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1. Pašvaldības raksturojums 
 

1.1. Ziņas par pašvaldību 
 

Pašvaldības nosaukums Alojas novada dome 

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

Vienotais reģistrācijas numurs LV90000060032 

Finanšu gads 01.01.2014 - 31.12.2014 

Deputāti 15 

Pašvaldības priekšsēdētājs Valdis Bārda  

Priekšsēdētāja vietnieki Dace Vilne 

(attīstības jautājumos); 

Māris Možvillo 

(vispārīgos jautājumos) 

Izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš 

Galvenā grāmatvede Ginta Kalniņa 

Teritorijas lielums 626.59 km
2
 

Iedzīvotāju skaits 5661 uz 01.01.2014  

 

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

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

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

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

130 km.  Pašvaldības dome ir izveidojusi 28 iestādes, 3 īpaša statusa institūcijas (Alojas novada 

bāriņtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa, Pašvaldības policija) un 4 pārvaldes – Alojas pilsētas un 

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

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

Pašvaldība ir dalībnieks un/vai dibinātājs 8 biedrībās: Latvijas Pašvaldību savienība, 

Latvijas Pilsētu savienība, Eiropas Stārķu pilsētu organizācija, Latvijas Bāriņtiesu asociācija, 

Īģes lauku partnerība, Lauku ceļotājs, Vidzemes Tūrisma asociācija, Latvijas Pašvaldību 

sociālo dienestu vadītāju apvienība. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās pašvaldības 

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

SIA „Staiceles komunālais uzņēmums”, SIA „Alojas Novada Saimniekserviss”. Pašvaldība ir 

daļēja kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: SIA „ZAAO”, SIA „Latvijas 
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Futbola federācijas mācību un treniņu centrs „Staicele””, AS „CATA”, SIA „Olimpiskais 

centrs Limbaži”, SIA „Limbažu slimnīca”. 

 

1.2. Teritorijas iedalījums 

 

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

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

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

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

pagastam – 8 249 ha un 5 apdzīvotas vietas. 

 

Alojas novada apdzīvotās vietas un teritoriju platība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

tūrisma attīstībai. 

 

1.3. Iedzīvotāji 

 

2014.gadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem iedzīvotāju 

skaits Alojas novadā bija vidēji 5088 iedzīvotāji, savukārt 2013.gada dati liecina, ka novada 

iedzīvotāju skaits ir 5142, kas nozīmē, ka gada laikā tas vidēji samazinājies par 54 cilvēkiem. 

Pašvaldība Platība ha Apdzīvotas vietas 

Alojas pilsēta un 

pagasts 
18187 Ungurpils, Nikšas, Stābeģi, Smilgas 

Braslavas pagasts 8249 
Vilzēni, Urga, Braslava, Vilzēmuiža, 

Klāmaņi 

Brīvzemnieku 

pagasts 
10400 

Ozolmuiža, Puikule, Puikules stacijas 

ciemats, Buiva, Ozoli 

Staiceles pilsēta un 

pagasts 
25823 

Vīķi, Rozēni, Karogi, Mārciemi, 

Puršēni, Limšēni 

Kopā 62659 20 
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Aizvadītajā gadā Alojas novadā sieviešu skaits bijis lielāks nekā vīriešu skaits. Sievietes 

novadā - 2670, bet vīrieši - 2418. 

 
 

Iedzīvotāju vecuma struktūras salīdzinājums Alojas novadā  

2013. un 2014. gadā pēc PMLP datiem 

 

 
Iedzīvotāji līdz 

darbaspējas 

vecumam 

Darbaspējas 

vecumā 

Pēc darbaspējas 

vecuma 

2013. gads 754 3691 1216 

vīrieši 381 1981 411 

sievietes 373 1710 805 

2014.gads 723 3124 1241 

vīrieši 366 1630 422 

sievietes 357 1494 819 

 

 

48% 

52% 

Iedzīvotāju skaita procentuālais sadalījums pēc 
dzimuma 
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Dzimtsarakstu nodaļā 2014.gadā darbu veica nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja un 

nodaļas speciāliste. Civilstāvokļu reģistrāciju veic Alojas un Staiceles pilsētās. Nodaļa veic 

šādus uzdevumus: reģistrē dzimšanas faktus, reģistrē miršanas faktus, reģistrē laulības, sastāda 

laulību reģistrus, pamatojoties uz garīdznieku paziņojumiem, atjauno bojā gājušos civilstāvokļa 

aktu reģistru ierakstus, anulē, papildina un labo civilstāvokļa aktu reģistra ierakstus, 

pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo aktu, ieinteresētās personas iesniegumu un 

sniedz atzinumus, sagatavo dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un 

iesniedz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, izsniedz civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc fizisku un juridisku 

personu pieprasījuma, izsniedz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc tiesu, 

izmeklēšanas iestāžu un citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma. Nodaļa sniedz konsultācijas 

fiziskās un juridiskās personas ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumiem, sniedz ziņas 

Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku reģistrētajiem civilstāvokļa 

aktiem. Nodaļa organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Nodaļā. Dzimtsarakstu nodaļa 

organizē svinīgas laulību jubileju atzīmēšanas ceremonijas, nodrošina svinīgu bērnu dzimšanas 

reģistrāciju. 

Nodaļa sniedz izziņas par reģistros ietvertajiem faktiem par Alojas novada teritoriālo 

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

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

pārskatus Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam par nodaļā veikto darbu un 

apliecību izlietojumu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.  

 

 

Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie civilstāvokļu akti 

2014. gadā, salīdzinājumā ar 2013.gadu 

 
 2014.gads 2013.gads 

Dzimšanas reģistru skaits 35 35 

Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām 

par bērna tēvu 

1 1 

Dzimšanas reģistru skaits ar 

paternitātes atzīšanu 

19 25 

Reģistrēto laulību skaits 8 10 

Miršanas reģistru skaits 18 53 

Īpašu miršanas reģistrācijas gadījumu 

skaits 

- - 

Reģistru ierakstos izdarīto 

papildinājumu un labojumu skaits 

5 5 

Laulības reģistru skaits, kuros 

izdarīta atzīme par laulības šķiršanu 

2 3 
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Dzimušo bērnu skaits ģimenē 

 2014 2013 

Pirmais bērns ģimenē 9 14 

Otrais bērns ģimenē 11 14 

Trešais bērns ģimenē 8 3 

Ceturtais bērns ģimenē 4 3 

Piektais bērns ģimenē 1  

Sestais un vairāk bērnu ģimenē 2 1 

 

2014.gadā dzimušas 13 meitenes un 22 zēni –Tradicionāli divas reizes gadā notika 

svinīgs sarīkojums „Bērniņš ienācis pasaulē”. Alojas novada dzimtsarakstu nodaļa organizēja 

svinīgu sarīkojumu novada Zelta pāriem. 

 

2014. gadā mirušo dzimums un vecums 

 2014.gads 2014.gads 2013.gads 2013.gads 

Vecums (gadi) Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši 

0-18 - - - - 

18-30 - - - - 

31-40 - - - 1 

41-50 - - - 3 

51-60 - 1 1 5 

61-70 1 1 4 5 

71-80 4 6 5 7 

81-90 3 1 11 5 

90 un vairāk 1 - 3 3 

 

1.4. Komunikācija ar sabiedrību 

2014.gadā Alojas novada dome iedzīvotājiem sniedza informāciju par novada domes 

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

informatīvajā izdevumā „Alojas novada vēstis” un mājas lapā www.aloja.lv. Izveidots arī 

pašvaldības mikroblogošanas vietnes „Twitter” konts. Novada laikraksts „Alojas novada 

vēstis” iznāca 1x mēnesī 2170 eksemplāru mēnesī. Vietējais laikraksts ir pieejams visās novada 

pārvaldēs, centrālajā administrācijā, kultūras un izglītības iestādēs, veikalos, doktorātos un 

aptiekās. Novada laikraksta 2014.gada arhīvs pieejams www.aloja.lv sadaļā Pašvaldība - 

Alojas novada vēstis, kur to var lasīt elektroniskā versijā. Alojas novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste regulāri sadarbojas ar vietējo starpnovadu laikrakstu „Auseklis”, Latvijas 

Pašvaldību savienības informatīvo izdevumu „Logs”, ziņu aģentūru „LETA”, atbildot uz 

jautājumiem un sniedzot informāciju par novadā aktuālo, gaidāmo un notikušo. 

http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/
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Alojas novada domes oficiālā mājas lapa ir www.aloja.lv. 2014.gada nogalē darbību 

uzsāka tās atjaunotā versija, kurā mainījušās gan lapas funkcijas, gan vizuālais noformējums. 

Tajā regulāri ziņu veidā tiek atspoguļotas aktualitātes novadā, informācija par gaidāmajiem 

pasākumiem pieejama elektroniskā kalendārā, apskatāma plaša foto galerija, kurā redzami foto 

mirkļi no izglītības iestāžu, kultūras, sporta un citiem pasākumiem, darbojas arī iedzīvotāju 

aptaujas funkcija. Mājas lapas piekļuves informācijas ievadei piešķirtas ne tikai sabiedrisko 

attiecību speciālistei, bet arī citiem pašvaldības darbiniekiem, tādējādi nodrošinot operatīvāku 

daudzveidīgas informācijas publicēšanu. 

Aizvadītajā gadā Alojas novada dome katrā novada pārvaldē rīkoja tikšanos ar 

iedzīvotājiem. Tajās piedalījās domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, struktūrvienību un iestāžu 

vadītāji, deputāti, pārvalžu vadītāji un nozaru speciālisti. Iedzīvotāju sapulces rīkoja vakaros, 

lai tajās varētu piedalīties pēc iespējas vairāk iedzīvotāju. Tikšanās reizēs iedzīvotāji varēja 

uzdot ikvienam speciālistam sev interesējošu jautājumu un saņemt atbildi. Iedzīvotāju sapulču 

atspoguļojums tika publicēts www.aloja.lv un laikrakstā Alojas novada vēstis.  

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

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

tajos. Iedzīvotāju pieņemšanas deputāti rīkoja katrā pārvaldē. Iedzīvotājiem nepieciešamības 

gadījumā nodrošināta arī iespēja tikties ar pašvaldības darbiniekiem un piedalīties domes sēdēs. 

 

2. Pašvaldības budžets 

 
2.1. Pamatbudžeta rādītāji 

 
Alojas novada domes pamatbudžeta rādītāji (EUR) 

 
 

EKK 

 

Rādītājs 

Izpilde 

2013. gadā 

Izpilde 

2014. gadā 

Plānots 

2015. gadā 

 NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA 

SĀKUMĀ  

736521 742040 888531 

 IEŅĒMUMI 4821528 4996253 4211807 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 1803595 1931517 1929629 

1.0.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1597387 1720385 1732477 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 206208 211132 197152 
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 187338 193108 178345 
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 7905 6924 8656 
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 10965 11100 10151 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 51808 118387 18798 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 3422 0 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 

2954 2885 2470 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 8428 7374 7800 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 11335 10380 8528 

http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/
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13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 25669 97748 0 

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 349004 417926 335740 

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

341855 385548 335740 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 38403 40549 33830 
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 20339 24791 19850 
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

283113 320208 282060 

21.4.0.0. Pārējie iepriekš neklasificētie budžeta iestāžu 

ieņēmumi par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

7149 32378 0 

5.0. Transferti 2617121 2528423 1927640 

17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto 

iestāžu transferti 

0 7599 0 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2439433 2246206 1671300 
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

846853 829493 418500 

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem 

345177 180755 0 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

1173478 1161115 1120971 

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 

73925 74843 131829 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 177688 274618 256340 

 AIZŅĒMUMI 680614 72979 0 

 IZDEVUMI  5090488 4494441 4432742 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 668913 677525 740995 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 50996 21649 27253 

04.000 Ekonomiskā darbība 167703 43010 25052 

05.000 Vides aizsardzība 149342 0 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 981470 394860 610020 

07.000 Veselība 7897 8175 8108 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 332278 462780 462417 

09.000 Izglītība 1863765 1895209 1519148 

10.000 Sociālā aizsardzība 868124 991233 1039749 

 AIZŅĒMUMU ATMAKSA 406135 422300 268500 

 LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO 

UZŅĒMUMU KAPITĀLĀ 

0 6000 0 

 NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA 

BEIGĀS 

742040 888531 399096 

 FINANSĒŠANA 268960 -501812 220935 

 

2014.gadā Alojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 4996253 EUR. 

Lielākais īpatsvars ieņēmumu struktūrā, kā ierasts, bijis transfertu ieņēmumiem – 50,6%, 

nodokļu ieņēmumi sastādīja 38,7%, bet pārējos – 10,7% veidoja nenodokļu ieņēmumi un 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. 

Salīdzinot ar 2013. gadu, pamatbudžeta kopējie ieņēmumi par gandrīz 175 tūkstošiem 

EUR auguši. Pieaugums vērojams gan nodokļu, gan nenodokļu ieņēmumiem, gan ieņēmumiem 

no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumu lielāko 

pieauguma daļu veidojuši ieņēmumi no mežu īpašumu pārdošanas, bet maksas pakalpojumiem 
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un citiem pašu ieņēmumiem – PVN atmaksa par 2013. gadu. Savukārt transfertu ieņēmumi 

2014.gadā samazinājušies, jo samazinājies arī ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu 

realizēto projektu apjoms, salīdzinot ar 2013. gadu. 

2015. gadā sākotnēji Alojas novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti par gandrīz 785 

tūkstošiem EUR mazāki kā 2014. gada faktiskie ieņēmumi. Tas atkal lielā mērā saistīts ar ES 

līdzfinansētajiem projektiem, jo 2015. gadā tādi pagaidām nav paredzēti. Tikai astoņiem 

mēnešiem pagaidām ieplānots valsts finansējums vispārizglītojošo skolu pedagogu atlīdzībai.  

Tāpat budžetā šobrīd nav ieplānoti ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas –tas tiks 

darīts pēc naudas līdzekļu saņemšanas. Arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti pēc 

piesardzības principa. Sagaidāms, ka kopējie Alojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 

gada gaitā pieaugs. 

2014.gada Alojas novada domes pamatbudžeta izdevumi sastādīja 4494441 EUR. 

Tradicionāli visvairāk līdzekļu – 42,2%, izlietots izglītībai. Sociālai aizsardzībai izlietots 22,1 

% no visiem izdevumiem, vispārējiem valdības dienestiem (kopā ar aizdevumu procentu 

maksājumiem un norēķiniem par citu pašvaldību izglītības un sociālās palīdzības iestāžu 

pakalpojumiem) – 15,1%, kultūrai – 10,3%, teritoriju apsaimniekošanai – 8,8%. Pārējie 

izdevumi – sabiedriskai kārtībai un drošībai, ekonomiskai darbībai, veselībai, kopā veido 1,5% 

no visiem Alojas novada pamatbudžeta izdevumiem 2014.gadā. 

