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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 01.01.2015 - 31.12.2015

Deputāti 15
Pašvaldības priekšsēdētājs Valdis Bārda 
Priekšsēdētāja vietniece 
attīstības jautājumos

Dace Vilne

Izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš

Galvenā grāmatvede Ginta Kalniņa

Teritorijas lielums 626,59 km2

Iedzīvotāju skaits 5536 uz 01.01.2015 

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 27 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 km2. 

Pašvaldība ir dalībnieks un/vai dibinātājs šādās biedrībās: Latvijas Pašvaldību 

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

Bāriņtiesu asociācija, Īģes lauku partnerība, Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, Lauku 

ceļotājs, Vidzemes Tūrisma asociācija, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 

apvienība, biedrībā “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”, Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās pašvaldības kapitālsabiedrībās: SIA „Alojas 

komunālais dienests” (līdz 01.04.2015), SIA „Alojas veselības aprūpes centrs”, SIA 

„Staiceles komunālais uzņēmums” (līdz 15.07.2015), SIA „Alojas Novada 

Saimniekserviss”. Pašvaldība ir daļēja kapitāldaļu turētāja šādās privātajās 

kapitālsabiedrībās: SIA „ZAAO”, SIA „Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu 
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centrs „Staicele””, AS „CATA”, SIA „Olimpiskais centrs Limbaži” (līdz 01.12.2015) un 

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

2015.gadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem iedzīvotāju 

skaits Alojas novadā bija 5536 iedzīvotāji (Alojas pilsētā 1295 un pag. 899, Braslavas pag. 

644, Brīvzemnieku pag. 1016, Staiceles pilsētā 1060 un pag. 622), savukārt 2014.gada dati 

liecina, ka novada iedzīvotāju skaits ir 5661, tātad gada laikā tas vidēji samazinājies par 

125 cilvēkiem. Aizvadītajā gadā sieviešu skaits, kā ierasts, bijis lielāks nekā vīriešu skaits. 

Sievietes novadā - 2801, bet vīrieši – 2735. 

Dati par iedzīvotāju vecuma struktūras salīdzinājumu uzrāda, ka 2015.gadā, 

salīdzinot ar iepriekšējo, visai krietni palielinājies darbspējas vecumā esošo Alojas novada 

iedzīvotāju skaits. Nedaudz lielāks ir arī līdz darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaits, 

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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savukārt pēc darbspējas vecuma cilvēku skaits samazinājies. Plašāks ieskats tālāk esošajā 

tabulā. Zemāk attēlots arī iedzīvotāju skaits pēc to nacionālā sastāva. 

Iedzīvotāji līdz darbaspējas 
vecumam

Darbaspējas 
vecumā

Pēc darbaspējas 
vecuma

2014.gads 723 3124 1241
vīrieši 366 1630 422

sievietes 357 1494 819
2015. gads 744 3585 1207

vīrieši 383 1935 417
sievietes 361 1650 790

Iedzīvotāju vecuma struktūras salīdzinājums Alojas novadā 2014. un 2015.gadā pēc PMLP 
datiem

4927, 89%

243, 4% 178, 3% 105, 2% 83, 2%

Latvieši

Krievi

Pārējie

Čigāni

Baltkrievi

Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva 

Dzimtsarakstu nodaļā 2015.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 par fiziskās un juridiskās personas ar 
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civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumiem, sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam 

departamentam par ārzemnieku reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem. Nodaļa organizē un 

nodrošina apmeklētāju pieņemšanu, organizē svinīgas laulību jubileju atzīmēšanas 

ceremonijas un 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.

2015.gadā dzimušas 21 meitenes un 24 zēni. Tradicionāli divas reizes gadā notika 

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

organizēja svinīgu sarīkojumu novada Zelta pāriem.

2014.gads 2015.gads
Dzimšanas reģistru skaits 35 45
Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu 1 3
Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu 19 29
Reģistrēto laulību skaits 8 18
Miršanas reģistru skaits 18 30
Īpašu miršanas reģistrācijas gadījumu skaits - -
Reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un labojumu skaits 5 4
Laulības reģistru skaits, kuros izdarīta atzīme par laulības 
šķiršanu

2 8

Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie civilstāvokļu akti 2015.gadā salīdzinājumā 
ar 2014.gadu

2014.gads 2015.gads
Pirmais bērns ģimenē 9 21
Otrais bērns ģimenē 11 13
Trešais bērns ģimenē 8 6
Ceturtais bērns ģimenē 4 2
Piektais bērns ģimenē 1 1
Sestais un vairāk bērnu ģimenē 2 2

Dzimušo bērnu skaits ģimenē

2014.gads 2014.gads 2015.gads 2015.gads
Vecums (gadi) Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši
0-18 - - - -
18-30 - - - -
31-40 - - - -
41-50 - - 1 -
51-60 - 1 1 2
61-70 1 1 - 2
71-80 4 6 7 4
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81-90 3 1 6 4
90 un vairāk 1 - 3 -

2015.gadā mirušo dzimums un vecums

1.4. Komunikācija ar sabiedrību

2015.gadā Alojas novada dome iedzīvotājiem sniedza informāciju par pašvaldības 

darbu un novadā notiekošo, publicējot to pašvaldības informācijas kanālos – izdevumā 

„Alojas novada vēstis”, mājas lapā www.aloja.lv, mikroblogošanas vietnē „Twitter” un 

video pakalpojumu platformā YouTube. Novada laikraksts „Alojas novada vēstis” iznāca 

vienu reizi mēnesī 2170 eksemplāros. Tas ir pieejams visās novada pārvaldēs, Centrālajā 

administrācijā, kultūras un izglītības iestādēs, veikalos un citur. 2015.gada un vecāki 

izdevumi elektroniski pieejami arhīvā www.aloja.lv, sadaļā Pašvaldība - Alojas novada 

vēstis. Alojas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste regulāri sadarbojas ar vietējo 

starpnovadu laikrakstu „Auseklis”, ziņu aģentūru „LETA”, Latvijas Pašvaldību savienības 

informatīvo izdevumu „Logs”, Vidzemes Televīziju, Re:TV, citiem medijiem un 

iestādēm/institūcijām, atbildot uz jautājumiem un sniedzot informāciju par novadā aktuālo. 

Sadarbībā ar novada Tūrisma informācijas centru un Vidzemes piekrastes tūrisma klāsteri 

„Saviļņojošā Vidzeme” izstrādāti arī informatīvi bukleti novada iedzīvotājiem un viesiem.

2014.gada nogalē darbību uzsāka pašvaldības mājas lapas atjaunotā versija, taču tās 

pilnveidošana un darbības uzlabošana norisinājās arī 2015.gadā un joprojām. Lapā regulāri 

ar rakstisku un audio vizuālu materiālu palīdzību 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 tradicionāli 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 pašvaldības 

mājas lapā un “Alojas novada vēstīs”. 

Pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā un pārvaldēs bija pieejama 

informācija par novada domes deputātu pieņemšanas laikiem, kontaktiem un izmaiņām 

http://www.aloja.lv/
http://www.aloja.lv/
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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

EKK Rādītājs
Izpilde

2014.gadā
Izpilde

2015.gadā
Plānots

2016.gadā
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS 
GADA SĀKUMĀ 

742040 888531 1020104

IEŅĒMUMI 4996253 5916503 4029324
1.0. Nodokļu ieņēmumi 1931517 2012989 2038630
1.0.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1720385 1763474 1838156
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 211132 249515 200474
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 193108 227872 180868
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 6924 8664 9099
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 11100 12979 10507

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 118387 53922 11138
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 501 0
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas
2885 4576 3270

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 7374 800 0
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 10380 7760 7868
13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas
97748 40285 0

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi

417926 365087 55389

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

385548 355207 55389

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 40549 29766 18300
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 24791 36043 23434
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem
320208 289398 13655

21.4.0.0. Pārējie iepriekš neklasificētie budžeta iestāžu 
ieņēmumi par sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

32378 9880 0

4.0. Ārvalstu finanšu palīdzība 0 2298 0
5.0. Transferti 2528423 3482207 1924167
17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto 
iestāžu transferti

7599 2413 0

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2246206 3186493 1766167
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim
829493 1626036 539995

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 
saņemtie transferti ES politiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

180755 272931 0
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līdzfinansētajiem projektiem
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
1161115 1147828 1226172

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 
iestāžu transferti

74843 139698 0

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 274618 293301 158000
AIZŅĒMUMI 72979 1062807 0
AKCIJAS UN CITA LĪDZDALĪBA 
PAŠU KAPITĀLĀ

0 6876 0

IZDEVUMI 4494441 5856170 4690319
01.000 Vispārējie valdības dienesti 677525 845048 742860
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 21649 23909 29457
04.000 Ekonomiskā darbība 43010 49902 55015
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 394860 521468 569151
07.000 Veselība 8175 7513 8102
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 462780 500082 744180
09.000 Izglītība 1895209 2771095 1762635
10.000 Sociālā aizsardzība 991233 1137153 778919

AIZŅĒMUMU ATMAKSA 422300 255118 349109
LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO 
UZŅĒMUMU KAPITĀLĀ

6000 6876 10000

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS 
GADA BEIGĀS

888531 1763429 0

FINANSĒŠANA -501812 -60333 660995

2015.gadā Alojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 5916503 EUR. 

Lielākais īpatsvars ieņēmumu struktūrā, kā ierasts, bijis transfertu ieņēmumiem – 58,9%, 

nodokļu ieņēmumi sastādīja 34,0%, bet pārējos – 7,1%, veidoja nenodokļu ieņēmumi, 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības.

Salīdzinot ar 2014.gadu pamatbudžeta kopējie ieņēmumi par vairāk kā 920 

tūkstošiem auguši. Pieaugums vērojams nodokļu ieņēmumiem – vairāk nekā 81 tūkstotis 

EUR, bet vislielākais tas bijis transfertu ieņēmumiem – gandrīz 954 tūkstoši EUR, jo 

2015.gadā saņemts ievērojams valsts budžeta līdzfinansējums diviem apjomīgiem 

projektiem – EEZ atbalstītajam projektam – Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra 

– bibliotēkas “Sala” būvniecībai 265,8 tūkstoši EUR un valsts reģionālā autoceļa P15 

Ainaži – Matīši posma un tilta pār Salacas upi rekonstrukcijai 774 tūkstoši EUR, ko 

realizēs 2016.gadā.

Savukārt ieņēmumu pozīcijai “Nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi” 

apjoms samazinājies, jo mazāki bijuši ieņēmumi no īpašumu pārdošanas, kā arī, saistībā ar 

brīvpusdienu nodrošināšanu no pašvaldības budžeta visiem vispārizglītojošo skolu 

audzēkņiem, sarukuši ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem. Tāpat mazāk saņemts par 
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komunāliem pakalpojumiem, jo daļa no funkcijām nodota SIA “Alojas Novada 

Saimniekserviss” pārziņā.

2016.gadā sākotnēji Alojas novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti par gandrīz 1,9 

miljoniem mazāki kā 2015.gadā faktiskie ieņēmumi. Lielākais samazinājums vērojams 

transfertu sadaļā, jo, kā minēts, 2016.gadā realizējamajiem projektiem piešķirtā valsts 

mērķdotācija saņemta jau 2015.gadā. Tāpat samazināsies ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem jau pieminētā iemesla dēļ, kad daļa funkciju nodota SIA “Alojas Novada 

Saimniekserviss”. Ieņēmumi no pakalpojumiem samazināsies arī saistībā ar divu 

pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu, Urgas pansionāta un DTRC “Vīķi” funkciju 

deleģēšanu SIA “Aprūpes nams “Urga”” un “Rekreācijas centrs “Vīķi””, tāpēc budžets 

vairs nepapildināsies ar ieņēmumiem no maksas par sociālās aprūpes pakalpojumiem. Šī 

iemesla dēļ samazināsies arī pašvaldību budžeta transferti par citu pašvaldību klientiem 

attiecīgajās sociālās aprūpes iestādēs.

Ieņēmumu samazinājumu, salīdzinot 2015.gada faktiskos rādītājus ar 2016.gada 

sākotnējo plānu, rada arī fakts, ka valsts finansējums vispārizglītojošo skolu pedagogu 

atlīdzībai sākotnēji plānots tikai astoņiem mēnešiem. Tāpat pagaidām 2016.gada budžetā 

sākotnēji nav ieplānoti ieņēmumi no īpašuma pārdošanas.

2015.gadā Alojas novada domes pamatbudžeta izdevumi sastādīja 5856170 EUR. 

Tradicionāli visvairāk līdzekļu – 47,3% izlietots izglītībai. Sociālai aizsardzībai izlietots 

19,4% no visiem izdevumiem, vispārējiem valdības dienestiem (kopā ar aizdevumu 

procentu maksu un norēķiniem par citu pašvaldību izglītības un sociālās aprūpes iestāžu 

pakalpojumiem) – 14,4%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 8,9%, kultūrai – 8,5%. 

Pārējie izdevumi sabiedriskai kārtībai, ekonomiskai darbībai un veselībai kopā sastāda 

1,5% no visiem Alojas novada pamatbudžeta izdevumiem 2015.gadā.

