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1. Pašvaldības raksturojums 
 

1.1. Ziņas par pašvaldību 

 

Pašvaldības nosaukums Alojas novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, LV-4043 

Vienotais reģistrācijas numurs LV90000060032 

Finanšu gads 01.01.2013 - 31.12.2013 

Deputāti 15 

Pašvaldības priekšsēdētāja Dace Vilne (līdz 06.2013), 

Valdis Bārda (no 06.2013) 

Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Bakmanis (līdz 

06.2013), Dace Vilne, Māris 

Možvillo (no 06.2013) 

Izpilddirektors Gundars Karlsons (līdz 

27.06.2013.), Mārtiņš 

Kļaviņš (08.2013) 

Galvenā grāmatvede Ligita Balode 

Teritorijas lielums 626.59 km
2
 

Iedzīvotāju skaits 5799 uz 31.12.2013 

 

Alojas novads ar administratīvo centru Alojas pilsētā tika izveidots 2009. gada 21. 

jūlijā, apvienojoties Alojas pilsētai ar lauku teritoriju, Staiceles pilsētai ar lauku teritoriju, 

Brīvzemnieku pagastam un Braslavas pagastam. Alojas novads atrodas Vidzemes reģionā un 

robežojas ar Burtnieku, Mazsalacas, Limbažu un Salacgrīvas novadiem. Attālums līdz Rīgai ir 

130 km.  Pašvaldības dome ir izveidojusi 32 iestādes un 4 pārvaldes – Alojas pilsētas un 

pagasta pārvaldi, Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldi, Braslavas pagasta pārvaldi un 

Brīvzemnieku pagasta pārvaldi. Alojas novada kopējā platība ir 626,59 km
2
.  

Pašvaldība ir dalībnieks 6 biedrībās: Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Pilsētu 

savienība, Eiropas Stārķu pilsētu organizācija, Latvijas Bāriņtiesu asociācija, Īģes lauku 

partnerība, Ungurpils ezera saimnieks. Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās 

kapitālsabiedrībās: SIA „Alojas komunālais dienests”, SIA „Alojas veselības aprūpes centrs”, 

SIA „Staiceles komunālais uzņēmums”. Pašvaldība ir daļēja kapitāldaļu turētāja šādās 
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privātajās kapitālsabiedrībās SIA „ZAAO”, SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un 

treniņu centrs „Staicele””, AS „CATA”, SIA „Olimpiskais centrs Limbaži”, SIA „Limbažu 

slimnīca”. 

 

1.2. Teritorijas iedalījums 

 

Platības ziņā lielākā novada teritorijā ir Staicele pilsēta un Staiceles pagasts ar 25 823 ha, tās 

teritorijā ir 6 apdzīvotās vietas, neieskaitot Staiceles pilsētu. Nākamā ir Alojas pilsēta un 

pagasts, kurai ir 18 187 ha liela platība un 4 apdzīvotas vietas. Alojai seko Brīvzemnieku 

pagasts ar 10 400 ha lielu platību un 6 apdzīvotām vietām. Vismazākā platība ir Braslavas 

pagastam – 8 249 ha un 5 apdzīvotas vietas. 

 

Alojas novada apdzīvotās vietas un teritoriju platība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc zemes izmantojuma teritorijas lielāko daļu klāj meži – 30709 ha. Otrajā vietā platības ziņā 

ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 25311 ha. Salīdzinoši lielais purvu un ūdeņu 

īpatsvars kopā ar daudzveidīgo reljefu veido lielu ainavas dažādību un rada priekšnoteikumus 

tūrisma attīstībai. 

 

1.3 Iedzīvotāji 

 

Uz 01.01.2013 gadu iedzīvotāju skaits Alojas novadā bija 5799, savukārt uz 01.01.2014 

pēc PMLP datiem ir 5661 iedzīvotājs. Salīdzinot ar 2012. gadu iedzīvotāju skaits samazinājies 

par 138. 

Pašvaldība Platība ha Apdzīvotas vietas 

Alojas pilsēta un 

pagasts 
18187 Ungurpils, Nikšas, Stābeģi, Smilgas 

Braslavas pagasts 8249 
Vilzēni, Urga, Braslava, Vilzēmuiža, 

Klāmaņi 

Brīvzemnieku 

pagasts 
10400 

Ozolmuiža, Puikule, Puikules stacijas 

ciemats, Buiva, Ozoli 

Staiceles pilsēta un 

pagasts 
25823 

Vīķi, Rozēni, Karogi, Mārciemi, 

Puršēni, Limšēni 

Kopā 62659 20 



Alojas novada dome 

4 

 

 
Iedzīvotāju vecuma struktūras salīdzinājums Alojas novadā  

2012. un 2013. gadā pēc PMLP datiem 

 

 
Iedzīvotāji līdz 

darbaspējas 

vecumam 

Darbaspējas 

vecumā 

Pēc darbaspējas 

vecuma 

2012. gads 761 3793 1245 

vīrieši 385 2006 420 

sievietes 376 1787 825 

2013. gads 754 3691 1216 

vīrieši 381 1981 411 

sievietes 373 1710 805 

 
 

Iedzīvotāju vecuma struktūra 2012. un 2013. gadā 

 
 

 
 
 

Uz 2013. gada 1. janvāri Alojas novadā sieviešu skaits ir procentuāli lielāks nekā vīriešu skaits. 

Sievietes novadā ir 2988, bet vīrieši 2811. 

 
 

13% 

65% 

22% 

Līdz darba spējas vec. Darba spējas vec. pēc darba spējas vec.
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Dzimtsarakstu nodaļā 2013. gadā darbu veica nodaļas vadītāja un nodaļas speciāliste. 

Civilstāvokļu reģistrāciju veic Alojas un Staiceles pilsētās. Nodaļa veic šādus uzdevumus: 

reģistrē dzimšanas faktus, reģistrē miršanas faktus, reģistrē laulības, sastāda laulību reģistrus, 

pamatojoties uz garīdznieku paziņojumiem, atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru 

ierakstus, anulē, papildina un labo civilstāvokļa aktu reģistra ierakstus, pamatojoties uz tiesas 

spriedumu, administratīvo aktu, ieinteresētās personas iesniegumu un sniedz atzinumus, 

sagatavo dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniedz Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, 

izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma, 

izsniedz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc tiesu, izmeklēšanas iestāžu un citu 

dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma. Nodaļa sniedz konsultācijas fiziskās un juridiskās personas 

ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumiem, sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam 

departamentam par ārzemnieku reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem. Nodaļa organizē un 

nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Nodaļā. Dzimtsarakstu nodaļa organizē svinīgas laulību 

jubileju atzīmēšanas ceremonijas, nodrošina svinīgu bērnu dzimšanas reģistrāciju. 

Nodaļa sniedz izziņas par reģistros ietvertajiem faktiem par Alojas novada teritoriālo 

vienību - Alojas pilsētas un lauku teritorijas, Staiceles pilsētas un lauku teritorijas, Braslavas 

pagasta, Brīvzemnieku pagasta reģistru grāmatām no 1994.gada. Nodaļa sagatavo un sniedz 

pārskatus Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam par nodaļā veikto darbu un 

apliecību izlietojumu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.  

 

 

 

Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie civilstāvokļu akti 

sievietes 
51% 

vīrieši 
49% 

Iedzīvotāju sadalījums novadā pēc dzimuma 
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2013. gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu 

 

 2012.gads 2013.gads 

Dzimšanas reģistru skaits 43 35 

Dzimšanas reģistru skaits bez 

ziņām par bērna tēvu 

6 1 

Dzimšanas reģistru skaits ar 

paternitātes atzīšanu 

28 25 

Reģistrēto laulību skaits 11 10 

Miršanas reģistru skaits 88 53 

Īpašu miršanas reģistrācijas 

gadījumu skaits 

- - 

Reģistru ierakstos izdarīto 

papildinājumu un labojumu skaits 

18 5 

Laulības reģistru skaits, kuros 

izdarīta atzīme par laulības 

šķiršanu 

7 3 

 

Dzimušo bērnu skaits ģimenē 

 2012 2013 

Pirmais bērns ģimenē 19 14 

Otrais bērns ģimenē 14 14 

Trešais bērns ģimenē 6 3 

Ceturtais bērns ģimenē 1 3 

Piektais bērns ģimenē 1  

Sestais un vairāk bērnu ģimenē 2 1 

 

2013.gadā Alojā piedzima dvīnīši. 2013.gadā dzimušas 18 meitenes un 17 zēni –Tradicionāli 

divas reizes gadā notika svinīgs sarīkojums „Bērniņš ienācis pasaulē”. Alojas novada 

dzimtsarakstu nodaļa organizēja svinīgu sarīkojumu novada Zelta pāriem. 

 

2013. gadā mirušo dzimums un vecums 

 2012.gads 2012.gads 2013.gads 2013.gads 

Vecums (gadi) Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši 

0-18 - - - - 

18-30 - - - - 

31-40 1 3 - 1 

41-50 1 3 - 3 

51-60 4 6 1 5 

61-70 4 10 4 5 

71-80 12 13 5 7 

81-90 20 5 11 5 

90 un vairāk 3 3 3 3 
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1.4.  Komunikācija ar sabiedrību 

2013. gadā Alojas novada dome iedzīvotājiem sniedza informāciju par novada domes 

darbu un novadā notiekošo, publicējot informāciju divos informācijas kanālos – novada domes 

informatīvajā izdevumā „Alojas novada vēstis” un mājas lapā www.aloja.lv. Novada laikraksts 

„Alojas novada vēstis” iznāca 1x mēnesī 2100 eksemplāru mēnesī. Vietējais laikraksts ir 

pieejams visās novada pārvaldēs, centrālajā administrācijā, kultūras, izglītības iestādēs, 

veikalos, doktorātos un aptiekās. Uz savrupākajām novada vietām laukos to nogādāja 

autoveikals, sadarbībā ar vietējo uzņēmēju. Novada laikraksta 2013. gada arhīvs pieejams 

www.aloja.lv sadaļā Alojas novada vēstis, kur to var lasīt elektroniskā versijā. Alojas novada 

domes sabiedrisko attiecību speciāliste regulāri sadarbojas ar vietējo starpnovadu laikrakstu 

„Auseklis”, Latvijas Pašvaldību savienības informatīvo izdevumu „Logs”, ziņu aģentūru 

„LETA”, sniedzot informāciju par novadā gaidāmajiem un notikušajiem pasākumiem.  

Alojas novada domes oficiālā mājas lapa ir www.aloja.lv. Mājas lapā regulāri 

atspoguļojam novadā notiekošās aktivitātes. Esam izveidojuši plašu foto galeriju, kurā redzami 

foto mirkļi no izglītības iestāžu, kultūras, sporta un citiem pasākumiem. 2013. gada nogalē 

Alojas novada dome katrā novada pārvaldē rīkoja tikšanos ar iedzīvotājiem. Tajās piedalījās 

domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, struktūrvienību un iestāžu vadītāji, deputāti, pārvalžu 

vadītāji un nozaru speciālisti. Iedzīvotāju sapulces rīkoja vakaros, lai tajās varētu piedalīties pēc 

iespējas vairāk iedzīvotāju. Tikšanās reizēs iedzīvotāji varēja uzdot ikvienam speciālistam sev 

interesējošu jautājumu un saņemt atbildi. Iedzīvotāju sapulču atspoguļojums tika publicēts 

www.aloja.lv un laikrakstā Alojas novada vēstis.  