Salīdzinot faktisko izdevumu kopējo apjomu 2014. un 2013.gadā, redzams, ka 

2014.gadā tie bijuši par vairāk kā 596 tūkstošiem EUR mazāki. Lielākais samazinājums 

vērojams ekonomiskās darbības, vides aizsardzības un teritoriju attīstības jomās, jo 2013. gadā 

tika realizēti vairāki projekti saistībā ar ielu rekonstrukciju, vides labiekārtošanu un 

ūdenssaimniecības attīstību. Bāriņtiesas izdevumi 2013. gadā uzskaitīti sociālās palīdzības 

sadaļā, tāpēc arī sabiedriskās kārtībai izlietotajos līdzekļos vērojam samazinājums salīdzinot ar 

2012.gadu. Savukārt ievērojami auguši izdevumi atpūtai, kultūrai un sportam, kas lielā mērā 

saistīts ar projekta “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “SALA” 

būvniecības uzsākšanu. Izdevumu pieaugums vairākās funkcionālajās kategorijās saistīts arī ar 

datortehnikas nodrošinājuma atjaunošanu un darbinieku algu paaugstināšanu. 

2015.gadā pamatbudžeta izdevumi plānoti 4432742 EUR apmērā, kas ir par vairāk kā 

61 tūkstoti EUR mazāk kā 2014.gadā faktiski. Gada laikā plānotie izdevumi pieaugs, jo budžetā 

tiks iestrādāts finansējums vispārizglītojošo skolu pedagogu atlīdzībai par periodu no 

septembra līdz decembrim. Izdevumu pieaugums gaidāms arī saistībā ar vairāku apjomīgu 

projektu realizāciju, piemēram, Alojas PII “Auseklītis” filiāles rekonstrukciju, ceļa posma un 
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tilta pār Salacu rekonstrukciju Staicelē, Alojas novada uzņēmējdarbības centra – bibliotēkas 

“SALA” būvniecību un citiem objektiem, kam paredzēts lūgt aizdevumu Valsts kasē.  

 

2.2. Speciālais budžets 

Alojas novada domes speciālā budžeta rādītāji (EUR) 

 
 

Rādītājs 

Izpilde 

2013. gadā 

Izpilde 

2014. gadā 

Plānots 

2015. gadā 

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ  83861 106765 170225 

IEŅĒMUMI 126647 158612 158601 

Dabas resursu nodoklis 9606 7231 7220 

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem 

mērķiem 

117041 151381 151381 

IZDEVUMI  103743 95152 280000 

Vispārējie valdības dienesti 9 0 0 

Ekonomiskā darbība 102105 94030 250000 

Vides aizsardzība 1626 1122 30000 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3 0 0 

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA BEIGĀS 106765 170225 48826 

FINANSĒŠANA -22904 -63460 121399 

 

Alojas novada domes speciālā budžeta lielāko daļu tradicionāli veido valsts budžeta 

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

dabas resursu nodokļa ieņēmumi. 

2014. gadā speciālā budžeta kopējie ieņēmumi sastāda 158612 EUR, kas ir vairāk nekā 

2013. gadā. Paredzams, ka 2015. gadā speciālā budžeta ieņēmumi, savukārt būs nedaudz lielāki 

kā 2014. gadā, bet pagaidām tie plānoti apmēram iepriekšējā gada faktiskās izpildes apmērā. 

 

2.3. Aizņēmumi un galvojumi 

Pārskats par aizņēmumiem 

        

Aizdevējs Mērķis Līguma 

parakstīšanas 

datums  

 

Atmaksas 

termiņš  

Valūtas 

apzīmē- 

jums 

Aizņēmuma 

līguma 

summa  

31.12.2013 31.12.2014 

Valsts kase Alojas daudzfunkcionālās 

sporta zāles celtniecība 

06.10.2009 20.12.2030 EUR 227 659 108 138 108 138 

Valsts kase SIA ''Alojas komunālais 

dienests'' pamatkapitāla 

palielināšana 

06.10.2009 20.06.2034 EUR 611 835 522 598 497 103 

Valsts kase Finanšu stabilizācija 23.04.2007 20.12.2016 EUR 44 624 11 205 9 923 

Valsts kase Finanšu stabilizācija 01.06.2007 20.12.2026 EUR 426 862 292 042 269 572 

Valsts kase Finanšu stabilizācija 08.06.2009 20.12.2020 EUR 129 184 39 552 39 551 

Valsts kase Finanšu stabilizācija 08.02.2008 20.12.2027 EUR 355 718 262 093 243 368 
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Valsts kase Alojas pilsētas kultūras 

nama remonts un sporta 

zāles celtniecība 

29.09.2008 20.07.2038 EUR 994 587 841 583 807 582 

Valsts kase Sociālās dzīvojamās mājas 

siltumnoturības uzlabošana 

12.10.2010 20.12.2020 EUR 15 652 7 066 7 066 

Valsts kase SIA ''Alojas komunālais 

dienests ''pamatkapitāla 

palielināšana 

12.10.2010 20.09.2035 EUR 136 596 122 509 116 874 

Valsts kase Braslavas pagasta autoceļa 

''Krustiņi - Blanka'' 3,75 km 

rekonstrukcija 

12.10.2010 20.12.2020 EUR 74 478 30 296 30 296 

Valsts kase Vilzēnu tautas nama 

renovācija 

05.02.2010 20.01.2026 EUR 60 045 45 262 41 565 

Valsts kase Celtniecība, remonts 05.02.2010 20.09.2018 EUR 362 832 196 960 155 492 

Valsts kase Finanšu stabilizācija 05.02.2010 20.09.2018 EUR 400 538 217 436 171 658 

Valsts kase Ēkas rekonstrukcija par 

sabiedrisko centru 

05.02.2010 20.10.2020 EUR 209 447 25 400 21 640 

Valsts kase Braslavas pagasta 

pašvaldības autoceļa 

''Krustiņi-Blanka' 

'rekonstrukcija 

18.05.2011 20.12.2020 EUR 89 971 23 598 23 599 

Valsts kase SIA ''Alojas komunālais 

dienests ''pamatkapitāla 

palielināšana 

12.08.2011 20.07.2026 EUR 74 916 66 891 61 541 

Valsts kase Ūdenssaimniecības sistēmas 

sakārtošana Ozolmuižas 

ciemā I. kārta 

14.12.2010 20.12.2019 EUR 65 727 15 054 12 544 

Valsts kase Normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošās Limbažu 

rajona Braslavas pagasta 

izgāztuves ''Mežiņi'' 

rekonstrukcija 

14.12.2010 20.12.2015 EUR 19 360 3 496 1 743 

Valsts kase 'Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Alojas 

novada domes ēkās'' 

20.06.2012 20.12.2026 EUR 381 153 188 351 188 351 

Valsts kase ''Alojas novada Braslavas 

pagasta Vilzēnu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība'' 

īstenošanai 

14.09.2012 20.12.2030 EUR 208 930 136 443 110 617 

Valsts kase 'Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Alojas 

novada domes ēkās'' 

īstenošanai 

12.10.2012 20.10.2037 EUR 137 666 136 246 130 565 

Valsts kase ''Alojas novada Ozolmuižas 

pils jumta seguma remonta 

veikšana '' īstenošanai - 

investīcijām valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklī 

19.09.2012 20.09.2027 EUR 122 606 69 157 64 126 
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Valsts kase "Alojas novada Ozolmuižas 

pils jumta seguma remonta 

veikšana" īstenošanai - 

investīcijām valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklī 

05.02.2013 20.01.2038 EUR 50 919 50 919 48 829 

Valsts kase "Brīvzemnieku pagasta 

vides labiekārtošana" 

īstenošanai 

27.06.2013 20.12.2023 EUR 62 054 23 022 23 021 

Valsts kase "Puikules ciemata Ābeļu 

ielas rekonstrukcija" 

īstenošanai 

27.06.2013 20.12.2023 EUR 35 151 35 151 14 230 

Valsts kase Alojas novada 

Brīvzemnieku pagasta 

Puikules stacijas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība" 

īstenošanai 

02.08.2013 20.12.2030 EUR 125 664 81 008 42 305 

Valsts kase Alojas novada 

Brīvzemnieku pagasta 

Puikules ciema 

ūdenssaimniecības attīstība" 

īstenošanai 

02.08.2013 20.12.2030 EUR 231 749 158 972 108 434 

Valsts kase "Alojas mūzikas un mākslas 

skolas ēkas Jūras ielā 39a, 

Alojā vienkāršotās 

renovācijas veikšana" 

īstenošanai 

26.08.2013 20.08.2028 EUR 39 240 39 240 37 877 

Valsts kase Staiceles vidusskolas 

pirmsskolas izglītības 

mācību korpusa vienkāršotā 

renovācija" īstenošanai 

26.08.2013 20.08.2028 EUR 68 701 35 254 33 571 

Valsts kase Alojas novada Braslavas 

pagasta Vilzēnu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība" 

īstenošanai 

07.10.2013 20.12.2020 EUR 19 624 19 624 6 256 

Valsts kase Alojas novada 

Brīvzemnieku pagasta 

Ozolmuižas ciema 

ūdenssaimniecības attīstības 

II kārta" īstenošanai 

12.12.2013 20.12.2025 EUR 80 959 80 959 37 334 

Latvijas 

Mobilais 

Telefons 

Līgums par LMT 

pakalpojumu "Mans 

komplekts" 

03.07.2013 07.12.2015 EUR 1 810 1 484 0 

"Latvijas 

Mobilais 

Telefons" 

SIA 

Līgums par LMT 

pakalpojumu ''Mans 

komplekts'' 

29.04.2014 28.04.2017 EUR 64 0 0 
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Valsts kase ''Staiceles vidusskolas 

pirmskolas izglītības mācību 

korpusa vienkāršotā 

renovācija'' īstenošana 

22.04.2014 20.03.2034 EUR 33 447 0 33 447 

Valsts kase prioritārā investīciju 

projekta ''Tehniskā projekta 

izstrāde Alojas novada 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centra-bibliotēkas ''SALA'' 

ēkas būvniecība'' īstenošana 

22.08.2014 20.08.2019 EUR 39 532 0 39 532 

Kopā     5 939 300 3 887 008 3 537 750 

 

2014. gadā pašvaldība saņēma ilgtermiņa aizņēmumus no Valsts kases par kopējo 

summu 72979 EUR, atmaksāti aizņēmumi Valsts kasei 420752 EUR.  

2014. gadā noslēgts līgums par LMT „Mans komplekts” iegādi no SIA Latvijas 

mobilais telefons par 64 EUR. Līdz gada beigām veikta atmaksa 1548 EUR. Uz pārskata gada 

beigām aizņēmums no SIA Latvijas mobilais telefons ir atmaksāts. 

 

2.4. Debitori un kreditori 
 

Debitoru parādi (EUR) 
 

 
Posteņa nosaukums 

 
2014.gads 

 
2013.gads 

 
Izmaiņas 

( +, - ) 
1 2 3 4 

  Debitori – kopā, tajā skaitā 205643 220049 -14406 
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 150814 153495 -2681 
2.Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības 

un Eiropas Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem pasākumiem 
0 4915 -4915 

3. Prasības par nodokļiem 110043 90330 19713 
4. Uzkrātie ieņēmumi 5472 5770 -298 
5. Pārmaksātie nodokļi 2202 27359 -25157 
6. Prasības pret personālu 2570 2635 -65 
7. Pārējās prasības 56226 48575 7651 

8. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -121684 -113030 -8654 

 

 

Norēķinos par prasībām (debitoriem) Alojas novada pašvaldībai uzrādītas pagātnes 

notikumu rezultātā radušās prasības pret mājsaimniecībām, iestādēm vai uzņēmumiem. 

Paredzēts, ka attiecīgās prasības tiks saņemtas gada laikā no bilances slēgšanas datuma. 

Lielākie debitori uz 2014.gada 31.decembri ir fiziskās un juridiskās personas par nekustamā 
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īpašuma nodokli un komunālajiem maksājumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru 

parādi samazinājušie par 14406 EUR. 

Pašvaldība pārskata perioda beigās objektīvi izvērtēja prasības, klasificēja kā nedrošus 

(šaubīgus) un izveidoja uzkrājumus procentos no parāda vērtības.  

Kontu grupā 2300 novada pašvaldība uzskaita prasības pret pircējiem un pasūtītājiem, 

prasības par nodokļiem, pārmaksātos nodokļus, prasības pret personālu un pārējās prasības.  

            Pašvaldībā lielāko parāda daļu sastāda parādi, kuru rašanās laiks ir līdz vienam gadam. 

Tie ir parādi par nekustamā īpašuma nodokli, par komunālajiem maksājumiem, norēķini ar 

pircējiem un pasūtītājiem, par PFIF dotāciju iemaksām, par iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

Bilances atlikumos ir uzrādītas visas uzskaitītās nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 

debitoru parādu summas, salīdzināts ar NĪN programmas NINO izdrukām.  

           Pārskata gadā tika piešķirtas nodokļu atlaides 2548 EUR, saskaņā ar likumu „Par 

nekustamā īpašuma nodokli”, politiski represētajām personām par zemi un individuālo 

dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz 

piecus gadus, nekustamā īpašuma summa ir samazināta par 50 procentiem, kā arī piešķirtas 

pašvaldības atlaides personām, kuras ieguvušas trūcīgo vai maznodrošināto personu statusu 882 

EUR un daudzbērnu ģimenēm 161EUR.  

Uzkrātie ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājušies par 298 EUR. 

Uzkrātajos ieņēmumos uzskaitīts aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par neapstrādātajām 

lauksaimniecības zemēm 5472 EUR, kuram maksāšanas termiņš ir 2015.gadā.  

Pārmaksātie nodokļi, lielāko samazinājumu veido pievienotās vērtības nodoklis, kas 

pašvaldības budžetā ieskaitīts 2014.gadā. 

Pārējās prasībās uzskaitīti neto ieņēmumi no PFIF sadales 2014.gadā, kas pašvaldības 

budžetā ieskaitīti 2015.gadā 43845 EUR. 

Kreditoru parādi (EUR) 
 

 
Posteņa nosaukums 

 

 
2014.gads 

 
2013.gads 

 
Izmaiņas 

( +, - ) 

1 2 3 4 

 
Kreditori - kopā 3939363 

 

4514210 -574847 

1.  Ilgtermiņa saistības 3284140 3656621 -372481 
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 3282632 3656117 -373485 
1.2 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 1208 0 1208 
1.3. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 
300 0 300 

1.4. Pārējās ilgtermiņa saistības 0 504 -504 
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 2.Īstermiņa saistības 655223 857589 -202366 
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
255118 229407 25711 

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
49475 87406 -37931 

2.3. Īstermiņa uzkrātās saistības 153276 151468 1808 
2.5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
415 266 149 

2.6.Pārējās īstermiņa saistības 561 980 -419 
2.7. Nākamo periodu ieņēmumi 196378 388063 -191685 

 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru parādi samazinājušies par 574847 

EUR. 
 