Salīdzinot faktisko izdevumu kopējo apjomu 2015.gadā un 2014.gadā, redzams, ka 

2015.gadā tie bijuši par 1,36 miljoniem lielāki. Pieaugums vērojams praktiski visās 

pašvaldības funkcijās. Vislielākais tas bijis izglītībā – gandrīz 876 tūkstoši EUR, jo, ņemot 

aizdevumu Valsts kasē, īstenoti apjomīgi remonti pirmsskolas izglītības iestādes 

“Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkā un Staiceles vidusskolā. Iegādātas jaunas 

mēbeles atremontētajām telpām, veikti sīkāki remonti citās izglītības iestādēs, nodrošinātas 

brīvpusdienas visiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.

Otrs lielākais izdevumu pieaugums bijis vispārējo valdības dienestu sadaļā – vairāk 

nekā 167 tūkstoši EUR. Izmantojot Valsts kases aizdevumu, atjaunots autoparks – 

iegādātas četras automašīnas novada pārvaldēm, kā arī mikroautobuss un vieglais 
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autotransports novada domei. Tāpat ņemts aizdevums Valsts kasē, lai izbūvētu telpas 

vienotā klientu apkalpošanas centra vajadzībām. Iegādāts zemes īpašums  pašvaldības 

funkciju veikšanai.

Par gandrīz 146 tūkstošiem EUR auguši izdevumi sociālai palīdzībai. Tas tāpēc, ka 

pieaudzis gan klientu skaits, gan palielinājušās izmaksas viena klienta uzturēšanai sociālās 

aprūpes iestādēs. Par gandrīz 50 tūkstošiem EUR izbūvēta bioloģiskā notekūdeņu 

attīrīšanas iekārta Urgas pansionātā.

Pieauguši arī izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, jo izbūvēta ūdens 

ņemšanas vieta Ungurpilī, labiekārtots gājēju celiņš Braslavas pagastā, veikta meliorācijas 

sistēmu tehniskā apsekošana, izstrādāta tehniskā dokumentāciju ielu apgaismojumam, kā 

arī iegādāts inventārs teritorijas uzkopšanai.

Kultūras jomā atjaunota grīda Alojas un Staiceles kultūras namos, veikts arī 

Staiceles kultūras nama kosmētiskais remonts, iegādāti mikrofoni visos novada kultūras un 

tautas namos.

Gandrīz visās novada iestādēs daļēji atjaunota datortehnika, kā arī veidojies 

pieaugums atlīdzības kodā, jo sakarā ar minimālās algas pieaugumu proporcionāli auga 

atalgojums arī citiem darbiniekiem.

2016.gada sākotnējā plānā izdevumi plānoti par 1,16 miljoniem mazāki nekā 

2015.gadā faktiski. Tas tāpēc, ka 2015.gadā veikti lieli ieguldījumi ēku remontos un 

aprīkojuma atjaunošanā, teritoriju labiekārtošanā. Tā kā ieņēmumu pieauguma tempi nav 

tik strauji kā iepriekšējā gadā, 2016.gada izdevumu plānošanā ievērots piesardzības 

princips, paredzot finansējumu ikdienas saimniecisko vajadzību nodrošināšanai. Ja sekmīgi 

pildīsies budžeta ieņēmumu daļa, veiksmīgi pārdos pašvaldības īpašumus, kas nav 

nepieciešami funkciju realizēšanai, vai Valsts kasē izsniegti aizdevumi jau iesākto projektu 

realizācijai, budžetā tiks veikti grozījumi.

2.2. Speciālais budžets

Rādītājs
Izpilde

2014. gadā
Izpilde

2015. gadā
Plānots

2016. gadā
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS  GADA  
SĀKUMĀ 

106765 170225 131436

IEŅĒMUMI 158612 168425 165992
Dabas resursu nodoklis 7231 9433 7000
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 
noteiktiem mērķiem

151381 158992 158992

IZDEVUMI 95152 170153 231992
Vispārējie valdības dienesti 9 0 0
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Ekonomiskā darbība 94030 168013 193992
Vides aizsardzība 1122 2140 38000
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA 
BEIGĀS

170225 168497 65436

FINANSĒŠANA -63460 1728 66000

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.

2015.gadā speciālā budžeta kopējie ieņēmumi sastāda 168425 EUR, kas ir vairāk 

nekā 2014.gadā. Paredzams, ka 2016.gadā speciālā budžeta ieņēmumi būs nedaudz lielāki 

kā 2015.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 

Atlikums uz 
31.12.2014

Atlikums 
31.12.2015

Valsts kase Alojas daudzfunkcionālās 
sporta zāles celtniecība

06.10.2009 20.12.2030 EUR 227 659 108 138 108138

Valsts kase SIA ''Alojas komunālais 
dienests'' pamatkapitāla 
palielināšana

06.10.2009 20.06.2034 EUR 611 835 497 103 471 607

Valsts kase Finanšu stabilizācija 23.04.2007 20.12.2016 EUR 44 624 9 923 4 966
Valsts kase Finanšu stabilizācija 01.06.2007 20.12.2026 EUR 426 862 269 572 247 102
Valsts kase Finanšu stabilizācija 08.06.2009 20.12.2020 EUR 129 184 39 551 39 551
Valsts kase Finanšu stabilizācija 08.02.2008 20.12.2027 EUR 355 718 243 368 224 643
Valsts kase Alojas pilsētas kultūras nama 

remonts un sporta zāles 
celtniecība

29.09.2008 20.07.2038 EUR 994 587 807 582 773 581

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 136 596 116 874 111 240

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 41 565 37 869

Valsts kase Celtniecība, remonts 05.02.2010 20.09.2018 EUR 362 832 155 492 114 024
Valsts kase Finanšu stabilizācija 05.02.2010 20.09.2018 EUR 400 538 171 658 125 882
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Valsts kase Ēkas rekonstrukcija par 
sabiedrisko centru

05.02.2010 20.10.2020 EUR 209 447 21 640 17 880

Valsts kase Braslavas pagasta pašvaldības 
autoceļa ''Krustiņi-Blanka'' 
rekonstrukcija

18.05.2011 20.12.2020 EUR 89 971 23 599 23 599

Valsts kase SIA ''Alojas komunālais 
dienests ''pamatkapitāla 
palielināšana

12.08.2011 20.07.2026 EUR 74 916 61 541 56 191

Valsts kase Ūdenssaimniecības sistēmas 
sakārtošana Ozolmuižas ciemā 
I. kārta

14.12.2010 20.12.2019 EUR 65 727 12 544 10 034

Valsts kase Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošās Limbažu rajona 
Braslavas pagasta izgāztuves 
''Mežiņi'' rekonstrukcija

14.12.2010 20.12.2015 EUR 19 360 1743 0

Valsts kase 'Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Alojas novada 
domes ēkās''

20.06.2012 20.12.2026 EUR 381 153 188 351 172 668

Valsts kase ''Alojas novada Braslavas 
pagasta Vilzēnu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība'' 
īstenošanai

14.09.2012 20.12.2030 EUR 208 930 110 617 110 617

Valsts kase 'Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Alojas novada 
domes ēkās'' īstenošanai

12.10.2012 20.10.2037 EUR 137 666 130 565 124 885

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 64 126 59 118

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 48 829 46 729

Valsts kase "Brīvzemnieku pagasta vides 
labiekārtošana" īstenošanai

27.06.2013 20.12.2023 EUR 62 054 23 021 23 021

Valsts kase "Puikules ciemata Ābeļu ielas 
rekonstrukcija" īstenošanai

27.06.2013 20.12.2023 EUR 35 151 14 230 14 230

Valsts kase Alojas novada Brīvzemnieku 
pagasta Puikules stacijas 
ciema ūdenssaimniecības 
attīstība" īstenošanai

02.08.2013 20.12.2030 EUR 125 664 42 305 42 305
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Valsts kase Alojas novada Brīvzemnieku 
pagasta Puikules ciema 
ūdenssaimniecības attīstība" 
īstenošanai

02.08.2013 20.12.2030 EUR 231 749 108 434 108 434

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 37 877 35 122

Valsts kase Staiceles vidusskolas 
pirmsskolas izglītības mācību 
korpusa vienkāršotā 
renovācija" īstenošanai

26.08.2013 20.08.2028 EUR 68 701 33 571 31 161

Valsts kase Alojas novada Braslavas 
pagasta Vilzēnu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība" 
īstenošanai

07.10.2013 20.12.2020 EUR 19 624 6 256 6 256

Valsts kase Alojas novada Brīvzemnieku 
pagasta Ozolmuižas ciema 
ūdenssaimniecības attīstības II 
kārta" īstenošanai

12.12.2013 20.12.2025 EUR 80 959 37 334 37 334

Valsts kase ''Staiceles vidusskolas 
pirmskolas izglītības mācību 
korpusa vienkāršotā 
renovācija'' īstenošana

22.04.2014 20.03.2034 EUR 33 447 33 447 32 193

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 39 532 34 890

Valsts kase Projekta “Pirmskolas 
izglītības iestādes “Auseklītis” 
Vilzēnu struktūrvienības ēkas 
un teritorijas labiekārtojuma 
rekonstrukcija” īstenošanai

06.02.2015 20.01.2045 EUR 580 827 0 577 923

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta 
“Valsts reģionālā autoceļa P15 
Ainaži-Matīši no 27.549 līdz 
29.919 km un tilta pār Salacu 
rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrāde” īstenošanai

09.04.2015 20.03.2020 EUR 24 584 0 24 583
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Valsts kase Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
iegādei

02.09.2015 20.08.2022 EUR 73 287 0 73 287

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta 
“Bioloģisko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūve 
pansionātā “Urga”” 
īstenošanai

02.09.2015 20.08.2035 EUR         49 762 0 49 762

Valsts kase Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
(automašīnas) iegādei

27.09.2015 20.09.2022 EUR 21 770 0 21 770

Valsts kase Projekta “Staiceles 
vidusskolas pārbūve” 
īstenošanai

22.10.2015 20.10.2035 EUR 259 974 0 259 974

Valsts kase Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
(mikroautobusa) iegādei

22.10.2015 20.10.2022 EUR 26 482 0 26 482

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta 
“Ēkas Rīgas ielā 4, Alojā, 
daļas pārbūve Valsts un 
pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveidei” 
īstenošanai

23.11.2015 20.11.2030 EUR 29 026 0 29 026

Kopā 7 003 138 3 537 750 4 345 439

2015.gadā pašvaldība saņēma ilgtermiņa aizņēmumus no Valsts kases par kopējo 

summu 1062807 EUR. Atmaksāti aizņēmumi Valsts kasei 255118 EUR apmērā.

2.4. Debitori un kreditori

           Norēķinos par prasībām (debitoriem) Alojas novada pašvaldībai uzrādītas pagātnes 

notikumu rezultātā radušās prasības pret mājsaimniecībām, iestādēm vai uzņēmumiem. 
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Paredzēts, ka attiecīgās prasības tiks saņemtas gada laikā no bilances slēgšanas datuma. 

Lielākie debitori uz 2015.gada 31.decembri ir fiziskās un juridiskās personas par 

nekustamā īpašuma nodokli un komunālajiem maksājumiem. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru parādi samazinājušies par 46459 EUR.

Aktīvs Piezīmes 
Nr.

Uz pārskata 
perioda 
beigām

Uz pārskata 
gada 

sākumu

Izmaiņas
( +, - )

1 2 3 4 5
Debitori 2.3. 159184 205643 -46459
1. Prasības pret pircējiem un 
pasūtītājiem

159000 150814 8186

2. Prasības par nodokļiem 85893 110043 -24150
3. Uzkrātie ieņēmumi 2352 5472 -3120
4. Pārmaksātie nodokļi 3659 2202 1457
5. Prasības pret personālu 4917 2570 2347
6. Pārējās prasības 44932 56226 -11294
7. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-) -141569 -121684 -19885

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. Gada 

inventarizācijas ietvaros ir veikta savstarpējo norēķinu salīdzināšana ar grāmatvedības 

datiem.

            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 Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (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 2353 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%, kā arī piešķirtas 

pašvaldības atlaides personām, kuras ieguvušas trūcīgo vai maznodrošināto personu statusu 

397 EUR, un daudzbērnu ģimenēm 347 EUR.

Uzkrātie ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājušies par 3120 EUR. 

Uzkrātajos ieņēmumos uzskaitīts aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par 
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neapstrādātajām lauksaimniecības zemēm 2352 EUR, kura maksāšanas termiņš ir 

2016.gadā.

Pārmaksātajos nodokļos lielāko palielinājumu veido pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN), kas izveidojies no PVN gada deklarācijā precizētās summas par nekustamā 

īpašuma izmantošanu taksācijas gadā.

Pārējās prasībās uzskaitīti neto ieņēmumi no PFIF sadales 2015.gadā, kas 

pašvaldības budžetā ieskaitīti 2016.gadā 32468 EUR apmērā, kā arī nedrošās prasības par 

medicīnisko apdrošināšanu 550 EUR, nedrošās prasības pret bijušo A/S “Krājbanka” 

11914 EUR.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru parāds palielinājies par 1931354 

EUR.

Pasīvs Piezīmes 
Nr.

