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Alūksnes novada attīstības programma 

2018.-2022. gadam 

Aptaujas rezultātu apkopojums 

 

Aptaujā piedalījās kopumā 318 respondenti. 
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Pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājuma 

novērtējums pēdējo 5 gadu laikā novadā: 

 

 

 

 

Līdz 25 
gadiem

12%

26-40 gadi
30%

41-55 gadi
35%

56-70 gadi
17%

vairāk par 70 
gadiem

5%

Nav norādīts
1%

Respondentu vecums

Apmierina
68%

Neapmierina
24%

Nav aktuāli/
neizmantoju

8%

Gājējiem paredzētā infrastruktūra

Apmierina
56%

Neapmierina
36%

Nav aktuāli/
neizmantoju

8%

Autotransportam paredzētā 
infrastruktūra
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Apmierina
77%

Neapmierina
16%

Nav aktuāli/
neizmantoju

7%

Kultūras, izklaides pasākumi

Apmierina
82%

Neapmierina
8%

Nav aktuāli/
neizmantoju

10%

Kultūras iestāžu pakalpojumi

Apmierina
52%

Neapmierina
20%

Nav aktuāli/
neizmantoju

28%

Sporta pasākumi
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Apmierina
37%

Neapmierina
35%

Nav aktuāli/
neizmantoju

28%

Sporta infrastruktūra

Apmierina
34%

Neapmierina
24%

Nav aktuāli/
neizmantoju

42%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

Apmierina
50%

Neapmierina
44%

Nav aktuāli/
neizmantoju

6%

Veselības aprūpe
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Apmierina
44%

Neapmierina
7%

Nav aktuāli/
neizmantoju

49%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Apmierina
49%

Neapmierina
10%

Nav aktuāli/
neizmantoju

41%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Apmierina
32%

Neapmierina
22%

Nav aktuāli/
neizmantoju

46%

Mūžizglītība
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Apmierina
27%

Neapmierina
42%

Nav aktuāli/
neizmantoju

31%

Mājokļi un to apsaimniekošana

Apmierina
47%

Neapmierina
32%

Nav aktuāli/
neizmantoju

21%

Centralizētā ūdensapgāde, 
kanalizācija

Apmierina
29%

Neapmierina
22%

Nav aktuāli/
neizmantoju

49%

Centralizētā siltumapgāde
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Apmierina
63%

Neapmierina
30%

Nav aktuāli/
neizmantoju

7%

Atkritumu apsaimniekošana

Apmierina
32%

Neapmierina
42%

Nav aktuāli/
neizmantoju

26%

Uzņēmējdarbības vides attīstība

Apmierina
47%

Neapmierina
20%

Nav aktuāli/
neizmantoju

33%

Darbs ar jauniešiem
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Pēdējo 5 gadu objekti, projekti, notikumi u.c., ar ko 

iedzīvotāji lepojas 

1.  
Alūksnes Kultūras centrs 103 

2.  Ielu, ceļu, ietvju infrastruktūras uzlabošana, 
atjaunošana, pārbūve 55 

3.  Tempļakalna ielas gājēju tilts 53 

4.  Pilssalas attīstība 25 

5.  Skatu tornis Tempļakalnā 17 

6.  
Pilsētas apzaļumošana, sakoptība, labiekārtošana 16 

7.  Pludmale Pilssalā 8 

8.  
Alūksnes Jaunā pils un parks 8 

9.  Tūrisma attīstība 8 

10.  
Pilsētas svētki, kapusvētki 8 

11.  
Alūksnes Mākslas skola 7 

12.  Kultūras iestāžu pakalpojumi, pasākumu 
piedāvājums pilsētā, pagastos 5 

Apmierina
87%

Neapmierina
11%

Nav aktuāli/
neizmantoju

2%

Apkārtējās vides sakoptība

Apmierina
70%

Neapmierina
15%

Nav aktuāli/
neizmantoju

15%

Tūrisma iespējas, to veicināšana
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13.  
LMT projekts Liepnā (rotaļu laukums) 4 

14.  Puķu draugu saiets 4 

15.  
Apgaismojums pagastos 4 

16.  
Veclaicenes ezeru krastu attīstība un sakopšana 4 

17.  
Pļaujas svētki Ates muzejā 4 

18.  
Saremontēts, labiekārtots Liepnas tautas nams 4 

19.  
Tempļakalna parka attīstība 3 

20.  Stadions Pilssalā 3 

21.  Skolu siltināšana 2 

22.  Ūdens motosports 2 

23.  Gaisa balonu festivāls "Liepna no putna lidojuma" 2 

24.  
Multifunkcionālā centra būvniecība 2 

25.  Ēku renovācijas 2 

26.  Komunikācijas stratēģijas maiņa, novada 
popularizēšana sociālajos tīklos 2 

27.  
Novada/pagasta strauja attīstība 2 

28.  
Sporta pasākumiem iegūtais inventārs Ilzenē 2 

29.  
Kultūras pieminekļu atjaunošana 1 

30.  Liepnas vidusskolas salidojums 2014.g. 1 

31.  "Līkloči papardēs" 1 

32.  
"Stipro skrējiens" Ilzenē 1 

33.  
Ūdens, kanalizācijas attīstības projekti 1 

34.  
Siltumapgādes rekonstrukcija 1 

35.  
Jaunlaicenes muižas muzeja darbība 1 

36.  
Kornetu "Stirnu buks" 1 

37.  Ārstu piesaiste 1 

38.  
Masu sporta pasākumi novadā 1 

39.  
Slimnīcas rekonstrukcija 1 

40.  
Ziemassvētku pasākumi 1 

41.  Ezermala 1 

42.  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestra sasniegumi 1 

43.  
Alūksnes kopējais tēls 1 

44.  Grāmatu svētki 2017 1 

45.  
Alūksnes un Apes novadu deju kolektīvu skate 2017 1 

46.  Bibliotēku darbība 1 

47.  Strūklakas 1 

48.  Alūksnes ezers 1 

49.  Strautiņu skola 1 

50.  Sakoptākā lauku sēta 1 
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51.  Projekti "Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu 
attīstība Alūksnes novadā", "Dzīvo vesels Alūksnes 
novadā!" 1 

52.  Nakts volejbola turnīrs Liepnā 1 

53.  
Snovborda šovs 1 

54.  "Benevilla" 1 

55.  Čempionāts zemledus makšķerēšanā 1 

56.  Rally Alūksne 1 

57.  Aleksandra paviljons 1 

58.  Rūpniecības ielas angārs uzņēmējdarbības 
veicināšanai 1 

59.  Annas pagasta centra labiekārtošana un sakopšana 1 

60.  1.Malēniešu svētki 1 

61.  Pilsētas vēsturiskā centra rajons un cilvēki, kas 
iesaistīti šo vietu sakopšanā 1 

62.  
Veselības centra iecere 1 

63.  Infrastruktūras sakārtošana ap Alsviķu kultūras 
centru 1 

64.  
Kalncempjos īstenotie projekti 1 

65.  
Alūksne 1 

66.  Deju kopas "Jukums" sadraudzības koncerti 1 

67.  Veclaicenes dabas takas 1 

68.  
Skatu tornis Veclaicenē 1 

69.  Pilsētas svētku rotājums 1 

70.  Atbalsts pašdarbības kolektīvam 1 

71.  Jauniešu centrs 1 

72.  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 1 

73.  Alūksnes muzejs 1 

74.  
Pasākums "Mana dārgumu lāde" Ilzenē 1 

75.  Ilzenes iestāžu atrašanās jaunās telpās 1 

76.  Liepnas peldētava 1 

77.  Zvanu tornis kapos Liepnā 1 

78.  
Liepnas pagasta sakoptība 1 

 

Iedzīvotāju priekšlikumi jomu attīstībai Alūksnes novadā 

tuvākajos 5 gados 

Uzņēmējdarbības vide 

Turpināt atbalstīt jaunu uzņēmēju ienākšanu novadā 

Vietējo uzņēmumu produktu popularizēšana novadā un iestādēs 

jāveicina iespēja attīstīt jaunu ražotņu ienākšana novada teritorijā 
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Turpināt infrastruktūras (ielu tīkla) sakārtošanu, sekmēt uzņēmēju piesaisti novada 

teritorijām, izstrādāt nodokļu atlaides vai citus stimulējošus pasākumus, turpināt jauno 

uzņēmēju atbalstu, iedāvāt iespējas iepazīt novada uzņēmējus, līdzīgi kā pilsētas svētku laikā. 

Vairāk darba vietu 

Lielveikala atvēršana. Tas dotu papildu darba vietas un lielāku preču un pakalpojumu klāstu 

Alūksnes un Alūksnes novada iedzīvotājiem (tas attiecas uz apģērbu, aksesuāru, 

elektrotehnikas u.c. ikdienā nepieciešamo lietu daudzveidīgāku izvēli). 

Palīdzēt lauksaimniekiem sakārtot meliorācijas sistēmas. Turpināt darbu ar uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu (veidojot industriālās teritorijas, kas, cerams, 

varētu piesaistīt arī ārvalstu investorus).  

Pilnveidot 

Pašvaldībai nejaukties uzņēmējdarbībā un neveikt komercdarbību, nelobēt atsevišķus 

uzņēmējus, tādējādi liedzot iespēju godīgai uzņēmējdarbībai. 

Inkubatori, konsultācijas, atvieglojumi jaunajiem uzņēmumiem. Noteikti atbalsts un pozitīva 

pieeja.  

Noteikti korupcijas izskaušana, lai nav ""otkatu"" sistēma!" 

Novada mājražotāju un amatnieku veikaliņš 

Izveidot veikalu " Ražots Alūksnē", lai uzņēmējiem būtu kur realizēt savu preci. 

Atbalstīt vairāk mazos uzņēmējus - pievērst lielāku uzmanību ieguvumiem un darba vietu 

radīšanai, nevis tikai ienākumiem no lielajiem uzņēmējiem. 

Spēcīgs uzņēmējdarbības centrs ar inovācijām un atsevišķu vadītāju. Priekšlikums ***  

Veicināt arī novada nostūru dzīvotspēju! KĀ? Sakārtot beidzot ceļu Liepna-Mālupe-Alūksne 

Darbavietas 

Rast iespēju uzsākt uzņēmējdarbību pēc 40 gadiem. 

Uzcelt pāris fabriku 

Ieguldīt finanses uzņēmumu attīstībā. 

Nepieciešamas vairāk darba vietas 

Nepieciešams sakārtot ceļus novada pagastos, kur attīstās uzņēmējdarbība 

Uzcelt akvaparku, tas būtu ļoti jauki 

Biznesa inkubators ar mentoriem, grantu sistēma 30+ cilvēkiem, ne tikai jauniešiem 

Uzlabot ceļus virzienos uz nozīmīgākajiem novada ražotājiem. Sniegt nekustāmā īpašuma 

nodokļa atlaides. Informēt / uzrunāt Latvijas un iespējamo ārvalstu sabiedrību par to, kas 

mums ir (varētu būt), bet nav citiem un ir labāks / pārāks nekā kaimiņu novados 

Cik iespējams veicināt uzņēmēju savstarpējo sadarbību kopējam novada piedāvājumam, 

kopējam novada mārketingam. Par pašvaldības iepirkumu konkursiem informēt uzņēmējus 
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uz epastiem. Organizēt kopējas mācības dažādās tēmās, kaut maksas, bet lai ir organizētas 

mums tuvāk - kopīgi noteikti iznāks lētāk. Organizēt personīgāku informēšanu par 

aktualitātēm, jo ikdienā pietrūkst laika papildus skatīties mājas lapās. 

