
Alūksnes novads – ģimenei 
draudzīga pašvaldība 
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• Alūksnes novads – izveidots 2009. gadā, 
apvienojoties Alūksnes pilsētai un 15 pagastiem 

 

• Iedzīvotāju skaits 01.07.2018. – 16208 
(www.pmlp.gov.lv) 

 

• Tajā skaitā bērni 01.07.2018. –  

 0-6 gadu vecumā – 954, 

 7-18 gadu vecumā - 1671 
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Bērna 
piedzimšana 
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• Bērna piedzimšanas pabalsts -  bērna aprūpes 
priekšmetu un preču iegādei 75 EUR vērtībā dāvanu 
kartes veidā. 

 

2018. gadā pašvaldības budžetā plānoti 14445 EUR. 
 

Piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kas viņu 
aizstāj, ja šīs personas pamata dzīvesvieta ne mazāk kā 
sešus mēnešus ir deklarēta Alūksnes novadā. 
 

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā 
reģistrēto jaundzimušo skaits – 118. 
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• Svētku pabalsts jaundzimušajam –  

par pirmo Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēto katrā gadā dzimušo jaundzimušo – mantisks 
pabalsts līdz 75 EUR vērtībā; 

par katru simto Alūksnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēto katrā gadā dzimušo jaundzimušo - 
mantisks pabalsts līdz 75 EUR vērtībā; 

par vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem un 
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētiem 
bērniem – 300 EUR dvīņiem, 500 EUR trīņiem. 
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Pirmsskolas izglītība 
6 



Alūksnes novada pašvaldība nodrošina pirmsskolas 
izglītību: 
• 6 pirmsskolas izglītības iestādēs, t.sk. 3 iestādes pagastu 

teritorijās 

 

• Pirmsskolas izglītības grupās 7 novada skolās 

 

• Pirmsskolas audzēkņu skaits: 686 

 

• Pirmsskolas izglītības programmu skaits: 5 

 

• Novada teritorijā nav privāto pirmsskolas izglītības iestāžu 
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• Bērnu reģistrāciju visu kalendāro gadu izglītības 
iestādē veic izglītības iestāde. 

 

• Iesniegumu reģistrācija tiek veidota vienota gan 
Alūksnes novadā deklarētajiem bērniem, gan citās 
pašvaldībās deklarētajiem bērniem. 

 

• Bērna vietu rindā izglītības iestāde aktualizē uz katra 
gada 1.oktobri, ievērojot iesnieguma reģistrēšanas 
secību. 
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Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē (1-4 gadi) 

 

Pašvaldības 2018. gada budžetā finansējums pirmsskolas 
bērnu ēdināšanai – 167698 EUR. 

 

Vidējās pusdienu izmaksas izglītības iestādē: 1,10 
EUR/dienā 

No tā: pašvaldība maksā 0,58 EUR/dienā, vecāki maksā 
0,52 EUR/dienā. 

Papildu izdevumi, ko sedz pašvaldība: 1,14 EUR/dienā 
(brokastis un/vai launags) 
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Ēdināšana obligātās izglītības programmai 

Vidējās pusdienu izmaksas: 1,37 EUR/dienā 

No tā pašvaldība maksā 1,31 EUR/dienā, vecāki maksā 0,06 
EUR/dienā 

Papildu izdevumi, ko sedz pašvaldība: 1,29 EUR/dienā (brokastis 
un/vai launags) 

 

Pašvaldība apmaksā 100% ēdināšanas pakalpojuma pastāvīgo daļu, un ir 
vēl šādi atvieglojumi: 

• ja ēdināšanu nodrošina izglītības iestāde, pašvaldība apmaksā 60 centus 
dienā no pakalpojuma maksas mainīgās daļas, 

• ja ēdināšanu nodrošina uzņēmējs, pašvaldība apmaksā 90 centus dienā 
no ēdināšanas pakalpojuma maksas. 
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Pašvaldības piešķirts papildu finansējums jaunā 
izglītības satura ieviešanai –  

katrai pirmsskolas izglītības grupai 500 EUR  attīstošas 
mācību vides veidošanai, sakārtošanai 