Uz pārskata 
perioda 
beigām

Uz pārskata 
gada sākumu Izmaiņas

( +, - )
1 2 3 4 5

Kreditori 5.
5870717 3939363 1931354

1.  Ilgtermiņa saistības 5.1. 4002532 3284140 718392
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 4001564 3282632 718932
1.2. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem

5.1.3. 690 1208 -518

1.3. Ilgtermiņa nākamo periodu 
ieņēmumi un saņemtie avansi

5.1.5. 278 300 -22

 2.Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 1868185 655223 1212962
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņa daļa

5.2. 343875 255118 88757

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem

5.3. 133196 49475 83721

2.3. Īstermiņa uzkrātās  saistības 5.4. 137132 153276 -16144
2.5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi

5.7. 332 415 -83

2.6.Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 49522 561 48961
2.7. Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 1204128 196378 1007750

Piezīme: Nr. 5.4. Postenī „Īstermiņa uzkrātās saistības” iekļauti šādi aprēķini:

Summa EUR Darījuma apraksts
89079 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem
20608 Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas 

maksājumiem
23931 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
3514 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par 

aizņēmumiem no Valsts kases
137132 Kopā
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Atlikums uz 
01.01.2015.

EUR

Aprēķināts
2015.gadā

EUR

Izmaksāts 
2015.gadā

EUR

Atlikums 
31.12.2015.

EUR

Norēķini par darba samaksu 0 2282338 2282784 -446
Ieturējumi no darba samaksas 
(izņemot nodokļus) kopā

0 16768 16768 0

- Ieturējumi pēc
izpildrakstiem

0 1702 1702 0

- Norēķini par
apdrošināšanu

0 6294 6294 0

- Norēķini par 
arodbiedrību

0 8772 8772 0

Kopā 0 2299106 2299552 -446
Pārmaksa- pārējās prasības 
pret personālu

446

Piezīme: Nr. 5.7. Norēķini par nodokļiem

Nodokļa 
veids

Atlikums uz 
01.01.2015.

EUR

Aprēķināts
2015.gadā

EUR
(+)

Aprēķinātas 
soda naudas 

un 
kavējuma 

naudas
EUR

Samaksāts 
2015.gadā

EUR
(-)

Saņemts 
no 

budžeta 
atmaksa

(+)

Korekcijas
starp 

nodokļu 
veidiem

+,-

Atlikums 
31.12.2015.

EUR

Pievieno
tās 
vērtības 
nodoklis

-2172 177205 181195 2798 0 -3364

Sociālās 
apdrošin
āšanas 
iemaksas

0 751939 2 752136 0 0 -195

Iedzīvotā
ju 
ienākum
a 
nodoklis

-30 353648 0 353718 0 0 -100

Dabas 
resursu 
nodoklis

415 744 0 827 0 0 332

Pārmak
sa

-2202 -3659

Parāds 415 332

Piezīme: Nr. 5.9. Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem

Piezīmes
Nr. Nākamo periodu ieņēmumu veids 

Saistību summa uz 
31.12.2015.

EUR

5.9.1. Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 11190

Avansā saņemts NĪN 3399
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Avansā saņemta samaksa par pakalpojumiem 762
Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un 
dāvinājumiem 33

Latvijas Futbola Federācijas biedrība, projekta Alojas novada 
futbols grib izaugt liels!  realizēšanai 120

SIA Olimpiskais centrs “Limbaži” kapitāldaļu pārdošana 6876

5.9.3. Avansā saņemtie transferti 1192938
Pārrobežu sadarbības līgums 641
Mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 140
Pedagogu darba algām, sociālajam nodoklim 7845
Brīvpusdienu nodrošināšanai 13539
Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 130284
Līdzfinansējums projekta “Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-
Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu 
rekonstrukcija” īstenošanai

774000

Projekta “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – 
bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība” īstenošanai

265844

Dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un darbības 
nodrošināšanai

645

Kopā 1204128

2.5. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas

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 izveidotas divas jaunas kapitālsabiedrības - SIA “Aprūpes nams 

“Urga”” ar apmaksātu pamatkapitālu 338500 EUR un SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” ar 

apmaksātu pamatkapitālu 83000 EUR, kuras reģistrētas komercreģistrā 30.11.2015., 

dibināšanas pamatkapitālos pašvaldība veikusi mantisko ieguldījumu. Pārskata gadā SIA 

“Alojas komunālais dienests”, SIA “Staiceles komunālais uzņēmums” ir apvienots SIA 

“Alojas Novada Saimniekserviss”. Ieguldījums kapitālsabiedrībās pārskata gada beigās 

koriģēts pēc kapitālsabiedrību gada pārskata datiem.

Radniecīgajās kapitālsabiedrībās ir veikta pārvērtēšana par kopējo zaudējumu 

summu 57091 EUR apmērā. SIA “Alojas Komunālā dienesta” un SIA “Staiceles komunālā 

uzņēmuma” atlikušais pamatkapitāls kopsummā 887366 EUR pievienots SIA “Alojas 

Novada Saimniekserviss” pamatkapitālam. Veikts mantiskais ieguldījums 1147500 EUR 

SIA “Alojas Novada Saimniekservisa” pamatkapitālā. Saistībā ar iepriekš minēto, 

ieguldījuma summa radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā sastāda 2418242 EUR.
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Asociētajā kapitālsabiedrībā SIA “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu 

centrs “Staicele”” ir veikta pārvērtēšana par kopējo summu 1160 EUR un 25 EUR veidojas 

no pamatkapitāla daļu denominācijas. Ieguldījuma summa kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā sastāda 65008 EUR. Alojas novada domei pieder 27,053% no kapitāldaļām.

Pārējiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem samazinājusies kapitāldaļu vērtība 7881 

EUR. Alojas novada dome 27.08.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.529 “Par Alojas novada 

domei piederošo SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži”” kapitāla daļu atsavināšanu”. Saistībā 

ar iepriekšminēto, ieguldījumu summa pārējās līdzdalības biržās kotētu un nekotētu 

kapitālsabiedrību kapitālā sastāda 526645 EUR.

Aktīvs Piezīmes
Nr.

Uz 
pārskata 
perioda 
beigām

Uz
 pārskata 

gada 
sākumu

Izmaiņas
( +, - )

1 2 3 4 5
 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 1.3.
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.1.
2418242 906333 1511909

2. Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 
un vērtības samazinājums asociēto 
kapitālsabiedrību kapitālā 

1.3.2.
65008 63823 1185

3. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 526645 534526 -7881

Paskaidrojumi par veidlapu Nr.7-1 „Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu 
pārskats”

Nr.
p.
k.

Kapitāl-
sabiedrības 
nosaukums

Reģistrācijas 
Nr.

Ieguldījuma 
uzskaites 
vērtība

pārskata 
perioda 
sākumā

Pievienots, 
reorganizēts

Ieguldījums 
2015.gadā

Pārvērtēts 
2015.gadā

Ieguldī-
juma 

uzskaites
vērtība uz

31.12.2015

1.
SIA “Alojas 
Komunālais 

dienests”
46603000306 887708

-884327
0 -3381

0

2.
SIA “Alojas 

veselības aprūpes 
centrs”

44103031378 15139
0

0 2836 17975

3.
SIA “Staiceles 

komunālais 
uzņēmums”

46603000310 3254
-3039

0 -215 0

4. SIA “Alojas 
Novada 

Saimniekserviss”

44103091517 232 887366 1147500 -56331 1978767

5. SIA “Aprūpes 
nams “Urga””

44103103680 0 0 338500 0 338500

6. SIA “Rekreācijas 
centrs “Vīķi””

44103103695 0 0 83000 0 83000
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Kopā: 906333 0 1569000 -57091 2418242

Paskaidrojumi par veidlapu Nr.7-1 „Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu 
pārskats”

Nr.
p.
k.

Kapitālsabiedrības 
nosaukums

Reģistrācijas 
Nr.

Ieguldījuma 
uzskaites 
vērtība 

pārskata 
perioda 
sākumā

Denominācija Pārvērtēts 
2015.gadā

Ieguldījuma 
uzskaites
vērtība uz

31.12.2015.

1.
SIA “Latvijas 

Futbola Federācijas 
mācību un treniņu 
centrs “Staicele”

4410305505
6

63823 25 1160
65008

Kopā: 63823 25 1160 65008

Paskaidrojumi par veidlapu Nr.7-1 „Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu 
pārskats”

Nr.
p.
k.

Kapitāl-
sabiedrības
nosaukums

Reģistrācijas
numurs

Ieguldījuma 
uzskaites 
vērtība 

pārskata 
perioda 
sākumā

Pārvietots 
uz 2559 
kontu

Ieguldījuma 
uzskaites
vērtība uz

31.12.2015.

1. SIA ''Limbažu slimnīca'' 40003361616 278260 0 278259
2. SIA ''ZAAO'' 44103015509 40558 0 40558
3. SIA ''Olimpiskais centrs 

''Limbaži''''
44103021789 7881 7881 0

4. A/S CATA 40003016840 207828 0 207828
Kopā: 534526 7881 526645

Alojas novada pašvaldībai pieder SIA “Limbažu slimnīca” kapitāla daļas 211193 

(16,57%), SIA “ZAAO” kapitāla daļas 40557 (2,12%), A/S “Cata” akcijas 60846 (6,19%), 

kas uzskaitītas pēc izmaksu metodes.

           Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz 

pašvaldības budžetu nākotnē. 2015.gadu SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” ir 

pabeidzis ar zaudējumiem un SIA “Alojas veselības aprūpes centrs” pabeidzis gadu ar 

peļņu. Radniecīgo kapitālsabiedrību finansiālais stāvoklis kopumā ir stabils.  Pašvaldība ir 

plānojusi veikt ieguldījumus radniecīgajās kapitālsabiedrībās, bet nav plānojusi veikt 

ieguldījumus vai piešķirt cita veida finansējumu asociētai un biržās nekotētu 

kapitālsabiedrību kapitālā.
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2.6. Nekustamā īpašuma novērtējums

Aktīvs Uz pārskata perioda 
beigām

Uz pārskata gada 
sākumu

Izmaiņas
( +, - )

1. Zeme, ēkas, būves 10 697 789 12 281 109 -1 583 320
1.1 Dzīvojamās ēkas 176 605 399 757 -223 152
1.2. Nedzīvojamās ēkas 6 398 448 6 185 330 213 118
1.3. Transporta būves 1 824 984 2 097 769 -272 785
1.4. Zeme zem ēkām un būvēm 654 665 649 065 5 600
1.5. Kultivētā zeme 686 754 656 911 29 843
1.6. Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme

5 317 5 317 0

1.7. Pārējā zeme 400 857 399 771 1 086
1.8. Inženierbūves 384 887 1 706 029 -1 321 142
1.9. Pārējais nekustamais īpašums 165 272 181 160 -15 888

Pašvaldībai nepastāv īpašuma tiesību apliecinājuma ierobežojumi un īpašumi nav 

ieķīlāti kā saistību nodrošinājumi. Apdrošinātas ēkas diviem nekustamajiem īpašumiem: 

pansionāts “Urga” un Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Auseklītis”.

Kopējā pašvaldībai piekrītošā un īpašumā esošā zeme sastāda 3259,18 ha, tajā 

skaitā īpašumā –1229,9959 ha, piekritīgā – 2029,1841 ha. 2015.gadā kopējā zemju platība 

palielinājusies par 21,84 ha.

Pārskata gadā Alojas novadā ir pabeigts izbūvēt bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu pansionātā “Urga” - 52361 EUR, un piebraucamo ceļu ūdens ņemšanas vietai 

Ungurpilī - 18564 EUR. Alojas novada dome ir iegādājusies no privātpersonas zemi zem 

ēkām un būvēm Rīgas ielā 2A, Alojā - 6278 EUR, un no Alojas Evaņģēliski Luteriskās 

draudzes kultivēto zemi Kalēju ielā 15, Alojā - 30000 EUR.

Bilancē uzņemta līdz šim neuzskaitītā zeme ar kopējo vērtību 7267 EUR. No 

bilances izslēgti zemes gabali ar kopējo bilances vērtību 15005 EUR. Zemesgabalu 

izslēgšanas iemesli no bilances ir platību precizēšana pie zemesgabalu ierakstīšanas 

Zemesgrāmatā un iepriekšējos gados atsavinātie zemes īpašumi, kā arī bez īpašumtiesību 

apliecinošiem dokumentiem bilancē uzskaitītās zemes vienības. Bilancē uzņemtas līdz šim 

neuzskaitītās inženierbūves (apgaismojuma stabi) ar kopējo vērtību 52700 EUR, transporta 

būves ar kopējo vērtību 29833 EUR, tajā skaitā tilti trīs vienībās - 29568 EUR, un ceļš - 

265 EUR.

2015.gadā uzņemtas līdz šim bilancē neuzskaitītās Alojas novada domei piederošās 

nedzīvojamās ēkas ar kopējo vērtību 1834 EUR.



Alojas novada dome

22

3. 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 starp Salacgrīvas novada domi un 

Alojas novada domi par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu. 