Turpināt bijušās lauktehnikas teritorijas attīstību. Mērķtiecīgi ieguldīt augstvērtīgas 

infrastruktūras attīstībā tā veicinot augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības attīstību 

novadā. 

Atbalstīt jaunos uzņēmējus 

Informācijas izplatīšana vietējiem uzņēmumiem par finansējuma konkursiem, izglītojošiem 

semināriem un pasākumiem, izstādēm un tirdziņiem, un cita veida noderīgas informācijas 

izplatīšana. 

Varbūt ir jāapsver jautājums, kā lai kļūstam par loģistikai vēlamu pilsētu, jo tomēr 

atrodamies pie robežas ar Igauniju un Krieviju. 

Šeit būtu nepieciešams lielāks pašvaldības atbalsts biznesa uzsācējiem. Grantiem būtu jābūt 

pieejamiem un apmācībām pirms biznesa plānu īstenošanas. Pagaidām pašvaldības atbalsts 

ir tikai jauniešiem līdz 30 gadiem. Uzskatu, ka uzņēmējdarbības speciālistam būtu jāsniedz 

lielāks atbalsts idejām konsultāciju veidā. 

Atvērt amatniecības centru 

Lai attīstītu uzņēmējdarbību, pieņemiet atbilstošu speciālistu ar izpratni par vidi, nodokļu 

politiku. Priekšlikums *** 

Jāatbalsta jaunie uzņēmēji, cik vien tas iespējams, lai nebrauktu projām, bet sāktu Alūksnē 

darboties! 

Rast vairāk darba vietas 

Jāveicina jaunu darba vietu izveide, ne ierēdniecības jomā, bet jaunu pakalpojumu un 

produktu ražošanā un piedāvāšanā, kas dotu pienesumu tautsaimniecībai kopumā un 

mazinātu cilvēku aizbraukšanu no novada un veicinātu jaunu cilvēku palikšanu novadā. 

Meklēt investorus, kas gatavi projektiem jaunu mūsdienīgu uzņēmumu izveidei. 

Jaunas darbavietas 

Turpināt pagastu ceļu sakārtošanu 

Jaunas ēkas rūpniecībai 

Iedrošināt jauniešus veidot uzņēmumus, palīdzēt tiem, lai būtu jaunas darba vietas Alūksnē.  

Atbalstīt mājražotājus un amatniekus 

Uzņēmējdarbība visticamāk jārosina tūrisma jomā. SPA kūrortu attīstība, piemēram.  

Modernizēt uzņēmējdarbības vidi, piemēram, ieviešot open-office darbavietas 

Rādīt jaunus uzņēmumus un jaunas darba vietas 

Neredzu, kā to reāli var veicināt. 

Vairāk darbavietu. 



13 
 

Atvieglojumi lielākajiem nodokļu maksātājiem, pozitīvs dialogs starp pašvaldību un 

uzņēmējiem, priekšrocības vietējiem iepirkumos 

Jāturpina atbalstīt jauniešu biznesa idejas. Jāsakārto pašvaldības autoceļi. 

Atbalstīt vietējos uzņēmumus, jo viņu apgrozījums un darbinieku sociālās iemaksas 

nodrošina NOVADA BUDŽETU, nauda no gaisa nenāk ... jo mazāk uzņēmēju, jo mazāk naudas 

novadam. Jo mazāk naudas novadam, jo vairāk cieš valsts iestāžu darbinieki, izņemot domi, 

tur algas nemazinās! 

Lielāku atbalstu vietējiem, pilsētas uzņēmējiem, dialogu, risinājumi, iespējas 

Asfaltēts ceļš uz Alūksni vai Balviem 

Daudz birokrātijas, grūti realizēt idejas 

Iespēju robežās radīt "labumus", kas motivētu esošos uzņēmējus paplašināties, jaunus - 

izvietot savu uzņēmējdarbību Alūksnē un novadā. Tie varētu būt uzņēmēju (ne tikai jauno 

uzņēmēju) konkursi, kuru uzvarētājiem pašvaldība, piemēram, atjauno ceļa posmu u.tml. Tā 

varētu būt ražošanas platību sakārtošana, pievelkot komunikācijas. Alūksnes preču zīmes 

radīšana, kas varētu mājražotājus un lauksaimniecības produkcijas ražotājus apvienot un 

kopīgi iekarot tirgu. Nepieciešams strādāt pie bērnu un jauniešu "uzņēmējdarbības 

domāšanas". Varbūt ir iespējams nodibināt Biznesa skolu (līdzīgi kā Mākslas skola un Mūzikas 

skola) 

Jaunas darba vietas 

Veicināt uzņēmējdarbības attīstību pagastos. 

Vairāk sniegt informāciju par dažādiem projektiem 

Atbalstīt uzņēmējus - nodokļu maksātājus, izskaust algu maksāšanu aploksnēs. Rosināt 

uzņēmumus izmantot un palielināt valsts subsidētās darba vietas piem. invalīdiem, 

ilgstošiem bezdarbniekiem u.c.  

Organizēt vairāk informatīvu un sadarbību veicinošu pasākumu pašvaldībai un uzņēmējiem, 

lai kopā var rast risinājumus dažādām problēmām.  

Vairāk ziņot plašsaziņas līdzekļos par iespējām jaunajiem uzņēmējiem, tāpat arī iespējām 

uzņēmējdarbības paplašināšanai esošajiem uzņēmējiem.  

Jāmeklē iespēja atrast uzņēmumus, kas būtu gatavi attīstīties Alūksnē, līdz ar to izveidot 

jaunas darba vietas, tas varētu būt arī plānotais veselības uzlabošanas centrs 

Loģistikas centri, rūpnīcas, ražotnes - reālas darba vietas! 

Attīstīt uzņēmējdarbības kompetenču centru, līdzīgi kā inkubatori citur, kur jaunajiem 

uzņēmējiem būtu iespēja iegūt, teiksim konsultācijas likumdošanā, grāmatvedības, juridiskās 

un citu spec. konsultācijas  

Atbalstīt uzņēmējus. Pašvaldībai pašai nepildīt uzņēmēju funkcijas, nepiedāvāt 

pakalpojumus, ko dara uzņēmēji.  

Ļaut jauniešiem izbaudīt, kā ir vadīt savu uzņēmumu uz savas ādas. Iejusties priekšnieka 

lomā, lai līdz ar to saprastu vai tas ir tas, ko vēlies. 
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Vienota vietne darba / darbinieku meklēšanai Alūksnes novadā, patstāvīgu vai īslaicīgu 

darbinieku meklēšana Alūksnē caur ss.lv vai aluksniesiem.lv nav efektīva 

Atbalstīt jaunos uzņēmējus  

Smags variants ar to iedzīvotāju skaitu, kas mums vēl ir palicis. Tā ir cīņa par izdzīvošanu - 

labi, ka vēl ir uzņēmēji, kas dod darba vietas, bet, no otras puses, trūkst pakalpojumu un 

preču ņēmēju, jo maksātspējīgo nav daudz. Kā šo apburto loku pārtraukt, nav ne jausmas...  

Vairāk jauno uzņēmēju. Palīdzēt viņiem sakārtot vidi uzņēmējdarbības sekmīgai veikšanai. 

Piesaistīt līdzekļus infrastruktūras izveidei ārpus pilsētas teritorijas ap Alūksnes ezeru. 

Radīt darbavietas!!! 

Piesaistīt dažādas attīstības programmas  

Aktīvāks pašvaldības darbs komunikācijā ar vietējiem uzņēmējiem 

Darba vietu radīšana 

Rast iespējas atbalstīt mazo uzņēmēju skaita palielināšanos 

pašvaldības atbalsts 

Finansiāls atbalsts, galvojumi aizņēmumiem. 

Veicināt uzņēmējdarbību 

Ceļi kā uzņēmējdarbības infrastruktūras stūrakmens. 

Piesaistīt novadam ražotājus, kuri nepiesārņo vidi, bet ir darba vietas (ideāli - strādā 

attālināti IT speciālisti u.tml.) 

Radīt ražošanu, lai rastos darba vietas. 

Lai izdodas realizēt industriālā parka projektu un tas tiek pilnībā apdzīvots. 

Darba vietu nepieciešamība!!! 

Atbalsts biznesa uzsākšanai visām vecuma grupām. 

Pilsētā ir vajadzīgi uzņēmumi, kas nodrošinātu iedzīvotājiem darba vietas 

Labāk atbalstīt 10 mazos uzņēmējus, nekā vienu lielo 

Uzņēmējdarbības vides, tūrisma, kultūras un sporta pasākumu tālākai attīstīšanai Ilzenes 

pagastā nepieciešams sakārtot ceļa posmu no valsts ceļa Alūksne-Sinole līdz Ilzenes 

pagriezienam.  

Radīt darba vietas. saprotamāku, vienkāršu uzņēmējdarbības uzsākšanas procesu.  

Pašvaldībai sniegt detalizētu pārskatu par visiem uzņēmējdarbību veicinošiem pasākumiem 

un vizītēm, kurās piedalās pašvaldības pārstāvji, ar nolūku veicināt uzņēmējdarbību. 

Atrast iespēju mācīt skolā uzņēmējdarbības pamatus jau no 1.klases.  

Nejaukties pašvaldībai uzņēmēju biznesā. Atbalstīt arī mazos uzņēmējus. Pagaidām atbalsts 

tiek sniegts tikai lielajiem, no kuriem var kaut ko atraut, (nekā personīga, tāda sajūta) 
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Meklēt uzņēmējus (ne tikai LV, bet arī Eiropas un plašākā mērogā) un uzdot viņiem 

jautājumus, kas jāizdara Alūksnei (novadam), lai mēs būtu vieta, kurā uzsākt, veidot 

ražošanu, radīt darbavietas? Alūksnei jāizdomā/jāatrod kādas nodokļu priekšrocības, atlaides 

uzņēmējiem (kuras var ietekmēt pašvaldība), lai mēs būtu gan pārāki par citiem novadiem, 

gan saistoši jebkādiem uzņēmumiem. Vai ir mēģināts piedāvāt, izveidot īpašu vidi kādam 

intelektuālajam vai IT uzņēmumam? Varbūt Alūksnes ziemās lielie autoražotāji var veikt 

jaunu auto izstrādes izturības testus? Varbūt ir kaut kas, kas daudzviet ir aizliegts, bet 

Alūksne varētu būt kā oāze, kurā tas ir atļauts (nav uzreiz runa par narkotikām)? Jāmeklē 

nišas Eiropas mērogā!   

Jādomā par ražošanu, rūpniecību.  

Nepieciešams iegūt īpašumā vairāk teritoriju, ko pašvaldības var piedāvāt uzņēmējdarbībai 

(bez pašvaldības ieguldījumiem infrastruktūrā) 

Vienot visus Alūksnes uzņēmējus, mājražotājus, audzētājus un izveidot vienotu 

atpazīstamības logo, kas norādītu piederību pilsētas uzņēmējdarbībai 

Grants ceļu pārbūves turpināšana un Alsviķu centra iekšējo ceļu asfaltēšana, ielu 

apgaismojuma sakārtošana 

Alūksnes kapsētā nepieciešama laikmetīga plašāka kapliča vai labākajā gadījumā krematorija 

ar izvadīšanas zāli. 

Darba vietu veidošana 

Radīt darba vietas 

Kalncempju pagasta bijušā SIA "ECOSOURCE" telpu izmantošana 

Kalncempju pagastā nav darbavietu 

Piesaistīt un atbalstīt progresējošus uzņēmējus jaunu darba vietu radīšanai. Investori no 

ārzemēm?!  

