administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma grupām periodā līdz 

2021. gada 30. jūnijam 

 

Savukārt no 2021. gada 1. jūlija administrācijā ir 59 amata vietas sakarā ar vienas domes 

priekšsēdētāja vietnieka amata vietas likvidēšanu. Nodarbinātas 48 sievietes un 11 vīrieši. 

49 darbiniekiem augstākā izglītība, tajā skaitā 12 maģistri, 10 darbiniekiem vidējā izglītība. 

 

 
16. attēls. Administrācijas darbinieku sadalījums pa vecuma grupām periodā 

no 2021. gada 1. jūlija 
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4. NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI 
 

Pārskata periodā Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība 

saglabājusies aptuveni līdzvērtīgā apmērā kā 2020. gadā, ar nelielu samazinājumu. 2020. gadā 

kopējā pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtība bija 47 808 108 EUR, bet 2021. gadā 

– 47 613 262 EUR. 

17. attēlā attēlots pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtības salīdzinājums 

2021. gadā un iepriekšējos divos gados. 

 

 
17.  attēls.  Pašvaldības nekustamo īpašumu bilances vērtības salīdzinājums 2021. gadā un 

iepriekšējos divos gados (euro) 

 

2021. gadā zemesgrāmatā reģistrēti 55 Alūksnes novada pašvaldības īpašumi, tajā skaitā 

43 zemes un 12 dzīvokļu īpašumi. 

 

Zemes īpašumi: 

 

1) Pilssalas iela, Alūksnē; 

2) Ziemeru iela 8, Alūksnē;  

3) Laurencenes iela 1, Alūksnē; 

4) Ziedu iela 2, Alūksnē; 

5) Peldu iela 15A, Alūksnē; 

6) Peldu iela 15B, Alūksnē; 

7) Pilsētas bulvāris 6A, Alūksnē; 

8) Jaunozolu iela 14, Alūksnē; 

9) Sloku iela 10, Alūksnē; 

10) “Mežvidi”, Alsviķu pagastā; 

11) “Jaunapši”, Alsviķu pagastā; 

12) “Meži”, Alsviķu pagastā; 

13) “Pullans 122”, Alsviķu pagastā; 

14) “Pullans 147B”, Alsviķu pagastā; 

15) “Upmalīši”, Alsviķu pagastā; 

16) “Iras”, Alsviķu pagastā; 

17) “Annas”, Ilzenes pagastā; 

18) “Sivecu lauks”, Ilzenes pagastā; 

19) “Meldri”, Ilzenes pagastā; 

20) “Salas”, Jaunlaicenes pagastā; 

21) “Dienvidi”, Jaunlaicenes pagastā; 

22) “Dienvidi 16”, Jaunlaicenes 

pagastā; 

23) “Uplejas 3”, Jaunannas pagastā; 

SIA "Alūksnes
nami"

turējumā
nodotās ēkas

un būves

Dzīvojamās
ēkas

Nedzīvojamās
ēkas

Transporta
būves

Zeme Inženierbūves
Pārējais

nekustamais
īpašums

2019. gadā 398498 13033 19608933 16897746 4079716 5474718 1306325

2020. gadā 420449 12142 19582061 16355955 4080582 6052657 1304262

2021. gadā 434945 11252 20231939 15067492 4084633 6560769 1222232

0
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20000000
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24) “Mežmalas”, Jaunalūksnes pagastā; 

25) “Rāznas”, Jaunalūksnes pagastā; 

26) “Stiliņi 1”, Jaunalūksnes pagastā; 

27) “Ganība”, Jaunalūksnes pagastā; 

28) “Vējkalni”, Jaunalūksnes pagastā; 

29) “Bērzaine”, Jaunalūksnes pagastā; 

30) “Sulas”, Jaunalūksnes pagastā; 

31) “Robežnieki”, Jaunalūksnes 

pagastā; 

32) “Pīlādzītes”, Jaunalūksnes pagastā; 

33) “Jaunie Stari”, Pededzes pagastā; 

34) “Voguriņš”, Zeltiņu pagastā; 

35) “Nākotnes 2”, Ziemera pagastā; 

36) “Jurīši”, Ziemera pagastā; 

37) “Vaidavkalni”, Ziemera pagastā; 

38) “Vīgriezes”, Ziemera pagastā; 

39) “Jaunbodnieki”, Ziemera pagastā; 

40) “Krastmaļi”, Ziemera pagastā; 

41) “Dzelmes”, Ziemera pagastā; 

42) “Olešķi”, Ziemera pagastā; 

43) “Kaivas”, Ziemera pagastā. 

 

Dzīvokļu īpašumi: 

 

1) Ozolu iela 3-2, Alūksnē; 

2) Pils iela 38-59, Alūksnē; 

3) Apes iela 6-24, Alūksnē; 

4) Ganību iela 1-11, Alūksnē; 

5) “Dārziņi” - 6, Jaunlaicenes pagastā; 

6) “Jaunozoli”- 5, Ilzenes pagastā; 

7) “Jaunozoli”- 6, Ilzenes pagastā; 

8) “Ezermalas”- 11, Mārkalnes 

pagastā; 

9) “Bērzulejas”- 10, Mārkalnes 

pagastā; 

10) “Pīlādži”- 23, Mālupes pagastā; 

11) “Liepna 104”- 6, Liepnas pagastā; 

12) “Smilgas”- 11, Veclaicenes pagastā. 
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5. BŪVNIECĪBA 
 

Alūksnes novada teritorijā 2021. gadā pieņemti 606 lēmumi par būvju būvniecību 

(17. tabula). 

17. tabula. 

Pārskata gadā pieņemtie lēmumi par būvju būvniecību 

Stadija Apliecinājuma kartes un 

Paskaidrojuma raksti 

Būvatļaujas 

Iecere 137 72 

Būvdarbu uzsākšana 120 37 

Būvdarbu pabeigšana 125 29 

 

Tajā skaitā 3 lēmumi pieņemti par vidi degradējošām būvēm, 6 gadījumos būvniecība 

atteikta, 44 lēmumi par izmaiņām būvniecības dokumentos. 

 

 

 
18 attēls. Pārskata gadā izsniegto būvatļauju skaits 

 

2021. gadā ekspluatācijā pieņemti 29 objekti, tajā skaitā: 

1) 2 dzīvojamās ēkas par 23 257,41 EUR;   

2) 4 palīgēkas par 73 200,00 EUR; 

3) 5 publiskas ēkas par 695 740,10 EUR; 

4) 13 inženierbūves par 1 892 757,87 EUR; 

5) 5 ražošanas būves par 3 002 152,59 EUR. 

 

Lielākie 2021. gadā ekspluatācijā pieņemtie objekti: 

 
1) Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, Uzvaras ielā 

1, Alūksnē, Alūksnes novadā, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 

2) Baložu bulvāra pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā, pasūtītājs – Alūksnes novada 

pašvaldība; 

3) Industriālās teritorijas izveides otrā kārta, Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 

4) Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas izveide, “Iztekas”, Alsviķu pagastā, 

Alūksnes novadā, pasūtītājs – Alūksnes novada pašvaldība; 

5) Siltumtrases un siltummezglu izbūve Siguldas, Pumpura un Lāčplēša ielā, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, pasūtītājs – SIA “Alūksnes enerģija”; 
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6) Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve pie Malienas ielas 1, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, pasūtītājs – SIA “Rūpe”; 

7) Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas ielā, posmā no Pils ielas līdz 

Vējakalna ielai, Alūksnē, Alūksnes novadā, pasūtītājs – SIA “Rūpe”; 

8) Valsts nozīmes ūdensnotekas Svarīte atjaunošana Jaunannas un Malienas pagastos, 

Alūksnes novadā, pasūtītājs – VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”; 

9) Meža autoceļš “Micpapi-Rožukalns” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, pasūtītājs 

– AS “Latvijas valsts meži”; 

10) SIA “Alūksnes putnu ferma” vistu kūts pārbūve, “Putni”, Ziemera pagastā, 

Alūksnes novadā, pasūtītājs – juridiska persona; 

11) Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales un 

Vidzemes plānošanas reģionā, objekts “Jaunanna”, posms Alūksne-Anna-Jaunanna, pasūtītājs 

– VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”; 

12) Alūksnes industriālais parks, 1. kārta, Rūpniecības ielā 7, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, pasūtītājs – juridiska persona; 

13) Neapkurināma ražošanas ēka, Rūpniecības ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

pasūtītājs – juridiska persona; 

14) Ražošanas ēkas jaunbūve, “Lācupjos 2”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, 

pasūtītājs – juridiska persona. 
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6. TERITORIJAS PLĀNOŠANA UN ATTĪSTĪBA 
 

6.1. Attīstības plānošanas dokumenti 

 
Saistībā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi Alūksnes novada 

pašvaldība 2021. gadā ir veikusi šādas darbības: 

1) 23.12.2021. pieņemts domes lēmums Nr.392 “Par lokālplānojuma, kas groza 

Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajā 

īpašumā “Putni” (kadastra numurs 3696 008 0051), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, un 

darba uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas apstiprināšanu”; 

2) 23.12.2021. pieņemts domes lēmums Nr.368 “Par Alūksnes novada pašvaldības 

Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidotās (2.0) redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”; 

3) 23.12.2021. pieņemts domes lēmums Nr.367 “Par Alūksnes novada attīstības 

programmas 2022.-2027. gadam 2.0. redakcijas apstiprināšanu”; 

4) 28.10.2021. pieņemts domes lēmums par Alūksnes novada attīstības 

programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai; 

5) 23.09.2021. pieņemts domes lēmums Nr.290 “Par Alūksnes novada Teritorijas 

plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu”; 

6) 27.05.2021. pieņemts domes lēmums Nr.139 “Par Alūksnes novada Teritorijas 

plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Plānošanas dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā 

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

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

 
6.2. Investīcijas teritorijas attīstībā 

 

 Ārvalstu tiešās investīcijas Alūksnes novada uzņēmumu pamatkapitālā 2021. gadā 

sastāda 1 249 121,91 EUR, kas ir par 4,8% vairāk nekā 2020. gadā. Lielākais investīciju apjoms 

uzkrāts no Dānijas Karalistes (50%), Igaunijas Republikas (34%), Ukrainas (8%), Vācijas 

Federatīvās Republikas (5%) un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (1%). 

Saskaņā ar Lursoft statistikas datiem, lielākos ieguldījumus saņēmušās nozares 

(atbilstoši NACE kodam) - graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, 

citi kreditēšanas pakalpojumi, automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība, 

darba apģērbu ražošana, kravu pārvadājumi pa autoceļiem. 

Būvvaldes dati liecina, ka 2021. gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemti 29 

objekti par summu 5 687 108 EUR, t.sk. privātajā sektorā – 6 būves par 84 400 EUR, 

juridiskajām personām – 15 objekti par summu 3 893 327 EUR, bet pašvaldība pārskata gadā 

ekspluatācijā nodevusi 8 objektus par summu 1 709 381 EUR.  

 

 

http://www.aluksne.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis
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19. attēls. Ekspluatācijā nodoto būvju vērtības salīdzinājums 2021. gadā un iepriekšējos divos 

gados (euro) 

 

Novada teritorijā infrastruktūras ieguvumi 2021. gadā ir īstenotie projekti - 

uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā, Baložu bulvāra pārbūve 

Alūksnē, autoceļa “Krastiņi-Krūmiņi” atjaunošana Zeltiņu pagastā, Priednieku tilta atjaunošana 

ceļa posmā Mālupe-Priednieki Mālupes pagastā, infrastruktūras risinājumi 

deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā, sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes 

sporta zāles ēkā, “630 verstis pilnas sajūtām / Sajūtu verstis”, atjaunota Alsviķu estrādes deju 

grīda, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas teritorijas labiekārtošana, Malienas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijas labiekārtošana un “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa 

lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās”. 
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7. PROJEKTI 
 

Alūksnē un novadā 
 

“Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā” 

 

Pārskata gadā pašvaldība uzsāka īstenot projektu “Izglītības un sporta centra izveide 

Alūksnes pilsētā”. To pašvaldība īsteno kā augstas gatavības projektu ar atbalstu no VARAM 

un IZM. 

Investīciju projekta mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu un piemērotu mācību vidi, 

modernizētu veselībai un dzīvībai drošu izglītības iestāžu sporta infrastruktūru ilgtspējīgas un 

kvalitatīvas izglītības iegūšanai. 

Tā ietvaros paredzēta izglītības un sporta centra izbūve, ieskaitot tā funkcionēšanai 

nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, Darba ielas turpinājuma izbūve, kā arī esošā sporta angāra 

nojaukšana. 

Kopējais projekta finansējums ir 10 131 938 EUR. Finansējums sadalās no diviem 

finanšu avotiem: 

1) Investīciju projekta pieteikums VARAM saskaņā ar 2021. gada 13. aprīļa MK 

noteikumiem Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, 

izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” 3 529 412 EUR, no kuriem valsts dotācija 

3 000 000 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 529 412 EUR; 

2) Investīciju projekta pieteikums IZM saskaņā ar 2021. gada 23. aprīļa MK 

noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus 

valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” 6 583 529 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 

5 925 176 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 658 353 EUR. 

Izglītības un sporta centra būvniecībai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 

3 000 000,00 EUR, no kā šogad 50%  un nākamgad – 50%, savukārt pārējais būs pašvaldības 

aizņēmums Valsts kasē. Projekta kopējā summa ir 10 131 938 EUR. 

Darbus objektā veic SIA “MONUM”, projekta autors – SIA “BM-projekts”, 

būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”. 

 

  
20.-21. attēli. Izglītības un sporta centra ēkas pamatos tiek iemūrēta vēsturiskā kapsula 

 

Latvijas valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, topošajā Alūksnes Izglītības un 

sporta centra būvē iemūrēta vēsturiskā kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. 

 

https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/photo-gallery/kapsula/IMG_6143.jpg?bwg=1637560980
https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/photo-gallery/kapsula/IMG_6143.jpg?bwg=1637560980
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22.-23. attēli. Būvdarbu gaita Izglītības un sporta centra būvlaukumā 

 

“Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

 

 
  

2021. gadā turpinājās ERAF projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vides uzlabošana” īstenošana. 

Projekta 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. 

Pārskata gadā turpinājās darbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu 

korpusā. Veikta daļēja aprīkojuma iegāde – mēbelējums klasēm, metodiskajiem centriem un 

plānotajam mācību procesam (dabaszinātņu un ķīmijas apmācībai). 

 

 
24. attēls. Pārskata gadā mainījās ģimnāzijas jaunāko klašu korpusa būvniecība 

 

2021. gada jūlijā pašvaldība pārtrauca ar SIA “BAZALTS” noslēgto līgumu par Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas 7.-9. klašu korpusa 1. kārtas pārbūvi. Līguma 

pārtraukšanas iemesls bija saistību nepildīšana no uzņēmēja puses, kas apdraudēja, padarīja 

neiespējamu līguma izpildi, kā arī uzņēmumam uzsāktais tiesiskās aizsardzības process. 

Lai skolas ēkā uzsāktos remontdarbus pabeigtu, tika izsludināta jauna iepirkuma 

procedūra būvniecības pabeigšanai. Atklātajam konkursam saņemti divi pretendentu 

piedāvājumi un par iepirkuma uzvarētāju atzīta SIA “RERE MEISTARI”, kura piedāvājums ir 

saimnieciski izdevīgākais ar zemāko cenu. 

Pārskata gada novembrī darbi ģimnāzijas jaunāko klašu korpusā atsākās. Saskaņā ar 

noslēgto līgumu par būvniecības pabeigšanu tos veics SIA “RERE MEISTARI”, 

autoruzraudzību nodrošināja SIA “REM PRO”, būvuzraudzību - SIA “Būvuzraugi LV”. 
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Būvniecības pabeigšana ietver līdz šim ēkā veikto būvdarbu izpēti, novērtēšanu un 

būvprojekta izmaiņu vai precizējumu izstrādi, būvdarbu pabeigšanu un to autoruzraudzību. 

Projekta izmaksas: 6 275 391,38 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 

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

finansējums 3 085 686,12 EUR, t.sk. neattiecināmās izmaksas. 

 

“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” 

  

 
 

ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā” 

īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa 

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” trešās kārtas ietvaros. 

Alūksnes novada ekonomiskās aktivitātes sekmēšanas nolūkos turpināta vienas no 

lielākajām rūpnieciskās apbūves zonām sakārtošana, izveidojot industriālo laukumu ar 

nepieciešamajiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem degradētā ražošanas teritorijā Alūksnes 

pilsētā, lai tā būtu pievilcīga uzņēmējdarbības attīstībai un atbilstoša uzņēmēju vajadzībām. 

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

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

 

 
25. attēls. Izbūvētais industriālais laukums Rūpniecības ielā 

 

Sakārtota vēl viena daļa degradētās teritorijas pilsētas rūpnieciskās apbūves zonā 

Rūpniecības ielā un uzņēmēju vajadzībām izveidots industriāls laukums, kas aprīkots ar 

inženierkomunikāciju pieslēguma vietām (ūdenssaimniecības un elektroenerģijas 

infrastruktūra, centralizētās siltumapgādes sistēmas atzars), apgaismojumu, videonovērošanu, 

paceļamu/nolaižamu barjeru pie iebraukšanas, kā arī paredzēta vieta ēkas būvniecībai. 

Šī paša projekta ietvaros uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūra Rūpniecības 

ielā 2A, Alūksnē, kur iespēju pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai ir izmantojuši 

jau tur esošie komersanti. 

Pēc SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat” izstrādātā tehniskā projekta darbus objektā 

veica SIA “8 CBR”. Autoruzraudzību nodrošināja SIA “BM projekts” un SIA “Ekolat”, 

būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi LV”. 
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“Baložu bulvāra pārbūve Alūksnē” 

  

 
 26. attēls. Pēc pārbūves tiek atklāts Baložu bulvāris 

 

Pārskata gadā pabeigta projekta “Baložu bulvāra pārbūve Alūksnes pilsētā” īstenošana. 

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

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

valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā 

ar COVID-19 izplatību”. 

Projektā veikta ielas infrastruktūras pārbūve, kas sevī ietvēra lietus ūdens drenāžas 

būvdarbus, ielu apgaismojuma sakārtošanu, gājēju ietves izbūvi no Parka ielas līdz Pils ielai, 

automašīnu stāvvietas izbūvi. Īstenojot šo projektu, ir uzlabots drošības un braukšanas komforta 

līmenis visiem satiksmes dalībniekiem, sakārtots vēl viens pašvaldības ielu tīkla posms. 

Projekta kopējās izmaksas (ieskaitot projektēšanu, būvdarbus, autoruzraudzību un 

būvuzraudzību) ir 181 810,99 EUR, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 126 634,00 EUR, 

pašvaldības finansējums 55 176,99 EUR. 

Objektā būvdarbus veica SIA “Ceļinieks 2010”, būvniecības gaitu uzraudzīja SIA 

“Būvuzraugi LV”, autoruzraudzību nodrošināja SIA “Projekts EAE”. 

 

“Ventilācijas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolā” 

 

Pārskata periodā uzsākta projekta “Ventilācijas ierīkošana Alūksnes pilsētas 

sākumskolā” īstenošana. Projekts turpinās arī 2022. gadā. 

Projekta mērķis ir skolas iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošana, nodrošinot atbilstību 

normatīvo aktu prasībām pēc skolēnu skaita lielākajā novada skolā. Īstenojot projektu, ēkā būs 

ierīkota centralizētā mehāniskā ventilācija, uzlabojot skolas iekštelpu gaisa kvalitāti. 

Projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus veic SIA “SANART”. 

Projekta izmaksas ir 221 149 EUR, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums 

161 500 EUR un 59 649 EUR pašvaldības līdzfinansējums.  

Šis projekts tiek īstenots atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem 

Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un 

finansējuma piešķiršanas kārtība”. 
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27. attēls. Ventilācijas ierīkošana Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkā skolas iekštelpu gaisa 

kvalitātes uzlabošanai 

 

“Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā” 

 

 

  
28.-29. attēli. Izbūvēts zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukums un iegādāts šķeldotājs 

 

2021. gadā Alūksnes novada pašvaldība uzsāka un pabeidza īstenot KF projektu  “Zaļo 

un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā”. 

Projekta rezultātā izveidots un nodots ekspluatācijā bioloģiski noārdāmo dārzu un parku 

atkritumu kompostēšanas laukums 3000 m2 platībā ar ūdens necaurlaidīgu segumu, kurā 

plānots novietot pārstrādei aptuveni 590 t zaļo un dārza atkritumu gadā. Iegādāts jauns 

šķeldotājs zaru koksnes sasmalcināšanai. 

Projekta kopējās izmaksas ir 216 262,68 EUR, tajā skaitā KF līdzfinansējums 75 

691,94 EUR. 

 

“Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas ieviešana” 

  

Pārskata gadā pabeigta projekta “Bezkontakta, attālinātās pārvaldības sistēmas 

ieviešana” īstenošana.  

 Tā mērķis - ieviest jaunu bezkontakta pašvaldības pakalpojumu – energomonitoringa 

sistēmu ar attālinātu datu nolasīšanu, tādējādi mazinot darbinieku došanos uz objektiem, radot 

iespēju sekot enerģijas patēriņam un iekštelpu klimatam ēkās attālināti, nodrošinot iespējami 

racionālu enerģijas patēriņu pašvaldības infrastruktūras objektos. 

Projekta ietvaros ieviesta bezkontakta energomonitoringa sistēma 30 pašvaldības 

enerģētiski ietilpīgākajās ēkās novadā. Sistēma sastāv no ēkās uzstādītiem enerģijas patēriņa 

https://aluksne.lv/wp-content/uploads/2021/05/IMG_7316.jpg
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skaitītājiem un digitālas platformas, kurā var attālināti sekot, apkopot un analizēt iekštelpu 

mikroklimatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, sistēmu ieviesa SIA “Alūksnes enerģija”. 