2015.gadā Salacgrīvas novada būvvalde Alojas novadā:

 izskatījusi 33 būvniecības iesniegumus;

 akceptējusi 34 paskaidrojuma rakstus un vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma 

kartes;

 izdevusi 30 būvatļaujas ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem;

 izdarījusi 44 atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujās;

 pieņēmusi ekspluatācijā 12 objektus;

 saņēmusi 20 iesniegumus un nosūtījusi 33 atbildes dokumentus.

2015.gada publiskās investīcijas:

 pirmskolas izglītības iestādes “Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas 

pārbūve – EUR 611 203,66;

 bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Urgas pansionāts” pārbūve – EUR 

52 360,91;

 AS „Latvijas Valsts meži” – meža meliorācijas sistēmas “Bānīša masīvs 2” 

pārbūve – EUR 81 425,97;

 AS “Latvijas Valsts meži” – meža ceļš “Indulīša trase” – EUR 148 828,83;

 Dabas aizsardzības pārvalde – dabas tūrisma infrastruktūra dabas parkā “Salacas 

ieleja” – EUR 11 000,21;

PL nosaukums Kadastra numurs Vērtība
Šķūnis Ogas - 2 66480010085005 796

Ozolu arodvidusskolas šķūnis 66480060025009 17
Šķūnis Imantas 66440020212002 276
Elbreti – 1 kūts 66270040239002 622

Elbreti – 1 saimniecības ēka 66270040239003 123
Kopā 1834
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 AS “Latvijas Valsts meži” – meža ceļa “Stumpja ceļš” pārbūve – EUR 

264 152,92;

 Staiceles vidusskolas pārbūve – EUR 277 198,81.

Alojas novadā kopā: EUR 1 446 171,31.         

                 

2015.gada privātās investīcijas:

Nodoti ekspluatācijā objekti par summu EUR 388 726,45.

4. Komunālā saimniecība

              Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” (turpmāk - 

Sabiedrība) 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 SIA „Alojas Novada 

Saimniekserviss” un SIA „Alojas Komunālais Dienests” apvienošanu;

 ar 2014.gada 26.jūnija Alojas novada Domes lēmumu par SIA „Alojas Novada 

Saimniekserviss” un SIA „Staiceles Komunālais Uzņēmums” apvienošanu;

 ar 2015.gada 26.jūnija Alojas novada Domes lēmumu par pamatlīdzekļu ieguldīšanu 

SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” pamatkapitālā un ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Braslavas un Brīvzemnieku pagastu ūdens ieguves vietās.

4.1. Informācija par Sabiedrības attīstību un finansiālo stāvokli

SIA „Alojas Novada Saimniekserviss”’ darbība ir balstījusies uz iepriekšminētajiem 

lēmumiem, un pamatmērķis ir bijis uzņēmumu, Braslavas un Brīvzemnieku pagastu 

ūdenssaimniecību apvienošana. 
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Sabiedrības pamatkapitāls

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls 2015.gada 31.decembrī 2 304 

709,00 EUR, Sabiedrības pamatkapitāls sadalās 2 304 709 kapitāla daļās. Vienas kapitāla 

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

novada domei.

Pārskata gada svarīgākie uzdevumi 

Atbilstoši sabiedrības izvirzītajiem mērķiem:

 SIA “Alojas Komunālais dienests” pievienošana SIA “Alojas Novada 

Saimniekserviss” ar 23.03.2015.;

 SIA “Staiceles Komunālais uzņēmums” pievienošana SIA „Alojas Novada 

Saimniekserviss” ar 01.07.2015.;

 Braslavas un Brīvzemnieku pagastu ūdenssaimniecības pievienošana SIA 

„Alojas Novada Saimniekserviss” ar 01.08.2015.;

 Centralizētas siltumapgādes pakalpojumu pārņemšana kopā ar Staiceles pilsētas 

trīs katlu mājām ar 01.11.2015.;

 Reorganizācijas procesa virzīšana un termiņu kontrole;

 Ūdenssaimniecības, siltumapgādes un ēku apsaimniekošanas līgumu 

pārslēgšana ar iedzīvotājiem;

 Sabiedrības darbības struktūras maiņa, kas orientēta uz nozarēm;

 Efektīva Sabiedrības resursu izmantošana. 

Sabiedrības pakalpojumu attīstības dinamika

SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” neto apgrozījums 2015.gadā ir 264 699 

EUR. Saimnieciskā darbība veikta pamatdarbības pakalpojumu sniegšanai un 

pamatpakalpojumu apjomu apvienošanai vienā uzņēmumā.

Rādītājs 01.01.2016.
Ūdensapgādes klientu skaits 739
Kanalizācijas klientu skaits 732
Asenizācijas klientu skaits 333
Siltumapgādes klientu skaits 126
Apsaimniekojamo ēku skaits 73
Īres līgumu skaits 189
Apsaimniekošanas līgumu skaits 33

Raksturojošie rādītāji
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Sabiedrības darbību raksturojošie rādītāji

Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 56 330 EUR, ko pamatā 

ietekmēja Ūdenssaimniecības projekta rezultātā iegūto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins 

2016.gadā, kas sastādīja 96 554 EUR, bet atzītie nākamo periodu ieņēmumi, kas iekļauti 

pārskata gada ieņēmumos atbilstoši kārtējā gada nolietojuma norakstījuma summām 

sastādīja 87 702 EUR. Kopā ilgtermiņa ieguldījumu aprēķinātā nolietojuma summa 

pārskata gadā sastādīja 120 882 EUR, jeb 35,8% no kopējām ražošanas izmaksām. 

2015.gadā izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem par 7212 EUR.

         Finanšu pārskata analīzes rādītāji sniedz vispārēju priekšstatu par Sabiedrības 

pašreizējo finansiālo stāvokli. 

Piezīmes 
Nr. 

Koeficienti 2015.gads

1. Kopējais likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ 
īstermiņa saistības*)

2,38

2. Likviditātes seguma koeficients (apgrozāmie līdzekļi - 
krājumi/īstermiņa saistības*)

2,27

3. Finanšu atkarības koeficients (saistības/bilances 
kopsumma)

0,03

4. Aktīvu aprites koeficients (neto apgrozījums/ aktīvu 
kopsummu)

0,047

5. Pašu kapitāla īpatsvars pret bilances summu 35,4 %
*(netiek ņemti vērā nākamo periodu ieņēmumi 

Analizējot Sabiedrības bilanci secinām, ka tās īstermiņa saistības (bez nākamo 

periodu ieņēmumiem un saņemtiem avansa maksājumiem) kopumā nepārsniedz 

apgrozāmos līdzekļus un likviditātes koeficients, kas atspoguļo Sabiedrības spēju segt 

īstermiņa saistības, ir 2,38. Koeficienta teorētiskā pietiekamība ir 1 - 2. Ja likviditātes 

lielums ir mazs, tad Sabiedrībai var izveidoties grūtības īstermiņa saistību dzēšanā. 

Likviditātes seguma koeficients 2015.gadā ir 2,38, 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 2015.gadā nepārsniedz optimālo (0,4 - 0,5). Aktīvu aprites koeficients 2015.gadā ir 

0,047.
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Pasākumi Sabiedrības attīstībai

Attīstības plāns 

           2016.gadā Sabiedrības vadība par galveno uzdevumu izvirza novada 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdenssaimniecības attīstības 

projektu ietvaros turpināt piesaistīt jaunus klientus, palielinot pieslēgumu skaitu; skaidri 

definēt ūdenssaimniecības lietošanas, izbūves un ekspluatācijas noteikumus, precizējot 

saistošos noteikumus Alojas novada ūdenssaimniecībai, aprīkot ūdens ieguves un 

attīrīšanas iekārtu mēriekārtas ar attālinātu nolasīšanas sistēmu, novēršot neparedzētu 

ūdens patēriņa palielināšanos un zaudējumu rašanos, dodot iespēju laikus reaģēt uz avārijas 

situācijām. Aprīkot visus objektus ar verificētiem aukstā ūdens komercuzskaites 

mēraparātiem, ieviest attālināto individuālo ūdensskaitītāju nolasīšanu apdzīvotajās vietās, 

kurās identificēti lielākie ūdens zudumi, novēršot nekontrolētu ūdens patēriņu un 

samazinot ūdens zudumus. Veikt visu apkalpošanā un īpašumā esošo notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu (NAI) auditu un optimizēt to darbību, lai samazinātu elektroenerģijas 

patēriņu un kanalizācijas pakalpojumu tarifus lietotājiem.

Veikt pilnīgu apsaimniekojamo ēku auditu, noteikt darāmo darbu prioritātes, lai 

nepasliktinātu apsaimniekošanā esošā dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli un uzlabotu 

īrnieku dzīves kvalitāti. Aktīvi iesaistīt iedzīvotājus, apsaimniekošanas biedrības un māju 

vecākos ēku energoefektivitātes projektu realizēšanā, uzlabojot dzīvojamo fondu un 

padarot to pievilcīgu ne tikai esošajiem, bet arī topošajiem iedzīvotājiem.

Optimizēt uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas Sabiedrības pamatdarbības 

nozarēs. Palielināt iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu, ieviest 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 turpināt parādu nomaksas līgumu 

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

nenomaksātajiem pakalpojumiem un samazinot šaubīgo debitoru parādus. Aktīvi sekot 

debitoru parādu un Sabiedrības darbības izmaksu izmaiņām.

Ieguvumi no ūdenssaimniecības apvienošanas

 Vienota pieeja ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitei, tarifikācijai un kontrolei;
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 Vienādi ūdens kvalitātes standarti visas ūdens ieguves vietās;

 Vienota pieeja kontroles, uzskaites un uzturēšanas optimizācijai un modernizācijai.

Sasniedzamie mērķi

 Panākt finansiālu stabilitāti, nodrošinot naudas plūsmu, kas rada iespējas 

piedalīties ES struktūrfondu apguvē un izdevīga finansējuma piesaistē no 

komerciestādēm;

 Papildināt tehnisko bāzi, lai tehniskā atbalsta (avāriju novēršana u.c. pasākumi) 

reakcijas laiks būtu pēc iespējas īsāks, tādējādi maksimāli nodrošinot 

pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību;

 Izveidot visa novada ūdenssaimniecības uzskaites, izmaksu un ieņēmumu 

uzskaiti, lai precīzi būtu iespējams veikt nākamo tarifu aprēķinu 2016.gada 

beigās;

 Aprīkot Staiceles pilsētas centralizētās siltumapgādes objektus ar 

komercuzskaites mēraparātiem;

 Izveidot ēku apsaimniekošanas plānoto darbu prioritātes un izmaksas un 

realizācijas plānu atbilstoši ēku bilancēm;

 Līgumu kontrolei ieviest digitalizētu līgumu un klientu lietu arhīvu.

Ieguldījumi 

Sabiedrība pārskata gadā nav veikusi ieguldījumus.

        
Sabiedrības attīstība 2016.gadā 

Svarīgākās prioritātes 2016.gadā, atbilstoši Sabiedrības Attīstības plānam:

 Kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nodrošināšana, produktu klāsta paplašināšana 

un kvalitātes paaugstināšana;

 Efektīva Sabiedrības resursu izmantošana, pievienojot Braslavas, 

Brīvzemnieku, Ozolmuižas ēku apsaimniekošanu;

 Finansiālo iespēju robežās atjaunot materiāli tehnisko bāzi pakalpojumu 

sniegšanai iedzīvotājiem, ūdenssaimniecības skaitītāju nomaiņai un attālinātai 

monitorēšanai, samazinot ūdens zudumus novada ūdenssaimniecībās, veikt 

ieguldījumus ūdens kvalitātes uzlabošanai;

 Sakārtot ēku apsaimniekošanas procesu, atbilstoši likumdošanai un tarificēt 

dzīvokļu īres maksas, atbilstoši dzīvokļu labiekārtotības pakāpei;
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 Veicināt sabiedrības izpratni par ūdenssaimniecības un ēku apsaimniekošanas 

procesiem, izmaksām un likumā noteiktajām normām.

Sabiedrības attīstības riski

Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pakalpojumu pircēju un pasūtītāju 

parādi, kā arī pieprasījuma noguldījumi pazīstamās Latvijas kredītiestādēs, kuri 

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

precēm un pakalpojumiem, denominēti euro. Lielākie riski pašreizējās ekonomiskās 

situācijas apstākļos Sabiedrības 2016.gada saimnieciskajā darbībā: 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās un ar to saistītā 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.

Sabiedrības peļņa pārskata gadā

Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 56 330 EUR, kurus paredzēts 

segt no nākamo gadu peļņas.