Atbalstīt mājražotājus, lauksaimniekus 

Jāatbalsta esošie 

Darbaspēka piesaiste (kvalifikācijas celšana). Nodokļu atlaides, ceļu infrastruktūras 

pieejamība 

Veicināt Šlosa dzirnavu teritorijas apsaimniekošanu rūpnieciski 

Jāturpina ceļu pārbūve 

Uzrunāt un atbalstīt jauno uzņēmēju attīstību Veclaicenes pagastā 

Darba vietas 

Informācijas vairāk 

Darbavietas 

Uzlabojot ceļu stāvokli, veidosies labklājība 
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Jaunu darba vietu radīšana. Jauniešiem (bez pazīšanās vai bez pieredzes) ir gandrīz 

neiespējami atrast darbu 

Jaunu darba vietu radīšana 

Tiešais darbs un darbavietas 

Dzīvoju gadu tikai un neatradu neko sev. Nav iespējams atrast darbu bez pazīšanās. Pat 

vislētāk apmaksātais darbs ir tikai un vienīgi par pazīšanos 

Tiek domāts, sākums labs 

Sakārtot ceļu Ilzene-Zeltiņi, atjaunot aptiekas punktu Ilzenē 

Attīstīt 

Vajadzīgs asfalta segums ceļa posmā Dukuliena-Ilzenes pagrieziens  

Turpināt izstrādāt projektus un tos realizēt 

Attīstīt 

Apmierina attīstība 

Turpināt ceļa Mālupe-Liepna asfaltēšanu 

Asfalts līdz Liepnai 

Veicinot uzņēmējdarbību, sakārtot ceļu līdz Liepnai 

Attīstīt sociālo uzņēmējdarbību  

Arī turpmāk vajadzīgs Liepnas pagastā speciālists - lauksaimniecības konsultants 

Lai uzsāktu uzņēmējdarbību, nepieciešams ceļš 

uzlabot ceļu stāvokli, jo tas bremzē vides attīstību 

Lai attīsta gājēju pārejas 

Atbalsts jaunizveidotajiem uzņēmumiem 

Lai attīsta gājēju pārejas 

 

Tūrisms 

Apsveicami, ka tūrisma jomā ir liels pašvaldības ieguldījums un atbalsts 

Nodrošināt esošo objektu apsaimniekošanu un jaunus objektus veidot tikai tad, ja ir 

pārliecība, ka pašvaldība spēs tos uzturēt. 

Ģimenes tūrisma objektu izveide 

Turpināt visu uzsākto projektu īstenošanu un objektu attīstīšanu novadā, pievērst uzmanību 

arī Zeltiņu raķešu bāzes teritorijas attīstībai 

Vajadzētu uzlabot ceļa segumu uz Ates muzeju 
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Sadarboties ar kaimiņu novadiem kopīgu tūrisma piedāvājumu radīšanā 

Velo novietnes, velo maršrutu u.c. informatīvās norādes - uzlabot, papildināt 

Laiku pa laikam veikt pārbaudes esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju viesmīlības pārbaudei, 

kvalitātes novērtēšanai 

Ir pietiekami  

Sakopt lielo parku, lai ir vairāk soliņu, piknika vietu 

Lai izdodas jau izstrādātās lieliskās ieceres! 

Veidot vairāk arī aktīvās atpūtas objektus un pasākumus (kuros ikviens var piedalīties, nevis 

būt tikai skatītājs). 

Izveidot šķēršļu joslu bērniem, piem., kā Sajūtu parkā. 

Tūrisma maršruta piedāvājums aptverot visu novadu, gida pavadībā. 

Tikai tad tūrismu uzstādīt par prioritāti, kad pamatiedzīvotāju vajadzības un pamata 

pakalpojumi, kas jāsniedz pašvaldībai, ir realizēti. 

vajag izmantot to, cik Alūksne skaista (novads) un veidot ekskursijas par saprātīgām cenām 

"Alūksnei jālepojas ar savu dabu un skaistiem gadalaikiem, mums tie ir 4.  

Lai cilvēki brauktu uz Alūksni, viņiem noteikti vajag kaut ko redzēt, kaut kur paēst un kaut kur 

palikt. Tātad jāattīsta šīs uzņēmējdarbības vide. 

Lielisks projekts ar skatu torni! Vajag vēl kaut ko tam līdzīgu. 

Jāņem vērā, ka cilvēkiem patīk fotografēt visu, ko redz un vēl vairāk - visu, kas patīk. Un tad 

visu liek sociālajos tīklos un tas arī piesaista nākošos cilvēkus.  

Iespējams, ja Alūksnē ir kāds skaists purvs, tad būtu lieliski izveidot purva laipas.. " 

Gastronomiskais tūrisms (braucieni pie mājražotājiem) 

Lielajā parkā uztaisīt aktīvās atpūtas stūrīti, nebojājot vēsturisko sastāvdaļu. Nedaudz 

atdzīvināt parku. Piemēram, Tarzāna taka, bērnu laukums, dzīvžogu labirints u.c. 

Labi sakārtota vide, iespējas plašas. 

Ezera attīstīšana tūrismam. Muzejs, telpu īre uz ūdens (laivu būdās) 

Ceļu tīkla sakārtošana. 

Uzstādīt luksoforus 

Vairāk koncertu un pasākumu veicinātu lielāku tūrismu 

Jāveicina tūrisma nozares uzņēmēju savstarpēja sadarbība 

Piesaistīt tūristus no Igaunijas 

Viesnīca ar vismaz 40 numuriem 

Uzlabot ceļu segumus uz nozīmīgākajiem virzieniem. Attīstīt velo infrastruktūru 
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Turpināt iesāktos darbus. Rīkot aktīvā tūrisma pasākumus. Aktivitātēs veicināt visa novada 

attīstību. Iedrošināt esošos pakalpojumu sniedzējus paplašināties un motivēt jaunus 

veidoties - veidojot kopējas apmācības, aktivitātes, informēšanu. Parādīt kā tūrisms var būt 

bizness, norādot uz potenciālajiem attīstības virzieniem. 

Turpināt atbalstīt arheoloģisko izpētījumu projektus, tā veicinot senatnes izpēti un tūrisma 

produkta pilnveidošanu. Alūksnes pilsētas muzeja iespējas netiek pietiekami izmantotas, te 

pie vainas biežā kadru mainība un novada nespēja piesaistīt, saglabāt, noturēt varošus, 

inovatīvus speciālistus. 

Veicināt kopienā balstītu tūrismu un alternatīvos tūrisma veidus, izmantojot vietējo cilvēku 

talantus, īpašās un atšķirīgās prasmes, izceļot īpašas iepriekš nezināmas vietas. 

Veidojot attīstību, ieguldīt laiku ieinteresēto cilvēku kopā pulcēšanā, izglītošanā, lai cilvēki 

paši to varētu darīt. Meklēt visplašākās un neierastākās sadarbības formas starp dažādām 

jomām, lai bagātinātu tūrisma piedāvājumu. 

Piesaistīt ""inteliģento"" tūristu, kurš ir arī maksātspējīgs un atstās lielāku pievienoto vērtību, 

lielākajos pasākumos piedāvājot labus māksliniekus dažādās kombinācijās (Lūznavas muižas 

pasākumi, Cēsis u.c. kā piemērs) 

TC sociālo tīklu ieraksti labā latviešu valodā (bez gramatikas kļūdām, cik iespējams) 

Vairāk reklāmas 

Tūrismam, gan pilsētai vajadzētu jaunu, modernu un kvalitatīvu mājaslapu ar izstrādātu 

vienojošu stilu. Mājaslapa tomēr ir vizītkarte. Modernam cilvēkam, kas dzīvo Rīgā, Ventspilī, 

Valmierā uzskatu, ka šī brīža mājaslapas nograuj patieso pilsētas skaistumu. 

Šeit būtu jāizvērtē, vai TIC vispār atrodas pareizā vietā uzskatu, ka Bībeles muzejs tomēr tam 

nav īstā vieta. Telpa ir šaura materiālu klāsts neliels, mājas lapa nepārskatāma. Šī ir niša, kurā 

vēl uzņēmēji un pašvaldībā varētu vairāk darboties.  

Ne visās vietās ir jābūvē tūristiem pieejamas takas, kaut kas tomēr ir jāatstāj dabai. Šobrīd 

pārāk tiek forsēts ar dažādu ātri nolietojošu infrastruktūru būvniecību. 

Drosmīgāk īstenot visas labās ieceres! 

Tūrismu var veidot tie, kas šo nozari pārzina, kā frizieris zina ķīmiju. Priekšlikums ***  

Tūrisms lai plaukst, tikai lai tas nerada diskomfortu vietējiem iedzīvotājiem! No tūrisma 

pilsētai nav ienākumu, izņemot mūsu skaistās Alūksnes popularizēšanu! 

Izklaides parks 

Pārāk daudz novadā muzeju, katrs strādā savā nodabā, līdzekļi tiek tērēti nesaimnieciski. 

Veclaicenes projektā neaizrauties ar mājiņu būvi. 

Attīstīt Alūksnes ezeru 

Atvērt relaksācijas centru, kurš bija plānots parkā, pretī Makam. Papildus darba vietas un 

tūrisma objekts. 

Izveidot un atjaunot aizvien vairāk interesantu apskates objektu, kas palielinātu tūristu 

skaitu. 
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Vairāk popularizēt izklaides ģimenēm ar bērniem, vēl vairāk izmantot ezera potenciālu, 

veicināt jaunu naktsmītņu izveidi 

Tūrisma centrs jāizvieto arī Bībeles muzeja telpās, muzeju pārceļot uz baznīcu. 

Nevajag jaunas utopiskas celtnes, pietiek ar tām, kas ir, un vajag izmantot ezera iespējas, 

atbalstīt vietējos, kas vēlas darboties tūrisma sfērā 

Attīstīt pakalpojuma klāstu ģimenēm ar bērniem, aktīvā atpūta dabā, pilnvērtīgi izmantojot 

dabas resursus, ne tikai aktīvajā sezonā, vasarā, bet arī pilnvērtīgi izmantot visu gadalaiku, 

rudens, pavasaris, ziema. Skatīties ilgtermiņā. 

Labi ceļi, tad varēs attīstīt tūrisma objektus 

Jādomā par to, lai tūristiem būtu, kur piedāvāt tualeti “Maksimā” stāv autobuss ar 

ekskursantiem, visi pērk tualetes papīru un skrien uz veikala tualeti... 

Tūrisma sektorā trūkst kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju ēdināšanā un izmitināšanā. Trūkst 

tūrisma informācijas. Un būtu jāsāk virzīt tūrisma attīstību novadā, ne tikai pilsētā. 

Tūrisms ar iespēju relaksējoši atpūsties (SPA, pirtis, baseins, skaistumkopšana u.c.) 

Tūrisma nozarē Alūksnē ir ieguldīts daudz līdzekļu, vajadzētu mēģināt ar to atpelnīt ieguldīto. 

Daudz skaistu vietu ir arī novadā, kuras vajadzētu izkopt un attīstīt. 

Alūksne ir piemērota lielākai vasaras atvaļinājumu pavadīšanai, atpūtai un tūristu piesaistei. 

Strūklakas Alūksnes parkā vajadzētu iedarbināt agrāk no rīta arī brīvdienās nekā plkst.9.00." 