 

Pašvaldības 2018. gada budžetā 18000 EUR paredzēts 
minētajam mērķim 

 

Lielākajās pirmsskolas izglītības iestādēs saglabātas 
atbalsta personāla likmes 
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Vispārējā izglītība 
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Alūksnes novada pašvaldība vispārējo izglītību 
nodrošina: 

• 7 sākumskolas vai pamata izglītības iestādēs, 

 

• 3 vidējās izglītības iestādēs. 

 

• Pamata izglītības programmu skaits: 10, audzēkņu skaits: 
1334 

 

• Vidējās izglītības programmu skaits: 6, audzēkņu skaits: 238 
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Skolēnu pārvadājumi 

Pašvaldība kompensē 100% braukšanas izdevumus ar sabiedrisko transportu no 
dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ novada teritorijā: 

• ārpus Alūksnes pilsētas dzīvojošajiem pamata un vidējās izglītības iestāžu 
audzēkņiem; 

• Alūksnes pilsētas teritorijā dzīvojošiem pamata un vidējās izglītības iestāžu 
audzēkņiem, kuri mācās novada skolās pagastos: 

- ja skolēnam ir nepieciešama atšķirīga izglītības programma, kas nav iegūstama 
viņa dzīvesvietai tuvākajā skolā, 

- ja izglītības iestādes maiņa ir nepieciešama skolēna uzvedības un saskarsmes 
problēmu gadījumos, ko apliecina psihologa atzinums; 

• Alūksnes pilsētā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestāžu skolēniem, kuri 
mācās skolās Alūksnes pilsētā, ja skolēns dzīvo tālāk par 3 km no Alūksnes 
pilsētas centra (Pils un Lielā Ezera ielas krustojums). 
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Skolēnu pārvadājumi 

 

• Ārpus Alūksnes pilsētas dzīvojošajiem skolēniem pašvaldība 
kompensē nokļūšanu uz skolu, ja to nodrošina vecāki, izmantojot 
personīgo transportu maršrutos, kuros nav sabiedriskā transporta, 
un attālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai vai 
izglītības iestādei ir ne mazāks par 3 km. Kompensācijas apmērs 
šādā gadījumā ir EUR 0,09/km. 

 

• Ja skolēns uzturas internātā, braukšanas izdevumus pašvaldība 
kompensē 100% apmērā par diviem braucieniem nedēļā (vienu - 
uz mācību iestādi un vienu - atpakaļ uz dzīvesvietu). 
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Skolēnu pārvadājumi 
 

• 10.-12. klašu skolēni saņem 50% kompensāciju par braukšanas 
izdevumiem, ja skolēns mācās cita novada vispārējās vidējās 
izglītības iestādē izglītības programmā, kādu Alūksnes novada 
vispārējās vidējās izglītības iestādes nepiedāvā. 

• Ja skolēns dzīvo internātā un pašvaldība apmaksā internāta 
pakalpojumus, tad braukšanas izdevumus kompensē 50% apmērā 
par braucieniem nedēļas pirmajā mācību dienā līdz izglītības 
iestādei un nedēļas pēdējā mācību dienā atpakaļ uz dzīvesvietu. 
 

 Pašvaldības 2018. gada budžetā finansējums skolēnu 
pārvadājumiem: 199789 EUR. 
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Skolēnu ēdināšana (1.-4. klase) 

Skolēnu (1.-12.kl.) ēdināšanai finansējums pašvaldības 2018. gada 
budžetā: 317162 EUR. 

Pusdienu izmaksas izglītības iestādē: 1,65 EUR/dienā 

No tā: 1,42 EUR/dienā maksā valsts, 0,23 EUR/dienā maksā 
pašvaldība, 0,00 EUR/dienā maksā vecāki. 

Papildu izdevumi, ko sedz pašvaldība: 0,90 EUR/dienā (brokastis 
un/vai launags). 