Šis Alūksnes novada pašvaldības projekts atbalstīts Ministru kabineta 2020. gada 

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

aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

COVID -19 izplatību”, kas pašvaldībai deva iespēju saņemt valsts budžeta aizdevumu attālināto 

pakalpojumu ieviešanai. Projekta kopējās izmaksas – 71 686,21 EUR. 

 

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un 

uzlabošana” 

 

 
 

2021. gadā uzsākta projekta LVAF “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” 

tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana” īstenošana, kas turpinās arī 2022. gadā. 

Projekta mērķis - veikt esošā tūrisma infrastruktūras tīkla atjaunošanu un uzlabošanu 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, labiekārtojot četru ezeru krastu infrastruktūru. 

Galvenie sasniedzamie rezultāti: laipas izbūve Dzērves un Eniķa ezeru krastā, 

apmeklētāju skaitītāja uzstādīšana pie Dzērves ezera laipas, niedru pļaušana Dzērves un Ilgāja 

ezeros, Dzērves, Palpiera un Ilgāja ezeru krastu nostiprināšana. 

Projekts tiek realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīniju “Daba un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes 2.3. “Tūrisma infrastruktūras 

uzlabošana ĪADT” ietvaros. 

Kopējās projekta izmaksas – 31 834,49 EUR, tai skaitā LVAF finansējums 

28 651,04 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 3 183,45 EUR. 

 

 
30. attēls. Laipas izbūve Dzērves ezerā 
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“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of 

Feelings” 

 

 
Pārskata periodā noslēdzies pārrobežu sadarbības projekts “630 verstis pilnas sajūtām/ 

Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings”. Projektu īstenoja Alūksnes 

novada pašvaldība kopā ar Latvijas Piļu un muižu asociāciju, Pavlovskas un Izborskas 

muzejiem. 

 

  
 31.-32. attēli. Projekta ietvaros Alūksnes pilsētas svētku laikā notika pasākums “Sajūtu 

ceļojums “Daba runā uz cilvēku”” 

 

Šī pārrobežu projekta mērķis bija radīt jaunu tūrisma piedāvājumu no Krāslavas līdz 

Alūksnei Latvijā, kas tālāk turpinās līdz Pavlovskai, piedāvājot izbaudīt 630 sajūtu pilnas 

verstis. 

Projekta laikā radīts jauns tūrisma maršruts. Alūksnē atsegti Jaunās pils Klavieru un 

Ērģeļu istabu sienu un griestu gleznojumi, atgriezts šīm telpām to senatnīgais veidols, restaurēts 

19. gadsimta flīģelis, izveidots tūrisma piedāvājumu – trošu nobrauciens pār Alūksnes ezeru. 

Pārskata gadā notika pasākums “Sajūtu ceļojums “Daba runā uz cilvēku”” Alūksnes muižas 

parkā, pilsētā uzstādīts digitāls āra stends tūrisma informācijas ieguvei. 

 

  
33.-34. attēli. Atjaunotās Alūksnes Jaunās pils telpas – Klavieru un Ērģeļu istaba 
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“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: 

Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”) 

 

  

 

Pārskata gadā noslēdzies Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas 

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

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

Projekta galvenais sadarbības partneris bija Altenas pilsēta, Vācijā. 

Projekta mērķis bija pieredzes pārnese, gūstot labo praksi no Altenas un pielāgojot savā 

situācijā katrā no projekta dalībpašvaldībām. 

Alūksnes novada pašvaldība, iesaistoties projektā, izvirzīja vairākus mērķus, tostarp 

aktivizēt mazo uzņēmējdarbību un aizpildīt tukšās telpas pilsētā ar POP-UP metodes palīdzību. 

Trīs gadu laikā projektam izdevies piesaistīt 15 partnerus no visdažādākajām nozarēm – 

skaistumkopšanas, viesmīlības, amatniecības un pakalpojumu nozares. 

 

  
35.-36. attēli. Jūnijā notika projekta noslēguma pasākums “POP-UP pastaiga” 

 

“Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” 

 

 
 

Pašvaldība pārskata periodā turpinājusi īstenot ERAF projektu “Infrastruktūras 

risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” 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. 

Galvenās projekta darbības mērķa sasniegšanai: 

1) Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Uzvaras ielā 1, Alūksnē 

– pārskata gadā noslēgušies ēkas pārbūves darbi un jaunais centrs sācis darbību. Ēkā izvietota 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, darbojas dienas aprūpes centrs un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes 

centrs “Saules stars” un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

http://aluksne.lv/wp-content/uploads/2019/02/URBACT-logo.png
http://aluksne.lv/wp-content/uploads/2019/02/Re-GrowCity-logo.jpg
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2) Grupu dzīvokļu izveide moduļu mājā, kuras būvniecība paredzēta Kārklu ielā 5, 

Alūksnē, izveidojot grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Pārskata gada septembrī Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu no šīs ēkas būvniecības 

atteikties, vienlaikus pakalpojuma pieejamību saglabājot. 

Projekta kopējās izmaksas ir 874 700,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 536 219,10 

EUR un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 28 388,06 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

221 292,84 EUR un neattiecināmās izmaksas 88 800,00 EUR. 

 

 
37. attēls. Pārskata gadā darbu sācis daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 

Uzvaras ielā 1, Alūksnē 

 

“Vidi degradējošo būvju nojaukšana Alūksnes muižas parkā” 

 

Alūksnes muižas parka teritorijā, Ojāra Vācieša ielas malā, nojauktas vidi degradējošās 

būves, tai skaitā nepabeigtā būve, tautā saukta par Lujāna drupām. Pēc ēku nojaukšanas 

teritorijā uzvesta un izlīdzināta augsne. 

Darbi veikti saskaņā ar SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca” sagatavoto tehnisko 

dokumentāciju, kas paredz pilsētas centrā esošās muižas parka vēsturiskās ieejas daļas 

atjaunošanu un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu vairākās kārtās. Lai nākotnē šos darbus 

varētu būt iespējams veikt, primāri bija nepieciešams nojaukt vidi degradējošās būves. 

Kopējās darbu izmaksas ir 85 725,62 EUR.  

 

  
38.-39. attēli. Pārvērtības pēc vidi degradējošo būvju nojaukšanas 

 

“Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcija “Marienburgas Astotais brālis”” 

 

Atjaunotajā Dienvidu tornī pārskata gadā izveidota ekspozīcija “Marienburgas Astotais 

brālis” - muzikāla teiksma, kas stāsta mīlestības caurvītu stāstu par Marienburgas pils dzīvi 

gadu simtos un tās traģiskajām beigām, pārvēršoties drupās. Apmeklētājs ar skaņu un 

dziedājuma palīdzību tiek virzīts no pirmā līdz trešajam torņa stāvam, muzikālā teiksma atklājas 
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kā vairāku slāņu skaņas glezna, kurā slāni pa slānim, pārvietojoties pa stāviem, apmeklētājs ar 

savas iztēles palīdzību uztver mūzikas, fona skaņu un trokšņu, kā arī balsu radīto muzikālo 

stāstu par pils vēsturi. 

Ekspozīcijas izstrādes izmaksas ir 177 150 EUR. 

 

  
40.-41. attēli. Ekspozīcijas telpas atjaunotajā Dienvidu tornī 

 

“Alūksnes pilsdrupu kases namiņš” 

 

Alūksnes viduslaiku pils teritorijā izveidots kases namiņš, kas ir nepieciešamā 

infrastruktūra jaunās Dienvidu torņa ekspozīcijas darbības nodrošināšanai. Kopējās darbu 

izmaksas ir 235 282,58 EUR. 

 

“Vidzeme iekļauj” 

 

 
 

Pārskata periodā Alūksnes novada pašvaldība turpinājusi dalību VPR īstenotajā projektā 

“Vidzeme iekļauj”. Tā mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Projekta kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) 

līdzfinansē ESF. 

Pārskata periodā notikusi pirmā projekta vadības grupas tikšanās, kurā pārstāvētas 

pašvaldības, kas īsteno deinstitucionalizācijas procesu ar mērķi nodrošināt sabiedrībā balstītus 

sociālos pakalpojumus. Vadības grupā ir arī Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis. 

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nodibinājumu “Latvijas Bērnu atbalsta 

fonds” īstenojis trīs vasaras nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu 

ģimenēm. 

Informējot ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem par projekta 

“Vidzeme iekļauj” gaitu, organizēta tiešsaistes saruna “Pēcpusdienas saruna par 

deinstitucionalizāciju”. 
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“Dzīvo vesels Alūksnes novadā” 

 

 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība turpināja īstenot ESF atbalstīto projektu 

“Dzīvo vesels Alūksnes novadā”. 

Iedzīvotājiem bija iespēja iesaistīties dažādās vingrošanas nodarbībās, kas norisinājās, 

ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai. Projekta ietvaros notika arī skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks” 

Zeltiņos. 

  

 
42. attēls. Projekta ietvaros notika skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks” Zeltiņu pagastā 

 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

 

  
  

  
43.-44. attēli. Alūksnes novada skolēni iesaistīti dažādās projekta aktivitātēs 

 

Pārskata periodā Alūksnes novada pašvaldība turpinājusi īstenot ESF projektu “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.  

Bejas pamatskolā nodibinājums “Bejas skolas attīstības fonds” turpinājis realizēt  

jauniešu iniciatīvu projekta “Izaicini sevi, piedalies un radi” aktivitātes. Organizētas 

pašdisciplīnas treniņa nodarbības, grupas saliedēšanas aktivitātes, sakopšanas talka 

inženierzinātņu doktora, fotogrammetrijas un ģeodēzijas profesora Alvila  Buholca mājvietā 

“Asteri”. 

https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2020/03/PUMPURS_projektam-scaled.jpg
https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2018/03/index.png
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Malienas pamatskolā īstenotas projekta “PuMPuRS” aktivitātes - 2020./2021. mācību 

gadā 11 skolēni saņēma individuālās konsultācijas, bet 2021./2022. mācību gadā tās ir iespēja 

saņemt 5 skolēniem. 

Aprīlī pašvaldība aicināja biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, 

iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas 

mazināšanai, izglītojamo motivācijas palielināšanai. 

Alūksnes novada vidusskolā 2021. gada vasarā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” 

organizētais izzinošs un personības izaugsmi veicinošs projekts “I.am.I” (Es esmu es, esmu daļa 

no pasaules). Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz skolēnu personības izaugsmi, motivāciju, 

savu spēju attīstīšanu, iejušanos jaunā kolektīvā un pārliecību par saviem talantiem. Projekta 

uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu 

līdzdalību sabiedrības procesos. 

 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

  

 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība turpināja piedalīties ESF projektā “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs. 

2021./2022. mācību gadā projektā darbību turpina 4 izmēģinājumskolas un 2 pedagogi 

karjeras konsultanti - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola, 

Strautiņu pamatskola un Ziemeru pamatskola. Projekta atbalstāmā mērķgrupa ir 7.-12. klašu 

skolēni. 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022. mācību gadā ir:  

1) individuālās un grupu konsultācijas; 

2) karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; 

3) profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana; 

4) darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju 

veicināšanai. 

  

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

 

 
 

ESF projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas 

balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, 

tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

Projektā iesaistījušās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada 

vidusskola, Alūksnes pilsētas sākumskola un Strautiņu pamatskola. Attālināto mācību laikā 

papildu nodarbības izglītojamiem īstenoja arī Bejas, Pededzes, Malienas un Jaunannas Mūzikas 

un mākslas pamatskolas.  

2020./2021. mācību gadā pedagogi vadījuši  2835 papildu nodarbības individualizētas 

mācību atbalstam pēc stundām, praktiskās nodarbības, individuālās konsultācijas, kā arī tikušas 

organizētas divas mācību vizītes. 2021./2022. mācību gadā notikušas attiecīgi 2197 papildu 

nodarbības. 
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Programma “Latvijas skolas soma” 

  

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju skolēniem iepazīt 

Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, 

arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un 

grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. 

 Programmā iesaistījušās visas novada pamata un vidējās izglītības iestādes. 2021. gadā, 

piedaloties projekta aktivitātēs, izlietoti 19 558,78 EUR. 

 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

 

 
  

2021. gadā Alūksnes novada pašvaldība turpinājusi dalību VIAA projektā “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko tā īsteno sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, 

izglītības iestādēm un NVA. 

Tā mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus 

novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu 

strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. 

Pārskata periodā Alūksnes novada iedzīvotājiem ir bijusi iespēja pieteikties mācībām 

pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās. 

 

Alsviķu pagastā 
 

“Publiskās teritorijas ielu apgaismojuma izbūve ciemā “Aizupītes” Alsviķu pagastā, 

Alūksnes novadā” 

 

Projekta mērķis – izbūvēt publiskās teritorijas ielu apgaismojumu ciemā “Aizupītes”, 

lai nodrošinātu ielu apgaismojumu tur dzīvojošiem iedzīvotājiem. 

Projektu realizēja Alsviķu pagasta pārvalde un PA “SPODRA”. Rezultātā uzstādīti 11 

jauni publiskā apgaismojuma balsti ciemā “Aizupītes” par 20 340,96 EUR no Alsviķu pagasta 

pārvaldes budžeta, tai skaitā 17 066,01 EUR no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2018.-2022. gadam 

līdzekļiem Alsviķu pagastam.   

Savukārt Ziemeru ielā, Alūksnē, pa kuru iedzīvotāji nokļūst uz ciemu “Aizupītes”, 

uzstādīti  3 jauni publiskā apgaismojuma balsti par 5 547,54 EUR no PA “SPODRA”  budžeta 

līdzekļiem. 

 

“Alsviķu vasaras brīvdabas estrādes deju grīdas remonts” 

 

Projekta mērķis – veikt Alsviķu vasaras brīvdabas estrādes deju grīdas remontu, lai 

vasaras laikā varētu iedzīvotājiem piedāvāt kultūras pasākumus. 

Veikts estrādes grīdas remonts ar kokmateriālu. Tādejādi nodrošināta iespēja vasarā 

ārtelpās rīkot pasākumus iedzīvotājiem. 

Projektu realizēja Alsviķu pagasta pārvalde no budžeta līdzekļiem par 24 080,48 EUR, 

tai skaitā 2933,99 EUR no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2018.-2022. gadam līdzekļiem Alsviķu pagastam. 

https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2018/03/pieauguso_izglitibas_projekts.png
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45. attēls. Alsviķu brīvdabas estrāde pēc grīdas remonta 

 

“Ģimeņu atpūtas vietas Alsviķos pilnveidošana ar aprīkojumu” 

 

Projekta mērķis –  pilnveidot ģimeņu atpūtas vietu Alsviķos ar aprīkojumu, lai 

paplašinātu fizisko un atpūtas aktivitāšu iespējas Alsviķu pagasta iedzīvotājiem.  

Atpūtas vieta papildināta ar šūpolēm, karuseli, diviem atpūtas soliem un urnu 

atkritumiem. 

Projektu realizēja Alsviķu pagasta pārvalde no budžeta līdzekļiem par 3 331,40 EUR. 

 

Annas pagastā 
 

“Apkures sistēmas uzlabošana Annas kultūras namā” 

 

Projekta laikā izveidota autonoma granulu apkures sistēma Annas kultūras nama ēkā. 

Rezultātā ir nodrošināta vienmērīga, komfortabla temperatūra ēkā, kurā atrodas pašvaldības 

iestādes – kultūras nams un bibliotēka, kā arī optimizētas apkures sistēmas apkalpošanas 

izmaksas. Projektu realizēja Annas pagasta pārvalde. Kopējās tā izmaksas – 11 625,45 EUR, 

no kā 6000 EUR nodrošināti no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 2021. gadam Annas pagastam paredzētajiem 

līdzekļiem, bet 5 625,45 EUR  - no Annas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

 

Ilzenes pagastā 
 

Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai 

 

Lai veiktu drošus skolēnu pārvadājumus, par pašvaldības budžeta līdzekļiem 

29 548,20 EUR apmērā pārskata gadā iegādāts mazlietots astoņvietīgs autobuss FORD 

TRANSIT CUSTOM. 

 
46. attēls. Iegādātais autobuss skolēnu pārvadāšanai 
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Ieguldījumi pašvaldības ēkās 

 

Pēc SKIIM centra “Dailes” tehniskās apsekošanas, ēkas drošībai par budžeta līdzekļiem  

4 548,73 EUR apmērā veikta centra “Dailes” ēku daļas rekonstrukcija, savukārt par 

726,00 EUR apmērā veikta arī ēkas energosertifikācija. 

 

Teritorijas labiekārtošanas projekti 

 

Papildinot un labiekārtojot spēļu un rekreācijas laukumu pie SKIIM centra “Dailes”, 

uzstādīta smilšu kaste un šūpoles par budžeta finanšu līdzekļiem 200,00 EUR apmērā. 

Labiekārtojot atpūtas zonu pie daudzdzīvokļu mājām “Jaunozolos”, par budžeta līdzekļiem 

400,00 EUR uzstādīti divi parka soliņi. 

 

Identitātes stiprināšanas projekti 

 

Lai reprezentētu  pagastu, par pašvaldības budžeta līdzekļiem 600,00 EUR apmērā 

uzausts vimpelis ar Ilzenes pagasta ģerboņa attēlu un uzrakstu ILZENE. Par budžeta finanšu 

līdzekļiem 400,00 EUR apmērā pie pagasta pārvaldes uzstādīts karoga masts ar Alūksnes 

novada karogu. 

 

Jaunalūksnes pagastā 
 

“Bejas brīvdabas estrādes “Dainas” estrādes grīdas atjaunošana” 

 

Pārskata gadā atjaunota Bejas brīvdabas estrādes deju grīda, tam izlietojot 

6 826,76 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Deju grīdas atjaunošana bija noslēdzošais no 

iepriekš uzsāktajiem atpūtas vietas “Dainas” labiekārtošanas darbiem, kuru gaitā izbūvēti arī 

jauni koka soli skatītājiem, nojumes, masīvkoka brusu nožogojums un ugunskura vieta. 

Sakārtotā atpūtas vieta ar tās īpašo atmosfēru tagad ir pilnībā gatava kā kultūras norišu 

sarīkošanai, tā arī ģimeņu vai interešu grupu saietu uzņemšanai.  

 

Jaunannas pagastā 
 

“Pašvaldības autoceļa “Jaunanna-Eizentāle” pārbūve” 

 

Jaunannas pagasta pārvalde projektu īstenojusi par līdzekļiem no pašvaldības 

mērķprogrammas pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai 40 000 EUR apmērā 

un līdzekļiem no pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda 23721,01 EUR. 

Atjaunots asfalta segums un izbūvēts trotuārs. Kopējās darbu izmaksas: 63 721,01 EUR. 

 

“Apgaismojuma ierīkošana Jaunannas tautas nama teritorijā” 

 

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem  6475,65 EUR apmērā pagasta pārvalde īstenojusi 

projektu, kura rezultātā izbūvēti 3 apgaismojuma balsti Jaunannas tautas nama teritorijā. 
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47.-48. attēli. Jaunannas autoceļa pārbūve un apgaismojuma ierīkošana 

 

Jaunlaicenes pagastā 
 

“Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas parkā” un “Pils 

dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā” 

 

 
 

  
49.-50. attēli. Jaunlaicenes muižas parkā uzsākta divu projektu īstenošana 

 

Pārskata gadā sākta divu LVAF atbalstīto projektu īstenošana. Galvenās aktivitātes 

ietver koku stāvokļa uzlabošanu un saglabāšanu, vienlaicīgi labvēlīgu aizsardzības stāvokļa 

nodrošināšanu retajām sugām un dzīvotnēm, vēsturiskās ainavas atjaunošanu, apstādījumu 

ierīkošanu, pils dīķa krastu tīrīšanu un sakopšanu muižas parkā. Veikta bīstamo un mazvērtīgo 

koku izzāģēšana Pils dīķa krastā un parka A zonā – galvenajā laucē, izkopti vēsturiskie koki, 

parka teritoriju paredzēts papildināt ar jauniem koku un krūmu stādījumiem. Projekta 

aktivitātes ir saskaņā ar arhitektūras zinātņu doktores Kristīnes Dreijas (SIA “Veido vidi”) 

izstrādāto ainavu tematisko plānu. 

Projekta “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes muižas 

parkā” kopējās izmaksas ir 44 018,89 EUR, t. sk. LVAF finansējums 39 617 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums – 4401,89 EUR. Projekta “Pils dīķa krastu tīrīšana Jaunlaicenes muižas parkā” 

kopējās izmaksas ir 10 827,78 EUR, t.sk. LVAF finansējums ir 9 745,00 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums – 1 082,78 EUR. 

 

Kalncempju pagastā 
 

Autoceļa Ermiķi-Letes posmu remontdarbi 

 

2021. gadā veikts autoceļa Ermiķi-Letes remonts - malu apauguma noņemšana, ceļa 

sāngrāvja pārtīrīšana un ceļa segas pastiprināšanu ar minerālmateriālu maisījumu. Projektu 

https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2021/08/IMG_6626-Large.jpg
https://aluksne.lv/wp-content/uploads/2021/10/IMG_5277-Large.jpg
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īstenoja Kalncempju pagasta pārvalde. Finansējums 5997,12 EUR apmērā no Alūksnes novada 

pašvaldības mērķprogrammas pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai. 

 

Liepnas pagastā 
 

“Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas teritorijas labiekārtošana” 

 

Realizējot projektu, nomainīts segums gājēju celiņam, kas ved uz Alekseja Grāvīša  

Liepnas pamatskolu. Rezultātā pagasta iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja pārvietoties pa 

drošu, estētisku gājēju celiņu. Finansējums Liepnas pagasta pārvaldes projektam no pašvaldības 

mērķprogrammas pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai 16 204,67 EUR 

apmērā. 