Vairāk norādes par tūrisma objektiem 

Bremzēt un dziļāk pārdomāt milzīgos līdzekļu ieguldījumus tūrisma veicināšanā. Tūristu 

piesaiste, protams, ir laba lieta, bet nevar aizmirst, ka vietējiem iedzīvotājiem arī ir 

nepieciešamas ārkārtīgi daudz ikdienišķas, par ko tiek aizmirsts.  

Ierīkot velo celiņu - gājēju pastaigu taku apkārt Alūksnes ezeram 

Turpināt atjaunot objektus muižas parkā, uzstādīt norāžu zīmes uz objektiem. Atjaunot 

norāžu zīmes pilsētā un pagastos (gan norādes uz tūrisma objektiem, gan uz sabiedriskām 

vietām).  

Novadu tūrisma objektu daudzveidība ir ievērojama, savukārt attālums no galvenajām 

pilsētām ir salīdzinoši liels. Tūrisma maršruti jāveido ar iespēju tūristiem palikt novadā divas 

un vairāk dienas. Secīgi jāveido infrastruktūra tūristu nakšņošanas iespējām, jāņem vērā arī 

tūristu finanšu iespējas. 

Sadarbība ar lidostām  

Vienās no vecajām laivu būdām pārtaisīt par mūsdienīgu hosteli, atpūtas centru uz ūdens 

(līdzīgas mājiņas uz ūdens ir atklātas Pāvilostā). Ziemā varētu piedāvāt pa ledu pārvietojamās 

būdiņas zemledus makšķerniekiem " 

Vairāk plaši apmeklētus pasākumus ziemas sezonā, lai pilsētā pieplūst tūristi arī šajā 

skaistajā, Alūksnei raksturīgi, sniegainajā tumšajā laikā.  
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Piespiest autoostas un alta s īpašniekus atjaunot ēkas, dramatiski uzlabojot pilsētas centra 

vizuālo skatu.. 

Pirmkārt, iemācīt visiem TIC speciālistiem angļu valodu. (arī novada vadībai vajadzētu zināt) 

Jāturpina atjaunot vēsturiskos objektus un vietas, jāveido jauni izklaides objekti, lai tūristiem 

ir ne tikai ko redzēt, bet arī aktivitātes, kur iesaistīties. 

Izstrādāt kvalitatīvus (izveidojot modernu infrastruktūru) tūrisma maršrutus (gājējiem, velo, 

moto, auto, ūdens transportam Alūksnes ezerā, Pededzes upē) 

Viss notiek. 

Daudz reklāmas medijos un sociālajā vidē. Vairāk aktīvās atpūtas/tūrisma iespēju 

Skaista pilsēta, tūrisms būs vienmēr, bet katru gadu neskatīsies vienu un to pašu.  

Reklamēšana, popularizēšana 

Turpināt sakārtot tūrisma objektus parkā un Tempļakalnā 

SPA centrs. 

Izveidot kompleksu tūrisma piedāvājumu, reklamēt, piemēram, līdzīgi kā RE-TV ir 

"Dienvidigaunijas stāsti" 

Gana jau  

Būtu laiks visam novadam kopā ķerties pie padomju armijas raķešu bāzes Zeltiņos attīstības. 

Tas, ko pagasta pārvalde par saviem niecīgajiem līdzekļiem varēja izdarīt, ir izdarīts. 

Reāla sadarbība starp tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 

Aktīvāk reklamēt Alūksni medijos 

Izmitināšanas, ēdināšanas infrastruktūras attīstība, aktīvāks amatniecības pakalpojumu 

tirgus.  

Jāuzliek norādes uz tūrisma objektiem. Ne melnā krāsā, nav jau kapi! 

Turpināt tūrisma attīstību Veclaicenē 

Tiek jau daudz darīts, reizēm liekas , ka vietējie cilvēki ir mazvērtīgāki par tūristiem kuri 

,,ienes,, naudu uzņēmēju kabatās, protams tie ir nodokļi, bet, kad jādala pašvaldības nauda, 

tad tās nezin kāpēc nav....  

Priecē sakoptā vide un pils parka atjaunošanas plāni. Man kā mammai gribētos ko atraktīvu 

interesantu pirmsskolas vecuma bērniem - ne tikai rotaļu laukumus, bet kāds Zino centrs 

Mini zoo, muzeji ir interesanti, bet bērniem vajag kaut ko ,,kustīgu,,  

Popularizēt un attīstīt Alūksnes ziemas sporta veidus. 

Izvērtēt vai drausmīgie finansu ieguldījumi ir cerētās atdeves vērti. Izbeigt pašiem par sevi 

tīksmināties, bet kādreiz arī pakonsultēties ar tūrisma nozares neatkarīgajiem ekspertiem. 

Saprast, ka pret esošo tūristu masu šādi ieguldījumi ir vienkārši stulbi. utt. 
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Subjektīvi, bet nav tāda saukļa, uzstādījuma tūrisma ziņā - kas tad ir Alūksne? Banālie piemēri 

ir: Jūrmala visu prātos ir kūrortpilsēta, Ventspils - pilsēta ar rītdienu, Liepāja - vēja pilsēta 

u.t.t. Alūksnes sauklis, vēstījums šobrīd šķiet ir - "sakopta, smuka, maza, tukša pilsēta"...+ vēl 

tas, ka lielums joprojām domā, ka esam Latgalē. Starp citu, neesmu liels ģeogrāfijas 

speciālists, bet saukties par "Ziemeļvidzemes" pērli arī īsti nav godīgi/precīzi. Skaidrs gan, ka 

pašvaldībai visticamāk nav līdzekļu, lai izveidotu un pamanāmi virzītu savu tūrisma tēlu 

publiskā telpā. 

Būtu ļoti labi bijis, ja salā atrastie ēku pamati būtu pārprojektēti kā apskates objekts (mūsu 

laikos visādas iespējas ir), nevis iekonservēti. Kā piemērs - Cēsīs. Tas vārētu būt kā ieteikums 

nākamajiem uzietajiem vēsturiskajiem objektiem. 

Peldbaseins + SPA pakalpojumi + naktsmītnes 

Saglabāt neskartos dabas stūrīšus neskartus 

Attīstīt to gadalaiku, ar ko Alūksne atšķiras - ziemu. Izveidot jaunus sporta pasākumus, sporta 

viedus, sacensības 

Velo noma, gidu skola 

TIC veidot kopīgus tūrisma maršrutus ar pagastiem 

Varbūt ir vērts Alūksnes Pilssalā pilsdrupas atjaunot un izmantot tūristu piesaistei 

Viktora Ķirpa Ates muzeja tālāka attīstība 

Bieži apmeklē Ates muzeju 

Iesaistīt vairāk pagastus, Ates muzejā vairāk lielo pasākumu, vasarās amatnieku darbnīcas 

muzejā, naktsmītnes ar ēdināšanu 

Kalncempju pagasta Ates muzeja darba reorganizācija - senatnīgs=mūsdienīgs, 

interesants=aizrautīgs, izzinošs=izglītojošs 

Vairāk aktivitātes tūristiem 

Jaunus objektus nebūvēt, bet esošos uzturēt labā līmenī (netērēt nelietderīgi lielus līdzekļus) 

Dabas takas Mežinieku kompleksā 

Jāsakārto ceļa zīmju izvietojums, lai ir atbraucējiem pieeja objektiem un kur novietot 

automašīnas 

Vietējā līmenī sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, norādes ceļu un atrašanās vietu 

Veloceliņi 

Organizēt Alūksnes ezera krasta joslas (tauvas zonas) izkopšanu, pieejamu visiem 

Ezera resursi vairāk jāizmanto, piemēram, laivu noma jāierīko 

Labiekārtot un padarīt interesantākas takas Veclaicenē 

Vēl jāsakopj vide, jāturpina tūristu piesaiste ar interesantiem pasākumiem dabas takās 

Veclaicenē 
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Ir attīstīts, bet darbs ir jāturpina 

Daudz iespēju augt 

Uzlabot dabas takas Veclaicenē ar interesantiem objektiem, lai vairāk piesaistītu tūristus 

Uzlabot dabas takas Veclaicenē 

Vajag attīstīt Zeltiņu raķešu bāzi 

Vajag domāt par Zeltiņu raķešu bāzes attīstību 

Jāattīsta, jārod jaunas iespējas 

Velomaršrutu izveide pilsētas pusē 

Nenodarbojos ar tūrismu 

Izbraukumi ar TIC pa novada pašvaldības objektiem 

Attīstīt 

Tūrisma pieejamība, transports tūrisma pasākumiem 

Attīstīt 

Plašāk izmantot tūrisma iespējas. Attīstīt informācijas sniegšanu 

Liepnas pagastā vajadzētu vairāk piesaistīt tūristus 

Jābūt kaut kam īpašam, kas vienmēr ir sakopts, kultūrvēsturiskam. Jāreklamē 

Jaunu tūrisma maršrutu izveidošana 

 

Izglītība 

Turpināt saprātīgu skolu tīkla reorganizāciju, uzlabot skolu infrastruktūru 

Kvalitatīvas tālākizglītības pakalpojumu nodrošināšana-personības izaugsmes nodarbības 

izglītības darbiniekiem. Sporta izglītības attīstība-speciālisti, telpas, programmas 

Mūžizglītības pilnveidošana pieaugušajiem un strādājošajiem (kursu dažādība) 

Apvienot vidusskolu ar ģimnāziju-sākumskolu. Nepieciešams programmēšanas pulciņš 

ģimnāzijā. 

Nodrošināt drošu sporta infrastruktūru pie skolām, drošu skolas vidi, pārdomātu skolu 

attīstību - neieguldīt līdzekļus tur, kur tuvākajā nākotnē paredzama skolu reorganizācija, bet 

stiprināt tās skolas, kuras arī pēc 5 gadiem tiek redzētas kā reāli darbojošās skolas (izvērtēt 

arī skolu infrastruktūru - varbūt reorganizējot skolas ir vērts izskatīt arī skolu tehnisko 

stāvokli un pārcelt skolas uz labākām ēkām); veicināt pedagogu pārkvalifikāciju; izstrādāt 

motivācijas sistēmu un piesaistīt arī jaunus pedagogus.  

Atbalsts pirmsskolas pedagogiem 
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Atvērt augstākās izglītības iestādi (ne filiāli). Ja būs augstskola, būs studenti un tai pat laikā, 

palielināsies potenciālo iedzīvotāju skaits. 

Jāuzlabo Sporta skolas darbība 

Skaidrībai, kuras ne pilsētas skolas tiek attīstītas, seko papildus finansējums atbilstoši 

attīstības stratēģijai. 

Īstenojot pasākumus un motivācijas sistēmu, noturēt vismaz tos Alūksnes bērnus un 

jauniešus Alūksnes skolās, kas šeit dzīvo. Jādomā par skolu vadības maiņu. 

Jāņem piemērs no citām pašvaldībām, kas novērtē skolotāju un pedagogu darbu, 

ieguldījumu izglītošanās un izglītošanas procesos, sniedzot piemaksas. 

Atjaunot EGAVĢ iekštelpas skolēniem, ne tikai skolotājiem. 

Iespējams vajag dod vietējiem un tuvākajiem iegūt izglītību vismaz 1.augstāko!  

Pilsēta būs gudrāki cilvēki un veicinās palikšanu dzīvot Alūksnē nevis pārvākties uz Rīgu. 

Nevaru ieteikt, jo nezinu dotā brīža iespējas. Zinu, ka PII varētu atsaukties uz eTwinning 

projektiem.  

Tiek nodrošinātas izglītības iespējas. Vairāk jāieinteresē jaunieši uz nepārtrauktu izglītību, 

iespējām iegūt profesionālo izglītību, kas ir spējīga konkurēt darba tirgū. 