 
Pašvaldība apmaksā 100% apmērā ēdināšanas maksas pastāvīgo daļu 
(elektrība, ēdiena gatavošanā iesaistīto personu atlīdzība u.c.). 

1.-4. klašu skolēniem pašvaldība apmaksā starpību starp pusdienu maltītes 
ēdināšanas pakalpojuma pilno maksu un valsts piešķirto budžeta finansējumu, 
un pārējām dienas ēdienreizēm – 100% apmaksā ēdināšanas pakalpojuma 
pastāvīgo daļu. 
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Skolēnu ēdināšana (5.-9. klase) 

Vidējās pusdienu izmaksas izglītības iestādē 1,77 EUR/dienā 

No tā: 1,51 EUR/dienā maksā pašvaldība, 0,26 EUR/dienā maksā 
vecāki  

Papildu izdevumi, ko sedz pašvaldība: 0,92 EUR/dienā (brokastis 
un/vai launags) 

 
Pašvaldība apmaksā 100% apmērā ēdināšanas maksas pastāvīgo daļu 
(elektrība, ēdiena gatavošanā iesaistīto personu atlīdzība u.c.). 

5.–9. klašu skolēniem ir vēl šādi atvieglojumi: 

 - ja ēdināšanu nodrošina skola, tad pašvaldība apmaksā 60 centus dienā 
no pakalpojuma maksas mainīgās daļas, 

 - ja ēdināšanu nodrošina uzņēmējs, tad pašvaldība apmaksā 90 centus 
dienā no ēdināšanas pakalpojuma maksas. 
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Skolēnu ēdināšana (10.-12. klase) 

Vidējās pusdienu izmaksas izglītības iestādē: 1,77 EUR/dienā 

No tā: 1,51 EUR/dienā maksā pašvaldība, 0,26 EUR/dienā maksā 
vecāki. 

 

Pašvaldība apmaksā 100% apmērā ēdināšanas maksas pastāvīgo daļu 
(elektrība, ēdiena gatavošanā iesaistīto personu atlīdzība u.c.). 

10.–12. klašu skolēniem ir vēl šādi atvieglojumi: 

 - ja ēdināšanu nodrošina skola, tad pašvaldība apmaksā 60 centus dienā 
no pakalpojuma maksas mainīgās daļas, 

 - ja ēdināšanu nodrošina uzņēmējs, tad pašvaldība apmaksā 90 centus 
dienā no ēdināšanas pakalpojuma maksas. 
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Pašvaldības budžeta papildu finansējums 
izglītības iestādēm: 

 

6 EUR katram bērnam mācību ekskursijām 

20 EUR katram bērnam mācību līdzekļu iegādei 

Atbalsta personāls skolām – logopēds, psihologs, 
speciālais pedagogs (pa 1 likmei) 
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Projekti: 

«Dzīvo vesels Alūksnes novadā!» – stājas 
korekcijas nodarbības, peldēšanas apmācība, 
nodarbības par atkarībām 

«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs» 

«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai» - PuMPuRS 

«Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai» 
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Profesionālās ievirzes un 
interešu izglītība 
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Alūksnes novada pašvaldība profesionālās ievirzes izglītību 
nodrošina: 

• Alūksnes Mūzikas skolā (ar mācību punktu Apē) 

• Alūksnes Mākslas skolā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā 
(ar mācību punktu Apē) 

• Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā (ar mācību punktiem Liepnā, 
Strautiņos, Malienā) 

Pašvaldības 2018. gada budžetā finansējums profesionālās ievirzes izglītībai 
– 314335 EUR. 