Mājas lapā www.aloja.lv, laikrakstā Alojas novada vēstis un pārvaldēs bija pieejama 

informācija par 15 novada domes deputātu pieņemšanas laikiem, kontaktiem un izmaiņām 

tajos. Iedzīvotāju pieņemšanas tika rīkota vismaz reizi mēnesī katrā pārvaldē. Arī pašvaldības 

darbiniekiem bija noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki. Iedzīvotāji varēja piedalīties domes 

sēdēs.  

 

 

 

 

 

 

2. Pašvaldības budžets 
2.1. Pamatbudžeta rādītāji 

http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/
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Alojas novada domes pamatbudžeta rādītāji (Ls) 

 
 

EKK 

 

Rādītājs 

Izpilde 

2012. gadā 

Izpilde 

2013. gadā 

Plānots 

2014. gadā 

 NAUDAS  LĪDZEKĻU ATLIKUMS 

GADA SĀKUMĀ  

596493 517630 521509 

 IEŅĒMUMI  3425241 3388589 2939884 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 871333 1267574 1275076 

1.0.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa 

733672 1122650 1138913 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 137661 144924 136163 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 123882 131662 122875 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 5967 5556 6306 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem 

7812 7706 6982 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 15481 36410 16000 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 2405 2100 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 

2268 2076 1600 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 5154 5923 5500 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 6729 7966 6800 

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas 

1330 18040 0 

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

240079 245281 210170 

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

239784 240257 210170 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 25412 26990 25200 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 14329 14294 9550 

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

200043 198973 175420 

21.4.0.0. Pārējie iepriekš neklasificētie budžeta 

iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

295 5024 0 

5.0. Transferti 2298348 1839324 1438638 

17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 

1600 0 0 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2183562 1714444 1289738 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim 

676001 595172 375699 

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti ES politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

396617 242592 30000 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

1092449 824725 836880 

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 

18495 51955 47159 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 113186 124880 148900 

 AIZŅĒMUMI 557253 478338 0 

 AIZDEVUMU ATMAKSA 450 0 0 

 IZDEVUMI  3721100 3577615 3128439 
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01.000 Vispārējie valdības dienesti 467133 470115 595390 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 28419 35840 35380 

04.000 Ekonomiskā darbība 60259 117862 37303 

05.000 Vides aizsardzība 3396 104958 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 528486 689781 349384 

07.000 Veselība 5348 5550 6351 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 247204 233526 264564 

09.000 Izglītība 1761378 1309862 1145411 

10.000 Sociālā aizsardzība 619477 610121 694656 

 AIZŅĒMUMU ATMAKSA 340707 285433 202352 

 NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS 

GADA BEIGĀS 

517630 521509 130602 

 FINANSĒŠANA 295859 189026 188555 

 

 2013. gadā Alojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi bija 3388589 lati. Lielākais 

īpatsvars ieņēmumu struktūrā, kā ierasts, bijis transfertu ieņēmumiem – 54,3 %, nodokļu 

ieņēmumi sastāda 37,4 %, bet pārējos, 8,3%, veido nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no 

maksas pakalpojumiem. 

 Salīdzinot ar 2012. gadu, pamatbudžeta ieņēmumi nedaudz, par 36652 latiem, 

samazinājušies. Samazinājums, galvenokārt, veidojies uz transfertu rēķina. Ievērojami, gandrīz 

par 268 tūkstošiem latu, mazāk saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, 

kas ir likumsakarīgi, jo auguši nodokļu ieņēmumi. Par 154 tūkstošiem latu mazāki bija valsts 

budžeta transferti Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem, jo 2013. gadā šādu projektu 

arī bijis mazāk. Par vairāk kā 80 tūkstošiem latu mazāk saņemti valsts budžeta maksājumi 

noteiktiem mērķiem, jo 2013. gadā no valsts puses vairs netika atbalstīti, tā saucamie, GMI 

pabalsta saņēmēji, kā arī sarucis sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gadam ievietoto klientu 

skaits. Savukārt audzis pārējo valsts budžeta transfertu apjoms – par vairāk kā 33 tūkstošiem 

latu, kas galvenokārt veidojies no finansējuma vērtēto ieņēmumu nodrošināšanai. Tajā pašā 

laikā, kā jau minēts, ievērojami auguši nodokļu ieņēmumi – par vairāk kā 396 tūkstošiem latu 

un nedaudz arī nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, tāpēc kopējais 

ieņēmumu samazinājums ir vien 1 %. 2014. gadā Alojas novada pamatbudžeta ieņēmumi 

plānoti 2939884 lati, kas ir par 448705 latiem mazāki kā 2013. gadā faktiski. Lielā mērā tas 

atkal saistīts ar transfertu ieņēmumiem. Šobrīd nav zināms vai un kādos Eiropas Savienības 

atbalstītājos projektos būs iespējams startēt otrajā pusgadā, tāpēc nav paredzams atbalsta 

finansējums. Tāpat tikai astoņiem mēnešiem ieplānots valsts finansējums vispārizglītojošo 

skolu pedagogu atlīdzībai. Šie ieņēmumi gada laikā pieaugs. 

 2013. gadā Alojas novada pamatbudžeta izdevumi sastāda 3577615 latus. Tradicionāli 

visvairāk līdzekļu – 36.6 %, izlietots izglītībai. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietots 
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19,3 % no visiem izdevumiem, sociālajai aizsardzībai – 17,1 %, vispārējiem valdības 

dienestiem kopā ar aizdevumu procentu maksājumiem un norēķiniem par citu pašvaldību 

izglītības un sociālā palīdzības iestāžu pakalpojumiem – 13,1 %, kultūrai – 6,5 %. Pārējie 

izdevumi – sabiedriskai kārtībai un drošībai, ekonomiskai darbībai, vides aizsardzībai, 

veselībai, kopā veido 7,4 % no visiem Alojas novada pamatbudžeta izdevumiem 2013. gadā. 

 Salīdzinot faktisko izdevumu apjomu 2013. un 2012. gadā, redzams, ka 2013. gadā tie 

bijuši par apmēram 143 tūkstošiem latu mazāki. Lielākais samazinājums vērojams izdevumiem 

izglītībai, jo 2012. gadā ievērojami līdzekļi tika ieguldīti vairāku izglītības iestāžu siltināšanā. 

Savukārt lielākais pieaugums bijis tādās pozīcijās kā ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, 

teritoriju un mājokļu apsaimniekošana saistībā ar vairākiem projektiem – Puikules ciema Ābeļu 

ielas rekonstrukcija, Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana, Puikules stacijas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība, Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība un Ozolmuižas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība. 

 2014. gadā Alojas novada pamatbudžeta izdevumi plānoti 3128439 latu apmērā, kas ir 

par 449176 latiem mazāk kā 2013. gadā faktiski. Gada gaitā plānotie izdevumi pieaugs, jo 

budžetā tiks iestrādāts finansējums pedagogu atlīdzībai par periodu no septembra līdz 

decembrim. Izdevumu pieaugums gaidāms arī saistībā ar izglītības iestāžu rekonstrukciju un 

dalību projektos.  

 

2.2. Speciālais budžets 

Alojas novada domes speciālā budžeta rādītāji (Ls) 

 
 

Rādītājs 

Izpilde 

2012. gadā 

Izpilde 

2013. gadā 

Plānots 

2014. gadā 

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ  67805 58938 75035 

IEŅĒMUMI 74957 89008 88301 

Dabas resursu nodoklis 3310 6751 6044 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem 

mērķiem 

71647 82257 82257 

IZDEVUMI  83824 72911 84422 

Vispārējie valdības dienesti 6 6 56 

Ekonomiskā darbība 82740 71760 82257 

Vides aizsardzība 1078 1143 2109 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 2 0 

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA BEIGĀS 58938 75035 78914 

FINANSĒŠANA 8867 -16097 -3879 

 

Alojas novada domes speciālā budžeta lielāko daļu tradicionāli veido valsts budžeta transferti 

noteiktiem mērķiem, konkrēti – autoceļu uzturēšanai. Salīdzinoši nelielu daļu sastāda dabas 

resursu nodokļa ieņēmumi. 2013. gadā speciālā budžeta kopējie ieņēmumi bijuši 89008 lati, kas 

ir vairāk nekā 2012. gadā. 2014. gadā speciālā budžeta ieņēmumi plānoti apmēram iepriekšējā 
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gada fakta līmenī. Šobrīd zināms, ka autoceļu fonda līdzekļi būs par 24134 latiem lielāki nekā 

sākotnēji plānots. 

2.3. Aizņēmumi un galvojumi  

Pārskats par aizņēmumiem 

 

 
N. 

p. 

k. 

 

Aizdevējs 

 

Aizņēmuma 

mērķis 

 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

 

Atmaksas 

termiņš 

 

Valūta 

 

Aizņēmuma 

summa 

LVL 

 

Uz  

31.12.2

012. 

 

 

Uz  

31.12.20

13. 

 

                                       

1. 

 

Valsts 

kase 

 

Alojas 

daudzfunkcion

ālās sporta 

zāles 

celtniecība 

 

2009.gada 

6.oktobris 

 

2034.gada 

20.jūnijs  

EUR 

 

160 000 

 

76 000 
76 000 

 

2. 

 

Valsts 

kase 

 

SIA ‘’Alojas 

komunālais 

dienests’’ 

pamatkapitāla 

palielināšana 

 

2009.gada 

6.oktobris 

 

2034.gada 

20.jūnijs  

EUR 

 

430 000 

 

385 

203 

367 284 

 

3. 

 

Valsts 

kase 

 

Finanšu 

stabilizācija 

 

2007.gada 

23.aprīlis 

 

2016.gada 

20.decemb

ris 

 

LVL 

 

31 362 

 

7 875 
7875 

 

4. 

 

Valsts 

kase 

 

Finanšu 

stabilizācija 

 

2007.gada 

1.jūnijs 

 

2016.gada 

20.decemb

ris 

 

LVL 

 

300 000 

 

221 

040 

205 248 

 

5. 

 

Valsts 

kase 

 

Finanšu 

stabilizācija 

 

2009.gada 

8.jūnijs 

 

2020.gada 

20.decemb

ris 

 

EUR 

 

90 791 

 

27 797 
27 797 

 

6. 

 

Valsts 

kase 

 

Finanšu 

stabilizācija 

 

2008.gada 

8.februāris 

 

2027.gada 

20.decemb

ris 

 

LVL 

 

250 000 

 

197 

360 

184 200 

 

7. 

 

Valsts 

kase 

 

Alojas pilsētas 

kultūras nama 

remonts un 

sporta zāles 

celtniecība 

 

2008.gada 

29.septembris 

 

2038.gada 

20.jūlijs  

LVL 

 

699 000 

 

615 

364 

591 468 

 

8. 

 

Valsts 

kase 

 

Sociālās 

dzīvojamās 

mājas 

siltumnoturība

s uzlabošana 

 

2010.gada 

12.oktobris 

 

2035.gada 

20.jūnijs  

LVL 

 

11 000 

 

4 966 
4966 

 

9. 

 

Valsts 

kase 

 

SIA ‘’Alojas 

komunālais 

dienests’’ 

pamatkapitāla 

palielināšana 

 

2010.gada 

12.oktobris 

 

2035.gada 

20.septemb

ris 

 

LVL 

 

96 000 

 

90 060 

 

86 100 
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10. 

 

Valsts 

kase 

 

Braslavas 

pagasta 

pašvaldības 

autoceļa  

''Krustiņi- 

Blanka'' 

3,75km 

rekonstrukcija

  

 

2010.gada 

12.oktobris 

 

2026.gada 

20.septemb

ris 

 

LVL 

 

52 343 

 

21 292 
21 292 

 

11. 