2.5. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas 

 
Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas 
 

Ilgtermiņa ieguldījumi 2014.gads 2013.gads Izmaiņas( +, - ) 
1 2 3 4 

 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 1504682 1597822 -93140 
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā un vērtības samazinājums 

radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
906333 

 

968378 

 

-62045 

2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 

kapitālā un vērtības samazinājums asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā  
63823 

 

94918 

 

-31095 

3. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 534526 534526 0 
 

 

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 
 

Nr. 

p. 

k. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2013. 

 

Ieguldījums 

2014.gadā 

 

Pārvērtēts 

2014.gadā 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2014. 

 

1. 

SIA "Alojas 

Komunālais 

dienests" 

 

46603000306 

 

936778 0 -49070 887708 

 

2. 

SIA "Alojas 

veselības aprūpes 

centrs" 

 

44103031378 

 

9885 0 5254 15139 

 

3. 

SIA "Staiceles 

komunālais 

uzņēmums" 

 

46603000310 

 

21716 0 -18462 3254 

4. SIA „Alojas 

Novada 

Saimniekserviss” 

 

44103091517 

 

0 6000 -5768 232 

 Kopā:  968378 6000 -68046 906333 
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Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 
 

Nr. 

p. 

k. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

uzskaites vērtība 

uz 

31.12.2013. 

 

Ieguldījums 

2014.gadā 

 

Pārvērtēts 

2014.gadā 

Ieguldījuma 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2014. 

 

1. 

SIA ”Latvijas 

Futbola 

Federācijas 

mācību un treniņu 

centrs „Staicele’’’’  

 

44103055056 

 

94918 

 

0 

 

-31095 

 

63823 

 Kopā:            94918 0 -31095 63823 

 

 

Līdzdalības pārējo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 
 

Nr. 
p. 
k. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Ieguldījuma uzskaites 

vērtība uz 
31.12.2013. 

Ieguldījuma uzskaites 
vērtība uz 

31.12.2014. 

 
1. 

 
SIA ''Limbažu slimnīca'' 

 

 
40003361616 

278260 278259 

2.  
SIA ''ZAAO'' 

 
44103015509 

40558 40558 

 
3. 

 
SIA ''Olimpiskais centrs 

''Limbaži'''' 
 

 
44103021789 

7881 7881 

4. A/S CATA 40003016840 207828 207828 

 Kopā:  534526 534526 
 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumos Alojas novada pašvaldībai uzrādīta līdzdalība 

radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālā un īpašumā esošās kapitāla daļas. Pašvaldībai 

līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā novērtēta un norādīta saskaņā ar 

pašu kapitāla metodi. 

Pārskata gadā ir izveidota jauna kapitālsabiedrība SIA „Alojas Novada 

Saimniekserviss” kura reģistrēta komercreģistrā 11.03.2014 ar apmaksātu pamatkapitālu 6000 

EUR. Alojas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.108 no 26.03.14. un lēmumu Nr. 283 no 

26.06.14. par SIA „Alojas komunālais dienests”, SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” 

apvienošanu ar SIA „Alojas Novada Saimniekserviss”. Ieguldījums kapitālsabiedrībās pārskata 

gada beigās koriģēts pēc kapitālsabiedrību gada pārskata datiem: 

Radniecīgajās kapitālsabiedrībās SIA „Alojas komunālais dienests”, SIA „Alojas 

veselības aprūpes centrs”, SIA Staiceles komunālais uzņēmums”, SIA „Alojas Novada 
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Saimniekserviss” par kopējo zaudējumu summu 68046 EUR apmērā. Saistībā ar iepriekš 

minēto ieguldījuma summa radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā sastāda 906333 EUR. 

Asociētajā kapitālsabiedrībā SIA „Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs 

„Staicele”” par kopējo zaudējumu summu 31095 EUR apmērā. Ieguldījuma summa 

kapitālsabiedrības pamatkapitālā sastāda 63823 EUR. 

 

 

2.6. Nekustamā īpašuma novērtējums 
 

Alojas novada domes nekustamā īpašuma novērtējums 
 

Ilgtermiņa ieguldījumi 2014.gads 2013.gads 
Izmaiņas 

( +, - ) 
1 2 3 4 

 
 Pamatlīdzekļi – kopā 

 
19040236 

 

18963932 76304 

1. Dzīvojamās ēkas 853286 943068 -89782 
2. Nedzīvojamās ēkas 7359416 7378191 -18775 
3. Transporta būves 6555129 6515114 40015 
4. Zeme zem ēkām un būvēm 649065 658839 -9774 
5.Kultivētā zeme 656911 613367 43544 
6. Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 5317 

 

5317 0 
7. Pārējā zeme 399771 404440 -4669 
8.Inženierbūves 2148483 2035844 112639 
9.Pārējais nekustamais īpašums 412858 409752 3106 

 

Alojas novadā ir pabeigts ūdenssaimniecības Ozolmuižas II. kārtas projekts 154175 

EUR, kā arī pabeigta Staiceles vidusskolas PII mācību korpusa vienkāršotā renovācija 74647 

EUR, Alojā, Jūras ielas apgaismojuma ierīkošana 15420 EUR, Alojā Limbažu ielas 8 ēkas 

remonts 14188 EUR, Alojā Jūras ielā ietves un stāvvietas izbūve 30760 EUR. 

Pašvaldībai nepastāv īpašuma tiesību apliecinājuma ierobežojumi un īpašumi nav 

ieķīlāti kā saistību nodrošinājumi. Apdrošinātas ēkas diviem nekustamajiem īpašumiem: 

pansionāts „Urga” un PII „Auseklītis”. 

Bilancē uzņemta līdz šim neuzskaitītā zeme ar kopējo vērtību 66880 EUR. No bilances 

izslēgti zemes gabali ar kopējo bilances vērtību 20871 EUR. Zemesgabalu izslēgšanas iemesli 

no bilances ir platību precizēšana pie zemesgabalu ierakstīšanas Zemesgrāmatā un zemesgabalu 

atzīšana par rezerves zemes fondā ieskaitāmiem saskaņā ar domes lēmumiem. 
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3. Būvvalde 
 

Līdz 2014.gada 1.augustam būvvaldes funkcijas pildīja Alojas novada būvvalde. 

Pamatojoties uz Alojas novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr.282 (protokols Nr.9 

18#) „Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldību funkcijas – būvniecības 

procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada 

Būvvaldei uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim”, 2014.gada 1.augustā tika noslēgts 

Deleģēšanas līgums (DL) starp Salacgrīvas novada domi un Alojas novada domi par 

būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu.  

Salacgrīvas novada Būvvaldes darbības laikā Alojas novadā sastādīti 5 akti par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā, izsniegtas 19 būvatļaujas, saņemti 29 būvniecības iesniegumi, 

pieņemti 24 lēmumi par būvniecības ieceru akceptiem, apkopoti 7 plānošanas un arhitektūras 

uzdevumi, doti 7 vienkāršotās būvniecības ieceru akcepti, bet lēmumi par reklāmas 

saskaņošanu – 2. 

 

2014.gada publiskās investīcijas: 

 Apgaismojuma Alojā, Jūras ielā rekonstrukcija – EUR 15 704,74; 

 Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centra „Staicele” futbola laukuma ar 

mākslīgo segumu būve – EUR 291 688,72; 

 AS „Sadales tīkls” – tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija – EUR 18 651,23; 

 AS „Sadales tīkls” – tīkla rekonstrukcija – EUR 8108,82; 

 Ūdenssaimniecības rekonstrukcija Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā – EUR 15 

4174,95; 

 Ietves un stāvvietas Alojā, Jūras ielā pārbūve – EUR 30 760,16; 

 AS „Latvijas Valsts meži” – meža meliorācijas sistēmu “Ungurpils 5” un “Zābaku 

purvs” pārbūve – EUR 126 452,27; 

 AS “Latvijas Valsts meži” – meža ceļš “Mīlēnu ceļš” – EUR 148 096,45; 

 AS “Latvijas Valsts meži” – meža ceļš “Liniņa ceļš” – EUR 132 327,08; 

 AS “Latvijas Valsts meži” – meža ceļa “Centrālā trase 1.posms” pārbūve – EUR 

320 146,16. 

 

Alojas novadā kopā: EUR 1 246 110,58. 

2014.gada privātās investīcijas: nodoti ekspluatācijā objekti par summu EUR 446 577,54. 

 

 

4. Komunālā saimniecība 

4.1. SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” 

Sabiedrība ir uzsākusi savu saimniecisko darbību 1991.gadā.  2014.gada beigās strādāja 

16 darbinieki. Uzņēmuma mērķis ir Staiceles pilsētas un pagasta teritorijā apsaimniekot no 
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novada domes apsaimniekošanā nodotās dzīvojamās mājas, kā arī Staiceles pilsētas iedzīvotāju 

un juridisko personu nodrošināšana ar komunālajiem un cita veida pakalpojumiem. 

 

2014.gadu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 18 461 EUR. Salīdzinot ar 2013.gadu, 

zaudējumi palielinājušies par 7900 EUR, kas izskaidrojams ar to, ka izveidoti debitoru šaubīgie 

uzkrājumi. 

 

 

 

2013.gads -

10561  EUR 

2014.gads -

18461 EUR 

Pārskata gada nesadalītā peļņa 

2013.gads - 

 31 116 EUR 2014.gads -  

28 103 EUR 

Bilances kopsumma 
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Sabiedrības neto apgrozījums ir samazinājies par 4,9 % jeb par 4528 EUR. 

 

 

Pircēju un pasūtītāju parādi (debitori) ir palielinājušies par 1526 EUR. 

2013.gads 

  92 558 

2014.gads 

88 030  

Neto apgrozījums 

2014. - 

2015.gads   

 695 

2015.gads -  

14 169 

Pircēju un pasūtītāju parādi 
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Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir palielinājušies par 4359 EUR. 

 

Sabiedrības finanšu pārskata analīzes rādītāji sniedz vispārēju priekšstatu par pašreizējo 

finansiālo stāvokli.   

 

Finanšu rādītāji 

 
P Nr.  Koeficienti 2014.gads 2013.gads 

1.1. Kopējais likviditātes koeficients (apgrozāmie 

līdzekļi/ īstermiņa saistības) 
1.04 3.28 

2.2. Likviditātes seguma koeficients (īstermiņa 

apgrozāmie līdzekļi - krājumi./īstermiņa saistības) 
1.04 3.26 

3.3. Aktīvu aprites koeficients (neto apgrozījums/ 

aktīvu kopsummu) 
3.13 2.97 

4.4. 
Pašu kapitāla īpatsvars pret bilances summu 

            

11.53% 
     69.78% 

5.5. Pamatkapitāla attiecība pret pašu kapitālu  32,19 4.80 

 

4.2. SIA „Alojas komunālais dienests” 

 

Pašvaldības uzņēmums SIA „Alojas komunālais dienests” tika reģistrēta 1991.gada 

16.decembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, 2003.gada 5.novembrī sabiedrība 

pārreģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

2014.gads -   

4 708 Eur 

2013.gads- 

349 Eur 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
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reģistrācijas Nr. 46603000306. 

              Sabiedrības pamatdarbības veids ir dzeramā ūdens piegāde, notekūdeņu attīrīšana, 

siltumenerģijas ražošana, ielu un trotuāru uzkopšana, kapu apsaimniekošana, dzīvojamo māju 

apsaimniekošana un citi pakalpojumi. 

SIA „ Alojas komunālais dienests” savu darbību veic saskaņā:  

 ar 2008.gada 5.jūnijā Limbažu pilsētas domes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

izsniegto Sabiedrisko pakalpojumu licenci Nr.009-Ū ūdens ieguvei, attīrīšanai un 

sadalei (derīguma termiņš 2018.gada 05.jūnijs); 

 ar 2008.gada 30.oktobra Limbažu pilsētas domes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

izsniegto Sabiedrisko pakalpojumu licenci Nr.009-S siltumapgādei (derīguma termiņš 

2018.gada 30.oktobris).   

SIA „Alojas Komunālais dienests” turpina savu saimniecisko darbību, kas uzsākta no 

1991.gada. Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls 2014.gada 31.decembrī EUR 

1 046 883, Sabiedrības pamatkapitāls sadalās 1 046 883 kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas 

nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). Visas sabiedrības kapitāla daļas pieder Alojas novada 

domei.  

Pārskata gada svarīgākie uzdevumi, atbilstoši sabiedrības Attīstības plānam, ir 

kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana, un efektīva 

sabiedrības resursu izmantošana.  

 

Pakalpojumu tarifi 

 

SIA „Alojas komunālais dienests” pakalpojumus 2014.gadā pārdeva par šādiem tarifiem: 

 
Lēmējinstitūcija, 

lēmuma datums, Nr.  Periods 

Vienotais tarifs, EUR, bez PVN 

Objekts Ūdens 

m3 

Notekūdeņu attīrīšana  

m3 

Limbažu pilsētas domes 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora 20.01.2009. sēdes 

protokols Nr.02/09  

01.01.-

31.12.2014. 

 

Aloja 

 

0,94 

 

1,41 

 

Limbažu pilsētas domes 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora 06.03.2009. sēdes 

protokols Nr.05/09  

01.01- 

31.12.2014. 

Ungurpils 1,28 1,55 

Limbažu pilsētas domes 

sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora 30.10.2008. sēdes 

protokols Nr.11/08 

01.01.- 

31.12.2014. 