Lauku skolas specializējas, viena Montesori skola, uz kuru brauktu no pilsētas un blakus 

novadiem 

Arī laukos vēl ir bērni, kuriem arī vajag iegūt izglītību, tāpēc dot viņiem iespēju to iegūt  

Atbalsta personāla pieejamība katram un katru dienu, nevis vienreiz mācību gadā. 

Savienot ģimnāzijas ēkas 

Ar to manuprāt viss ir kārtībā  

Ir okey  

Veicināt kvalitatīvu iekļaujošo speciālo izglītību, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 

speciālām izglītības vajadzībām būtu iespēja mācīties dzīvesvietā vai tuvu tai; lai atbalsta 

personāls (pedagoga palīgs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, psihologs) būtu 

pieejams SKOLĀ; lai pašvaldība sniegtu atbalstu skolām speciālās izglītības attīstīšanā. 

Lietderīgi būtu apsvērt atsevišķas Alūksnes pilsētā skolas specializēšanās speciālā izglītībā, lai 

būtu resurstaupīga pieeja un iespēja nodrošināt kvalitāti. 

Angļu vairāk 

Privātais bērnudārzs un skolā obligātas formas 

Uzlabot ģimnāzijas telpas 

Jāuzlabo skolu bāzes infrastruktūras un jāuzlabo mācību procesa kvalitāte. Spriežot pēc 

publiski pieejamās informācijas, kvalitāte krītas.... 

Sakārtot skolu tīklu. 
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Divas vidējās izglītības iestādes novadā, tas ir pietiekoši, bet AVĢ jāpaceļ mācību spēku, un 

līdz ar to arī audzēkņu, kvalitāte, piesaistot jaunās domāšanas pedagogus un nodrošinot 

skolu ar progresīviem mācību līdzekļiem. 

Pamatskolas, lai cik tas nepopulāri arī būtu, jākoncentrē tur, kur ir iespējas nodrošināt labu, 

uz attīstību vērstu, izglītību. Pamatskolu posmā daudz jāpiestrādā pie pusaudžu problēmām,- 

uzvedības normu neievērošana, visatļautība, zemais zināšanu līmenis,-un tāpēc skolās jābūt 

sociālajam pedagogam. Ja novads atradīs iespēju sakoncentrēt pamatskolas ( klasē 10 

skolēni vismaz) un katrā skolā būs labs sociālais pedagogs, rezultāti parādīsies pāris gados. 

Tas ir novada iedzīvotāju saglabāšanas ceļš. 

Sākumskolas, arī pirmskolas, saglabāt vistuvāk bērnu dzīves vietām. 

Daudz ciešāka visu izglītības iestāžu un citu jomu sadarbība (kopīgi pasākumi, izglītojošas 

vizītes, alternatīvas nodarbības), jo bērni un jaunieši var patiesi augt, ja darbojas aktīvi (nevis 

skata pēc), kā arī ja ik pa laikam satiek un kvalitatīvi komunicē ar citiem cilvēkiem.  

Kvalitatīvs darbs ar 'nepareizajiem"" bērniem un jauniešiem (kvalitatīva mentoringa 

programma). Labāk, lai ir mazāk, bet kvalitatīvi, nekā vairāk, bet nekvalitatīvi. 

Meklēt risinājumus, kā apkopot mūžizglītības pasākumu informāciju vienuviet. Vairāk 

uzmanības mūžizglītības procesiem no Izglītības pārvaldes puses.  

Ieguldīt vairāk izglītībā, jo kauns, cik nabadzīgas, ir mūsu skolas, pat Pilsētas sākumskola, 

kurā nav Aktu zāles, ne kur normāli sportot.  

Nepieciešama konkurētspējīga vidējā izglītība. Talantīgie audzēkņi aizplūst uz citām 

ģimnāzijām 

Uzlabot izglītības līmeni skolās. Izvērtēt skolotājus. Vajadzētu piesaistīt jaunus skolotājus, lai 

esošie izjustu kaut nelielu konkurenci un tik ļoti "neiesēdētos" savos krēslos. 

Bez lieliem komentāriem visiem ir pats par sevi zināms fakts, ka jaunie aizbrauc un skolas ir 

jāklapē ciet. 

Vairāk domāt par mūžizglītību 

Efektīvāk izmantot vietējo piedāvājumu izglītības veicināšanā. 

E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijai ir steidzami jāuzlabo līmenis, citādi novada vidusskola 

pārspēs visā. Priekšlikums *** Pedagogi jauni jāpiesaista un jāpārskata atalgojuma politika. 

Jaunieši sūdzas par wc slikto stāvokli. Izglītības pārvaldei ir beidzot jāsāk strādāt. Vai arī 

sākumskolā to vietnieku nav par daudz? Priekšlikums *** 

Atkarīga no izglītības ministriem. 

Nesamazināt skolu skaitu novadā, domāt par ģimenēm un bērniem laukos, nevis par naudu 

kā prioritāti. 

Ja skolās (ne tikai lauku mazajās) nav nodrošināts ar kvalitatīviem, zinošiem pedagogiem - 

jāslēdz bez žēlastības, jo bieži vien skolas tiek uzturētas tādēļ, lai pedagogiem būtu darbs. Tā 

ir noziedzība pret mūsu bērniem, jo šad tad atbraucošie pedagogi, apvienotās klases nav 

vairs mūsdienu izglītība! Mūzikas skolai jākļūst elastīgākai, mūsdienīgākai, jādomā par 

jauniem, bērniem saprotamiem pedagogiem.  
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Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā censties piesaistīt jaunus skolotājus, kas ienesīs skolā 

mazliet vairāk radošuma un aktivitātes, kā arī jaunas idejas. Manuprāt, skolā kolektīvs jau 

sen nav mainījies. Trūkst jaunu viedokļu un skatījumu. 

Atvērt vēl vienu augstskolu 

Piedāvāt izglītībai lielāku piedāvājumu klāstu profesijām 

Manuprāt, izglītība visā Latvijā ir nepareiza, un, ja to nemainīs valstī kopumā, tad to nevarēs 

nomainīt tikai Alūksnes novadā 

Optimizēt skolu tīklu 

Uzlabot pamatskolas materiāli tehnisko bāzi 

Neattālināt skolas 

Jābūt izmaiņām AVĢ, pašreizējā saimniekošana ir nesusi tikai mīnusus novadam, kāpēc citas 

skolas var saimniekot normāli? 

Nezinu, skolā viss notiek ... jācenšas nepazaudēt Alūksnes Ģimnāzijas statusu. Arodskolas ar 

vajadzīgas, ne visi būs zinātnieki, bet tehnoloģijas attīstās, daudzas zināšanas iegūst ar praksi, 

bet vajag ari kādas zināšanas no grāmatām. Labi jauni mehāniķi, traktoristi, celtnieki, 

lauksaimnieki arī pie mums vajadzīgi. 

Dažādot bērnu iespējas izpausties radoši, aktīvi, pilnveidot mazāko bērnu iespējas 

nodarboties pulciņos. Domāt par nometņu piedāvājumu, piemēram, ar mūziku saistīta 

nometne, kur bērniem dota iespēja iepazīt mūzikas instrumentus, izmēģināt, saprast, kas 

patīk, ieinteresēt. Veicināt komunikāciju starp pedagogiem un vecākiem, nereti sastopos ar 

informācijas trūkumu (vairāk vērsts uz Alūksnes mūzikas skolu). Varbūt ieviest sapulces, it 

īpaši tiem, kuriem ir pirmie soļi mūzikas skolā, izstāstīt, izskaidrot, noteikumus, kārtību. 

Papildus līdzekļu piešķiršana lauku skolām, līdzīgi kā pagastu pārvaldēm 

Bērniem piedāvāt vairāk piedalīties projektos 

Izglītības sistēmai jābūt kvalitatīvākai. Varbūt pašvaldībai ir iespēja finansiāli (vai savādāk) 

motivēt pedagogus par skolēnu augstiem rezultātiem piemēram centralizētajos eksāmenos, 

olimpiādēs valsts kontroldarbos... Kas attiecas uz neefektīvo lauku skolu slēgšanu - atbalstu, 

bet ierosinu skolu vietā ieviest dienas centru jauniešiem, kur strādātu viens vai divi pedagogi, 

kas uzraudzītu bērnus, organizētu bērnu nokļūšanu skolā un nokļūšanu atpakaļ dienas 

centrā. Ja skolēniem stundas beidzas ātrāk, nekā ir transports uz pagastu, pedagogs uzrauga, 

lai skolniekam ir, kur palikt un ir ko darīt (piemēram, pilda mājasdarbus). Visaktuālākais tas ir 

mazo klašu skolēniem.  

Neslēgt lauku skolas  

Nedrīkstētu likvidēt skolas. Vai tiešām atlikušajiem Latvijas iedzīvotājiem un jaunajai 

paaudzei būtu jākļūst par analfabētu tautu. Kādreiz skolas tika atvērtas ļoti grūtos 

ekonomiskos apstākļos, bet cilvēki cīnījās par attīstītāku un izglītotāku valsti. Tagad vieglu 

roku viss tiek likvidēts, kur ieguldīti savulaik milzīgi līdzekļi un darbs. 

Sniegt morālu un materiālu atbalstu pedagogiem. 
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Censties saglabāt izglītības iestādes pagastos, piesaistot jaunas ģimenes pagastu teritorijās - 

pagastu pārvaldēm sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, lai viņi nedotos projām uz ārzemēm 

vai lielākām pilsētām. 

Atļaut atvērt klases ar mazāku skolēnu skaitu, nekā ir noteikts tagad 

Skolā bērniem nodrošināt peldēšanas nodarbības, vedot, piemēram, uz tuvāko baseinu 

Balvos. Radīt tālākizglītības iespējas pieaugušajiem Alūksnē, veidot tālākizglītības centru. Tur 

varētu izglītot arī esošos un topošos vecākus par bērnu audzināšanu. Optimizēt skolas 

novadā, jo pārāk lieli izdevumi tiek izlietoti dažu bērnu apmācībai.  

Vairāk autobusu skolniekiem 

Gribētu vai būtu vairāk kursu bezdarbniekiem 

Aprīkot pagastos esošās skolas, kurām tuvāko 10 gadu laikā nedraud reorganizācija, ar 

modernu un mūsdienīgu aprīkojumu, dažādu mācību priekšmetu kvalitatīvākajai apguvei. 

Turpināt moderni aprīkot pilsētu skolas.  

Jāmotivē skolotāji ieguldīt papildu darbu perspektīvos skolēnos. Paredzēt papildu atalgojumu 

klašu audzinātājiem, kuri savu klasi motivē piedalīties dažādos konkursos un projektos. 

Jaunie pedagogi 

Augstskolu piesaiste  

Dzejas slams, dzejas dienas, vairāk vietējā līmeņa pasākumus, kur ieraudzīt jaunos talantus. 

Debašu klubs, kur skolēni savā starpā mērotos debašu vešanas mākslā (ir vairākas 

augstskolās)  

Vairāk iesaistīt jauniešus to radošuma izpaušanai.  

Jāsakārto bērnudārzu jautājumi, lai būtu iespēja vecākiem negaidīt rindās uz to, lai tiktu 

mazais bērnudārzā. 

Jaunu skolotāju piesaistīšana  

Veicināt jauno speciālistu piesaisti pilsētai, papildkursi, apmācības esošajiem pasniedzējiem 

gan pirmsskolas, gan skolas vecuma pasniedzējiem.  

Pievērst vairāk uzmanības mūžizglītībai! 