 

Valsts 

kase 

 

Ūdenssaimniec

ības sistēmas 

sakārtošana 

Ozolmuižas 

ciemā, 1. kārta 

 

2010.gada 

14.decembris 

 

2019.gada 

20.decemb

ris 

 

LVL 

 

46 193 

 

12 344 
10 580 

 

12. 

 

 

Valsts 

kase 

 

Normatīvo 

aktu prasībām 

neatbilstošās 

Limbažu 

rajona 

Braslavas 

pagasta 

izgāztuves 

"Mežiņi" 

rekonstrukcija 

 

 

2010.gada 

14.decembris 

 

 

2015.gada 

20.decemb

ris  

 

LVL 

 

 

13 606 

 

 

3 689 

2457 

 

 

13. 

 

Valsts 

kase 

 

Vilzēnu tautas 

nama 

renovācija 

 

2010.gada 

5.februāris 

 

2026.gada 

20.janvāris 

 

EUR 

 

42 200 

 

34 407 
31 810 

 

 

14. 

 

 

 

Valsts 

kase 

 

 

Celtniecība, 

remonts 

 

2010.gada 

5.februāris 

 

2018.gada 

20.septemb

ris 

 

 

EUR 

 

255 000 

 

167 

568 

138 424 

 

15. 

 

Valsts 

kase 

 

Finanšu 

stabilizācija 

 

2010.gada 

5.februāris 

 

2018.gada 

20.septemb

ris 

 

EUR 

 

281 500 

 

184 

986 

152 815 

 

16. 

 

Valsts 

kase 

 

Ēkas 

rekonstrukcija 

par sabiedrisko 

centru 

 

2010.gada 

5.februāris 

 

2020.gada 

20.oktobris 
 

EUR 

 

147 200 

 

20 494 
17 851 

 

17. 

 

Valsts 

kase 

 

Braslavas 

pagasta 

pašvaldības 

autoceļa 

''Krustiņi- 

Blanka'' 

3,75km 

rekonstrukcija

  

 

2011.gada 

18.maijs 

 

2026.gada 

20.septemb

ris 

 

LVL 

 

63 232 

 

16 585 
16585 

 

18. 

 

Valsts 

kase 

 

SIA ‘’Alojas 

komunālais 

dienests’’ 

 

2011.gada 

12.augusts 

 

2026.gada 

20.jūlijs 

 

LVL 

 

52 651 

 

50 771 
47 011 
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pamatkapitāla 

palielināšana 

 

19. 

 

Valsts 

kase 

 

'Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Alojas novada 

domes ēkās'' 

 

2012.gada 

20.jūnijs 

 

2037.gada 

20.jūnijs 

 

LVL 

 

267 876 

 

157 

029 

132 374 

 

20. 

 

Valsts 

kase 

 

''Alojas novada 

Braslavas 

pagasta 

Vilzēnu ciema 

ūdenssaimniecī

bas attīstība' 

'īstenošanai 

 

2012.gada 

14.septembris 

 

2037.gada 

20.septemb

ris  

LVL 

 

146 837 

 

95 893 
95 893 

 

21. 

 

Valsts 

kase 

 

'Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Alojas novada 

domes ēkās'' 

īstenošanai 

 

2012.gada 

12.oktobris 

 

2037.gada 

20.oktobris 

 

LVL 

 

96 752 

 

96 752 

 

95 754 

 

22. 

 

Valsts 

kase 

 

''Alojas novada 

Ozolmuižas 

pils jumta 

seguma 

remonta 

veikšana'' 

īstenošanai - 

investīcijām 

valsts nozīmes 

arhitektūras 

piemineklī 

 

2012.gada 

19.septembris 

 

2037.gada 

20.septemb

ris 

 

LVL 

 

86 168 

 

50 382 
48604 

 

23. 

Valsts 

kase 

‘’Alojas 

novada 

Ozolmuižas 

pils jumta 

seguma 

remonta 

veikšana’’ 

īstenošanai – 

investīcijām 

valsts nozīmes 

arhitektūras 

piemineklī 

 

2013. gada 

05.februāris 

 

2038. gada 

20. 

janvāris 

LVL 35 786 0 35 786 

 

24. 

 

 

 

Valsts 

kase 

‘’Brīvzemniek

u pagasta vides 

labiekārtošana’

’ īstenošanai 

 

2013. gada 

27. jūnijs 

 

2033. gada 

20. jūnijs LVL 43 612 0 16 180 

 

25. 

Valsts 

kase 

 

‘’Puikules 

ciemata Ābeļu 

ielas 

rekonstrukcija’

’ īstenošanai 

 

2013.gada 27. 

jūnijs 

 

2033. gada 

20. jūnijs LVL 24 704 0 24 704 
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26. 

Valsts 

kase 

‘’Alojas 

novada 

Brīvzemnieku 

pagasta 

Puikules 

stacijas ciema 

ūdenssaimniecī

bas attīstība’’ 

īstenošana 

 

2013.gada 

02.augusts 

 

2038.gada 

20. jūlijs 

LVL 93 712 0 56 933 

 

27. 

Valsts 

kase 

‘’Alojas 

novada 

Brīvzemnieku 

pagasta 

Puikules ciema 

ūdenssaimniecī

bas attīstība’’ 

īstenošanai 

 

2013. gada 

02. augusts 

 

2038. gada 

20. jūlijs 

LVL 171 540 0 111 726 

 

28. 

Valsts 

kase 

‘’Alojas 

mūzikas un 

mākslas skolas 

ēkas Jūras iela 

39a, Alojā 

vienkāršotās 

renovācijas 

veikšana’’ 

īstenošanai 

 

2013. gada 

26. augusts 

 

2028. gada  

   20. 

augusts 

LVL 27 578 0 27 578 

 

29. 

Valsts 

kase 

‘’Staiceles 

vidusskolas 

pirmskolas 

izglītības 

mācību 

korpusa 

vienkāršotā 

renovācija’’ 

īstenošanai 

 

2013. gada 

26. augusts 

 

2033.gada 

20. augusts 

LVL 48 283 0 24 777 

 

30. 

Valsts 

kase 

‘’ Alojas 

novada 

Braslavas 

pagasta 

Vilzēnu ciema 

ūdenssaimniecī

bas attīstība’’ 

īstenošanai 

 

2013. gada 

07. oktobris 

 

2028. gada 

20. 

oktobris 
LVL 13 792 0 13 792 

 

31. 

Valsts 

kase 

„Alojas novada 

Brīvzemnieku 

pagasta 

Ozolmuižas 

ciema 

ūdenssaimniecī

bas attīstības II 

kārta” 

īstenošanai 

 

2013. gada 

12. decembris 

 

2033. gada 

20. 

decembris 

LVL 56 898 0 56 898 

 

32. 

Latvijas 

Mobilais 

Telefons 

Līgums par 

LMT 

pakalpojumu 

’’Mans 

komplekts’’ 

 

2013. gada 

03. jūlijs 

 

2015. gada 

07. 

decembris 

LVL 1272 0 1043 

 

 

 

    

KOPĀ: 

 

 4 136 888 
2 537 

857 

2 731 

805 
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2013.gadā pašvaldība saņēma ilgtermiņa aizņēmumus no Valsts kases par kopējo summu LVL 

478338, atmaksāti aizņēmumi Valsts kasei LVL 285662. 

 

2.4. Debitori un kreditori 
 

 

Debitoru parādi ( LVL) 
 

 
Posteņa nosaukums 

 
2013.gads 

 
2012.gads 

 
Izmaiņas 

( +, - ) 
1 2 3 4 

  Debitori – kopā, tajā skaitā 154651 150 748 +3903 
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 107877 106 852 +1025 
2.Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības 

un Eiropas Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem pasākumiem 
3454 0 +3454 

3. Prasības par nodokļiem 63484 61 420 +2064 
4. Uzkrātie ieņēmumi 4055 4 730 -675 
5. Pārmaksātie nodokļi 19228 4 189 +15039 
6. Prasības pret personālu 1852 453 +1399 
7. Pārējās prasības 34139 37 910 -3771 

8. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) 79438 64 806 +14632 

 

Norēķinos par prasībām (debitoriem) Alojas novada pašvaldībai uzrādītas pagātnes notikumu 

rezultātā radušās prasības pret mājsaimniecībām, iestādēm vai uzņēmumiem. Lielākie debitori 

uz 2013.gada 31.decembri ir fiziskās un juridiskās personas par nekustamā īpašuma nodokli un 

komunālajiem maksājumiem. Debitoru sastāvā uzskaitītas prasības no PFIF dotācijas 

2013.gadā, kas pašvaldības budžetā ieskaitītas 2014.gadā LVL 25408. 

 

Kreditoru parādi (LVL) 

 

 
Posteņa nosaukums 

 

 
2013.gads 

 
2012.gads 

 
Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 

 
Kreditori - kopā 3172605 

 
4 045 956 -873351 

1.  Ilgtermiņa saistības 2569888 2 388 685 +181203 
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 2569534 2 388 685 +180849 
1.2 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 354 0 +354 

 2.Īstermiņa saistības 602717 1 657 271 -1054554 
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
161228 149 172 +12056 

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
61429 75 110 -13681 
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2.3. Īstermiņa uzkrātās saistības 106452 129 129 -22677 
2.4. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem  
( izņemot   nodokļus) 

0 282 -282 

2.5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
187 504 -317 

2.6.Pārējās īstermiņa saistības 689 8 359 -7670 
2.7. Nākamo periodu ieņēmumi 272732 1 294 715 -1021983 

 

Saistībā ar to, ka MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 200.
2 

punkts
 
nosaka 2013.gada laikā visus nākamo periodu ieņēmumos uzskaitītos 

līdzekļus, kas saņemti no rezidentiem par pabeigtiem projektiem pārgrāmatot uz ieņēmumiem, 

tāpēc uz pārskata gada sākumu LVL 1103682 īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi par ES 

finansētajiem projektiem pārgrāmatoti uz ieņēmumiem 2013.gada laikā. Ar to skaidrojams arī 

būtisks samazinājums gan nākamo periodu ieņēmumos, gan visās kreditoru saistībās.  

 

2.5. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas 

 
Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas 

 

 

Ilgtermiņa ieguldījumi 2013.gads 2012.gads Izmaiņas ( +, - ) 
1 2 3 4 

 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 1122956 1 231208 -108252 
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā un vērtības samazinājums 

radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
680580 

 
715492 

-34912 

2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 

kapitālā un vērtības samazinājums asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā  
66709 

 
139181 

-72472 

3. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 375667 375 667 0 
4. Ilgtermiņa prasības 0 868 -868 
 

 

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 

 

Nr. 

p. 

k. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2012. 

 

Ieguldījums 

2013.gadā 

 

Pārvērtēts 

2013.gadā 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2013. 

 

1. 

SIA "Alojas 

Komunālais 

dienests" 

 

46603000306 

 

684 146 0 -25775 658371 

 

2. 

SIA "Alojas 

veselības aprūpes 

centrs" 

 

44103031378 

 

8 662 0 -1715 6947 

 

3. 

SIA "Staiceles 

komunālais 

uzņēmums" 

 

46603000310 

 

22 684 0 -7422 15262 

 Kopā:  715 492 0 -34912 680580 
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Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 

 

Nr. 

p. 

k. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites vērtība 

uz 

31.12.2012. 

 

Ieguldījums 

2013.gadā 

 

Pārvērtēts 

2013.gadā 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2013. 

 

1. 