 
51. attēls. Nomainīts segums celiņam uz Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu 

 

“Vieglās automašīnas piekabes ar tentu iegāde” 

 

Iegādāta vieglās automašīnas piekabe ar tentu, kas nepieciešama Liepnas pagasta 

pārvaldei apsaimniekojamās teritorijas uzturēšanai, dažādu instrumentu, darbarīku 

pārvadāšanai, kā arī pašdarbības kolektīvu inventāra un aprīkojuma  nogādāšanai uz pasākumu 

vietām. Finansējums no pašvaldības mērķprogrammas pagastu infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanai 1780,00 EUR apmērā. 

 

“Apkures  uzlabošana  Liepnas  tautas  namā” 

 

Realizējot projektu, Liepnas tautas namā ierīkota granulu apkures sistēma, nodrošinot 

vienmērīgu temperatūru telpās. Projektu Liepnas pagasta pārvalde realizējusi par iestādes 

budžeta līdzekļiem 2 955,47 EUR apmērā. 

 

Teritorijas labiekārtošanas projekti 

 

Uzklausot iedzīvotāju un sabiedriskā transporta autobusu vadītāju priekšlikumu, 

Liepnas centrā (netālu no autobusu pieturas), iepriekšējās vietā, uzstādīta jauna āra tualete. Tas 

veikts par pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem 628,20 EUR apmērā. Pie Liepnas kapsētas 

novietots koka galds un sols uz bruģētas pamatnes. Labiekārtojuma elementi ierīkoti par 

Liepnas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem 423,50 EUR apmērā. 
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Malienas pagastā 
 

“Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijas labiekārtošana” 

 

Projekts īstenots Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas ietvaros. 

Defekti segumā bija kļuvuši bīstami bērnudārza apmeklētājiem un negatīvi ietekmēja 

teritorijas kopskatu. Projekta ietvaros celiņa vecās betona plāksnes aizvietotas ar jaunu seguma 

materiālu – bruģi. Darbus veica SIA “Mārkalnas Bruģis” par kopējo līgumcenu 13 958,50 EUR. 

 

 
52. attēls. Bruģēts celiņš pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijā 

 

Telpu aprīkojuma iegāde bibliotēkai 

 

2021. gadā Malienas bibliotēkai iegādāti jauni grāmatu plaukti. Domājot par jauniešu 

ērtībām, bērnu istabā iegādāti pufi ērtai atpūtai ar grāmatu un brīvā laika pavadīšanai. Plauktu 

iegādes izmaksas 2 086 EUR. 

 

 
53. attēls. Jauni grāmatu plaukti Malienas bibliotēkā 

 

Mālupes pagastā 
 

“Autoceļa “Mālupe-Priednieki” transporta infrastruktūras atjaunošana” 

 

Pārskata gadā Mālupes pagastā pabeigta Priednieku tilta atjaunošana, kas notika 

pašvaldības investīciju projektā “Autoceļa “Mālupe-Priednieki” transporta infrastruktūras 

atjaunošana”. 

Darbus veica  SIA “Ceļinieks 2010” par kopējo summu 96 762,33 EUR (tai skaitā 

PVN). Būvdarbi  un autoruzraudzība objektā veikti atbilstoši SIA “BT Projekts” 2018. gadā 

izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai, un autoruzraudzību nodrošināja projekta autors, 
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kopējās izmaksas 10 829,50 EUR. Būvuzraudzību veica SIA “Sistēmeksperts” par summu 

9559,00 ar PVN. Tilta atjaunošana īstenota, piesaistot valsts aizdevuma līdzekļus. 

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

kabineta rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu 

piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 

izplatību”. 

 

 
55. attēls. Atjaunotais Priednieku tilts 

 

“Sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā” 

 

 
 

Pārskata gadā Mālupes pagastā  pabeigts projekts “Sporta infrastruktūras uzlabošana 

Mālupes sporta zāles ēkā”, kura rezultātā pie sporta angāra uzbūvēta vienstāva piebūve. 

Piebūvē ierīkots vējtveris, sanitārais mezgls (WC), priekštelpa, divas garderobes, divas 

dušas telpas un sporta inventāra noliktava, kā arī ēkai nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām. Veikta arī teritorijas labiekārtošana. Ēkas apkures, ūdens un 

kanalizācijas sistēmas pieslēgtas pie Mālupes pagasta inženiertehniskajiem tīkliem. Izbūvētā 

piebūve ir savienota ar sporta zāli, kā rezultātā sporta aktivitāšu dalībnieki tiks nodrošināti ar 

higiēnas prasībām atbilstošām sanitārajām telpām. 

Finansējuma avots – pašvaldības budžeta pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un 

vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļi 27 586 EUR, ELFLA projekta 

finansējums – 13 500 EUR apmērā, kā arī Mālupes pagasta pārvaldes finansējums. 

Darbus objektā veica SIA “RUFS”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Pamati”, 

būvprojektu izstrādāja IK “ĀRE PILDS”. Kopējās projekta izmaksas sastāda 68 393,18 EUR 

ar PVN, tajā skaitā projektēšanas, autoruzraudzības un  būvuzraudzības izmaksas. 

Projekts īstenots ELFLA 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. 

https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-10-25-at-13.52.42.jpeg
https://aluksne.lv/projektiwp/wp-content/uploads/2021/03/01.png


75 

 

 
54. attēls. Sporta zāles piebūve Mālupes pagastā 

 

Mārkalnes pagastā 
 

“Mārkalnes bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts” 

 

Pārskata gadā pagasta bibliotēkā veikts bibliotekāres kabineta kosmētiskais remonts 

23m2 platībā par summu 811,41 EUR un koridora remonts 30m2 par summu 1 013,01 EUR. 

 

“Saules pulksteņa izveide” 

 

2021. gadā pagasta centrā ierīkots Saules pulkstenis, kas rādīs vietējo Mārkalnes laiku. 

Veikts laukuma bruģēšana 427,50 EUR apmērā. Apkārt pulkstenim ir izlikts bruģis simbolisku 

saules staru formā. Saules pulkstenī izmantots luminiscējošais bruģis, kas naktī spīd, tādēļ arī 

pie pulksteņa varēs doties tumsā, lai pārliecinātos, ka stari spulgo. 

 

“Īpašuma “Pūcīte” labiekārtošana 

 

Pārskata gadā pārvalde veikusi īpašuma “Pūcīte” labiekārtošanu - divu ārējo kāpņu, trīs 

jumtiņu un margu remontu par 5 932,60 EUR. 

 

Autoceļa “Blekteskalns-Mežmaļi” remonts  

 

Pārskata gadā veikts autoceļa “Blekteskalns-Mežmaļi” posma remonts – atjaunots ceļa 

platums un sāngrāvji par kopējo summu 8 840,26 EUR. 

 

“Brīvdabas estrādes grīdas seguma maiņa” 

 

Mārkalnes pagasta brīvdabas estrādē “Lakstīgalas” veikta vecās koka grīdas nomaiņa 

pret jaunu – betona plākšņu segumu par summu 3 332,20 EUR. 

 

Pededzes pagastā 
 

“Pededzes tautas nama lielās zāles grīdas seguma nomaiņa” 

 

Projekts uzsākts 2020. gadā uzsākts un noslēdzies 2021. gadā. Rezultātā tautas nama 

lielā zālē nomainīts grīdas segums, ieklāti oša grīdas dēļi. Darbi veikti par līdzekļiem no 

pašvaldības budžeta pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas 

mērķprogrammas. Projekta izmaksas – 16 625,00 EUR. 
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56. attēls. Pededzes tautas nama lielajā zālē veikta grīdas seguma maiņa 

 

“Pededzes tautas nama lielās zāles sienu krāsošana” 

 

No pašvaldības budžeta pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides 

kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļiem realizēts projekts, kura izmaksas ir 

2 613,00 EUR. Abu Pededzes tautas nama ēkā īstenoto projektu rezultātā iedzīvotājiem radīta 

estētiska, droša un kvalitatīva vide. 

 

Veclaicenes pagastā 

 
Veclaicenes pagastā pārskata gadā projektu aktivitātes nav īstenotas. 

 

Zeltiņu pagastā 
 

“Pašvaldības autoceļa “Krastiņi-Krūmiņi” seguma atjaunošana” 

 

Zeltiņu pagasta pārvalde īstenojusi projektu, lai uzlabotu ceļu stāvokli vienam no 

intensīvāk noslogotākajiem ceļiem pagasta centrā. Kopējās projekta izmaksas 28 224,77 EUR. 

Finansējums darbu veikšanai no Alūksnes novada pašvaldības budžeta pagastu 

infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas. 

 

Mobilā pacēlāja iegāde 

 

Zeltiņu pagasta pārvalde iegādājusies mobilo pacēlāju, lai atvieglotu iedzīvotāju ar 

kustību un pārvietošanās traucējumiem nokļūšanu pie ģimenes ārsta un bibliotēkā. Iegādes 

izmaksas – 2 444,20 EUR. Finansējumu piešķīrusi Alūksnes novada pašvaldība. 

 

Ziemera pagastā 
 

Sagatavoti projektēšanas dokumenti 

 

2021. gadā Ziemera pagastā sagatavoti šādi projektēšanas dokumenti: būvprojekts 

“Daudzfunkcionāls izklaides un atpūtas skvērs” un paskaidrojuma raksts “Pašvaldības autoceļa 

“Pagastmājas ceļš” pārbūve”. 

 

“Degradētās teritorijas sakopšana” 

 

Ziemera pagastā 2021. gadā veikta degradētās teritorijas sakopšana - būvju drupu 

nojaukšana nekustamajā īpašumā “Jaunkampji” un teritorijas sakopšana.  
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8. IZGLĪTĪBA 
 

Alūksnes novadā pārskata gadā izglītības iegūšanu nodrošināja 10 vispārējās izglītības 

iestādes, sešas pirmsskolas izglītības iestādes, piecas interešu izglītības vai profesionālās 

ievirzes izglītības iestādes. 

 Pārskata gadā skolu darbības kvalitāte tika izvērtēta Alūksnes Mūzikas skolā - izglītības 

iestādes izglītības programmas akreditētas uz sešiem gadiem. 

 2021. gada 26. oktobrī ar Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētaja rīkojumu 

izveidota darba grupa ar mērķi nodrošināt demogrāfiskajai situācijai un jaunā mācību satura 

ieviešanas prasībām atbilstošu un kvalitatīvu izglītības funkcijas pieejamību novadā. 

 

18. tabula 

Izglītojamo skaits Alūksnes novada izglītības iestādēs 2019., 2020., 2021. gada 

1. septembrī 

Izglītības iestāde 01.09.2019. 01.09.2020. 01.09.2021. 
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Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

294 - 277 - 262  

Alūksnes novada vidusskola 259 14 294 13 309 12 

Alekseja Grāvīša Liepnas 

pamatskola  

66 8 67 13 75 16 

Bejas pamatskola 55 14 57 12 52 11 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

52 17 52 16 49 13 

Malienas pamatskola 65 - 60 - 61 - 

Pededzes pamatskola 65 12 62 8 51 8 

Strautiņu pamatskola 94 34 97 37 96 33 

Ziemeru pamatskola 80 36 79 32 75 27 

Alūksnes pilsētas 

sākumskola 

387 - 377 - 356 - 

KOPĀ SKOLĀS 1428 135 1422 131 1386 120 

 

Alūksnes PII “Cālis” 50 49 49 

Alūksnes PII “Pienenīte” 141 141 141 

Alūksnes PII “Sprīdītis” 222 215 206 

Alsviķu PII “Saulīte” 44 42 34 

Jaunalūksnes PII “Pūcīte” 41 41 41 

Malienas PII “Mazputniņš” 44 45 40 

KOPĀ PII 542 533 511 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs 

741 713 659 

Alūksnes Mūzikas skola 240 219 191 

Alūksnes Mākslas skola 163 144 157 
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Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola 

428 428 396 

Jaunannas Mūzikas un 

mākslas pamatskola  

(profesionālās ievirzes 

izglītības programmas) 

103 102 80 

Smiltenes tehnikuma 

Alsviķu teritoriālā 

struktūrvienība 

150 132 123 

LU Alūksnes filiāle 127 106 81 

 

19. tabula 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 2021. gadā 

Kursu nosaukums Pedagogu 

skaits 

Finansējums 

Pusaudžu vecumposma identitātes krīze 20 Pašvaldība 

 

Komunikācijas metodes pašvadītas 

mācīšanās veicināšanai sākumskolā 

33 Pašvaldība 

 

Emocionālās līnijas. Psihiskās 

aizsardzības mehānismi un 

psihosomatiskās reakcijas 

40 Pašvaldība 

 

Kompetenču pieejas īstenošana, piemēri 

dizainā un tehnoloģijās 

20 Pašvaldība 

Digitālās pratības pilnveide e-vidē par 

dažādu interaktīvo materiālu izstrādi un 

izmantošanu mūzikas stundās 

15 Pašvaldība 

 

Pedagogu sadarbība jaunā izglītības 

standarta kontekstā 

31 Pašvaldība  

Caurviju prasmes informācijas un pratības 

un medijpratības kontekstā – domāšanas 

procesu, emociju un uzvedības vadīšanai 

24 Valsts 

 

Pedagogu atbalstam novadā darbojas 16 mācību priekšmetu un jomu metodiskās 

apvienības. 

 

20. tabula 

Valsts finansētās vasaras nometnes skolēniem 2021. gadā 

Projekta iesniedzējs Nometnes 

nosaukums 

Dalībnieku 

skaits 

Valsts 

finansējums, euro 

Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola  

Diennakts, slēgta 

BIATLONA 

MEISTARKLASE 

15 

dalībnieki 

10-18 gadi 

1 425,00 

 

 

Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola  

Dienas, slēgta 

VIEGLATLĒTIKA 

MAZAJIEM 

15 

dalībnieki 

7-10 gadi 

1 425,00 

 

 

Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola  

Diennakts, slēgta 

VIEGLATLĒTIKAS 

MEISTARKLASE 

15 

dalībnieki 

10-18 gadi 

1 425,00 
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Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola  

Dienas, slēgta  

DŽUDO IR MĀKSLA 

(mazajiem) 

30 

dalībnieki 

7-12 gadi 

2 565,00 

 

 

Alūksnes pilsētas 

Bērnu un jaunatnes 

sporta skola  

Dienas, slēgta  

DŽUDO IR MĀKSLA 

(lielie) 

30 

dalībnieki 

13-18 gadi 

2 340,00 

 

 

Biedrība “Interešu 

centrs Jaunanna” 

 

Dienas, atvērta 

IZDZĪVO SPORTU 

 

20 

dalībnieki 

10-16 gadi 

1 900,00 

 

 Pavisam kopā  125 11 080,00 

 

Valsts budžeta mērķdotācija Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēm 

 

21. tabula 

Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms 

 

 

2019. gadā 

(euro) 

2020. gadā 

(euro) 

2021. gadā 

(euro) 

Interešu izglītības programmu un sporta skolu 

pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOI 

 

 

111 289 

 

 

117 276 

 

 

122 383 

Pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 

sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām 

internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās 

attīstības traucējumiem pedagogu darba 

samaksai un VSAOI 

 

 

 

 

225 357 

 

 

 

 

 

187 312 

 

 

 

 

 

86 724 

Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

VSAOI 

 

2 004 409 

 

2 162 307 

 

2 338 736 

Pašvaldību izglītības iestādes piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu nodarbināto pedagogu darba 

samaksai un VSAOI 

 

298 390 

 

339 376 

 

407 330 

COVID-19 piemaksām vispārējās izglītības 

iestāžu darbiniekiem 

- - 85 192 

Interneta pakalpojuma apmaksa 3 mēnešiem - - 4416 

 

22. tabula 

Valsts budžeta mērķdotācija novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēm 

Iestāde Mērķdotācijas apmērs 2020. gadā, euro 

Profesionālā ievirze – sports 172 439 

Profesionālā ievirze – mūzika un māksla 361 512 

COVID-19 piemaksa profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēm 

15 069 
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23. tabula 

Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu, mācību literatūras, digitālo un citu mācību 

līdzekļu iegādei 

Gads Izglītojamo skaits, kuram tiek 

piešķirta valsts mērķdotācija 

mācību līdzekļu iegādei  

Mērķdotācijas 

apmērs, euro 

2019. 1719 31 696 

2020. 1711 31 347 

2021. 1711 38218 
 

 

24. 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 
2018. 

gada 

dec. 

2019. 

gada 

dec. 

2020. 

gada 

dec. 

2021. 

gada 

dec. 

2018. 

gada 

dec. 

2019. 

gada 

dec. 

2020. 

gada 

dec. 

2021.

gada 

dec. 

Noslēgto līgumu 

skaits ar pašvaldībām 

28 29  30 17 23 27 20 16 

Pirmsskolas vecuma 

bērni 

44 57  46 37 29 29 30 23 

1.-9. klašu audzēkņi 56 57  65 8 62 59 48 51 

10.-12. klašu 

audzēkņi 

23 14  16 50 54 46 36 34 

Kopējais audzēkņu 

skaits 

123 128  127 95 145 134 116 108 

 

25. tabula 

Izdevumu un ieņēmumu par savstarpējiem norēķiniem par izglītības sniegtajiem 

pakalpojumiem salīdzinājums 

Gads Ieņēmumi EUR Izdevumi EUR Starpība 

2019. 151 764 174 344 22 580 

2020. 152 845 163 180 10 335 

2021. 139 757 152 723 12 966 

 

8.1. Izglītojamo panākumi 
 

Mācību priekšmetu valsts olimpiādes (novada posmi) 

 

2020./2021. mācību gadā Alūksnes novadā notika 11 mācību priekšmetu valsts 

olimpiāžu novada posmi, kuros piedalījās 121 izglītojamais no 7 novada skolām. Godalgotās 

vietas ieguva 36 Alūksnes novada izglītojamie, izcīnot 54 godalgas. 
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26. tabula 

Izglītojamo panākumi mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (novada posmos) 

2020./2021. mācību gadā 

Skola Novadā 

1. vieta 2. vieta 3. vieta Atzinība 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 
13 16 13 4 

Alūksnes novada vidusskola 0 0 0 0 

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola 0 0 1 1 

Bejas pamatskola 0 0 0 0 

Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskola 

0 0 0 0 

Malienas pamatskola 0 0 0 0 

Pededzes pamatskola 0 0 0 0 

Strautiņu pamatskola 0 1 0 0 

Ziemeru pamatskola 0 0 0 0 

Alūksnes pilsētas sākumskola 2 1 1 1 

Kopā 15 18 15 6 
 

Lielākais izglītojamo skaits - 29 izglītojamie piedalījās 10.-12. klašu angļu valodas 

olimpiādē, 5.-8. klašu matemātikas olimpiādē piedalījās 24 dalībnieki, bet 9.-12. klašu vēstures 

olimpiādē - 15 dalībnieki. Lielākā daļa olimpiāžu notika attālināti dēļ COVID-19 

ierobežojumiem. 

  

27. tabula 

Panākumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs 2021. gadā   

Izglītības iestāde Klase Olimpiāde Rezultāts valstī 

Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija 

11. Bioloģija I pakāpe 

11. Bioloģija III pakāpe 

11. Ķīmija II pakāpe 

11. Fizika Atzinība 

11. Ekonomika Atzinība 

11. Zinātniski 

pētnieciskais darbs 

III pakāpe 

 

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

finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un 

pedagogiem”, 2021. gadā naudas balvas tika piešķirtas 5.-12. klašu grupā 36 izglītojamiem par 

iegūtajām godalgotajām vietām VISC organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, 6 

izglītojamiem par sasniegumiem sportā un 20 pedagogiem par izglītojamo sagatavošanu. 

Kopējā summa 5915,00 EUR. 

 

Interešu izglītībā, profesionālajā ievirzē un kolektīviem noteikto ierobežojumu dēļ 

konkursi, skates u.c. pasākumi valstī netika realizēti. 
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28. tabula 

Valsts pārbaudes darbi. Centralizētie eksāmeni (12. klase) 2021. gadā 

  Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

 Alūksnes 

novada 

vidusskola 

Mācību 

priekšmets 

Valstī % 

Valsts 

ģimnāzijas 

Skolā % Valstī % 

vidusskolas  

Skolā % 

Matemātika 60,86 47,18 41,07 18,54 

Latviešu valoda 70,25 64,89 52,39 44,72 

Angļu valoda 81,64 79,82 69,05 57,86 

Krievu valoda 84,89 85,75 77,08 76,61 

Vēsture 79,20 83,49 72,39 - 

Bioloģija  58,11 48,67 46,99 - 

Ķīmija 64,50 61,17 54,57 - 

 

Valsts pārbaudes darbi 9. klasei 2021. gadā atcelti ārkārtējās situācijas dēļ. 

 

29. tabula 

9. klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

mācības 

vidusskolās 

Turpina mācības 

profesionālajās 

skolās, tehnikumos 

un koledžās 

Mācības 

neturpina 

Atkārtoti 

turpina 

mācības 

9. klasē 

2021. gadā - 117 58% 34% 7% 1% 

2020. gadā - 113 67% 29% 4%  

2019. gadā - 123 56% 35% 5% 4% 

 

30. tabula 

12. klašu absolventu tālākizglītība 

Absolventu 

skaits 

Turpina 

mācības 

augstskolās 

Turpina mācības 

profesionālajās 

skolās, tehnikumos 

un koledžās 

Strādā Cits Neturpina 

mācības, 

nav ziņu 

2021. gadā - 81 57% 7% 21% 5% 10% 

2020. gadā - 61 52% 23% 22% - 3% 

2019. gadā - 71 47% 21% 27% - 5% 

 

8.2. Interešu izglītība 

 
 2021. gadā no valsts mērķdotācijas finansētas 68 interešu izglītības programmas (302 

stundas). No pašvaldības budžeta tiek finansētas 18 interešu izglītības programma (113 stundas 

mazpulku darbībai, sportam un pūtēju orķestrim). 