Aloja       Siltumenerģijas tarifs, EURL, bez  

PVN (Mwh) 

 

                        47,03 

Alojas novada domes 01.01.- Pašvaldības                        Īres maksa EUR (m2) 
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26.11.2008. lēmums Nr.218 

 

31.12.2014. īpašumā 

esošām 

dzīvojamām 

mājām 

 

                       0, 43 

 

Sabiedrības pakalpojumu attīstības dinamika 

 

Pakalpojuma veids 2014 2013 +/- Izmaiņas % 

Realizēti pakalpojumi par 

apkuri 

84 944 88 830 - 3 886 -4,57 

Realizēti pakalpojumi par 

notekūdeņu attīrīšanu 

25 782 24 313 +1 469 +5,70 

Par ūdens piegādi 17 606 16 924 + 682 +3,87 

Par ūdens piegādi un 

notekūdeņu attīrīšanu 

Ungurpilī 

9 361    11 475 -2 114 -22,58 

Īres, nomas, apsaimniekošanas 

maksas 

21 594  24 463 -2 869 -13,29 

Par tekošiem ielu uzturēšanas 

darbiem 

37 215 36 509 +706 +1,90 

Kapu apsaimniekošana, 

apbedīšanas pakalpojumi 

10 621 10 235 +386 +3,63 

Transporta pakalpojumi 3 103 3 216 -113 -3,64 

Dažādi pakalpojumi 21 617 10 477 +11 140 +51,53 

Kopā: 231 843 226 442 +5 401 +2,33 

 

SIA „Alojas Komunālais dienests” neto apgrozījums 2014.gadā ir EUR 231 843, 

salīdzinot ar 2013.gadu tas ir palielinājies par EUR 5 401. Pamatā sabiedrības darbība ir virzīta 

ūdens, kanalizācijas un siltuma piegādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, kas kopā 

sastāda EUR 137 693 jeb 59,39 % no kopējā neto apgrozījuma. Samazinoties siltumenerģijas 

patēriņam, būtiski samazinājušies ieņēmumi par apkuri, par EUR 3 886. Nodibinoties biedrībai 

„Kluba iela 6”, tika pārtraukts līgums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu Kluba ielā 6, Alojā un 

līdz ar līguma termiņa notecējumu, netika atjaunots līgums par dzīvojamās mājas „ Liepas,”” 

Braslavas pagastā, Alojas novadā apsaimniekošanu, samazinājušies ieņēmumi par dzīvojamo 

māju apsaimniekošanu par EUR 2 869.  

 Neto apgrozījums pārskata periodā ir palielinājies pamatā, palielinoties pieprasījumam 

pēc sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

Sabiedrības darbību raksturojošie rādītāji 

 

Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 49 068, ko pamatā 

ietekmēja Ūdenssaimniecības projekta rezultātā iegūto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins 

2014.gadā, kas sastādīja EUR 120 092, bet atzītie nākamo periodu ieņēmumi, kas iekļauti 

pārskata gada ieņēmumos atbilstoši kārtējā gada nolietojuma norakstījuma summām sastādīja 
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EUR 105 549. Kopā ilgtermiņa ieguldījumu aprēķinātā nolietojuma summa pārskata gadā 

sastādīja EUR 130 795, jeb 41,16 % no kopējām ražošanas izmaksām. 2014.gadā izveidoti 

uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem par EUR 11 368. 

Finanšu pārskata analīzes rādītāji sniedz vispārēju priekšstatu par Sabiedrības pašreizējo 

finansiālo stāvokli.  

 
Piezīmes 

Nr.  

Koeficienti 2014.gads 2013.gads 

1. Kopējais likviditātes koeficients (apgrozāmie 

līdzekļi/ īstermiņa saistības*) 

2, 06 2.91* 

2. Likviditātes seguma koeficients (īstermiņa 

apgrozāmie līdzekļi - krājumi /īstermiņa saistības*) 

1, 92 2.74 

3. Finanšu atkarības koeficients (saistības/bilances 

kopsumma) 

0.8 0.8 

4. Aktīvu aprites koeficients (neto apgrozījums/ aktīvu 

kopsummu) 

0,051 0,049 

5. Pašu kapitāla īpatsvars pret bilances summu 20% 20% 

*(netiek ņemti vērā nākamo periodu ieņēmumi un uzskaitītais avansa maksājums) 

 

Analizējot sabiedrības bilanci secinām, ka Sabiedrības bilances vērtība salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu ir samazinājusies par EUR 126 917, jo par EUR 130 063 samazinājusies 

pamatlīdzekļu atlikusī vērtība, apgrozāmie līdzekļi palielinājušies par EUR 3 146, 

samazinājušās īstermiņa saistības( bez nākamo periodu ieņēmumiem un saņemtiem avansa 

maksājumiem), tās kopumā nepārsniedz apgrozāmos līdzekļus un likviditātes koeficients, kas 

atspoguļo sabiedrības spēju segt īstermiņa saistības ir 2,06, 2013.gadā 2,91. Koeficienta 

teorētiskā pietiekamība ir 1-2. Ja likviditātes lielums ir mazs, tad Sabiedrībai var izveidoties 

grūtības īstermiņa saistību dzēšanā.  

Likviditātes seguma koeficients salīdzinoši ar 2014.gadā ir nedaudz samazinājies no 2,74 

uz 1,92, sabiedrības spēja atmaksāt īstermiņa saistības izmantojot naudas līdzekļus un debitoru 

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

pakalpojumiem.  

Finanšu atkarības koeficients rāda sabiedrības finansiālo atkarību no kreditoriem, šis 

rādītājs 2014.gadā tāpat kā 2013.gadā nepārsniedz optimālo (0,4-0,5).  Aktīvu aprites 

koeficients ir 0,051- 2014.gadā, bet 0,049 – 2013.gadā, koeficienta izmaiņas skaidrojamas ar 

neto apgrozījuma samazinājumu, salīdzinot ar 2013.gadu. 

 

Debitoru parādi 

 

Debitoru parāds par pārdotajiem pakalpojumiem bilancē 31.12.2014. salīdzinot ar 

31.12.2014. kopumā ir palielinājies par EUR 2220. Izvērtējot debitoru parāda izmaiņas 
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pozīcijās „pircēju un pasūtītāju parāds”, jāsecina, ka debitoru parāds bilancē ir palielinājies, jo 

uz 31.12.2014. juridiskās personas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav norēķinājušās par 

saņemtajiem pakalpojumiem. 

Pārskata gadā izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem par EUR 11368. 

Sabiedrības vadība uzskata, ka arī 2015.gadā darbs ar debitoriem ir viens no 

pamatuzdevumiem, lai saglabātu pietiekoši augstu likviditātes rādītāju un nodrošinātu 

atbilstošu naudas plūsmu Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai. 

Sabiedrībai 2014.gadā nav bijusi nepieciešamība piesaistīt papildus līdzekļus no 

kredītiestādēm. 

 

Pasākumi Sabiedrības attīstībai 

 

2014.gadā, lai samazinātu izdevumus un taupīgāk izmantotu Sabiedrības rīcībā esošos 

resursus, tika izsludināts iepirkums „Par kurināmās šķeldas piegādi Alojas pilsētas katlu 

mājai.”  

 

Attīstības plāns  

           2015.gadā Sabiedrības vadība par galveno uzdevumu izvirza novada ūdenssaimniecības 

apvienošanu vienā uzņēmumā, ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros piesaistīt jaunus 

klientus, palielinot pieslēgumu skaitu; skaidri definēt ūdenssaimniecības lietošanas, izbūves un 

ekspluatācijas noteikumus, izstrādājot saistošos noteikumus Alojas novada ūdenssaimniecībai, 

aprīkot ūdens ieguves un attīrīšanas iekārtu mēriekārtas ar attālinātu nolasīšanas sistēmu, 

novēršot neparedzētu ūdens patēriņa palielināšanos un dodot iespēju laikus reaģēt uz avārijas 

situācijām.  

Optimizēt uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas sabiedrības pamatdarbības nozarēs. 

Palielināt iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu, pārrēķināt un iesniegt apstiprināšanai 

jaunus izmaksām atbilstošus esošo pakalpojumu tarifus. Finansiālo iespēju robežās paredzēts 

atjaunot materiāli tehnisko bāzi un paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, profesionālās iemaņas 

un darba prasmes. Paaugstināt darba drošības prasību ievērošanu, atbilstoši likumdošanai.  

Debitoru maksātspējas pasliktināšanās rezultātā ieviest parādu nomaksu, radot stabilu 

naudas plūsmu no atgūtajiem parādiem un ļaujot klientiem pakāpeniski norēķināties par 

nenomaksātajiem pakalpojumiem. Aktīvi sekot debitoru parādu un sabiedrības darbības 

izmaksu izmaiņām. 
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Ieguldījumi 

 

Sabiedrība pārskata gadā ir iegādājusies siltumenerģijas skaitītāju par EUR 327 un 

kanalizācijas tīrīšanas iekārtu EUR 404 vērtībā. 

 

Sabiedrības attīstība 2015.gadā 

 

Ar Alojas novada domes 2014.gada marta sēdes lēmumu sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību „Alojas Komunālais dienests” tiek veikta apvienošana ar SIA „Alojas Novada 

Saimniekserviss,” kuru paredzēts pabeigt 2015.gada aprīlī. 

 

Svarīgākās prioritātes 2015.gadā, atbilstoši Sabiedrības Attīstības plānam: 

 Kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nodrošināšana, produktu klāsta paplašināšana un 

kvalitātes paaugstināšana; 

 Efektīva Sabiedrības resursu izmantošana, apvienojot Alojas un Staiceles pilsētu un 

Ungurpils, Braslavas, Brīvzemnieku, Ozolmuižas, Puikules stacijas 

ūdenssaimniecības. 

 Finansiālo iespēju robežās atjaunot materiāli tehnisko bāzi pakalpojumu sniegšanai 

iedzīvotājiem, ūdenssaimniecības skaitītāju nomaiņai un attālinātai monitorēšanai, 

samazinot ūdens zudumus novada ūdenssaimniecībās; 

 Sakārtot ēku apsaimniekošanas procesu, atbilstoši likumdošanai un tarificēt 

dzīvokļu īres maksas, atbilstoši dzīvokļu labiekārtotības pakāpei. 

 Mainīt šķeldas iepirkuma nosacījumus un turpmāk iepirkt šķeldu pēc saražotā 

siltuma daudzuma Mwh. 

  Rīcības plāna izstrāde 2015.gadam, norādot konkrētus pasākumus 2015.gadam, lai 

sasniegtu iepriekšminētos uzdevumus. 

 

Sabiedrības attīstības riski 

 

Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pakalpojumu pircēju un pasūtītāju parādi, 

kuri denominēti euro, kā arī pieprasījuma noguldījumi pazīstamās Latvijas kredītiestādēs, kuri 

galvenokārt denominēti euro. Finanšu saistību lielāko daļu veido parādi piegādātājiem par 

precēm, pakalpojumiem, kuri denominēti euro. 

 Lielākie riski esošās ekonomiskās situācijas apstākļos Sabiedrības 2015.gada 

saimnieciskajā darbībā:  

 pieprasījuma samazināšanās pēc Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem; 
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 pakalpojumu pircēju maksātspējas pasliktināšanās, kas varētu apgrūtināt Sabiedrību 

kārtot savas parādsaistības.  

 

Informācija par svarīgiem notikumiem pēc pārskata gada beigām 

 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas 

datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic 

korekcijas. 

2014.gadā sabiedrība ir veikusi visu pamatlīdzekļu inventarizāciju pamatkapitāla 

pietiekamības vērtējumam, sakarā ar pievienošanos sabiedrībai „Alojas Novada 

Saimniekserviss”. 

Ar Alojas novada domes 2014.gada marta sēdes lēmumu sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību „Alojas Komunālais dienests” tiek veikta apvienošana ar SIA „Alojas Novada 

Saimniekserviss”, kuru paredzēts pabeigt 2015.gada aprīlī. 

Sabiedrības peļņa pārskata gadā 

 

Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 49 068, kurus paredzēts 

segt no nākamo gadu peļņas. 

 

 Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 

 
 

 

Nodokļa veids 

 

Atlikums 

31.12.2013 

EUR 

 

Aprēķināts 

2014. gadā 

EUR 

Aprēķināta 

nokavējuma 

nauda 

EUR 

 

Samaksāts  

2014. gadā 

EUR 

 

Atlikums 

31.12.2014 

EUR 

Pievienotās 

vērtības 

nodoklis 

1 072 19 269 10 19 037            1 314 

Sociālās 

nodrošināšanas 

iemaksas 

2 790 31 012 0 31 200 2 602 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

39 11 749 30 11 729 89 

Uzņēmējdarbīb

as riska nodeva 
8 94 0 94 8 

Dabas resursu 

nodoklis 
178 782 0 724 236 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

0 107 0 0 107 

Korekcija 1 0 0 0 0 

Kopā:          4 088 63 013 40 62 784 4 356 

Tai skaitā: 31.12.2013    31.12.2014 

Nodokļu parāds        4 088    4 356 
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  Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 
 
 31.12.2014 31.12.2013 

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā 22 23 

 

  Personāla izmaksas 

 

Izmaksu veids 31.12.2014 

EUR 

31.12.2013 

EUR 

Atlīdzība par darbu 93 152 101 381 

Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas 21 461 24 031 

Neizmantotie atvaļinājumi 4 331 (2 059) 

Sociālā nodokļa maksājumi neizmantotiem atvaļinājumiem 940 ( 500) 

Riska nodeva 93 100 

Kopā 119 977 122 953 

 

FINANŠU PĀRSKATS 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014.gadu 

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 

 

Rādītāja nosaukums Piezīmes 

numurs 

2014 

EUR 

2013 

EUR 

1. Neto apgrozījums 2 231 843 226 442 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 317 801 309 936 

3. Bruto peļņa vai zaudējumi  85 958 83 494 

5. Administrācijas izmaksas 4 39 781 45 087 

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 108 298 97 775 

7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 30 243 4 976 

16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  47 684 35 782 

18. Pārējie nodokļi 7 107 108 

18.1. Atliktais nodoklis 18 1 277 785 

19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  49 068 36 675 

 

FINANŠU PĀRSKATS 

Bilance uz 2014.gada 31.decembri 

Aktīvs Piezīmes 

numurs 

31.12.2014 

EUR 

31.12.2013 

EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi    

I. Nemateriālie ieguldījumi    

2.  Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 

 0 0 

Nemateriālie ieguldījumi kopā 8 0 0 

   II. Pamatlīdzekļi    

1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie 

stādījumi 

 4 088 792 4 179 171 
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3. Iekārtas un mašīnas  308 241 330 049 

4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  39 211 57 088 

Pamatlīdzekļi kopā 9 4 436 244 4 566 308 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  4 436 244 4 566 308 

 Apgrozāmie līdzekļi    

I. Krājumi    

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  2 754 2 256 

2. Nepabeigtie ražojumi   936 655 

                                                                                      

Krājumi kopā 

10 3 690 2 911 

III. Debitori    

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 11 50 006 47 786 

2. Citi debitori 12 36 60 

3. Nākamo periodu izmaksas        13 167 112 

Debitori kopā  50 209 47 958 

  V.  Nauda 14 346 229 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  54 245 51 098 

Aktīvu kopsumma  4 490 489 4 617 406 

 

FINANŠU PĀRSKATS 
Bilance uz 2014.gada 31.decembri 

 
Pasīvs  Piezīmes 

numurs 

31.12.2014 

EUR 

31.12.2013 

EUR 

1. Pašu kapitāls    

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 1 046 883 1 046 883 

   2. Nesadalītā peļņa:    

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   ( 110 107) ( 73 432) 

b) pārskata gada nesadalītā peļņa   ( 49 068) ( 36 675) 

Pašu kapitāls kopā  887 708 936 776 

2. Uzkrājumi    

3. Citi uzkrājumi        16 15 895 10 624 

                                                                             Uzkrājumi 

kopā 

 15 895 10 624 

3. Kreditori    

I. Ilgtermiņa kreditori    

1. Nākamo periodu ieņēmumi 17 3 435 860 3 473 161 

   2. Atliktā nodokļa saistības        18          5 415 4 138 

Ilgtermiņa kreditori kopā  3 441 275 3 477 299 

II. īstermiņa kreditori    

1. Saņemtie avansa maksājumi 19 0 77 272 

2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 20 16 691 8 435 

3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 21 4 356 4 088 

4. Pārējie kreditori 22 140 0 

5. Nākamo periodu ieņēmumi 23 119 252 97 842 

6. Uzkrātās saistības 24        5 172 5 070 

Īstermiņa kreditori kopā  145 611 192 707 

Kreditori kopā  3 586 886 3 670 006 

Pasīvu kopsumma  4 490 489 4 617 406 
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FINANŠU PĀRSKATS 
Naudas plūsmas pārskats par 2014.gadu 

(pēc tiešās metodes) 

 
 Piezīmes 

numurs 

2014 

EUR 

2013 

EUR 

I. Pamatdarbības naudas plūsma    

1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu 

sniegšanas 

 268 784 254 301 

2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 

pamatdarbības izdevumiem 

 ( 266 918) ( 262 838) 

3. Pārējās sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi   0 115 

3. Pārējās sabiedrības pamatdarbības izdevumi  (865) (635) 

4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma  1 001 ( 9 057) 

9. Pamatdarbības neto naudas plūsma  1 001 ( 9 057) 

    

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  ( 884) ( 291) 

9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  ( 884) ( 291) 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma    

7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  0 0 

    

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts  0 0 

V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai 

samazinājums 

 117 (9 348) 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 

sākumā 

 229 9 577 

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 

beigās 

14 346 229 

  

4.3. SIA „Alojas novada Saimniekserviss” 

 
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Alojas novada Saimniekserviss”’ tika reģistrēta 

2014.gada 11.martā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas Nr. 44103091517.  