SIA „Latvijas 

Futbola 

Federācijas 

mācību un treniņu 

centrs „Staicele””  

 

44103055056 

 

139 100 

 

0 

 

-72472 

 

66709 

 Kopā:  139 100 0 -72472 66709 

 

 

Līdzdalības pārējo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 

 

Nr. 
p. 
k. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Ieguldījuma uzskaites 

vērtība uz 
31.12.2012. 

Ieguldījuma uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2013. 

 
1. 

 
SIA ''Limbažu slimnīca'' 

 

 
40003361616 

 
195 562 

 

 
195 562 

 
2.  

SIA ''ZAAO'' 
 

44103015509 
 

28 504 
 

28 504 

 
3. 

 
SIA ''Olimpiskais centrs 

''Limbaži'''' 
 

 
44103021789 

 
5 539 

 
5 539 

4. A/S CATA 40003016840 146 062 146 052 

 Kopā:  375 667 375 667 

 

 

Pārskata gadā ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā netika veikts. Ieguldījums 

kapitālsabiedrībās pārskata gada beigās koriģēts pēc kapitālsabiedrību gada pārskata datiem. 

 

Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats 

 
Nr. 

p. 

k. 

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

 

Atlikums 

uz 

31.12.2012. 

Darījumi 

 

Uzkrājumi aktīviem Atlikums uz 

31.12.2013. 

 

Palielin. 

(+) 

 

Samaz. 

(-) 

 

Palielin. 

(+) 

 

Samaz. 

(-) 

Īstermiņa 

sastāvā 

(LVL) 

Ilgtermiņa 

sastāvā 

(LVL) 

1. Fiziska persona 868 0 0 0 0 -868 0 

 Kopā: 868 0 0 0 0 -868 0 

 

 

 

 

 

 

2.6. Nekustamā īpašuma novērtējums 
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Alojas novada domes nekustamā īpašuma novērtējums 

 

Ilgtermiņa ieguldījumi 2013.gads 2012.gads 
Izmaiņas 

( +, - ) 
1 2 3 4 

 
 Pamatlīdzekļi – kopā 

 

9071929 
 

8 989 985 +81 944 

1. Dzīvojamās ēkas 344 601 372 937 -28 336 
2. Nedzīvojamās ēkas 

4 434 832 
4 403 456  

+31 376 
3. Transporta būves 1 795 126 2 035 823 -240 697 
4. Zeme zem ēkām un būvēm 463 035 464 569 -1534 
5.Kultivētā zeme 431 077 437 577 -6500 
6. Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 3 737 
 

3 737 0 
7. Pārējā zeme 284 242 282 833 +1409 
8.Inženierbūves 1 173 181 825 980 +347201 
9.Pārējais nekustamais īpašums 142 098 163 073 -20975 

 

 

Pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to atlikušajā vērtībā. Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 

periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies par LVL 81944.  Alojas novadā ir pabeigti 7 

iesāktie projekti, kuru rezultātā ir veiktas rekonstrukcijas ūdenssaimniecībās - Braslavas 

pagasta Vilzēnu ciemā LVL 14466, Brīvzemnieku pagasta Puikules ciemā LVL 289532, 

Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciemā LVL 116399, veikts remonts Ozolmuižas pils 

jumtam LVL 86729, renovēta Alojas mūzikas un mākslas skolas ēka Jūras ielā 39a  LVL34285, 

veikta rekonstrukcija Puikules ciemata Ābeļu ielā LVL 28089, Brīvzemnieku pagastā vides 

labiekārtošana LVL 50542, tieši tāpēc būtiskākais palielinājums ir izveidojies inženierbūvju 

sastāvā. 

 

3. Ekspluatācijā pieņemtie objekti un būvatļaujas 

 

2013.gadā Alojas novada būvvalde izsniedza 20 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņēma 22 

būves; saskaņotās vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas kartes – 11. Izsniegti 32 

plānošanas arhitektūras uzdevumi.  

 

 

 

 

 

 

4. Komunālā saimniecība 
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4.1. SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” 

2013.gada beigās strādāja 15 darbinieki. Uzņēmuma mērķis ir Staiceles pilsētas un 

pagasta teritorijā apsaimniekot no novada domes apsaimniekošanā nodotās dzīvojamās mājas, 

kā arī Staiceles pilsētas iedzīvotāju un juridisko personu nodrošināšana ar komunālajiem un cita 

veida pakalpojumiem. 

 

 

2013.gadu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 7422 Ls. Salīdzinot ar 2012. gadu, zaudējumi 

palielinājušies par 3982 Ls, kas izskaidrojams ar to, ka izveidoti debitoru šaubīgie uzkrājumi. 

 

 

 

2012 gads -
3440 Ls 

2013 gads -
7422 Ls 

Pārskata gada nesadalītā peļņa 

2012; 31426 Ls;  

2013gads 
;21870 Ls 

Bilances kopsumma 
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Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par 8,59 % jeb par 6113 Ls. 

 

Pircēju un pasūtītāju parādi ( debitori) samazinājušies par 1576 Ls. 

2012, 71163, 
53% 

2013; 65050; 
45% 

Neto apgrozījums 

2012gads-
11534 Ls 

2013gads 
9958 Ls 

Pircēju un pasūtītāju parādi 
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Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir samazinājušies par 88Ls. 

 

Sabiedrības finanšu pārskata analīzes rādītāji sniedz vispārēju priekšstatu par pašreizējo 

finansiālo stāvokli. Likviditātes kopējais koeficients atspoguļo sabiedrības spēju segt īstermiņa 

saistības. Šis rādītājs pēc 2013.gada datiem ir 3,28– sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz 

īstermiņa parādus par LVL 9513. Likviditātes kopējais koeficients ir virs 3.00, kas norāda, ka 

apgrozāmie līdzekļi ir pietiekoši, lai segtu īstermiņa parādus. 

Likviditātes starpseguma koeficients 2013.gadā ir 3.25, kas liecina, ka sabiedrības spēja 

atmaksāt īstermiņa saistības izmantojot naudas līdzekļus un debitoru parādus salīdzinot ar ir 

palielinājies. Absolūtās likviditātes koeficients 2013. gadā ir 0,87.  

Finanšu atkarības koeficients rāda sabiedrības finansiālo atkarību no kreditoriem, šis 

rādītājs pēc 2013.gada bilances datiem ir 0,19, kas nozīmē, ka finanšu atkarības koeficients ir 

normas robežās. Aktīvu aprites koeficients ir 2013. gadā 2,97, 2012. gadā bija 2,26.  

 

4.2. SIA „Alojas komunālais dienests” 

 

SIA „ Alojas Komunālais dienests” neto apgrozījums 2013. gadā ir 159 144 LVL, salīdzinot ar 

2012.gadu tas samazinājies par 828 LVL. Pamatā sabiedrības darbība ir virzīta ūdens, 

kanalizācijas un siltuma piegādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, kas kopā sastāda 99 

476 LVL jeb 62,51 % no kopējā neto apgrozījuma. Samazinoties siltumenerģijas patēriņam, 

būtiski samazinājušies ieņēmumi par apkuri, par 5947 LVL. Noslēdzot jaunus līgumus par 

dzīvojamo māju pārvaldīšanu, palielinājušies ieņēmumi par dzīvojamo māju apsaimniekošanu 

2013. gads 246 
Ls 

2012. gads-
334Ls 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
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par LVL 2 256. Neto apgrozījums pārskata periodā ir samazinājies, samazinoties 

pieprasījumam pēc sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Sabiedrības pakalpojumu attīstības dinamika 

  

Pakalpojuma veids 2013 2012 +/- Izmaiņas % 

Realizēti pakalpojumi par 

apkuri 

62 430 68 377 -5 947 -8.70 

Realizēti pakalpojumi par 

notekūdeņu attīrīšanu 

17 087 17 046 +41 0,24 

Par ūdens piegādi 11 894 12 032 -138 -1,16 

Par ūdens piegādi un 

notekūdeņu attīrīšanu 

Ungurpilī 

8 065 7 994 +71 +0,88 

Īres, nomas, 

apsaimniekošanas maksas 

17 193 14 937 +2 256 +15.10 

Par tekošiem ielu uzturēšanas 

darbiem 

25 659 24 963 +696 +2,79 

Kapu apsaimniekošana, 

apbedīšanas pakalpojumi 

7 193 7 022 +171 +2,43 

Transporta pakalpojumi 2 260 4 099 -1 839 -44.90 

Dažādi pakalpojumi 7 363 3 502 + 3 861 110.20 

Kopā: 159 144 159 972 -828 -0,52 

 

 

Sabiedrības darbību raksturojošie rādītāji 

 

Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 25 775 LVL, ko pamatā ietekmēja 

ūdenssaimniecības projekta rezultātā iegūto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins 2013.gadā, kas 

sastādīja 84 401 LVL, bet atzītie nākamo periodu ieņēmumi, kas iekļauti pārskata gada 

ieņēmumos atbilstoši kārtējā gada nolietojuma norakstījuma summām sastādīja 68 636 LVL. 

Kopā ilgtermiņa ieguldījumu aprēķinātā nolietojuma summa pārskata gadā sastādīja 92 286 

LVL, jeb 41,71 % no kopējām ražošanas izmaksām. 2013.gadā izveidoti uzkrājumi šaubīgiem 

debitoru parādiem par LVL 3051. 

Analizējot sabiedrības bilanci secinām, ka bilances vērtība, salīdzinot ar iepriekšējo 

periodu ir samazinājusies par 95 172 LVL, jo par 92 081 LVL samazinājusies pamatlīdzekļu 

atlikusī vērtība, apgrozāmie līdzekļi samazinājušies par LVL 3091, samazinājušās īstermiņa 

saistības ( bez nākamo periodu ieņēmumiem un saņemtiem avansa maksājumiem), tās kopumā 

nepārsniedz apgrozāmos līdzekļus un likviditātes koeficients, kas atspoguļo sabiedrības spēju 

segt īstermiņa saistības ir 2,91, 2012.gadā 3,27. Koeficienta teorētiskā pietiekamība ir 1-2. Ja 

likviditātes lielums ir mazs, tad Sabiedrībai var izveidoties grūtības īstermiņa saistību dzēšanā.  
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Likviditātes seguma koeficients salīdzinoši ar 2013.gadā ir nedaudz samazinājies no 3,04 

uz 2,74, sabiedrības spēja atmaksāt īstermiņa saistības izmantojot naudas līdzekļus un debitoru 

parādus ir nodrošināta, pie nosacījuma, ja pircēji  savlaicīgi veiks   norēķinus par saņemtajiem 

pakalpojumiem.  

Finanšu atkarības koeficients rāda sabiedrības finansiālo atkarību no kreditoriem, šis 

rādītājs 2013.gadā tāpat kā 2012.gadā nepārsniedz optimālo (0,4-0,5).  Aktīvu aprites 

koeficients ir 0,049- 2013.gadā, bet 0,048 – 2012.gadā, koeficienta izmaiņas skaidrojamas ar 

neto apgrozījuma samazinājumu, salīdzinot ar 2012. gadu. 

 

Debitoru parādi 

 

Debitoru parāds par pārdotajiem pakalpojumiem bilancē 31.12.2013. salīdzinot ar 

31.12.2013. kopumā ir palielinājies par 4137 LVL. Izvērtējot debitoru parāda izmaiņas 

pozīcijās dažādu pircēju un pasūtītāju parāds”, jāsecina, ka debitoru parāds bilancē ir 

palielinājies, jo uz 31.12.2013. juridiskās personas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav 

norēķinājušās par saņemtajiem pakalpojumiem. 

Pārskata gadā izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem par 3 051 LVL. 

