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Cienījamais lasītāj! 
 
 Piedāvājam iepazīties ar Alojas novada pašvaldības 2009. gada publisko pārskatu, kas ir 

sagatavots saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 72. pantu un MK 2010. gada 5. maija 

noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem”. 

 Pārskats sniedz nepieciešamo informāciju par Alojas novada pašvaldības darbību 2009. gadā, 

iekļaujot ziņas par gada budžeta ieņēmumiem un to izlietojumu pašvaldības funkciju veikšanai.  

 2009. gada nozīmīgākais notikums ir Alojas novada izveidošana 2009. gada 21. jūlijā, 

apvienojot Alojas pilsētu ar lauku teritoriju, Staiceles pilsētu ar lauku teritoriju, Braslavas pagastu un 

Brīvzemnieku pagastu. Alojas novada pašvaldības darba organizāciju un pārvaldi nosaka 

apstiprinātais Alojas novada pašvaldības nolikums. 

 Ir izveidota vienota novada pārvalde, lai visiem novada iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīves 

vietas nodrošinātu vienādu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ir 4 pakalpojumu sniegšanas 

centri Alojas pārvaldē, Staiceles pārvaldē, Braslavas pārvaldē un Brīvzemnieku pārvaldē.  

 Pēc Alojas novada izveidošanas ir notikušas 12 domes sēdes, kurās lemts par vienota budžeta 

veidošanu, centralizētas grāmatvedības izveidošanu, vienotu saistošo noteikumu apstiprināšanu, 

Vilzēnu pamatskolas reorganizāciju un pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” filiāles atvēršanu 

Vilzēnu pamatskolas telpās. Ir turpināti novadu veidojošo pašvaldību iesāktie attīstības projekti 

novada infrastruktūras sakārtošanā.  

 2010. gada galvenais uzdevums būs nodrošināt visu novada iestāžu darbību ierobežota 

budžeta apstākļos un kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu sniegšanu visiem Alojas novada 

iedzīvotājiem.  

 Izsaku pateicību novada iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem par sapratni un atbalstu 

pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas laikā. 

 

 
 

  Alojas novada  
domes priekšsēdētāja Dace Vilne 
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1. ALOJAS NOVADA DOMES TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS UN 
STRUKTŪRA UN FUNKCIJU IZPILDE 

 
 
ALOJAS NOVADA DOME 
Adrese: Jūras 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 
Tālrunis, fakss 64023925, E-pasts : alojasdome@inbox.lv  
 

   
 

1.1. Teritoriālais iedalījums 

Alojas novads ar administratīvo centru Alojas pilsētā ir izveidots 2009. gada 21. jūlijā, 

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

pagastam un Braslavas pagastam, lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju 

īstenošanu. Tā kopējā platība ir 626,59 km2 , kopējais iedzīvotāju skaits ir 6067, no tā Alojas pilsētā 

ar lauku teritoriju 2417, Braslavā 732, Brīvzemnieku pagastā 1107 un Staiceles pilsētā ar lauku 

teritoriju 1811 iedzīvotāji. Jaunāki par 18 gadiem ir 1095 iedzīvotāji, no 19-62 gadiem 3674 un 

vecāki par 62 gadiem 1298 iedzīvotāji. Alojas novada pašvaldības dome ir Alojas novadā iekļauto 

vietējo pašvaldību – Alojas pilsētas domes, Staiceles pilsētas domes, Braslavas pagasta padomes un 

Brīvzemnieku pagasta padomes institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.  

1.2. Pašvaldības domes un administrācijas struktūra  

Alojas novada domē ir nodalīta lēmējvara un izpildvara. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas 

pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 

funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome 
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atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 

izlietojumu.   

 Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 

(piecpadsmit) deputātiem.  

 
Alojas novada domes deputāti 

 
 1. Dace VILNE (Tautas partija) - Domes priekšsēdētāja 

Dzimusi 1952. gadā, augstākā izglītība. 

2. Jānis BAKMANIS (Pilsoniskā savienība) – Domes priekšsēdētājas vietnieks  

Dzimis 1957. gadā, augstākā izglītība . 

3. Valdis BĀRDA (Zaļo un Zemnieku savienība) 

Dzimis 1967. gadā, augstākā izglītība, SIA Draugu Dārzs zāģētavas vadītājs. 

4. Jānis BĒRZIŅŠ (Pilsoniskā savienība) 

Dzimis 1946. gadā, vidējā speciālā izglītība, pensionārs. 

5. Inese BITE (Tautas partija) 

Dzimusi 1964.gadā, augstākā izglītība, Alojas Ausekļa vidusskolas direktore. 

6. Tālivaldis BRENTS (Pilsoniskā savienība) 

Dzimis 1959. gadā, vidējā izglītība, pensionārs. 

7. Sandra FIĻIPOVA (Jaunais laiks) 

Dzimusi 1962. gadā, augstākā izglītība, pansionāta „Urga” direktore. 
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8. Dainis KREIŠMANIS (Zaļo un Zemnieku savienība) 

Dzimis 1956. gadā, augstākā izglītība, z/s „Apsītes” īpašnieks. 

9. Broņislavs LAPKOVSKIS (Zaļo un Zemnieku savienība) 

Dzimis 1939. gadā, vidējā speciālā izglītība, z/s „Šinkas” īpašnieks. 

10. Inga MAURIŅA-KAĻVA (Partija „Visu Latvijai!”) 

Dzimusi 1968. gadā, augstākā izglītība, SIA „Būsi vesels” valdes locekle. 

11. Modris MINALTO (Zaļo un Zemnieku savienība) 

Dzimis 1956. gadā, augstākā izglītība, z/s „Līcīši” īpašnieks. 

12. Māris MOŽVILLO (Partija „Visu Latvijai!”)  

Dzimis 1967. gadā, vidējā izglītība, SIA Serviss AT, valdes loceklis. 

13. Valdis MOŽVILLO (Zaļo un Zemnieku savienība) 

Dzimis 1969. gadā, vidējā izglītība, z/s „Tēraudiņi” īpašnieks. 

14. Anita STROKŠA (Pilsoniskā savienība) 

Dzimusi 1966. gadā, augstākā izglītība, Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja. 

15. Ilga ŠMITE (Pilsoniskā savienība) 

Dzimusi 1960. gadā, augstākā izglītība, Staiceles pilsētas pārvalde, sekretāre. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības darbu un sagatavotu domes sēdes, darbojas sekojošas 

pastāvīgās komitejas:  

 finanšu komiteja 5 locekļu sastāvā; 

 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā; 

 attīstības komiteja 5 locekļu sastāvā; 

 kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā; 

 sociālo jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā.  

Alojas novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu nodrošina centrālā administrācija, Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas 

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

tā sastāv no: 

 finanšu un grāmatvedības nodaļas; 

 personāla vadības un lietvedības nodaļas; 

 attīstības un teritorijas plānošanas nodaļas; 

 attiecīgo nozaru speciālistiem un algotiem darbiniekiem, kas nav iekļauti nodaļās.  

Centrālā administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas 

struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un administrācijas 

struktūrvienību nolikumiem. 

Pašvaldības dome ir izveidojusi 31 iestādi un 4 pārvaldes – Alojas pilsētas pārvaldi, Staiceles 

pilsētas pārvaldi, Braslavas pagasta pārvaldi un Brīvzemnieku pagasta pārvaldi.  
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Pašvaldības domes pakļautībā ir sekojošas iestādes: 

1. Alojas novada Dome (turpmāk – centrālā administrācija); 

2. Alojas novada Sociālais dienests; 

3. Alojas novada būvvalde 

4. Alojas Ausekļa vidusskola; 

5. Alojas pilsētas bibliotēka; 

6. Alojas Mūzikas un mākslas skola; 

7. Alojas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"; 

8. Alojas kultūras nams; 

9. Ungurpils bibliotēka; 

10. Staiceles vidusskola; 

11. Staiceles Mūzikas un mākslas skola; 

12. Staiceles kultūras nams; 

13. Staiceles pilsētas bibliotēka; 

14. Staiceles lībiešu muzejs „Pivālind”; 

15. Vidzemes jaunatnes futbola centrs „Staicele”’ 

16. Staiceles lībiešu interešu izglītības centrs „Krustpunkti”; 

17. Staiceles Dienas aprūpes centrs; 

18. Tūrisma informācijas centrs; 

19. Puikules pamatskola; 

20. Ozolmuižas pamatskola; 

21. Bērnu sociālās aprūpes centrs "Zīles"; 

22. Puikules tautas nams; 

23. Puikules bibliotēka; 

24. Vilzēnu tautas nams; 

25. pansionāts „Urga”; 

26. Braslavas bibliotēka; 

27. Vilzēnu bibliotēka; 

28. Braslavas pagasta feldšeru punkts; 

29. Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

30. Alojas novada Bāriņtiesa; 

31. Pašvaldības policija.  

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Alojas novada dome no deputātiem un pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas: 

1) vēlēšanu komisiju; 

2) administratīvo komisiju; 

3) dzīvojamo māju privatizācijas komisiju; 
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4) pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisiju;  

5) administratīvo aktu strīdu komisiju; 

6) iepirkumu komisiju; 

7) zemes komisiju; 

8) politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusa 

noteikšanas un nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu kārtošanas 

komisiju. 

Komisijas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums. 

Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu 

veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu 

laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz 

pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata.  

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Alojas komunālais 

dienests”, SIA „Alojas veselības aprūpes centrs”, SIA „Staiceles komunālais uzņēmums”. 

Pašvaldība ir daļēja kapitāļdaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:  

 SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”; 

 SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrs „Staicele””; 

 AS „CATA”; 

 SIA „Olimpiskais centrs Limbaži” 

 SIA „Limbažu slimnīca”. 

Pašvaldība ir dalībnieks 6 biedrībās.  

             
1.3. Alojas novada domes atbildīgo funkciju izpilde 
IZGLĪTĪBA 

Līdz 2009.gada 1.jūlijam Alojas, Staiceles, Braslavas un Brīvzemnieku pašvaldības darbojās 

patstāvīgi, līdztekus citām normatīvajos aktos definētajām funkcijām realizējot arī pašvaldības 

izglītības politiku. Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, minētās pašvaldības izveidoja 

Alojas novadu. Alojas novadā savu darbību turpināja 4 vispārizglītojošās izglītības iestādes: 

Pārvalde Skola Skolēnu sk.uz 
1.septembri 

Pedagogu likmju 
skaits uz 

1.septembri 
Aloja Alojas Ausekļa 

vidusskola 
262 31,79 

Staicele Staiceles 
vidusskola 

190 23,5 

Brīvzemnieki Puikules 
pamatskola 

54 6,72 

 Ozolmuižas 
pamatskola 

60 6,04 

Reorganizācijas process skāra Braslavas pagasta Vilzēnu pamatskolu.  
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Pirmsskolas izglītība ir pamats, uz kura balstāma tālāka izglītošana. Ar 2009.gada 

1.septembri 1.-6.klašu skolēni uzsāka mācības kādā no novada izglītības iestādēm pēc vecāku 

izvēles, bet bijušajās skolas telpās tika atvērta pirmsskolas izglītības grupa sešgadīgajiem Alojas 

pilsētas bērniem. Līdz ar to tika atrisināta vietu trūkuma problēma Alojas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Auseklītis”-iestādē uz 2009.gada 1. janvāri ir 68 bērni. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” tiek svinēts 40. izlaidums, skolas gaitas septembrī 

uzsāk 10 audzēkņi.  

Pirmajā septembrī iestādē uzņemam 23 jaunus audzēkņus, jo 16  audzēkņi no Alojas dodas 

uz Vilzēniem, kur sakarā ar Alojas novada izveidi,  viņiem atver jaunu grupu Vilzēnu pamatskolā, 

kas nu kļūst par Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienību.  

2009./2010. mācību gada 1. septembrī Alojas grupas apmeklē 66 audzēkņi, bet  

struktūrvienībā Vilzēnos 32 audzēkņi, no tiem 56 piecus un sešus gadus veci bērni, kuri tiek 

nodrošināti ar pilnu vai daļēju obligāto apmācību. 

Iestādēs kopā strādā 27 darbinieki, no tiem 11 pedagoģiskie darbinieki un 7 sezonas 

strādnieki - kurinātāji. 

Pirmsskolas izglītības skolotājas regulāri papildina savas zināšanas, apmeklējot kursus un 

metodiskās apvienības, praktiskās nodarbības PII „Vinnijs”.  Notiek darbs pie uzskates līdzekļu un 

izdales materiālu gatavošanas un to pilnveidošanas. 

 
Pedagoģiskais personāls Augstākā pedagoģiskā –

pirmsskolas 
Iegūst augstāko 
izglītību 

Kursi/ stundas 

11 10 1 5 / 82 
 

Alojas pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” apmeklētība 
 
  Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs 

Plānots 1386 1320 1452 1320 1254 504 552 

Apmeklēts 986 808 885 916 853 333 301 
Kavēts slimības 
dēļ 

220 313 311 256 135 17 29 

Citu iemeslu dēļ 180 199 256 148 266 154 222 
 
 
 Septembris Oktobris Novembris Decembris 

Plānots 1452 1452 1320 1320 

Apmeklēts 944 879 813 527 
Kavēts slimības 
dēļ 

72 257 251 201 

Citu iemeslu dēļ 181 189 193 272 
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Alojas pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēnos apmeklētība 

 
  Septembris Oktobris Novembris Decembris 

Plānots  704 704 640 640 

Apmeklēts 521 521 323 374 
Kavēts slimības 
dēļ 

103 135 256 240 

Citu iemeslu dēļ 80 48 61 26 

 
 

Iestādē tiek atzīmēti dažādi svētki: Zinību diena, Sporta diena, Miķeļdiena, Mārtiņi, Lāčplēša 

diena, Latvijas Republikas proklamēšanas diena – 18.novembris, Ziemassvētki, Meteņi,  sporta diena 

kopā ar Alojas Ausekļa vidusskolas 12. klasi, Cepuru balle, Lieldienas, kad skolotājas demonstrē 

pašu iestudēto leļļu izrādi, Mātes diena, bērnu jubilejas. Iestādē organizē regulāras bērnu darbu 

izstādes, notiek gadskārtu svētku pasākumi kopīgi ar vecākiem, piedalāmies pilsētas rīkotajā 

pasākumā „Bērniņš ienāca pasaulē.”  

Iestādē notiek dziedāšanas konkurss „Cālēns – 2009”. Alojas pilsētas „Cālis-2009” piedalījās 

4 audzēkņi. Uz rajona „Cāli” izvirzīja divus mūzikas skolotājas Nellijas audzēkņus.  

Alojā pirmsskolas izglītības telpās sāk darboties bēbīšu skoliņa, kuru apmeklēja 9 bērni ar saviem 

vecākiem. 

 Visi darbinieki piedalījās Lielajā talkā, kas notika 18. aprīlī. 

Piedalījāmies ZAAO Vides projektā „Cilvēks vidē” „ZAAO pastkarte” iesūtot 12 interesantākos 

bērnu darbus. Visā mācību gada garumā esam vākuši makulatūru, PET pudeles. Pavisam kopā esam 

savākuši 6 m3 makulatūru, 4,5 m3plastmasu un PET pudeles.  

Šajā mācību gadā audzēkņi piedalījās Mutes veselības centra rīkotajā zīmējumu konkursā 

Smaidiņš – zīmējumi veltīti jaunajam 2010. gada kalendāram. Šeit ir daļa no autoriem , kuru 

zīmējumi aizceļoja uz konkursu.  

Staicelē darbojas trīsgadīgo un četrgadīgo bērnu grupiņa un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

grupiņas. Izglītības Likuma 4. pantā Izglītības obligātums norādīts, ka piecgadīgo un sešgadīgo 

bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei ir obligāta. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošanas skolai mērķis ir: sekmēt vispārējo attīstību un palīdzēt bērniem veiksmīgi uzsākt 

skolas gaitas. 