 

Alūksnes novada pašvaldība interešu izglītību nodrošina: 

• Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un vispārējās izglītības iestādēs 

Pašvaldības 2018.gada budžetā finansējums interešu izglītībai – 208340 EUR 
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Alūksnes Mūzikas skolas izglītības programmas: 

 

• Taustiņinstrumenti – akordeona, klavieru spēle, 

• Stīgu instrumenti – vijoles, kokles spēle, 

• Pūšaminstrumenti – flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, 
eifonija, trombona spēle, 

• Sitaminstrumentu spēle, 

• Vokālā mūzika, kora klase, 

• Mūzikas teorija 

 

Vecāku līdzfinansējums pamata un pilnas programmas apguvei 
– 7,50 EUR/mēnesī 
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Alūksnes Mākslas skolas izglītības programmas: 

 

• Profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā 
māksla”  

• Interešu izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla 
pirmsskolas vecumā”, „Vizuāli plastiskā māksla 
pirmklasniekiem”, „Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas 
vecumā”, „Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”, „Mākslas kursi 
datorgrafikā CorelDraw programmā”, „Vizuāli plastiskā māksla 
pieaugušajiem” 

 

Vecāku līdzmaksājums 8,50-10,00 EUR mēnesī (atkarībā no 
mācību stundu skaita) 
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Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
izglītības programmas: 

 

• Basketbols 

• Biatlons 

• Džudo 

• Vieglatlētika 

• Futbols 

• Florbols 

• Volejbols 

• «Iepazīsti sporta veidus!» 

 Vecāku līdzmaksājums 5,00-7,00 EUR/mēnesī 
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Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 
profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

 

•Mūzikā - klavierspēle, vijoļspēle, kokles spēle, ģitāras 
spēle, trompetes spēle, flautas spēle, 
sitaminstrumentu spēle, 

•Mākslā - vizuāli plastiskā māksla. 

 

Vecāku līdzmaksājums – 6,40 EUR mēnesī 
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Interešu izglītība 

Kopā no valsts mērķdotācijas novada izglītības iestādēs 
01.09.2018.-31.12.2018.: 

 

Piešķirtas 304 stundas, 68 programmas 12 izglītības iestādēs 

 

Bez vecāku līdzmaksājuma – vispārējās izglītības iestādēs 
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Interešu izglītība 

Kopā no pašvaldības budžeta novada izglītības iestādēs 
01.09.2018.-31.12.2018.: 

 

Piešķirtas 103 stundas, 12 programmas 3 izglītības iestādēs 

 

Vecāku līdzmaksājums ir tikai Alūksnes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolai: 1,00-4,00 EUR 
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Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 

Interešu izglītība, 

Darbs ar jaunatni novadā, 

Jauniešu neformālā izglītība,  

Nometnes, meistardarbnīcas, 
radošās darbnīcas, akcijas, 

Brīvais laiks, 

Projektu darbs. 

Darbības virzieni 
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Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 

Tautiskās dejas 

Džambas 

Mūsdienu deju studija 

Dziedāšanas studija 

Robotika un tehniskā jaunrade 

Teātra pulciņš 

Projektu un iniciatīvu darbnīca 

LEGO darbnīca 

Šūšanas pulciņš 

Jauno producentu apvienība 

Hip-hop dejas 

Animācijas un komiksu 
darbnīca 

Šahs un dambrete 

Mazā etiķetes skola 

Tehniskā modelēšana 

Ukuleles un ģitāras spēle 

Interešu izglītības programmas: 
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Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 

Finansējums no interešu izglītības mērķdotācijas - 133 stundas 
16 programmas 

 

Vecāku finansējums (pirmsskolas programmas) - 44 stundas 6 
programmas 

 

Kopā 759 dalībnieki programmās (520  bērni un jaunieši) 

 

Vecāku līdzmaksājums interešu izglītības maksas programmās 
3,00-7,00 EUR/mēnesī 
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Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 

Citas nodarbības 
(bezmaksas): 

 

Radošie fantazētāji 

Rokdarbu pulciņš 

No standing, only dancing 

KINO akadēmija  

Darbīgās ceturtdienas 

Neformālā izglītība: 
 

Nometnes vasarā un brīvlaikos 
(maksas un bezmaksas) 

Vasaras interešu izglītības 
programmas (maksas un bezmaksas) 