Sabiedrības vadība uzskata, ka arī 2014. gadā darbs ar debitoriem ir viens no 

pamatuzdevumiem, lai saglabātu pietiekoši augstu likviditātes rādītāju un nodrošinātu 

atbilstošu naudas plūsmu Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai. 

Sabiedrībai 2013.gadā nav bijusi nepieciešamība piesaistīt papildus līdzekļus no 

kredītiestādēm. 

Sabiedrības peļņa pārskata gadā 

 

Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 25 775 LVL, kurus paredzēts  

segt  no nākamo gadu peļņas. 

 

5. Pašvaldību funkciju nodrošināšana 

5.1. Izglītības pieejamība un sporta aktivitātes 

 

2013. gadā Alojas novadā strādā 9 izglītības iestādes – 5 vispārējās izglītības iestādes, 3 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes un 1 interešu izglītības iestāde. Pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi novadā nodrošina PII „Auseklītis”, Ozolmuižas pamatskola, Puikules 
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pamatskola un Staiceles vidusskola.  No 2013. gada 2. septembra pirmsskolas izglītības 

programmu novada izglītības iestādēs apgūst 204 audzēkņi. 

 

 

No visiem pirmsskolas grupu audzēkņiem 58,3% ir iesaistīti 5- 6 gadīgo bērnu obligātajā 

apmācībā. 

 
 

Pirmsskolas izglītības programmu realizācijā ir nodarbināti 19 pirmsskolas pedagogi. Visās 

izglītības iestādēs ar pirmsskolas grupu audzēkņiem strādā logopēds. PII „Auseklītis” pieejams 

arī psihologs. 

 

Pamata un vispārējā vidējā izglītība 

Pamatizglītības programmas apguvi nodrošina Ozolmuižas pamatskola, Puikules 

pamatskola, Alojas Ausekļa vidusskola un Staiceles vidusskola. Alojas Ausekļa vidusskola 

piedāvā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, Staiceles vidusskola  
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- vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu. Ozolmuižas 

pamatskola un Puikules pamatskola piedāvā arī pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas 

programmu. No 2013. gada 1. septembra Ozolmuižas pamatskolā tiek realizēta arī speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Alojas Ausekļa vidusskolā un Ozolmuižas pamatskolā ar skolēniem strādā logopēds un 

psihologs. Puikules pamatskolā strādā logopēds. 

 

 

Skolēnu skaits novada izglītības iestādēs salīdzinājumā ar 2012. gadu samazinājies par 10%. 

Negatīva tendence vērojama gan abās novada vidusskolās, gan Puikules pamatskolā.  
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Valsts pārbaudes darbi 

2013. gadā valsts noteiktos pārbaudījumus Alojas novada izglītības iestādēs kārtoja 44 

trešo klašu skolēni, 45 sesto klašu skolēni, 49 devīto klašu skolēni un 28 divpadsmito klašu 

audzēkņi. 

 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir uzlabojušies centralizēto eksāmenu rādītāji angļu 

valodā un latviešu valodā Alojas Ausekļa vidusskolā. Angļu valodā centralizētā eksāmena 

rezultatīvie rādītāji Alojas Ausekļa vidusskolā ir par 17 % augstāki nekā valstī, latviešu valodā 

– par 11% augstāki.  Kritiski zemi rādītāji abās vidusskolās ir matemātikas centralizētājā 

eksāmenā. Šādi rādītāji ir arī valstī kopumā. 

 

 

 

1. - 9.kl. skolēnu sadalījums pa izglītības iestādēm

AAV

46%

Staiceles vsk.

34%

Ozolmuižas 

psk.

13%

Puikules psk.
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CE vidējais kopprocents  novada vidusskolās 2013.g.

OO531301 71,69% 58,00% 68,00% 40,00% 37,31% 66,62%

OO531304 32,33% 24,50% 20,64% 45,64%

valstī 54,71% 65,55% 53,78% 64,17% 37,26% 55,71%

ANG BIO FIZ KRV MAT VLL
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Profesionālās ievirzes izglītība 

Novadā strādā Aloja mūzikas un mākslas skola, Staiceles mūzikas un mākslas skola, 

kuras piedāvā profesionālās ievirzes programmas mūzikā un vizuāli plastiskā mākslā. Abās 

mūzikas un mākslas skolās bērni apgūst klavierspēli, flautas spēli saksofona spēli. Alojas 

mūzikas mākslas skolā tiek apgūta kokles, ģitāras, trombona, tubas un eifinija spēle. Staiceles 

mūzikas un mākslas skolā darbojas kora klase un tiek apgūta vijoļspēle. 

Vidzemes jaunatnes futbola centrs „Staicele” piedāvā iespēju trenēties futbolā. 

 

 

Interešu izglītība 

Interešu izglītības programmas realizē Lībiešu interešu izglītības centrs „Krustpunkti”, 

Ozolmuižas pamatskola, Puikules pamatskola, Alojas Ausekļa vidusskola, Alojas mūzikas un 

mākslas skola, Staiceles vidusskola. Pavisam novadā darbojas 42 interešu izglītības pulciņi. 

Interešu izglītības programmas tiek finansētas gan no valsts mērķdotācijas, gan pašvaldības 

līdzekļiem. 
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No novada kopējā skolēnu skaita 87 skolēni jeb 18,5 % nav iesaistīti nevienā interešu 

izglītības/profesionālās ievirzes programmā.  Šo skolēnu sadalījums pa skolām redzams tabulā: 

 
Skola Skolēnu skaits, kuri nav nevienā 

interešu izglītības/profesionālās 

ievirzes programmā 

% no kopējā iestādes 

skolēnu skaita 

Alojas Ausekļa vidusskola 30 13,89% 

Staiceles vidusskola 44 26,51% 

Ozolmuižas pamatskola 12 20% 

Puikules pamatskola 1 3,57% 

 

Sports 

Novadā iedzīvotāji nodarbojas ar futbolu, medību šaušanu, basketbolu, volejbolu un 

pludmales volejbolu, motosportu, florbolu, galda tenisu, novusu, makšķerēšanu, karatē, daži 

trenējas hokejā, autosportā un enduro, poverliftingā, zolītē, vieglatlētikā. Novada skolās mācās 

kopā 470 skolēnu, kuriem interešu izglītībā 2013. gadā bija iespējas nodarboties meiteņu 

futbolā (15), VFS grupā(22), basketbola grupā(19), futbola grupā(18), sporta un koriģējošās 

vingrošanas pulciņā(29). VJFC „Staicele” darbojās 105 audzēkņi. 

2013.gadā organizētas šādas novada sacensības un pasākumi: Alojas novada skolu 

4.sporta spēles, Alojas sporta halles kausu sacensības volejbolā sievietēm ar 4 komandu 

piedalīšanos, sponsoru un Alojas novada karsējmeiteņu atbalstu, Alojas sporta halles kausu 

sacensības volejbolā vīriešiem ar 4 komandu un Alojas karsējmeiteņu atbalstu, Alojas novada 

skolu I čempionāts galda tenisā ar 16 dalībnieku startu, Alojas novada skolu 3.pavasara kross ar 

vairāk kā 50 sportistu piedalīšanos, Alojas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā 

Interešu izglītības pulciņi izglītības iestādēs

Puikules psk.

14%

LIIC 

"Krustprunkti"

27%

AAV

21%

Ozolmuižas 

psk.

24%

Staiceles vsk.

2%

Alojas MMS

12%
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vīriešiem un sievietēm, kurš arī šogad notika 3 kārtās: Ungurpilī, Vilzēnos un Ozolmuižā ar 

kopā 18 komandu piedalīšanos, Alojas novada sporta svētki Alojā ar visplašāko programmu 

novada izveidošanas laikā un vairāk kā 130 sportistu piedalīšanos, Alojas novada atklātais 

zibensturnīrs Vilzēnos ar 4 novada komandu-40spēlētāju piedalīšanos, Ikgadējais tradicionālais 

„ Alojas novada sporta laureāts 2013.” Alojā ar apm.130 sportistu piedalīšanos. Šogad Alojas 

novads iesaistījās 2 lielos republikas masu sporta pasākumos. 

Novadā darbojas sporta klubi: FK Staiceles bebri, BK Aloja, GTK Aloja un Motosporta 

klubs ASB.  Tie veic aktīvu sacensību, reklāmas un jaunatnes iesaistes darbu. 

 

5.2. Kultūras infrastruktūra 

 
5.2.1. Kultūras un tautas nami 

Alojas novadā 2013.gadā kultūras pakalpojumus iedzīvotājiem sniedza četri kultūras un tautas 

nami: 

 Alojas pilsētas un pagasta teritorijā - ALOJAS KULTŪRAS NAMS, 

 Braslavas pagasta teritorijā- VILZĒNU TAUTAS NAMS, 

 Brīvzemnieku pagasta teritorijā – PUIKULES TAUTAS NAMS, 

 Staiceles pilsētas un pagasta teritorijā –STAICELES KULTŪRAS NAMS. 

 

 
 

2013.gadā kultūras /tautas namos strādāja 30 darbinieki. Darbinieku skaits salīdzinājumā ar 

2012.gadu samazinājies par 6. 
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2013.gadā Alojas novada kultūras/tautas namos darbojās 25 pašdarbības kolektīvi.  

 

 
 

Lielākais pašdarbības kolektīvu skaits - 20, darbojas tautas mākslas jomā. 
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Pavisam novadā pašdarbības kolektīvos iesaistīti 350 iedzīvotāji, jeb (5,9 % ) no novada 

iedzīvotāju skaita. 

 

 
 

Pašdarbības kolektīvu rezultāti skatēs 

 

Alojas kultūras nama skolēnu deju kolektīvs „Resgaļi” Limbažu apriņķa skatē – I 

pakāpe (40 punkti). Alojas kultūras nama skolēnu deju kolektīvs “Resgalīši” Limbažu apriņķa 

skatē – II pakāpe (39 punkti). Limbažu apriņķa vokālo ansambļu skatē vokālais ansamblis “ 

Kolorīts” ieguva –2. pakāpes diplomu (39 punkti) un starptautiskajā konkursā Maltā ieguva 

sudraba diplomu. 23. februāris - Limbažu apriņķa vokālo, vokāli instrumentālo, tautas mūzikas 

instrumentu, koklētāju ansambļu un kapelu skate – Viļķenes kultūras namā. 41,6 punkti. Alojas 

kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolis” Limbažu apriņķa skatē – Augstākā 

pakāpe (45,1 punkts). Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ozoli ” Limbažu deju apriņķa skatē 

ieguva 2. pakāpes diplomu (36.1 punkti). Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale” Limbažu 

apriņķa skatē ieguva 29,89 punktus. Puikules dramatiskais kolektīvs piedalījās skatē Alojas 
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novadā un ar izrādi „Vai tad tas ir teātris” - Limbažu apriņķa amatieru un drāmas ansambļu 

iestudējumu skatē ieguva 3.pakāpes diplomu (30 punktus). 

 

Vilzēnu amatierteātris „Man patīk” Alojas novada teātra svētkos piedalījās ar B. 

Jukņēvičas izrādi „Ak, šī jaukā lauku dzīve” un Limbažu apriņķa amatieru un drāmas ansambļu 

iestudējumu skatē -3. pakāpe 30 punkti. 16. februārī - Latvijas izglītības iestāžu vokāli – 

instrumentālo ansambļu un instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss. Rīgas pedagoģijas un 

izglītības vadības akadēmija. Ritma grupa „Radiridirī” 43 punkti.  

 

 

Pašdarbības kolektīvu izbraukumu skaits 

 

 
 

 2013.gadā Alojas novada pašdarbības kolektīvi 79 reizes uzstājušies ārpus pārvaldes 

teritorijas. 