No 2009. gada 1. oktobra iestādes atrašanās vieta ir Parka ielā 2, Staicelē. Telpas ir 

atremontētas, aprīkotas ar rotaļu un spēļu elementiem, kā arī ar nepieciešamo sporta inventāru. No 

valsts finansētas ir 2 audzinātājas 5-6 gadīgo grupiņā un no pašvaldības finansētas ir 2 audzinātājas 

3-4 gadīgo grupiņā, katrā grupā strādā pašvaldības finansētas 2 auklītes. Kopējais bērnu skaits 

Staiceles bērnudārzā ir 20 bērni 3-4 gadīgo grupiņā un 20 bērni 5-6 gadīgo grupiņā. 
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Interešu izglītības programmas tika realizētas Alojas Ausekļa vidusskolā, Puikules un 

Ozolmuižas pamatskolās. Staicelē interešu izglītības programmas īstenoja Staiceles lībiešu interešu 

izglītības centrs “Krustpunkti”. Finansējums tika nodrošināts no valsts mērķdotācijām un Alojas 

novada pašvaldības līdzekļiem. Novadā darbojās divas profesionālās ievirzes interešu izglītības 

iestādes – mūzikas un mākslas skolas Alojā un Staicelē. Skolēni darbojās arī pašdarbības kolektīvos 

novada kultūras namos un tautas namos, kā arī sporta pulciņos Vidzemes jaunatnes futbola centrā 

“Staicele”. 

Finansējums vispārējās izglītības un interešu izglītības programmu realizēšanai laika 

posmam no 2009.gada 1.septembra līdz 2009.gada 31.decembrim (valsts mērķdotācija pedagogu 

atalgojumam un sociālās apdrošināšanas iemaksām): 

 

 Vispārējā izglītība 
(Ls) 

Interešu izglītība 
(Ls) 

 
Pirmsskolas izglītība 

(Ls) 

Alojas Ausekļa 
vidusskola 

45238 1762  

Staiceles 
vidusskola 

33440   

Puikules 
pamatskola 

8598 362  

Ozolmuižas 
pamatskola 

9566 402  

Staiceles lībiešu 
interešu izglītības 
centrs 
“Krustpunkti” 

 1276  

PII ,,Auseklītis’’   19733 

 
Alojas novada pašvaldība finansēja skolu uzturēšanu, saimniecisko un daļēji arī pedagoģisko 

darbinieku atalgojumu. Pašvaldības budžetā izdevumu daļa izglītības funkcijas nodrošināšanai bija 

apmēram 36%. 

Skolēnu pārvadāšana, ēdināšana. 
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu skolās un atpakaļ dzīvesvietā, pašvaldības autobusi 

kursēja maršrutos Ozolmuiža-Vilzēni, Ungurpils-Aloja-Blankaskrogs, Aloja-Jaunzemnieki. 

Skolēniem, kuri pēc interešu izglītības nodarbībām nokļūšanai mājās izmantoja sabiedriskā 

transporta pakalpojumus, tika apmaksātas biļetes. Alojas novada pašvaldība ir to skaitā, kuras 

saņems autobusu Šveices – Latvijas valdību finansētā projekta ietvaros. 

Visās vispārējās izglītības iestādēs skolēni tika nodrošināti ar siltām pusdienām. Alojas 

Ausekļa vidusskolas un Staiceles vidusskolas skolēniem pašvaldība sedza Ls 0,15 par porciju un 
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ēdināšanas pakalpojumus sniedza SIA. Puikules un Ozolmuižas pamatskolās pašvaldība algoja  

darbiniekus, kuri nodrošināja ēdienu pagatavošanu un sadali. Ozolmuižas pamatskolas skolēniem 

pusdienas tika vestas no Puikules pamatskolas ēdnīcas. Alojas Ausekļa vidusskolā darbojās arī 

kafejnīca. Nepieciešamības gadījumā novada skolēniem tika piešķirtas pašvaldības apmaksātas 

brīvpusdienas, bet visiem 1.klašu skolēniem pusdienas bija bezmaksas.  

Izglītības pārvaldība Alojas novadā 

Alojas novadā 2009.gadā izglītības jautājumus koordinēja 1 darbinieks, veicot šos 

pienākumus kā papildus darbu. Saskaņā ar Limbažu rajona reorganizācijas plānu līdz 2009.gada 

31.decembrim izglītības pārvaldību veica Limbažu rajona Izglītības pārvalde. 

KULTŪRA  

Alojas novada pašvaldībā ietilpst 2 kultūras nami(turpmāk KN) : Alojā un Staicelē un 2 

tautas nami ( turpmāk TN): Vilzēnos un Puikulē. Izveidojoties novadam katrā pārvaldē kultūras un 

tautas nami turpināja savu darbību tāpat kā līdz apvienošanās novadā. Turpmāk diagrammās 

atspoguļots kultūras namu un tautas namu darbinieku, speciālistu skaits un darbība skaitļos: 

 

DARBINIEKI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
SPECIĀLISTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHNISKIE DARBINIEKI 
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TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVU DALĪBNIEKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KULTŪRAS NORIŠU SKAITS NOVADĀ  2009. GADĀ 
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KOLEKTĪVU IZBRAUKUMU SKAITS 2009. GADĀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOTĒKAS 

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

bibliotēka, Puikules bibliotēka, Staiceles pilsētas bibliotēka, Ungurpils bibliotēka, Vilzēnu 

bibliotēkas.  

Visām bibliotēkām 2009. gada 25. novembrī Alojas novada domē apstiprināja bibliotēku nolikumus.  

2009. gada 21. janvārī bibliotēkas saņēma LR KM izsniegtu Bibliotēkas akreditācijas apliecību ar 

vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. Bibliotēkas tika akreditētas uz pieciem gadiem.  

Bibliotēkas svarīgākās funkcijas sabiedrībā formulējamas sešos punktos: 

 informācijas funkcija, 

 izglītības funkcija, 

 izklaides funkcija, 

 sabiedrības centra funkcija, 

 cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcija. 

Lai šīs funkcijas īstenotu bibliotēkas ņem aktīvu dalību projektu konkursos Kultūrkapitāla Fonda  

mērķprogrammā: Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”(Aloja, Vilzēni, Staicele) , 
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„Rietumu Bankas labdarības fonds” sadarbībā ar AS „Lauku Avīze” (Aloja) , EK „Europe Direct” 

informācijas centra Valmierā izsludinātais projektu konkursā (Staicele)  

Staiceles pilsētas bibliotēkā darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts.(ESIP) 

Bibliotēkās tiek rīkotas dažāda veida un satura izstādes, kultūras  un informatīvie pasākumi, 

sabiedriskās aptaujas un apspriešanas. 

Bibliotēkas skaitļos:  

 Aloja Braslava Puikule Staicele Ungurpils Vilzēni 
Lietotāju skaits 590 43 158 447 104 115 
Apmeklējums 18797 1293 8184 16785 2249 6841 
Izsniegums 22076 2384 6584 19542 1645 4238 
 

SPORTS 
 

Līdz 2009. gada 1. jūlijam - apvienošanās kopējā Alojas novadā Alojas, Staiceles, Braslavas 

un Brīvzemnieku pašvaldībās sporta dzīve tika organizēta katrā pašvaldībā , kuru organizēja sporta 

metodiķi. 

Kā viens no svarīgākajiem notikumiem sporta dzīvē ir Alojas sporta halles atklāšana 2009. gada 12. 

septembrī. 

 Kopš atklāšanas  hallē  notikušas  „Uzņēmēju  kausa”  sacensības  basketbolā,  norisinājušās  

Limbažu  novada  atklāto  čempionātu  mājas  spēles  basketbolā  un  volejbolā.  2010. gada  2. maijā  

Alojas  sporta  halle  vairāk  kā  70 skatītāju  klātbūtnē  piedzīvoja  vispatīkamākos  svētkus – arī  

atbildes  spēlē  BK Aloja  basketbola  komanda  uzvarēja  AK  Celtniecība  un  kļuva  pirmo  reizi  

par  čempionāta  bronzas  medaļu  ieguvējiem. 

 Regulārus  treniņus  sporta  hallē  aizvada  basketbola  spēlētāji,  sacensību  sezonā  aktīvi  

trenējas  volejbolisti.   Tāpat  regulāri  trenējas  dāmu  grupa  basketbolā. 

 Tomēr  vislielākais  telpu  izmantotājs  ir  un  paliek  skola – stundas  un  treniņi  kopā  ap  40 

stundām  nedēļā. 

 Sportiskie  rezultāti 

 Sports  novadā  ir  cieņā.  2009. gadā līdz  rudenim  vairāk  runājām  par  alojiešu  

sasniegumiem.  Tā  futbolā  I līgā  III vietu  sezonas  noslēgumā  futbolā  7:7  izcīnīja  Alojas  

„Lokomotīve”,  bet  II līgā  ar  uzvaru  visus  iepriecināja  „Ungurpils”.  Par  samēriem  novadā  

liecināja  Limbažu  novada  atklātais  čempionāts  futbolā  telpās  5:5,  kurā  I vietu  izcīnīja  

Puikule,  bet  bronzas  medaļas  izcīnīja  „Staiceles  bebri”.  Novadu  sacensībās  pārstāvēja  7 

komandas. 

 Basketbolā  novadu  pārstāvēja  3 komandas:  BK Aloja,  Serviss AT  un  AEVG.  Kā  jau  

iepriekš  minēts,  vislabāk  veicās  BK Aloja,  bet  II līgā  5. vietu  izcīnīja  AEVG  basketbolisti.  
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Diemžēl  sakarā  ar  vairāku  spēlētāju  izbraukšanu  uz  ārzemēm  turpmāk  par  reālāku  uzskatām  

2 komandu  piedalīšanos. 

 Galvenokārt  no  staiceliešiem  bija  veidota  Alojas  volejbola  komanda,  kura,  neskatoties  

uz  ne  visai  veiksmīgu  startu,  bieži  vien  spēlēs  pretiniekiem  bija  līdzvērtīga  komanda. 

 Sporta  spēlēs – basketbolā  ļoti  labus  panākumus – divreiz  sudraba  medaļas  I Eiropas  

nedzirdīgo  basketbola  klubu  kausa  turnīros  Londonā  un  Stambulā  izcīnīja  BK Aloja  spēlētājs  

Kaspars  Unte,  kuru  gada  noslēgumā  kā  labāko  sportistu  nosauca  ne  vien  Alojā,  bet  ierindoja  

labāko  skaitā  arī  bijušajā  Limbažu  rajonā. 

 Jauniešiem  Latvijas  Jaunatnes  futbola  čempionātā  B grupā  par  čempioniem  kļuva  

staicelieši,  bet  skolēnu  un  jauniešu  starti  bija   īpaši. 

 Labi  panākumi  ir  arī  mūsu  auto  un  motosportistiem.  Tā  motosportā  MOTO-LAMA  12 

posmu  kopvērtējumā  bronzas  medaļa  Normundam  Šķepastam,  bet  kvadraciklos  Kristeram  

Miezītim. 

 Regulāri labus  panākumus  uzrāda  Ata  Zariņa  vadībā  startējošās  Alojas  novusa  

komandas. 

 Galda  tenisisti  sekmīgi  cīnās  sacensībās  pašu  mājās  un  Igaunijā. 

 Labus  panākumus  guva  zolītes  spēlētāji – no  mūsu  novada  sevišķi  Jānis  Ģērmanis. 

 Līdzekļu  sporta  atbalstam  ir  ļoti  maz  un  tādēļ  daudz  palīdz  sponsori,  kuru  nav  maz.  

Tā  „Alojas  sporta  laureātā 2009”  paldies  teicām  arī 10  individuālajiem  un  kolektīvajiem  

sponsoriem. 

 SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA 

 
Sociālā dienesta statuss un struktūra 

Alojas novada domes Sociālais dienests tika izveidots 2009. gada otrajā pusē, kad 4 

pašvaldības – Staiceles, Alojas, Braslavas pagasta un Brīvzemnieku pagasta-apvienojās Alojas 

novadā. Alojas novada domes Sociālais dienests ir novada domes izveidota iestāde. Sociālā dienesta 

tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumi, Latvijas Republikas ministriju normatīvie akti, Alojas novada 

pašvaldības nolikums, Alojas novada domes lēmumi, kā arī Sociālā dienesta nolikums. 
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Alojas novada domes Sociālā dienesta struktūra 
 
 
 
 
 

 

    
 

Staiceles pilsētas ar lauku 
teritoriju 
pārvalde 

 
 

Braslavas pagasta 
pārvalde 

 
 

 
 
 

 

 
Pārskata gada būtiskākie notikumi un sniegtās palīdzības un pakalpojumu izvērtējums 

2009. gadā (pirms teritoriālās reformas) katrā pašvaldībā strādāja 1-2 sociāla darba 

speciālisti. Sociālais dienests kā iestāde bija izveidots Alojas pilsētas pašvaldībā un Staiceles pilsētas 

pašvaldībā, Brīvzemnieku pagastā un Braslavas pagastā strādāja no1-2 sociāla darba speciālistiem. 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tika sniegti balstoties uz katras pārvaldes spēkā esošiem 

Saistošiem noteikumiem. 

2009. gada otrajā pusē saņemts atbalsts no sociālās kampaņas„Elektrības norēķinu kartes - 

500 kWh” , ko realizē Latvijas Pašvaldību savienības sadarbībā ar A/S Latvenergo(Latvenergo 

dāvinājums), kurā tiek sniegts atbalsts trūcīgiem iedzīvotājiem-elektrības norēķinu kartes 500 kWh 

apmērā.  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības funkcijas ir sadalītas starp valsti un pašvaldībām. 

To īstenošanā arvien vairāk tiek iesaistīts nevalstiskais sektors. Nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 

palīdzību ir vietējo pašvaldību pastāvīgā funkcija. Izdevumu apjoms sociālajai palīdzībai pašvaldību 

budžetā ar katru gadu pieaug, taču atbilstoši Sociālās drošības tīkla stratēģijai, kuras darbības laiks ir 

no 2009. gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31. decembrim tiek paredzēts valsts atbalsts pašvaldībām 

garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai. Valsts 

sniedz līdzfinansējumu 50 % apmērā no izmaksātajiem pabalstiem garantētā minimālā ienākuma 

līmeņa nodrošināšanai un 20 % no izmaksātajiem dzīvokļu pabalstiem. Sākot no 2009. gada oktobra 

Alojas novada pašvaldība līdzfinansējumu saņēmusi Ls 3865.86 apmērā(par trīs mēnešiem). 

Alojas novada domes Sociālais dienests 
Sociālā dienesta vadītājs 

Sociālais darbinieks 

Sociālās palīdzības 
organizators 

Alojas pilsētas ar lauku 
teritoriju 
pārvalde 

Sociālais darbinieks 

Sociālās palīdzības 
organizators 

Sociālās palīdzības 
organizators 

Brīvzemnieku pagasta 
pārvalde 

Sociālais darbinieks 
Sociālās palīdzības 
organizators 
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2009. gada otrajā pusē saņemta palīdzība no organizācija „Sarkanais krusts”- „Pārtikas pakas”. 

Sniegtās palīdzības un pakalpojumu izvērtējums ir atšķirīgs, jo katrā pašvaldībā pirms novada 

izveidošanas strādāja pēc saviem noteikumiem, nolikumiem un citiem darbību reglamentējošiem 

dokumentiem. 

Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība (iztērētie finanšu līdzekļi) Alojas pilsētas pašvaldībā. 