Radošās darbnīcas (radošās 
ceturtdienas) 

Jauniešu veidotas iniciatīvu 
programmas  

Jauniešu apmaiņas projekti 
programmas «Erasmus+» ietvaros 

Meistarklases 
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Vecāku līdzmaksājums interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs 

Vecāki maksā līdzfinansējuma maksu saskaņā ar katrai skolai 
apstiprinātu cenrādi 

 

Skola var atbrīvot no maksas vai samazināt līdzfinansējuma 
apmēru, piemēram, 

•  ja iestādi apmeklē vairāki bērni no vienas ģimenes, 

•  bērnus no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, 

•  bērnus ar invaliditāti u.c. 
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Infrastruktūra izglītības 
nodrošināšanai 
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• Bērnu rotaļu/aktīvās atpūtas laukumi izveidoti katrā pagastā 
un Alūksnes Pilssalā 

• 2018. gadā pašvaldības budžetā paredzētie izdevumi 
publiskos bērnu rotaļu un sporta laukumos - 38531 EUR 
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• 2018. gadā Alūksnē noslēdzās 
Pilssalas teritorijas labiekārtošana – 
bērnu rotaļu laukumi, pludmales 
zona, pludmales volejbola zona, 
sporta stadions, sporta spēļu zona, 
āra trenažieri 

 

• Kopējie ieguldījumi teritorijā –  

 nepilni 2 miljoni EUR 
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• 2018. gadā uzsākts ERAF projekts 
«Alūksnes novada vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana» - 
mērķis ir attīstīt Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts ģimnāzijas un Alūksnes novada 
vidusskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūru, lai nodrošinātu 
izglītojamiem mūsdienīgu, ergonomisku 
un funkcionālu mācību vidi un sekmētu 
kompetenču pieejā balstītā vispārējā 
izglītības satura pakāpenisku ieviešanu 

• Projekta kopējais budžets ir 5 344 500 
EUR 
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• 2018. gadā Alūksnes pirmsskolas 
izglītības iestādē «Sprīdītis» veikta 
inženiertehnisko tīklu pilna 
pārbūve (ventilācija, 
siltumapgāde, ūdensvads, 
elektroapgāde) 

 

• Kopējās izmaksas: 285 591,56 
EUR no pašvaldības budžeta 
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Citi apjomīgāki infrastruktūras projekti 2018. gadā: 

 

• Apkures iekārtu nomaiņa Jaunalūksnes pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē «Mazputniņš» 

• Apkures iekārtu nomaiņa Ziemeru pamatskolā 
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• Līdzfinansējums bērnu vasaras nometnēm - 10000 EUR 

• Pašvaldības stipendijas skolēniem un studentiem - 27762 EUR 

• Naudas balvas skolēniem un pedagogiem par izciliem panākumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs – 12000 EUR 

• Atbalsts skolēnu nodarbinātības veicināšanai vasarā - 12123 EUR 

• Sadarbība ar NVO, kas strādā ar ģimenēm ar bērniem, kam 
pašvaldības sniedz finansiālu atbalstu - 860 EUR (2 organizācijām) 

• Jauniešu biznesa ideju konkurss – 7000 EUR 

• Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss – 2000 EUR 

• Darbs ar jauniešiem novada pagastos – 18420 EUR 
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Citi atbalsta veidi 2018. gadā 



• Atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc 
pilngadības sasniegšanas: 

 vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - 2 divu valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (128,06 EUR), personai ar 
invaliditāti no bērnības – divu tai noteikto valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā; 

 vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei bārenim - 250,00 EUR;  

 pabalsts ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmērā (64,03 EUR), bet personai ar invaliditāti no bērnības – 
tai noteiktā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja sekmīgi 
tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības 
iestādē, augstskolā vai koledžā; 

 dzīvokļa pabalsts 
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Citi atbalsta veidi 