Piedalīšanās svētkos un festivālos 

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvi „Sānsolis” un „Ozoli”, jauktais koris „Ale”, TLMS „Staicele” 

no 03.- 07.07. piedalījās XXV Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā. Deju kolektīvi 

„Resgalīši” un „Resgaļi” 25.maijā piedalījās Salacgrīvas novada bērnu tautas mākslas svētkos 

„Vasarēni”. Jauktais koris „Ale” piedalījās 22.jūnijam Jurim Neikenam veltītos mūzikas 

svētkos Ārciemā. Deju kolektīvs „Liepas” 23. augusts piedalījās Senioru deju festivālā 

Saulkrastos. Deju kolektīvs „Rasa” 29.jūnijā piedalījās Ķēniņa Tālivalža svētkos Trikātā. Ritma 

grupa „Radiridirī” koncertēja 25. – 26. maijā Latvijas zēnu koru salidojumā Cēsīs un 1. augustā 

„Ritma svētkos” Ventspilī. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ozoli” augustā devās 

koncertbraucienā uz Sanktpēterburgu Krievijā. Novembra sākumā vokālais ansamblis 

„Kolorīts” piedalījās 5.Starptautiskā koru festivālā – konkursā Vidusjūras salā Maltā. 

Pašdarbības kolektīvu izbraukumi
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Ansamblis garīgās mūzikas konkursā ieguva sudraba diplomu. Ļoti nozīmīgs kolektīvam bija 

festivāla atklāšanas koncerts Sv. Jāņa katedrālē, kur ansambļa dziedājumu noklausījās turpat 

1000 klausītāju. 

 

Kultūras norišu skaits kultūras/tautas namos 

 

 
 

 Alojas novada kultūras/tautas namos 2013.gadā notikuši 195 pasākumi. 

 

 
 

Pasākumus Alojas novada kultūras/tautas namos gadā apmeklējuši 15002 apmeklētāji. 
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2013.gadā Alojas novada kultūras/tautas namos notikuši 170 pasākumi bez ieejas maksas. 

 

 
 

 Alojas novada kultūras/tautas namos bezmaksas pasākumos bijuši 12456 apmeklētāji. 

 

 
Alojas novada kultūras/tautas namos 2013.gadā organizēti 25 maksas pasākumi. 
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Pavisam maksas pasākumus Alojas novada kultūras/tautas namos apmeklējuši 2546 iedzīvotāji. 

Ieņēmumi no ieejas maksas 2013.gadā - Ls 2660,00. 

 

Nozīmīgākie notikumi un jaunievedumi 

 

Vokālais ansamblis „Kolorīts”- Dziesmu svētku laikā un 23. augustā ar speciāli 

sagatavotu tautas dziesmu programmu koncertēja Rīgā restorānā „Key to Riga”, kur to 

noklausījās ļoti daudz rīdzinieku un ārzemju viesu. 

         

Realizētie projekti 

Alojas kultūras namā:  

1) Valsts Kultūrkapitāla fonda rīkotajā projektu konkursā „Mūzikas un dejas māksla” 

jaunrades dziesmu konkursa organizēšanai saņemti Ls 500,00. 

2) Valsts Kultūrkapitāla fonda rīkotajā projektu konkursā „Profesionālās mākslas 

pieejamības nodrošināšana Latvijas reģionos” koncerta „Mākslinieki tuvplānā” 

norisei saņemti Ls 660,00. 

 

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 

Alojas kultūras namam iegādāts:  

 1) skaņu aparatūra par summu Ls 2857,00 

 2) koru koka podesti: 6 gab. lielajai zālei par Ls 841 un 6 gab. brīvdabas pasākumiem 

par Ls 658,99 

 3) koncertu tērpi deju kolektīvam „Rasa” par Ls 200,40. 

 4) lielās zāles sānu ieeju durvis par Ls 1613,00 
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Bibliotēku apmeklētāji
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5.2.2. Bibliotēkas 

 

Alojas novada teritorijā atrodas 6 publiskās bibliotēkas – Alojas pilsētas bibliotēka, 

Braslavas pagasta bibliotēka, Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka, Puikules bibliotēka, 

Staiceles pilsētas bibliotēka, Ungurpils bibliotēka,.  

Bibliotēkas skaitļos:  

 

 

Lietotāju skaits gadu griezumā ir pieaudzis. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, var teikt, palicis 

nemainīgs. Bibliotēkas ļoti lielu darbu iegulda informācijas sniegšanā vietējiem iedzīvotājiem – 

 palīdz orientēties e-pakalpojumos – e-latvenergo mājas lapā, skaidro CSDD mājas 

lapas iespējas, palīdz pasūtīt krotālijas, iereģistrēt avio biļetes u.tml. 

 notiek interesentu apmācība, 

 organizē saturiskus un izklaidējošus pasākumus, 

 notiek sabiedriskās aptaujas un apspriešanas. 
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Izsniegums bibliotēkās
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Pēc diagrammām varam secināt, ka bibliotēkas ir izmantotas biežāk, bet mazāks izsniegums, 

tātad vairāk ir bijušas vajadzības pēc informācijas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domes finansējums krājuma 

komplektēšanai

0

5000

10000

gadi

L
s Ls

Ls 6292 5523 5855 6786

2010 2011 2012 2013



Alojas novada dome 

38 

 

Diagrammas rāda, ka domes finansējums krājuma komplektēšanai ir pieaudzis, bet 

jauno grāmatu skaits bibliotēkās ir samazinājies. Tas izskaidrojams ar to, ka ļoti pieaug 

grāmatu cenas. Vairāk jāiegulda enerģija grāmatu dāvinātāju piesaistei, jāmeklē sponsori.  

Bibliotēkas ņem aktīvu dalību projektu konkursos Valsts Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammā: Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija” (Aloja, Vilzēni, 

Ungurpils), kas arī ir papildinājis bibliotēku krājumus. Alojas pilsētas bibliotēka un Staiceles 

pilsētas bibliotēka ir guvušas atbalstu Kultūrkapitāla fonda atbalstu projektu idejām par 

tikšanos ar rakstniekiem. Staiceles pilsētas bibliotēka guva finansiālu atbalstu no Kultūras 

ministrijas projektam „Tautas frontes ceļš Staicelē” īstenošanai. Bibliotēkai iesniedzot projektu 

Valmieras EDIC, tika iegūti līdzekļi semināram par Latvijas gatavošanos prezidentūrai Eiropas 

Savienībā. 

Staiceles pilsētas bibliotēkā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts, kurš 

organizējot informatīvos pasākumus novadā sadarbojas ar Ārlietu ministriju, Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā, ES māju, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā u.c. 

nacionāliem informācijas sniedzējiem par ES. Alojas pilsētas un Staiceles pilsētas bibliotēkas 

2013. gadā iesaistījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izveidotajā tīklā „Stāstu 

bibliotēkas”. Lai celtu savu kvalifikāciju bibliotekāri savas zināšanas regulāri papildinājuši 

Limbažu, Alojas un Salacgrīvas publisko un skolu bibliotēku darbinieku apmācību semināros. 

Lai celtu informācijas pakalpojumu kvalitāti visās novada bibliotēkās notika E- prasmju nedēļa. 

 

5.2.3. Muzeji 

 

2013. gadā Alojas novadā darbojās 2 muzeji. 2013. gada beigās Alojas muzeja krājumā 

ir 5807 vienības, kas ietvertas krājumā un palīgkrājumā. 2013.gadā muzeja krājums papildināts 

ar 88 vienībām, kas ir Alojas novada iedzīvotāju dāvinājums. Galvenie krājuma papildināšanas 

kritēriji ir jauniegūto priekšmetu atbilstība muzeja profilam (novadpētniecības muzejs) un 

misijai. Papildinot krājumu, tiek ņemta vērā priekšmetu zinātniskā, kultūrvēsturiskā un 

mākslinieciskā vērtība, kā arī iespējas nodrošināt to saglabāšanu. 2013. gadā turpinājās darbs 

pie muzeja iekārtošanas. Pagājuša gadā uzsākta krājuma telpas iekārtošana, izveidojot plauktus 

gleznu kolekcijas glabāšanai un izvietojot papildus plauktus krājuma priekšmetu glabāšanai. 

2013. gadā februārī-martā muzeja vadītāja strādāja Latvijas Valsts vēstures arhīvā, veicot 

pētījumu par Alojas atbrīvošanas pieminekļa biedrības darbību un Valmieras zonālajā avotā, lai 

iegūtu informāciju par „Sīpolu” muzeja darbu. 2013. gadā digitalizētas divas filmas (16 un 32 

mm)- Dzejnieka Ausekļa krūšu tēla atklāšana Alojas Ausekļa vidusskolas pagalmā un 100 gadu 

pēc Ausekļa. Izveidotas zinātniskās uzziņas kartītes (apraksti) 1278 krājuma priekšmetiem. 
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2013.gada aprīlī notika darbs pie muzeja nomenklatūras izveides. 2013.gadā radīta jauna 

muzejpedagoģiskā nodarbība “Lielvārde laiks - nozīmīgākais dzejnieka Ausekļa dzīves 

periods”, ar kuru iepazinās gan Alojas Ausekļa vidusskolas audzēkņi, gan muzeja apmeklētāji 

skolēnu kora dziesmu jaunrades konkursa “Kas mēs bijām, esam, būsim?” viesi un apmeklētāji. 

2013.gada janvārī muzeja vadītāja viesojās Alojas bērnu dārzā (PII „Auseklītis”), kur vadīja 

sarunu ar audzēkņiem par Alojas vēsturi. Tikšanās bija veltīta pilsētas jubilejai. Muzeja vadītāja 

2013.gada aprīlī novadīja divas ekskursijas. Alojas PII vecākā-sagatavošanas grupas „Mārīte” 

audzēkņiem un audzinātājām (21 cilvēks) un novada sākumskolas konkursa “Spicie triki” 

dalībniekiem un skolotājiem (75 cilvēki). Maijā muzejā viesojas 27.zemessardzes bataljona 

veterānu priekšnieks Jānis Bahmanis un novada jaunsargi (8 cilvēki). Jūnijā muzeju apmeklē 

novada ģeogrāfijas skolotāji (3 cilvēki). 

Jūlijā muzeju apmeklēja Alojas Ausekļa vidusskolas absolvente Ženija Livdāne un 

Starptautiskās muzeju padomes Latvijas nacionālās komitejas pārstāvis Vitolds Mašnovskis. 

Augustā muzeju apmeklē Vidzemes apceļotāji no Rīgas, Voicišu ģimene no Ogres. Aprīlī 

muzejs piedalījās Jāņa Bahmaņa izstādes–privātkolekcijas „Ar sauli karogā” organizēšanā. 