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa 
veids

Atlikums 
31.12.2014

Saņemts 
reorgani-

zācijas 
procesā

Aprēķināts 
2015.gadā

Aprēķi-
nāta 

kavējuma 
nauda

Samaksāts
2015.gadā

Atmaksāts 
no

budžeta

Atlikums 
31.12.2015

PVN ( 272) 3 386
311 25 074 413 21 326 298 7 884

VSAOI 0 2 656
2 839 40 316 219 39 179 0 6 851

IIEN 0 1 091
1 219 16 605 131 15 892 0 3 154

UDRN 0 13 105 2 109 0 11
DRN 0 80 1 775 120 1 030 0 945
NĪP 0 225 0 0 225 0 0
Kopā: ( 272) 11 820 83 875 885 77 761 298 18 845
Tai 
skaitā: 31.12.2014 31.12.2015
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Nodokļu 
parāds (272)       18 845

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

31.12.2015 31.12.2014
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā 31 1

  Personāla izmaksas

Izmaksu veids 31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Atlīdzība par darbu 121 743 0
Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas 27 894 0
Neizmantotie atvaļinājumi 4 270 0
Sociālā nodokļa maksājumi neizmantotiem atvaļinājumiem 985 0
Riska nodeva 105 0
Kopā 154 997 0

4.2. Finanšu pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2015.gadu (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums Piezīmes 
numurs

2015
EUR

2014
EUR

Neto apgrozījums 2 264 699 0

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 (338 017) 0
Bruto peļņa vai zaudējumi (73 318) 0
Administrācijas izmaksas 4 (60 390) (5 762)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 84 865 0
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (12 197) (6)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (61 040) (5 768)
Atliktais nodoklis 18 4 710 0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (56 330) (5 768)

Bilance uz 2015.gada 31.decembri

Aktīvs Piezīmes 
numurs

31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
2.  Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības

0 0

Nemateriālie ieguldījumi kopā 7 0 0
   II. Pamatlīdzekļi

1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi 5 101 483 0
3. Iekārtas un mašīnas 309 656 0
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 37 292 0

Pamatlīdzekļi kopā      8 5 448 431 0
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 5 448 431 0

 Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
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1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 9 6 162 0
Krājumi kopā 6 162 0

III. Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 10 49 928 0
2.Radniecīgo sabiedrību parādi 11 62 036
4. Citi debitori 12 16 754 272
7. Nākamo periodu izmaksas        13 275 0

Debitori kopā 128 993 0
  V.  Nauda 14 1 802 10

Apgrozāmie līdzekļi kopā 136 957 282
Aktīvu kopsumma 5  585 388   282

Pasīvs Piezīmes 
numurs

31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

1. Pašu kapitāls
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 15 2 304 709 6000

   2. Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ( 266 016) 0
b) pārskata gada nesadalītā peļņa (59 926) (5 768)

Pašu kapitāls kopā 1 978 767 232
2. Uzkrājumi
  3. Citi uzkrājumi        16 26 605 0
                                                                             Uzkrājumi 
kopā

26 605 0

3. Kreditori
I. Ilgtermiņa kreditori
1. Nākamo periodu ieņēmumi 17 3 348 158 0

Ilgtermiņa kreditori kopā 3 348 158 0
II. īstermiņa kreditori
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 19 19 465 0
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 20 18 845 0
4. Pārējie kreditori 21 12 044 50
5. Nākamo periodu ieņēmumi 22 174 315 0
6. Uzkrātās saistības 23 7 189        0

Īstermiņa kreditori kopā 231 858 50
Kreditori kopā 3 580 016 50

Pasīvu kopsumma 5  585 388 282

Naudas plūsmas pārskats par 2015.gadu (pēc tiešās metodes)

Piezīmes 
numurs

2015
EUR

2014
EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu 
sniegšanas

312 560 0

2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 
pamatdarbības izdevumiem

(309 618) ( 5 990)

3. Pārējās sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi 213 0
3. Pārējās sabiedrības pamatdarbības  izdevumi ( 1 096) 0
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma 2 059 ( 5 990)
9. Pamatdarbības neto naudas plūsma 2 059 ( 5 990)
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II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (4 229) 0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (4 229) 6 000

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 0
   1.Reorganizācijas procesā pārņemtie naudas līdzekļi 3 962 0

7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 3 962 0

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts 0 0
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai 
samazinājums

1 792 10

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
sākumā

10 0

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada 
beigās

14 1 802 10

Pārņemtās Sabiedrības SIA “Alojas komunālais dienests” bilance 

Aktīvs 23.03.2015
EUR

Pasīvs 23.03.2015
EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi 1. Pašu kapitāls
I. Nemateriālie ieguldījumi 1. Akciju vai daļu kapitāls 

(pamatkapitāls)
1  046 883

2.  Koncesijas, patenti, licences, preču 
zīmes un tamlīdzīgas tiesības

0    2. Nesadalītā peļņa:

Nemateriālie ieguldījumi kopā      0 a) iepriekšējo gadu 
nesadalītā peļņa 

(159 175)

   II. Pamatlīdzekļi b) pārskata gada 
nesadalītā peļņa 

(3 381)

1. Zemes gabali, ēkas un būves un 
ilggadīgie stādījumi

4 073 729 Pašu kapitāls kopā 884 327

3. Iekārtas un mašīnas 304 606 2. Uzkrājumi
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 36 102   3. Citi uzkrājumi 17 778

Pamatlīdzekļi kopā 4 414 437                                                                              
Uzkrājumi kopā

17 778

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 4 414 437 3. Kreditori
 Apgrozāmie līdzekļi I. Ilgtermiņa kreditori

I. Krājumi 1. Nākamo periodu 
ieņēmumi

3 435 860

1. Izejvielas, pamatmateriāli un 
palīgmateriāli

2 936    2. Atliktā nodokļa 
saistības

4 710

2. Nepabeigtie ražojumi 894 Ilgtermiņa kreditori kopā 3 440 570
                                                                                      

Krājumi kopā
3 830 II. īstermiņa kreditori

III. Debitori 2. Parādi piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem

14 755

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 55 682 3. Nodokļi un valsts 
sociālās apdrošināšanas 
iemaksas

4 682

2. Citi debitori 541 4. Pārējie kreditori 6 555
3. Nākamo periodu izmaksas 203 5. Nākamo periodu 104 318
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ieņēmumi
Debitori kopā 56 426 6. Uzkrātās saistības 4 794

  V.  Nauda 3 086 Īstermiņa kreditori kopā 135 104
Apgrozāmie līdzekļi kopā 63 342 Kreditori kopā 3 575 674

Aktīvu kopsumma 4 477 779 Pasīvu kopsumma 4 477 779

Pārņemtās Sabiedrības SIA “Staiceles komunālais uzņēmums” bilance

Aktīvs 30.06.2015.
EUR

Pasīvs 30.06.2015
EUR

 Ilgtermiņa ieguldījumi Pašu kapitāls
I. Nemateriālie ieguldījumi 1. Akciju vai daļu 

kapitāls 
(pamatkapitāls)

104 326

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības

0   6. Nesadalītā peļņa:

Nemateriālie ieguldījumi kopā 0 a) iepriekšējo gadu 
nesadalītā peļņa 

(101 072)

   II. Pamatlīdzekļi b) pārskata gada 
nesadalītā peļņa 

(215)

1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie 
stādījumi

1 069 Pašu kapitāls kopā 3 039

4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 2 813 Uzkrājumi
Pamatlīdzekļi kopā      3 882    3. Citi uzkrājumi 3 590

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 3 882 Uzkrājumi kopā 3 590
Apgrozāmie līdzekļi I. Īstermiņa kreditori

I. Krājumi 6. Parādi 
piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem

4 109

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 33 10. Nodokļi un valsts 
sociālās 

apdrošināšanas 
iemaksas

7 139

                                                                                   
Krājumi kopā 33

11. Pārējie kreditori  1 026

III. Debitori 15. Uzkrātās saistības 0
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 14 045 12. Nākamo periodu 

ieņēmumi
9 082

2. Citi debitori 9149
Debitori kopā 23 194 Īstermiņa kreditori 

kopā
21 356

  V. Nauda 876 Kreditori kopā 21 356
Apgrozāmie līdzekļi kopā 24 103

Aktīvu kopsumma 27 985 Pasīvu kopsumma 27 985

5. Pašvaldību funkciju nodrošināšana
5.1. Izglītības, kultūras un sporta pieejamība un aktivitātes

2015.gadā Alojas novada izglītības, kultūras un sporta dzīvi vada Izglītības, 

kultūras un sporta nodaļa, kura darbojas, pamatojoties uz “Alojas novada pašvaldības 
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Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikumu”. Nodaļā strādā nodaļas vadītājs, izglītības 

darba speciālists un sporta darba organizators.

Ar Alojas novada domes 2015.gada 27.augusta domes sēdes lēmumu Nr.423 

(protokols Nr.14 5#) tika reorganizēts Vidzemes Jaunatnes futbola centrs, izveidojot Alojas 

novada sporta skolu, kurai deleģētas tautas sporta koordinēšanas un organizēšanas 

funkcijas.  

Martā nodaļa piedalījās Alojas novada dienu organizēšanā, kurās paralēli uzņēmēju 

programmai pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāts iepazīties ar Alojas novada izglītības 

un kultūras iestāžu pašdarbības kolektīvu un interešu izglītības pulciņu sniegumu un 

piedāvājumu.

Pirmo reizi uz kopīgiem svētkiem sanāca visi Alojas novada izglītības un kultūras 

iestāžu bērnu un jauniešu mākslinieciskie, interešu izglītības un pašdarbības kolektīvi. 

Kopīgiem spēkiem tika radīti svētki “Biru, biru brīnumi!”, kuri šajā reizē notika Staicelē.

Tāpat kā visai Latvijas skolu jaunatnei arī mūsu novada jauniešiem jūlija mēnesis 

iesākās ar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Mūsu novadu šajos 

svētkos pārstāvēja Alojas kultūras nama 7.-9. klašu deju kolektīvs “Resgaļi”, vadītāja 

Maija Drozda un Vilzēnu tautas nama ritma grupa “Radiridirī”, vadītājs Dzintars Vīksna.

2015.gada 6.martā tika atklāts Puikules kopienas centrs “Puikules muiža”. Tas 

Brīvzemnieku pagasta iedzīvotājiem nodrošina iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, izkopt 

talantus un apgūt dažādas prasmes. Centrs nodrošina iedzīvotāju interešu izglītību.

Ir pieejams arī sporta inventārs un datortehnika.

5.1.1. Izglītība

2015.gadā Alojas novadā strādā 7 izglītības iestādes - 1 pirmsskolas izglītības 

iestāde, 3 vispārējās izglītības iestādes un 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes. 

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības programmas apguvi novadā nodrošina PII „Auseklītis”, 

Alojas Ausekļa vidusskola, Ozolmuižas pamatskola, un Staiceles vidusskola.  No 

2015.gada 1.septembra pirmsskolas izglītības programmu novada izglītības iestādēs apgūst 

182 audzēkņi.
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No visiem pirmsskolas grupu audzēkņiem 48,4% ir iesaistīti 5- 6 gadīgo bērnu 

obligātajā apmācībā.
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5-6 gadīgo audzēkņu skaits pirmsskolas izglītības programmā

Pirmsskolas izglītības programmu realizācijā ir nodarbināti 20 pirmsskolas 

pedagogi. Visās izglītības iestādēs ar pirmsskolas grupu audzēkņiem strādā logopēds. PII 

„Auseklītis” pieejams arī psihologs.

Pamata un vispārējā vidējā izglītība
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Vispārējās izglītības programmu apguvi novada teritorijā nodrošina Alojas Ausekļa 

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

Ozolmuižas pamatskolā ar skolēniem strādā logopēds un psihologs. Puikules pamatskolā 

strādā logopēds.

Vispārējās izglītības iestādēs īstenotās licencētās izglītības programmas:

Alojas Ausekļa 
vidusskola

Staiceles 
vidusskola

Ozolmuižas 
pamatskola

Pamatizglītības programma (21011111) X X X
Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem (21015611)

X X X

Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (21015811)

X

Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma 
(31011011)

X

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli 
orientētā virziena programma (31014011)

X

2015.gadā izglītojamo skaits novadā ir palielinājies par 4,2%, salīdzinot ar 2014.gadu.

Profesionālās ievirzes izglītība

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

skola, kuras piedāvā profesionālās ievirzes programmas mūzikā un vizuāli plastiskā 

mākslā. Abās mūzikas un mākslas skolās bērni apgūst klavierspēli, flautas spēli saksofona 
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spēli. Alojas mūzikas mākslas skolā tiek apgūta kokles, ģitāras, trombona, tubas un eifinija 

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

Pamatojoties uz Alojas novada domes 2015.gada 27.augusta lēmumu Nr.423 

(protokols nr.14 5#) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015.gada 7.oktobra lēmumu 

Nr.2-26/435 tiek mainīts Vidzemes jaunatnes futbola centra „Staicele” nosaukums. No 

2015.gada 7.oktobra izglītības iestādes nosaukums ir Alojas novada sporta skola.  Skola 

piedāvā iespēju trenēties futbolā un basketbolā. 

Interešu izglītība

Interešu izglītības programmas realizē Ozolmuižas pamatskola, Alojas Ausekļa 

vidusskola, Alojas mūzikas un mākslas skola, Staiceles vidusskola, Staiceles Mūzikas un 

mākslas skola un Alojas novada sporta skola.  Pavisam novadā darbojas 39 interešu 

izglītības pulciņi. Interešu izglītības programmas tiek finansētas gan no valsts 

mērķdotācijas, gan pašvaldības līdzekļiem.

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);
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 Vilzēnu tautas nams (Braslavas pagasta teritorija).

Alojas novada tautas un kultūras namos kopā darbojās 34 pašdarbības kolektīvs.