              Sabiedrības pamatdarbības veids ir dzeramā ūdens piegāde, notekūdeņu attīrīšana, 

siltumenerģijas ražošana, ielu un trotuāru uzkopšana, kapu apsaimniekošana, dzīvojamo māju 

apsaimniekošana un citi pakalpojumi. 

SIA „ Alojas novada Saimniekserviss” savu darbību veic saskaņā: 

 ar 2014.gada 29.janvāra Alojas Novada Domes lēmumu par pašvaldības 

kapitālsabiedrības SIA „Alojas Novada Domes Saimniekserviss” dibināšanu; 

 ar 2014.gada 26.marta Alojas Novada Domes lēmumu par Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Alojas Novada Saimniekserviss” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Alojas Komunālais Dienests” apvienošanu. 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Alojas novada Saimniekserviss”’ darbība ir 

balstījusies uz iepriekšminētajiem lēmumiem, un pamatmērķis ir bijis uzņēmumu apvienošana. 

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls 2014.gada 31.decembrī EUR 6 

000, Sabiedrības pamatkapitāls sadalās 6 000 kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas 

nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). Visas sabiedrības kapitāla daļas pieder Alojas novada 

domei.  

 

Pārskata gada svarīgākie uzdevumi  

Atbilstoši sabiedrības izvirzītajiem mērķiem: 

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alojas novada Saimniekserviss” dibināšana; 

 Pievienojamo sabiedrību un pakalpojumu sniegšanas vietu pamatlīdzekļu 

novērtēšana; 

 Juridiskās dokumentācijas, līgumu, darbības stratēģijas izstrāde un mērķu prioritāšu 

noteikšana; 

 Reorganizācijas procesa virzīšana un termiņu kontrole; 

 Efektīva Sabiedrības resursu izmantošana.  

Saimnieciskā darbība veikta tikai apvienošanās mērķa sasniegšanai un pamatdarbības 

pakalpojumi nav sniegti. 

 

Pasākumi sabiedrības attīstībai 

 

Attīstības plāns  

           2015.gadā Sabiedrības vadība par galveno uzdevumu izvirza novada ūdenssaimniecības 

apvienošanu vienā uzņēmumā, ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros piesaistīt jaunus 

klientus, palielinot pieslēgumu skaitu; skaidri definēt ūdenssaimniecības lietošanas, izbūves un 

ekspluatācijas noteikumus, izstrādājot saistošos noteikumus Alojas novada ūdenssaimniecībai, 

aprīkot ūdens ieguves un attīrīšanas iekārtu mēriekārtas ar attālinātu nolasīšanas sistēmu, 

novēršot neparedzētu ūdens patēriņa palielināšanos un dodot iespēju laikus reaģēt uz avārijas 

situācijām, novēršot zaudējumu rašanos.  

Optimizēt uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas sabiedrības pamatdarbības nozarēs. 

Palielināt iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu, pārrēķināt un iesniegt apstiprināšanai 

jaunus, izmaksām atbilstošus esošo pakalpojumu tarifus. Finansiālo iespēju robežās paredzēts 

atjaunot materiāli tehnisko bāzi un paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, profesionālās iemaņas 

un darba prasmes. Paaugstināt darba drošības prasību ievērošanu, atbilstoši likumdošanai.  
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Debitoru maksātspējas pasliktināšanās rezultātā turpināt parādu nomaksas līgumu 

slēgšanu, radot stabilu naudas plūsmu, ļaujot klientiem pakāpeniski norēķināties par 

nenomaksātajiem pakalpojumiem un samazināt šaubīgo debitoru parādus. Aktīvi sekot debitoru 

parādu un sabiedrības darbības izmaksu izmaiņām. 

 

Ieguvumi no uzņēmumu apvienošanas 

 

 Konsolidēta struktūra atvieglos pakalpojumu pārvaldību un to uzraudzību; 

 Samazinās komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde) sniegšanas 

administratīvās izmaksas; 

 Tiek nodrošināta optimāla komunālās saimniecības darbinieku noslodze atbilstoši 

kvalifikācijai.  

 

Sasniedzamie mērķi 

 

 Panākt pilnīgu finansiālu patstāvību, nodrošinot naudas plūsmu, kas nerada 

nepieciešamību pašvaldībai iejaukties uzņēmuma darbībā dotāciju veidā, kas izpaustos kā 

pamatkapitāla palielināšana. 

 Izveidot tehnisko bāzi, lai tehniskā atbalsta (avāriju novēršana un tamlīdzīgi pasākumi) 

reakcijas laiks būtu pēc iespējas īsāks, tādējādi maksimāli nodrošinot pakalpojumu pieejamības 

nepārtrauktību; 

Izveidot visa novada stingri nodalītas ūdenssaimniecības izmaksas un ieņēmumus no 

pārējo pakalpojumu sniegšanas izmaksām un ieņēmumiem, lai precīzi būtu iespējams veikt 

tarifu aprēķinu. 

 

Ieguldījumi 

 

Sabiedrība pārskata gadā nav veikusi ieguldījumus. 

 

 

Sabiedrības attīstība 2015.gadā  

 

Ar Alojas novada domes 2014.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr.108protokols Nr.5 12# 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ Alojas Komunālais dienests” tiek veikta apvienošana ar 

SIA „ Alojas novada Saimniekserviss,” kuru paredzēts pabeigt 2015.gada aprīlī. 

 

Svarīgākās prioritātes 2015.gadā, atbilstoši Sabiedrības Attīstības plānam: 

 Kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nodrošināšana, produktu klāsta paplašināšana un 

kvalitātes paaugstināšana; 
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 Efektīva Sabiedrības resursu izmantošana, apvienojot Alojas un Staiceles pilsētu un 

Ungurpils, Braslavas, Brīvzemnieku, Ozolmuižas, Puikules stacijas 

ūdenssaimniecības; 

 Finansiālo iespēju robežās atjaunot materiāli tehnisko bāzi pakalpojumu sniegšanai 

iedzīvotājiem, ūdenssaimniecības skaitītāju nomaiņai un attālinātai monitorēšanai, 

samazinot ūdens zudumus novada ūdenssaimniecībās; 

 Sakārtot ēku apsaimniekošanas procesu, atbilstoši likumdošanai un tarificēt 

dzīvokļu īres maksas, atbilstoši dzīvokļu labiekārtotības pakāpei. 

 Mainīt šķeldas iepirkuma nosacījumus un turpmāk iepirkt šķeldu pēc saražotā 

siltuma daudzuma Mwh. 

 

Sabiedrības attīstības riski 

Lielākie riski pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos Sabiedrības 2015.gada 

saimnieciskajā darbībā:  

 pieprasījuma samazināšanās pēc Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem; 

 pakalpojumu pircēju maksātspējas pasliktināšanās, kas varētu apgrūtināt Sabiedrību 

kārtot savas parādsaistības. 

 

Informācija par svarīgiem notikumiem pēc pārskata gada beigām 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas 

datumam, nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic 

korekcijas. 

Ar Alojas novada domes 2014.gada 26.marta sēdes sēdes lēmumu Nr.108 protokols 

Nr.5 12# sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alojas Komunālais dienests” tiek veikta 

apvienošana ar SIA „Alojas novada Saimniekserviss,” kuru paredzēts pabeigt 2015.gada aprīlī. 

 

Sabiedrības peļņa pārskata gadā 

Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 5 768, kurus paredzēts segt 

no nākamo gadu peļņas. 
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5. Pašvaldību funkciju nodrošināšana 
 

5.1. Izglītība, kultūra un sports 
 

2014.gada 1.jūlijā ar Alojas novada domes lēmumu Nr.276 (26.06.2014.) tika izveidota 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, kura darbojas, pamatojoties uz “Alojas novada pašvaldības 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikumu”. Nodaļā strādā nodaļas vadītājs, izglītības 

darba speciālists, sporta darba organizators, kura pakļautībā ir sporta metodiķi Braslavas, 

Brīvzemnieku un Staiceles pilsētas un pagastu pārvaldēs.  

Ar Alojas novada domes 2014.gada 26.februāra lēmumu Nr.88 (protokols Nr.3 40#) 

tika reorganizēta Puikules pamatskola, to pievienojot Alojas Ausekļa vidusskolai. 2014.gadā 

tiks likvidēts Staiceles lībiešu interešu izglītības centrs “Krustpunkti” (26.02.2014 lēmums 

Nr.89 (protokols Nr.3 41 #)). Gada nogalē Puikules bijušās pamatskolas telpās tika atklāts 

Puikules kopienas centrs “Puikules muiža”. 

 

5.1.1. Izglītība 

 
Licencētas pirmsskolas izglītības programmas apguvi nodrošina: 

 Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis” (turpmāk – PII „Auseklītis”) 

ar struktūrvienību Vilzēnos;  

 Ozolmuižas pamatskola; 

 Staiceles vidusskola; 

 Alojas Ausekļa vidusskola (turpmāk - AAV); 

 līdz 2014.gada 31.augustam Puikules pamatskola. 

 

N.p.k. Izglītības iestāde Izglītojamo 

skaits 

1. PII “Auseklītis” un struktūrvienība 

Vizlēnos 

101 

2. AAV pirmsskolas izglītības grupas 

Puikulē 

19 

3. Staiceles vidusskola 51 

4. Ozolmuižas pamatskola 18 

KOPĀ: 189 

Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības programmā Alojas novadā 2014.gadā 

 

Kopējais pirmsskolas grupu audzēkņu skaits 2014.gadā, salīdzinājumā ar 2013.gadu, ir 

krities par 7,5%. PII „Auseklītī” un Ozolmuižas pamatskolā pirmsskolas grupu audzēkņu skaita 

izmaiņas nav būtiskas. Mainīgs audzēkņu skaits ir AAV pirmsskolas grupās, kuras līdz 

2014.gada 31. augustam bija pie Puikules pamatskolas. 
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2014.gadā 5 - 6 gadīgo audzēkņu skaits ir samazinājies. Tas skaidrojams ar to, ka 

2009.gadā novadā dzimušo bērnu ir par 43% mazāk nekā 2008.gadā. 

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā novada izglītības iestādēs ir iesaistīti 28 

pedagogi. 

Sakarā ar to, ka PII “Auseklītis” struktūrvienības telpas Vilzēnos tika renovētas, 

2014./2015.mācību gadu struktūrvienības grupiņas pirmskolas izglītības programmu realizēja 

Brīvzemnieku pagasta Puikules muižas ēkā, kur grupiņu izvietošanas vajadzībām tika 

pielāgotas un nodotas lietošanā bijušās Puikules pamatskolas telpas. 

Alojas novada izglītības iestādes piedāvā apgūt vispārējās pamatizglītības programmu, 

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, pedagoģiskās 

korekcijas programmu, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un 

vispārējās vidējās izglītības profesionāla virziena orientētu programmu. 

 

 AAV Staiceles 

vidusskola 

Ozolmuižas 

pamatskola 

Pamatizglītības programma X X X 

Pamatizglītības pedagoģiskās 

korekcijas programma 

X  X 

Speciālā pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

X X X 

Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma 

X   

Vispārējās vidējās izglītības 

profesionāli orientēta virziena 

programma 

 X  

Realizētās izglītības programmas Alojas novada izglītības iestādē 2014.gadā 

Skolēnu skaits Alojas novada izglītības iestādēs 2014.gadā 

N.p.k. Izglītības iestāde Izglītojamo 

skaits 

pamatskolā 

Izglītojamo 

skaits 

vidusskolā 

1. Alojas Ausekļa vidusskola 210 10 

2. Staiceles vidusskola 148 34 

3. Ozolmuižas pamatskola 52  

KOPĀ: 410 44 

Alojas novada izglītojamo skaits izglītības iestādēs 2014.gadā 

Trešā daļa jeb 33% no vispārējās izglītības pedagogiem pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas procesā ir ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi, bet 9% pedagogu – 

4.kvalitātes pakāpi. 
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Vispārējās izglītības pedagogu skaits, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpes 

 

Procentuāli visvairāk no konkrētās izglītības iestādes pedagogu skaita ar 3. un 

4.kvalitātes pakāpi ir pedagogi Staiceles vidusskolā (60%), AAV – 35,5%, Ozolmuižas 

pamatskolā – 31,5%. 

Analizējot datus, var secināt, ka novada izglītības iestādes kopumā ir nodrošinātas ar 

augstas kvalitātes pedagogiem. 

VMD pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai 

pašvaldībai tiek piešķirta 2 reizes gadā – janvārī un septembrī, atbilstoši 2009.gada 

22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.” 