 

31. tabula 

Interešu izglītības un pulciņu programmas Alūksnes novadā 2021. gadā 
Programmas 

veids 

Dalībnieku 

skaits 

Novada audzēkņu 

iesaistītais skaits, % 

Mūzika 486 35,5% 

Dejas  335 24,5% 
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Teātris  98 7,2% 

Vizuālā un lietišķā 

māksla 

208 15,2% 

Sports 335 24,5% 

Vides izglītība 73 5,3% 

Tehniskā jaunrade 67 4,9% 

Citas 101 7,4% 

 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 
 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (turpmāk - ABJC) darbības jomas: 

1) Interešu izglītība; 

2) Brīvā laika aktivitātes, nometnes, meistardarbnīcas; 

3) Darbs ar jaunatni Alūksnes novadā. 

 

1. Interešu izglītība 

 

2021./2022. mācību gada 1. semestrī ABJC bija 25 interešu izglītības programmas (35 

pulciņi), ko apmeklēja 677 bērni un jaunieši. 

ABJC piedāvā interešu izglītības programmas šādās jomās: 

1) Kultūrizglītība - dziedāšana, muzicēšana, dejošana, teātra māksla; 

2) Tehniskā jaunrade - konstruēšana, modelēšana, robotika, lego, droni; 

3) Sporta interešu izglītība, galda spēles - šahs un dambrete; 

4) Citas jomas, kas neietilpst iepriekš minētajās. 

2021./2022. mācību gadā ABJC visvairāk skolēnu ir iesaistīti kultūrizglītības 

programmās - 70% no pulciņu dalībnieku skaita, kas ir par 3% vairāk nekā pagājušajā mācību 

gadā. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo, par 4% no kopējā dalībnieku skaita audzis apmeklējums 

tehniskās jaunrades interešu izglītības programmās. Tas skaidrojams ar Lego darbnīcas 

atvēršanu arī PII “Pienenīte”. Par 7% samazinājies to bērnu un jauniešu skaits, kas apmeklē citu 

jomu programmas, šogad tie ir 8% no kopējā dalībnieku skaita. Nemainīgs (3%) palicis jauniešu 

skaits, kuri apmeklē jauniešu radošās iniciatīvas piedāvājumu. 2% no visiem dalībniekiem 

apmeklē sporta interešu izglītības jomu - galda spēles (šahs un dambrete). 

 

No kopējā unikālo 443 audzēkņu skaita 2 pulciņus apmeklē 121 bērns un jaunietis, 3 

pulciņus apmeklē 52 bērni un jaunieši, 4 pulciņus apmeklē 2 audzēkņi, 5 pulciņus apmeklē 1 

audzēknis. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, samazinājies skolēnu skaits, kuri apmeklē 2 

pulciņus, taču audzis to audzēkņu skaits, kuri apmeklē 3 pulciņus. 

 

32. tabula 

ABJC pulciņu dalībnieku skaits, kas apmeklē vairākus pulciņus 

 2020./2021. 

mācību gads 

2021./2022. 

mācību gads 

2 pulciņus apmeklē 167 bērni 121 bērns 

3 pulciņus apmeklē 23 bērni 52 bērni 

4 pulciņus apmeklē 1 bērns 2 bērni 

5 pulciņus apmeklē 0 bērni 1 bērns 

 

No valsts mērķdotācijas interešu izglītībai 2021./2022. mācību gada 1. semestrī 

piešķirtas 143 stundas jeb 4,766 slodzes. No vecāku finansējuma apmaksātas 47 stundas jeb 

1,566 slodzes, tajā skaitā tiek apmaksātas 3 stundas koncertmeistaram deju kolektīva “Enku - 
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drenku” nodarbībām. No pašvaldības interešu izglītības finansējuma piešķirtas 4 stundas jeb 

0,13 slodzes Mazpulka nodarbībām. 

 

2. Neformālās izglītības un brīvā laika saturīga izmantošana 

 

2021./2022. mācību gadā ABJC bērniem un jauniešiem piedāvā trīs bezmaksas 

neformālās izglītības programmas: 

1) “No standing, only dancing”; 

2) Mūsdienu dejas - popping, jazfunk u.c. stili; 

3) Jauniešu grupa “Oluksnieši”. 

  “No standing, only dancing” mūsdienu deju programmu apmeklē 7 meitenes (5.-

6. klase). Mūsdienu dejas nodarbības apmeklē 4 jaunieši (7.-9. klase). Jauniešu grupa 

“Oluksnieši” darbojas no 2021. gada 5. aprīļa. Kopā realizējuši vairākus pasākumus un 

aktivitātes: “Zaķu skrējiens 2021”, sadarbībā ar Pededzes bibliotēku radīta spēle “Dari 

neticamo!”, vasaras brīvlaika sākšanas spēle “Ielec vasarā!”, 3 iniciatīvu projektus - “Pededzes 

pasaku takas atjaunošana”, “Disku golfa turnīrs”, īsfilmu konkursu “Alūksnes vasara 2021”, 

filmas “320 km, Alūksnes novads, Oluksnieši” demonstrēšanu, ēnu teātra izrādi “Kā Grinčs 

nozaga Ziemassvētkus”, hokeja sacensības “Ledus ripa” Strautiņos. 

Pirmajā pusgadā Alūksnes novada izglītības iestādēm tika piedāvāts piedalīties 

izglītojošās un izklaidējošās, saliedējošās neformālās izglītības programmās: 

1) klases saliedēšanas programma “Vienā laivā” (5.-6. klase); 

2) klases saliedēšanas programma “Klasei būt” (7.-12. klase). 

 

33. tabula 

ABJC piedāvātās brīvā laika aktivitātes 2021. gada vasarā 

Norises laiks Aktivitāte Auditorija 

1.-4. jūnijs Sportosim Pilssalā 1.-9. klase 

7.-10. jūnijs NO standing, ONLY dancing MINI 1.-3. klase 

7.-11. jūnijs Sportosim Pilssalā 1.-9. klase 

8.-10. jūnijs Piedzīvojumu meklētāji 2021 6.-9. klase 

8.-10. jūnijs “Pārveido – izveido!” 6.-9. klase 

11. jūnijs Skeitborda flat-trick meistarklase 12-15 gadi 

14.-19. jūnijs Sportosim Pilssalā 1.-9. klase 

14.-17. jūnijs NO standing, ONLY dancing TEEN 6.-8. klase 

15.-17. jūnijs Copes lietas 5.-8. klase 

15.-17. jūnijs Maģiskā ilustrāciju darbnīca 3.-6. klase 

14.-18. jūnijs Velo pulciņš 2.-4. klase 

21., 22. jūnijs  Sportosim Pilssalā 1.-9. klase 

28. jūnijs-2. jūlijs Sportosim Pilssalā 1.-9. klase 

1. jūlijs Valsts robežsardzes kinologu 

paraugdemonstrējumi 

1.-12. klase 

6. un 8. jūlijs  Hip-Hop 1.-3. klase, 

4.-12. klase 

8.-10. jūlijs  Ukuleles spēle “Havajiešu ģitāras 

vasara” 

4.-12. klase 

13.-15. jūlijs Animācijas darbnīca “Ideja-Tēls-

Kustība” 

4.-12. klase 
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13., 15. jūlijs Hip-Hop 1.-3. klase,  

4.-12. klase 

20. jūlijs Tīru mežu nodarbība ar Cūkmenu 1.-4. klase 

21. jūlijs Meža apsaimniekošanas cikls 4.-6. klase 

20. un 22. jūlijs Hip-Hop 1.-3. klase,  

4.-12. klase 

19.-21. jūlijs LEGO radošā darbnīca 6-9 gadi 

21.-23. jūlijs Radošā darbnīca mūsdienīgām 

meitenēm 

4.-6. klase 

26.-27. jūlijs Improvizācijas prieks 13-25 gadi 

28. jūlijs Valmieras improvizācijas teātra 

“Modris” meistarklase 

13-25 gadi 

2.-4. augusts Galda un āra spēļu vakari 1.-12. klase 

3.-5. augusts Darbnīcas puikām 6-9 gadi 

9.-13. augusts Lego robotika 6.-9. klase 

9.-13.augusts Vasaras interešu izglītības 

programma “Ienāc PaGalmā!” 

1.-2. klase 

10.-12. augusts Darbnīcas meitenēm “LOL 

pārsteigumu koferis” 

6-9 gadi 

16.-20. augusts Vasaras interešu izglītības 

programma “Ienāc PaGalmā!” 

3.-4. klase 

 

3. Jaunatnes darbs Alūksnes novadā 

 

Pārskata gadā ABJC organizētas 22 tiešsaistes aktivitātes/pasākumi (~269 dalībnieki), 

veiktas 2 jauniešu aptaujas (141 respondents), organizētas 12 spēles/neformālās izglītības 

programmas skolām (~514 dalībnieki), notikušas 3 Eurodesk aktivitātes (80 dalībnieki), 26 

klātienes aktivitātes/pasākumi (~600 dalībnieki), organizēti 4 konkursi (22 dalībnieki). Kopā 

26 aktivitātes ar ~1626 dalībniekiem. 

28. aprīlī organizēts tiešsaistes seminārs “Digitāli pasākumi (rīki un pieredze)”, 

28. oktobrī - tiešsaistes seminārs “Radošā domāšana” kopā ar treneri Ievu Elvīru Johansson 

projekta “NEnegatīvs” ietvaros. Vebinārā piedalījās 18 pašpārvalžu dalībnieki no Ziemeru, 

Strautiņu, Malienas, Liepnas pamatskolām un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas. 

Sniegts atbalsts projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Alūksnes novadā” 

norisei Strautiņu, Ziemeru un Malienas pamatskolām. 
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57. attēls. Projekta “Labbūtības ceļa aktivitāšu īstenošana Alūksnes novadā” norises 

 

Jaunatnes lietu koordinators gan attālināti, gan klātienē veicis darbu ar jauniešiem. 

Koordinēts un vadīts programmas “PuMPuRS” projekts “Piedzīvojums ar pievienoto vērtību 

un pašizaugsmi”, gada laikā nodrošinot Jaunannas un apkārtējo pagastu jauniešiem mākslas, 

foto, veselīga uztura meistarklases, neformālās izglītības aktivitātes, aktīvās atpūtas aktivitātes. 

Atbalstīti jaunieši un iesniegts jauniešu iniciatīvu projekts “Augstāk par zemi”, 

uzlabojot dabas taku “Bebru valstībā” un radot jaunu, bērniem un jauniešiem pieejamu atpūtas 

teritoriju “taku kokos”. Projekta ietvaros notikušas arī jauniešu tikšanās, jaunieši iesaistīti 

pagasta sabiedriskajā dzīvē. Organizēti aktīvās atpūtas pasākumi, veicināta jauniešu iesaiste 

novada, Latvijas un Eiropas mēroga aktivitātēs un konkursos. 

 

Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2021. gadā iesniegti 6 projektu 

pieteikumi, apstiprināti 5 pieteikumi pēc sākotnējās idejas un 1 projekts mainījis virzienu. 

Kopējā no projektu konkursa pieprasītā summa: 1442,34 EUR. 

 

Pārskata periodā organizētas “Eurodesk” aktivitātes. Eiropas jaunatnes nedēļā no 24. 

līdz 28. maijam sagatavota un vadīta digitāla, āra, izzinoša aktivitāte par dažādām tēmām 

“Eiropas vērtības”. Aktivitātē piedalījušies 67 jaunieši no Alūksnes novada vidusskolas, 

Ziemeru pamatskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas. Oktobrī Eiropas akcijas 

“Time To Move” ietvaros, sadarbībā ar Gulbenes jauniešu centru “Bāze”, 4 jaunieši devušies 

uz Vidzemes reģiona jauniešu aktivitāti Siguldā. Jaunieši iepazīstināti ar izlaušanās spēli un 

sniegtas konsultācijas par Eiropas iespējām. 

 

Projekti 

 

“PuMPuRS” projekts “NEnegatīvs” sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu. 

Projekta mērķis: mazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku jauniešu vidū, attīstīt 

dažādas komandas veidošanas un personīgās izaugsmes prasmes, veicināt līdzdalību 

sabiedriskās aktivitātēs un veidot izpratni par sevi, savām sajūtām. Projektu pilnībā finansē ESF 

projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). 

Projektā organizētās aktivitātes: iedvesmas pēcpusdiena “Brančs ar jauniešiem”, 

vebināri “Es, mani mērķi un motivācija”, “Kā parūpēties par savu mentālo veselību?”, “Neērtā 

komunikācija”, “Prasme klausīties - kā sadzirdēt citu viedokli?”, “Alūksnes novada jauniešu 

forums 2021”, aktivitātes “Viedierīču retrīts”, “Ārpus robežām”. Projekta noslēguma 

aktivitātes “Vēlais brančs ar jauniešiem” un “Vēlās sarunas ar jauniešiem kopā ar Lauri 

Zalānu”. 
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58. attēls. Viena no projekta aktivitātēm “Ārpus robežām” 

 

Pārskata periodā ABJC piedalījās starptautiskā Erasmus+ projektā “Reinforced and 

upgrated youth group methodology on building healthy relationship” sadarbībā ar biedrību 

“Centrs MARTA”. Tā laikā ABJC jaunatnes lietu speciālisti apguvuši jauniešu grupu 

metodoloģiju vardarbības mazināšanai starp un pret jauniešiem. Izveidota jauniešu grupa - 

sarunu klubs “neRUNĀ”, kur 17 nodarbību ciklā jaunatnes lietu speciālisti ieviesīs jauniešu 

grupu metodoloģiju darbā ar novada jauniešiem. No maija vidus līdz augusta beigām 

ceturtdienās nodrošināta grupas darbība. 

 

Ir iesniegts Eiropas Solidaritātes korpusa (ESC) Kvalitātes zīmes pieteikums. 

 

Uzsākta ESC brīvprātīgā darba projekta “Atklāj sevi Alūksnē” īstenošana, finansējums: 

9 342,00 EUR. Projektā paredzēts uzņemt ilgtermiņa brīvprātīgajam darbam brīvprātīgo 

jaunieti, kurš nodrošinās bērniem un jauniešiem brīvā laika aktivitātes, informēs par Eiropas 

projektu piedāvātajām iespējām, piedalīsies sabiedriskās dzīves aktivitāšu organizēšanā un 

citos darbos. 

 

Neformālās izglītības programmu un aktīvās atpūtas spēļu veidošana 

 

Sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi izveidota 3h programma par stereotipiem un 

emocijām jauniešu grupai, kas vasarā piedalās audzināšanas programmā. 

Sadarbībā ar Alūksnes muzeju izveidota interaktīva funktierēšanas spēle ģimenēm 

“Mazatklātā Alūksne”. Oficiālajā spēles laikā piedalījušies aptuveni 116 dalībnieki. 

Izveidota klašu saliedēšanas programma “Klasei BŪT”, kurā 2021. gadā piedalījušās 4 

klases (60 dalībnieki). 

Bejas skolas attīstības fonda “PuMPuRS” projekta “Izaicini sevi, piedalies un radi!” 

ietvaros izveidota grupu neformālās izglītības aktivitāšu saliedēšanas programma. 

 

Jauniešu iesaiste  

 

2021. gadā veiktas divas jauniešu aptaujas. Aptauju par COVID-19 pandēmijas ietekmi 

uz viņu labsajūtu un seku mazināšanu aizpildījis 71 respondents. Aptaujā par interešu izglītības 

programmu piedāvājumu, interesēm, vēlmēm piedalījušies 70 respondenti. 

Vasarā nodrošināta jauniešu dalība darba grupā par pumptrack projektēšanu Alūksnes 

pilsētā (12 jaunieši). 

Rudenī nodrošināta jauniešu dalība darba grupā par jaunas bibliotēkas metu konkursu 

un vēlamajām funkcijām (20 jaunieši). 

Organizēta aktivitāte “Mini ar deputātu” (28 dalībnieki). 

Gatavots Instagram live sarunu cikls “Jauns un alūksnietis”. 
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Papildu aktivitātes 

 

Janvārī un februārī katru nedēļu neformāli izveidotai jauniešu grupai norisinājušies 

“PaGalma spēļošanas vakari”, februārī organizēta “Alternatīvā pirms-Valentīndienas 

pasēdēšana”, “Zini vai mini 1”, martā - “Zini vai mini 2”. Vasarā notikuši jauniešu neformālu 

sarunu vakari un aktivitātes “PaGalma vakari”. Jūlijā organizēts pasākums “IzGAISMO 

Alūksni”. 

 

8.3. Profesionālās ievirzes izglītība 

 
34. tabula 

Profesionālās ievirzes programmās iesaistīto audzēkņu skaits 2021. gadā 
Programmas veids Iesaistīto audzēkņu 

skaits 

% Novada audzēkņu 

iesaistītais skaits 

Mūzika 204 14,9% 

Vizuālā un lietišķā māksla 132 9,6% 

Sports 364 26,6% 

 

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola 

 
Basketbols 

35. tabula 

Basketbola programmas audzēkņu panākumi 2020./2021. mācību gadā 

LJBL U-19 meitenes  

 

 

 

12.09.2020.-

31.10.2020. 

 

 

 

 

Latvijas pilsētas 

 

 

 

Dalība; sezona 

pārtraukta sakarā ar 

Covid-19 

LJBL U-19 

LJBL U-15 

LJBL U14 meitenes 

LJBL U-13 

Atzeles 3x3 basketbols 

U14, U16 

02.07.2021. 

09.07.2021. 

16.07.2021. 

23.07.2021. 

07.08.2021. 

Madona 

Alūksne 

Balvi 

Gulbene 

Madona 

1. vieta zēnu 

komandai U16; 

U14 komandas 

dalība 

Ghetto Basket  31.07.2021. Alūksne Dalība 

 

36. tabula 

Basketbola programmas audzēkņu panākumi 2021./2022. mācību gadā 

“NEW GENERATION 

MINI CUP 

03.09.2021.-

05.09.2021. 

Rakvere, Igaunija 2006. gadā dzimušie 

- 4. vieta no 6 

komandām; 

2007. gada dzimušie 

- 5. vieta no 6 

komandām 

LJBL U-19   

 

18.09.2021.- 

Latvijas pilsētas Dalība  

LJBL U-19 meitenes Latvijas pilsētas Dalība  

LJBL U-16 Latvijas pilsētas Dalība  

LJBL U15 meitenes Latvijas pilsētas Dalība  

LJBL U-14 Latvijas pilsētas Dalība  
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LJBL Mini kauss 07.03.2022. Latvijas pilsētas U11 komandas 

dalība 

 

Biatlons 

37. tabula 

Biatlona programmas audzēkņu panākumi 2021. gadā 

Sacensības Laiks Norises vieta Rezultāts 

IBU Pasaules kauss 

biatlonā 5. posms 

04.-

10.01.2021. 

Oberhofa, Vācija 19. v.-1; 99. v.-1 

IBU Pasaules kauss 

biatlonā 6. posms 

11.-

17.01.2021. 

Oberhofa, Vācija 91. v.-1 

IBU Pasaules kauss 

biatlonā 7. posms 

18.-

21.01.2021. 

Anterselva, 

Itālija 

87. v.-1 

Baltic Biathlon Cup I 

+ Varska Originaal III 

22.- 

24.01.2021. 

Haanja, Igaunija 2. v.-1; 4. v.-2; 6. v.-1 

IBU Eiropas atklātais 

čempionāts 

24.- 

31.01.2021. 

Duszniki Zdroj, 

Polija 

21. v.-2; 60. v.-1; 

100. v.-1; 106. v.-1; 

115. v.-1 

Baltic Biathlon Cup II 05.-

07.02.2021. 

Otepe, Igaunija 5. v.-1; 10. v.-1 

IBU Kauss biatlonā 10.- 

14.02.2021. 

Brezno Osrblie, 

Slovākija 

61. v.-1; 85. v.-1  

IBU Pasaules čempionāts 

biatlonā 

09.-

21.02.2021. 

Pokljuka, 

Slovēnija 

22. v.-1; 23. v.-1; 

67. v.-1; 92. v.-1 

IBU Jauniešu/Junioru 

pasaules čempionāts 

biatlonā 

24.02.-

07.03.2021. 

Obertilliach, 

Austrija 

17. v.-1; 20. v.-2; 

44. v.-1; 48. v.-1; 

57. v.-1; 64. v.-1; 

67. v.-1; 72. v.-1; 

81. v.-1; 82. v.-1; 91. 

v.-1; 94. v.-1; 104. v.-

1; 115. v.-1 

BMW IBU Pasaules kauss 

biatlonā 

01.-

07.03.2021. 

Nove Mesto, 

Čehija 

100. v.-1 

BMW IBU Pasaules kauss 

biatlonā 

08.-

14.03.2021. 

Nove Mesto, Na 

Morave, Čehija 

18. v.-1; 26. v.-1; 

101. v.-1 

BMW IBU Pasaules kauss 

biatlonā 

16.- 

21.03.2021. 

Oestersund, 

Zviedrija 

32. v.-1; 46. v.-1 

Latvijas kauss vasaras 

biatlonā VFS 

16.07.2021. Talsi 1. v.-2; 2. v.-1; 3. v.-3; 

4. v.-1; 5. v.-1; 6. v.-2; 

7. v.-1; 13. v.-1 

Madonas BJSS vasaras 

sacensības biatlonā 2021 

23.07.2021. Madona 1. v.-1; 2. v.-4; 3. v.-2; 

4. v.-1; 6. v.-1; 8. v.-1; 

9. v.-1; 10. v.-1; 11. v.-

1; 15. v.-1 

Latvijas čempionāts 

vasaras biatlonā 2021 

1. kārta 

31.07.-

01.08.2021. 

Cēsis  1. v.-5; 2. v.-1; 3. v.-2; 

4. v.-2; 5. v.-2; 6. v.-3; 

7. v.-1; 8. v.-3; 9. v.-1; 

10. v.-1; 11. v.-1; 

12. v.-2; 13. v.-1; 

14. v.-1 



90 

 

Latvijas čempionāts 

vasaras biatlonā 2021  

20.-

22.08.2021.  