Kultūras iestāde Deju kolektīvi Dziedošie, muzikālie 
kolektīvi

Citi Kopā

Alojas kultūras 
nams

6 4 2 12

Staiceles pilsētas 
kultūras nams

2 2 5 9

Puikules tautas 
nams

1 2 2 5

Vilzēnu tautas nams 2 2 3 7
Kopā: 33

Alojas novada tautas/kultūras namu pašdarbības kolektīvu kopskaits

Sekojošā tabula sniedz ieskatu kultūras norišu daudzumā un apmeklētībā.

Norišu un apmeklētāju skaits Alojas novada tautas/kultūras namos 2015.gadā

Šajā gadā Alojas kultūras nams ir noorganizējis dažādus kultūras pasākumus: 
Alojas pilsētas 23.dzimšanas dienā - “23 pēdas”, kurā piedalījās visi pilsētas 
mākslinieciskie kolektīvi; Alojas mūzikas un mākslas skolas 20 gadu jubilejas sarīkojums, 
tradicionālās Lieldienu norises visu vecumu iedzīvotājiem, Alojas novada pirmsskolas 
vecuma vokālistu konkurss “Alojas novada Cālis 2015”, Vasaras saulgriežu sagaidīšana 
Alojā un Staicelē ar kopīgu koncerta programmu: teātra izrādi “Skroderdienas Silmačos”, 
kurā piedalījās abu pilsētu kultūras namu pašdarbības kolektīvi 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. Plašā programma deva iespēju alojiešiem un 

Alojas 
kultūras 

nams

Staiceles 
pilsētas 

kultūras nams

Puikules 
tautas nams

Vilzēnu 
tautas nams

Kopā novadā

Norišu skaits 
pavisam

111 72 37 38 258

Maksas norišu 
skaits pavisam

13 13 7 9 42

Bezmaksas 
norišu skaits 
pavisam

98 59 30 29 216

Norišu 
apmeklētāju 
skaits

6954 6109 1881 2503 17447

Maksas norišu 
apmeklētāju 
skaits

660 1014 460 883 3017

Bezmaksas 
norišu 
apmeklētāju 
skaits

6294 5095 1421 1620 14430
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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 Rīgas mūzikas skolu kori un 
koncertā izpilda konkursam iesniegtos vienaudžu jaundarbus bērnu korim un 19.septembrī, 
Alojā svētkos „Gaismu sauca” svinēja alojiešu izcilākā novadnieka, dzejnieka Ausekļa 
165.dzimšanas dienu. Plašs ir svinamo un atceres dienu piedāvājums. Savas darbības 15. 
gadu jubileju nosvinēja vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis”, vadītāja Maija Drozda. 
Deju kopai “Rasa” – 10 gadi.

Staiceles kultūras nams piedāvā apmeklēt plašu atzīmējamo dienu klāstu: Jaunais 
gads, Sieviešu diena, Senjoru diena, Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, Lāčplēša 
diena, Latvijas Republikas 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”, 
Tūrisma informācijas centru, Staiceles vidusskolu un Staiceles mūzikas un mākslas skolu. 
Kopā noorganizēti: Stārķu sagaidīšanas svētki, Eiropas Muzeja nakts, “Staiceles Vimba 
2015”, Svētā putna “Pivālind” svētki, ritmiskās mūzikas festivāls “Spožā nots”. Šajā gadā 
savu aktīvu darbību uzsāk amatierteātris “Fabrika”. Par savu realizācijas vietu Staicelē 
kļuva diviem Alojas novada mēroga pasākumiem: Alojas novada bērnu un jauniešu svētki 
“Biru, biru brīnumi!” un Alojas novada sporta spēlēm.

Puikules tautas nams turpina darbu pie saviem tradicionālajiem pasākumiem, 
tādiem kā koncerts “Dziesma Tev un Man”. Mazākajiem pagasta iedzīvotājiem ir iespēja 
savus talantus parādīt mazo vokālistu konkursā “Cālis 2015”. Lieli un mazi aktīvi piedalās 
“POPielā”. Muzeju nakts pasākums. Raiņa un Aspazijas dzejas uzvedums Puikules 
amatierteātra izpildījumā. Sava nozīmīga vieta tiek ierādīta arī visām svinamajām dienām 
un gadskārtu ieražām, kur pasākumos piedalās vietējie pašdarbības kolektīvi un, kuris 
aktīvi apmeklē iedzīvotāji. Martā savu darbību uzsāk Puikules kopienu centrs, kura 
mājvieta ir Puikules muižā.

Vizēnu tautas nams šajā gadā ir aktīvi organizējis tradicionālos pasākumus un 
iepriecinājis tautas nama apmeklētājus ar savu pašdarbības kolektīvu sniegumu.jāpiemin 
tādi pasākumi kā: Braslavas pagasta ziemas sporta diena, Lielu atsaucību Alojas novada 
jauniešu vidū ir ieguvis tradicionālais pasākums “Popiela”. Vilzēnos par labākā mazā 
dziedātāja titulu cīnījās Alojas novada mazie dziedātāji konkursā “Cālis 2015”. Savas 
darbības 10 gadu jubileju nosvinēja ritma grupa “Radiridirī”, vadītājs Dzintars Vīksna. Un 
arī vokālajam ansamblim “Heihēra” bija svinīgi skanīgs koncerts, atzīmējot 10 dzimšanas 
dienu.

 
Pašdarbības kolektīvu sasniegumi

Alojas kultūras nama tautas mākslas kolektīvi Limbažu apriņķa skatēs ieguvuši 
sekojošus rezultātus: skolēnu deju kolektīvs “Resgalīši” 5.-6.kl. – I pakāpe (40,3 punkti), 
skolēnu deju kolektīvs „Resgaļi” 7.-9. kl.– I pakāpe (42,8 punkti), vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Sānsolis” – I pakāpe (43,4 punkti), jauktais koris „Ale” – II pakāpe ( 37,77 
punkti). Deju kolektīvs “Resgaļi” piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos Rīgā.
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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 1. pakāpes diplomu. (40.03 punkti) 
Dramatiskais kolektīvs Limbažu apriņķa skatē piedalijās ar Raiņa un Aspazijas dzejas 
uzvedumu “ Viņš un Viņa”, iegūstot 2. pakāpes diplomu (35 punkti).

Vilzēnu tautas nama ritma grupa “Radiridirī” piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos Rīgā, jo muzikālo kolektīvu skatē ieguva pirmās pakāpes 
diplomu, bet sieviešu vokālais ansamblis "Heihēra" Limbažu aprinķa vokālo, vokāli 
instrumentālo, tautas mūzikas instrumentu, koklētāju ansambļu un kapellu skatē ieguva II 
pakāpes diplomu.

5.1.3. Bibliotēkas

Alojas novada teritorijā darbojas 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 2015.gadā

Salīdzinājumā ar 2014. gadu, kad kopējais reģistrēto lietotāju skaits bija 1819, tad 

2015. gadā lasītāju kopskaits novada bibliotēkās audzis par 46. Ikdienā bibliotēkas pilda ne 

tikai grāmatu izsniegšanas un apstrādes funkciju, bet ir kļuvušas iedzīvotājiem par lielu 

atbalstu e-vides informācijas lietošanā.

Lasītāju 
kopskaits

Bērni un 
jaunieši līdz 
18 gadiem

Alojas pilsētas bibliotēka 732 270
Staiceles pilsētas bibliotēka 453 169
Alojas pagasta Ungurpils bibliotēka 187 27
Braslavas pagasta bibliotēka 14 0
Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka 272 40
Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka 221 46

Kopā: 1865 552
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Apmeklējumu 
kopskaits

Bērni un 
jaunieši līdz 
18 gadiem

Pieaugušie Virtuālais 
apmeklējums

Alojas pilsētas bibliotēka 19675 8410 7217 4048
Staiceles pilsētas bibliotēka 21295 6344 14951 2399
Alojas pagasta Ungurpils 
bibliotēka

2140 764 1376 0

Braslavas pagasta bibliotēka 404 404 0
Braslavas pagasta Vilzēnu 
bibliotēka

1979 404 1575 0

Brīvzemnieku pagasta 
Puikules bibliotēka

3666 1273 2393 536

Kopā: 49159 17195 27916 6983
Apmeklējumu skaits Alojas novada bibliotēkās 2015.gadā

Proporcionāli lietotāju un apmeklējumu skaitam, 2015. gadā samazinājies kopējais 
apmeklētāju un   izsniegumu skaits. 

Izsniegumu 
kopskaits

Grāmatas Seriālizdevumi

Alojas pilsētas bibliotēka 15209 10868 4341
Staiceles pilsētas bibliotēka 18309 7834 10475
Alojas pagasta Ungurpils bibliotēka 4405 1465 2940
Braslavas pagasta bibliotēka 59 44 15
Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka 4370 3138 1232
Brīvzemnieku pagasta Puikules 
bibliotēka

4682 2164 2518

Kopā: 47034 25513 21521
Izsniegumu skaits Alojas novada bibliotēkās 2015.gadā

Savā darbībā bibliotēkas apmeklētājiem rīko dažāda veida informatīvas un 

kultūrvēsturiskas aktivitātes, tā sniedzot 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 91 21 0
Staiceles pilsētas bibliotēka 24 38 4
Alojas pagasta Ungurpils bibliotēka 19 1 0
Braslavas pagasta bibliotēka 3 2 0
Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka
Brīvzemnieku pagasta Puikules 
bibliotēka

12 15 0

Kopā: 149 77 4
Pasākumi un izstādes Alojas novada bibliotēkās 2015.gadā
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2015.gada nogalē visas Alojas novada publiskās bibliotēkas veiksmīgi izpildījušas 

akreditācijas nosacījumus un akreditācijas rezultātā tām tika piešķirts vietējas nozīmes 

statuss ar akreditāciju uz 5 gadiem.

5.1.4. Muzeji
2015. gadā Alojas novadā darbojās divi muzeji – Alojas muzejs un Staiceles Lībiešu 

muzejs “Pivālind”. 

Alojas muzejs.

Muzeja darbības pamats ir muzeja krājums, kas apkopo materiālās kultūras liecības par 

Alojas novadu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 2015. gada beigās muzeja 

krājumā ir 5943 vienības, kas ietvertas krājumā un palīgkrājumā. 2015. gadā muzeja 

krājums papildināts ar 81 vienību, kas ir Alojas novada iedzīvotāju dāvinājums. 

27%

3%

13%37%

20%
Ekskursijas
Muzejpdagoģiskās nodarbības
Pasākumi
Konsultācijas
Publikācijas 

Muzeja darbība

2015. gada rudenī tika renovēta muzeja kāpņu telpas siena, pie kuras turpmāk tiks 

eksponēta G. Freimaņa akvarelis “Gaismas pils”. Turpinās darbs pie krājuma telpas 

sakārtošanas. Turpinājās darbs pie 2014. gadā uzsāktās priekšmetu klasifikācijas, krājuma 

priekšmetu kārtošanas atbilstoši glabāšanas prasībām. 2015. gadā sagatavota viena 

muzejpedagoģiskā nodarbība “Gaismas pils”, kas veltīta dzejnieka Ausekļa 265. dzimšanas 

dienai.
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Muzeja vadītāja izveidoja ekskursijas maršrutu “Alojas kultūrvēsturiskā taka”, “Dzejnieka 

Ausekļa dzīves pieturas”. 2015. gadā notika ekskursijas: Alojas PII “Auseklītis” 

audzēkņiem, Iecavas bibliotēku lasītāju grupai, ekskursijas tūristiem no Bauskas, Kandavas 

senioru biedrībai, senioriem no Rīgas, ar muzeju iepazinās Rīgas Latgales priekšpilsētas 

pensionāru apvienība un LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas centra organizēto 

mācību dalībnieki, notika ekskursija “Dzejnieka Ausekļa dzīves pieturas” svētku “Gaismu 

sauca” dalībniekiem. 2015. gadā notika šādi muzeja rīkotie pasākumi: Muzeju nakts 

pasākums “Ilustrācija: mākslinieks Arvīds Galeviuss, dzejnieki Aspazija un Rainis”, 14. 

novadu grāmatu svētku aktivitāte: grāmatas “Liepupes muiža” atvēršana un izstāde “Alojas 

apkārtnes muižas”, izstāde “Aloja bildēs”, pasākums “Gaismu sauca” - dzejniekam 

Auseklim 165. 

Muzeju 2015. gadā apmeklēja un muzeja organizētajās aktivitātēs iesaistījās 591 

cilvēks.

13%

7%

7%

55%

18% Muzeju nakts
Pilsētas svētki
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Ekskursijas
Individuālie apmeklētāji

Muzeja apmeklētāji ( 591)

Staiceles muzejs.

 2015. gadā Staiceles Lībiešu muzejā “Pivālind” novadītas 159 ekskursijas, 

noorganizēti 10 pasākumi, sniegtas 19 konsultācijas. 2015. gadā muzeju apmeklēja un 

muzeja organizētajās aktivitātēs iesaistījās 3087 apmeklētāji, tai skaitā 470 skolēni grupās, 

ārzemnieki – 350, individuālie apmeklētāji – 1359.