Palīdzību saņēmušas – 356 personas un 59 ģimenes 

Kopā izdevumi : Ls 35 961 

No tiem: 

Pabalsti veselības aprūpei– Ls 1557, 

Pabalsti ēdināšanai(+0.15 sant. visiem skolēniem)- Ls 4304, 

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm- Ls 280, 

GMI pabalsti – Ls 6385, 

Dzīvokļa pabalsti – Ls 456, 

Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi – Ls 22 979, 

(Līdzmaksājums SIA”Alojas veselības aprūpes centrs”, pirts komp. utml) 

106 ģimenēm(302 personām) konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam. 

2009. gadā pieņemti un reģistrēti  854 iesniegumi, tai skaitā, Alojas pilsētas Sociālajā dienestā – 636, 

un Alojas novada Sociālajā dienestā Alojas pārvaldē-218. 

Sociālā palīdzība Alojas pilsētas pašvaldībā tika sniegta pamatojoties uz Alojas pilsētas pašvaldības 

2008. gada 20.februāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 4”Par pašvaldības vienreizējiem pabalstiem”, 

un Alojas pilsētas pašvaldības 2006. gada 15. novembra Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Alojas pilsētā”. 

Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība(iztērētie finanšu līdzekļi) Staiceles pilsētas pašvaldībā. 

„Staiceles pašvaldības pabalsti un kompensācijas”: 

Palīdzību saņēmušas- 459 personas 

Kopā izdevumi : Ls 9299 

No tiem : 

Preces un pakalpojumi- Ls 95, 

Pabalsti veselības aprūpei – Ls 258, 

Pabalsti ēdināšanai – Ls 4612, 

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm- Ls 670, 

Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi- Ls 1085, 

GMI pabalsti – Ls 689, 

Dzīvokļa pabalsti – Ls 719, 

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā- Ls 1171, 
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73 ģimenēm(t.i. 234 personām) konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, kas salīdzinājumā ar 

2008. gadu ir par 38,4 % vairāk. 

2009. gadā pieņemti un reģistrēti 304 iesniegumi, tai skaitā 228 Staiceles pilsētas Sociālajā dienestā 

un 76 iesniegumi Alojas novada Sociālajā dienestā Staiceles pilsētas pārvaldē. Materiālais atbalsts 

trūcīgām un mazaizsargātām personu grupām 2009. gadā ir pieaudzis aptuveni par vairāk kā 60 %. 

Sociālā palīdzība Staiceles pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem tika sniegta pamatojoties uz Staiceles 

pilsētas domes 2009.gada 21.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Par dzīvokļa pabalstu”, 

Staiceles pilsētas domes 2008.gada 16.aprīļa  Saistošiem noteikumiem Nr. 3 „Par Staiceles pilsētas 

pašvaldības sociālajiem pabalstiem” un 2008. gada 19.februāra Saistošiem noteikumiem Nr. 4 

„Staiceles pilsētas pašvaldības noteikumi par pabalstiem mazaizsargāto personu grupām”  

Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība(iztērētie finanšu līdzekļi) Braslavas pagasta pašvaldībā. 

Palīdzību saņēmušas –  88 personas 

Kopā izdevumi : Ls 3515 

No tiem : 

Pabalsti veselības aprūpei – Ls 319, 

Pabalsti ēdināšanai – Ls 193, 

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm – Ls 350, 

Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi – Ls 981, 

GMI pabalsti – Ls 1287, 

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā – Ls 385, 

9 ģimenēm(34 personām) konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam. 

Sociālā palīdzība Braslavas pagasta pašvaldības iedzīvotājiem tika sniegta pamatojoties uz Braslavas 

pagasta padomes 2007. gada 25.maija Saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Braslavas pagastā”. 

Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība(iztērētie finanšu līdzekļi) Brīvzemnieku pagasta 

pašvaldībā. 

Palīdzību saņēmušas – 162 

Kopā izdevumi : Ls 8079 

No tiem :  

Pabalsti veselības aprūpei – Ls 420, 

Pabalsti ēdināšanai – Ls 1164, 

Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi- Ls 1571, 

GMI pabalsti – Ls 2700, 

Dzīvokļa pabalsti - Ls 260, 

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedz. natūrā – Ls 1964, 

45 personām konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam. 
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2009. gadā pieņemti un reģistrēti 95 iesniegumi, no tiem Brīvzemnieku pagasta pašvaldībā – 37, un 

Alojas novada domes Sociālajā dienestā Staiceles pilsētas pārvaldē-58. 

Sociālā palīdzība Staiceles pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem tika sniegta pamatojoties uz 

Brīvzemnieku pagasta 2009. gada 20.janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2009 „Brīvzemnieku 

pagasta pašvaldības noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu veidiem, apmēru, piešķiršanas un 

izmaksas kārtību”. 

Sociālos pakalpojumus Alojas novadā sniedz sekojošas pašvaldības iestādes un 

kapitālsabiedrības: 

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. 

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. 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. 

4. 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.) 

5. Staiceles dienas aprūpes centrs. Dienas centra galvenais uzdevums - radīt iespēju vientuļiem, 

veciem cilvēkiem, invalīdiem un personām no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, aktīvi darboties un nodrošināt pašaprūpi, izglītošanu, brīvā 

laika pavadīšanu un integrāciju sabiedrībā. 

6. Alojas dienas centrs, kurā sniedz sociālo atbalstu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, 

bezmaksas sociālos pakalpojumus un nodrošina ar telpām sabiedriskās organizācijas ar 

mērķi, dot iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, risināt problēmas un saglabāt 

viņiem tik ierasto vidi, veidot sociālo atbalsta tīklu. 

Sociālā darba un citu sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldībā ietekmē ne vien profesionāļu 

trūkums, bet arī pašvaldību ierobežotie finansiālie un materiālie līdzekļi – to pietrūkst profesionālu 

sociālā darba speciālistu algošanai un sociālā darba attīstīšanai, kā arī jaunu sociālo pakalpojumu 

ieviešanai.  
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Sociālās infrastruktūras pieejamība, daudzveidība un kvalitāte būtiski ietekmē cilvēkresursu 

attīstību novadā, tāpēc būtiska ir sociālās infrastruktūras nodrošināšana, uzlabošana, pielāgošana 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ir jārisina jautājumi, kas saistīti ar telpu piemērotību Sociālā 

dienesta specifikai, respektīvi, jārod iespēja nodrošināt Sociālā dienesta pieejamību cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem visās novada pārvaldēs. 

 BĀRIŅTIESA 
 

Alojas novada bāriņtiesa izveidota 2009. gada 1. oktobrī, bet līdz tam bāriņtiesas darbojās 

visās Alojas novada iekļautajās pašvaldībās. 

2009. gadā Alojas bāriņtiesā līdz 1. oktobrim notikušas 10 bāriņtiesas sēdes, bet  pēc 1. 

oktobra, izveidojoties Alojas novada bāriņtiesai, arī notikušas 10 bāriņtiesas sēdes.  

Bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņēmusi 2 vienpersoniskos lēmumus par aprūpes tiesību 

atņemšanu vecākiem. Bāriņtiesas sēžu  laikā pieņemts 1 lēmums par aprūpes tiesību neatjaunošanu 

vecākiem, 2 lēmumi par aizbildņa atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas, 1 lēmums par 

aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās rehabilitācija institūcijā,  2 lēmumi par bērnu ievietošanu 

ārpusģimenes aprūpē – audžuģimenē, 3 lēmumi par atļauju pieņemt nepilngadīgo vārdā mantojumu, 

1 lēmums par atļauju rīkoties ar nepilngadīgā krājkontu, divās  lietās sniegti atzinumi un pieņemti  

lēmumi par personas piemērotību aprūpēt bērnu, 1 lēmums par atļaujas došanu valsts robežas 

šķērsošanai ārpusģimenes aprūpē ievietotajiem nepilngadīgajiem bērniem, 3 lēmumi par ģimenes 

valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura nerūpējas par bērnu un piešķiršanu personai, 

kura bērnu aprūpē. Bāriņtiesa sniegusi 2 atzinumus Limbažu rajona tiesai. Vienā lēmumā bāriņtiesa 

devusi atzinumu   par saskarsmes tiesībām ar bērnu un vienā lēmumā bāriņtiesa devusi atzinumu par 

atsevišķas aizgādības noteikšanu. Bāriņtiesā ir risināti ar bāriņtiesas darba organizāciju saistīti 

jautājumi un vairākās lietās informācija tika pieņemta zināšanai. 

 Neviens Alojas bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā rajona tiesā. 

 Alojas novada  bāriņtiesa ir veikusi ģimenes dzīves apstākļu pārbaudes ģimenēs,  kurās 

netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 2009. gadā  par to ir informēts domes  sociālais 

dienests.  

Alojas novada bāriņtiesas uzskaitē 2009.gadā  aizbildnībā atrodas 13 bērni pie 9 aizbildņiem, 

9 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē sociālās rehabilitācijas institūcijā, 3 bērni ievietoti divās  

audžuģimenēs.  

Alojas bāriņtiesa kopā ar sociālo dienestu 2009. gadā ir apsekojusi  ģimenes, kurās nav 

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

aizbildņus, audžuģimenes, kurās ar Alojas novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti bez vecāku gādības 

palikušie bērni.  Bāriņtiesa veikusi dzīves apstākļu pārbaudi bērniem, kuri ievietoti sociālās 

rehabilitācijas institūcijās – BSAC „Zīles” un Umurgas bērnu namā, apsekojusi 5 aizbildņu ģimenes, 
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kurās aizbildnību nepilngadīgam bērnam nodibinājusi cita bāriņtiesa, bet ģimenes dzīvo Alojas 

novada teritorijā. 

Bāriņtiesa ir sniegusi atbildes fiziskām un juridiskām personām uz jautājumiem, kas saistīti 

ar bērnu interešu aizstāvību. 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja piedalījusies 4 tiesas sēdēs Limbažu rajona tiesā, kurā izskatīti 

jautājumi par saskarsmes tiesību un aizgādības tiesību noteikšanu. 

Bāriņtiesa 2009. gada pavasarī piedalījās Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas rīkotajā 

konferencē Valmierā.  

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ir sagatavots un iesniegts Alojas bāriņtiesas 

pārskats par darbu 2009. gadā.  

2009. gadā līdz 1. oktobrim bāriņtiesā veiktas  105 notariālās darbības, bet  no 1. oktobra līdz 

gada beigām Alojas novada bāriņtiesā veiktas 46 notariālās darbības.  

  
CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 
 

Pārskats par Alojas novada dzimtsarakstu nodaļas darbu laika periodā no 01.10.2009.-

31.12.2009, tajā skaitā Alojas pilsētas, Staiceles pilsētas, Braslavas pagasta, Brīvzemnieku pagasta 

dzimtsarakstu nodaļas darbu   no 01.07.2009.-30.09.2009. 

 Alojas novada dzimtsarakstu nodaļa izveidota 2009.gada 1.oktobrī. Civilstāvokļu reģistrāciju 

veic Alojas un Staiceles pilsētās. 

Nodaļa veic šādus uzdevumus:  

1.  reģistrē dzimšanas faktus;  

2. reģistrē miršanas faktus; 

3. reģistrē laulības;  

4. sastāda laulību reģistrus, pamatojoties uz garīdznieku paziņojumiem 

5.  nodrošina Nodaļā reģistrēto laulību, dzimšanas un miršanas ierakstu reģistra  pirmo eksemplāru 

glabāšanu Nodaļā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

6.  nodot Reģistru otros eksemplārus ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piektajam  datumam LR 

Centrālajai statistikas pārvaldei;  

7. 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;  

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

ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, un paziņo par to Pilsonības  un migrācijas lietu 

pārvaldei (turpmāk tekstā – PMLP) Saldus nodaļai un LR IM  Informācijas centram;  

9.  izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru  

 ierakstiem pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma;  
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10.  izsniedz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc tiesu, izmeklēšanas  iestāžu un 

citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma; 

11.  iepazīstina fiziskās un juridiskās personas ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas  jautājumiem; 

12. iesniedz PMLP Limbažu nodaļai iedzīvotāju reģistrā iekļaujamās ziņas par  dzimšanas faktu 

reģistrāciju, kuras nepieciešamas pirmuzskaites veikšanai, un  ziņas par personas laulības reģistrāciju, 

miršanas faktu reģistrāciju, izmaiņām  civilstāvokļu aktu reģistru ierakstos, ziņas par atkārtotu 

civilstāvokļa apliecību  izsniegšanu, kuras nepieciešamas Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu 

 aktualizēšanai;  

13. sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku 

 reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem;  

14. organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Nodaļā;  

15. organizē svinīgas laulību jubileju atzīmēšanas ceremonijas;  

16. nodrošina svinīgu bērnu dzimšanas reģistrāciju; 

17. nodrošina civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu uzskaiti, glabāšanu  un 

izlietošanu Nodaļā;  

18. glabā Nodaļas arhīvu/dzimšanas reģistrus; miršanas reģistrus; laulības reģistrus;  laulības 

šķiršanas reģistrus; paternitātes atzīšanas reģistrus; adopcijas reģistrus;  vārda, uzvārda un tēvvārda 

maiņas reģistrus; atjaunotos dzimšanas , miršanas un  laulību reģistrus/ un sniedz izziņas iedzīvotājiem 

un valsts vai pašvaldību  institūcijām par reģistros ietvertajiem faktiem:  

18.1. Alojas novada teritoriālo vienību (Alojas pilsētas, Staiceles pilsētas, Braslavas  pagasta, 

Brīvzemnieku pagasta) reģistru grāmatas no 1994.gada;  

19. 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 par laika periodu no 

1.10.2009.līdz 31.12.2009. 

 

Dzimšanas reģistru skaits 5 
Dzimšanas reģistru skaits 
bez ziņām par bērna tēvu 

2 

Dzimšanas reģistru skaits 
ar paternitātes atzīšanu 

3 

Dzimšanas reģistru skaits, 
kas papildināti sakarā ar 
adopciju 

1 

Reģistrēto laulību skaits 1 
Miršanas reģistru skaits 27 
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Alojas pilsētas, Staiceles pilsētas, Brīvzemnieku pagasta un Braslavas pagasta dzimtsarakstu 

nodaļās reģistrētie civilstāvokļu akti par laika periodu no 01.01.2009.līdz 30.06.2009. 

 
 Aloja Staicele  Brīvzemnieku Braslava 
Dzimšanas 
reģistru skaits 

12 7 2 1 

Dzimšanas 
reģistru skaits bez 
ziņām par bērna 
tēvu 

1 2 1 - 

Dzimšanas 
reģistru skaits ar 
paternitātes 
atzīšanu 

9 4 2 1 

Reģistrēto laulību 
skaits 

2 - - 1 

Miršanas reģistru 
skaits 

23 15 12 13 

Īpašu miršanas 
reģistrācijas 
gadījumu skaits 

1 - - - 

Reģistru ierakstos 
izdarīto 
papildinājumu un 
labojumu skaits 

 2 2 - 

 
Alojas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā savas zelta kāzas svinēja 3 pāri. Tradicionāli Alojā notika 

svinīgs pasākums „Bērniņš ienācis pasaulē”. 

 
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 

Komunālie pakalpojumi Alojas novadā tiek sniegti visās pilsētas un pagastu pārvaldēs. Pirms 

teritoriālās reformas īstenošanas komunālie pakalpojumi tika sniegti katrā novadu veidojošā 

pašvaldībā. 

Alojas pilsētas pārvaldē komunālos pakalpojumus sniedz pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 

,,Alojas komunālais dienests’’. Tā darbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu un 

atkritumu likvidēšana, tvaika un karstā ūdens piegāde, ēku tīrīšana un uzkopšana, mežsaimniecība, 

kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi. 

Sabiedrība ir uzsākusi savu saimniecisko darbību 1991. gadā, tā ir Alojas pilsētas domes dibināts 

uzņēmums, lai sniegtu iedzīvotājiem pašvaldību funkcijās noteiktus pakalpojumus. 

