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Mums visiem vienāds mērķis – novada teritorijas 
attīstība ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai un 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai

Kā?

Investīcijas rada pievilcību





Plānveidīgas darbības

1. Definētas attīstības teritorijas, apstiprinātas ar domes lēmumiem

2. Attīstības ieceres, skiču projekti, apspriešanas

3. Savlaicīga tehniskās dokumentācijas izstrāde 

4. Plānveidīga finansējuma piesaiste + pakāpeniska budžeta līdzekļu 
piešķiršana

5. Pakāpeniska projektu īstenošana

6. Sadarbība ar uzņēmējiem, nomas tiesību izsoles

7. Teritorijas un objektu uzturēšana pēc projektu īstenošanas



Alūksnes ezers, Pilssala – prioritāri attīstāma teritorija



Alūksnes ezers un Pilssala - attīstības projekti

1. Zivju resursu atjaunošana, aizsardzība (Zivju fonds)

2. Tilts (2006, INTERREG)

3. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana (2009/2010)

4. Pilssalas attīstības plāns (2012. SIA NAMS)

5. Rotaļu laukuma izbūve Pilssalā (2014) 

6. Tempļakalna ielas gājēju tilta izbūve Alūksnes pilsētā (2015)

7. Alūksnes pilsdrupu konservācija un restaurācija (VKPAI, 2015)

8. Pilssalas stadiona skrejceļa seguma rekonstrukcija (2017, valsts 
budžets) 



Alūksnes ezers un Pilssala - attīstības projekti

9. Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā (2017)

10. Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve (ERAF, 2018)

11. Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve (2018)

12. Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera piekrastē (LVAF, 2018)

13. Peldēšanas vietas «Vējiņš» labiekārtošana (LVAF, 2018)

14. Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa atjaunošana (ERAF, 2019)



ATDZIMŠANA BŪVNIECĪBAS 4 KĀRTĀS

I. Bērnu rotaļu laukuma 
izbūve

II.Pludmales un piknika 
zonas labiekārtojums

III. Multifunkcionālās 
servisa ēkas būvniecība

IV. Alūksnes Pilssalas
infrastruktūras izbūve



PIRMS PĒC



Alūksnes ezers un Pilssala - attīstības projekti



PIRMS PĒC

Alūksnes pilsdrupu Dienvidu tornis



Alūksnes ezers, laivu piestātnes un makšķerēšanas vietas



Alūksnes ezers, 
laivu nolaišanas vietas 



«Zelta» vērtībā

1. Drosme īstenot (gan sen lolotas, gan ambiciozas idejas)

2. Projektu vadītājs + komanda

3. Pašvaldības aģentūra «SPODRA»  - pilsētas teritorijas 
apsaimniekotājs

4. Ainavu arhitekts, arboristi

5. Pašvaldības aģentūra «ALJA» - publisko ūdeņu apsaimniekotājs



Īpaša vērība

1. Sadarbībai ar profesionāļiem

2. Kultūrvēsturiskā mantojuma izpētei, arheoloģijai

3. Kvalitātei, papildinātībai

4. Sadarbībai ar kaimiņu novadiem

5. Nomas tiesību izsolēm

6. Sadarbība ar ezeram pieguļošo zemju īpašniekiem



Svarīgi

Kārtība, kādā veicama jaunizveidoto/pārbūvēto infrastruktūras objektu 
un iegādātā aprīkojuma uzraudzība Alūksnes novadā (iekšējais 
normatīvais akts, kopš 20.07.2015.)

• Objekts iestādei vai aģentūrai atbildībā tiek nodots ar grāmatvedības 
aktu par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā;

• Iestāde atbildīga par tā apdrošināšanu, apsekošanu ne retāk kā reizi 
gadā (veido komisiju);

• Ja nepieciešams, iestādes sastāda defektu aktus, organizē vēršanos 
pret izpildītāju un uzrauga defektu novēršanu

• Iestādes atbildīgas par dokumentāciju



Vienmēr var labāk

Saistošie noteikumi:

1. Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un 
piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
(ezera zonējums) 

2. Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā (Makšķerēšanas 
noteikumi = kompromiss ar vietējiem makšķerniekiem)

3. Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un 
uzturēšanas saistošie noteikumi



Informācijas nekad nav par daudz…



Par kvalitāti
Makšķerēšanas vietas Alūksnē kā vides
objekts tika pieteikts ASV dizaina konkursā.

Autors - SIA«H2E»

• Atzinība no «Society for Experiential Graphic
Design»

• Balva «Global Design Awards/Honor»
kategorijā «Vietrade un identitāte»
(«Placemaking and Identity»)



Kam?
30 nozīmīgi kultūras un sporta pasākumi, kuri 2019.gadā pulcējuši 
kopumā ap 50 tūkstošus dalībniekus un skatītājus;

Izsniegto makšķerēšanas licenču kopskaits 2018.gadā - 4554 

Tūristu skaits, ko apkalpojuši gidi pieaudzis 8 reizes, ārvalstu tūristu 
skaits un proporcija pieaug, nakšņojumu skaits – 14 000

Novada iedzīvotāju kopskaits uz 01.07.2019. – 15 843

Uzņēmējdarbības attīstība



Ne tikai Alūksnē

Veclaicenes dabas mājas (video) 2,4 minūtes



Uz tikšanos Alūksnes novadā!