• Atbalsts audžuģimenēm: 

 pabalsts uzturam vienam bērnam mēnesī ir 60% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas (258,00 EUR mēnesī), 

 pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei mēnesī vienam bērnam 
ir 10% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (43 EUR 
mēnesī) 

 

• Pabalsts mazgāšanās pakalpojuma apmaksai trūcīgai ģimenei ar bērniem – 
līdz 5,00 EUR personai par mazgāšanās reizi, ne vairāk kā par četrām 
mazgāšanās reizēm mēnesī 

• Pabalsts veļas mazgāšanas pakalpojuma apmaksai trūcīgai ģimenei ar 
bērniem - līdz 8,25 EUR par mazgāšanas ciklu, ne vairāk kā četriem veļas 
mazgāšanas cikliem mēnesī ģimenei 
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Citi atbalsta veidi 



• Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās 
izglītības iestādēs ģimenēm (līdz 2,15 EUR dienā bērnam): 

 kuras atbilst trūcīgas ģimenes statusam, uz statusa piešķiršanas 
laiku; 

 kuru ienākumi iepriekšējos 3 mēnešos nepārsniedz trūcīgas 
ģimenes ienākumu līmeni, bet kuras neatbilst trūcīgas ģimenes 
statusam – uz trīs mēnešiem 

 

• Pabalsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu mērķu sasniegšanai – 
430 EUR gadā 
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Citi atbalsta veidi 



• Ziemassvētku saldumu paciņa bērniem - invalīdiem, kuri 
deklarēti Alūksnes novada teritorijā - 4,00 EUR/gadā (1 
personai) 

• Pašvaldības pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai - 
215,00 EUR/gadā novada iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, 6 mēnešu 
periodā pēc pakalpojuma saņemšanas (1 personai) 

• Atbalsts izglītības kursiem ģimenēm  - 164,77 EUR/gadā (1 
personai) 
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Citi atbalsta veidi 



• Diferencētas cenas pasākumu apmeklējumam bērniem un atlaides 
atsevišķu kultūras iestāžu apmeklējumam ģimenēm, piemēram, 
pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar vecākiem apmeklējums bez 
maksas, ģimenes biļete, atlaides klašu grupām u.c. saskaņā ar 
apstiprinātiem iestāžu cenrāžiem. 

 

• Alūksnes novadā 20 audžuģimenes, t.sk. šogad statusu ieguvušas 3 
ģimenes, kļūt par audžuģimeni gatavojas 2  ģimenes. Šobrīd 
Alūksnes novada audžuģimenēs ievietoti 34 bērni. 
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Citi atbalsta veidi 



Nozīmīgāko pilsētas ielu 
un ietvju pārbūve 
Lauku ceļu pārbūve 
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Citi nozīmīgi ieguldījumi infrastruktūrā 
iedzīvotājiem 

 



Kultūrvēsturisku 
objektu atjaunošana, 
pārbūve, restaurācija: 
 
Alūksnes Jaunā pils, 
muižas parks un mazās 
arhitektūras formas 
parkā, 
Bānīša stacija, 
Tempļakalna rotonda,  
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Kvalitatīva kultūras 
piedāvājuma 
iespēja pārbūvētajā 
Alūksnes Kultūras 
centrā 
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Atbalsts 
uzņēmējdarbības 
attīstībai, darba vietu 
radīšanai: 
 
Alūksnes pilsētas 
rūpnieciskās apbūves 
teritorijas attīstība 1. kārta 
 
Infrastruktūras uzlabošana 
industriālās teritorijas 
attīstībai Jaunlaicenē  



Alūksnes uzņēmēju SIA 
«Skaistuma darbnīca» 
iniciatīva: 
 
sociālā akcija «Draudzīga vieta 
bērnam» 
Vieta, kur bērns var: 
- uzlādēt telefonu, lai piezvanītu 
vecākiem; 
- apmeklēt labierīcības; 
- padzerties ūdeni; 
- uzkavēties, ja līst lietus / 
jāgaida vecāki / ir radusies kāda 
bīstama situācija uz ielas. 
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Paldies par uzmanību! 