 2009.gadā sabiedrība ir sniegusi sekojošus pakalpojumus: dzeramā ūdens piegāde, 

notekūdeņu attīrīšana, apkure, ielu un trotuāru uzkopšana, kapu apsaimniekošana, tika veikti 

transporta pakalpojumi un citi pakalpojumi pēc pasūtītāja pieprasījuma. Sabiedrība turpināja pildīt ar 

pašvaldību noslēgtos līgumus: Par pašvaldību mežu apsaimniekošanu un māju apsaimniekošanu. 
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SIA „ Alojas Komunālais dienests” neto apgrozījums 2009.gadā ir Ls 180 797, salīdzinot ar 

2008.gadu tas ir palielinājies  par Ls 9 451. Pamatā sabiedrības darbība ir virzīta ūdens, kanalizācijas 

un siltumpiegādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, kas kopā sastāda 100 568 latus ieņēmumu. 

Gada sākumā Limbažu sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie jaunie tarifi ir nodrošinājuši 

šogad šo pakalpojumu sniegšanu veikt ar 5737 latu lielu peļņu, kas dod iespēju vasarā  veikt 

nepieciešamo remontu katlu mājā. Zaudējumi  ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā ir 

samazinājušies no 11 660 Ls 2008.gadā līdz 1903 Ls 2009.gadā 

Visu gadu turpinājās 2008.gadā uzsāktais un  ES atbalstīts projekts „ Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Alojā, Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju 

pašvaldībās, II kārta. Projekta rezultātā 2010. gadā Alojas pilsēta saņems jaunu ūdens sagatavošanas 

staciju un  notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kā arī palielināsies pakalpojumu ņēmēju skaits. 

                   2009.gadā tika turpināti maksājumi 2005.gadā iegādātajai tehnikai, traktoram Valtra A-

95 n un meža izvedējpiekabei. Tiika iegādāti pamatlīdzekļi par Ls 578.  

 Veicot 2009.gada saimnieciskās darbības analīzi un novērtējot rezultātus, redzams ,ka saimnieciskās 

aktivitātes rādītājiem ir tendence uzlaboties, tātad sabiedrības rīcībā esošie resursi pārskata periodā 

izmantoti visumā veiksmīgi, par to liecina tas, ka gadu sabiedrība kopumā ir noslēgusi ar peļņu Ls 

1884. 

                2009.gadā  Alojas novada dome pieņēma lēmumu un veica ieguldījumu  Ls 430 000 

palielinot sabiedrības pamatkapitālu.  

Pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu  Ls 1884, ko pamatā  ietekmēja: sabiedrībā  

pārskatītie un sabiedrisko pakalpojumu  regulatora  apstiprinātie tarifi ūdenim un notekūdeņu 

attīrīšanai. Neskatoties uz to, ka sabiedrības īstermiņa saistības par Ls 1 640 239 pārsniedz īstermiņa 

aktīvus, ko pamatā iespaido norēķini projekta „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alojā, 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas  upju pašvaldībās” ietvaros . 

                Sabiedrībai 2009.gadā nav bijusi nepieciešamība piesaistīt papildus līdzekļus no 

kredītiestādēm.  

                 Sabiedrības attīstības pasākumi: 

1. Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros piesaistīt jaunus klientus  un palielināt pieslēgumu 

skaitu. 

2. Samazināt ūdens un siltuma zudumus un pilnveidot to uzskaiti. 

   Sabiedrības vadība uzskata, ka arī 2010.gadā darbs ar debitoriem uzskatāms par vienu no 

pamatuzdevumiem, lai  saglabātu pietiekoši augstu likviditātes rādītāju un nodrošinātu atbilstošu 

naudas plūsmu Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai. 

Staiceles pilsētas pārvaldē komunālos pakalpojumus nodrošina SIA ,,Staiceles komunālais 

uzņēmums’’. Sabiedrība ir uzsākusi savu saimniecisko darbību 1991.gadā. Sabiedrības pašreizējo 

finansiālo stāvokli var uzskatīt par stabilu. Sabiedrībai ir laba apgrozāmo līdzekļu aprite. 2009.gadā 

sabiedrības apgrozījums ir samazinājies par 12,3%, skaidrojams ar līguma summas samazināšanos 
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par Staiceles pilsētas teritorijas sakopšanu un uzturēšanu LVL 6367, kā arī ar piedāvājuma 

samazināšanos  pakalpojuma veikšanai.  Pārskata gadu sabiedrība noslēgusi ar zaudējumiem 3028 

LVL. Pagaidām sabiedrība izmanto pašu līdzekļus, nav bijusi nepieciešamība piesaistīt papildus 

līdzekļus no kredītiestādēm. Analizējot sabiedrības bilanci varam redzēt, ka sabiedrības apgrozāmie 

līdzekļi pārsniedz īstermiņa kreditorus un likviditātes rādītājs ir labs, līdz ar to sabiedrībai ir 

minimāli bankrota draudi un nepieciešamības gadījumā varētu viegli piesaistīt papildus līdzekļus. 

Sabiedrībā 2009.gada beigās strādāja 19 darbinieki. Sabiedrības finanšu vadīšanu veic valdes 

priekšsēdētājs, grāmatvedības uzskaiti veic galvenā grāmatvede. Sabiedrība ar 2008. gadu 

grāmatvedības un finanšu vadīšanai izmanto grāmatvedības datorprogrammu Zalktis. 

Staiceles pilsētas komunālais uzņēmums ir Alojas novada domes sabiedrība, kas veic 

uzņēmējdarbību, ar tai nodoto Alojas novada pašvaldības īpašuma norobežoto daļu, ar kuru tas var 

brīvi rīkoties un savā darbībā vadās pēc statūtiem. Sabiedrības darbības joma ir Staiceles pilsētas 

municipālā dzīvojamā fonda un apsaimniekošanas teritorijas pārvadīšana un ekspluatācija, 

komunālās saimniecības īstenošana.  

Sabiedrība nodarbojas ar Staiceles pilsētas apsaimniekošanu, ar iedzīvotāju un juridisko 

personu nodrošināšanu ar komunālajiem pakalpojumiem un cita veida pakalpojumiem, t.sk. 

asenizācijas pakalpojumiem, dzīvojamā fonda, pilsētas ielu un ceļu apsaimniekošanu. Statūtos 

noteiktie darbības virzieni – ūdens ieguve, attīrīšana, sadale, būvniecība, notekūdeņu un atkritumu 

likvidēšana un citu pakalpojumu sniegšana. 

 
Sabiedrības attīstības pasākumi 
 

Attīrīšanas ietaisēs izbūvēta asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas stacija, kas pieņemtu no 

Staiceles privātmājām asenizācijas notekūdeņus. Ūdenstornī tika uzstādīta ūdens attīrīšanas iekārta, 

lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni. Komunālā infrastruktūra būvēta daudz 

lielākām jaudām nekā šobrīd nepieciešamas. Tāpēc kanalizācijas un ūdens tarifi iedzīvotājiem ir 

augsti un tādējādi iedzīvotājiem rodas parādi, jo tie nespēj samaksāt pa kanalizāciju un ūdeni, pilsētā 

ir ļoti augsts bezdarba līmenis. 2010.gadā vairāk jāstrādā ar iedzīvotājiem gan sarakstes, gan mutiskā 

veidā , jāsūta atgādinājuma vēstules par nenomaksātiem rēķiniem. 2010.gadā Staiceles 

iedzīvotājiem, kas deklarējušies Alojas  novada teritorijā kā maznodrošinātās personas, kuriem 

piešķirts trūcīgās ģimenes statuss ir iespēja saņemt dzīvokļa pabalstu 60 LVL apmērā, lai segtu īres 

un komunālos maksājumus. 

Braslavas un Brīvzemnieku pagasta pārvaldēs komunālos un apsaimniekošanas 

pakalpojumus sniedz pārvalžu norīkoti tehniskie darbinieki. 
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2. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Pašvaldības 2009. gada budžeta izpildes analīze, ziedojumi un dāvinājumi 
 

Alojas novada pašvaldības 2009. gada budžets tika apstiprināts 2009. gada 29. jūlijā kā 

saistošie noteikumi Nr. 2 „Alojas novada pašvaldības budžets 2009. gadam”, apvienojot četru bijušo 

vietējo pašvaldību: Alojas pilsētas domes, Braslavas pagasta padomes, Brīvzemnieku pagasta 

padomes un Staiceles pilsētas domes budžetus. Ar 2009. gada oktobri Alojas novada pārvaldībā pēc 

Limbažu rajona reorganizācijas ir iekļauts arī pansionāts „Urga” un darba terapijas un rehabilitācijas 

centrs „Vīķi” ar saviem budžetiem. 

Līdz 2009. gada beigām Alojas novada pašvaldības budžetā veikti vēl vairāki grozījumi, 

pēdējie no tiem – 29. decembrī. 

Budžeta ieņēmumu struktūra 2009. gadā bijusi tradicionāla – lielāko īpatsvaru, 64,8 %, 

sastāda transfertu maksājumi, 29,1 %  nodokļu ieņēmumi, 4,2 % ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem un 1,9 % nenodokļu ieņēmumi. 

Pamatbudžeta  ieņēmumi 

2009. gads  
Klasifi- 
kācijas kods 

 
Rādītāji plānots izpilde izpildes 

% 
 IEŅĒMUMI  3 596 959 3 502 268 97,4 
 Nodokļu ieņēmumi 1 103 108 1 019 091 92,4 
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 004 462 935 563 93,1 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodokļi 98 646 83 528 84,7 
 Nenodokļu ieņēmumi 63 913 66 623 104,2 
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 9 357 9 043 96,6 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 

 
2 283 

 
1 882 

 
82,4 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 1 916 1 706 89,0 
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12 770 13 882 108,7 
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma  

iznomāšanas, pārdošanas 
 

37 587 
 

40 110 
 

106,7 
 Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
 

151 516 
 

146 420 
 

96,6 
21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 17 881 16 701 93,4 
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 13 786 14 312 103,8 
21.3.9.0. Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu 

maksas pakalpojumiem 
 

94 710 
 

90 952 
 

96,0 
21.4.0.0. Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu 

ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

 
 
 

25 139 

 
 
 

24 455 

 
 
 

97,3 
  Transferti 2 278 422 2 270 134 99,6 
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1 151 385 1 191 734 103,5 
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta 

dotācija 
 

420 161 
 

414 720 
 

98,7 
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18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta 
mērķdotācijas 

 
106 251 

 
110 106 

 
103,6 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

 
321 336 

 
306 269 

 
95,3 

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts 
budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu 
transferti  

 
 

189 215 

 
 

168 628 

 
 

89,1 
18.7.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo 

izdevumu transferti un mērķdotācijas no 
valsts budžeta 

 
 

100 000 

 
 

100 000 

 
 

100,0 
18.8.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 

transferti Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto projektu īstenošanai 

 
 
 

14 422 

 
 
 

92 011 

 
 
 

638,0 
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 1 127 037 1 078 400 95,7 
19.1.0.0. Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 

veida 
 

13 731 
 

13 731 
 

100,0 
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 
 

361 959 
 

324 405 
 

89,6 
19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 751 347 740 264 98,5 
 

Kopējais ieņēmumu plāns 2009. gadā izpildīts par 97,4 %, par 94 691 Ls atpaliekot no cerētā, 

kas radīja zināmas problēmas rēķinu apmaksā – veidojās kreditoru parādi. Tikai  93,1 % (neizpilde 

68 899 Ls) apmērā no plānotā saņemti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kuri iepriekšējos 

gados vienmēr  gūti plānotajā apjomā. Par 84,7 %  izpildīts nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

plāns,  96,6 % apmērā –  ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, 99,6 % - transfertu ieņēmumi. 

Ja pašvaldību budžetu ieņēmumiem pēdējos gados bija stabila tendence pieaugt, tad 2009. 

gadā noticis pretējais. Salīdzinot visu četru Alojas novadā apvienojušos pašvaldību un pansionāt 

kopējos ieņēmumus 2008. gadā, kas bija 4 212 077 Ls, ar Alojas novada pašvaldības ieņēmumiem 

2009. gadā, kas sastāda 3 502 268 Ls, redzams, ka 2008. gadā tie bijuši par 20% jeb  709 809 Ls 

lielāki.  

Bēdīgākais ir tas, ka samazinājums veidojies arī tādos ieņēmumu veidos kā iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kam ir salīdzinoši liels 

īpatsvars pašvaldības ieņēmumu  struktūrā un vienmēr bijusi izpilde 100 % apmērā. 

Krīze, acīm redzot, skārusi arī iedzīvotāju makus, jo, salīdzinot ar 2008. gadu, 2009. gadā 

samazinājušies gan nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, gan ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem, ko veido vecāku maksas par bērnudārziem, skolēnu ēdināšanu, maksājumi par 

komunālajiem pakalpojumiem. 

Par 154 471 Ls mazāk kā 2008. gadā saņemti transfertu maksājumi, kas gan saistīts ne tikai 

ar valsts finansējuma samazinājumu pedagogu atalgojumiem, mazākiem maksājumiem no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet arī 2008. gadā saņemto vienreizējo finansējumu saistībā 

ar pašvaldību apvienošanos.  
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Kopējais izdevumu plāns Alojas novadā 2009. gadā izpildīts par 95,1 % jeb 4 764 577 Ls 

apmērā, kas par 1 262 309 pārsniedz ieņēmumus. Finansēšana veikta gan ņemot Valsts kasē vairākus 

aizdevumus jau iesākto projektu pabeigšanai, gan uz iepriekšējā gada brīvo līdzekļu atlikuma rēķina, 

kuru veidoja arī valsts finansējuma atlikums noteiktiem mērķiem. Salīdzinot ar 2008. gadu (4 549 

719 Ls), Alojas novada pašvaldības budžeta izdevumi 2009. gadā bijuši par 214 858 Ls lielāki. 

Kā ikkatru gadu visvairāk līdzekļu tērēts izglītībai – 47,5 % no kopējā izdevumu apjoma. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietots 17,1 %, sociālai aizsardzībai – 14,8 %, 

vispārējiem valdības dienestiem – 12,8 %, bet atpūtai, kultūrai un reliģijai – 7,4 % no kopējiem 

izdevumiem. Pārējās funkcionālajās kategorijās līdzekļu izlietojums ir mazāks par 1 % katrā.  

Salīdzinot ar 2008. gadu, vispārējiem valdības dienestiem 2009. gadā tērēts par 21 901 Ls 

mazāk. Mazāk tērēts arī izglītībai (par 287 429 Ls), jo 2008. gadā bija lielāks pedagogu atalgojums, 

kā arī ieguldīts valsts kases aizdevums sporta halles celtniecībai un valsts dotācija pašvaldību 

apvienošanai. 2009. gadā toties vairāk līdzekļu tērēts teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

(saistībā ar ūdenssaimniecības projektu) un atpūtai un kultūrai (saistībā ar tautas namu renovāciju). 

Saistībā ar sociālo spriedzi, acīm redzot, neizbēgams bijis līdzekļu pieaugums sociālai aizsardzībai – 

no 652 261 Ls 2008. gadā uz 703 727 Ls 2009. gadā. 