Alūksne 1. v.-2; 2. v.-1; 3. v.-2; 

4. v.-3; 5. v.-2; 6. v.-4; 

7. v.-1; 8. v.-2; 10. v.-

2; 14. v.-1; 15. v.-2; 

22. v.-1; 23. v.-1; 

25. v.-1; 31. v.-1; 

32. v.-1; 33. v.-1 

IBU SUMMER 

BIATHLON WORLD 

CHAMPIONSHIPS 

25.-

29.08.2021.  

Nove Mesto, Na 

Morave, Čehija 

2. v.-2; 3. v.-1; 10. v.-

1; 14. v.-2; 17. v.-1; 

27. v.-1 

Slēpošanas - biatlona kluba 

“Cēsis” balvas izcīņa 

biatlonā 

04.09.2021. Cēsis 1. v.-2; 2. v.-4; 3. v.-3; 

4. v.-2; 6. v.-1; 8. v.-2; 

12. v.-1 

Latvijas čempionāts 

vasaras biatlonā 2021 

3.kārta 

18.- 

19.09.2021. 

Madona 1. v.-2; 2. v.-1; 3. v.-1; 

5. v.-1; 7. v.-3; 8. v.-3; 

9. v.-3; 10. v.-1; 11. v.-

1; 12. v.-2; 14. v.-1; 

17. v.-1; 18. v.-1; 

25. v.-1; 29. v.-1; 

35. v.-1 

Igaunijas čempionāts 

biatlonā / Baltijas kauss 

28.- 

29.12.2021. 

Otepe, Igaunija 6. v.-1; 11. v.-1; 12. v.-

1; 13. v.-1; 15. v.-1; 

20. v.-2; 21. v.-1; 

23. v.-2; 24. v.-1; 

26. v.-1 

 

Džudo  

 

38. tabula 

Džudo programmas audzēkņu panākumi 2021. gadā 

Sacensības Laiks Norises vieta Rezultāts 

Pārbaudes cīņas Latvijas 

izlašu sākumsastāva 

noteikšanai 

15.05.2021. Rīga 1. v.-1; 3. v.-1; 5. v.-

2 

Pārbaudes cīņas Latvijas 

izlašu sākumsastāva 

noteikšanai 

22.05.2021. Rīga 2. v.-2; 3. v.-1; 4. v.-

1; 7. v.-2 

Baltijas džudo čempionāts 

2021 

10.-

11.07.2021. 

Rīga 2. v.-1; 3. v.-2; 4. v.-

1; 5. v.-1; 7. v.-2 

Pārbaudes cīņas Latvijas 

izlašu sākumsastāva 

noteikšanai U15 

15.07.2021. Rīga Dalība  

Eiropas čempionāts džudo 

kadetiem 

17.-

19.08.2021. 

Rīga Dalība  

Atklātais Latvijas kauss 

komandām 2021 Ērika 

Lieknes piemiņai U14/U16 

25.- 

26.09.2021. 

Rīga 2. v.-1; 3. v.-1; 4. v.-

1; 5. v.-1; 7. v.-4  

Latvijas Republikas 

meistarsacīkstes U21 

26.09.2021. Rīga 2. v.-2; 4. v.-1; 5. v.-

2; 7. v.-1 

“Bērnu kauss 2021” U10/U12 02.10.2021. Rīga 1. v.-3; 2. v.-4; 3. v.-

2; 4. v.-3; 5. v.-2  



91 

 

Latvijas Republikas atklātais 

čempionāts 2021 

03.10.2021. Rīga 2. v.-1 

Latvijas Republikas atklātās 

meistarsacīkstes U18 

03.10.2021. Rīga 1. v.-1; 3. v.-2; 2. v.-

2; 7. v.-1 

Starptautiskās sacensības 

džudo “RĪGAS KAUSS 

2021” U15, U17, U21 

11.12.2021. Rīga 2. v.-1; 3. v.-3; 5. v.-

1; 7. v.-1 

 

Futbols 

 

39. tabula 

Futbola programmas audzēkņu panākumi 2020./2021. mācību gadā 

Sacensības Laiks Norises vieta Rezultāts 

LFF Ziemeļaustrumu 

reģiona jaunatnes 

čempionāts futbolā 

10.09.2020. Latvijas pilsētas 

ZA reģions 

U9 - nevērtē 

“KUORSYVS Rudins 

kauss-2020” 

27.09.2020. Kārsava U13 - 3. vieta 

LFF Ziemeļaustrumu 

reģiona jaunatnes 

čempionāts futbolā 

13.07.2021.- 

31.08.2021. 

Latvijas pilsētas 

ZA reģions 

U8 - nevērtē 

U9 - nevērtē 

U10 - 3. vieta 

 

40. tabula 

Futbola programmas audzēkņu panākumi 2021./2022. mācību gadā 

Sacensības Laiks Norises vieta Rezultāts 

LFF Ziemeļaustrumu 

reģiona jaunatnes 

čempionāts futbolā 

10.09.2021. Balvi U14 - 5. vieta 

“Rudens kausi 2021” 15.09.2021. Gulbene Meiteņu komandai  

3. vieta 

“Kuorsovys Rudins 

kauss – 2021” 

02.10.2021. Kārsava U11 - 3. vieta 

Meiteņu telpu futbola 

čempionāts 

19.01.2022.- 

14.03.2022. 

Latvijas pilsētas U14 Attīstības grupa  

apvienotā komanda ar 

Kārsavu 

 

Alūksnes Mākslas skola 

 
Skola īsteno licencētu profesionālās ievirzes septiņgadīgo izglītības programmu 

“Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla 

pirmklasniekiem no 7 gadiem”, “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā no 2.-6. klasei”, 

“Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem no 7.-12. klasei”, “Pirmskolas vecuma zīmēšanas un 

veidošanas klasēs” un “Vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem”. 

2021. gada septembrī skolā mācās 82 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības 

programmā un 75 audzēkņi interešu izglītības programmā. 

   2021. gadā skolu absolvēja 5 profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli 

plastiskā māksla” audzēkņi. 
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Dalība konkursos 

 

1) Valsts konkurss “Vizuāli plastiskās mākslas profesionālās ievirzes mācību 

iestādēm” 2021. gadā tika atcelts; 

2) J. Vītola mūzika - vizuālās mākslas konkurss “Pļava” - 1 atzinība, 2. vieta vecuma 

grupā 10-12 gadi; 

3) J. Soikāna Ludzas Mākslas skolas dizaina konkurss “Ontona Kūkoja portfeļs” - 1 

galvenā balva Grand Prix un 1. vieta vecuma grupā 11-14 gadi, 3. vieta vecuma grupā 11-14 

gadi 

4) 49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “LIDICE 2021” Robots un 

mākslīgais intelekts. Dalība priekšatlasē Latvijas posmā; 

5) Vizuālās mākslas konkurss “Akvarelis. Māksliniekam Jānim Brektem 100” - 

2. vieta vecuma grupā 11-13 gadi, Pateicība; 

6) Bolderājas Mākslas un mūzikas skolas konkurss “Stīgo, radi Bolderājā!” attālināti. 

Izvirzīts 1 audzēknis; 

7) Varēnas J. Čiurlionytes mākslas skolas (Lietuva) III Starptautiskais bērnu un 

jauniešu mākslas konkurss “RAGA” - 1. vieta vecuma grupā 11-14 gadi, 3. vieta vecuma grupā 

11-14 gadi, 3. vieta un žūrijas simpātiju balva vecuma grupā 15-19 gadi; 

8) Fonda “Sibīrijas bērni” zīmējumu konkurss “Sibīrijas bērni 1941/1949” - piedalījās 

4 autori; 

9) Salacgrīvas Mākslas skolas sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi konkurss 

“Keramikas dizaina konkurss” - piedalījās 5 autori; 

10) Karikatūru konkurss “Pirms un pēc” Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā - 

vecuma grupā 7-11 gadi simpātijas specbalva; 

11) Bērnu un jauniešu animācijas konkurss “Gaismas parole” J. Simsona Madonas 

mākslas skolā - 2. vieta, 3. vieta; 

12) Grafikas darbu konkursā Toruņā (Polija) piedalījās 3 autori. 

 

Izstāžu darbība 

 

Skola organizē profesionālu mākslinieku un skolas audzēkņu darbu izstādes. 2021. gadā 

notika 5 izstādes - Alūksnes Mākslas skolas 30 gadu jubilejas absolventu izstāde “Mūsu elpa- 

Latvijas un pasaules telpā”, 2021. gada absolventu darbu izstāde, audzēkņu darbu izstāde 

kafejnīcā “Benevilla” no 2021. gada jūnija, sadarbībā ar “Alūksnes putnu fermu” Olu dienai 

veltīta izstāde “Kā dzīvo vistas Alūksnē”, Alūksnes muzejā izglītojamo darbu izstāde “Ķekatu 

maskas”. 

 
   Audzēkņu vasaras plenērs notika no 1. līdz 4. jūnijam. 

 

Īstenots VKKF projekts “Alūksnes Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana-datortehnikas un programmatūras iegāde” (kopējās izmaksas 3012,67 EUR, VKKF 

finansējums 1555,00 EUR, skolas līdzfinansējums 1457,67 EUR). Iegādātais un datorklasē 

uzstādītais aprīkojums ļauj kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk apgūt mācību priekšmetu “Datorgrafika 

un Datordizains”. 

 

Alūksnes Mūzikas skola 
 

Alūksnes Mūzikas skola 2021. gadā realizēja 17 akreditētas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas. 2021. gada 1. septembrī mācības uzsāka 172 profesionālās ievirzes un 

11 interešu izglītības programmu audzēkņi, pavisam kopā 183 audzēkņi. Sakarā ar pašvaldību 



93 

 

administratīvi teritoriālo reformu, Smiltenes novadam pārņemot Apes mācību punktu, audzēkņu 

skaits samazinājās par 11 izglītojamiem. 

Pārskata gadā, gatavojoties iestādes akreditācijai, īpaši tika sekots līdzi pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas celšanai. 

 

Dalība starptautiskos konkursos 

 

“XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Sigulda 2021” – diploms. 

 

Sadarbības projekti, dalība citu institūciju organizētajos pasākumos un koncertos 

 

1) Sadarbība ar Vidzemes kamerorķestri, sniedzot koncertus mācību gada sākumā 

projektā “Vidzemes talanti Latvijai” Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. Alūksnes Mūzikas skolu 

koncertā pārstāvēja divi audzēkņi: Haralds Dauškans un Ernests Ervīns Dovgāns 

(sitaminstrumenti); 

2) Latvijas pūtēju orķestru mūziķi, apvienojoties virtuālā orķestrī, radīja vairākus 

virtuālās kopmuzicēšanas projektus. Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi un absolventi 

iesaistījās divos šādos projektos - muzicējot kopā ar komponistu Raimondu Paulu viņa jubilejā 

un virtuālā pūtēju orķestra saspēlē kopā ar grupas “Pērkons” mūziķiem, ierakstot muzikālu 

sveicienu Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā; 

3) Tradicionālajā Alūksnes muzeja rīkotajā pasākumā “Leģendu nakts 2021” iesaistījās 

skolas pedagoģe Inita Lemba. 

 

Skolas organizētie pasākumi 

 

Pārskata gadā, sakarā ar noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem 

nebija iespējas uzstāties publiskos koncertos un muzikāli izglītojošos pasākumos. 

 

Kolektīvā muzicēšana 

 

  Turpinājās kolektīvo muzicēšanas prasmju pilnveide, padziļināti apgūstot un 

pilnveidojot individuālās muzicēšanas prasmes, veidojot izpratni par mūzikas kolektīvu 

darbības pamatprincipiem, gatavojoties XII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku 

pasākumam “Saules vija”. 

Savu darbību turpināja kora klases ansamblis, koklētāju ansamblis, vijolnieku ansamblis, 

dažādu sastāvu pūšaminstrumentu ansambļi, sitaminstrumentu ansambļi un klavieru dueti. Ar 

izciliem panākumiem skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņi turpināja 

darboties Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra sastāvā. 

 

Izglītības iestādes darba kvalitātes novērtējums akreditācijas procesā 

 

2021. gada rudenī notika izglītības iestādes un 16 izglītības programmu akreditācijas 

process, vienlaicīgi veicot arī iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu. 

Akreditācijas procesa laikā tika vērtēta izglītības programmu īstenošanas kvalitāte, skolas 

pieejamie resursi, personālsastāvs, skolas dokumentācija, pavisam aptverot 7 dažādu jomu 20 

kritērijus. Novembra beigās saņemts ekspertu komisijas gala atzinums – skola saņēmusi 

akreditāciju uz sešiem gadiem. Ekspertu komisija kā skolas stiprās puses saskatījusi un 

nosaukusi radošu un atbalstošu vidi, labizjūtas nodrošināšanu katrai mācību un audzināšanas 

procesā iesaistītajai pusei. Saņemti arī ieteikumi darba uzlabošanai. 
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Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 

 

2021. gadā veikts nozīmīgs darbs materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, ergonomiskas 

un drošas mācību vides nodrošināšanā, infrastruktūras aprīkojuma pilnveidē atbilstoši 

īstenojamo profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. 

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā saņemtajam atbalstam, skolai iegādāts 

jauns YAMAHA firmas baritonsaksofons (kopējais finansējums 4859,00 EUR, VKKF 

finansējums 3000,00 EUR). 

Ar 2021. gada 1. septembri uzsākts darbs skolvadības sistēmā “e-klase”, papildus 

iegādāti četri jauni datori kopumā par 3228,00 EUR, dažādi mūzikas instrumentu atribūti, nošu 

materiāli u.c. nepieciešamais aprīkojums mācību procesa vajadzībām. 

Uzlabota skolas infrastruktūra, tostarp izbūvēts papildstāvlaukums vecāku 

transportlīdzekļiem, trīs mācību klasēm nomainītas skaņu izolējošās durvis, veikti uzlabojumi 

siltumenerģijas patēriņa uzskaitē. 

 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 

 

  Skola īsteno licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmas: astoņgadīgo 

izglītības programmu “Klavierspēle”, sešgadīgās izglītības programmas: “Kokles spēle”,   

“Sitaminstrumentu spēle”, “Flautas spēle”, “Trompetes spēle”, “Vizuāli plastiskās māksla”. 

Skola piedāvā sagatavošanas klases vizuāli plastiskās mākslas un mūzikas programmās, kā arī 

zīmēšanas un dziedāšanas grupas pirmskolas vecuma bērniem. 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolai ir 3 mācību punkti, kuros audzēkņi apgūst 

šādas mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

1) Liepnas mācību punktā - vizuāli plastiskās mākslas, klavierspēles, kokles spēles, 

trompetes spēles, sitaminstrumentu spēles programmu; 

2) Alsviķu mācību punktā - vizuāli plastiskās mākslas, klavierspēles, kokles spēles, 

flautas spēles programmu; 

3)  Malienas mācību punktā - vizuāli plastiskās mākslas programmu. 

Pārskata gadā pamatizglītības programmas absolvēja 8 skolēni, bet profesionālās 

ievirzes izglītības programmas - 14 skolēni, no tiem vizuāli plastiskās mākslas programmu - 

10, kokles spēles programmu - 1 un klavierspēles programmu - 3 skolēni.  
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9. KULTŪRA 

 

9.1. Bibliotēkas 
 

2021. gadā bibliotēku sistēmā izmaiņas nav notikušas. Darbojas Alūksnes pilsētas 

bibliotēka ar reģiona galvenās bibliotēkas statusu (Alūksnē 1 bibliotēka uz 7154 iedzīvotājiem) 

un 16 pagastu bibliotēkas ar vietējās nozīmes bibliotēku statusu (vidēji - 1 bibliotēka uz 505 

iedzīvotājiem): 

1) Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Liepnas, Mālupes, Māriņkalna, Pededzes bibliotēkas - 

0,8 slodzes katrā; 

2) Bejas, Veclaicenes, Zeltiņu bibliotēkām kā struktūrvienības - vēstures krātuves - pa 

1 slodzei katrā; 

3) Annas, Ilzenes, Malienas, Mārkalnes bibliotēku vadītāji pilda arī kultūras darba 

organizatora pienākumus (pa 1 slodzei);  

4) Jaunannas bibliotēkas vadītāja nodrošina Jaunannas un Kalncempju bibliotēku 

darbību (1 slodze); 

5) Alsviķu bibliotēkai nodaļa Strautiņos (3 dienas Alsviķos, 2 dienas Strautiņos; 1 

slodze). 

 

Novada teritorijā darbojas 10 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas, kam Alūksnes pilsētas 

bibliotēka sniedz metodisko un konsultatīvo atbalstu, administrē un uztur e-katalogu. 

 

Bibliotēku darba prioritātes 2021. gadā 

 

1) Akcents uz individuālu darbu ar lietotāju: nepieciešamo izdevumu un informācijas 

atlase un piegāde, elektroniskā dokumentu piegāde, pakalpojuma “Grāmatu piegāde mājās” 

aktualizēšana, individuālās klātienes un tiešsaistes konsultācijas iedzīvotāju digitālo prasmju 

pilnveidei; 

2) Novadpētniecības darbs, iedzīvotāju iesaiste novadpētniecības materiālu vākšanā, 

atmiņu stāstu par neseno pagātni fiksēšana, novadpētniecības krājuma popularizēšana;  

3) Lasītprieka veicināšana bērniem un pusaudžiem - 11 publisko un 6 skolu bibliotēku 

iesaistīšanās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”, Skaļās 

lasīšanas sacensības u.c.; 

4) Bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošana, krājuma un bibliotēkas darbības 

popularizēšana virtuālajā vidē; 

5) Droša darba organizācija bibliotēkās COVID-19 pandēmijas apstākļos; 

6) Jauni pakalpojumi, esošo pakalpojumu pilnveide (izbraukuma seminārs, 

videostāsti, tiešsaistes izglītojošie semināri, apmācības, virtuālie konkursi, viktorīnas, izstādes, 

jauna interneta vietne Alūksnes bibliotēkai, informācijas izsūtīšana uz e-pastiem, attālinātā 

reģistrācija, Facebook konti, audiogrāmatas u.c.); 

7) Darbs pie jaunās Alūksnes bibliotēkas izveides, sabiedrības iesaiste (diskusijas, 

aptauja); 

8) Dalība projektos. 

Vīrusa COVID-19 izraisītās pandēmijas dēļ, kad bibliotēkas strādāja ierobežotas 

pieejamības apstākļos, samazinājušies bibliotēku ieņēmumi par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem. 

Pašvaldību finansējums stabils, nodrošina bibliotēku pamatfunkciju veikšanu, bet ir 

ierobežots bibliotēkas pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai. 

Kārtējie izdevumi uz 1 bibliotēkas lietotāju 81,95 EUR (+1,49 EUR, salīdzinot ar 

2020. gadu), uz 1 fizisko apmeklējumu 7,44 EUR (+0,98 EUR), uz 1 iedzīvotāju - 23,47 EUR 

(+0,01 EUR). 
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Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju 2,63 EUR 

(+0,19 EUR, salīdzinot ar 2020. gadu). Alūksnes pilsētas bibliotēkai finansējums krājuma 

komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju ir viszemākais 1,02 EUR (+0,02 EUR). 

41. tabula 

Bibliotēku darba statistikas rādītāji 
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Alsviķu bibliotēka 291 46 2906 186 11 636 772 50 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 1538 580 17201 4007 38 517 5 608 502 

Annas bibliotēka 164 34 2151 226 5 116 415 44 

Ilzenes bibliotēka 135 20 1036 81 2289 151 96 

Bejas bibliotēka 133 37 1975 106 4615 396 7 

Jaunalūksnes 

bibliotēka 188 59 2178 276 4801 309 66 

Jaunannas bibliotēka 130 49 2189 176 6300 487 687 

Jaunlaicenes pagasta 

bibliotēka 133 18 1951 141 4244 170 103 

Kalncempju bibliotēka 33 1 642 8 3617 47 639 

Liepnas pagasta 

bibliotēka 329 83 2119 623 2704 417 6 

Malienas bibliotēka 109 26 1499 118 3411 103 45 

Mālupes pagasta 

bibliotēka 322 40 2202 247 7795 559 16 

Māriņkalna bibliotēka 229 68 2389 356 7487 816 107 

Mārkalnes pagasta 

bibliotēka 171 26 2060 185 2896 148 58 

Pededzes bibliotēka 194 67 1725 404 2840 558 129 

Veclaicenes bibliotēka 118 12 2082 112 5470 211 202 

Zeltiņu bibliotēka 148 23 1781 84 5585 60 372 

Kopā 4365 1189 48086 7336 119323 11 227 3129 

 

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, ir pieaudzis “Trešais Tēva 

dēls” (turpmāk - 3TD) e-grāmatu bibliotēkas lasītāju skaits, sasniedzot 244 (pieaugums par 40 

lasītājiem, salīdzinot ar 2020. gadu). 2021. gadā e-grāmatu bibliotēkas izsniegums bija 414. 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēka pārskata periodā turpināja uzturēt un papildināt datu bāzes: 

1) Elektronisko katalogu – atskaites periodā pievienoti 1100 ieraksti; 

2) Novadpētniecības datu bāzi – pievienoti 789 ieraksti; 

3) Pašvaldības dokumentu datu bāzi – pievienots 351 ieraksts; 

4) Autoritatīvo ierakstu datu bāzi – pievienots 987 ieraksti. 
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9.2. Muzeji 
 

Alūksnes novadā 2021. gadā darbojās 3 akreditēti muzeji: Jaunlaicenes muižas muzejs, 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs un Alūksnes muzejs. Alūksnes muzejs novada 

novadpētniecības darbībā sniedza metodisko palīdzību bibliotēkām krājuma priekšmetu 

uzskaitē un saglabāšanā. 

Alūksnes muzejā darbinieku skaits pārskata periodā – 7, Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzejā – 5, Jaunlaicenes muižas muzejā – 4. 

Pārskata periodā Alūksnes muzejā īstenoti 3 projekti 21 770 EUR vērtībā. 

