Apstiprināts
ar Alūksnes novada domes
30.06.2011. lēmumu Nr.254

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „ALJA”
2010.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

1. Pamatinformācija.
Sakarā ar novadu izveidošanu 2009.gadā tika reorganizēta Alūksnes
pilsētas domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes pašvaldību kopīgā
iestāde „ALJA” , kas izveidota 2005.gada 21.jūlijā, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas
domes un Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta padomes kopīgu lēmumu par abu
pašvaldību kopīgas iestādes „ALJA” nolikuma apstiprināšanu, uz 2002.gada februārī
dibinātās un reorganizētās pašvaldību kopīgās aģentūras bāzes un saskaņā ar citiem
normatīvajiem aktiem, izveidojot Alūksnes novada pašvaldības aģentūru „ALJA”.
Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrēta 2002.gada 12.februārī ar kodu
Nr.90001285868.
Savu mērķu sasniegšanai iestāde veic darbību LR normatīvajos aktos,
pašvaldības lēmumos, aģentūras nolikuma noteiktajā apmērā.
Aģentūras darbības galvenais mērķis ir lietderīga un efektīva Alūksnes
ezera apsaimniekošana, esošo zivju resursu saglabāšana un papildināšana un Alūksnes
ezera krasta zonas apsaimniekošana, bet no 2009.gada rudens arī Alūksnes novada
publisko ezeru Sudalezera, Indzera, Vaidavas, Murata un Ilgāja ezeru un Pededzes
upes posmā no Alūksnes upes ietekas uz leju līdz novada robežai apsaimniekošana.
2. Iestādes darbības rezultāti.
Prioritātes 2010.gadā:
- papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes ezerā un novada ezeros, saskaņā ar ezeru
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;
- turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas pasākumus piesaistot Alūksnes
ezeram arvien vairāk makšķernieku un tūristu,
- maluzvejniecības profilakse un novēršana.
PA „ALJA” organizē licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā. Licencētās
makšķerēšanas licences, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, tiek realizētas arī
SIA „PIE ZVEJNIEKA” veikalā, AS „VIRŠI-A” degvielas uzpildes stacijas diennakts
veikalā, Balvu pilsētas SIA „LIARPS” veikalā Balvos, SIA „UNISPORTS” veikalā
Gulbenē.
2010.gadā par makšķerēšanas licencēm bija plānots ieņemt Ls 10000,-.
Salīdzinot ar plānoto, licenču realizācija izpildīta par 67,22 %. Savukārt, salīdzinot ar
iepriekšējo 2009.gadu, makšķerēšanas licenču realizācija samazinājusies par 30%.
2009.gadā par makšķerēšanas licencēm bija plānots ieņemt 12000,- Ls. Salīdzinot ar
plānoto, licenču realizācija izpildīta par 76,85%.
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Aģentūras „ALJA” plānoto darbības rezultātu izpilde pārskata gadā:
Ieņēmumu veids

Plānotais

Izpilde

Starpība

Licencētās makšķerēšanas organizēšana

10000

6722

-3278

Ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas

2550

1875

-675

Pamatojoties uz Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā, Valsts
Zivsaimniecības pārvaldei ir pārskaitīti 30% no kopējiem ieņēmumiem par licencētās
makšķerēšanas organizēšanu.
Zivju resursu atjaunošanai Alūksnes ezerā izlietoti Ls 13856, ielaižot 7340
zušu mazuļus, 2300 līdaku mazuļus, 59700 vienvasaras zandartus, 10000 vēdzeļu
mazuļus un 7380 vienvasaras līdakas, t.sk. Ls 9221 no Zivju fonda līdzekļiem.
Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, PA „ALJA” realizē makšķerēšanas gada
kartes.
Aģentūra organizē un kontrolē mehānisko un citu ūdens transporta līdzekļu
kustību Alūksnes ezerā.
Liela uzmanība pārskata gadā tika pievērsta nelikumīgās zvejas novēršanai
ezerā. Reidos 2010.gadā Alūksnes ezerā ir izņemti 2150 metri tīklu un 12 murdi,
Indzera ezerā 600 metri un 3 murdi, Sudalezerā 430 metri, Vaidavas ezerā 75 metri
tīklu un 7 murdi. Organizējot reidus, tiek apsekota arī ezeru krasta līnija, konstatējot
piesārņojumu ar sadzīves atkritumiem. Tiek organizēta šo vietu sakopšana.
PA „ALJA” darba rezultātos nav uzskaitīti kopīgi ar Jūras un iekšējo ūdeņu
pārvaldes inspektoriem veiktie reidi un atklātie pārkāpumi.
Pārskata gadā pienākumu izpildes nodrošināšanai tika iegādāta biroja tehnika
par kopējo summu Ls 846.00
Pārskata periodā iekšezera krasta daļa attīrīta no atkritumiem, atjaunotas
brīdinājuma bojas ezera bīstamajās vietās, izvietotas norādes.
P/A „ALJA” atbalstīja un palīdzēja Alūksnes novada pašvaldības organizētajos
izklaides pasākumos uz Alūksnes ezera.
2010.gadā tika noorganizētas trīs makšķerēšanas sacensības Alūksnes ezerāzemledus makšķerēšana 3.aprīlī, pavasara spiningošana 22., 23.maijā un rudens
spiningošana 31.oktobrī. Makšķerēšanas pasākumos kopā piedalījās aptuveni 100
dalībnieki. 2010. gada ziemā uz ezera tika izveidota trase un noorganizēti trīs
autovadīšanas prasmju uzlabošanas pasākumam „Alūksnes aplis 2010” posmi. Kopā
šajos pasākumos piedalījās aptuveni 150 dalībnieki.
3. Budžeta informācija.
PA „ALJA” galvenie ienākumi ir no licencētās makšķerēšanas organizēšanas,
kuri sastāv no 2010.gadā realizētām:
• 130 (Ls 1950,-) gada licencēm;
• 84 (Ls 840,-) vasaras sezonas licencēm;
• 7 (Ls 70,-) ziemas sezonas licencēm;
• 40 (Ls 200,-) mēneša licencēm;
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1001 (Ls 2002,-) dienas licencēm;
32 (Ls 160,-) dienas spiningošanas licencēm;
75 (Ls 1500,-) maija mēneša spiningošanas licencēm
KOPĀ: Ls 6722,2009.gadā realizētām licencēm:
199 (Ls 2985,-) gada licencēm;
84 (Ls 840,-) vasaras sezonas licencēm;
12 (Ls 120,-) ziemas sezonas licencēm;
115 (Ls 575,-) mēneša licencēm;
1361 (Ls 2722,-) dienas licencēm;
76 (Ls 380,-) dienas spiningošanas licencēm;
80 (Ls 1600,-) maija mēneša spiningošanas licencēm
KOPĀ: Ls 9222,-