 
Pamatbudžeta  izdevumi 

2009. gads  
Klasifi- 
kācijas kods 

 
Rādītāji    

plānots 
 
izpilde 

izpildes 
% 

 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām 

 
5 012 310 

 
4 764 577 

 
95,1 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 593 265 566 316 95,5 
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 26 575 23 037 86,7 
04.000 Ekonomiskā darbība 29 143 26 804 92,0 
05.000 Vides aizsardzība 5 610 5 088 90,7 
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
 

865 756 
 

815 649 
 

94,2 
07.000 Veselība 12 600 12 007 95,3 
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 367 722 350 264 95,3 
09.000 Izglītība 2 313 972 2 261 685 97,7 
10.000 Sociālā aizsardzība 797 667 703 727 88,2 
 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 
 

5 012 310 
 

4 764 577 
 

95,1 
1100 Atalgojums 1 525 616 1 491 205 97,7 
1200 Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

 
 
 

405 379 

 
 
 

387 600 

 
 
 

95,6 
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 3 545 1 441 40,7 
2200 Pakalpojumi 512 479 461 122 90,0 
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2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 

 
 

299 717 

 
 

245 637 

 
 

82,0 
2400 Grāmatas un periodiskie izdevumi 3 210 2 522 78,6 
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2 860 2 860 100,0 
3000 Subsīdijas un dotācijas 7 410 7 410 100,0 
4000 Procentu izdevumi 107 854 104 306 96,7 
5000 Pamatkapitāla veidošana 1 454 315 1 427 216 98,1 
6000 Sociālie pabalsti 123 938 79 567 64,2 
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, 

dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām 
uzturēšanas izdevumiem 

 
 

135 987 

 
 

123 691 

 
 

91,0 

 
Analizējot izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, redzams, ka joprojām diezgan augsts 

īpatsvars ir izdevumiem, kas tiek tērēti atalgojumiem – 39,4 %, kaut gan, salīdzinot ar 2008. gadu, 

atalgojumam Alojas novadā 2009. gadā  iztērēts par gandrīz 342 tūkstošiem latu mazāk. Gandrīz 30 

% no visiem izdevumiem ieguldīts nākotnei – pamatkapitāla veidošanai. Apmēram 15 %  sastāda 

preču un pakalpojumu apmaksa. Sakarā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu un aizdevuma  procentu 

likmju paaugstināšanos, aug arī izdevumi aizdevumu procentu maksai. 

Uz 2009. gada beigām Alojas novada pamatbudžetā ir brīvo naudas līdzekļu atlikums Ls 182 

640 apmērā, kur gan lielāko daļu sastāda valsts finansējumu dažādiem mērķiem pārpalikums, tāpēc 

2010. gada sākums Alojas novadam būs sarežģīts. 

Speciālā budžeta ieņēmumu plāns Alojas novadā 2009. gadā izpildīts par 98,8 %, bet 

izdevumu plāns par 58,4%. Vislielāko īpatsvaru speciālajā budžetā veido transfertu ieņēmumi 

(autoceļu fonda līdzekļi). 2009. gadā šie līdzekļi apzināti pietaupīti, lai 2010. gadā, ieguldot arī 

daļu no šī gada finansējuma, uzsāktu jaunu projektu saistībā ar ielu apgaismojuma izbūvi 

Ungurpils ciemā. 

Speciālais budžets  

 

2009. gads 
 

Rādītājs 
 

plānots 
 

izpilde 
Kopā ieņēmumi 121 142 119 640 
Dabas resursu nodoklis 2 112 2 156 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 822 823 
Ieņēmumi no privatizācijas 4 647 1 097 
Transferti 113 561 115 564 
Kopā izdevumi 173 876 101 671 
Vispārējie valdības dienesti 16 897 15 501 
Ekonomiskā darbība 102 064 33 198 
Vides aizsardzība 4 497 2 625 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 50 347 50 347 
Izglītība 71 0 
Finansēšana 52 734 -17 969 
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Salīdzinot ar 2008. gadu, speciālā budžetā saņemto līdzekļu apjoms ievērojami sarucis – no 305 

561 Ls 2008. gadā uz 119 640 Ls 2009. gadā. 

Ziedojumi un dāvinājumi 

 2009. gadā Alojas novada pašvaldība saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus gan no 

juridiskām, gan fiziskām personām 1294 Ls apmērā. Par 402 latiem saņemtas grāmatas un inventārs, 

kas izlietots izglītības iestāžu vajadzībām. Dāvinājumi naudā saņemti 892 Ls apmērā, no kuriem 640 

Ls izlietots pamatlīdzekļu iegādei Alojas vidusskolā, bet 252 Ls palikuši atlikumā uz 2010. gadu. 

Pārskata gadā saņemtas dotācijas 
 
Saņemtas  no LR Reģionālās attīstības un Pašvaldību lietu ministrijas - vienreizējās dotācijas 

Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei. Līdzekļi tika izlietoti: 

Alojā: 

 Alojas daudzfunkcionālās sporta halles celtniecībai 140 200.00 LVL 

Staicelē: 

 Staiceles mūzikas un mākslas skolas remontam 50 342.34 LVL 

Braslavas pagastā: 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Lazdas jumta seguma renovācija 6968.93 LVL;  

 Braslavas parka paviljona restaurācija 13 254.90 LVL;  

 Sporta laukuma izbūve Vilzēnos 77 818. 17 LVL;  

 Braslavas parka brīvdabas estrādes un vārtu rekonstrukcija 13 595.95 LVL;  

 Vilzēnu tautas nama logu nomaiņa, fasādes krāsošana 11 436.38 LVL;  

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Imantas 2 jumta seguma renovācija 19 749.83;  

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Priedes jumta seguma nomaiņa 13 134.81 LVL;  

 Vilzēnu ielu apgaismojuma rekonstrukcija  18 720.97 LVL. 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts. 
 
        Budžeta gada izpildes rezultātu pašvaldība aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un 

faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi . 
                                                                                                                

PASĪVS Piezīmes Nr. Uz pārskata 
perioda beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

Izmaiņas 
(+;-) 

1 2 3 4 5 
2.Budžeta izpildes rezultāts – 

kopā (210+220) 
 7 073 433 6 965 105 +108 328 

1.Iepriekšējo pārskata gadu 
budžeta izpildes rezultāts 

210 6 965 105 6 357 197 +607 908 

2.Pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts 

220 108 328 607 908 -499 580 
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2.2. Pašvaldības finanšu saistības 
 

Kreditori 
           

PASĪVS Piezīmes 
Nr. 

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+;-) 

1 2 3 4 5 
5.,6.Kreditori – kopā 

(230+240+250+260+270+ 
280+290+300) 

 3 263 014 2 602 218 +660 796 

1.Ilgtermiņa saistības  2  824 174 2 22 7456 +596 718 
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 230 2 631 998 2 044 272 +587 726 
1.2.Ilgtermiņa nākamo periodu 
ieņēmumi 

240 192 176 183 184 +8 992 

2.Īstermiņa saistības  438 840 374 762 +64 078 
2.1.Īstermiņa aizņēmumi un 
ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 
daļa 

250 134 026 102 412 +31 614 

2.2.Īstermiņa saistības pret 
piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

260 72 731 69 467 +3 264 

2.3.Īstermiņa saistības par 
saņemtajiem avansiem 

270 1 733 902 +831 

2.4.Uzkrātās saistības 280 98 291 136 634 -38 343 
2.5.Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumiem(izņemot nodokļus) 

290 6 768 9 013 -2 245 

2.7. Nodokļi un sociālās 
apdrošināšanas maksājumi  5 304 17 272 -11 968 

2.8.Pārējās īstermiņa prasības  569  +569 
2.6.Nākamo periodu ieņēmumi 300 119 418 39 062 +80 356 

       
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu saistības palielinājušās par Ls 660 796. 

Aizņēmumi norādīti pārskata pielikumā – veidlapa Nr.9-1 ‘’Pārskats par aizņēmumiem’’. 

       Gada beigās no ilgtermiņa aizņēmumu konta uz īstermiņa aizņēmumu kontu pārgrāmatotas 

2009. gadā atmaksājamās summas, kas sastāda LVL 134 026. 

      2009.gadā pašvaldība saņēma ilgtermiņa aizņēmumus no Valsts kases par kopējo summu Ls 721 

752.Aizņēmumi   izlietoti sporta halles celtniecībai, pamatkapitāla palielināšanai SIA’’ Alojas 

komunālais dienests’’, tautas nama un ielu apgaismojuma rekonstrukcijai. 

      Ilgtermiņa aizdevuma atlikums uz 2009.gada 31.decembri sastāda LVL 2 776 024.  

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

rezultātā radušās prasības pret citām iestādēm vai uzņēmumiem. Paredzēts, ka attiecīgās prasības tiks 

saņemtas gada laikā no bilances slēgšanas datuma. Lielākie debitori uz 2009.gada 31.decembri  ir 

fiziskās un juridiskās personas par nekustamā īpašuma nodokli, bērnu ēdināšanas pakalpojumu 

apmaksu pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Auseklītis’’ un komunālajiem maksājumiem. Debitoru 

parādi ir salīdzināti izsūtot salīdzināšanas aktus. 
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      2009.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tika piešķirti 22 represētām personām par 

kopējo summu Ls 1 042, uzskaitīto un saņemto soda naudu un kavējuma naudu kopsumma Ls 1 706. 

       Pārskata gadā tika veidoti uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem, jo šo debitoru parādu 

atgūšana ir apšaubāma. Debitoru parādi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēķināta no šo aktīvu 

uzskaites vērtības atskaitot nedrošiem debitoru parādiem izveidoto uzkrājumu vērtību.  

 
Debitoru parādi uz 31.12.2009. 

 
N.p.
k. 

Nosaukums Atlikums 
uz  

31.12.200
9. 

(bruto) 

Uzkrājumi Atlikums uz  
31.12.2009. 

(neto) 

1. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi 

 
31 271 

  
31 271 

2. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par ēkām 

 
3 898 

  
3 898 

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
nesadalītais atlikums 

14 317  14 317 

4. PFIF dotācijas 2009.gada 
atlikums 

8 932  8 932 

5. Brīvprātīgā veselības 
apdrošināšana 

509  509 

6. Pārējās prasības pret personālu 1 627  1 627 
7. Pārmaksātie nodokļi 2 667  2 667 
8. Par savstarpējiem norēķiniem  

12 614 
 

-184 
 

12 430 
9. Bērnu ēdināšanas pakalpojumi 

Pirmsskolas izglītības iestādē 
‘’Auseklītis 

 

 
2 225 

 
-101 

 
2 124 

10. Vecāku maksa par mūzikas un 
mākslas skolas pakalpojumiem 

 
1 562 

 
-792 

 
770 

11. Rekonstrukcijas izmaksas 
dzīvojamajā mājā ‘’Šalkas’’ 

11 115 -11 115  

12. Pašvaldības zemes noma 1 076 -164 912 
13.     Pārējie norēķini ar pircējiem 

un pasūtītājiem 
 

11 319 
 

-3 202 
 

8 117 
14. Komunālo pakalpojumu 

maksājumi 
28 647 -13 286 15 361 

 
Kopā: 

131 779 -28 844 102 935 

 
      
 
 
 
 
 
 
 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu , debitoru parādi palielinājušies par Ls 20 454. 
 

AKTĪVS Piezīmes 
Nr. 

Uz  
pārskata 
perioda 

Uz 
pārskata 

gada 

Izmaiņas (+;-) 
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beigām sākumu 
1 2 3 4 5 

5.Debitori-kopā  102 935 82 481 +20 454 
1.Pircēju un pasūtītāju parādi 160 102 935 82 481 +20 454 

 
Debitoru parādi pēc to rašanās laika 

 
Nr.p.k.  vairāk  

kā 5 
gadi 

3 gadi 
līdz 5 
gadi 

2  
gadi 

1 gads kopā 

1. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi 

891 4 193 3 393 22 794 31 271 

2. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par ēkām 

 325 1 000 2 573 3 898 

3. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa nesadalītais atlikums  

   14 317 14 317 

4. PFIF dotācijas 2009.gada 
atlikums 

   8 932 8 932 

5. Bērnu ēdināšanas 
pakalpojumi Pirmsskolas 

izglītības iestādē ‘’Auseklītis 

  101 2 124 2 225 

6. Vecāku maksa par mūzikas 
un mākslas skolas 

pakalpojumiem 

 220 572 770 1 562 

7. Par savstarpējiem 
norēķiniem 

 184  12430 12614 

8.     Pārējie norēķini ar 
pircējiem un pasūtītājiem  

 1 394 1 808 8119 11319 

9. Pašvaldības zemes noma  42 122 912 1 076 
10. Brīvprātīgā veselības 

apdrošināšana 
   509 509 

11. Komunālo pakalpojumu 
maksājumi 

 5 665 7 621 15 361 28 647 

12. Rekonstrukcijas izmaksas 
dzīvojamajā mājā ‘’Šalkas’’ 

  11 115  11 115 

13. Pārmaksātie nodokļi    2 667 2 667 
14. Pārējās prasības pret personālu    1 627 1 627 

 Debitoru parādi uz 
31.12.2009. 

891 12 022 25 732 82 627 131 
779 

 Uzkrājumi nedrošiem 
debitoru parādiem 

 -7 505 -21 
339 

 -28 
844 

  
Bilances kopsumma uz 

31.12.2009. 

    102 
935 

 

Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi 
          Alojas pašvaldībai gada pārskatā nākamo periodu izdevumos uzrādīti izdevumi, kas apmaksāti 

pārskata periodā, bet attiecas uz saimniecisko darbību nākamajos pārskata periodos. Nākamo 

periodu izdevumos un avansos par pakalpojumiem ir preses izdevumu apmaksa 2010.gadam – Ls 1 

184 , automašīnu civiltiesiskā apdrošināšana Ls 394 un avansa maksājums Ls 2 722.Nākamo periodu 

izdevumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies par 
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 Ls 8107 .   

Nākamo periodu izdevumi  
 

AKTĪVS Piezīmes 
Nr. 

Uz  
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 

gada 
sākumu 

Izmaiņas (+;-) 

1 2 3 4 5 

6.Nākamo periodu izdevumi un 
avansi par pakalpojumiem un 
projektiem - kopā 

 4 380 12 487 -8 107 

1.Nākamo periodu izdevumi un 
avansi par pakalpojumiem 

170 4 380 12 487 -8 107 

 
Īstermiņa finanšu ieguldījumi 

                                                                                          

AKTĪVS 
Pi

ez
īm

es
 

N
r. 

 Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas  
(+,-) 

1 2 4 5 6 
7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi - kopā  652  +652 
1. Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa 
aizdevumu īstermiņa daļa 180 652  +652 

 
Naudas līdzekļi 
 

             Naudas līdzekļi ir viens no vissvarīgākajiem apgrozāmo līdzekļu veidiem ar augstāko 

likviditātes pakāpi. Alojas novada pašvaldībā naudas līdzekļiem ir stingra un precīza uzskaite pa 

naudas glabāšanas vietām un veidiem.    

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir samazinājušies par  Ls 624 

546.Naudas līdzekļi glabājas Valsts kasē, A/s Latvijas Krājbankā, SEB Bankā un A/s Swedbankā.

                                                                                                                                          
Naudas līdzekļi 

AKTĪVS Piezīmes 
Nr. 

Uz pārskata 
perioda beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

Izmaiņas 
(+;-) 

1 2 3 4 5 
8.Naudas līdzekļi - kopā  278 118 902 664 -624 546 

1.Kase 190 599 1 026 -427 
2.Norēķinu konti valsts kasē vai 
kredītiestādēs 

190 277 519 900 814 -623 295 

3.Nauda ceļā 190  824 -824 
 

 
Rezerves 

  
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezerve 
31.12.2009 

LVL 
31.12.2008 

LVL 
Atlikums pārskata perioda sākumā 453 178 453 178 

 -palielinājums   
- samazinājums -10 150  

Atlikums pārskata perioda beigās 443 028 453 178 
   

 Piezīmes Uz pārskata Uz pārskata Izmaiņas 
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PASĪVS Nr. perioda beigām gada sākumu (+;-) 
1 2 3 4 5 

1.Rezerves- kopā  443 028 453 178 -10 150 
1.Ilgtermiņa ieguldījumu 

pārvērtēšanas rezerves 
200 443 028 453 178 -10 150 

 
Norēķini par aizņēmumiem uz 31.12.2009. 