Kopējais Staiceles lībiešu muzeja “Pivālind” krājuma vienību skaits 1880, tai skaitā 

pamatkrājumu vienību skaits ir 978. Kopējais jauniegūto vienību skaits ir 100. 2015. gadā 

eksponēto pamatkrājuma vienību skaits sastāda 323 vienības. 
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2015. gadā Staiceles Lībiešu muzejā “Pivālind” ir 4 pamatekspozīcijas: “Senie krogi 

Staicelē”, “Šis brīnišķīgais ceļš uz tēva mājām”, “Staiceles papīru un papes fabrika – 

Staiceles pamatakmens” un “Viens par visiem, visi par vienu”. Sagatavotas un eksponētas 

6 izstādes muzejā un divas ārpus muzeja telpām. 

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

sieviešu klubu “Stazele”, un arī 2015. gadā sadarbība turpinājās. 2014./2014. gada ziemā 

studija kopā ar muzeju pētīja mūspuses pirts tradīcijas, kā rezultātā tapa interesanta pirts 

lietu kolekcija: pirts dvieļi, cepures, paklājiņi, pirts slotiņas un citi pirts piederumi. Tika 

sagatavota kopēja izstāde, kura tika atklāta 2015. gada 21. maijā - Muzeju naktī. Tā kā 

Muzeju nakts tēma bija “Rainim un Aspazijai – 100”, tad katram darbiņam tika 

piemeklētas Raiņa vai Aspazijas dzejas rindas. Muzeju naktī skanēja Raiņa un Aspazijas 

dzeja, dziesmas ar dzejnieku vārdiem, apmeklētāji varēja piedalīties viktorīnā par Raiņa un 

Aspazijas daiļradi, apskatīt muzeja ekspozīcijas un izstādes. 

Vien no spilgtākajiem un vērienīgākajiem notikumiem Staiceles Lībiešu muzejā “Pivālind” 

2015. gadā bija muzeja projekta “Ekspozīcijas “Šis brīnišķīgais ceļš uz tēva mājām” 

modernizācija” 2. kārta. Šo projektu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, piešķirot 

Staiceles lībiešu muzejam “Pivālind” 6600 EUR finansējumu projekta realizācijai. Projekta 

ietvaros tika iegādāta profesionāla video aparatūra, ar kuras palīdzību tapa filma par 

Staiceles apkārtnes lauku sētām “Ozols tēva pagalmā”. Filma tapa sadarbībā ar Staiceles 

foto biedrību “Laiks”, filmēšanu un filmas montāžu veica biedrības biedri Rolands un 

Alvis Jaunzemi. Filmas prezentācija pasākumā piedalījās rakstnieks un publicists Ēriks 

Hānbergs. Filma ir apskatāma Staiceles muzejā un kalpo kā ekspozīcijas “Šis brīnišķīgais 

ceļš uz tēva mājām” papildinājums. Vēl projekta ietvaros tika iegādāts apjomīgs datu 

uzkrājējs, kurā tiek ievietoti visi digitalizētie muzeja materiāli: audio, foto, video un visi 

lauku sētu apraksti, materiāli par Staiceles vēsturi.

Lielākie pasākumi: Muzeju nakts Staicelē, 25. marta – Komunistiskā genocīda atceres 

pasākums, Barikāžu atceres laika pasākumi u.c. Muzejs aktīvi iesaistījās pilsētas rīkotajos 

kultūras pasākumos: Līgo diena pasākumā, Staiceles pilsētas - svētā putna "Pivālind" 

svētkos, Mārtiņdienas Bazārā. Īpaši aktīva bija Ziemassvētku laiks, kad muzeja Ziemas 

Saulgriežu pasākums notika 5 reizes, iesaistot Staiceles vidusskolas skolēnus un vietējos 

iedzīvotājus. Muzejam ir laba sadarbība ar Staiceles vidusskolas vēstures pulciņu un viņu 

vadītāju Ivetu Apsīti, sadarbība ar Alojas novada TIC, Staiceles pilsētas bibliotēku, Alojas 

muzeju un Staiceles kultūras namu. 
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Vairāki kopīgi pasākumi un izstādes 2015. gadā muzejam bija ar Staiceles foto biedrību 

“Laiks, kuras mājvieta ir Staiceles muzeja telpās.

5.1.5. Sports
2015. gadā Alojas novadā notikušas dažādu sporta veidu sacensības: Alojas novada 

skolu sporta spēles, Alojas novada skolu kross, Alojas novada skolu sacensības galda 

tenisā, Alojas novada skolu vieglatlētikas sacensības, Latvijas jaunatnes Stigas kauss, 

Alojas novada turnīrs galda tenisā, Alojas novada sporta spēles, VIII Mazās balvas izcīņas 

galda tenisā, atklātais Alojas novada čempionāts pludmales volejbolā, starptautiskais 

basketbola turnīrs “Pavasara kauss 2015”, Baltijas Čempionāts komandām galda tenisā, 

Baltijas jauniešu TOP 10 sacensības galda tenisā, Latvijas komandu čempionāts galda 

tenisā, L.A.M.A. motokrosa turnīra posmi motokrosā Staicelē, Līciema mototrasē un 

Alojā, Jaunzemnieku mototrasē, kura ir garākā trase Latvijā un Latvijas Jaunatnes futbola 

čempionāta 2015. gada sezonas finālturnīrs U-14 B vecuma grupā.

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. 2015. gada sporta 

laureāti: Alojas novada labākā komanda - FK Staiceles Bebri, Alojas novada labākā 

sportiste - Megija Matvijuka, Alojas novada labākais sportists - Verners Apiņš, Alojas 

novada jaunā cerība - Roberts Trepšs, Alojas novada sportiskākā ģimene - Ustrisovu 

ģimene. 

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

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

Vidzemes karatē klubs, Alojas mednieku kolektīvs, Braslavas mednieku klubs, Staiceles 

mednieku biedrība, novusa klubs „Aloja”, Makšķernieku  biedrība  „Ūdensroze”  biedrība 

“Pirmā bērnu labdarības makšķerēšanas skola” 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. 2015.gadā Alojas novads ir noteicis kritērijus, lai persona tiktu atzīta 
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par maznodrošinātu, kā arī maznodrošinātiem pensionāriem nodrošina pabalsta medicīnas 

pakalpojumu apmaksai izmaksu 80 EUR apmērā gadā.

2015.gadā no Sociālā dienesta budžeta tika izmaksāti sekojoši sociālās palīdzības 

pabalsti:

 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

 dzīvokļa pabalsts;

 vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;

 apbedīšanas pabalsts;

 pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

 pabalsts audžuģimenēm;

 pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

 pabalsts brīvpusdienu nodrošināšanai.

Ik gadu no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek izmaksāti arī citi pašvaldības 

saistošajos noteikumos noteiktie vienreizējie pabalsti, 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 gadu vecumam, 

bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, personām, kas atrodas ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un ir Alojas novada administratīvajā 

teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu, pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, pabalstu 

politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, pabalstu 50, 

55, 60 un 65 gadu kāzu jubilejā u.c. 

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

2014.gadā sastādīja 195748 EUR, no tiem izdevumi sociālajai palīdzībai – 68595 EUR, 

izdevumi par pašvaldības pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem – 10704 EUR, citi 

atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem – 116449 EUR. 

Zemāk attēlotajās tabulās 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 euro.
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2015.gadā trūcīgo personu skaits samazinājies. Mazliet samazinājies arī to personu 

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

Trūcīgo personu skaita samazinājums skaidrojams ar to, ka pilnveidota pašvaldības 

sociālās palīdzības informācijas sistēma – izveidoti pieslēgumi dažādām datu bāzēm, lai 

varētu iegūt vairāk informācijas par klienta materiālo stāvokli, kas nepieciešama 

izvērtēšanas procesā.

2015.gadā pieaugušas arī Sociālā dienesta administratīvās izmaksas, jo, lai 

nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem, dienestā darbu turpina 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.

Sociālie pakalpojumi

Sociālos pakalpojumus Alojas novadā sniedz sekojošas pašvaldības iestādes un 

kapitālsabiedrības:

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

(SIA “Aprūpes nams “Urga””). Pansionāts 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” (SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi””) ir 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina II 

grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma un pensijas 

vecuma personām diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu;

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

mērķis ir nodrošināt 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 paliatīvu aprūpi; smagu, hronisku 

slimnieku aprūpi; sniedz pagaidu patvērumu sociāliem pacientiem utt.);
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5. Alojas novada domes Sociālais dienests nodrošina arī pakalpojuma aprūpe 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 2015.gada 31.decembri noslēgti 62 līgumi, kas ir par 11 

līgumiem (aprūpējamiem) vairāk kā 2014.gada 31.decembrī. Uz 2014.gada 

31.decembri kopā bija 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 2015.gadā bija 

43791 EUR, 2014.gadā - 25 209 EUR, taču 2013.gadā aptuveni 15 318 EUR 

(10766 Ls).

5.3. Bāriņtiesas darbība

Alojas novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lietvedībā atrodas 51 lieta, no tām 

2015.gadā ir ierosinātas un iekārtotas septiņas jaunas lietas. Alojas novada bāriņtiesā 

pārskata gadā notikušas 23 bāriņtiesas sēdes, kuru laikā pieņemti 24 lēmumi. 2015.gadā 

pieņemts viens vienpersoniskais lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.

Pārskata gadā bāriņtiesa pārtraukusi bērna aizgādības tiesības četriem vecākiem uz 

septiņiem bērniem, vienā lietā bāriņtiesa lēmusi par pārtraukto aizgādības tiesību 

atjaunošanu vienam no vecākiem.

Bāriņtiesa trīs lietās pieņēmusi lēmumus par prasības iesniegšanu tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem un iesniegusi prasības rajona tiesā. 2015.gadā 

Limbažu rajona tiesā ir atņemtas aizgādības tiesības četriem vecākiem. Bērnu skaits, kuru 

vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, ir seši bērni.

Bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi vienu 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 pieņemti trīs lēmumi par ģimenes valsts pabalsta izmaksas 

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

audzina bērnu, vienu lēmums par bērna vārda maiņu.

 Bāriņtiesa 2015.gadā bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā nav ievietojusi nevienu bērnu. Tika pieņemts viens lēmums par viena bērna 

aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo 
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pārskata gadā tika nodrošināta ārpusģimenes aprūpe un nodibināta aizbildnība, tādejādi 

radot iespēju bērniem augt ģimeniskā vidē. Bāriņtiesa vienā lietā pieņēmusi lēmumu un 

devusi atļauju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam šķērsot valsts robežu un vienu mēnesi 

pavadīt ģimenē ASV, un divās lietā pieņēmusi lēmumu par atļauju diviem ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietotiem bērniem ciemoties 

ģimenē Latvijā. Pieņemts viens lēmums par divu bērnu, kuri atrodas audžuģimenē, 

nodošanu adoptētāja aprūpē.  

Bāriņtiesa vienā lietā pieņēmusi lēmumu un sniegusi atzinumus par personas 

piemērotību pienācīgi aprūpēt bērnu, un vienā lietā pieņemts lēmums par aizbildnības 

nodibināšanu zīdainim, jo bērna vecāks bija nepilngadīgs. 

Pārskata gadā aizbildnībā atrodas 13 bērni pie 11 aizbildņiem, deviņi bērni atrodas 

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

Bāriņtiesa pārrauga piecas aizbildnības lietas, kurās aizbildnību dibinājusi cita bāriņtiesa 

un aizbildnis ir Alojas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājs.

Bāriņtiesa kopā ar sociālo dienestu 2015.gadā ir apsekojusi ģimenes, kurās nav 

pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. Ir apsekoti 13 aizbildnībā esošie 

bērni un viņu aizbildņi, piecas ģimenes, kurās aizbildnību nepilngadīgam bērnam 

nodibinājusi cita bāriņtiesa, bet aizbildnis dzīvo Alojas novada teritorijā, divas 

audžuģimenes, kurās ar Alojas novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti četri bez vecāku 

gādības palikušie bērni, trīs aizgādnībā esošās personas. Bāriņtiesa veikusi dzīves apstākļu 

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

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

atbalsta centrā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, ir veiktas sarunas un noskaidroti 

institūcijā ievietoto bērnu viedokļi par dzīves apstākļiem institūcijā un iespējām dzīvot 

ģimeniskā vidē.

Bāriņtiesa 2015.gadā izsniegusi 10 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 ir 

104 vēstules, nosūtītas 142 vēstules.

 Bāriņtiesa piedalījusies Limbažu rajona tiesas sēdēs, kurās izskatītas civillietas, 

bāriņtiesas prasības par aizgādības tiesību atņemšanu vienam no vecākiem. Neviens 

bāriņtiesas lēmums 2015.gadā nav pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā.

Bāriņtiesa ir gatavojusi un sniegusi paskaidrojumus Labklājības ministrijai, 

Tiesībsargu birojam un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai saistībā ar saņemtajām 
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sūdzībām par iespējamiem bērnu tiesību un interešu pārkāpumiem bērnu aprūpes 

jautājumos, par bērnu un citu rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvību.

2015.gadā bāriņtiesā veiktas 274 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, apliecināti paraksti Uzņēmumu reģistram. Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijai ir sagatavots un iesniegts Alojas novada bāriņtiesas pārskats par darbu 

2015.gadā.