Valsts budžeta finansējums un pašu ieņēmumi un to izlietojums 2010.gadā
(latos)
Nr.
p.k.
1.

Finanšu līdzekļi

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
1.1. dotācijas
1.2. maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
1.3. Pašvaldības nodevas
2.
Izdevumi (kopā)
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai
skaitā iemaksas
starptautiskajās
organizācijās
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi
2.2. izdevumi
kapitālieguldījumiem
Kopējie ieņēmumi: Ls 35244
Kopējie izdevumi: Ls 34994
Gada finansu rezultāts + Ls 259.

28526

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
38992
35244

15369
2453

19272
2550

18841
1875

10704
28411
28411
15369

10000
39082
38232
19272

7661
33954
34994
18841

13042

18960

16153

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)
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Valsts budžeta finansējums un pašu ieņēmumi un to izlietojums 2009.gadā

Nr.
p.k.

45695

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde
31455
28526

26296
3994

15405
2550

15369
2453

15405
46481
46054
26296

13500
31500
31500
15405

10704
28411
28411
15369

19758

16095

13042

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Finanšu līdzekļi

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
1.1. dotācijas
1.2. maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
1.3. Pašvaldības nodevas
2.
Izdevumi (kopā)
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai
skaitā iemaksas
starptautiskajās
organizācijās
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi
Kopējie ieņēmumi: 28858 Ls
Kopējie izdevumi: 30362 Ls
Gada finansu rezultāts -1490 Ls.
Plānotie ieņēmumi 2011.gadā.

Nodevas- Ls 7 600,00
Maksas pakalpojumi- Ls 6888,00
Alūksnes novada pašvaldības finansējums –Ls 17958,00
Plānotie izdevumi 2011.gadā
Atlīdzība-Ls 17765,00
Preces un pakalpojumi- Ls 14465,00
Pamatkapitāla veidošana- Ls 900,00
4. Personāls.
Amata vietu skaits-3. Aģentūrā strādā trīs darbinieki. No tiem divi vīrieši,
viena sieviete. Izglītība - diviem darbiniekiem vidējā speciālā, vienam - augstākā.
5. Komunikācija.
Informācija par aģentūras darbu un pasākumiem regulāri tiek atspoguļota
novada interneta mājas lapā www.aluksne.lv, www.copeslietas.lv, kā arī vietējos
laikrakstos „Alūksnes Ziņas”, „Malienas Ziņas” un Alūksnes novada pašvaldības
laikrakstā „ Alūksnes Novada vēstis”.

5

6. 2011.gadā PA „ALJA” galvenie pamatuzdevumi.
- papildināt vērtīgo zivju krājumus Alūksnes ezerā un novada ezeros, saskaņā ar ezeru
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;
- turpināt organizēt tradicionālos makšķerēšanas pasākumus;
- piesaistīt Alūksnes ezeram arvien vairāk makšķernieku un tūristu;
- turpināt maluzvejniecības profilaksi;
- turpināt Pilssalas labiekārtošanu, lai tā būtu patīkama visiem - gan novada
iedzīvotājiem, gan ciemiņiem;
- turpināt Alūksnes ezera iekšezera aizaugušās daļas un krasta daļas sakopšanu;
- licencētās makšķerēšanas nodrošināšana Alūksnes ezerā, rūpnieciskās zvejas tiesību
realizēšana ezerā;
- atbalstīt Alūksnes novada rīkotos pasākumus gan Alūksnes ezerā, gan novada
ezeros.
7. Zvērināta revidenta atzinums par saimniecisko darbību.
Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības līguma 29.10.2010.
Nr.495/B/10 punktu 1.1., „Par gada pārskatu revīziju”, pašvaldības aģentūrai „ALJA”
un Alūksnes novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai ir viens kopīgs
neatkarīgais revidents SIA „Dzene un partneri” (licence Nr.85), kura ziņojumā par
pašvaldību kopumā, ir teikts, ka: „...Iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Alūksnes novada pašvaldības finansiālo
stāvokli 2010.gada 31.decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām
2010.gadā saskaņā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.

Domes priekšsēdētājs

A.FOMINS