Celt arvien augstāk IT tehnoloģijas un iespējas mācību procesa nodrošinājumā. 

Jaunu, izglītotu mācībspēku piesaiste 

Neaiztaisīt tik daudz skolas. Attīstīt dažādas novirzienu klases, lai vēlāk arodskolas un 

augstskolas vieglākas mācības.  

Saglabāt mazās skolas 

Atbalstīt arī lauku skolas 

Mazo skolu sākumskolas posma saglabāšana ar, piemēram, 2 pedagogiem, Tās varētu būt 

lielo skolu filiāles. 
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Skolām palīdzēt materiāli jaunāko tehnoloģiju ieviešanai mācību procesā un skolotāju 

izglītošanā. 

Skolu tīkla optimizācija. 

Vairāk visādu pulcinu 

Dažas kvalitatīvas vidusskolas, sākumskolas tuvāk bērna dzīves vietai.  

Pirms kaut ko slēgt vai reorganizēt, rūpīgi visu izrēķināt, aprēķināt un ekonomiski pamatot un 

neaizmirst, ka bērni ir arī tālākos novada pagastos, kuriem ir tieši tādas pašas tiesības 

mācīties modernā infrastruktūrā, pēc iespējas tuvāk mājām. 

Skolām nepieciešams piešķirt vairāk līdzekļu ēku iekštelpu remontiem un mūsdienīga mācību 

aprīkojuma iegādei  

Iespēju robežās - saglabāt visas skolas 

Lai būtu profesionāla izglītība  

sākumskolas tuvāk bērnu dzīvesvietai 

Ar resursiem un kvalificētiem pedagogiem jāstiprina pilsētas izglītības iestādes (uzņemot 

telpām atbilstošu audzēkņu skaitu), pagastu skolas veidojot kā filiāles, kurās notiek 

"klasiskās" stundas, bet uz specifiskajām un sportu bērni tiek vesti uz Alūksni. 

Jāapvieno Alūksnes skolas! tagad notiek cīņa, kas nevienam nenāks par labu 

Pamatskolām vajadzētu būt tuvāk dzīves vietai 

Saglabāt Ilzenes pamatskolu 

Turpināt atbalstīt skolas un pirmsskolas uzlabojot tas, modernizējot. Tomēr nekoncentrēt 

visu izglītību tikai pilsētā. Domājot par bērniem kuriem ir grūtības mācībās, kuriem ir autisma 

pazīmes - atstāt skolas, pirmsskolas kurās ir mazs bērnu skaits, ar mazām klasēm, grupām 

kurās šie bērni jūtās labi un var mācīties ar individuālu pieeju, jo lielās skolas ar lielu bērnu 

skaitu viņus ,,apēd,, un izaug nākamie ,,dzīves neapmierinātie,, vai bērni kuri netiek līdzi 

mācību vielai jau pirmajā klasē.  

Domāt par skolu, centru izveidi, kur var mācīties bērni ar individuālu pieeju, kur vide ir tikpat 

sakārtota un moderna kā lielā skolā. Tas izmaksās, bet var ņemt naudu no līdzekļiem, ko 

dabūjam no tūrisma. 

Atrisināt Alūksnes mūzikas skolai koncertzāles vajadzību. 

Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu, sadarbībā ar Latvijas augstskolu mūžizglītības 

centriem. 

Uzlabot mācību apstākļus AVĢ. 

Skaidrs, ka pie izmirstošas nācijas mazpilsētā uzturēt, attīstīt izglītības jomu varētu būt 

diezgan neiespējami, bet vismaz jāmēģina noturēt līmeni/labos pedagogus un domāt, kā 

piesaistīt ģimenes tiešām lieliskajai videi bērnu izaugšanai.  

Jāsaka gan, ka ir redzēts video no kādas pilsētas ar aicinājumu ģimenēm dzīvot tur, bet gan 

tas, gan citi līdzīgie video vienmēr izskatās diezgan neveikli, amizanti.  
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Būtu ļoti jauki, ja mūzikas skolā nāktu klāt kāds pedagogs, kurš pasniedz, piemēram, čella 

klases. 

Nepieciešama drosmīgāka skolu tīkla optimizācija 

Saglabāt esošas skolas 

Izveidot vienotu formu, kurā būtu iespējams apskatīt pilnīgi visas izglītības iespējas Alūksnes 

novadā (kursi, mācību iestādes, pulciņi utt.) Ja tāds ir tad izveidot pieejamāku 

Jauns pašvaldības autobuss skolēnu pārvadājumiem 

Sporta komplekss skolēnu vajadzībām starp ģimnāziju un sākumskolu 

Skolu tuvumā nav 

Alūksnes sākumskolu pārcelt uz Alūksnes novada vidusskolu. Alūksnes Mūzikas skolas 

pagalmu pārveidot par skaistu, daudzfunkcionālu, slēgtu pagalmu 

Alūksnes pilsētas sākumskolu pārcelt uz Alūksnes novada vidusskolas telpām, ANV - uz 

sākumskolas 

Ieviest mūsdienīgas un efektīvas izglītības metodes 

Neslēgt skolas 

Sporta skolai - sporta centru, paldies par Pilssalas stadionu 

Augstākas prasības izglītības kvalitātē 

Izglītību tuvāk dzīvesvietai 

Nodrošināt izglītību tuvāk dzīvesvietai 

Cīnīties par mazajām skolām, jo nav normāli, ka bērnam uz skolu turp un atpakaļ jāpavada 

puse dienas 

Izglītot iedzīvotājus ar valstī pieņemtajiem likumiem 

Neslēgt skolas 

Neatbalstu mazo skolu slēgšanu, nokļūšana uz citām skolām nav nemaz tik labi nodrošināta 

Neslēgt lauku skolas  

Pirmsskolu un 1.-4.klases tuvāk dzīvesvietai 

Saglabāt skolas laukos 

Mazajiem skolu savā pagastā un arī dārziņa grupu 

Neslēgt lauku skolas, vismaz, lai pagastos ir sākumskola 

Veicot reformas, atcerēties, ka galvenais ir skolēns, nevis līdzekļu ekonomija vai atsevišķu 

deputātu personīgās ambīcijas 

Pirmsskolas un sākumskolas bērniem izglītības iespējas būtu uz vietas Markalnes pagastā 

Saglabāt skolu Ilzenē 
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Nesamazināt skolas 

Nelikvidēt Ilzenes pamatskolu 

Nelikvidēt skolas, tās pārveidot kaut vai sākumskolu līmenī 

Saglabāt sākumskolu Ilzenē 

Saglabāt izglītību Liepnas skolās 

Lai pastāvētu Liepnas vidusskolā 12.kl. 

Saglabāt skolas uz vietas pagastos 

Lai pastāvētu vidusskola Liepnā 

 

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

Nepieciešama sociālo darbinieku atalgojuma palielināšana, lai piesaistītu kvalificētu, gados 

jaunu un entuziasma pilnu darbaspēku. 

Patversmes izveide-24 stundu darbības laiks 

Pansionātu ierīkot vidusskolā 

Pārāk sarežģīta sistēma, kas neatbilst tam, lai sociālajā palīdzībā iesaistītās personas un viņu 

ģimenes būtu reāli motivētas meklēt algotu darbu, savukārt darbinieki ierakti papīru kalnos, 

kuriem nav laika, lai sniegtu tādu palīdzību, kādu šiem cilvēkiem vajadzētu. Nav ne jausmas, 

ko šajā sistēmā varētu mainīt, bet vajadzētu, lai palīdzība tiešām tiktu mērķēta uz veciem 

cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem un reālu darbu ar šo cilvēku un viņa atbalstu, lai 

viņš pēc iespējas var dzīvot savā vidē. 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm  

Sniegt atbalstu veciem cilvēkiem 

Nav aktuāli 

Grūti komentēt 

Nevaru spriest. 

Nav bijusi personīga saskare, bet, izskatot pieejamos pakalpojumus, var secināt, ka tie ir 

visaptveroši. Nepieciešams finansējums dažādu aktivitāšu rīkošanai. 

Neesmu lūgusi nekādu sociālo palīdzību, bet gribētos, lai sajustu, ka esam vajadzīgi savam 

pagastam, šobrīd to nevar just. Esam daudzbērnu ģimene, bet nav nekādu statusu, lai ko 

saņemtu, bet kādreiz gribētos, lai kāds atbalsts būtu, piemēram, pirmklasnieka "pabalsts", 

kādu reizi brīvpusdienas, talantīgāko skolēnu godināšana 

Nav nepieciešama vispār!!! 

Viss ok 

Jā  
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Ieviest inovatīvas pieejas darbā; paredzēt elastīgāku darba laiku un vairāk veikt arī 

psihosociālo darbu ar iedzīvotājiem, lai palīdzētu nelabvēlīgākā situācijā esošiem 

iedzīvotājiem izkļūt no sociāli nedrošiem apstākļiem, t.i., nabadzības, vardarbības, atkarībām 

utt. Nepieciešams lielāks sociālo darbinieku skaits, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus. 

Jāattīsta pakalpojumu pieejamība. Tajā pašā laikā jāsamazina "pliku" pabalstu izsniegšana. 

Jādod cilvēkam iespēja daļu nopelnīt pašam (kā, piem., strādājot noteiktu h skatu publiskajos 

darbos) 

Dzīvoju laukos, pati sev daudz ko sastrādāju dārzā un dravā, saņemu pensiju, ģimenes ārste 

vienmēr pieejama, atsaucīga, bērni parūpējas par mani. Viss ir sasniedzams un pieejams. 

Izvērtēt, palīdzības lūdzējus, nevis nodzirdīt 

Pansionātā, varbūt arī slimnīcā, būtu nepieciešams darbinieks, kas socializējas ar vecajiem 

cilvēkiem. Jo aprūpēt vecos cilvēkus aprūpē, bet runāties un socializēties viņiem arī gribas. 

Apmierina 

Iestagnējusi iestāde, apaugusi ar štatiem. 

Palīdzība pensionāriem un maznodrošinātajiem svēta lieta! 

Jāveic izglītojošs darbs un jāveido atbalsta grupas cilvēkiem, kas grimst nabadzībā un 

atkarībās, "jādod viņiem makšķere ne zivs", jāveicina cieņpilna attieksme pret ik vienu 

cilvēku, arī tad, ja cilvēks ir "paklupis". Regulāra pabalstu un lietu bezmaksas piešķiršana bez 

izglītošanas, cilvēkus tikai vēl vairāk pazemo un nerada viņiem vēlmi "izķepuroties", kā arī, tā 

ir nejēdzīga nodokļu maksātāju līdzekļu šķērdēšana. Pabalstiem jābūt kā līdzeklim krīzes 

situācijās un nelaimēs. 

Uzlabot veco ļaužu dzīves līmeni sociālajā mājā (pansionātā 

Lielāks atbalsts daudzbērnu ģimenēm 

Vairāk sekot līdzi notiekošajam apkārt nelabvēlīgās ģimenēs prieks bērniem 

Vairāk rūpēties arī par pirmās grupas invalīdiem, jo šobrīd palīdz tikai dzērājiem. 

Attīstīt pakalpojumu "Aprūpe mājās" 

Ja es sūri grūti strādāju, nodokļi pa mani visi samaksāti, kāpēc var saņemt ilgstoši pabalstus 

daži, nemaz nestrādājot. Kaut vai "simtlatnieki", bet vismaz kaut ko novada labā izdara... lai 

stāda un pēc tam novāc dārzeņus, pašvaldībai zeme ir, ko neviens neapstrādā. 