 

Izglītības iestāde Finansējuma 

avots 

2014.gads, 

EUR 

AAV VMD 244380 

Pašvaldība 2292 

Ozolmuižas 

pamatskola 

VMD 73352 

Pašvaldība. 17565 

Puikules 

pamatskola 

VMD 26576 

Pašvaldība 6894 

Staiceles 

vidusskola 

VMD 208536 

Pašvaldība  10827 

Finansējums pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu atalgojumam pa 

iestādēm 

 

Pedagogu atalgojuma procentuālais sadalījums atkarībā no finansēšanas avota: 94 - 96% 

ir valsts mērķdotācija, 4 - 6% pašvaldības finansējums. 

Pedagogu skaits, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpes
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Būtiski fakti, kas ietekmē finansējuma apjomu salīdzinājumā ar 2013.gadu: 

 2014.gada 1.septembrī mainījās pedagogu algas likme no 398,40 EUR uz 420 EUR; 

 No 2014.gada 1.septembra tiek noteikta piemaksa pedagogiem, kuri kvalitātes pakāpi 

ieguvuši pēc ESF projekta beigām. 

 

Alojas novadā darbojās trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes: 

 Alojas mūzikas un mākslas skola (turpmāk AMMS); 

 Staiceles mūzikas un mākslas skola (turpmāk SMMS); 

 Vidzemes Jaunatnes futbola centrs “Staicele” (turpmāk VJFC “Staicele”). 

 

Abas mūzikas un mākslas skolas piedāvā profesionālās ievirzes programmas mūzikā un vizuāli 

plastiskā mākslā. 

Programma AMMS SMMS 

Vizuāli plastiskā māksla X X 

Klavierspēle X X 

Kokles spēle X  

Ģitāras spēle X  

Flautas spēle X X 

Saksofona spēle X X 

Mežraga spēle X  

Trompetes spēle X X 

Trombona spēle X  

Tubas spēle X  

Eifonija spēle X  

Vijoļspēle  X 

Alta spēle  X 

Klarnetes spēle  X 

Kora klase  X 

Licencētās profesionālās ievirzes programmas mūzikā un mākslā 

 



Alojas novada dome 

38 

 

AMMS 2014./2015.mācību gadā neviens izglītojamais neapgūst mežraga, trompetes un 

trombona spēli, SMMS – trompetes, alta un klarnetes spēli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojamo skaits profesionālas ievirzes programmās  

VJFC „Staicele” realizē divas profesionālās ievirzes izglītības programmas futbolā: 

 programma, kas īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības (1. - 9.klase) 

programmai;  

 programma, kas īstenojam līdztekus vispārējai vai profesionālajai vidējai izglītības 

programmai. 

 

AMMS izglītojamo skaits ir nemainīgs, SMMS vērojama izglītojamo skaita 

samazināšanās. VJFC „Staicele” izglītojamo skaita dinamika ir ar negatīvu tendenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās 

Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes programmās
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Interešu izglītība tiek realizēta novada izglītības un kultūras iestādēs.   

Iestāde Pulciņu (kolektīvu) 

skaits 

Alojas Ausekļa vidusskola 12 

Alojas mūzikas un mākslas skola 5 

Staiceles vidusskola 5 

Staiceles mūzikas un mākslas skola 6 

Ozolmuižas pamatskola 9 

Alojas kultūras nams 5 

Staiceles kultūras nams 5 

Vilzēnu tautas nams 4 

Puikules tautas nams 1 

Pulciņu (kolektīvu) skaits novada izglītības un kultūras iestādēs 

Izglītības iestādēs darbojas salīdzinoši daudz mūzikas, vizuālās mākslas un sporta 

pulciņu. Analizējot visu pulciņu (kolektīvu) sadalījumu pa jomām, kopējās tendences ir 

līdzīgas, procentuāli vairāk ir mūzikas un dejas programmas. Tas skaidrojams ar kultūras 

iestāžu darba specifiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulciņu (kolektīvu) sadalījums pa jomām  

 

Alojas novada domes Dienas centrs 

 

Alojas dienas centrs šajā gadā turpināja sadarbību ar Limbažu jauniešu centru. Dienas 

centra bērni un jaunieši 17. un 18.jūlijā piedalījās Bērnu un jauniešu iekšējo resursu 

stiprināšanas programmas aktivitātēs, bet 30.augustā Radošuma un labdarības festivālā 

“Pulsārs”, kurā tika vākti līdzekļi Alojas dzīvnieku patversmei. 5. oktobrī Limbažos 

apmeklējām Tehniskās jaunrades dienu darbnīcas un Pasaules čempionātu trases 

Pulciņu (kolektīvu) sadalījums pa jomām;%

citas 

aktivitātes

11%

teātra māksla

9%

sports

13%

vides izglītība

4%

tehniskā 

jaunrade

2%
vizuālā māksla

15%

dejas

13%

mūzika

33%
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automodelismā. 19.augustā iepazināmies ar jauno Burtnieku novada multifunkcionālo jauniešu 

iniciatīvu centru un Burtnieku pagastu. 

Šogad jaunieši ierosinājuši un organizējuši vairākus interesantus pasākumus. 17.februārī 

Valentīndienas pasākums “Bučiņdiena”. 21.aprīlī orientēšanās spēle Alojas pilsētā ar 

uzdevumiem “Ķer mafiju!”. 13.augustā dienas centrā pirmo reizi tika atzīmēta Starptautiskā 

Jaunatnes diena, kurā tika organizēts pasākums “Summer Party 2014” ar dažādu subkultūru 

pārstāvju piedalīšanos. 30.decembrī “Jaunā gada sagaidīšanas ballīte” ar jautrām atrakcijām, 

diskotēku un karaoki. 19.decembrī aktīvākajiem jauniešiem un citiem dienas centra brīvprātīgā 

darba veicējiem tika organizēta pateicības pēcpusdiena, kurā tika pasniegtas pateicības un 

speciāli izgatavotas nozīmītes. 

2014.gadā Alojas dienas centrs turpināja attīstīt biedrības “Alojas radošais klubs 

“Liepale” iniciatīvu izveidot un labiekārtot “Alojas NVO iniciatīvas parku” Alojā, Rīgas ielā 

1a. Piedaloties LPS projektā “Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā”, 

dienas centrs un vairākas nevalstiskās organizācijas īstenoja aktivitātes 400,00 EUR vērtībā: 

 papildināti puķu, koku un krūmu stādījumi, 

 izveidota atpūtas vieta ar 3 soliņiem un 2 atkritumu urnām, 

 noorganizēts dižkoku apzināšanas pārgājiens un akcija “Atrodi dižkoku Alojā!”, 

 izveidots Alojas dižkoku saraksts un izstāde “Dižkoki, neparasti koki, alejas un 

parki Alojā”. 

 

5.1.2. Kultūras un tautas nami 

Alojas novada kultūras dzīvi organizē divi kultūras nami: 

 Alojas kultūras nams (Alojas pilsētas un pagasta teritorija); 

 Staiceles pilsētas kultūras nams (Staiceles pilsēta un pagasta teritorija). 

 

Un divi tautas nami: 

 Puikules tautas nams (Brīvzemnieku pagasta teritorija); 

 Vilzēnu tautas nams (Braslavas pagasta teritorija). 

Alojas novada tautas/kultūras namos kopā darbojās 31 pašdarbības kolektīvs. 

Kultūras 

iestāde 

Deju kolektīvi Dziedošie, muzikālie 

kolektīvi 

Citi Kopā 

Alojas 

kultūras nams 

6 3 1 10 

Staiceles 

pilsētas 

kultūras nams 

2 2 5 9 
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Puikules 

tautas nams 

1 2 2 5 

Vilzēnu tautas 

nams 

2 2 3 7 

Kopā: 31 

Alojas novada tautas/kultūras namu pašdarbības kolektīvu kopskaits 

 

Pavisam novada pašdarbības kolektīvos darbojās 473 Alojas novada iedzīvotāji. 

Sekojošā tabula dod ieskatu kultūras norišu daudzumā un apmeklētībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norišu un apmeklētāju skaits Alojas novada tautas/kultūras namos 2014.gadā 

 

Šajā gadā Alojas kultūras nams ir noorganizējis dažādus kultūras pasākumus: Alojas 

pilsētas 22.dzimšanas dienas koncertu “Vislabākā dāvana”, kurā piedalījās visi pilsētas 

mākslinieciskie kolektīvi; tradicionālās Lieldienu norises visu vecumu iedzīvotājiem “Lustīgās 

Lieldienas”, Alojas novada pirmsskolas vecuma vokālistu konkurss “Alojas novada Cālis 

2014”, ar vienotu koncertprogrammu “Ar dziesmu par Latviju” Alojas novada mākslinieciskie 

kolektīvi dodas koncertbraucienā uz novada kultūras un tautas namiem, Vasaras saulgriežu 

sagaidīšana un "Alojas novada pļaušanas svētki". Par neatņemamu ikgadēju pasākumu Alojas 

novada kultūras dzīvē ir kļuvis tradicionālais "Latviešu pasaules klaidoņu saiets" un "Ungurpils 

ezera svētki". Iedzīvotāju apmeklēti ir Alojas pilsētas svētki, kuri šajā gadā veltīti Alojas 565 

gadadienai. Plašā programma deva iespēju alojiešiem un pilsētas viesiem piedalīties sportiskās, 

mākslinieciskās un atpūtas aktivitātēs nedēļas garumā. Kupls dalībnieku pulks ierodas Alojā uz 

jaunrades dziesmu konkursu "Kas mēs bijām, būsim, esam", kurā kopā pulcējas Vidzemes un 

 Alojas 

kultūras 

nams 

Staiceles 

pilsētas 

kultūras nams 

Puikules 

tautas nams 

Vilzēnu 

tautas nams 

Kopā 

novadā 

Norišu skaits 

pavisam 
123 37 39 51 250 

Maksas norišu 

skaits pavisam 
14 4 6 15 39 

Bezmaksas 

norišu skaits 

pavisam 

109 33 33 36 210 

Norišu 

apmeklētāju 

skaits 

8735 2835 2479 3209 17258 

Maksas norišu 

apmeklētāju 

skaits 

606 385 476 1778 3245 

Bezmaksas 

norišu 

apmeklētāju 

skaits 

8129 2450 2003 1431 14013 
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Rīgas mūzikas skolu kori un koncertā izpilda konkursam iesniegtos vienaudžu jaundarbus 

bērnu korim. Plašs ir svinamo un atceres dienu piedāvājums. 

Staiceles kultūras namā šajā gadā darbu uzsāk jauna kultūras nama vadītāja Aira 

Lapkovska. Kultūras nams piedāvā apmeklēt plašu atzīmējamo dienu klāstu: Jaunais gads, 

Sieviešu diena, Senjoru diena, Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, Lāčplēša diena, LR 

proklamēšanas gadadiena u.c. Piedalīties latviešu tautas tradicionālo svētku svinēšanā - 

Lieldienas, Ziemassvētki, Mārtiņdiena u.c. Daudz interesantu pasākumu tiek rīkoti, 

sadarbojoties ar Staiceles lībiešu muzeju “Pivālind” un Tūrisma un informācijas centru. Kopā 

noorganizēti: Stārķu sagaidīšanas svētki, Muzeja nakts, Izglītībai Staicelē - 110, Staiceles 

Vimba 2014, Svētā putna "Pivālind" svētki. 

Puikules tautas nams turpina darbu pie saviem tradicionālajiem pasākumiem, tādiem kā: 

koncerts " Dziesma Tev un Man" šajā gadā nosvinēja 20 gadu jubileju, pasākumu kuplināja 

viesi no Limbažiem, Rīgas un Matīšiem. Pašdarbnieku koncerts “Mēs tikāmies martā”, Muzeju 

nakts laikā apmeklētājiem tika dota iespēja iepazīties ar Puikules muižu apskatot to ne tikai 

gaišā dienas laikā, bet arī pusnaktī dodoties uz muižas bēniņiem. Šī sezona kļuva par pēdējo 

ilggadīgam un labus sasniegumus guvušam Puikules tautas nama kolektīvam sieviešu 

vokālajam ansamblim “Kolorīts”. 

Vizēnu tautas nama dramatiskais kolektīvs martā saviem skatītājiem izrāda pirmizrādi 

A. Niedzviedzis „Dūdene zin”. Lielu atsaucību Alojas novada jauniešu vidū ir ieguvis 

pasākums “Popiela”.  

 

Pašdarbības kolektīvu sasniegumi 

 

Staiceles kultūras nama vokālais ansamblis "Vēlreiz" Limbažu apriņķa vokālo, vokāli 

instrumentālo, tautas mūzikas instrumentu, koklētāju ansambļu un kapellu skatē ieguva I 

pakāpi - 40 punkti.  

Brīvzemnieku pagasta Puikules tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ozoli" 

Limbažu deju apriņķa skatē ieguva 2. pakāpi; Sieviešu vokālais ansamblis "Savam priekam" 

piedalījās Limbažu apriņķa vokālo ansambļu skatē, drāmas kopa devās uz Limbažu apriņķa 

amatierteātru skati.  

Vilzēnu tautas nama pašdarbnieki savu varēšanu ir pierādījuši Latvijas izglītības iestāžu 

vokāli - instrumentālo ansambļu un instrumentālo ansambļu festivālā – konkursā, kurā ritma 

grupa “Radiridirī” ar 43 punktiem ieguva pirmās pakāpes diplomu, bet sieviešu vokālais 

ansamblis "Heihēra" Limbažu aprinķa vokālo, vokāli instrumentālo, tautas mūzikas 
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instrumentu, koklētāju ansambļu un kapellu skatē ieguva 41,6 punktus, ierindojot sevi pie I 

pakāpes ieguvējiem. 

Alojas kultūras nama rezultāti Limbažu apriņķa skatēs 2014.gadā: 13.aprīlī deju 

kolektīvs “Resgalīši” – I pakāpe (41,2 punkti); 13.aprīlī deju kolektīvs „Resgaļi”– I pakāpe (42 

punkti); 31.martā deju kolektīvs „Sānsolis” – I pakāpe (43,11 punkti); 13.aprīlī jauktais koris 

„Ale” – II pakāpe (37,44 punkti). 

 

5.1.3. Bibliotēkas 

 

Alojas novada teritorijā darbojās 6 bibliotēkas:  

 Alojas pilsētas bibliotēka; 

 Alojas pagasta Ungurpils bibliotēka; 

 Staiceles pilsētas bibliotēka; 

 Braslavas pagasta bibliotēka; 

 Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka; 

 Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka. 

 

Bibliotēku lietojums skaitļos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasītāju skaits Alojas novada bibliotēkās 2014.gadā 
 

Salīdzinājumā ar 2013. gadu, kad kopējais reģistrēto lietotāju skaits bija 1704, 

bibliotēku lietotāju skaits ir pieaudzis. Ikdienā bibliotēkas pilda ne tikai grāmatu izsniegšanas 

un apstrādes funkciju, bet ir kļuvušas iedzīvotājiem par lielu atbalstu e-vides informācijas 

lietošanā. 