 

42. tabula 

Muzeju darbības raksturojums 

 
Alūksnes 

muzejs 

Kalncempju 

pagasta 

Viktora 

Ķirpa Ates 

muzejs 

Jaunlaicenes 

muižas muzejs 

Muzejos 

kopā 

Kopējais krājuma vienību 

skaits pārskata gada beigās 
57 319 6 094 3898 67 311 

Kopējais jauniegūto vienību 

skaits pārskata periodā 
1778 226 88 2 092 

Pārskata gadā konservēto un 

restaurēto krājuma vienību 

skaits 

32 0 0 32 

Ekspedīciju skaits 1 0 0 1 

Pārskata gadā kopkatalogā 

ievadīto vienību skaits 
1 609 1 200 321 3 130 

Pārskata periodā eksponēto 

pamatkrājuma vienību skaits 
492 998 153 1 643 

Pārskata gadā deponēto 

krājuma vienību skaits 
172 25 3  200 

Pētnieciskā darba tēmas (skaits) 4 3 6 13 

Publicētie pētnieciskie raksti 3 0 0 3 

 

43. tabula 

Muzeju komunikācijas darbība 

 
Alūksnes 

muzejs 

Kalncempju 

pagasta 

Viktora 

Ķirpa Ates 

muzejs 

Jaunlaicenes 

muižas muzejs 

Muzejos 

kopā 

Apmeklētāju skaits (personas) 12 730 2 659 1 126 16 515 

Apmeklējumu skaits 62 180 2 908 1 967 67 055 

Muzeja darbinieku novadīto 

ekskursiju skaits  
113 4 40 157 

Pārskata gadā uzsākto 

(izveidoto) izglītojošo 

programmu skaits 

3 1 2 6 

Muzejpedagoģisko programmu 

norišu skaits 
9 15 44 68 
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Lekciju skaits muzejā 8 0 11 19 

Tematisku (muzejisku) 

pasākumu skaits 
14 4 2 20 

Pastāvīgo ekspozīciju skaits 

muzejā 
7 2 2 11 

Izstāžu skaits muzejā pārskata 

periodā 
12 3 2 17 

 

Veikti nozīmīgākie saimnieciskie pasākumi: 

 

Alūksnes muzejā 

 

1) Alūksnes Jaunās pils Mūzikas salonu restaurācija; 

2) Arheoloģijas priekšmetu un mūzikas instrumentu restaurācija; 

3) Pamatekspozīcijas “Laikmetu mielasts” vizuālās pārmaiņas, nomainīti 80% 

priekšmetu; 

4) Ekspozīcijas “Zemē apraktā sāls” koncepcijas izstrāde un realizācija; 

5) Interaktīvo tehnoloģiju izmantošana - multimediālās ekspozīcijas “Helēnas 

dziedājums” izstrāde un realizācija. 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 

 

1) Atpūtas vietas “Namiņš” labiekārtošana;  

2) Administrācijas ēkas skaidu jumta nomaiņa; 

3) Printera iegāde krājuma darbam. 

 

Jaunlaicenes muižas muzejā 

 

1) Krājuma priekšmetu saglabāšanai nepieciešamā mikroklimata nodrošināšanai 3 

mitrinātāju un 3 susinātāju iegāde; 

2) Pilna datorkomplekta iegāde vienai darbavietai. 
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9.3. Tautas nami 
 

2021. gadā novadā darbojās 15 tautas nami, nodrošinot vienmērīgu un līdzsvarotu 

kultūras pakalpojuma piedāvājumu novada iedzīvotājiem. 

 

44. tabula 

Novada tautas, kultūras un saieta namu darbinieku skaits 

Darbinieki Kopā  Vadītāji Speciālisti Pārējie 

Alsviķu kultūras nams 5 1 4 0 

Alūksnes Kultūras centrs 21 1 14 6 

Annas pagasta kultūras 

nams 1 0 1 0 

Ilzenes SKIIM centrs 

“Dailes” 3 0 0 3 

Kolberģa tautas nams 6 0 5 1 

Jaunannas tautas nams 6 1 3 2 

Jaunlaicenes tautas nams 2 0 1 1 

Liepnas tautas nams 7 1 6 0 

Malienas tautas nams 5 0 3 3 

Mālupes Saieta nams 4 1 3 0 

Mārkalnes tautas nams 1 0 1 0 

Pededzes tautas nams 3 1 2 0 

Veclaicenes tautas nams 3 1 2 0 

Zeltiņu tautas nams 2 1 1 0 

Māriņkalna tautas nams 5 1 1 3 

Kopā 74 9 47 19 

 

45. tabula 

Amatiermāksla Alūksnes novada tautas, kultūras un saieta namos 
Iestāde 2021 Pieaugušo 

kolektīvi 

Bērnu 

kolektīvi 

Amatieru 

kolektīvi 

Interešu 

klubi 

2021 Pieaugušie Bērni 

Alsviķu kultūras 

nams 

8 6 2 6 2 109 92 17 

Alūksnes 

Kultūras centrs 

8 8 0 8 0 177 177 0 

Annas pagasta 

kultūras nams 

1 1 0 1 0 9 9 0 

Ilzenes SKIIM 

centrs “Dailes” 

1 1 0 1 0 11 11 0 

Kolberģa tautas 

nams 

8 7 1 6 2 98 94 5 

Jaunannas tautas 

nams 

12 9 3 9 3 122 91 31 

Jaunlaicenes 

tautas nams 

1 1 0 1 o 16 16 0 

Liepnas tautas 

nams 

5 5 0 5 0 62 62 0 
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Malienas tautas 

nams 

3 3 0 3 0 36 36 0 

Mālupes Saieta 

nams 

4 4 0 3 1 61 61 0 

Mārkalnes 

tautas nams 

1 1 0 1 0 8 8 0 

Pededzes tautas 

nams 

9 8 1 6 3 115 110 5 

Veclaicenes 

tautas nams 

6 6 0 6 0 62 62 0 

Zeltiņu tautas 

nams 

5 5 0 1 4 59 59 0 

Māriņkalna 

tautas nams 

4 3 1 3 1 74 54 20 

Kopā 76 68 8 60 9 1019 942 78 

 

46. tabula 

Darbība Alūksnes novada tautas, kultūras un saieta namos 

Norises 

  

Pasākumi 

2020 

Pasākumi 

2021 

Tai skaitā 

bezmaksas 

norises 

Apmeklētāji 

2020 

Apmeklētāji 

2021 

Tai skaitā 

bezmaksas 

apmeklētāji 

Alsviķu kultūras 

nams 56 52 
48 

1672 1157 1029 

Alūksnes 

Kultūras centrs 152 60 
48 

23609 10570 8369 

Annas pagasta 

kultūras nams 3 9 
9 

88 190 190 

Ilzenes SKIIM 

centrs “Dailes” 33 11 
11 

786 468 468 

Kolberģa tautas 

nams 51 23 
20 

2270 877 838 

Jaunannas tautas 

nams 44 36 
35 

2215 1379 1040 

Jaunlaicenes 

tautas nams 19 28 
28 

925 601 601 

Liepnas tautas 

nams 16 23 
22 

723 1622 1619 

Malienas tautas 

nams 9 5 
5 

308 130 130 

Mālupes Saieta 

nams 34 5 
5 

1190 130 130 

Mārkalnes 

tautas nams 13 19 
18 

361 582 532 

Pededzes tautas 

nams 68 17 
13 

2312 1682 1563 

Veclaicenes 

tautas nams 16 22 
21 

890 945 935 

Zeltiņu tautas 

nams 130 42 
10 

2524 753 409 

Māriņkalna 

tautas nams 17 9 
8 

833 464 411 

Kopā 661 361 301 40706 21550 18264 
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10. TŪRISMS 
 

2021. gadā tūrisma nozares attīstību negatīvi ietekmēja COVID-19 pandēmija, tomēr 

darbs nozarē neapstājās, bet iespēju robežās, meklējot jaunas formas un dažādojot iespējas, 

turpinājās. Pamatuzdevumi pārskata gadā bija līdzīgi kā iepriekšējos gados - stiprināt Alūksnes 

un novada kā vienota tūrisma galamērķa atpazīstamību, palielināt Latvijas ceļotāju 

apmeklējumu skaitu un uzturēšanās ilgumu galamērķī, kā arī palielināt tūrisma pakalpojumu 

pieprasījumu. 

Kopā ar Vidzemes tūrisma asociāciju, Gulbenes un Alūksnes lauku partnerībām, LIAA 

ir veikts darbs, lai sekmētu dažādas kopīgas aktivitātes. Gada laikā tika veidoti un marķēti jauni 

velomaršruti, sagatavota informācija par mazāk zināmajiem tūrisma objektiem un piesaistes 

vietām, pie 20 tūrisma objektiem novada teritorijā izvietoti tūrisma informācijas stendi. 

Paplašinot digitālās iespējas, izveidoti jauni pakalpojumi - divas spēles Alūksnes labākai 

iepazīšanai - Roadgames un Cilpo, savukārt ekskursija ar audio gidu iespējama bijušajā 

kodolraķešu bāzē Zeltiņos. Tāpat notika aktīva darbība dažādās projektu aktivitātēs, tajā skaitā 

“Bānīša zemes labumi 33 km garumā un platumā”, “Sajūtas 630 verstu garumā” un citos. 

Labi apmeklēts pasākums bija “Māju kafejnīcu” dienas aizsargājamo ainavu apvidū 

“Veclaicene”. Šajā teritorijā deviņās vietās vietējie iedzīvotāji atvēra savus pagalmus un dārzus, 

lai pasniegtu gardus, pašu gatavotus ēdienus, uzkodas un dzērienus. Savukārt Eiropas kultūras 

mantojuma dienu ietvaros tūristiem tika piedāvāta tematiska izstāde industriālā mantojuma 

vietās, kas citkārt ir slēgtas. 

 

  
59.-60. attēli. “Māju kafejnīcu” dienās aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 

 

Lai vienkārši un vienlaikus ērti, ātri un padziļināti varētu iepazīties ar tūristiem 

nepieciešamo informāciju, Alūksnes novada tūrisma tīmekļvietnei www.visitaluksne.lv ir 

izveidota jauna struktūra un saturs, kas pielāgota arī visām viedierīcēm.  

Decembrī apmeklētājiem durvis vēra Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu tornis, kurā 

iespējams piedzīvot izcilu komponistu kopdarbu - muzikālo teiksmu “Marienburgas Astotais 

brālis”. 

Esošā situācija pastiprināti lika strādāt pie tūrisma stratēģijas maiņas, tā, lai spētu 

pielāgoties jaunajām prasībām un normām un vēl ciešāk sadarbotos ar tūrisma sfēras 

uzņēmējiem. Tūrisma informācijas centrs sniedzis konsultācijas gan attālināti, gan iespēju 

robežās apkalpojis apmeklētājus klātienē. Kopējais Tūrisma informācijas centra apmeklētāju 

skaits 2021. gadā pārsniedza 7000, kas praktiski bija tāds pats kā 2020. gadā.  

 

  

http://www.visitaluksne.lv/
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11. SPORTS 
 

Nozīmīgākais notikums sporta nozarē pārskata gadā bija jaunā Izglītības un sporta 

centra būvniecības uzsākšana Alūksnē. 

2021. gadā sporta nozare Covid-19 pandēmijas ietekmes rezultātā bija būtiski traucēta 

un tās darbība apgrūtināta. Pildot savas funkcijas, nozare iespēju robežās, pārsvarā vasaras – 

rudens periodā organizēja dažāda mēroga sporta sacensības un aktivitātes. 

Vislielākā rosība visas ziemas garumā bija ziemas sporta centra “Mežinieki” slēpošanas 

trasēs. 

 

 
47. attēls. Ziemas sezonā vislielākā rosība bija ziemas sporta centrā “Mežinieki” 

 

Tāpat iedzīvotāji aktīvi izmantoja slidotavas pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas un Strautiņu ciemā, gandrīz visas ziemas garumā darbojās arī kalnu slēpošanas un 

snovborda trases Ķauķu kalnā un Dēliņkalnā. Sezonas noslēgumā bija slēpošanas aktivitātes ar 

laika kontroli individuālai cīņai starp slēpotājiem. Attālināti notika Latvijas skolu jaunatnes 

sacensības – “Mežinieku” trasē visvairāk kilometru noslēpoja Alūksnes novada vidusskolas 

skolēni. 

Pavasarī tika organizētas individuālas iespējas treniņiem velo, orientēšanās sportā, 

pludmales volejbolā un skriešanā. Maijā aizvadītas velo sacensības Alūksne-Gulbene, bet 

vasarā - velo sacensības Ilzenē. Orientieristiem aktivitātes dabā notika katru otrdienu. 

Pārskata periodā notikušas šādas nozīmīgākās novada mēroga kausa izcīņas un tautas 

sporta sacensības: parka skrējienu seriāls “Alūksnes pavasaris”, orientēšanās sacensību seriāls 

“Horizonts 2021”, riteņbraukšanas sacensības “Līkloči papardēs”, velo sacensības “Bānīša 

kauss”. 

Nozīmīgākās 2021. gadā notikušās valsts un starptautiska mēroga sacensības: VIVUS 

MTB velo maratons, Pasaules un Latvijas čempionāts ūdens motosportā, Latvijas kausa izcīņa 

triatlonā, “Ghetto games” starptautiskas sacensības ielu basketbolā 3:3. 

 

 
48. attēls. Vienas no starptautiska mēroga sacensībām Alūksnē 2021. gadā – Pasaules 

un Latvijas čempionāts ūdens motosportā 
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12. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI 
 

61. tabula 

Alūksnes novada pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2021. gadā 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

Rādītājs Vērtība, euro 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta 

pasākumiem  470 545,84 

no 

tā 

sociālā palīdzība 245 732,37 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

apmaksātie sociālie pakalpojumi 92 938 

Pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes uzturēšanas 

izdevumi 350 122 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 988 807 

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde pārskata gadā sniegusi sociālo palīdzību, 

nodrošinājusi valsts un pašvaldības sociālos pakalpojumus, veikusi sociālo darbu, nodrošinājusi 

specializētā transporta pakalpojumus 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) 47 ģimenes (182 personas), kurās ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 58 491,82 EUR; 

2) 4 ģimenes (10 personas), kurās ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas, par summu 992,30 EUR; 

3) 140 ģimenes (183 personas), kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 124 813,34 EUR; 

4) 215 ģimenes (260 personas), kurās nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas 

darbspējīgas personas, par summu 57 632,91 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, 

pārskata gadā saņēmušas 377 ģimenes (592 personas) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu 

237 733,63 EUR apmērā un 4 196,74 EUR apmērā 29 ģimenes (43 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 159 711,80 EUR. Pabalsts piešķirts 191 ģimenei 

(303 personām). Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums 

vienai personai gadā bijis 527,10 EUR, bet mēnesī – 81,98 EUR, vidējais minētā pabalsta 

saņemšanas ilgums vienai personai bijis 6,43 mēneši. 

 

 Dzīvokļa pabalsts 

 

Dzīvokļa pabalsts pārskata gadā izmaksāts 70 364,33 EUR apmērā. Tas piešķirts 298 

ģimenēm (453 personām). 298 ģimenēm (453 personām) piešķirts pabalsts komunālo 

maksājumu un kurināmā iegādei 70 270,82 EUR apmērā. 

  

 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 11 854,24 EUR apmērā un tos 

saņēmušas 146 ģimenes (177 personas). 

No piešķirtajiem pabalstiem 863,85 EUR piešķirts ēdienam - 21 ģimenei (31 personai), 

10 990,39 EUR piešķirts veselības aprūpei - 136 ģimenēm (148 personām). 

 

  Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā piešķirts 3 802 EUR apmērā 13 ģimenēm 

(34 personām). 

 

Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti 

(sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) 
 

Citiem ārējos tiesību aktos noteiktiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 

pārskata gadā izlietoti 120 326,08 EUR. Šie pabalsti piešķirti 26 ģimenēm (49 personām). Tajā 

skaitā 14 607,49 EUR izlietoti pabalstam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ko saņēmušas 12 personas. No šīs summas: 

1) 436 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko 

saņēmušas 2 personas; 

2) 1 640,10 EUR izlietoti vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, ko saņēmušas 2 personas; 

3) 10 566 EUR izlietoti ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības, 

12 personām. 

105 718,59 EUR izlietoti pabalstos audžuģimenēm, tos saņēmušas 14 ģimenes, 

(36 bērni), no tā: 90 249,85 EUR piešķirts ikmēneša pabalstam bērna uzturam 14 ģimenēm 

(36 bērniem) un 15 386 EUR piešķirts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

14 ģimenēm (36 bērniem). 
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No pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi (bez sociālā 

darba) 
 

Pārskata gadā Alūksnes novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošināja 

piecās savas pašvaldības institūcijās, kas ir Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības, pirka 

sociālos pakalpojumus no četrām citām pašvaldībām vai to institūcijām, no vienas nevalstiskās 

organizācijas – nodibinājuma. 

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2021. gadā 

saņēmušas 245 personas par 988 807 EUR, 14 personām pašvaldība sociālos pakalpojumus 

pirkusi no citām pašvaldībām vai to institūcijām, veicot norēķinus par 52 138 EUR, piecām 

personām – no nodibinājuma, veicot norēķinus par kopējo summu 40 800 EUR. 

 

Sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības biroja “Aprūpe mājās” sniegtā 

sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti 109 743 EUR. 

Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmušas 95 personas, tajā skaitā 66 pensijas 

vecuma personas, 29 pilngadīgas personas ar invaliditāti. Sociālās aprūpes pakalpojumus 

iedzīvotājiem dzīvesvietā visā novada teritorijā sniedza sociālais aprūpētājs un 3 biroja mobilās 

aprūpes vienības.  

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie 

pakalpojumi 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem sociālajiem 

pakalpojumiem bērniem un pieaugušām personām pārskata gadā izlietoti 953 596 EUR, tajā 

skaitā 860 658 EUR - savas pašvaldības institūcijās Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” un 

Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” nodrošināto pakalpojumu apmaksai, un 92 938 EUR – par 

sociālajiem pakalpojumiem, ko pašvaldība pirkusi no pieciem 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 40 800 EUR, pieaugušajiem - par kopējo summu 

52 138 EUR apmērā. Pašvaldība 19 personām pirkusi sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus 

no citām pašvaldībām, nodibinājuma vai SIA, tajā skaitā 5 bērniem un 14 pieaugušām 

personām. Pakalpojumu krīzes centrā ir saņēmušas 20 personas. 

Alūksnes novada pašvaldības sociālās aprūpes centros “Alūksne” un “Pīlādži” 

nodrošinātos sociālos pakalpojumus 2021. gadā saņēmušas 1126 pieaugušas personas.  

 

Dienas aprūpes centra pakalpojums 

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība Dienas aprūpes centrs “Saules stars” 

2021. gadā ir sniedzis pakalpojumu 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem. No 

pašvaldības budžeta gada laikā pakalpojuma sniegšanai izlietoti 16 345 EUR. 
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13. ALŪKSNES NOVADA BĀRIŅTIESA 
 

Līdz 2021. gada 31. martam bāriņtiesas sastāvā strādāja astoņi darbinieki, no 1. aprīļa - 

septiņi darbinieki. 

 

 
49. attēls. Procesuālo darbību skaita salīdzinājums Alūksnes novada bāriņtiesā 

 

Uz pārrunām bāriņtiesā jautājumos par aizgādības tiesību realizēšanas problēmām 

ģimenēs ieradušies 43 vecāki. 

2021. gadā bāriņtiesa informējusi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi par 17 

ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām 

nepieciešama palīdzība.  

 Gada laikā bāriņtiesā klātienē pieņemti 865 apmeklētāji, no tiem 400 Alūksnes pilsētā.  

2021. gadā ir notikušas 56 bāriņtiesas sēdes, pieņemti 117 koleģiāli lēmumi. Bāriņtiesas 

amatpersonas pārskata gadā pieņēmušas 10 vienpersoniskos lēmumus, kas saistīti ar vecāku 

alkohola lietošanu, kā rezultātā bērni atradās veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos. 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada bāriņtiesa pieņēmusi 46 lēmumus aizgādības lietās. 

 

 
50. attēls. Aizgādības lietās pieņemto lēmumu salīdzinājums pārskata gadā un 

iepriekšējos divos gados 

 

Ārpusģimenes aprūpē uz 31.12.2021. atradās 60 bērni: 27 bērni aizbildnībā, 28 bērni 

audžuģimenēs, pieci (vienas ģimenes) bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā.  

 

Pārskata periodā bāriņtiesa pieņēmusi 16 lēmumus aizbildnības lietās.  
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51. attēls. Lēmumu skaits aizbildnības lietās pārskata gadā un iepriekšējos divos gados 

 

Audžuģimeņu lietās pārskata periodā pieņemti 23 lēmumi.  

 

 
52. attēls. Pieņemto lēmumu skaits audžuģimeņu lietās pārskata periodā un iepriekšējos divos 

gados 

 

Pārskata gadā uz 31.12.2021. Alūksnes novadā bija 23 aizbildņi un 22 audžuģimenes, 

arī 2 viesģimenes.  

2021. gadā Alūksnes novada bāriņtiesa pieņēmusi 1 lēmumu par personu piemērotību 

adoptētāja statusam.  

 

Alūksnes novadā uz 31.12.2021. bija 21 aizgādnībā esoša persona, sešām personām 

aizgādņi iecelti pārskata gadā. 14 aizgādņi ir personu ar ierobežotu rīcībspēju radinieki, 8 

aizgādņi ir citas personas.  

 

 
53. attēls. Aizgādnības lietās pieņemto lēmumu skaits pārskata periodā un divos 

iepriekšējos gados 

 

Pārskata periodā bāriņtiesa piedalījusies 45 tiesas sēdēs, iestāde 5 reizes informējusi 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi par iespējamiem likumpārkāpumiem pret 

nepilngadīgajiem, kā arī 1 reizi - Vidzemes prokuratūru par personas ar ierobežotu rīcībspēju 

mantisko interešu aizskārumu. 
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2021. gadā bāriņtiesā no Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 33 reizes saņemta 

informācija par nepilngadīgām personām, kas atradušās alkohola reibumā. Pamatojoties uz 

saņemto informāciju, bāriņtiesa veica dzīves apstākļu pārbaudes, pārrunas ar vecākiem un 

nepilngadīgajiem. 