Būtu jāpadomā vairāk par pensionāriem un ne tikai vientuļajiem, daudziem veselības 

problēmu dēļ nauda aiziet medikamentu iegādei, nav iespējas nopirkt, sagādāt ziemai malku, 

kā arī par veselības pabalstu pensionāriem, palielināt esošo, jo iztērē daudz  

Turpināt attīstīt pakalpojumus vecajiem ļaudīm, nelabvēlīgo ģimeņu bērniem un invalīdiem. 

Mazturīgajiem pieaugušajiem un atkarībniekiem - radīt psihologa pakalpojumu un 

rehabilitāciju - gan fizisku, gan emocionālu. Pabalstus (jebkādus) piešķirt tikai tiem, kas 

apmeklē kursu.  



31 
 

Vairāk vajadzētu atbalstīt cilvēkus, kas godīgi strādā, bet nevar iztikt ar mazo atalgojumu un 

aiziet pie ārstiem, nevis uzturēt dzērājus un bomžus, kas apzināti nevēlas stādāt algotu 

darbu, bet tērē nodokļu maksātāju naudu. 

Sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, bet atbalsta veids, lai tieši sasniedz bērnus - psihologs, 

logopēds, lai bērns var apmeklēt izglītības iestādi (nokļūšana uz iestādi, ēdināšanas 

pakalpojuma apmaksa).  

Sniegt materiālu palīdzību tiem, kuriem tā nepieciešama nevis tikai izredzētajiem 

Varētu būt vairāk kompetents sociālais darbinieks par sociālajās riska ģimenēs dzīvojošo 

ģimenes māju apstākļiem. Apmeklēt mājās, lai mainītu uz labo pusi, uzlabotu 

maznodrošinātu, mazizglītotu, mazaizsargātu cilvēku un bērnu dzīvi, apstākļus.  

Vairāk attīstīt atbalsta pakalpojumus dzīvesvietā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu 

ģimenēm, ģimenēm ar bērniem. Palielināt pabalsta garantētā minimālā ienākuma 

nodrošināšanai apmēru, nosakot saprātīgu summu, par kuru var arī iztikt, ne tikai izdzīvot. 

Dzīvokļa pabalstu maksāt katru mēnesi, jo, ja cilvēkam nav darba, no 50 eiro to nevar 

samaksāt. Cilvēki guļ uz soliem autobusa pieturās, tas nozīmē, ka viņiem, iespējams, 

nepieciešama patversme. 

Neapmierina savs ģimenes ārsts... 

Uzlabot darbu ar senioriem 

Bērnudārzos un pamatskolās ieviest brīvpusdienas 

Daudzbērnu ģimeņu atbalsts 

Vairāk koncentrēties uz bērniem ar problēmām ģimenes, vai uz bērniem ar veselības 

problēmām un iespējām visiem kopā novadā palīdzēt  

Mazāk atbalstīt dzērājus. 

Aprūpētāja pieejamība un nodrošināšana ģimenēm krīzes situācijās, kad kāds uz laiku "paliek 

uz gultas", bet pārējiem ģimenes locekļiem ir jāstrādā, lai nopelnītu iztiku. Šobrīd aprūpētājs 

ierodas tikai 1x nedēļā, kas ir absurdi, jo aprūpējamajam ir nepieciešama ikdienas aprūpe.  

Nekas nav nepieciešams. Ideāla slimnīcā , vienkārši ideāli sakārtota, palīdzība jebkura mirkli 

Kritiski izvērtēt, kam palīdzība nepieciešama 

Vairāk visādu pabalstu bērniem 

Vairāk izvērtēt, vai pabalstu izsniegt priekš pudeles, iespējams, kādai citai ģimenei ar 

bērniem tas vairāk noderēs.  

Sociālās palīdzības dienestam nepieciešamas jaunas un plašāks telpas, lai nodrošinātu visus 

sociālos pakalpojumus un palīdzību vienuviet 

Palīdzība jāsniedz tiem, kam tā vajadzīga, nevis tikai tiem, kas to pieprasa. 

Samazināt štatu sociālajos. Tur viņu ir daudz par daudz 
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Neesmu pārāk informēta par šo jomu, jo esmu to laimīgo sarakstā, kuriem vēl ir darbs. Zinu, 

ka pašreiz paliek arvien grūtāk saņemt palīdzību, jo daudz kas jāpierāda, ir jābūt nabagam 

bez mājām un naudas, lai varētu saņemt palīdzību. Par maz info kādu palīdzību var saņemt. 

Paplašināt Alūksnes sociālā centra telpas. 

Nav viedokļa 

Dažāda veida atbalstu ne tikai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem sliņķiem, bet arī citām 

iedzīvotāju grupām 

Nepieciešama sociālās aprūpes iestādes infrastruktūras uzlabošana 

pabalstu palielināšana mazturīgiem 

Veidot reklāmas kampaņas - kā piemēram, meklēt informāciju par maznodrošinātā statusu, 

bērnu pabalstiem, bezdarbniekiem. Īsāk sakot pamācīt kaut ko sākt darīt tos, kas nesaprot 

kur griezties un kas jāuzsāk darīt. 

Krīzes istabas izveidošana  

Stingrāk jāizvērtē, kam tā vajadzīga, kas var, tam palīdzība jānopelna, nav jādāvina. Pārāk 

daudz sliņķi un dīkdieņi saņem palīdzību 

Sociālajiem darbiniekiem apciemot pensionārus 

Stingrākus noteikumus pabalstu izsniegšanai un izmantošanas kontrole 

Pilnīgi neviens neatbalsta un nav nekādas rīcības 

Lielāku atbalstu bērniem, pensionāriem, nevis tiem, kas negrib strādāt, bet prasa, jo pienākas 

Popularizēt, iesaistīties un atbalstīt sociālajā projektā "Ģimenes karte 3+" 

Izvērtēt sociālās palīdzības saņēmējus (vai tiešām jāpalīdz visiem sliņķiem). Jāatrod cilvēki, 

kas paši palīdzību nelūdz, bet kam tā ir vajadzīga (piem., vientuļiem) 

Palīdzība vientuļajiem pensionāriem 

Jāpalielina darbinieku skaits 

Lielāku atsaucību no sociālajiem darbiniekiem 

Sociālajiem darbiniekiem jābūt biežāk pieņemšanai 

Jāierobežo atbalsti cilvēkiem, kas tos ļaunprātīgi izmanto 

Ne tikai bezdarbniekiem ir vajadzīga sociālā palīdzība, arī strādājošiem to vajag 

Sīkāk izvērtēt katras ģimenes sociālo pakalpojumu vajadzību 

Grupu dzīvokļu izveide Mārkalnes pagastā 

Sociālo dzīvokļu izveide Mārkalnes pamatskolas ēkā 

Jāuzlabo 

Alūksnes SK strādā labi 
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Sakārtot 

Rīkoties kā Alūksnes pilsētā 

Attīstīt pagastos sociālo palīdzību tā, kā ir Alūksnē 

Normāli 

Tādus sociālos pakalpojumus, kādi ir pilsētā 

Gādāt, lai pagastos darbotos vispār 

Jāatver jauns pansionāts 

Sociālie darbinieki lai vairāk aprauga vecos cilvēkus 

Vairāk interesēties un sekot līdzi cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, izdzīvošanas 

padoms, attīstība 

Lai laipni nāktu pretī daudzbērnu ģimenēm 

Lai palīdzētu vientuļām mātēm 

 

 Veselības aprūpe 

Saglabāt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

Jāaicina vēl jaunie mediķi, joprojām nav iespēja normāli tikt pie zobārsta utt. 

Veselības speciālistu daudzveidība 

Alūksnes slimnīcas pak. esošā līmeņa nodrošināšana 

Jāturpina darbs pie jaunu speciālistu piesaistes - ir problēmas tikt pie LOR, nav ģimenes 

ārstu, jāsaglabā slimnīcas pakalpojumu pieejamība novadā, jādarbojas pie veselību veicinošu 

pasākumu atbalsta - tautas sporta attīstīšana - ir pozitīvi, ka ir sakārtota vide, kur 

nodarboties ar sportu, bet jāturpina sakārtot skolu sporta infrastruktūra utml 

Ģimenes un bērnu ārstu piesaiste  

Atjaunot dzemdību nodaļu. 

Nepieļaut slimnīcas pārprofilēšanu 

Vajadzētu saglabāt slimnīcu un piesaistīt trūkstošos speciālistus. 

Saglabāt slimnīcu 

Laipnāku personālu 

Saglabāt slimnīcu 

Pašvaldībai vairāk pievērsties veselības aprūpei, lai iedzīvotājiem un bērniem būtu pieejami 

ārsti, kas šobrīd nav pieejami. Dažkārt slimnīcā "klibo" apkalpošanas kultūra. Iedzīvotājs ir 

lūdzēja lomā, tādēļ nākas paciest dažādu attieksmi. 

Slimnīcas saglabāšana un pieejamība 24h 
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Neaizvērt slimnīcu  

Nevaru spriest. 

Problēmas ar ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem - jādomā par speciālistu piesaisti 

reģionam. Jācenšas saglabāt slimnīcu esošajā statusā. 

Rehabilitācijas centrs 

NORMĀLS bērnu zobārsts Alūksnē. 

Neaizvērt slimnīcu 

Jauni speciālisti 

Vairāk kvalificētu speciālistu un zemākas cenas par ārsta vizīti  

Ir okey  

Piesaistīt jaunus veselības aprūpes speciālistus, lai visi nepieciešamie speciālisti būtu 

pieejami ilgtermiņā. 

Būtu jābūt slimnīcai 

Obligāti lai turpina strādāt uz vietas pagastā ambulance un rast līdzekļus mūsdienīgas 

infrastruktūras iegādei (piemēram, dators, kopētājs, galdi, kušete, saremontēt ūdens 

piegādes vietu...)  

Diennakts zobārsts, dežurējošais ģimenes ārsts arī brīvdienās 

Vairāk popularizēt un piedāvāt veselīgu dzīvesveidu un kustību. Tas ir lētāk nekā vizīte uz 

medicīnas iestādi un zāļu izmaksas 

Aizvien jaunu speciālistu piesaistīšana.  

Saglabāt Alūksnes slimnīcas 24 neatliekamo palīdzību 

Alūksnes slimnīca jāsaglabā, jauni dakteri ,,jāvilina,, uz Alūksni.... 

Piesaistīt turpmāk arī jaunus speciālistus. 

Trūkst ģimenes ārstu. Nesakārtotā medicīnas aprūpe Latvijā valsts mērogā 

Ļoti vajadzētu piesaistīt jaunus speciālistus. 

Jaunu ārstu, slimnīcai būt 

Agri vai vēlu slimnīcu aiztaisīs ciet, tāpēc būtu jau laikus jādomā par resursu lietderīgu 

izmantošanu. Domāju ka pareizākais būtu izveidot kā rehabilitācijas centru nevis to būvēt no 

jauna, kā tas ir iecerēts 

Zobārsta pakalpojumi arī kādā no pagasta centriem 

Priekšlikums *** Ja nebūs slimnīcas, daudz jaunās ģimenes aizbrauks no šīs pilsētas. Vajag 

LOru. 

Cīnīties par slimnīcas saglabāšanu un jauno ārstu ieinteresētību strādāt Alūksnē!!! 
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Pašvaldībai jāmēģina vairāk piesaistīt speciālistus, kā piemēram, zobārstus, acu ārstus, jo 

šobrīd pilsētā ar to ir lielas problēmas. 