 Apmeklējumu 

kopskaits 

Bērni un 

jaunieši līdz 

18 gadiem 

Pieaugušie Virtuālais 

apmeklējums 

Alojas pilsētas bibliotēka 15251 6650 5360 3241 

Staiceles pilsētas bibliotēka 21070 6004 14960 106 

Alojas pagasta Ungurpils 

bibliotēka 

2429 890 1539 - 

 Lasītāju 

kopskaits 

Bērni un 

jaunieši līdz 

18 gadiem 

Pārējie 

Alojas pilsētas bibliotēka 692 203 489 

Staiceles pilsētas bibliotēka 453 169 284 

Alojas pagasta Ungurpils bibliotēka 172 24 148 

Braslavas pagasta bibliotēka 130 15 115 

Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka 192 45 147 

Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka 180 19 161 

Kopā: 1819 475 1344 
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Braslavas pagasta bibliotēka 3885 529 3356 - 

Braslavas pagasta Vilzēnu 

bibliotēka 

3892 1623  2269 - 

Brīvzemnieku pagasta 

Puikules bibliotēka 

3501 1136  2365 - 

Kopā: 50028 16832 29849 3347 

Apmeklējumu skaits Alojas novada bibliotēkās 2014.gadā 

 

Proporcionāli lietotāju un apmeklējumu skaitam pieaudzis arī izsniegumu skaits. 

 

 Izsniegumu 

kopskaits 

Grāmatas Seriālizdevumi 

Alojas pilsētas bibliotēka 17046 10905 6141 

Staiceles pilsētas bibliotēka 18847 7482 11365 

Alojas pagasta Ungurpils bibliotēka 5082  4021 1061 

Braslavas pagasta bibliotēka 4350 458 3892 

Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka 7821 5632 2189 

Brīvzemnieku pagasta Puikules 

bibliotēka 

4509 1916 2593 

Kopā: 57655 30414 27241 
 

Izsniegumu skaits Alojas novada bibliotēkās 2014.gadā 

 

Savā darbībā bibliotēkas apmeklētājiem rīko dažāda veida informatīvas un 

kultūrvēsturiskas aktivitātes. Tādā veidā dodot iedzīvotājiem iespēju klātienē iepazīties gan ar 

sabiedrībā populāriem un zināmiem cilvēkiem, gan saņemot daudz interesantas informācijas 

piedaloties bibliotēku rīkotajos pasākumos. 

 Izstādes Tematiskie 

pasākumi 

Projektu 

izstrāde 

Alojas pilsētas bibliotēka 75 44 3 

Staiceles pilsētas bibliotēka 35 31 4 

Alojas pagasta Ungurpils bibliotēka 17 1 2 

Braslavas pagasta bibliotēka 14 6 - 

Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka 11 4 - 

Brīvzemnieku pagasta Puikules 

bibliotēka 

6 15 - 

Kopā: 158 101 9 

Pasākumi un izstādes Alojas novada bibliotēkās 2014.gadā 

 

Projektu darbība 

 

Alojas pilsētas bibliotēkā tika realizēts projekts “Alojas pilsētas bibliotēkas vasaras 

lasītavas izveidošana” – EFLA pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” LEADER programmā. Bibliotēka 

piedāvā jaunu inovatīvu pakalpojumu – rotaļu laukumu, kas piemērots bērnu veselīgai, aktīvai 
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atpūtai un lapeni, kas paredzēta ikvienam bibliotēkas apmeklētājam atpūtai, periodikas 

lasīšanai, vai bezmaksas interneta izmantošanai. Lai rosinātu bērnos un jauniešos lasītprieku 

bibliotēka, ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstu, 

aicināja uz tikšanos autorus - Māru Zālīti, Indru Sproģi, Valdi Rūmnieku, Uldi Ausekli un Juri 

Zvirgzdiņu. 

Lai veicinātu patriotiskās tēmas iedzīvināšanu bibliotēku pakalpojumos, 2014.gadā 

Limbažu Galvenā bibliotēka organizēja konkursu novadu publiskajām bibliotēkām “Uz tevi, 

Latvija, iet visas mūsu domas” /Z.Lazda/. Tā mērķis – iedzīvināt patriotisma tradīcijas savā 

novadā, pilsētā, pagastā; atrast un izcelt īpašās sava pagasta/pilsētas kultūras ceļa zīmes, ejot uz 

Latvijas simtgadi. Nominācijā “Es spodrinu Latvijas vārdu” - 1. vietu ieguva Staiceles pilsētas 

bibliotēka (vadītāja Anita Strokša), bet nominācijā “Ko varu vēl tev, tēvzeme, par sirdi vairāk 

dot?” /Andrejs Eglītis/ 2. vieta Alojas pilsētas bibliotēkai (vadītāja Sarmīte Frīdenfelde). 

Staiceles pilsētas bibliotēkā realizētie projekti: 

Kam projekts adresēts Projekta 

nosaukums 

Projekta 

vadītājs 

Vai projekts 

finansiāli atbalstīts 

Iegūtais finansējums 

Projekts iesniegts VKKF  Tikšanās cikls 

„Lata romāns – 

tautas romāns” 

Anita Strokša Atbalstīts 

EUR 360 

Latvijas Bibliotekāru 

biedrība 

Programma 

„Bērnu un 

jauniešu žūrija” 

Anita Strokša Atbalstīts 

EUR 88 

 

2014.gada nogalē visas Alojas novada publiskās bibliotēkas veiksmīgi iziet akreditāciju, 

jo viņas atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkām tika piešķirts 

vietējas nozīmes statuss ar akreditāciju uz 5 gadiem. 

 

Akreditācijas komisija savā atzinumā izteica sekojošus ierosinājumus: 

 

 Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu visās Alojas novada bibliotēkās; 

 Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma atjaunošanai visām Alojas novada 

bibliotēkām; 

 Rast iespēju veikt Alojas pilsētas bibliotēkas pagrabstāva telpu remontu; 
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 Rast iespēju turpināt atjaunot aprīkojumu, materiāli tehnisko nodrošinājumu un IT 

tehnoloģijas visām novada bibliotēkām; 

 Ierīkot velo novietni pie Braslavas pagasta bibliotēkas ēkas;  

 Aktivizēt darbu novadpētniecības jomā Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēkā; 

 Realizēt izstrādāto projektu uzņēmējdarbības atbalsta centram “SALA”, kur 

paredzētas telpas Alojas pagasta Ungurpils bibliotēkai; 

 Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēkai noteikt iedzīvotājiem draudzīgāku darba 

laiku. 

 

5.1.4. Muzeji 

 

Alojas novadā darbojās divi muzeji: 

 Alojas muzejs; 

 Staiceles lībiešu muzejs “Pivālind”. 

 

Alojas muzeja darbības pamats ir muzeja krājums, kas apkopo materiālās kultūras 

liecības par Alojas novadu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 2014.gada beigās muzeja 

krājumā ir 5862 vienības, kas ietvertas krājumā un palīgkrājumā. 2014.gadā muzeja krājums 

papildināts ar 55 vienībām, kas ir Alojas novada iedzīvotāju dāvinājums. Galvenie krājuma 

papildināšanas kritēriji ir jauniegūto priekšmetu atbilstība muzeja profilam (novadpētniecības 

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

un mākslinieciskā vērtība, kā arī iespējas nodrošināt to saglabāšanu. 

2014.gada pavasarī tika renovēta kāpņu telpas siena, kas turpmāk tiks izmatota kā 

izstāžu siena. Turpinās darbs pie krājuma telpas sakārtošanas. Muzeja inventāru papildināja 

metāla skapis, kurā glabājas krājuma dokumenti un fotogrāfijas, faleristikas un numismātikas 

kolekcijas, kā arī jauns dators. Uzsākts darbs pie krājuma priekšmetu klasifikācijas. Turpinās 

krājuma priekšmetu kārtošana atbilstoši glabāšanas prasībām. Tematiski sakārtota zinātniskā 

informācija. Radītas trīs jaunas muzejpedagoģiskās nodarbības. Kā papildinājums Lieldienu 

izstādei radās nodarbība “Apsveikuma loma cilvēka dzīvē. Apsveikuma rakstīšana”. Alojas 

Ausekļa vidusskolas un Elctāles (Vācija) skola skolēniem tika izveidota orientēšanās spēle 

“Iepazīsti Aloju”, bet Starptautiskajai putras dienai “Putrings” izveidota nodarbība “Maizes 

ceļš”. 
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Novadītas 13 ekskursijas, noorganizēti 5 pasākumi, veiktas 6 publikācijas, sniegtas 19 

konsultācijas. 2014.gadā muzeju apmeklēja un muzeja organizētajās aktivitātēs iesaistījās 591 

cilvēks. Tas ir par 341 cilvēku vairāk nekā 2013.gadā. 

Kopējais Staiceles lībiešu muzeja “Pivālind” krājuma vienību skaits 1780, tai skaitā 

pamatkrājumu vienību skaits ir 958. Kopējais jauniegūto vienību skaits ir 102. 2014.gadā 

eksponēto pamatkrājuma vienību skaits sastāda 306 vienības.  

Staiceles lībiešu muzejs “Pivālind” jau 2013.gadā aizsāka sadarbības projektu ar radošo 

sieviešu klubu “Stazele” un Tautas lietišķās mākslas studiju “Staicele”, kopīgi darbojoties 

projektā “Lielie lakati Vidzemē”. Šos lakatus rūpīgi izpētījām, krāsojām dziju, audām lakatu 

kopijas, tā rezultāta tapa skaista izstāde muzeja krogus telpā, kurā visas vasaras garumā ikviens 

varēja skatīt senos staiceliešu austos lakatus, lakatus, kuri austi no dzijas, kas krāsota ar dabas 

materiāliem (arī dzijas krāsošanas nodarbības notika muzejā), kā arī TLMS “Staicele” un RSK 

“Stazele” austos lakatus, kas tapuši gada garumā. Šo izstādi atklājām Muzeju naktī. 

Gadskārtējā Starptautiskā muzeju nakts, kas šogad norisinājās 17.maijā un kuras moto 

bija “Sarkanā krāsa – dzintars”. Šī diena sakrita arī ar Staiceles vidusskolas rīkoto pasākumu 

“Izglītībai Staicelē – 110”, tāpēc Muzeju nakti apmeklēja ievērojams daudzums bijušo un esošo 

staiceliešu. Šai naktī kopīgi tika meklēti dzintara graudi notikumos, kas veidojuši Staiceles 

vēsturi, svinīgi noslēdzam projektu “Lielie lakati Vidzemē”. 

Kā trešo, bet visspilgtāko notikumu varētu atzīmēt muzeja projektu “Ekspozīcijas “Šis 

brīnišķīgais ceļš uz tēva mājām” modernizācija”. Šo projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla 

fonds, piešķirot Staiceles lībiešu muzejam “Pivālind” 7000 EUR finansējumu projekta 

realizācijai. Projekta ietvaros ir iegādāts daudzfunkcionālais skārienjūtīgais monitors ar 

iebūvētu datoru, kurā ikviens muzeja apmeklētājs var izpētīt digitālo karti, apskatīt un izlasīt 

katru lauku mājas vēstures mapīti, kā arī apskatīt fotogrāfijas vai noskatīties filmu par lauku 

sētām Staiceles apkārtnē. Vēl tika iegādāti izstāžu stendi, kurus rotā gan Staiceles vēsturiskās 

kartes, gan foto stāsts no Staiceles lauku sētu vēstures. 

Muzejs aktīvi iesaistās pilsētas rīkotajos kultūras pasākumos: Staiceles pilsētas - svētā 

putna "Pivālind" svētki, Mārtiņdienas Bazārs, "1991.gada barikāžu laiku atceroties", u.c. 

Muzejs ir sagatavojis 8 izstādes un 4 pastāvīgās ekspozīcijas, tādas kā: Ziemassvētku 

apsveikuma kartiņu izstāde "Sūtu Tev...", "Staiceles māls laikmetu griežos", "Mana ģimene un 

daba", u.c. 

2014.gadā Staiceles muzeju apmeklējuši: 3553, individuālie - 1359, apmeklētāji grupās 

– 1582, skolēni grupās – 369, ārzemnieki grupās – 688, pārējie grupās – 525, pārējie – 612. 

Muzejā realizētas 83 izglītojošās aktivitātes. 
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5.1.5. Sports 

 

2014.gadā Alojas novadā notikušas dažādu sporta veidu sacensības: Alojas novada 

izglītības iestāžu sacensības „Draugos ar basketbolu”, Alojas novada čempionāts basketbolā 

sievietēm un vīriešiem, Alojas novada čempionāts volejbolā, Baltijas čempionāts galda tenisā, 

Latvijas komandu čempionāts galda tenisā, Alojas novada čempionāts galda tenisā gan 

skolēniem, gan pieaugušajiem, Alojas novada atklātais pludmales volejbola čempionāts, Alojas 

novada atklātais zibensturnīrs futbolā u.c. 

Reizi gadā tiek organizēts pasākums visiem Alojas novada sportistiem “Alojas novada 

Sporta laureāts”, kurā tiek apbalvoti un sumināti vietējie sportisti un komandas par labiem 

sasniegumiem starptautiskā, Latvijas un vietējā mēroga sacensībās. 

Novadā aktīvi darbojas sporta biedrības un klubi: futbola klubs “Staiceles bebri”, 

basketbola klubs “Aloja”, biedrība “Tenisa klubs “Aloja””, biedrība “Motoklubs ASB”, 

Vidzemes karatē klubs, biedrība “Pirmā bērnu labdarības makšķerēšanas skola”, jātnieku sporta 

klubs “Happy Horse”, u.c. Šīs sporta organizācijas aktīvi iekļaujas novada sporta dzīves 

organizēšanā un savās aktivitātēs iesaista arī jauniešus. 

 

5.2. Sociālā aizsardzība 
 

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

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

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

2014.gadā Alojas novads ir noteicis kritērijus, lai persona tiktu atzīta par maznodrošinātu, kā 

arī maznodrošinātiem pensionāriem nodrošina pabalsta medicīnas pakalpojumu apmaksai 

izmaksu 56,91 EUR apmērā gadā. 

2014.gadā no Sociālā dienesta budžeta tika izmaksāti sekojoši sociālās palīdzības 

pabalsti : 

 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 

 Dzīvokļa pabalsts; 

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

 Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; 

 Pabalsts audžuģimenēm; 

 Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai; 

 Brīvpusdienas vispārizglītojošo un pirmsskolas iestāžu audzēkņiem. 
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Ik gadu no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek izmaksāti arī citi pašvaldības saistošajos 

noteikumos noteiktie vienreizējie pabalsti, kā, piemēram, pabalsts dzimšanas dienā (sasniedzot 

85,90 un vairāk gadu vecumu), Ziemassvētku pabalstu natūrā (paciņas) pensionāriem no 85 

gadu vecuma, bērniem no piedzimšanas brīža līdz 10 gadiem, bērniem, kuri atrodas 

ārpusģimenes aprūpē, personas, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās un ir Alojas novada administratīvajā teritorijā deklarējušas savu 

dzīvesvietu, pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā un pabalstu 50 gadu kāzu jubilejā u.c. 

pabalsti. 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem (EKK 6000.kods) 

2014.gadā sastādīja 205786,00 EUR, no tiem izdevumi sociālajai palīdzībai – 100747,00 EUR, 

izdevumi par pašvaldības pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem – 10400,00 EUR, citi atbalsta 

pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem – 94639,00 EUR.  