 

Pārskata gada beigās bāriņtiesas lietvedībā bija 246 aktīvas lietas, no tām 56 lietas 

ierosinātas 2021. gadā. 

 

2021. gadā izdarīti 450 apliecinājumi (no tiem: sagatavotas un apliecinātas 106 

pilnvaras un 6 piekrišanas, ka bērns var patstāvīgi izbraukt ārpus Latvijas Republikas robežām, 

sastādīti un apliecināti 196 nostiprinājuma lūgumi par īpašumtiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā, sastādīti četri testamenti, sagatavoti 77 darījuma līguma projekti, veikti citi 

Bāriņtiesu likumā noteiktie apliecinājumi. 
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14. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 
 

 
54. attēls. Dzimšanas, miršanas un laulību reģistru skaits 2021. gadā un iepriekšējos 

divos gados 

 

Pārskata gadā Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 92 dzimšanas reģistri – 

6 mazuļu dzīvesvietas deklarētas citā pašvaldībā, 86 dzimšanas reģistri bijuši mūsu novadā. 44 

no jaundzimušajiem ir zēni, 48 meitenes. Vienā ģimenē 2021. gadā piedzimuši dvīņi.  

34 ģimenēs dzimis pirmais bērniņš, 30 ģimenēs otrais mazulis, 15 gadījumos vecāki 

sagaidījuši trešo bērnu, 11 ģimenēs dzimis ceturtais bērns, vienā ģimenē piepulcējies sestais un 

vienā - desmitais bērniņš. 39 mazuļi dzimuši laulībā esošiem vecākiem, paternitāte atzīta, 

reģistrējot dzimšanu, 48 bērniem, divos gadījumos paternitāte pēc bērna dzimšanas noteikta ar 

tiesas spriedumu, piecos gadījumos dzimšanas reģistrā ir ziņas tikai par bērna māti. 

Dzīvesvietas, reģistrējot dzimšanu, deklarētas sekojoši: Alūksne – 46, Alsviķi – 6, Anna 

– 1, Ilzene – 0, Jaunalūksne – 11, Jaunanna – 1, Jaunlaicene – 2, Kalncempji – 3, Liepna – 4, 

Maliena – 3, Mālupe – 3, Mārkalne – 1, Pededze – 2, Veclaicene – 1, Zeltiņi – 0, Ziemeri – 2 

jaundzimušajiem. 

Ar ziedotajiem naudas līdzekļiem un dziju, ar atsaucīgu cilvēku rokām un atbalstu arī 

pārskata gadā turpinās tradīcija – reģistrējot jaundzimušo, tiek pasniegts pūriņš – silta adīta 

cepurīte un zeķītes. No pašvaldības vecāki saņem izdevumu “Mūsu bērns”, kam katru gadu top 

jauns dizains un papildināts saturs. Ja vismaz vienam no vecākiem pamata deklarētā dzīvesvieta 

bijusi Alūksnes novadā ne mazāk kā sešus mēnešus, tad aizpildot atbilstošu iesniegumu, ģimene 

saņem bērna piedzimšanas pabalstu dāvanu kartes formā, kas tiek atprečota aptiekā bērnam 

domātu higiēnas preču, medikamentu iegādei. Tās vērtība ir 40% no minimālās darba algas, no 

2021. gada 1. janvāra tie ir 200,00 EUR.  

2021. gadā izdarīti 77 laulību reģistri, kas ir par septiņiem vairāk kā iepriekšējā gadā. 

Pieci reģistri sastādīti, pamatojoties uz reliģisko konfesiju sniegtajām ziņām. 15 pāri 

izvēlējušies laulības ceremoniju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – Alūksnes muižas parka 

Aleksandra paviljonā, uz laipām pie paviljona un Alūksnes ezera otrā pusē uz laipām pretī 

101 pakāpienam, Tempļakalna Rotondā, restaurētajās telpās Alūksnes Jaunajā pilī, atpūtas vietā 

“Retenes”, Ziemera pagastā. 

Pārskata gadā sastādīti 300 miršanas reģistri, no kuriem 271 persona bijusi Alūksnes 

novada iedzīvotāji. No kopējā aizgājēju skaita 119 bijuši vīrieši un 181 sieviete. 

Pēc vecumiem mirušo sadalījums: 0 – 9 gadi 1 persona; 10 – 19 gadi 1 persona; 30 – 39 

gadi 4 personas; 40 – 49 gadi 6 personas; 50 – 59 gadi 20 personas; 60 - 69 gadi 45 personas; 

70 – 79 gadi 69 personas; 80 – 89 gadi 101 persona; 90 – 99 gadi 53 personas. Mirušo 
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teritoriālais sadalījums ir sekojošs: Alūksne – 145, Alsviķi – 24, Anna – 6, Ilzene – 2, 

Jaunalūksne – 18, Jaunanna – 7, Jaunlaicene – 3, Kalncempji – 1, Liepna – 9, Maliena – 3, 

Mālupe – 23, Mārkalne – 7, Pededze – 7, Veclaicene – 2, Zeltiņi – 5, Ziemeri – 9. 

Dzimtsarakstu nodaļā pārskata gadā saņemti 426 iesniegumi par laulības, dzimšanas un 

miršanas apliecību izsniegšanu un izziņu izsniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistriem, kas ir 

divas reizes vairāk kā iepriekšējā gadā. COVID-19 pandēmijas dēļ aktuāla kļuvusi attālināta 

atkārtotu dokumentu pieprasīšana - tiek izmantots elektronisko pakalpojumu portāls 

www.latvija.lv -  tas izmantots 89 reizes, tāpat cilvēki aktīvāk izmanto elektronisko parakstu. 

Ir izsniegtas 92 atkārtotas apliecības un 233 izziņas no civilstāvokļa aktu reģistriem. Starpvalstu 

sadarbības ietvaros, atbilstoši valstu pieprasījumiem, ir sagatavoti un nosūtīti civilstāvokļa aktu 

reģistrāciju apliecinoši dokumenti par deviņām personām Krievijas Federācijai, trīs gadījumos 

Ukrainai. Par 139 reģistriem ir ievadīta informācija Fizisko personu reģistra informācijas 

sistēmā, sniegtas izziņas pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departamenta, citu dzimtsarakstu nodaļu, notāru, Valsts policijas, pašvaldības 

iestāžu pieprasījumiem. Pārskata gadā Dzimtsarakstu nodaļu savas vizītes laikā Alūksnes 

novadā apmeklēja un ar tās darbu iepazinās tieslietu ministrs. 

2021. gadā nodaļā saņemti četri iesniegumi par vārda vai uzvārda maiņu. Vienā 

gadījumā persona izteikusi vēlmi mainīt vārdu, četros gadījumos lūgts atgūt savu dzimto vai 

pirmslaulības uzvārdu, jo tas nav izdarīts, šķirot laulību. Visos četros gadījumos pieņemti 

personām labvēlīgi lēmumi. 

Pārskata gadā uzsākta pašvaldības iniciatīva piešķirt svētku pabalstu Zelta un Dimanta 

kāzu jubileju gaviļniekiem - gada nogalē tika iepriecināti pieci pāri. Dzimtsarakstu nodaļa 

administrēja arī vienreizējā pabalsta piešķiršanu 1941. gada 14. jūnijā represētajām personām. 

2021. gads bijis īpašs ar trīs novada iedzīvotāju sveikšanu, kas pārkāpuši 100 un 101 gada 

slieksni. Jauki un sirsnīgi brīži piedzīvoti gada pirmā mazuļa godināšanā, kā arī divās 

personiskās Dimanta kāzu jubilejas ceremonijās. 

 

 
55. attēls. Pārskata gadā Dzimtsarakstu nodaļu apmeklēja  

tieslietu ministrs Jānis Bordāns 
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15. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 
 

 Alūksnes novada pašvaldības policija 2021. gadā konstatējusi pārkāpumus, kuru 

rezultātā pie administratīvās atbildības sauktas 184 personas. Policija izskatījusi 120 iedzīvotāju 

iesniegumus par dažāda rakstura pārkāpumiem, reaģējusi uz 85 notikumiem, kas saistīti ar 

sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. 

Par saistošo noteikumu Nr.19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un 

apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi” neievērošanu - 42 administratīvā 

pārkāpuma lietas. 

Par saistošo notikumu Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Alūksnes novadā” un Atkritumu apsaimniekošanas likuma normu neievērošanu - 37 

administratīvo pārkāpumu lietas. 

Piemērojot Administratīvās atbildības likuma normas, savas kompetences ietvaros, pie 

administratīvās atbildības sauktas personas:  

1) Par ceļu satiksmes likuma normu pārkāpšanu 27 pārkāpuma lietās; 

2) Par dzīvnieku aizsardzības likuma normu pārkāpšanu 16 pārkāpuma lietās; 

3) Par sabiedriskās kārtības likuma normu neievērošanu 10 pārkāpuma lietās; 

4) Par augu aizsardzības likuma normu neievērošanu 18 pārkāpuma lietās. 

Pašvaldības policijas amatpersonas piedalījās likumā “Par ārkārtējo situāciju un 

izņēmuma stāvokli” noteikto ierobežojumu kontrolē. 

34 personas, kuras atradās sabiedriskā vietā alkohola reibumā, cilvēka cieņu 

apkaunojošā stāvoklī, nogādātas atskurbšanai dzīvesvietā vai atskurbšanai atskurbtuvē Balvos. 

Alūksnes novada pašvaldības policija sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības 

Centrālās administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļu sabiedriskās kārtības kontrolēšanai 

un sargāšanai pilnveido videonovērošanas sistēmu pārkāpumu izdarīšanas fiksēšanai vai 

novēršanai.  
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16. KOMUNĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA 
 

16.1. Dzīvojamo māju apsaimniekošana 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” ir Alūksnes novada 

pašvaldības 100% kapitālsabiedrība. Sabiedrības galvenais darbības virziens – tai nodotā 

dzīvojamā fonda apsaimniekošana – vairāk nekā 100 daudzdzīvokļu mājas Alūksnē ar kopējo 

apsaimniekojamo platību virs 95 000 m² un vairāk nekā 25 daudzdzīvokļus māja pagastos ar 

kopējo apsaimniekojamo platību virs 11 000 m². 

Sabiedrības darbība mājokļu apsaimniekošanā ir vērsta uz mērķi nodrošināt 

nepārtrauktu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un uzturēšanu, tai 

skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekārtu un komunikāciju uzturēšanu un pārvaldīšanu, 

mājām piesaistīto teritoriju pārvaldīšanu, sanitāro uzkopšanu un labiekārtošanu, ēku vizuālo un 

tehnisko apsekošanu. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un noteiktos ierobežojumus valstī, 2021. gadā 

organizētas sešas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sapulces, divas no tām daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Torņa ielā 15, Alūksnē, iedzīvotāju sapulces, kur iedzīvotājiem sniegts 

skaidrojums par gāzes eksplozijā cietušās dzīvojamās mājas 5. kāpņu telpas atjaunošanas 

iespējām. 

Divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 2021. gadā pārņēma pārvaldīšanas tiesības. 

Pārskata gadā iesniegti divi pieteikumi Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai saņemšanai. 

Veiksmīgi realizēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtojuma darbi 

Pils ielā 38 un Bērzu ielā 7, Alūksnē. 2021. gadā ar rezultātu noslēdzās iepirkums 

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5. kāpņu telpas 

atjaunošana (1. kārta)” iepirkums. 

Pārskata gadā iesniegta nepieciešamā dokumentācija AS “ALTUM” aizņēmuma 

saņemšanai, izmantojot programmu “Aizdevums daudzdzīvokļu māju remontiem un apkārtējās 

teritorijas labiekārtošanas darbiem”. 2021. gadā turpināta mājas Dārza ielā 25, Alūksnē, novadā 

saskaņā ar ERAF izsludinātās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

dzīvojamajās ēkās” projektu īstenošana. Turpinās projekts “Dzīvojamās ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē”. 

2021. gadā sabiedrība turpināja veikt aprēķinus un maksas par siltumenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju, sašķidrinātās naftas gāzi iekasēšanu no iedzīvotājiem. SIA “ALŪKSNES NAMI” 

saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu noslēgtajiem līgumiem ar SIA “Alūksnes 

enerģija”, SIA “RŪPE”, SIA “Latvijas propāna gāze” par sniegtajiem pakalpojumiem ir 

norēķinājusies tieši dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku samaksātajā apmērā.  

SIA “ALŪKSNES NAMI” 2022. gadā plāno turpināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu saskaņā ar pašvaldības 2014. gada 27. novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. 

 

16.2. Siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšana 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES ENERĢIJA” ir Alūksnes novada 

pašvaldības 100% kapitālsabiedrība. Tās pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvade un 

tirdzniecība Alūksnē, kā arī Mālupes un Jaunlaicenes pagastos. Tā sniedz centralizētās 

siltumapgādes pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, kā arī valsts un pašvaldības 

iestādēm un to struktūrvienībām. 
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Pārskata gadā SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” veiksmīgi nodrošināja siltumenerģijas 

pakalpojumu Alūksnes novadā. Nepārtraukti optimizējot un pilnveidojot, tā apkalpo 4 katlu 

mājas, ar uzstādīto kopējo siltuma jaudu 14,25 MWh: 

1) Parka ielas 2C, Alūksnē, katlu māja ar uzstādīto jaudu 12,20 MWh, ražošanai tiek 

izmantota koksnes šķelda; 

2) Ziemeru ielas 12, Alūksnē, katlu māja ar uzstādīto jaudu 1,05 MWh, ražošanai tiek 

izmantotas kokskaidu granulas. Katlu māja strādā autonomā režīmā; 

3) Mālupē, Alūksnes novadā, katlu māja ar uzstādīto jaudu 0,5 MWh, ražošanai tiek 

izmantotas kokskaidu granulas. Katlu māja strādā autonomā režīmā; 

4) Jaunlaicenē, Alūksnes novadā, katlu māja ar uzstādīto jauda 0,5 MWh, ražošanai tiek 

izmantotas kokskaidu granulas. Katlu māja strādā autonomā režīmā. 

 Papildus tika iepirkta siltumenerģija no SIA “4 Plus”, kas tika piegādāta Merķeļa, 

Brīvības un Jāņkalna ielas mikrorajonu klientiem. 

 

Sabiedrība 2021. gadā paveikusi: 

 

1) Siltumtrases posmu izbūvi Siguldas, Pumpura, Lāčplēša ielās, Alūksnē, ar kopējo 

garumu 908,4 m; 

2) Siltumtrases posma izbūvi Tirgotāju ielā 10, Alūksnē, ar kopējo garumu 41 m; 

3) Siltumtrases posma izbūvi Helēnas ielā 42, Alūksnē, ar kopējo garumu 18,2 m; 

4) Atzaru izbūvi potenciālajiem klientu pieslēgumiem; 

5) Jaunu klientu un objektu pievienošanu ar kopējo apkurināmo platību 21 493,7 m2; 

6) Tehniskus uzlabojumus visās katlu mājās, katlu kurtuvju ugunsdrošā mūrējuma un 

konstrukciju remontu un citus darbus. 

Sabiedrība turpina papildināt ieviestās biznesa pārvaldības sistēmu, kas ļauj efektīvi 

sekot digitalizācijas un monitoringa procesiem, ražošanas efektivitātei, uzņēmuma 

izdevumiem. Par vienu no prioritātēm uzskatāms darbs ar sabiedrības debitoriem. 

Neto apgrozījums no siltumenerģijas ražošanas 2021. gadā sastāda 1 350 487 EUR, kas, 

salīdzinājumā ar 2020. gadu, palielinājies par 297 489 EUR. Ņemot vērā 2021. gada ražošanai 

labvēlīgus laika apstākļus un jaunu pieslēgumu izbūvi, uzņēmums, veiksmīgi attīstoties, 

pārskata gadā pārdeva 24 532 MWh, kas ir par 5404 MWh vairāk nekā 2020. gadā. 

 

 
56. attēls. Būvniecības darbi objektā “Siltumtrases un siltummezglu izbūve Siguldas, 

Pumpura un Lāčplēša ielā, Alūksnē” 
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16.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšana 
 

SIA “RŪPE” sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus juridiskām un 

fiziskām personām Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, 

Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un 

Kalncempju pagastu, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā. 

Kapitālsabiedrības galvenie darbības veidi ir ūdens ieguve, sagatavošana lietošanai un 

piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Papildus kapitālsabiedrība veic ūdensvada un 

kanalizācijas pievadu izbūves, ūdensvada un kanalizācijas remonta, asenizācijas, ūdens 

skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī BIO tualešu nomu. 

Pārskata gadā, salīdzinājumā ar 2020. gadu, kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu 

apjomi ir pieauguši: ūdens piegādāts par 6 120 m3 vairāk un notekūdeņi savākti par 6 793 m3 

vairāk. Noslēgti 47 līgumi par jauniem pieslēgumiem.  

2021. gadā veiksmīgi pabeigta Eiropas Savienības struktūrfondu projekta 

Nr.5.3.1.0/17/I/010 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” realizācija - 

sasniegti visi projekta rezultatīvie rādītāji. 

Pārskata periodā kapitālsabiedrība izsniegusi 98 tehniskos noteikumus, saskaņojusi 88 

būvprojektus, 108 topogrāfijas, izsniegusi 11 rakšanas atļaujas un 60 atzinumus par būvju 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšanai un tehnoloģiski 

efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšanai, 2021. gadā paveikts: 

1) Realizēts būvprojekts “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas ielā, 

posmā no Pils ielas līdz Vējakalna ielai, Alūksnē, Alūksnes novadā”. Kopējais izbūvētais 

ūdensvada tīkla garums 181,89 m, izbūvētais kanalizācijas tīkla garums 198,45 m; 

2) Veikta ūdensvada (47,1 m) un kanalizācijas (32,85 m) tīklu pārbūve pie Malienas 

ielas 1, Alūksnē; 

3) Atjaunots ūdensvads Centra ielā 8, Jaunanna (85,2 m); 

4) Veikts ūdensvada remonts Dārza ielā, Alūksnē (45 m); 

5) Veikts kanalizācijas tīklu remonts Pils ielā 38, Alūksne (18,6 m); 

6) Veikts sūkņa remonts Alūksnes ūdens atdzelžošanas stacijā; 

7) Veikta frekvenču pārveidotāja nomaiņa Mārkalnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; 

8) Veikts miksera remonts Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Iztekās”; 

9) Veikti sūkņu remonti Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un kanalizācijas 

sūkņu stacijā Kanaviņu ielā. 

SIA “RŪPE” turpina uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu. 2021. gadā veikta 

energopārvaldības sistēmas pilnveidošana un aktualizēšana atbilstoši jaunā ISO 50001:2018 

prasībām, veikts iekšējais audits. 2021. gada janvārī veiksmīgi iziets pārsertifikācijas audits. 

2021. gadā ir uzsākts darbs pie ArcGIS programmas ieviešanas uzņēmumā - izstrādātas 

vairākas lietotnes, kuras ļauj efektīvāk veikt ikdienas darbu uzņēmumā. Viena no tām sniedz 

iespēju novada iedzīvotājiem redzēt uzņēmuma apsaimniekojamo tīklu karti mājas lapā 

www.rupe.lv sadaļā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu karte”. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA “RŪPE” un Alūksnes novada pašvaldību, turpinās 

novada administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un 

uzturēšana. 

  

http://www.rupe.lv/
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17. PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS 
 

17.1. Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”  
 

Pašvaldības aģentūras “ALJA” darbības galvenais mērķis ir lietderīga un efektīva 

Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju apsaimniekošana (izņemot 

ūdenstilpes, kurās zvejas tiesības nepieder valstij), publisko pakalpojumu sniegšana novada 

iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem, rūpnieciskās zvejas, makšķerēšanas un licencētās 

makšķerēšanas, ūdenssporta un atpūtas organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Alūksnes 

novada ūdenstilpēm (tajā skaitā - salu), upju un krasta zonas izmantošanu.  

Aģentūras prioritātes 2021. gadā: 

1) Dabas aizsardzība; 

2) Ūdenstilpēm pieguļošās infrastruktūras uzlabošana; 

3) Zivju resursu papildināšana Alūksnes novada ūdenstilpēs; 

4) Sabiedrības iesaistīšana un informēšana par saudzīgu dabas resursu izmantošanu; 

5) Ūdens teču zivsaimnieciskā priekšizpēte. 

Aģentūra 2021. gadā realizēja 7 738 makšķerēšanas licences par kopējo summu 

31 233 EUR. 

2021. gadā LAD no ZF līdzekļiem atbalstīja septiņus aģentūras projektus. Pārskata 

periodā veikta zivju resursu papildināšana, ielaižot Alūksnes ezerā 50 000 vienvasaras līdaku  

mazuļus, Lukumīša ezerā 5 000 vienvasaras līdaku mazuļus, Vaidavas ezerā 2 300 vienvasaras 

līdaku mazuļus, Sudala ezerā 16 400 vienvasaras zandartu mazuļus un Indzera ezerā 13 000 

vienvasaras zandartu mazuļus. 

No Zivju fonda līdzekļiem realizēts projekts “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu 

aizsardzība” - iegādāti 2 planšetdatori, 3 ķermeņa kameru komplekti,  piekabe un 2 

videokameras ar atmiņas kartēm. Realizēts arī Zivju fonda atbalstītais projekts 

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Indzera un Siseņu ezeram”. 

2021. gadā aģentūra turpināja nelikumīgās zvejas novēršanu novada ūdenstilpēs. 

2021. gadā kopumā veiktas 216 pārbaudes. Reidu laikā novada ūdenstilpēs konstatēti 

pārkāpumi un sastādīti 19 lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu par 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību vai licencētās makšķerēšanas pārkāpumiem. 