5.4. Tūrisms

Aizvadītais gads Alojas novadā tūrisma jomā bija dažādiem notikumiem un 

pasākumiem bagāts. Visa gada garumā Alojas novadu apciemoja gandrīz 15 000 

interesentu, tai skaitā gan pasākumu apmeklētāji, gan sporta nometņu dalībnieki un tūristi. 

Tūrisma informācijas centru (TIC) Staicelē apmeklēja vairāk nekā puse no kopējā 

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

ārzemju tūristiem pārliecinošu pirmo vietu jau trešo gadu pēc kārtas ieņem Igaunijas 

iedzīvotāji. Iecienītākais tūrisma veids ir laivošana Salacā (pēc provizoriskiem rezultātiem 

to izvēlas ap 3500 cilvēku). TIC piedāvā arī iespēju iegādāties makšķerēšanas licences 

Salacas upes posmā Alojas novadā.

Ceļotāji ir sajūsmināti gan par novada kultūras mantojumu un dabas objektiem. 

Ļoti patīk Staiceles amatnieku darinājumi, pozitīvas emocijas sagādā saimniecību 

“Šita&Kē”, “Lielkalni” un “Vīksnas” interesantais piedāvājums. Lielu interesi izraisīja 

Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Saulkrastu un Carnikavas novadu sadarbības – klāstera 

iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” daudzveidīgais tūrisma piedāvājums. 

TIC 2015.gadā piedalījās vairākās tūrisma izstādēs, tostarp „Balttour 2015” Rīgā, 

„Tourest 2015” Igaunijā, Tallinā. Tūrisma materiāli kā katru gadu tika nosūtīti uz Somijas, 

Krievijas, Lietuvas un Vācijas tūrisma izstādēm – gadatirgiem.

Visa gada garumā TIC organizēja ekskursijas, braucienus uz teātra izrādēm un 

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

pārgājieni, izbraucieni ar velosipēdiem, Alojas novada auto-foto rallijs un citi. 

2015.gadā TIC darbojās vairākos Eiropas Savienības un citu struktūrfondu 

finansētos projektos – Vidzemes Tūrisma Asociācijas administrētā Interreg IV C 
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programmas projektā „Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism 

Sustainablity (CHARTS)”, kurā tika izstrādāta Vidzemes kultūras tūrisma stratēģija, izdota 

Vidzemes kultūras tūrisma karte un izveidota interaktīva kultūras spēle un projekta 

GREENWAYS ietvaros apzināti pamestie dzelzceļi un aktualizēta to loma izmantošanai 

tūrismā. Savukārt Latvijas - Igaunijas pārrobežu projektā „Development of water tourism 

as nature and active tourism components in Latvia and Estonia” (RIVERWAYS) tika no 

sanesumiem tīrīta Salacas upes gultne un sakārtota laivotāju atpūtas vieta. Kopīgu tūrisma 

maršrutu veidošanā notika sadarbība ar Mazsalacas, Burtnieku un Salacgrīvas novadiem 

(sadarbības līguma ar Salacas upes baseina pašvaldībām ietvaros).

Alojas novada TIC laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.decembrim apmeklēja 

7585 interesentu: novada iedzīvotāji (1550 – 21%), Latvijas iedzīvotāji (3950 – 52%) un 

ārzemnieki (2085 – 27%), tostarp 1084 no Igaunijas – 50%, 279 no Vācijas – 14%, 276 no 

Polijas – 14%, 208 no Krievijas – 10%, 160 no Somijas, Zviedrijas – 8%, 78 no 

Lielbritānijas, Lietuvas, Austrālijas, ASV u.c. – 4%. Šis sadalījums kā arī TIC apmeklētāju 

interešu sadalījums pa tēmām attēlots zemāk esošajos grafikos. 

Igaunija; 1021; 50%

Vācija; 282; 14%

Polija; 280; 14%

Krievija; 200; 10%

Somija, Zviedrija; 
168; 8%

Lielbritānija, 
Austrālija, Lietuva, 

ASV
4%

Apmeklētāju skaita iedalījums pēc valstiskās piederības
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Kartes, ceļveži, 
bukleti, suvenīri; 

33%

Informācija par 
pilsētu, novadu un 
tuvāko apkārtni ; 

25%

Naktsmītnes, telšu 
vietas ; 18%

Gida pakalpojumi ; 
18%

Ēdināšanas 
pakalpojumi; 6%

Apmeklētāju interešu sadalījums pa tēmām

5.5. Uzņēmējdarbības veicināšana

Līdz 2015.gada 31.decembrim Alojas novadā reģistrēti 507 uzņēmumi, no tiem 268 

zemnieku saimniecības (Z/S), 145 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 19 

individuālie uzņēmumi (IND), 17 individuālie komersanti (IK), 8 kooperatīvās sabiedrības 

(KB), kā arī 54 nevalstiskās organizācijas (NVO). Plašāk pārstāvētas uzņēmējdarbības 

sfēras Alojas novadā: lauksaimniecība, lopkopība, augkopība un mežsaimniecība.

Uzņēmumi ar vislielāko apgrozījumu 2015.gadā:

1. SIA “Aloja Starkelsen”;

2. SIA “EEMR transport”;

3. SIA “Marko K”;

4. SIA “Tēraudiņi”;

5. SIA “Draugu dārzs”;

6. SIA “Graudu saimniecība Videnieki”;

7. SIA “MKM grupa”;

8. SIA “Avotiņš LC”;
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9. SIA “Trīs nianses”;

10. SIA “Miks D”

Pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv izveidota Uzņēmējdarbības sadaļa, kurā var 

iegūt informāciju par aktualitātēm saistībā ar uzņēmējdarbību Alojas novadā un ārpus tā 

teritorijas. Tika izstrādāta un veikta aptauja, lai noskaidrotu uzņēmēju vērtējumu par 

uzņēmējdarbības vidi Alojas novadā. Aptaujas rezultāti tika publicēti pašvaldības mājas 

lapā.

Kopš 2014.gada Alojas novadā aktīvi darbojas Uzņēmēju konsultatīvā padome, 

kuras sastāvs atkārtoti tika ievēlēts 2015.gadā. Šī padome darbojas uz nolikuma pamata un 

tajā ir deviņi uzņēmēji un divi pašvaldības pārstāvji.

Pirmo reizi tika rīkots “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas 

novadā”, kā rezultātā tika radīts viens jauns uzņēmums.

2015.gadā notika arī tradicionālās “Alojas novada dienas” (kādreizējās “Uzņēmēju 

dienas”). To laikā Alojas novada un kaimiņu novadu uzņēmēji varēja prezentēt savus 

uzņēmumus, to piedāvātos pakalpojumus un produkciju izstādes-tirdziņa apmeklētājiem. 

Dalībniekiem bija iespēja atpūsties, baudot svētku koncertu, uzņēmēju un organizatoru 

sagatavotos pārsteigumus.

Regulāri tika rīkoti semināri uzņēmējiem un citiem interesentiem, iegūta pieredze 

uzņēmējdarbības jomā, uzņemot dažādu novadu pārstāvjus, kā arī dodoties uz citiem 

novadiem. Notikusi arī uzņēmēju kopsapulce. 

Aizvadītajā gadā uzsākta Alojas novada video filmēšana, kurā iekļauta informācija 

par uzņēmumiem, dabas un tūrisma objektiem, pasākumiem, tradīcijām un citām 

aktivitātēm.

Izstrādāta mārketinga stratēģija, tika radīts Alojas novada logo un sauklis 

“Augšup!”, kā arī radīta preču un pakalpojumu zīme “Alojas novadā Labi darīts!”, kuru 

apstiprināja 2016.gadā.

6. Realizētie projekti un attīstības pasākumi

Projektu līdzekļu izlietojums

Projekta 
finansētāji

Atbalsta 
institūcija

Projekta 
nosaukums un 
sasniegtie/plānotie 
rezultāti

Projekta 
stadija

Projekta 
īstenošanas 
laiks

Projekta kopējās 
izmaksas, t.sk. 
pašvaldības 
finansējums

ERAF, Valsts Alojas novada Pabeigts 11.2014.- 21 921,72 EUR, no 
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Pašvaldības 
budžets, 
Valsts 
budžets

reģionālās 
attīstības 
aģentūra

pašvaldības 
publisko interneta 
pieejas punktu 
attīstība - Alojas 
dienas centrā, Alojas 
pilsētas bibliotēkā un 
kopienas centrā 
“Puikules muiža” 
uzstādītas 
daudzfunkcionālās 
iekārtas, kas 
iedzīvotājiem sniedz 
iespēju printēt, kopēt 
un skenēt sev 
nepieciešamos 
materiālus, arī A3 
formātā. Dienas 
centrā un Puikules 
muižā uzstādīti arī 
pieci datorkomplekti 
katrā, kas iestāžu 
darba laikā brīvi 
pieejami 
apmeklētājiem.

06.2015. kurām 2 630,60 
EUR jeb 12% ir 
pašvaldības 
finansējums

Pašvaldības 
budžets

- Bioloģisko 
notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 
izbūve pansionātam 
"Urga" - 
Būvniecības rezultātā 
tika sakārtota 
notekūdeņu 
infrastruktūra 
pansionātā un 
novērsta 
piesārņojuma 
ieplūšana Iģes upē.

Pabeigts 07.2015.-
10.2015.

52 360,91 EUR

Valsts 
budžets

Izglītības 
ministrija

Aktīvs un radošs 
jauniešu laiks Alojā 
- Projekta ietvaros 
tika organizēti dažādi 
pasākumi novada 
jauniešiem.

Pabeigts 04.2015.-
09.2015.

4000 EUR

ELFLA, 
Pašvaldības 
budžets

Lauku 
atbalsta 
dienests

Alojas dienas centra 
brīvā laika 
aktivitāšu 
dažādošana – 
Projektā tika iegādāts 
dažāda veida 
aprīkojums (galda 
spēles, sporta 
inventārs, virtuves 
tehnika, diskotēku 
inventārs u.c.) 
jauniešu brīvā laika 

Pabeigts 06.2015.-
09.2015.

3855,34 EUR, no 
kurām 987,74 EUR 
jeb 25,6 % ir 
pašvaldības 
finansējums
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pavadīšanas iespēju 
dažādošanai.

Pašvaldības 
budžets

- PII "Auseklītis" 
Vilzēnu 
struktūrvienības 
pārbūve - 
Būvniecības rezultātā 
tika veikta iestādes 
iekštelpu pilnīga 
pārbūve un 
aprīkošana ar jaunu 
inventāru, vienlaikus 
ēkā izvietojot arī 
Vilzēnu bibliotēku 
un Braslavas pagasta 
pārvaldi.

Pabeigts 01.2015.-
06.2015.

584 247,42 EUR

Pašvaldības 
budžets

- Iebrauktuves un 
gājēju ietves 
pārbūve pie Vilzēnu 
tautas nama - 
Būvniecības rezultātā 
tika bruģēts 
novecojušais gājēju 
celiņš un iebrauktuve 
pie tautas nama.

Pabeigts 06.2015.-
07.2015.

15 295,32 EUR

Pašvaldības 
budžets

- Staiceles 
vidusskolas 
pārbūve - 
Būvniecības rezultātā 
tika veikta Staiceles 
vidusskolas iekštelpu 
pārbūve, kas ietver 
gaiteņu, tualešu, 
dušu, sporta zāles 
ģērbtuvju, sporta 
zāles ventilācijas 
sistēmas u.c. pārbūvi.

Pabeigts 10.2015.-
12.2015.

277 198,81 EUR

Pašvaldības 
budžets, 
Valsts 
budžets

Vides 
aizsardzība
s un 
reģionālās 
attīstības 
ministrija

Valsts un 
pašvaldības vienotā 
klientu 
apkalpošanas 
centra izveide 
Alojas novadā - 
Projekta ietvaros tika 
izveidots klientu 
apkalpošanas centrs 
valsts un pašvaldības 
pakalpojumu 
nodrošināšanai, 
izveidojot daļēji 
subsidētu darbavietu. 
Projekta ietvaros tika 
pārbūvētas ar Sociālā 
dienesta klientu 
pieņemšanas telpas.

Pabeigts 10.2015.-
12.2015.

42 447,07 EUR, no 
kurām 30 692,87 
EUR jeb 72% ir 
pašvaldības 
finansējums
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Pašvaldības 
budžets

- Piebraucamā ceļa 
būve ūdens 
ņemšanas vietai 
Ungurpilī - 
Būvniecības rezultātā 
tika izbūvēta ūdens 
ņemšanas vieta divu 
ugunsdzēsības 
automašīnu 
(vienlaikus) 
vajadzībām 
Ungurpils ciemā.

Pabeigts 10.2015.-
11.2015.

16 726,86 EUR

Pašvaldības 
budžets

- Alojas novada 
pašvaldības ielu un 
ceļu ar grants 
segumu 
remontēšana - 
Darbu rezultātā tika 
saremontētas grants 
seguma ielas un 
lauku ceļi to 
kritiskākajās vietās.

Pabeigts 09.2015.-
10.2015.

67 765,93 EUR
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7. Pielikumi

7.1. Neatkarīgu revidentu ziņojums (pielikums nr.1)
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