2013. gadā muzejs pirmo reizi piedalījās Muzeju nakts pasākumā. Muzejā bija skatāma 

fotoizstāde “Mežu un dārza dienas Alojas apkārtnē 20.gs. 20.-30. gados” un izstāde, kurā bija 

aplūkojami seni mežstrādnieku un galdnieka darba rīki. Muzeju naktī muzeju apmeklēja 45 

cilvēki. 29.jūnijs-muzejs piedalās pilsētas svētkos „Nāc uz manām trepēm....” ar atrakcijām 

„Uzminu nu!” un „Kas tas ir?” Muzeju apmeklēja un atrakcijās piedalījās 35 cilvēki. Augustā 

muzejs palīdz sagatavot skolas salidojuma svētkus. Novada māja lapā publicēti divi muzeja 

vadītājas raksti - „Ar sauli sirdī un domās”, kas vēsta par izstādes „Ar sauli karogā” idejisko 

būtību, kā arī raksts par muzeju vēsturi Alojā. Muzeja vadītāja 2013. gadā ir 12 reizes sniegusi 

konsultācijas vai sagatavojusi informāciju par Alojas vēsturi. 2013. gadā muzeju apmeklēja 250 

cilvēki. Tas ir par 42 cilvēkiem vairāk nekā 2012. gadā. 
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Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” darbinieki pārskata periodā mērķtiecīgi turpināja 

darbu saskaņā ar 2013.gada darba plāna uzdevumiem. Tika izstrādāta un apstiprināta Staiceles 

lībiešu muzeja „Attīstības stratēģija 2013.- 2017.gadam”. Pārskata periodā muzejam bija 

pienākums veikt atkārtoto akreditāciju, kā rezultātā muzeju akreditēja uz 5 gadiem, līdz 

2018.gada 8.septembrim, kas ļauj pilnvērtīgi pildīt muzeja funkcijas un piedalīties valsts 

finansētajās kultūras atbalsta programmās. 

Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” krājums pārskata periodā ir palielinājies par 60 

vienībām (t.sk. 41 priekšmeti pamatkrājumā) un pašlaik muzeja krājuma priekšmetu skaits ir 

1678 vienību liels, no kuriem pamatkrājumā ir 945 priekšmeti. No muzeja krājuma pastāvīgajās 

ekspozīcijās un izstādēs bija eksponēti 770 priekšmeti, t.sk. no pamatkrājuma 265 priekšmeti. 

Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvēs izmantoti 143 priekšmeti, bet digitālās fotokopijas 

izgatavotas 235 muzeja priekšmetam. Pārskata periodā priekšmeti nav konservēti un restaurēti. 

Kopā Nacionālajā muzeju kopkatalogā ievadīta informācija par 760 muzeja priekšmetiem, 

pārskata periodā par 21 krājuma priekšmetu. Izpildot valstī noteikto prasību par krājuma 

novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, pārskata gadā finansiāli novērtētas 60 

vienības ar kopējo finansiālo vērtību 60 (LVL). No kopējā krājuma skaita esības pārbaude 

veikta 1678 priekšmetiem.  

Staiceles lībiešu muzejs „Pivālind” 2013.gadā bija atvērts apmeklētājiem 286 dienas 

(2231 stundas) Muzeja piedāvātas ekspozīcijas, tematiskos pasākumus un lekcijas 2013. gadā 

apmeklēja 2336 interesentu. Kopējais apmeklētāju skaits – 3010 (skolēni grupās -369, 
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apmeklētāji grupās – 852, ārzemnieki grupās – 142). Par pārdotajām ieejas biļetēm muzejs 

ieņēma 133,00 Ls. Muzeja budžets 2013. gadā bija 12595,00 Ls. Komunālo pakalpojumu 

apmaksai iztērēti 300 Ls. 

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits – 117, lekciju skaits muzejā – 10, 

muzejpedagoģisko norišu skaits -13, muzeja rīkoto pasākumu skaits - 12, t.sk. muzejā – 8 

pasākumi. Pārskata periodā muzejā ir eksponētas 5 izstādes: „Staiceles māls laikmetu griežos”, 

„Senie darba un sadzīves priekšmeti”, "Reiz Staiceles kolhozā", digitālā izstāde "Kolhozu laiki 

Staicelē", „Medību trofeju izstāde", "Lielie lakati", „Trešās Atmodas gaitas Staicelē", "Sūtu 

Tev..."; ārpus muzeja telpām – 2 izstādes: "Manas gaitas tautas frontē", Digitālā izstāde "LTF 

25 gadi Staicelē".  Muzejā ir iekārtotas četras pamatekspozīcijas: „Senie krogi Staicelē”, Šis 

brīnišķīgais ceļš uz tēva mājām”, „Staiceles papīru un papes fabrika – Staiceles pamatakmens” 

un „Viens par visiem, visi par vienu”. Muzeja darbinieki pārskata periodā ir strādājuši pie 

divām pētnieciskā darba tēmām, tās ir: „Lauku sētas Staiceles apkārtnē” un „Staiceles 

papīrfabrikas vēsture”.  

Pārskata gadā uzsāktas 6 izglītojošās programmas. Lielākie saimnieciskie pasākumi –  

Veikta muzeja apkārtnes sakārtošana: ierīkoti ziedu trauki, sakārtotas puķu dobes, veikta 

regulāra apkārtnes uzpošana. 

 

 

 

 

 

5.3. Sociālā aizsardzība 

Alojas novada domes Sociālais dienests savu darbību veic, pamatojoties uz spēkā 

esošiem Ministru kabineta noteikumiem, likumiem kā arī Alojas novada domes Saistošajiem 

noteikumiem par sociālās palīdzības, vienreizējo pabalstu un pakalpojumu saņemšanas kārtību. 

2013. gadā no Sociālā dienesta budžeta tika izmaksāti sekojoši sociālās palīdzības pabalsti : 

 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 Dzīvokļa pabalsts 

 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (kas sevī ietver arī apbedīšanas pabalstu) 

 Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 

 Pabalsts audžuģimenēm 

 Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai 
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 Brīvpusdienas vispārizglītojošo un pirmsskolas iestāžu audzēkņiem. 

 Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms 2013. gadam 

bija Ls 126 550, kas salīdzinot ar 2012. gadu (Ls 124 950) ir nedaudz pieaudzis. 

 

 

Kā redzams tabulā, salīdzinoši ar pagājušo gadu finanšu līdzekļu apjoms pabalstu 

izmaksām kopumā ir samazinājies, taču atsevišķās pozīcijās tas ir pieaudzis. Kā redzams 

visizteiktākais pabalstu apmēra kāpums vērojams pabalsta veselības aprūpei izmaksās, ko var 

pamatot ar veselības aprūpes pakalpojumu sadārdzināšanos un cilvēku labklājības līmeņa 

palikšanu iepriekšējo gadu robežās. 

 

Sociālās palīdzības pabalstu izmaksu salīdzinājums pa gadiem
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2013. gadā trūcīgo personu skaits un to personu skaits, kas kaut vienu reizi ir saņēmis 

kādu no sociālās palīdzības pabalstiem, mazliet samazinājies. 2013. gadā pabalstu izmaksas 

apmēri samazinājušies, taču ņemot vērā individuālo pieeju klientu problēmu risināšanā katru 

gadu tiek palielinātas tādas pozīcijas kā degvielas izmaksas, pakalpojumu izmaksas – psihologu 

konsultācijas, audiologopēda konsultācijas, lai nodrošinātu klientam visatbilstošāko 

pakalpojumu. Arvien biežāk dienestam nākas saskarties ar problēmu, ka cilvēkiem nav 

līdzekļu, lai nokļūtu uz medicīnas un citām iestādēm, kā arī, izrakstoties no slimnīcas nav 

iespēju nokļūt mājās. Tādēļ ar katru gadu pieaug degvielu izmaksu pozīcija. 

 Tāpat kā iepriekšējos gadus Alojas novads turpināja izmaksāt tādus vienreizējos 

pabalstus kā – pabalsts dzimšanas dienā (sasniedzot 85,90 un vairāk gadu vecumu), 

Ziemassvētku pabalstu natūrā (paciņas) pensionāriem no 85 gadu vecuma, bērniem no 

piedzimšanas brīža līdz 10 gadiem, bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, personas, kas 

atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un ir Alojas novada 

administratīvajā teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu, pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 

un pabalstu 50 gadu kāzu jubilejā. Ar kritērijiem un noteikumiem pabalsta saņemšanai 

iespējams iepazīties saistošajos noteikumos „Par vienreizējiem pabalstiem Alojas novadā”. 

 

 

 

 

 

 

Sociālos pakalpojumus Alojas novadā sniedz sekojošas pašvaldības iestādes un 

kapitālsabiedrības 
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1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija – pansionāts „Urga”, kur 

nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem diennakts aprūpi, 

sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu. 

2013.gadā pansionātā no Alojas novada administratīvās teritorijas vidēji uzturējās no 

17-28 personām. 

2. Darba terapijas un rehabilitācijas centrs „Vīķi” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina II grupas invalīdiem ar garīga rakstura 

traucējumiem no 18 gadu vecuma un pensijas vecuma personām, diennakts aprūpi, 

sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu. 

3. 2013. gadā centrā no Alojas novada administratīvās teritorijas vidēji uzturējās no 8-12 

personām. 

4. Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs „Zīles”, kuras mērķis 

ir nodrošināt bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem no divu 

gadu vecuma līdz pilngadībai (izņemot gadījumus, kad apgūst pamatizglītību) un 

atsevišķos gadījumos sekmīgi turpina mācīties arodskolā (iepriekš rakstiski saskaņojot 

ar pašvaldību, kura bērnu ievietojusi iestādē) diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo 

rehabilitāciju, kā arī veicināt ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. 

BSAC ”Zīles” 2013. gadā kopumā atradās 14 Alojas novada bērni. 

5. SIA „Alojas veselības aprūpes centrs”, kas sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus 

dažādu sociālu problēmu risināšanai ( veic paliatīvo aprūpi; smagu, hronisku slimnieku 

aprūpi; sniedz pagaidu patvērumu sociāliem pacientiem, mājas aprūpi utt.). 2013. gadā 

vidēji no Alojas novada administratīvās teritorijas centrā uzturējās no 13-18 personām. 

6. Staiceles dienas aprūpes centrs. Dienas centra galvenais uzdevums - radīt iespēju 

vientuļiem, veciem cilvēkiem, invalīdiem, personām no trūcīgām ģimenēm un 

ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, aktīvi darboties un nodrošināt 

pašaprūpi, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanu un integrāciju sabiedrībā. 

7. Alojas novada domes Sociālais dienests nodrošina arī aprūpes mājās saņemšanas 

iespēju tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt. 2013. gadā 

salīdzinoši ar 2012. gadu aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamība ir pieaugusi par 

ko liecina noslēgto līgumu skaits – uz 2012. gada decembri kopā bijuši noslēgti 16 

līgumi par personu aprūpi mājās, taču uz 2013.gada decembri noslēgti kopā 27 līgumi 

par 27 aprūpējamām personām. Izlietotais finansējums aprūpes mājās pakalpojuma 

nodrošināšanai 2013. gadā bija Ls 10766.  
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5.4. Bāriņtiesas darbība 

 

Alojas novada bāriņtiesas ( turpmāk – bāriņtiesa) lietvedībā atrodas 69 lietas, no tām 

2013. gadā ir ierosinātas un iekārtotas 5 jaunas lietas. Alojas novada bāriņtiesā pārskata gadā 

notikušas 19 bāriņtiesas sēdes, kuru laikā pieņemti 28 lēmumi. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi pieņēmuši divus vienpersoniskos 

lēmumus par aizgādības tiesību pārtraukšanu vienam no bērna vecākiem. Bāriņtiesas sēžu laikā 

pieņemts 1 lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu, 6 lēmumi par pārtraukto aizgādības 

tiesību  atjaunošanu vienam no  vecākiem, 1 lēmums par aizbildņa atbrīvošanu no aizbildņa 

pienākumu pildīšanas, 3 lēmumi pieņemti par nepilngadīgo  bērnu un rīcībnespējīgo personu 

mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību,  2 lēmumi par ģimenes valsts pabalsta 

izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina un  izmaksāšanu personai, kura faktiski 

audzina bērnu, 1 lēmums par nepilngadīgā ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā. Bāriņtiesa vienā lietā pieņēmusi lēmumu un  devusi atļauju  diviem 

ārpusģimenes aprūpē esošiem  bērniem šķērsot   valsts robežu un vienu mēnesi pavadīt ģimenē 

ASV. Vienā lietā ir pieņemts lēmums par bērnu adopciju uz ārzemēm.  Bāriņtiesa pieņēmusi 

lēmumu un sniegusi atzinumus par personas piemērotību aizbildņa pienākumu pildīšanai. 