 
N.
p. 
k. 

Aizde
-vējs 

Aizņēmuma mērķis Līguma 
parakstīšana

s  datums 

Atmaksas 
termiņš 

Aizņēmuma 
summa 
LVL 

31.12. 
2008 
LVL 

31.12. 
2009 
LVL 

1. Valsts 
kase 

Skolas renovācija 2000.gada 
17.maijā 

2010.gada 
31.marts 

27 000 3 800 800 

2. Valsts 
kase 

Ielu rekonstruk- 
cija 

2004.gada 
13.maijā 

2009.gada 
20.aprīlis 

 
155 000 

2 000 0 

3. Valsts 
kase 

’Dalītās atkritumu 
vākšanas punkta 
izveide Alojā’’ 

2007.gada 
9.oktobrī 

20012.gada 
20.septembrī 

 
64 538 

4 054 4 054 

4. Valsts 
kase 

‘’Transporta 
sistēmas 

organizācijas 
optimizācija’’ 

2007.gada 
9.oktobrī 

20012.gada 
20.septembrī 

 
70 000 

1 617 1 617 

5. Valsts 
kase 

Alojas pilsētas 
kultūras nama 

remonts un sporta 
zāles celtniecība 

2008.gada 
29.septembrī 

2038.gada 
20.jūlijā 

699 000 699 000 687 052 

6 Valsts 
kase 

Katlu mājas un 
siltumapgādes tīklu 

izbūvei Bērnu 
sociālās aprūpes 
centrā ‘’Zīles’’ 

2008.gada 
19.decembrī 

2027.gada 
20.decembrī 

116 546 116 546 111 718 

7. Valsts 
kase 

Ēkas rekonstrucija 
par sabiedrisko 

centru 

2005.gada 
4.novembrī 

2020.gada 
20.decembrī 

200 000 160 400 147 200 

8. Valsts 
kase 

SIA ‘’Alojas 
komunālais 
dienests’’ 

pamatkapitāla 
palielināšana 

2009.gada 
6.oktobrī 

2034.gada  
20.jūnijā 

430 000  430 000 

9. Valsts 
kase 

Puikules tautas 
nama un 

Ozolmuižas ciema 
ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 

2009.gada 
6.oktobrī 

2034.gada 
20.jūnijā 

45 307  44 770 

10. Valsts 
kase 

Vilzēnu tautas 
nama renovācija 

2006.gada 
23.janvārī 

2026.gada20
.janvārī 

50 000 44 800 42 200 

11. Valsts 
kase 

Finanšu 
stabilizācija 

2003.gada 
11.decembrī 

2018.gada20
.septembrī 

200 000 167 000 157 000 

12. Valsts 
kase 

Finanšu 
stabilizācija 

2003.gada 
30.jūlijā 

2017.gada 
12.decembrī 

40 000 29 400 27 400 

13. Valsts 
kase 

Finanšu 
stabilizācija 

2002.gada 
9.jūlijā 

2018.gada 
20.septembrī 

40 000 28 000 25 600 

14. Valsts 
kase 

Celtniecība, 
remonts 

2001.gada 
29.augustā 

2018.gada 
30.septembrī 

300 000 265 000 255 000 

15. Valsts 
kase 

Finanšu 
stabilizācija 

2001.gada 
29.augustā 

2018.gada 
30.septembrī 

107 500 79 500 71 500 

16. Valsts 
kase 

Finanšu 
stabilizācija 

2007.gada 
23.aprīlī 

2016.gada 
20.decembrī 

31 362 11 359 7 875 

17. Valsts 
kase 

Finanšu 
stabilizācija 

2007.gada 
1.jūnijā 

2026.gada 
19.decembrī 

300 000 284 208 268 416 

18. Valsts 
kase 

Finanšu 
stabilizācija 

2009.gada 
8.jūnijā 

2020.gada 
20.decembrī 

90 791  86 982 

19 Valsts 
kase 

Finanšu 
stabilizācija 

2008.gada 
8.februārī 

2027.gada 
20.decembrī 

250 000 250 000 236 840 
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20 Valsts 
kase 

Alojas 
daudzfunkcionālās 

sporta zāles 
celtniecība 

2009.gada 
6.oktobrī 

2034.gada 
20.jūnijā 

160 000  160 000 

Kopā: 3 377 044 2 146 684 2 766 024 

 
 

Norēķini par nodokļiem 
 

Nodokļa veids Atlikums 31.12.2008 
LVL 

Atlikums 31.12.2009 
LVL 

Pievienotās vērtības nodoklis 68 0 
Sociālās nodrošināšanas 
iemaksas 

12881 3695 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

4075 1587 

Dabas resursu nodoklis 248 22 
Kopā: 17272 5304 
Tai skaitā: 31.12.2008 

LVL 
31.12.2009 

LVL 
Nodokļu pārmaksa 6 783 29 667 
Nodokļu parāds 17272 5304 

Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem 
                                                                                                   

     
   
 
 
 
 
 

 
Pašvaldībai nākamo periodu ieņēmumos ir  ES līdzfinansēto projektu: ‘’Dalītās atkritumu 

vākšanas punkta izveide’’, ‘’Ielu rekonstrukcija Ungurpilī’’ ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles 

pilsētā ‘’ un ‘’Brīvzemnieku pagasta atkritumu izgāztuves ‘’Ozoli’’ rekultivācija’’ rezultātā 

izveidotie pamatlīdzekļi. Tā kā pamatlīdzekļu lietderīgais lietošanas laiks ir noteikts no 15-50 

gadiem , tad nākamo periodu ieņēmumi no ES finansētiem projektiem ieņēmumos tiks iekļauti līdz 

2056.gadam. Vēl nākamo periodu ieņēmumos ir avansa maksājumi ES līdzfinansēto projektu 

veikšanai : izgāztuves ‘’Mežiņi’’ rekultivācijai, ūdenssaimniecības rekonstrukcijai Ozolmuižā un 

Vilzēnos , datoru iegādei skolās un NVA maksājums. 

Bilancē neatspoguļotās saistības: 
 
 Atlīdzība par darbu  

                                                                                                     
Izmaksu veids 2009 

LVL 
 2008 

LVL 
Atlīdzība par darbu deputātiem 7 199 6 414 
Kopā  7 199 6 414 

Vidējais strādājošo skaits                                                                             
 2009 

LVL 
 2008 

LVL 

Nākamo periodu ieņēmumu veids 31.12.2009 
LVL 

31.12.2008 
LVL 

Ieņēmumi no ES struktūrfondiem 10840 32532 
Avansa maksājumi ES struktūrfondiem 103 489 0 
Nākamo periodu ieņēmumi (90%pensijas) 5089 6530 

Kopā  119418 39062 
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Vidējais strādājošo skaits 301 322 
 

 
Darbinieku skaits sadalījumā pa vecuma un dzimuma grupām: 
Dzimums 18-35 gadi 36-55 gadi 55 un vairāk gadi 
Sievietes 42 186 57 
Vīrieši 9 48 21 
 
Zembilance 

                                                                                                                 
Nr.p. 

k. 
Nosaukums Atlikums  

uz 
01.01.2009 

Izmaiņas 
(+;-) 

Atlikums  
uz 

31.12.2009
. 

1. Izsniegtie galvojumi 2 400  2 400 
2. Nomātie pamatlīdzekļi 7 388  7 388 
3. Saņemamās soda naudas 6 371 +3993 10 364 
4. Nākotnes saistības  825 580 -816378 9 202 

Kopā: 841 739 -812 385 29 354 
Alojas pilsētas pašvaldībai bilancē neatspoguļotu  saistību nav, garantijas nav izsniegtas . 
 
2.3. Pašvaldības pamatlīdzekļu posteņu un nekustamā īpašuma izvērtējums 
 

Nemateriālie ieguldījumi 
 

           Alojas novada pašvaldībai nemateriālo ieguldījumu sastāvā ir datorprogrammas,  pašvaldības 

teritorijas topogrāfiskās kartes, pašvaldības teritorijas apbūves noteikumi, teritoriju plānojums. 

Nemateriālajiem  ieguldījumiem  amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes – no 20% - 35 % gadā. 

2009.gadā nemateriālie ieguldījumi netika pārvērtēti. Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot 

ar iepriekšējo pārskata gadu samazinājušies par Ls 9 434. 

 

 

 

 

 

 

Pārskats par pašvaldības nemateriālajiem ieguldījumiem 
 

AKTĪVS 

Pi
ez

īm
es

 
N

r. 
 Uz pārskata 

perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

Izmaiņas  
(+,-) 

1 2 4 5 6 
1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā 
(020+030+040+050)  66 699 65 259 +1 440 

1. Attīstības pasākumi un programmas 020 32 815 30 607 +2 208 
2. Licences, koncesijas un patenti, preču 
zīmes un tamlīdzīgas tiesības 030 33 284 33 452 -168 

3.Pārējie nemateriālie ieguldījumi 040  600 -600 
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8. Avansa maksājumi par nemateriālajiem 
ieguldījumiem 050 600 600  

9. Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā 
amortizācija  -54 361 -43 487 10 874 

 

Pamatlīdzekļi 
 
          Alojas novada pašvaldībai pamatlīdzekļu sastāvā ir zeme, meži, ielas, ceļi, ēkas, transportlīdzekļi , 

bibliotēku fondi, pārējie pamatlīdzekļi un saimniecības pamatlīdzekļi. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti 

to atlikušajā vērtībā. Nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes. 2009.gadā pamatlīdzekļi netika 

pārvērtēti. Līzingā iegādāti pamatlīdzekļi nav.  

          Pašvaldība lieto arī pilnībā nolietotus pamatlīdzekļus, kuri tiek izmantoti pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, administratīviem nolūkiem, pakalpojumu sniegšanai. Nolietoto pamatlīdzekļu 

īpatsvars no pamatlīdzekļu grupas sākotnējās vērtības procentos : 

 transportlīdzekļi    27.76 % 

 saimniecības pamatlīdzekļi   29.02 % 

 datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 55.92 % 

 pārējie pamatlīdzekļi    15.79 %  

 dzīvojamās ēkas                                              9.97 % 

 nedzīvojamās ēkas                                          0.50 % 

 inženierbūves      3.12% 

 pārējais nekustamais īpašums     1.12% 

 tehnoloģiskās iekārtas      13.45% 

 transportbūves       2.19% 

 attīstības pasākumi un programmas    58.53% 

 datorprogrammas      45.44% 

        Bibliotēku fondi tiek inventarizēti atbilstoši 2001.gada 7.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.354 ‘’Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi’’ reizi desmit gados. Naturālā veidā 

2009.gadā bibliotēkās saņemtas grāmatas par Ls 668. 
 

Novada bibliotēku fondu apjoms 
 

Atrašanās vieta Neinventarizētā bibliotēkas 
fonda apjoms Ls uz 

31.12.2009. 

Pēdējo reizi inventarizācija 
veikta 

Alojas Ausekļa vidusskola 25 720 Uz 2002.gada 1.septembri 
Alojas pilsētas bibliotēka 25 374 Uz 2002.gada 1.septembri 

Ungurpils bibliotēka 9 891 Uz 2002.gada 1.septembri 
Staiceles bibliotēka 34 409 Uz 2002.gada 3.jūniju 

Staiceles vidusskolas 
bibliotēka 

411 Uz 2002.gada 3.jūniju 

Vilzēnu bibliotēka 4 312 Uz 2000.gada 13.novembri 
Braslavas bibliotēka 1 473 Uz 2000.gada 14.novembri 
Puikules bibliotēka 23 792 Uz 2007.gada 23.augustu 
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Ozolmuižas skolas 
bibliotēka 

153 Uz 2007.gada 23.augustu 

Kopā: 125 535  
 

          Nekustamā īpašuma izvērtējums 
 

Kopējā pašvaldībai lietojumā un īpašumā esošā zeme sastāda 2888.07 hektāri, t.sk. īpašumā 

1021,27 ha ,piekrītošā 1866.80 ha. Saskaņā ar likumu ‘’Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās ‘’ 3.panta 5.un 6.daļu, pašvaldībai piekrīt fizisko 

personu neizpirktās lauku teritorijas un pilsētas zemes, par kurām noslēgti zemes nomas līgumu. 

Alojas novadā tie ir 344.2326 ha. Tā visa ir iekļauta pašvaldības bilancē. Līdz pārskata perioda  

beigām  pašvaldībai zemesgrāmatā ierakstīti 1021.27 hektāri vai 35.36 % no visiem īpašumiem pēc 

to kopplatības. 2009.gadā zemes īpašuma tiesības zemesgrāmatā ir nostiprinātas 5 īpašumiem ar 

kopējo zemes platību 19.6813 hektāri. Arī 2010.gadā pašvaldība iespēju robežās turpinās īpašumu 

ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

         Staiceles pilsētas dome 2009.gadā no valsts akciju sabiedrības  ‘’Privatizācijas aģentūra’’ 

saņēma  dzīvojamo māju (nepabeigtā celtniecība) Cepļu iela 9B ar kadastrālo vērtību Ls 27 

552,dzīvojamo māju Lielā ielā 36 ar kadastrālo vērtību Ls 5 186, saimniecības ēku –Ls 732, šķūni – 

Ls 64. un dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 12A ar kadastrālo vērtību Ls 37 112 . Tika pabeigta ceļa 

Lielā ielā rekonstrukcija par Ls 80 197. 

Pamatojoties uz Staiceles pilsētas domes lēmumu Nr.187, 2009.gada 3.aprīlī Staiceles pilsētas dome 

nodeva SIA ‘’Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centram ‘’Staicele’’  

o nekustamo īpašumu Lielā ielā 40, Staicelē, kas sastāv no zemes gabala 12055kvm platībā 

(kadastra apzīmējums (6617 003 0085) un jaunbūves –muzeja ēkas (kadastra apzīmējums 

6617 003 0085 001), kura vērtība saskaņā ar SIA ‘’Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē ‘’- 

Ls 26 000. 

o nekustamo īpašumu Sporta ielā 5, Staicelē, kas sastāv no zemes gabala 3237kvm platībā 

(kadastra apzīmējums (6617 001 0254) un internāta ēkas (kadastra apzīmējums 6617 001 

0254 001), kura vērtība saskaņā ar SIA ‘’Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē ‘’- Ls 104 

000. 

o nekustamā īpašuma Sporta ielā 2, Staicelē, zemes gabala (kadastra apzīmējums (6617 001 

0014) 23912/48026 domājamās daļas 47824 kvm platībā, kuru vērtība saskaņā ar SIA ‘’Latio 

vērtētāji & konsultanti Vidzemē ‘’- Ls 5 200. 

      2009.gadā tika veiktas zemāk minēto ēku  rekonstrukcijas : 

o nedzīvojamās mājas – kopmītnes rekonstrukcija Ozolmuižā par kopējo vērtību Ls 

106598; 

o dzīvojamā mājas ‘’Imantas 2’’- staļļa māja – Ls 19 750; 

o dzīvojamā māja ‘’Priedes’’ – Ls 13 135; 

o dzīvojamā māja ‘’Lazdas’’- Ls 6 969 
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Izbūvēts sporta laukums Vilzēnu ciemā par kopējo vērtību Ls 80 748, sakārtots ielu 

apgaismojums Vilzēnos – Ls 20 907 un Braslavas parka estrāde Ls 32 281;, iegādāts parka paviljons 

– Ls 14 460; nopirkta automašīna Škoda  Roomster par Ls 7 000.Pārskata gadā   tika   iegādātas 

jaunas grāmatas bibliotēkās, datori budžeta iestāžu vajadzībām un citi pamatlīdzekļi.  

       2008.gada 1.septembrī tika noslēgts līgums ar SIA ‘’Ekers’’ par Alojas daudzfunkcionālās 

sporta halles celtniecību, līguma summa Ls 1 157 000. Darbi tika pabeigti 2009.gada 31.augustā. 