Zemāk attēlotajās tabulās, tiks atspoguļots gan sociālās palīdzības izmaksu 

salīdzinājums pa gadiem, gan trūcīgo personu un pabalsta saņēmēju skaita izmaiņu tendences 

sadalījumā pa gadiem. Lai pārskatā sniegtās ziņas būtu vieglāk salīdzināmas un uztveramas, 

visas tabulās norādītās iepriekšējo gadu izmaksas ir pārrēķinātas uz euro. 

 

 

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

izmaksām atbilstošās pozīcijās ir samazinājies, taču atsevišķās pozīcijās tas ir pieaudzis. Kā 
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redzams visizteiktākais pabalstu apmēra kāpums vērojams pabalsta veselības aprūpei izmaksās, 

ko var pamatot ar veselības aprūpes pakalpojumu sadārdzināšanos un cilvēku labklājības 

līmeņa palikšanu iepriekšējo gadu robežās.  

 

 

2014.gadā trūcīgo personu skaits mazliet samazinājies, taču mazliet pieaudzis to 

personu skaits, kas kaut vienu reizi pārskata gada laikā saņēmis kādu pašvaldības pabalstu. 

Pieaugums šo personu skaitam pamatojams ar to, ka arvien vairāk maznodrošināti pensionāri 

saņem pabalstu veselības aprūpei. 

Aizvadītajā gadā pieaugušas arī Sociālā dienesta administratīvās izmaksas, jo, lai 

nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem, dienestā darbu uzsāka psihologs. Tāpat 

kā iepriekšējos gados, arvien vairāk nākas saskarties ar problēmu, ka cilvēkiem nav līdzekļu, lai 

nokļūtu uz medicīnas un citām iestādēm, kā arī, izrakstoties no slimnīcas, nav iespēju nokļūt 

mājās. Tādēļ ar katru gadu pieaug degvielu izmaksu pozīcija. 

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. 
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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, 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 novada domes Sociālais dienests nodrošina arī aprūpes mājās saņemšanas 

iespēju tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt.  Pieprasījums pēc 

aprūpes mājās pakalpojuma ar katru gadu pieaug, par ko liecina noslēgto līgumu skaits - 

uz 2014. gada decembri kopā noslēgti 51 līgums par aprūpes mājās pakalpojuma 

nodrošināšanu, taču uz 2013.gada decembri noslēgti 27 līgumi un uz 2012.gada 

decembri bija noslēgti 16 līgumi par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu. 

Izlietotais finansējums aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai 2014.gadā bija 

apmēram 25 209 EUR, taču 2013. gadā aptuveni 15 318 EUR (10766 lati).  

 

5.3. Bāriņtiesas darbība 

 

Alojas novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lietvedībā atrodas 55 lietas, no tām 

2014.gadā ir ierosinātas un iekārtotas trīs jaunas lietas. Bāriņtiesā pārskata gadā notikušas 26 

sēdes, kuru laikā pieņemti 34 lēmumi. 

Pārskata gadā bāriņtiesa nav pārtraukusi bērna aizgādības tiesības nevienam no 

vecākiem, bet divās lietās lēmusi par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vienam no 

vecākiem. Šajā laikā pieņemts viens lēmumu par ārpusģimenes aprūpes aizbildņa ģimenē 

izbeigšanu pēc pilngadības sasniegšanas, divās lietās pieņemti trīs lēmumi par nepilngadīgo 

bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību, divās lietās 
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pieņemti lēmumi par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu 

neaudzina un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu. 

2014.gadā bāriņtiesa nav ievietojusi nevienu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā. Tika pieņemti trīs lēmumi par četru bērnu aprūpes izbeigšanu 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Diviem ārpusģimenes aprūpes 

institūcijā ievietotiem bērniem pārskata gadā tika nodrošināta ārpusģimenes aprūpe 

audžuģimenē un diviem bērniem tika nodibināta aizbildnība, tādejādi radot iespēju bērniem 

augt ģimeniskā vidē. Bāriņtiesa piecās lietās pieņēmusi lēmumu un devusi atļauju sešiem 

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

ASV, un divās lietās pieņēmusi trīs lēmumus par atļauju ciemoties ģimenē Latvijā.    

Vienā lietā pieņemts lēmums un sniegts atzinums par personas piemērotību aizbildņa 

pienākumu pildīšanai, un vienā lietā pieņemts lēmums par aizbildnības nodibināšanu zīdainim, 

jo bērna vecāki ir nepilngadīgi. 

Bāriņtiesa četrās lietās pieņēmusi lēmumu par prasības iesniegšanu tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu vienam no vecākiem un iesniegusi prasības rajona tiesā.  2014.gadā Limbažu 

rajona tiesā izskatītas un apmierinātas divas bāriņtiesas prasības. Bāriņtiesa piedalījusies 

Limbažu rajona tiesas sēdēs, kurās izskatītas civillietas, bāriņtiesas prasības par aizgādības 

tiesību atņemšanu vienam no vecākiem. Neviens bāriņtiesas lēmums šajā periodā nav 

pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā.  

Pārskata gadā aizbildnībā atrodas bērni pie 10 aizbildņiem, 10 bērni atrodas 

ārpusģimenes aprūpē - sociālās rehabilitācijas institūcijā, četri bērni atrodas audžuģimenē. 

Bāriņtiesa pārrauga četras aizbildnības lietas, kuriem aizbildnību dibinājusi cita bāriņtiesa, bet 

aizbildnis ir Alojas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājs.  

Tāpat aizvadītajā gadā bāriņtiesa ar lēmumu vienai personai ar ierobežotu rīcībspēju 

iecēlusi aizgādni. Kopā ar sociālo dienestu apsekotas ģimenes, kurās nav pietiekami 

nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. Ir apsekoti 12 aizbildnībā esošie bērni un viņu 

aizbildņi, četras ģimenes, kurās aizbildnību nepilngadīgam bērnam nodibinājusi cita bāriņtiesa, 

bet aizbildnis dzīvo Alojas novada teritorijā, audžuģimenes, kurās ar novada bāriņtiesas 

lēmumu ievietoti četri bez vecāku gādības palikušie bērni, aizgādnībā esošās personas. 

Bāriņtiesa veikusi arī dzīves apstākļu pārbaudi bērniem, kuri ievietoti institūcijās – bērnu 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Zīles”, Brīvzemnieku pagastā, Alojas 

novadā un ģimenes atbalsta centrā „Umurga”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, ir veiktas 

sarunas un noskaidroti institūcijā ievietoto bērnu viedokļi par dzīves apstākļiem. 
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Izsniegtas 17 apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.  Ir 

sniegtas atbildes fiziskām un juridiskām personām uz jautājumiem, kas saistīti ar bērnu un citu 

rīcībnespējīgo interešu aizstāvību. Saņemtā korespondence - 97 vēstules, nosūtītas 124 

vēstules. 

Bāriņtiesa gatavojusi un sniegusi paskaidrojumus Labklājības ministrijai, Tiesībsargu 

birojam un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai saistībā ar saņemtajām sūdzībām par 

iespējamiem bērnu tiesību un interešu pārkāpumiem bērnu aprūpes jautājumos, par bērnu un 

citu rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvību. 

2014.gadā iestādē veiktas 212 notariālās darbības, tai skaitā sastādīti nostiprinājuma 

lūgumi zemesgrāmatai, apliecināti paraksti uz nostiprinājuma lūguma un citiem dokumentiem, 

sastādīti un apliecināti dāvinājuma līgumi, pirkuma līgumi, aizdevuma līgumi, apliecinātas 

pilnvaras, ģenerālpilnvaras, apliecināti paraksti laulātā piekrišanai un Uzņēmumu reģistram.  

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ir sagatavots un iesniegts Alojas novada 

bāriņtiesas pārskats par darbu 2014.gadā. 

 

5.4. Tūrisms 

 
Aizvadītais gads Alojas novadā bija dažādiem notikumiem un pasākumiem bagāts. Visa 

gada garumā novadu apciemoja gandrīz 15 000 interesentu, tai skaitā gan dažādu pasākumu 

apmeklētāji, gan tūristi. Alojas novada Tūrisma informācijas centrā (TIC) vērsās puse no 

kopējā interesentu skaita. Ceļoja gan grupās, gan individuāli. Pēc TIC uzskaites datiem no 

ārzemju tūristiem pārliecinoši pirmo vietu ieņem Igaunijas iedzīvotāji. Iecienītākais tūrisma 

veids, protams, laivošana Salacā (pēc provizoriskiem rezultātiem ap 4000 cilvēku). 

Ceļotāji ir sajūsmināti gan par novada kultūras mantojumu, gan dabas objektiem. Ļoti 

patīk Staiceles amatnieku darinājumi, pozitīvas emocijas sagādā saimniecību “Lielkalni” un 

“Vīksnas” interesantais piedāvājums. Lielu interesi izraisīja “Saviļņojošās Vidzemes” (Alojas, 

Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu un Carnikavas novadu sadarbība – klāstera iniciatīva) 

daudzveidīgais tūrisma piedāvājums.  

2014.gadā TIC piedalījās tūrisma izstādēs „Balttour 2014” Rīgā un izstādē „Tourest 

2014” Igaunijā, Tallinā. Tūrisma materiāli kā katru gadu tika nosūtīti arī uz Somijas, Krievijas, 

Lietuvas un Vācijas tūrisma izstādēm – gadatirgiem. 

Aizvadītajā gadā TIC darbojās vairākos ES un citu struktūrfondu finansētos projektos – 

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

Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainablity” (CHARTS), kurā tiek 
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izstrādāta Vidzemes kultūras un tūrisma stratēģija, ir izdota Vidzemes kultūras tūrisma karte un 

izveidota interaktīva Kultūras spēle; projekta „GreenWays” ietvaros tika apzināti pamestie 

dzelzceļi un aktualizēta to loma izmantošanai tūrismā; un Latvijas - Igaunijas pārrobežu 

projektā „Development of water tourism as nature and active tourism components in Latvia and 

Estonia” („RiverWays”), kurā tika no sanesumiem tīrīta Salacas upes gultne un sakārtota 

laivotāju atpūtas vieta. Kopīgu tūrisma maršrutu veidošanā notikusi sadarbība un noslēgts 

sadarbības līgums ar Salacas upes baseina pašvaldībām. 

Visa gada garumā tika organizētas ekskursijas, braucieni uz teātra izrādēm un 

koncertiem Valmierā, Mazsalacā un Rīgā, rīkoti dažādi pasākumi – rokdarbu tirdziņi, 

pārgājieni, izbraucieni ar velosipēdiem, Alojas novada auto-foto rallijs u.c. TIC ir iespēja 

iegādāties makšķerēšanas licences Salacas upes posmā Alojas novadā.   

Alojas novada Staiceles TIC laika periodā no 01. janvāra līdz 30. decembrim apmeklēja 

7512 interesenti: 

Novada iedzīvotāji 1552 – 21% 

Latvijas iedzīvotāji 3931 – 52%  

Ārzemnieki 2029 – 27%  

 

                                

t.sk.   1021 no Igaunijas – 50% 

282 no Vācijas – 14% 

280 no Polijas – 14% 

200 no Krievijas – 10% 

168 no Somijas, Zviedrijas – 8% 

78 no Lielbritānijas, Lietuvas, Austrālijas,  

ASV u.c. – 4% 

Novads 

21% 

LV 

52% 

Ārzemnieki 

27% 

Apmeklētāji 2014.gadā 
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TIC apmeklētāju interešu sadalījums pa tēmām: 

Kartes, ceļveži, bukleti, suvenīri - 33% 

Informācija par pilsētu, novadu un tuvāko apkārtni – 25% 

Naktsmītnes, telšu vietas – 18% 

Gida pakalpojumi – 18% 

Ēdināšanas pakalpojumi – 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igaunija 

50% 

Vācija 

14% 

Polija 

14% 

Krievija 

10% 

Somija, 

Zviedrija 

8% 

Lielbritānija, 

Austrālija, 

Lietuva, ASV 

4% 

Sadalījums pa valstīm 

Kartes, ceļveži, 

bukleti, suvenīri 

33% 

Informācija par 

pilsētu, novadu 

un tuvāko 

apkārtni  

25% 

Naktsmītnes, 

telšu vietas  

18% 

Gida 

pakalpojumi  

18% 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

6% 

Sadalījums 
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6. Realizētie projekti un attīstības pasākumi 

Projektu līdzekļu izlietojums 

 

Fonda 

nosaukums 

Atbalsta 

institūcijas 

nosaukums 

Projekta nosaukums un numurs Projekta 

īstenošanas 

stadija 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

ERAF      

 

Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

Alojas novada Brīvzemnieku 

pagasta Ozolmuižas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība, II 

kārta, 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/1

70 

 

Īstenots 09.2013. - 

01.2014. 

108 015,13 

ESF Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra  

Alojas novada attīstības 

plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana, 

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

103  

Īstenots  12.2010. - 

09.2014.  

4 151,00  

 

 Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

Sporta inventāra iegāde Alojas 

novada pašvaldības izglītības 

iestādēm,  

Nr.1-27/192 

 

Īstenots 07.2014. - 

10.2014 

9 692,20 

ELFLA, 

LEADER 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Alojas pilsētas bibliotēkas 

vasaras lasītavas izveidošana, 

Nr.14-09-LL17-L413201-000001 

 

Īstenots 06.2014. - 

08.2014. 

3 248,85 

ERAF Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra 

Alojas novada pašvaldības 

publisko interneta pieejas punktu 

attīstība, 

Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/0

27 

Īstenots 11.2014 -

06.2015 

32 800,00 
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7. Pielikumi 

7.1. Neatkarīgu revidentu ziņojums (pielikums nr.1) 
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7.2. Domes sēdes lēmums (pielikums nr.2) 

 

Latvijas Republika 

ALOJAS NOVADA DOME 
 

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

 

LĒMUMS 
 

27.08.2015.    ALOJĀ   Nr.525 

protokols Nr.14 45# 

 

 

Par Alojas novada domes 2014. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

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

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

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

apstiprināt Alojas novada domes publisko pārskatu par 2014.gadu. 

 

 

 Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI UN SATUR DROŠU LAIKA ZĪMOGU 


