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- Izveidots 2009. gadā

- 15 pagasti un pilsēta

- Robežojas ar Igauniju un Krieviju

Par Alūksnes novadu



Par Alūksnes novadu

- Teritorijas platība 1 764.8 km2

- Iedzīvotāju skaits 16 723

- 14% novada teritorijas ir dabas rezerves

- Alūksnes ezers ir 11 lielākais Latvijā

- Lielākā daļa novada teritorijas ir ~200m v.j.l.
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Vēsture

- Pirmo reizi parādās hronikās 1284. gadā

- Ernsts Gliks pārtulko Bībeli un veido pirmās skolas zemnieku

bērniem

- Alūksnē uzaug Krievijas imperatore Katrīna 1

- 1920. gadā iegūst pilsētas tiesības

- Pilsētas centrālā daļa ir kultūrvēsturiskais mantojums



Izglītība

- 10 skolas kurās mācās 1650 skolēni

- 6 pirmsskolas izglītības iestādes kurās mācās

825 bērni

- Profesionālās ievirzes izglītība

Mākslas skola

Mūzikas skola

Sporta skola

Bērnu un jauniešu centrs



Kultūra

- 15 saieta un kultūras nami

- 18 bibliotēkas

- Amatiermāklsa

Tautas dejas, kori, orķestris, lietišķās mākslas studija

- Profesionālās māksla

Viesmākslinieki



Uzņēmējdarbība

- Galvenie uzņēmējdarbības veidi

Kokapstrāde

Mežistrāde

Zemkopība

Celtniecība

Kravu pārvadājumi un loģistika
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Uzņēmējdarbības formas

Pašnodarbinātie Komercsabiedrības

Zemnieku saimniecības Individuālie



Projekti 

- Kopš 2009. gada realizēti projekti par vairāk kā 

30 miljoniem euro

- Lielākās investīcijas

Ielu un ceļu rekonstrukcija

Izglītības un kultūras iestāžu ēku atjaunošana

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana u.c.



«Divas Austrumeiropas ainavu parku pērles» sadarbībā 
ar Pavlovskas muzeju



«Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas 
rekonstrukcija Alūksnes pilsētā»



«Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecā pils” 
renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada 
iedzīvotāju vajadzībām»



«Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas 
parka objektu rekonstrukcija»



«Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana»



«Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves
teritorijas attīstība 1. kārta»



«Multifunkcionālās servisa ēkas izbūve 
Pilssalā»



«Gaismas ceļš caur gadsimtiem»



Starptautiskā sadarbība

Veri Rouge Pečori

Jonišķi      Sundbiberga Pleskava   Vetīna-Lobejūna

Pavlovskas          Pleskavas rajona           Marsenēlakotes Igaunijas Inovāciju

muzejs         biznesa garantiju fonds     mūzikas centrs     koncerti apļa tīkls



Paldies!