          Pašvaldībai nepastāv īpašuma tiesību apliecinājuma ierobežojumu un īpašumi nav ieķīlāti 

 kā saistību nodrošinājumi. 

         Mežaudzes bilancē ietvertas atbilstoši mežu apsaimniekošanas projektā uzrādītajam 

vērtējumam. Pārskata gadā neviena mežaudze uzskaitē netika ņemta. Pašvaldībai piederošās 

mežaudzes  aizņem 472,946 hektāri, no kuriem 371,46 hektāri vai 78,54 %  pēc to kopplatības ir 

ierakstīti Zemesgrāmatā, bet 101,486 ha nav ierakstīti.  Pašvaldība arī 2010.gadā turpinās īpašumu 

ierakstīšanu Zemesgrāmatā, ņemot vērā  pašvaldības finansiālās iespējas. 

    Nepabeigtās celtniecības apjoms uz 2009.gada 31.decembri sastāda Ls  408 912.Nekustamie 

īpašumi nav apdrošināti. 

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies par 

Ls 551 437 . 

Pamatlīdzekļu kopsumma 
  

AKTĪVS Piezīme
s Nr. 

Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 

gada 
sākumu 

Izmaiņas 
(+;-) 

1 2 3 4 5 
2.Pamatlīdzekļi – kopā 

(060+070+080+090+100+
110) 

 11 690 333 10 601 207 +1 089 126 

1.Zeme, ēkas, būves 060 10 422 628 8 882 739 +1 539 889 
2. Tehnoloģiskās iekārtas 

un mašīnas 
070 58 022 54 225 +3 797 

3.Pārējie pamatlīdzekļi 080 642 028 610 066 +31 962 
4.Pamatlīdzekļu 

izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība 

090 408 912 797 716 -388 804 

5.Bioloģiskie un pazemes 
aktīvi 

100 158 743 166 519 -7 776 

6.Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 

110 0 89 942 -89 942 

7.Pamatlīdzekļu uzkrātais 
nolietojums 

 -2 482 830 -1 945141 537 689 

 
Krājumi 

 
            Krājumos uzskaitīti īstermiņa aktīvi, kas paredzēti pārdošanai vai tālākai nodošanai bez 

atlīdzības budžeta iestādes ietvaros, vai materiālu un izejvielu formā tiks izmantoti ražošanas un 
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pakalpojumu sniegšanas procesā. Alojas pašvaldībai krājumos ietilpst izejvielas, materiāli, 

kurināmais un inventārs vērtībā līdz Ls 150.   Krājumi nav ieķīlāti.2009.gadā saņemts inventārs bez 

atlīdzības Ls 217, kas iekļauts ZB. 

         Kopējie krājumi  samazinājušies par Ls 50 478. 
   

AKTĪVS Piezīmes 
Nr. 

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+;-) 

1 2 3 4 5 
4.Krājumi – kopā  

 
 44 778 95 256 -50 478 

1.Izejvielas un materiāli 150 41194 94 544 -53 350 
2.Avansa maksājumi par 

krājumiem 
150 3 584 712 +2 872 

 
Muzeja krājumus reģistrē muzeja krājumu inventāra grāmatās atbilstoši MK noteikumu  

Nr.956 no 2006.gada 21.novembra ‘’Noteikumi par nacionālo muzeju krājumu ‘’prasībām. 

Staiceles lībiešu muzeja ‘’PIVĀLIND’’ krājumu inventāra grāmatās ir uzskaitīti 770 

priekšmeti pamatkrājumā  un 700 priekšmeti palīgkrājumā. Muzeja  Nacionālo krājuma priekšmetu 

esību pārbauda  saskaņā ar muzeja direktora rīkojumu , salīdzinot  esošos muzeja  priekšmetus  ar 

ierakstiem  inventāra  grāmatās , līgumos, aktos un pārējā  uzskaites  dokumentācijā.  Muzeja  

nacionālā  krājuma  priekšmetu  esības  pārbaudi  veic  saskaņā ar muzeja  direktora rīkojumu  

izveidota komisija . 

 
2.4. Informācija par pašvaldību uzņēmumiem un kapitāla daļām 
 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. 

  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumos Alojas pašvaldībai uzrādīta līdzdalība radniecīgo  un asociēto 

uzņēmumu kapitālā un īpašumā esošās kapitāla daļas. 

   Alojas novada pašvaldībai komercreģistrā ir reģistrēti četri pašvaldības uzņēmumi: 

1. SIA ‘’Alojas veselības aprūpes centrs’’ ar pamatkapitālu Ls 2 000, kas sadalīts 2000 

daļās , ar daļas nominālvērtību Ls 1,  reģistrēts 2004.gada 15.aprīlī. 

2.  SIA ‘’Alojas komunālais dienests’’ ar pamatkapitālu Ls 157 103, kas sadalīts 157103 

daļās, ar daļas nominālvērtību 1,reģistrēts komercreģistrā 2003.gada 5.novembrī .  

3. SIA ‘’Staiceles komunālais dienests’’    ar pamatkapitālu Ls 73 321, kas  

      sadalīts daļās,  ar daļas nominālvērtību 1 reģistrēts komercreģistrā 2003.gada 

17.decembrī.    

4. SIA ‘’Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs ‘’Staicele’’’ ar       

pamatkapitālu  Ls 278 200, kas sadalās daļās , vienas daļas vērtība Ls 100. Sabiedrībā ir 

divi  dalībnieki – biedrībai  ‘’Latvijas Futbola federācija’’ pieder 1391 daļa un Alojas 

novada domei  pieder 1391 daļa .                                                    
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          Pašvaldībai līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā novērtēta un norādīta 

saskaņā ar pašu kapitāla metodi. 

           Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par Ls 

878 996.                                                                                                             

Informācija par pašvaldību uzņēmumiem un kapitāla daļām 
 

AKTĪVS Piezīmes Nr. Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 

sākumu 

Izmaiņas 
(+;-) 

3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi- 
kopā (120+130+140) 

 1 128 771 249 775 +878 996 

1.Līdzdalība radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā 

120 617 485 216 145 +401 340 

2. Līdzdalība asociēto 
kapitālsabiedrību kapitālā 

130 131 653 0 +131 653 

3.Pārējie ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 

140 379 633 33 630 +346 003 

              
 Alojas novada pašvaldībai pieder SIA BO ‘’Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 

organizācijas kapitāla daļas par Ls 28 504 (reģistrācijas Nr.44103015509). 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.488’’Noteikumi par Limbažu 

rajona pašvaldības reorganizāciju’’ Limbažu rajona pašvaldība ar 2009.gada 1.oktobri  Alojas 

novada domei nodeva : 

o SIA ‘’Olimpiskais centrs ‘’Limbaži ‘’, reģistrācijas Nr.44103021789, 25 daļas. 

Ilgtermiņa ieguldījumi pārvērtēti pēc pašu kapitāla metodes – Ls 5 539 

o  AS ‘’CATA’’, reģistrācijas Nr.40003016840, 60 846 akcijas, 

       Ilgtermiņa ieguldījumi pārvērtēti pēc pašu kapitāla metodes – Ls 146 052. 

o 2009.gada 1.decembri SIA ‘’Limbažu slimnīca’’ , reģistrācijas Nr.40003361616, 211193 

kapitāla daļas. 

      Ilgtermiņa ieguldījumi pārvērtēti pēc pašu kapitāla metodes – Ls 195 562. 

    Pārējās ilgtermiņa prasībās Ls 3 966 – 2008. gadā noslēgtie  līgumi ar privātpersonām par 

apbūvēto zemesgabalu izpirkšanu. Zemesgabali tiek pārdoti saskaņā ar likumu ‘’Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums’’ un 

saskaņā ar 2007.gada 19.decembra Alojas pilsētas  domes lēmumiem Nr.260;Nr.261. 

 
 
2.5. Pārskata gada attīstības pasākumi, riski 

 
 Attīstības pasākumi 

1. Alojā tiek turpināts ūdenssaimniecības attīstības projekts, kura finansēšanai ir ņemts 

aizņēmums Ls 430 000, kas ieguldīti SIA „Alojas komunālais dienests” pamatkapitālā.  

2. 2009. gadā ir pabeigta Alojas daudzfunkcionālās sporta halles būvniecība, kuras kopējās 

izmaksas ir 1,3 miljoni latu.  
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3. Braslavas pagastā, izmantojot novadu veidošanai piešķirto valsts mērķdotāciju, ir uzbūvēts 

sporta laukums, ierīkots ielu apgaismojums Vilzēnu ciemā, labiekārtots Braslavas parks, 

uzbūvējot estrādi un rekonstruējot vēsturisko parka paviljonu, nomainīti pašvaldībai 

piederošo ēku jumta segumi.  

4. Staiceles pilsētā, izmantojot novadu veidošanai piešķirto valsts mērķdotāciju, ir veikta 

Staiceles vidusskolas renovācija (Ls130 000), Staiceles mūzikas un mākslas skolas remonts 

(Ls 20 000), dienas centra remonts un rotaļu laukuma labiekārtošana (Ls 50 000). 

5. ELFLA Lauku atbalsta dienesta programmas „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižā ir ierīkots ielu apgaismojums un 

veikta Puikules tautas nama renovācija. Staicelē veikta Lielās ielas un Vīķu – Indiņu ceļa 

rekonstrukcija. 

Pēc Alojas novada izveidošanas ir veikta pārvaldes reorganizācija, veidojot centralizētu 

grāmatvedību, sociālās palīdzības dienestu, bāriņtiesu, vienotu izglītības, kultūras iestāžu un 

bibliotēku vadību. Reorganizācijas mērķis ir nodrošināt vienādu sociālo pakalpojumu un citu 

pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošinājumu visā novada teritorijā. Ir reorganizēta Vilzēnu 

pamatskola, nodrošinot skolēnu pārvadājumus uz citām novada izglītības iestādēm. Vilzēnu 

pamatskolas ēkā ir izvietota Alojas pirmsskolas izglītības iestādes 6-gadīgo bērnu grupa, radot 

iespēju Alojā likvidēt rindu uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Novada iestāžu un pārvaldes 

reorganizācijas rezultātā ir atbrīvoti darbinieki, kuriem tika izmaksātas kompensācijas.  

 Alojas novada pārvaldībā pēc Limbažu rajona reorganizācijas ir iekļauts pansionāts „Urga” 

un darba terapijas un rehabilitācijas centrs „Vīķi”. Pansionāta juridiskais statuss mainījās 2009. gada 

30. septembrī, kad Limbažu rajona padome sakarā ar teritoriālo reformu valstī savu īpašumu nodeva 

Alojas novada domei. Pamatojoties uz Alojas novada domes 21.10.2009. lēmumu Nr. 160, protokols 

Nr. 84, pansionāts Urga un darba terapijas un rehabilitācijas centrs „Vīķi” ir Alojas novada pašvaldības 

iestāde.  

 Riski un neskaidrie apstākļi 

 
1. Būtisku risku Alojas novada darbībā rada iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde 2009. gadā 

par 93,14% no plānotā, kas rada ieņēmumu deficītu Ls 68 899 un pašvaldību budžetā 

saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 95,31% apmērā (- Ls 15 067). 

2. Pirms Alojas novada izveidošanas novadu veidojošo pašvaldību apstiprinātie ES 

līdzfinansētie projekti, kuriem pašvaldības budžetā nav bijis plānots pašvaldības 

līdzfinansējums, līdzekļi projekta ieviešanai vai aizņēmuma atmaksai, ja nepieciešams 

aizņēmums no Valsts kases.  

3. Pašvaldību debitoru parādi, galvenokārt iedzīvotāju parādi par komunālajiem maksājumiem, 

kas radušies pirms novada veidošanās, un kuru atgūšana iedzīvotāju ienākumu 

samazināšanās dēļ ir apdraudēta.  
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4. Pirms novada veidošanas Braslavas pagasta neapmaksātie rēķini Ls 43 222 apmērā, kurus 

bija nepieciešams apmaksāt no novada kopējiem budžeta līdzekļiem.  

 
3. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 
3.1. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi 
 

Alojas novada pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties pašvaldības domes sēdēs, 

komiteju sēdēs, tādējādi iesaistoties lēmumu pieņemšanas un apspriešanas procesā. Iedzīvotāji var 

uzdot jautājumus mutiski, telefoniski, rakstiski un elektroniski domes vadībai un speciālistiem. 

2009.gada sākumā, kad 4 Alojas novadu veidojošās pašvaldības pastāvēja atsevišķi, katrā no 

tām, iedzīvotāju informēšanai par domē pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, 

izsludinātajiem konkursiem un citām aktivitātēm atspoguļoja reizi mēnesī izdotā informatīvā 

izdevumā: Alojā – „Ale”, Staicelē – „Kastanis”, Braslavas pagastā – „Pagasta ziņas”, Brīvzemnieku 

pagastā – „Labdien, pagastā!”. Interneta mājaslapas bija pilsētām – Alojai www.aloja.lv un Staicelei 

– www.staicele.lv . 

Pēc novada izveidošanas, 2009. gada 27. oktobrī novada iedzīvotāji saņēma domes 

informatīvā izdevuma „Alojas Novada Vēstis” pirmo numuru. Informatīvais izdevums iznāk reizi 

mēnesī 1000 eksemplāru tirāžā, sadarbībā ar laikraksta „Auseklis” redakciju, informē par domes 

sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, izsludinātajiem konkursiem un izsolēm, 

domes iestāžu darbu, nevalstisko organizāciju aktualitātēm. Informatīvais izdevums ir bezmaksas, 

tiek izplatīts pašvaldības iestādēs Alojā, Staicelē, Ungurpilī, Braslavā, Vilzēnos, Puikulē un 

apdzīvoto vietu veikalos. 

Interneta mājaslapās www.aloja.lv un www.staicele.lv gada nogalē tika veidotas saites uz 

visām pārvaldēm, kurās tika ievietota novada pašvaldības informācija – domes un 4 pārvalžu 

kontaktinformācija, domes sēžu lēmumi, saistošie noteikumi, pasākumu un notikumu kalendārs, 

dažādas aktuālas ziņas, notikušo pasākumu reportāžas, kuru sagatavošanā lielu darbu iegulda iestāžu 

vadītāji.  

Interneta lapu apmeklējums (pulss.lv statistika) šajā gadā ir pieaudzis 2 reizes. 

www.aloja.lv interneta lapa 2009. gadā atvērta gada sākumā vidēji no 100 unikālo IP adrešu 

dienā, gada beigās no 200, ar maksimumu oktobrī – aptuveni 210. Pieaudzis klikšķinājumu skaits no 

350 vidēji dienā gada sākumā līdz 800 gada beigās, ar maksimumu oktobrī – 1000, kas rāda, ka 

lietotājs apmeklē vairākas lapas sadaļas. 

2009. gadā www.staicele.lv interneta lapa atvērta - gada sākumā vidēji no 130 unikālo IP 

adrešu dienā, gada beigās no 150, ar maksimumu marta – jūnija mēnešos 240. Vidējais 

klikšķinājumu skaits dienā gada laikā mainījies maz – no 580 līdz 600, bet izteikts maksimums ir 

marta – jūnija mēnešos – aptuveni 1050. Pastiprināts lapas apmeklējums marta beigās līdz jūnijam 

varētu būt saistīts ar krasi mainīgiem politiskajiem notikumiem Staicelē. 
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Informācija regulāri tiek sniegta starpnovadu laikrakstam „Auseklis”. 

Pašvaldības uzstādītie informācijas dēļi, kur regulāri tiek izvietota informācija, ir visās 4 

pārvaldēs: 

 Alojas pilsētā – pie domes ēkas Jūras ielā 13, pie Dienas centra ēkas Rīgas ielā 4 un pie 

kioska „Plus Punkts” Jūras ielā 14. 