 

Pārskata periodā: 

 

1) Veikti 216 speciālie reidi pie/uz novada ūdenstilpēm; 

2) Uzsāktas 19 administratīvās lietvedības lietas par makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem; 

3) Veikta ūdeņu kvalitātes rādītāju noteikšana Alūksnes ezerā jūnijā un jūlijā astoņās 

peldēšanas vietās. Jūlijā ūdens kvalitāte noteikta arī Siseņu, Palpiera, Ilgāja, Raipala un 

Vaidavas ezeros; 

4) Alūksnes ezerā zivju resursi palielināti par 50 000 vienvasaras līdaku mazuļiem, 

Lukumīša ezerā par 5 000 vienvasaras līdaku mazuļiem, Vaidavas ezerā par 2 300 vienvasaras 

līdaku mazuļiem, Indzera ezerā par 13 000 un Sudala ezerā par 16 4000 vienvasaras zandartu 

mazuļiem; 

5) Iesniegti septiņi projektu pieteikumi zivsaimniecības attīstībai ar Zivju fonda 

finansējumu, visi projektu pieteikumi atbalstīti pilnā apmērā un realizēti; 

6) Nokartēta Vaidavas upe Veclaicenes ainavu apvidū; 

7) Alūksnes ezerā veikta niedru un citu ūdens augu pļaušana zem ūdens līmeņa; 

8) Alūksnes ezerā veikta gultnes padziļināšana Ozolu ielas laivu nolaišanas vietā; 

9) Uzturēta izveidotā infrastruktūra Alūksnes ezera piekrastē pilsētas teritorijā – laivu 
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nomas, piestātnes, pludmales laipas, makšķerēšanas vietas, atpūtas vietas, laivu nolaišanas 

vietas u.c. 

 Salīdzinot 2021. un 2020. gadu, pamatdarbības kopējie ieņēmumi ir palielinājušies par 

8 783 EUR jeb 8,41 %, ko galvenokārt ietekmējis ieņēmumu no makšķerēšanas licenču 

realizācijas un maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu pieaugums. 

 

17.2. Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA”  
 

Pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbības mērķis ir realizēt pašvaldības kompetencē 

esošus iestādes nolikumā noteiktos uzdevumus un sniegt pakalpojumus iedzīvotāju vajadzību 

nodrošināšanai labiekārtošanas, sanitārās tīrības un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 

jomā Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā.  

 

Ielu, ietvju un zaļās zonas apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

Pārskata gadā nodrošināta ielu uzturēšana atbilstoši uzturēšanas klasēm un piešķirtajam 

budžeta līdzekļu apjomam. Ikdienas uzturēšanai esošo ielu garums ir 69,033 km un brauktuves 

laukums 359 831 m2. Nodrošināta ietvju uzturēšana 69 254 m2  platībā. Veikta ielu attīrīšana no 

sniega 32 reizes, uz ielām samazināta slīdamība 73 reizes. Izvests sniegs no pilsētas ielām 

5 111 m3 apjomā. Grants seguma atputekļošana veikta 24 ielām un ielu posmiem, kopumā 

12,99 km garumā. Veikta ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana 945 m2 platībā. Darba 

kārtībā uzturētas 164 gūlijas. Veikta 64 pieturu laukumu tīrīšana. Uzturēts ielu apgaismojuma 

tīkls. Pārbūvēts ielas apgaismojums Laurencenes ielā – nomainīti apgaismojuma stabi un nātrija 

spuldzes nomainītas pret LED apgaismojumu. Uzstādīti 3 jauni apgaismojuma stabi ar LED 

gaismekļiem Ziemeru ielā. Pasūtīta būvniecības dokumentācijas izstrāde Malienas ielas 

apgaismojuma pārbūvei un Melleņkalna ielas apgaismojuma ierīkošanai. Uzstādītas 16 jaunas 

ceļa zīmes un saskaņotas 5 satiksmes organizācijas shēmas, veikta esošo ceļa zīmju uzturēšana. 

Izskatīti (saskaņoti vai noraidīti) 64 tehniskie projekti un 61 topogrāfija. Izsniegti 49 tehniskie 

noteikumi un 34 atzinumi par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Veikta darbu uzraudzība 1 

objektā, 1 objekts nodots ekspluatācijā - ietve un gājēju pārejas Uzvaras un Kanaviņu ielu 

krustojumā.   

Papildus tam Pilssalas tiltam veikta galvenā inspekcija, likvidēti novadgrāvju krastu 

noslīdējumi, nogāžu atjaunošana un pastiprināšana Pleskavas un Merķeļa ielās, tīrīts 

novadgrāvis un caurtekas, saņemta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja “Dārzu un 

parku atkritumu kompostēšanas laukuma” darbības nodrošināšanai. 

 

Pilsētas zaļumsaimniecības apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

Nodrošināta aģentūras pārziņā esošo parku apsaimniekošana 30,20 ha platībā, meža 

parku – 136,50 ha platībā, zālienu kopšana un pļaušana 215 870 m2 platībā, kā arī dzīvžogu 

kopšana 1 040 metru kopgarumā. Aģentūra nodrošinājusi 107 atkritumu urnu ikdienas 

uzturēšanu un tīrīšanu. Pilsētas teritorijā koptas viengadīgās puķes 123 puķu vāzēs, 18 puķu 

kastēs, 3 arkās. Puķu vāzēs un kastēs augi nomainīti trīs reizes: pavasarī, vasarā un rudenī. Puķu 

dobēs papildus iestādīti 1 800 sīpolpuķu sīpoli. Pilsētas teritorijā kopti puķu stādījumi 1 418 m2, 

dekoratīvo kokaugu stādījumi 1 613,3 m2 platībā. Ierīkotas 2 jaunas puķu dobes Muižas parkā 

pie Jaunās pils 121 m2 platībā, puķu pļava pie “Saullēkta dārza”, kas rudenī papildināta ar 6 000 

pašaudzētiem ziemciešu stādiem. Pilsētā izkopti 40 koki, nogriezts 41 vēja lauztais un gāztais 

koks. Pamatojoties uz Apstādījumu aizsardzības komisijas lēmumiem, nogriezti 22 koki, no 

kuriem iegūta malka 60,8 m3, kas piegādāta pašvaldības iestādēm. Pilsētas pasākumu 

nodrošināšanai izlietoti 6,3 m3 malkas. 
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Papildus tam izaudzēti 10 300 vasaras puķu stādu puķu kastēm un dobēm, uzturētas 26 

jaunas ielu barjeru puķu kastes, papildināti esošie apstādījumi pie administratīvas ēkas un 

Bībeles muzeja ar sniega rožu stādiem, pārveidoti apstādījumi aiz Alūksnes Kultūras centra 

ēkas, pie stāvlaukuma Jāņkalna ielā 52, un Muižas parkā, izveidots jauns stādījums pie atpūtas 

vietas “Zirgu dzirdinātava” Pleskavas ielā, papildināti apstādījumi pilsētas dobēs ar 600 

pašaudzētiem ziemciešu stādiem, Meža dienu ietvaros uzbūvēts jauns gājēju tiltiņš 

Tempļakalnā. 

 

Uzkopšana pirms un pēc publiskiem pasākumiem 

 

Pārskata periodā nodrošināta pilsētas uzkopšana pirms un pēc vairāk nekā 15 dažādiem 

kultūras, sporta, piemiņas pasākumiem. 

 

Pilsētas kapsētu apsaimniekošana 

 

2021. gadā nodrošināta kapsētu apsaimniekošana 18,49 ha platībā – uzturētas 2 kapsētas 

ar  6 622 kapu laukumiem un 13 139 kapu vietām (gada laikā 10 jaunas kapu vietas, apbedīts 

231 cilvēks). Kārtota lietvedība par katra mirušā apbedīšanu, ierādītas kapavietas, kontrolēta 

kapavietas sagatavošana apbedījumam, apsaimniekota kapliča, nodrošināta sanitāro normu 

ievērošanas uzraudzība, iekasēta maksa par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar apstiprinātajiem 

izcenojumiem par kapa vietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā, kapličas 

izmantošanu. Organizēti Kapu svētki Alūksnes Lielajos kapos un Alūksnes Mazajos kapos. 

Turpināts darbs pie Alūksnes pilsētas kapsētu digitālā plāna atjaunošanas un apbedīšanas datu 

bāzes pilnveidošanas. 

Papildus nozāģēti 11 bojāti un bīstami  koki Lielajos un Mazajos kapos, iztīrīts Lielo 

kapu dīķis, atjaunots lapenes krāsojums.  

 

Pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana 

 

Nodrošināta šādu pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana Alūksnes 

pilsētā: Brūža ielā 1, Dārza ielā 11, Ojāra Vācieša ielā 2A, Ošu ielā 5, Valkas ielā 19, Glika ielā 

8C, Pils ielā 72A, Lielā Ezera iela 11, Miera iela 3, ziemas sporta centra “MEŽINIEKI” 

paviljons, kapliča Lielajos kapos, kapsētas pārziņa pakalpojumu sniegšanas paviljons, Pilssalas 

stadiona servisa centrs. 

 

Pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošana 

 

Koptas jaunaudzes 7,67 ha platībā. Atjaunots mežs, stādot 1,35 ha platībā, meža 

atjaunošana dabiski veikta 14,98 ha platībā, meža īpašumu robežas atjaunotas 25 km garumā. 

Atjaunotas vai ierīkotas 96 robežzīmes. Sagatavotas cirsmas atsavināšanai galvenās cirtēs - 

kailcirtēs 23,44 ha platībā un kopšanas cirtēs 6,47 ha platībā. Veikta 16 meža īpašumu 

inventarizācija. Pilnveidota un aktualizēta izveidotā meža zemju datubāze. 

Atsavināts meža īpašums 14,78 ha platībā. Veikta ikgadējā ezera piekrastes kopšana 

Peldu ielā, izzāģējot koku atvases 2,6 ha platībā. Precizēta iznomājamās lauksaimniecības 

zemes platība 8 zemes vienībās. 

  

“Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbnieku nodarbināšana 

 

Pārskata gadā nodrošināta 7 bezdarbnieku nodarbināšana dažādos pilsētas sakopšanas 

un labiekārtošanas darbos. 
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18. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
 

2021. gadā Alūksnes novada pašvaldības ārvalstu partneru skaitā nav notikušas 

izmaiņas. Pašvaldībai pārskata periodā bija 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. 

COVID-19 pandēmijas pulcēšanās un ceļošanas ierobežojumu dēļ pārskata periodā 

nenotika sadarbības pašvaldībām. 

Pārskata periodā noslēdzās divu Alūksnes novada pašvaldības starptautiskās sadarbības 

projektu īstenošana - ES starpreģionu sadarbības programmas URBACT III projekts “Augoša 

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

Term Decline in Smaller Cities”) un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

2014.-2020. gadam pārrobežu projekts “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts 

Full of Feelings/Versts of Feelings”. Plašāk par tiem publiskā pārskata sadaļā “Projekti”. 
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19. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Komunikācijai ar iedzīvotājiem Alūksnes novada pašvaldība pārskata gadā izmantojusi 

pašvaldības interneta vietni www.aluksne.lv, pašvaldības informatīvo izdevumu “Alūksnes 

Novada Vēstis”, kontus sociālajos tīklos www.facebook.com, www.twitter.com, 

www.instagram.com, www.draugiem.lv un www.youtube.com. Pārskata gadā uzsākta 

komunikācija www.facebook.com ziemas sporta centra “Mežinieki” kontā. 

Pašvaldības un tās iestāžu darba atspoguļošanai pārskata gadā turpinājusies sadarbība 

ar plašsaziņas līdzekļiem, tai skaitā, vietējo laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas”, 

Vidzemes televīziju, ziņu aģentūru LETA un citiem medijiem. 

Pārskata gadā izdoti 11 pašvaldības informatīvā izdevuma “Alūksnes Novada Vēstis” 

numuri. 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 120 Alūksnes novada 

pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu apraksti. 

Domes un domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās pārskata gadā varēja piedalīties 

interesenti, tomēr COVID-19 pandēmijas laikā, kad sakarā ar noteiktajiem pulcēšanās 

ierobežojumiem domes un komiteju sēdes notika attālināti, tās tika raidītas tiešsaistē 

pašvaldības interneta vietnē. Ar domes sēžu lēmumiem iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties 

pašvaldības interneta vietnē, kā arī pašvaldībā. Pašvaldības izdevumā “Alūksnes Novada 

Vēstis” publicēta informācija par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, savukārt domes sēžu 

audio ieraksti pieejami pašvaldības interneta vietnē.  

Iedzīvotājiem pārskata gadā bijusi iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes 

deputātiem viņu pieņemšanas laikos. Informācija par tiem publicēta pašvaldības izdevumā 

“Alūksnes Novada Vēstis”, pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv, kā arī izvietota 

pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu pārvaldēs. COVID-19 pandēmijas laikā noteikto 

pulcēšanās ierobežojumu dēļ pieņemšanas tika organizētas attālināti. 

Pārskata periodā pašvaldība turpinājusi sadarbību ar biedrību “Alūksnes nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs”, nodibinājumu “Alūksnes un Apes novada fonds”. Sadarbības 

ietvaros 2021. gadā organizēta sabiedrības iesaistes konference “Kopienu darbība un sadarbības 

izaicinājumi”. 

No 2021. gada 13. aprīļa līdz 14. maijam pašvaldība aicināja iedzīvotājus iepazīties ar 

izstrādāto dokumentu “Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas 

un aizsardzības saistošie noteikumi” un izteikt viedokli un ierosinājumus. 

Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2021. gada 27. maija lēmumu, no 9. augusta līdz 

8. septembrim notika Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 

1.  redakcijas publiskā apspriešana,  ieskaitot publiskās apspriešanas sanāksmi 18. augustā. 

 

 
57. attēls. Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1.  redakcijas 

publiskās apspriešanas sanāksme 

 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.aluksne.lv/
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Pārskata gadā pašvaldība uzsāka Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-

2027. gadam izstrādi, kuras laikā no 5. augusta līdz 10. septembrim notika novada iedzīvotāju 

aptauja. Izstrādājot pašreizējās situācijas analīzi un definējot stratēģiskos mērķus, tika 

organizētas 9 tematiskās darba grupas iedzīvotājiem un attiecīgo jomu speciālistiem, tās notika 

no 19. maija līdz 17. augustam. 

Vasarā tika organizēta sanāksme par Pumptrack velotrases projektēšanu Alūksnes 

pilsētā ar jauniešu dalība darba grupā. 

Ar Alūksnes novada domes 2021. gada 28. oktobra lēmumu no 2021. gada 5. novembra 

līdz 5. decembrim notika Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 

1.0. redakcijas publiskā apspriešana ar publiskās apspriešanas sanāksmi 23. novembrī, kas 

COVID-19 pandēmijas pulcēšanās ierobežojumu dēļ tika organizēta tiešsaistē. 

2021. gada 23. decembrī Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu “Par Alūksnes 

novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu pilnveidotās (2.0) redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskās apspriešanas 

laiku nosakot no 2022. gada 10. līdz 31. janvārim. 

Oktobrī Alūksnes novada pašvaldība un Alūksnes pilsētas bibliotēka organizēja tikšanās 

ar dažādu mērķauditoriju iedzīvotājiem, lai uzklausītu priekšlikumus un ierosinājumus jaunās 

Alūksnes bibliotēkas plānošanai. Tikšanās organizētas ar senioriem, jauniešiem, jaunajām 

māmiņām un citiem interesentiem. 

 

  
58.-59. attēli. Tiekoties ar jauniešu un arī citām mērķauditorijām iedzīvotāji tika aicināti 

uzrakstīt vai izteikt savus priekšlikumus topošajai bibliotēkai 

 

Pārskata gadā iedzīvotāji tika aicināti ieteikt pretendentus Alūksnes novada pašvaldības 

apbalvojumiem “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums sportā”, 

“Pagodinājums uzņēmējdarbībā” un “Sudraba zīle”. 
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20. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

2022. gadā plānots pabeigt šādus nozīmīgākos projektus: 

1) LVAF projektu “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Jaunlaicenes 

muižas parkā”; 

2)  LVAF projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras 

atjaunošana un uzlabošana”; 

3) Augstas gatavības investīciju projektu “Ventilācijas ierīkošana Alūksnes pilsētas 

sākumskolā”; 

4) Augstas gatavības investīciju projektu “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes 

pilsētā”; 

5) Investīciju projektu sadarbībā ar AM “Siguldas un Pumpura ielas, Alūksnē, Alūksnes 

novadā pārbūve”; 

6) ERAF projektu “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai 

Alūksnes novadā”; 

7) Projektu “Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijas 

labiekārtošana”; 

8) Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga ceļa “Ezīšava-Mārkalne” 0,00-0,200 km posma 

pārbūve. 

 

2022. gadā pašvaldība plānojusi uzsākt šādus projektus: 

1) Investīciju projektu sadarbībā ar SM “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes 

novadā, 2. kārta”; 

2) SAM 5.6.2. projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes 

novadā”. 

 

Pašvaldība 2022. gadā plānojusi iesniegt šādus projektu pieteikumus: 

1) pieteikumu valsts aizdevumam pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai - projektu “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10.-12. klašu 

korpusa 2. kārtas pārbūves sadalīšana kārtās un daļas realizācija”; 

2) pieteikumus valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām prioritāro projektu “Alūksnes 

izziņas un pakalpojumu centrs” un projektu “Grants seguma ielu atjaunošana” īstenošanai; 

3) augstas gatavības pašvaldības investīciju projektu pieteikumus - “Aktīvās atpūtas 

parka izbūve Alūksnē un “Miera ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā”. 

 

Pašvaldība plānojusi turpināt: 

1) ESF projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” īstenošanu, paplašinot 

bezmaksas veselības veicināšanas pasākumu (profilaktisku un veselību veicinošu aktivitāšu, 

nodarbību) piedāvājumu dažādām mērķa grupām; 

2) ESF projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu, kura ietvaros paredzēts nodrošināt 

dzīvesvietā kvalitatīvu, ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu piedāvājumu 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

3) LM ESF projekta “Profesionālā sociālā darba attīstību pašvaldībās” īstenošanu; 

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

uzlabošana” īstenošanu, kura ietvaros tiek veikti pārbūves darbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas 7.-9. klašu korpusa ēkā un mācību aprīkojuma modernizācija. 

Visi minētie projekti un pasākumi vērsti uz pašvaldības funkciju realizēšanu un kopējo 

novada sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu, nodarbinātības veicināšanu, cilvēka 

labklājības paaugstināšanu. 
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21. UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR ALŪKSNES NOVADA 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTU ĪSTENOŠANU 
 

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. īstenošanu nodrošina Rīcību plāna 

un Investīciju plāna pakāpeniska realizācija. Aktuālās redakcijas pieejamas pašvaldības 

tīmekļvietnē http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/. 

Informāciju par īstenotajiem Investīciju plāna projektiem skatīt pašvaldības 

tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā “Projekti”. 

Papildus Alūksnes novada attīstības programmā 2011.-2017. gadam vidēja termiņa 

mērķu sasniegšanai ir apkopoti atsevišķi izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji, kuri noteikti 

izstrādes gaitā 2010.-2011. gadā. Rādītāji analizēti, pieņemot par bāzi 2010. gada rādītāju un tā 

plānoto sasniedzamo vērtību. 

 

 
Avots: LURSOFT 

  

 
Avots: LURSOFT  
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http://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/
http://www.aluksne.lv/
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Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

60.-62. attēli. Ekonomisko rādītāju salīdzinājums Alūksnes novadā 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

63. attēls. Izglītības iestāžu ēku siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 
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Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

64.-65. attēli. Izlaiduma klašu vidējā vērtējuma valsts pārbaudes darbos 

salīdzinājums 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

66. attēls. Alternatīvo sociālo pakalpojnumu saņēmēju skaita salīdzinājums 

  

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

67. attēls. Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaita salīdzinājums 
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Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

68. attēls. Klientu skaita, kas saņēmuši sociālā darba pakalpojumu, salīdzinājums 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

69. attēls. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu skaita 

salīdzinājums 

 

 
Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

70. attēls. Kultūras pasākumu skaita salīdzinājums 
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Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

71. attēls. Kultūras pasākumu un apmeklētāju skaita salīdzinājums 

 

  Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. īstenošanas rezultāti ir saskaņā ar 

Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam izvirzītajiem mērķiem. 

  

Attīstības programmā un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikti arī Alūksnes novada 

attīstības izvērtējuma pamatrādītāji, kas dod iespēju sekot līdzi galvenajām attīstības tendencēm 

novadā. Šie pamatrādītāji nav tieši saistāmi ar Attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa 

prioritātēm, bet raksturo sociāli ekonomisko situāciju novadā kopumā un sniedz priekšstatu par 

ilgtermiņā sasniegtajiem rezultātiem. 

 

 
Avots: Centrālās statistikas pārvalde 

72. attēls. Iedzīvotāju skaita un demogrāfiskās slodzes salīdzinājums novadā 
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Avots: Centrālās statistikas pārvalde 

73. attēls. Iedzīvotāju blīvums pēc faktiskās dzīvesvietas uz 1 km2 

 

 
Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

74. attēls. Teritorijas attīstības līmeņa indeksa salīdzinājums 

 

 
Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

75. attēls. Bezdarba līmeņa salīdzinājums 
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 Avots: Alūksnes novada pašvaldība 

76. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu salīdzinājums uz 1 iedzīvotāju 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

IIN uz 1 iedzīvotāju ieņēmumi Alūksnes novada pašvaldībā, EUR

vēlamā attīstības tendence
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22. PIELIKUMI 
 

1. pielikums – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada 

finanšu pārskatu (uz 3 lapām). 

 

2. pielikums – Alūksnes novada domes 28.04.2021. lēmums Nr.128 “Par Alūksnes novada 

pašvaldības 2021. gada pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 11, 19. punkts) (uz 

1 lapas). 
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1. pielikums 
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2. pielikums 

 