Vienā lietā bāriņtiesa ir iecēlusi ārpusģimenes aprūpes esošam bērnam sevišķo aizbildni viņa 

interešu pārstāvībai Administratīvajā rajona tiesā. Ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizgādnis 

mantojumam. 

Bāriņtiesa sniegusi Limbažu rajona tiesai 3 atzinumus par saskarsmes tiesību 

noteikšanu, 1 atzinumu par atsevišķas aizgādības noteikšanu, 1 atzinumu par ikdienas 

aizgādības noteikšanu un bērna dzīvesvietas noteikšanu, 1 atzinumu par paternitātes atzīšanas 

apstrīdēšanu. Bāriņtiesa pieņēmusi 1 lēmumu un iesniegusi prasību tiesā aizgādības tiesību 

atņemšanai vienam no vecākiem.  

Pārskata gadā aizbildnībā atrodas 11 bērni pie 8 aizbildņiem, 16 bērni atrodas 

ārpusģimenes aprūpē sociālās rehabilitācijas institūcijā, 2 bērni atrodas audžuģimenē. 

Bāriņtiesa pārrauga 7 aizbildnības lietas, kuriem aizbildnību dibinājusi cita bāriņtiesa un 

aizbildnis ir Alojas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājs. 

Bāriņtiesa kopā ar sociālo dienestu 2013. gadā ir apsekojusi ģimenes, kurās nav 

pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, 11 aizbildnībā esošos bērnus un viņu 

aizbildņus, 7 ģimenes, kurās aizbildnību nepilngadīgam bērnam nodibinājusi cita bāriņtiesa, bet 

aizbildnis dzīvo Alojas novada teritorijā, audžuģimenes, kurās ar Alojas novada bāriņtiesas 
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lēmumu ievietoti bez vecāku gādības palikušie bērni.  Bāriņtiesa veikusi dzīves apstākļu 

pārbaudi bērniem, kuri ievietoti sociālās rehabilitācijas institūcijās – bērnu sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas centrā „Zīles”, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā un „Umurga” 

ģimenes atbalsta centrā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā.   

Bāriņtiesa 2013.gadā izsniegusi 18 apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem.  Ir sniegtas atbildes fiziskām un juridiskām personām uz jautājumiem, kas 

saistīti ar bērnu un citu rīcībnespējīgo interešu aizstāvību. Saņemtā korespondence 96 vēstules, 

nosūtītas 115 vēstules.  

 Bāriņtiesa vairākkārtēji piedalījusies Limbažu rajona tiesas sēdēs, kurās izskatītas 

civillietas par saskarsmes tiesību noteikšanu vienam no vecākiem, civillieta par atsevišķas 

aizgādības noteikšanu,  civillieta par ikdienas aizgādības noteikšanu un bērnu dzīvesvietas 

noteikšanu, civillieta par paternitātes fakta apstrīdēšanu.  

 Viens bāriņtiesas lēmums 2013.gadā ir pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā. 

Bāriņtiesa piedalījusies Administratīvā rajona tiesā, kurā izskatīta administratīvā lieta par 

labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības 

un administratīvā lieta par bāriņtiesas darbinieku faktisko rīcību.  Administratīvā rajona tiesā 

pieņemti bāriņtiesai labvēlīgi tiesas spriedumi. Pamatojoties uz to, ka Administratīvās rajona 

tiesas spriedumi tika pārsūdzēti Administratīvā apgabaltiesā, bāriņtiesa kā atbildētāja 

piedalījusies arī lietas izskatīšanā apgabaltiesā.  Arī šīs tiesas spriedumi bija labvēlīgi 

bāriņtiesai. 

Bāriņtiesa ir gatavojusi un sniegusi paskaidrojumus Administratīvai rajona tiesai, 

Administratīvai apgabaltiesai, Augstākai tiesai, Tiesībsargu birojam, Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijai. 

2013. gadā bāriņtiesā veiktas 223 notariālās darbības, tai skaitā sastādīti nostiprinājuma 

lūgumi zemesgrāmatai un apliecināti paraksti uz nostiprinājuma lūguma un citiem 

dokumentiem, sastādīti un apliecināti dāvinājuma, pirkuma līgumi, apliecinātas pilnvaras, 

ģenerālpilnvaras, apliecināti paraksti laulātā piekrišanai, Uzņēmumu reģistram.  Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijai ir sagatavots un iesniegts Alojas novada bāriņtiesas pārskats par 

darbu 2013. gadā.  

 

 

 

 

5.5. Tūrisms 
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Alojas novadu 2013. gadā apmeklēja vairāk nekā 10 000 tūristu. Līdzīgi kā 2012.gadā, 

iecienītākais no tūrisma veidiem ir laivošana pa Salacas upi (42%), otro vietu apmeklētāju 

skaita ziņā ieņem sporta tūrisms un bērnu un jauniešu vasaras nometnes (36%), trešajā vietā 

netradicionālā saimniekošana, kultūras, dabas tūrisms un citi (22%); 

 

Alojas novada Tūrisma informācijas centru (TIC) 2013. gadā apmeklēja 5875 interesentu, kas 

ir par 65% mazā kā 2012.gadā. 

 

 

Apmeklētāju sadalījums: Latvijas iedzīvotāji 3420, Alojas novada iedzīvotāji 1340, 

ārzemnieki 1115. 
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Latvija 4760, Igaunija 705, Krievija 136, Lietuva 16, Somija, Zviedrija 177, Vācija 36, 

Holande 21, Austrālija 12, ASV, Kanāda, Izraēla, Ķīna u.c. 12. 

 

Tūrisma informācijas centrs (TIC) 2013. gadā piedalījās vairākās tūrisma izstādēs – 

„Balttour 2013” Rīgā, izstādē „Tourest” Igaunijā – Tallinā. Tūrisma materiāli kā jau katru gadu 

tika nosūtīti uz Somijas, Krievijas, Lietuvas un Vācijas tūrisma izstādēm – gadatirgiem. TIC 

visa gada garumā organizēja ekskursijas, braucienus uz teātra izrādēm un koncertiem Valmierā, 

Mazsalacā un Rīgā, tika rīkoti dažādi pasākumi – rokdarbu tirdziņi, pārgājieni, izbraucieni ar 
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velosipēdiem, Alojas novada Auto foto Rallijs un citi.  TICā iespēja iegādāties Makšķerēšanas 

Licences Salacas upes posmā Alojas novadā. 

2012. un 2013. gadā TIC piedalās vairākos ES fondu finansētajos projektos - Vidzemes 

Tūrisma Asociācijas administrētā Interreg IV C programmas projektā „Culture and Heritage 

Added value to Regional policies for Tourism Sustainablity (CHARTS)”, kurā tiek izstrādāta 

Vidzemes  Kultūras Tūrisma Stratēģija, ir izdota Vidzemes kultūras tūrisma karte un izveidota 

interaktīva Kultūras spēle, savukārt,  Latvijas - Igaunijas pārrobežu projektā „Development of 

water tourism as nature and active tourism components in Latvia and Estonia” 

(RIVERWAYS), kurā tika Salacas upes gultne un sakārtota laivotāju atpūtas vieta. Sadarbībā ar 

Vidzemes Tūrisma Asociāciju Eiropas Savienības atbalstītā projekta „GreenWays Product”, 

kura mērķis ir bijušo un neizmantoto dzelzceļu līniju piemērošana tūrisma infrastruktūras un 

jaunu tūrisma produktu attīstīšanai, ietvaros tiek apzināti un iezīmēti kartē vecie pamestie 

dzelzceļi, kur tiks veidoti veloceliņi. 

 

6.  Realizētie projekti un attīstības pasākumi 

Projektu līdzekļu izlietojums 

 

Fonda 

nosaukums 

Atbalsta 

institūcijas 

nosaukums 

Projekta nosaukums un 

numurs 

Projekta 

īstenošana

s stadija 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

ERAF Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

Alojas novada Braslavas 

pagasta Vilzēnu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība, 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFL

A/081/007 

Īstenots 10.2011. - 

10.2013. 

263 042,10 

ERAF Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

Alojas novada Brīvzemnieku 

pagasta Puikules ciema 

ūdenssaimniecības attīstība, 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFL

A/154 

Īstenots 06.2012. - 

12.2013. 

289 537,30 

ERAF Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

Alojas novada Brīvzemnieku 

pagasta Puikules stacijas 

ciema ūdenssaimniecības 

attīstība, 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFL

A/151 

Īstenots 06.2012. - 

12.2013. 

116 389,99 

ELFLA Lauku 

atbalsta 

dienests 

Brīvzemnieku pagasta vides 

labiekārtošana, Nr.12-09-

L32100-000009 

Īstenots 09.2012. - 

10.2013. 

44 104,10 

ELFLA Lauku 

atbalsta 

dienests 

Puikules ciemata Ābeļu ielas 

rekonstrukcija, Nr.11-09-

L32100-000226 

Īstenots 01.2012. - 

08.2013. 

19 422,77 
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ELFLA, 

LEADER 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Rotaļu un sporta laukuma 

izveide PII "Auseklītis" 

Vilzēnu struktūrvienībā, 

Nr.12-09LL17-L413201-

000001 

Īstenots 11.2012. - 

07.2013. 

6 097,34 

ERAF Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

Alojas novada Brīvzemnieku 

pagasta Ozolmuižas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība, II 

kārta, 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFL

A/170 

Pašlaik tiek 

īstenots 

09.2013. - 

01.2014. 

108 015,13 

ESF Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra 

Alojas novada attīstības 

plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana, 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VR

AA/103 

Pašlaik tiek 

īstenots 

12.2010. - 

09.2014. 

41 51,0

0 

 

7. Pielikumi 

7.1. Neatkarīgu revidentu ziņojums (pielikums nr.1) 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Valmierā 

Nr. PA10/2013 

Alojas novada domei 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši Alojas novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada finanšu pārskata revīziju. 

Revidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver: 

 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1,` 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu 

skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 

Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts finanšu 

pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav šajā finanšu pārskatā.  
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Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par 

nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 

neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 
 Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu 

pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums 

jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu 

pārskatā nav būtisku neatbilstību. 

 Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā 

uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu 

vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot 

šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata 

sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas 

revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto 

grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu 

pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 

 
 Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Alojas novada 

domes finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas 

plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu 

Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

 Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā 

Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2013. gada 

finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „AUDIT ADVICE” 

Licence Nr. 134 

 

Judīte Jakovina 

Valdes locekle 

Zvērināta revidente 

Sertifikāts Nr. 105 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 

 

Judīte Jakovina, Valmiera, telefons 64235603 

judite.jakovina@auditadvice.lv  

mailto:judite.jakovina@auditadvice.lv
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7.2. Domes sēdes lēmums (pielikums nr.2) 

 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 

 

Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, tel.64022920, fakss 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv 

 

LĒMUMS 

 

26.08.2014.    ALOJĀ   Nr.342 

protokols Nr.13 14# 

 

 

Par Alojas novada domes 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, likuma „Par 

budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, kā arī MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Alojas novada dome, atklāti balsojot, nolemj: 

apstiprināt Alojas novada domes publisko pārskatu par 2013.gadu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 

 

 