 Staiceles pilsētā – pie „Mini TOP” veikala Lielā ielā 6. 

 Brīvzemnieku pagastā – Puikules centrā pie daudzdzīvokļu mājas „Pīlādži” un 

Ozolmuižā pie veikala „Ciprese”. 

 Braslavas pagastā – Vilzēnu centrā pie pagasta pārvaldes ēkas un pie Vilzēnu tautas 

nama, Urgas centrā, Braslavas centrā pie sabiedriskā autobusa pieturvietas Urgas, 

Mazsalacas un Vilzēnu ceļu krustojumā un Braslavā „Klāmaņos”. 

Informācija regulāri tiek izvietota arī pārvalžu un iestāžu telpās informāciju stendos. 

2009. gada 1. decembrī Alojas novada dome izsludināja konkursu „Par Alojas novada 

vizuālās identitātes – ģerboņa skiču izstrādi”, kurā iesaistīties varēja ikviens novada iedzīvotājs, kā 

arī citi cilvēki. Konkurss noslēdzās 2010. gadā. 

2009.gada 29.oktobrī Alojā viesojās Latvijas Radio 1 raidījuma „Mazpilsētu stāsti” autore 

Daina Zalamane, kad tika savākta informācija par Alojas pilsētu, ko klausītāji dzirdēja 14. novembrī. 

2009. gadā turpinājās Alojas Ausekļa vidusskolas un Vācijas Elctālas pamatskolas sadarbība 

- septembra beigās notika sestā abu skolu tikšanās Alojā. Šogad partnerskolas delegācijā bija 14 6.-9. 

klašu skolēni un 4 skolotāji. 

2009.gada 22.februārī Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale”, iesaistoties akcijā „Ar 

dziesmu palīdzēsim”, vāca ziedojumus alojiešu novadnieka Indriķa Zīles kapa labiekārtošanai . 10. 

maijā kora dziedātāji devās uz Tartu, lai satiktos ar draugiem Korvekulā un paveiktu ieplānotos 

darbus Raadi kapsētā. Braucienu uz Tartu Alojas kultūras nams organizē ik pavasari, lai godinātu 

Indriķa Zīles piemiņu un pilnveidotu sadarbību ar Korvekulas pašvaldību. 

Staiceles pilsētas pārstāvji Jānis Bakmanis (ESCO priekšsēdētājs) un Ārija Daugule (ESCO 

koordinatore) 2009. gadā laikā no 17. līdz 20. septembrim Vācijā, Storkovas pilsētā piedalījās 

ikgadējā Eiropas stārķu pilsētu organizācijas (ESCO) konferencē. 

 
3.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par pašvaldības iestāžu darba 
kvalitāti un to rezultātiem 
 

2009.gada februārī Alojā notika 3. Iedzīvotāju forums, ko organizēja biedrība „Alojas novada 

attīstība”. Foruma ietvaros notika alojiešu aptauja par problēmām pašvaldības dzīvē. Tika saņemtas 

55 aizpildītas anketas. Foruma klātienes diskusijā 21.februārī Alojas Dienas centra telpās piedalījās 

29 dalībnieki. Viņu vidū pašvaldības deputāti, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāji. 
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No 19. oktobra līdz 21. novembrim Alojas novadā norisinājās Iedzīvotāju forums, ko 

organizēja biedrības - Alojas novada attīstība (Aloja), Latvijas Sarkanais Krusts (Staicele), 

Naktsvijoles (Brīvzemnieki) un Vilzene (Braslava). 

Iedzīvotāju forumam bija četri posmi. No 19. līdz 29. oktobrim novada iedzīvotāji tika 

aicināti piedalīties anketu aizpildīšanā, kur atzīmēja sev zināmās problēmas dažādās dzīves jomās – 

pārvaldē, izglītībā, kultūrā, apsaimniekošanā, apgādē, transporta jomā, drošības, veselības un 

sociālās palīdzības jomās. Anketas novadā kopumā aizpildīja 110 cilvēki: Alojā – 43, Staicelē – 18, 

Brīvzemniekos – 33, Braslavā – 16. 

31. oktobrī visās 4 novada pārvaldēs notika diskusija, kuras laikā iedzīvotāji no anketās 

izvirzītajām problēmām katrā jomā atlasīja aktuālākās un piedāvāja to risinājumus, nezinot par 

pašvaldības budžeta iespējām un likumdošanu. Diskusiju neformālajā gaisotnē varēja brīvi paust 

savu viedokli, jo katram dalībniekam bija novada iedzīvotāja statuss. Alojā darbojās 9 cilvēki, 

Staicelē – 23, Brīvzemnieku pagastā – 15, bet Braslavā – 14 cilvēki. 

31. oktobrī izrunātās aktuālās problēmas tālāk nonāca deputātu, speciālistu, pašvaldības 

vadības, darbinieku un iestāžu vadītāju uzmanības lokā, par to iespējamajiem risinājumiem tika 

diskutēts darba grupu sanāksmēs. Katrā pārvaldē notika viena sanāksme, tajās varēja piedalīties arī 

iedzīvotāji, bet aktivitāte bija neliela. 

21. novembrī Iedzīvotāju foruma noslēgumā tikās foruma organizatori, deputāti – Valdis 

Bārda, Broņislavs Lapkovskis, Inga Mauriņa- Kaļva, Māris Možvillo, pašvaldības vadītāji – domes 

priekšsēdētāja Dace Vilne, izpilddirektors Gundars Karlsons un aktīvākie iedzīvotāji. Rezumējot 

izvirzītās problēmas Ineta Laizāne teica: „Rezultāti nepārsteidza, bet ļāva paskatīties uz novadu 

kopumā – kādi esam katrā jomā. Pašvaldības darbiniekiem un speciālistiem tas būs kā grūdiens 

aktīvi darboties tālāk. Visus iedzīvotāju ierosinājumus var sadalīt trīs daļās: pirmkārt - ikdienas 

saimnieciskie darbi, kas varbūt steigā piemirsti vai tiek darīti un vēl nav pabeigti, ko atgādinājām 

pārvalžu un iestāžu vadītājiem, darbiniekiem; otrkārt - lielie objekti, kas prasa nopietnas investīcijas 

un ir zināmi pašvaldībai; treškārt – informācijas nepietiekamība, kur problēma ir abās pusēs - ne 

vienmēr iedzīvotāji aktīvi meklē sev nepieciešamo informāciju, un reizēm arī no pašvaldības puses 

kaut kas netiek izstāstīts.” 

Deputāts Valdis Bārda atzīmēja, ka šobrīd ir apkopota informācija par problēmām novadā un 

iedzīvotāju piedāvātajiem iespējamiem to risinājumiem. Šī informācija nodota pašvaldībai, kas arī 

bija foruma mērķis. Tālāk sekos pašvaldības atbilde. 

Domes priekšsēdētāja Dace Vilne novērtēja foruma organizatoru un dalībnieku lielo ieguldīto 

darbu un ierosināja pirms 2010. gada budžeta pieņemšanas sasaukt novada iedzīvotāju sapulci, kurā 

tiktu sniegta informācija, kādu forumā izvirzīto problēmu risināšana iekļauta pašvaldības budžetā, 

kādu – nē. Tā būtu pašvaldības atbilde uz forumu. 
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3.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
 

Alojas novada dome atbalsta nevalstisko sektoru, piešķirot telpas biedrību darbam uz 

atvieglotiem īres noteikumiem, piešķirot līdzfinansējumu dalībai projektos, kas paredz rezultātu 

izmantot ne tikai biedrības biedriem, bet plašākai sabiedrībai, novada iedzīvotājiem. Tā 2009. gada 

novembrī Alojas pensionāru biedrība „Alojas Seniori” saņēma līdzfinansējumu dalībai Kopienu 

iniciatīvu fonda programmā „Veselībai un dzīvotpriekam”. 

Alojas novada nevalstiskajām organizācijām iespējams izveidot sadaļu novada domes 

interneta mājaslapā, kur tās stāsta par saviem mērķiem, aktivitātēm, publicē gaidāmos pasākumus un 

kontaktinformāciju. Šo piedāvājumu biedrības izmanto dažādi – citas ļoti aktīvi, citas nemaz. 

Nevalstiskajām organizācijām ir iespēja publicēt savas aktualitātes arī novada informatīvajā 

izdevumā „Alojas Novada Vēstis”. 

 
 

4. PLĀNOTIE PASĀKUMI 2010. GADĀ 
 

4.1.  2010. gada  attīstības un optimizācijas pasākumi 
Nākotnes notikumi 

Tiks turpināti uzsāktie Eiropas Savienības līdzfinansētie ūdenssaimniecības projekti Alojā, 

Braslavas pagasta Vilzēnos, Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižā, veikta prasībām neatbilstošās 

Vilzēnu atkritumu izgāztuves „Mežiņi” rekultivācija, ierīkots ielu apgaismojums Alojas pagasta 

Ungurpils ciemā, pabeigti pašvaldības ceļa „Blankaskrogs-Krustiņi” 1. kārtas rekonstrukcijas darbi.  

Pansionātā „Urga” un darba terapijas un rehabilitācijas centrā „Vīķi” tiks veikti uzlabojumi 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā, piesaistot rehabilitācijas un sociālā darba 

speciālistus, attīstot aktivitātes, nodarbības un darba terapiju pasīviem klientiem. Ir plānots 

nodrošināt klientus ar funkcionālām gultām. 

2010. gadā plānots ieviest projektu Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija, iesniegt 

projektu pieteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 

2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros 

pašvaldības ceļu rekonstrukcijai un ielu apgaismojumu izbūvei, kā arī sekot līdzi projektu 

iesniegšanai aktivitātē Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās. 

Piešķirto finanšu līdzekļu optimizācijas pasākumi  

Alojas novada pašvaldības attīstības pasākumi turpmākajos gados ir būtiski atkarīgi no valsts 

tautsaimniecības krīzes izbeigšanās un ieņēmumu pieauguma valsts un pašvaldību budžetā. Tā kā 

2010. gada budžeta prognoze liecina par turpmāku iedzīvotāju nodokļa un dotācijas no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda samazinājumu un izpildes prognozi 92% apmērā no plānotā, tad Alojas 

novada 2010. gada budžets tiks veidots, vadoties no šīs prognozes. Lai nodrošinātu pašvaldības ar 
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likumu noteikto funkciju izpildi un pašvaldības iestāžu darbu, tiks veikta budžeta līdzekļu taupīga 

izlietošana un kontrole. 

 
4.2. Alojas novada domes ieviestie un realizācijā esošie projekti 
 

Alojas novada dome 2009. gadā ir uzsākusi projektu „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana 

Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta 

Vilzēnu ciemā” aktivitāšu ieviešanu, kuru rezultātā tiks rekonstruētas ūdensvada un kanalizācijas 

trases, izbūtēas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ozolmuižā un Vilzēnos. Projektos paredzētās 

aktivitātes plānots ieviest 2010./2011. gadā. 

Projekti iesniegti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.1. aktivitātes 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

ietvaros.  

Projekta „Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ozolmuižas ciemā, 1.kārta” kopējās 

izmaksas sastāda 254 618.42 LVL, projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 210 428.45 LVL, no 

kurām ERAF līdzfinansējums - 178 864.18 LVL, valsts budžeta finansējums sastāda 21 042.85 LVL 

un pašvaldības līdzfinansējums - 10 521.42 LVL.  

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu rajona Braslavas pagasta Vilzēnu ciemā” 

plānotās kopējās izmaksas sastāda 246 042.61 LVL, projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 203 

341.00 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums - 172 839.85 LVL, valsts budžeta finansējums 

sastāda 20 334.10 LVL un pašvaldības līdzfinansējums - 10 167.05 LVL.  

Alojas novada dome 2009. gada nogalē ir noslēgusi vienošanos ar LR Vides ministriju par 

projekta īstenošanu un 2010. gadā plāno realizēt projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves „Mežiņi” Nr.6448/5238/PPV rekultivācija”. Projekta 

ietvaros tiks veikta izgāztuves rekultivācija, ar atkritumiem piesārņotās teritorijas sakopšana, lai 

samazinātu atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un nodrošinātu ar atkritumiem 

piesārņotās teritorijas iekļaušanos apkārtējā ainavā. 

Projekts iesniegts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo 

aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros. Finansējuma saņēmējs šī projekta 

ietvaros ir Alojas novada dome. Tā plānotās kopējās izmaksas sastāda 112 954.31 LVL, no tā 

attiecināmās izmaksas 112 954.31 LVL, no kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% no 

attiecināmajām izmaksām – 96 011.16 LVL, pašvaldības līdzfinansējums 15% no attiecināmajām 

izmaksām – 16 943.15 LVL. 

Projekta  „Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Krustiņi – Blanka” 3.75 km rekonstrukcija” 

ietvaros autoceļa rekonstrukcijas darbus paredzēts veikt divās būvniecības kārtās – 1.kārta 1.2 km un 

2.kārta 2.6 km garumā. 2009. gadā veikti 1.kārtas rekonstrukcijas darbi – sāngrāvju rakšana un 
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caurteku izbūve. 2010. gada pavasarī plānots veikt ceļa segas izbūves darbus ar grants šķembu 

maisījumu un 1.kārtas rekonstrukcijas darbus pabeigt. 

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

ietvaros. Projekta 1.kārtas kopējais finansējums 52 569.77 LVL, projekta attiecināmais finansējums 

43 446.09 LVL, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi 32 584.57 LVL, 

pašvaldības finansējums 10 861.52 LVL. 

Projekta 2.kārtu Alojas novada dome plāno realizēt 2011. gadā. Projekta plānotais kopējais 

finansējums 124 537.12 LVL, projekta attiecināmais finansējums 89 116.30 LVL, no kura publiskais 

finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi 66 837.23 LVL, pašvaldības finansējums 22 279.07 

LVL. 

Projekta „Puikules tautas nama un Ozolmuižas ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija” viens 

no mērķiem bija radīt apstākļus tautas nama ēkas apkures izdevumu samazināšanai, kā arī veikt 

pasākumus ēkas konstrukciju labošanai, nomaiņai un apdarei, tā novēršot ēkas tālāko bojāšanos. 

Projekta ietvaros 2009. gadā tika veikta ēkas jumta nomaiņa, noteksistēmu ierīkošana, logu un 

durvju nomaiņa, ārsienu apdares uzlabošana, iekšsienu, griestu un grīdas labošana.  

2010. gada sākumā plānots veikt papildus darbi, kas nebija paredzēti projekta sākotnējās 

izmaksās - griestu un sienu rekonstrukcija un grīdas pamatnes atjaunošana, ugunsdrošības 

signalizācija un ēkas zibensnovedēju uzstādīšana, apkures cauruļu izolēšana atbilstoši VUGD 

prasībām, elektromontāžas darbi – esošo elektrības instalāciju un maģistrālo tīklu renovācija. 

Ozolmuižas ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi tika pabeigti 2009. gada nogalē. 

Projekta ietvaros tika izbūvēts ielu apgaismojums Ozolmuižā ar 45 apgaismojuma balstiem. 

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

ietvaros. Projekta kopējais finansējums  67 486.02 LVL, projekta attiecināmais finansējums 55 

820.68 LVL, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi 41 865.51 LVL, 

pašvaldības finansējums 13 955.17  LVL. 

2009. gada nogalē tika pabeigta projekta „Staiceles pašvaldības ceļu rekonstrukcija” ieviešana. 

Projektā tika veikta pašvaldības ceļa Vīķi – Indiņi rekonstrukcija un Lielās ielas posma un autoostas 

rekonstrukcija Staicelē. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta kopējais finansējums 96 062.57 LVL, projekta attiecināmais 

finansējums 81 558.54 LVL, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi 61 

168.90 LVL, pašvaldības finansējums 20 389.64  LVL. 

 
 