Visiem iespējamajiem līdzekļiem nosargāt Alūksnes slimnīcu kā 2.līmeņa slimnīcu, mācīties 

no pašvaldībām, kam tas izdodas. 

Jāsaglabā Alūksnes slimnīca, tā jāpilnveido, jāpiesaista jauni medicīnas darbinieki slimnīcā un 

poliklīnikā. 

Alūksnes slimnīcai būt! 

Slimnīcai jābūt 24 stundu, jāmeklē jauni, strādāt griboši (ne deklarējoši, ka "jānolauž" 

stipendijas laiks), ārsti. Priekšlikums *** 

Saglabāt patreizējo slimnīcas statusu.  

Saglabāt slimnīcu 

Nodrošināt Alūksnes novada iedzīvotājus ar slimnīcu Alūksnē! 

Apmierina, bet neaizverot ciet vietējo slimnīcu 

Saglabāt Alūksnes slimnīcā 24 stundu neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanas 

iespēju 

Vairāk entuziasma un pašatdeves  

Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai un slimnīcai ir JĀBŪT Alūksnē. 

Cīnīties par savu slimnīcu, piesaistīt jaunus speciālistus 

Uzlabot un veicināt medicīnisko sistēmu, ģimenes ārstu prakšu darbu, speciālistu piesaiste. 

Aktuāla piekļuve pie speciālistiem, kvotu daudzums 

Nav pieejami daudzi ārsti, vai arī ļoti gara rindas, nelaipna izturēšanās, jāstrādā pie tā 

Veselības aprūpē ir krīze visā valstī, tāpēc iespēju robežās pašvaldībai būtu jāmeklē 

alternatīvi ceļi, kā uzlabot iedzīvotāju veselību. Piemēram, Alūksnes slimnīcas sadarbība ar 

Igaunijas medicīnas iestādēm, paplašināt maksas pakalpojumu klāstu. Vienlaikus izglītot 

sabiedrību par veselības uzturēšanu (sports, uzturs, ģērbšanās atbilstoši laika apstākļiem...), 

par pašārstēšanos vieglu saslimšanu gadījumā (mājās veicamas procedūras, rīcība 

saslimšanas gadījumā, ārstniecības augu pareiza pielietošana...), par atbildību pret veselību 

(lai saslimšanu konstatētu savlaicīgi) un pirmās palīdzības sniegšanu. Mūsdienās ļoti svarīga ir 

stresa rehabilitācija un garīgā veselība.  

Rehabilitācijas centra izveide 

Tā ir sāpīga problēma daudziem novada un Latvijas iedzīvotājiem, jo tie nevar atļauties 

saņemt ārstēšanās pakalpojumus līdzekļu trūkuma un nesamērīgi augsto cenu dēļ, kas tiek 

prasīta par slimību diagnosticēšanas, ārstēšanās pakalpojumiem, kā arī nepieciešamajām 

zālēm, kam nepamatoti uzlikta vairākus desmitus reižu lielāka cena, kā tam vajadzētu būt. Arī 

stomatologa pakalpojumus var atļauties tikai finansiāli nodrošinātā iedzīvotāju daļa.  

Jācīnās visiem spēkiem, lai tiktu saglabāta Alūksnes slimnīca un jāpārskata dažu kadru 

nepiemērotība ārsta darbā. ( Ja ārsts nav laipns pret slimu cilvēku, vai tas ir ārsts? Kā arī, ja 
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nemāk pateikt pareizo diagnozi slimībai. Tā tomēr ir atbildība par cilvēku dzīvību, kas ir 

vērtīgākā lieta uz Zemes). 

Kvalitatīva veselības aprūpes pieejamība Alūksnes novadā, piesaistot jaunus speciālistus - 

nodrošināt ar mājvietu, bērniem - brīvpusdienas izglītības iestādē utml. 

Slimnīcas saglabāšana, jaunu speciālistu piesaistīšana. 

Kvalitatīvākus speciālistus 

Uzlabot darbinieku attieksmi pret pacientiem Alūksnes slimnīcā. Primārās veselības centrā 

nepieciešams psihiatrs un narkologs, jo pašreizējam ārstam ir pārāk liela slodze. 

Pašvaldībai būtu jāizrāda lielāka interese par Alūksnes slimnīcas pastāvēšanas un attīstības 

jautājumiem. 

Saglabāt slimnīcu; atbalstīt ar stipendijām mūsu jauniešus, kas iegūstot ārsta diplomu būtu 

gatavi atgriezties Alūksnē. 

Slimnīca 24h, jaunie speciālisti 

Nepieciešamība pēc visa tipa ārstiem, visi ļoti novecojuši šobrīd  

Saglabāt slimnīcu 

Protams, lai pašvaldība piešķirtu no savas puses finansiālu palīdzību tiem, kas nevar atļauties 

medikamentus, vai arī medicīnas pakalpojumus. (Pensionāri, jaunieši līdz 18 g.v ) 

Peldbaseina izveide, veicināt jauno speciālistu piesaisti pilsētai  

Nosargāt Alūksnes slimnīcu (24h) 

Cīnīties par to, lai Alūksnes slimnīca turpina pastāvēt. 

Pagaidām normāli. 

Apmierina, ideāla 

Censties piesaistīt jaunus speciālistus, jo savādāk nav nozīmes cīņai par slimnīcas 

saglabāšanu 

Nepieciešama rindu mazināšana pie speciālistiem, uz izmeklējumiem, jāuzlabo profilaktiskie 

izmeklējumi  

Jaunu speciālistu piesaiste 

Ārsta palīgs katrā pagastā. 

Censties saglabāt pašreizējos veselības aprūpes punktus un slimnīcu 

Saglabāt slimnīcu 

Saglabāt slimnīcu kā 24 stundu, "atvilināt" vēl pāris zobārstus, lai nav mēnešiem jāgaida 

rindā 

Trūkst speciālistu, rast motivāciju jaunajiem ārstiem, lai piesaistītu tos. 

Problēmas ir valsts līmenī. Vietējā viss ir labi. 
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Saglabāt Alūksnes slimnīcu 

Noturēt slimnīcu 

Jaunus ārstus! 

Katastrofāli trūkst ārstu 

Vēlos, lai par veselības aprūpi nebūtu pacientam jāmaksā 

Varētu būt labāks 

Saglabāt slimnīcu kā 24h slimnīcu. 

Feldšeri katrā pagastā 

Vajadzīga aptieka, lai būtu iespējams iegādāties nepieciešamos medikamentus 

Nepieciešama aptieka  

Saglabāt slimnīcu 

Trūkst specialistu, par to jādomā mūsu gudrajām galvām (laikam 15). Vēlētos laipnāku 

attieksmi no slimnīcas personāla puses, jo katram alga ir tāda kāda tā ir un nelikt man kā 

pacientam justies par to vainīgam vai atbildīgam. Reizēm ir nelāga sajūta, kad kādu 

,,iztraucē,, viņa darba laikā, darba vietā.  

Pediatru un LOR pakalpojumu nodrošināšana ikdienā.  

Visiem spēkiem saglabāt Alūksnes slimnīcu. 

Nosargāt Alūksnes slimnīcu 

Saglabāt slimnīcu + veidot veselības centru vai ko līdzīgu (kas varētu būt saistošs grupām, 

retajiem maksātspējīgajiem pensionāriem ar bagātiem bērniem un mazbērniem, sportistiem) 

Cerams, ka īstenosies Veselības centra projekts. 

Saglabāt Alūksnes slimnīcu, speciālistu piesaiste 

Saglabāt slimnīcu 

Slimnīcas saglabāšana 

Nav ieteikumu, gribēju paslavēt Alūksnes slimnīcu par ārkārtīgi labo un personisko attieksmi 

pret katru pacientu! 

Jāsaglabā slimnīca 

Ģimenes ārstu izbraukumu organizēšana uz VFP Alsviķos un Strautiņos 

Jāuzlabo 

Jārisina jautājums par normālu piekļuvi un ārstēšanu pie zobārsta bērniem līdz 18 gadiem 

Uz sonogrāfiju jāgaida mēnešiem 

2x mēnesī ārsts būtu pagastā. Biežāk nokļūt pie ārsta 

Jaunu ārstu piesaiste novadam 
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Dr.Kalējas un Dr.Skultes darbs apmierina 

Nav kārtības sistēmā, Alūksnes slimnīcā novērst nepamatotu naudas plūsmu 

Turpināt piesaistīt jaunos speciālistus 

Vairāk paplašināt noteiktus speciālistus 

Veselības sfēras darbinieku trūkums un valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamība 

Piesaistīt jaunos speciālistus (maksāt stipendijas, nodrošināt dzīvesvietu) 

Pieejamība speciālistiem 

Speciālistu trūkums (zobārsti) 

Saglabāt slimnīcas esošo statusu 

Alūksnes slimnīcai - būt! Godīgumu privātprakšu saplūšanā ar valsts 

Lai ģimenes ārstu sistēma sāk strādāt vai jāmaina vispār 

Zobārstu nepietiek 

Ģimenes ārstu pagastā vai vismaz feldšeri uz vietas pagastā 

Atjaunot medicīnas pakalpojumus pagastos 

Nepieciešams ģimenes ārsts uz vietas Veclaicenē 

Saglabāt Alūksnes slimnīcu, piesaistīt jaunus speciālistus 

Alūksnes slimnīcas saglabāšana! Ne visiem ir iespēja nokļūt uz kaimiņu novada slimnīcām 

Saglabāt slimnīcu 

Jāsaglabā slimnīca un feldšerpunkts Mārkalnē 

Slimnīcas darbības saglabāšana pašreizējā statusā 

Lai pagastos lielāka slodze feldšeriem 

Saglabāt Alūksnes slimnīcu 

Saglabāt pilnvērtīgu slimnīcu, piesaistīt trūkstošos ārstus speciālistus 

Saglabāt feldšerpunktu, lai medicīniskā aprūpe būtu katru dienu 

Jāuzlabo 

Pārskatīt jautājumu par kvotām 

Jāaizstāv slimnīca, jāizbūvē veselības centrs Lujāna drupās un parka teritorijā, palielinot 

cilvēku aizsardzību un to veselību 

Lai mūsu slimnīca pastāv 

Nav laba stomatologa. Nevar izraut zobu, kas sāp, jo stomatologi vai nu uz slimības lapas, 

atvaļinājumā vai negrib pieņemt. Slimnīcā ļoti dārgs stomatologs. Netaisa panorāmu zobiem 

nekur. Ir labi ģimenes ārsti 
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Ierīkot aptieku (Ilzenē, Zeltiņos) 

Laba 

Laba 

Apmierina, turpināt 

Turpināt feldšerpunkta darbību 

Ilzenē vajag aptiekas punktu 

Jaunu speciālistu piesaiste 

Neapmierina 

Pietrūkst ārstu speciālistu 

Saglabāt esošo 

Lai Latvijā būtu lētākas zāles 

Lai Latvijā būtu lētākas zāles 

 

Kultūra un sports 

Rekonstruēt Alūksnes bibliotēkas ēku un darīt to pieejamu visiem, tai skaitā arī vecākā 

gadagājuma cilvēkiem (nost ar stāvajām kāpnēm!). Alūksnieši ir pelnījuši ne tikai modernu 

bibliotēku, bet arī sporta zāli, kur sportot būs iespēja dažāda vecuma cilvēkiem 

(alūksniešiem- bez maksas).  

Ļoti gribētos baseinu. 

Sporta centra izveide-celtniecība 

Sporta angārs pie sākumskolas ir traģisks 

Par sportu jau minēju iepriekš, kultūras jomā šobrīd ir daudz darīts, vienīgi būtu labi atrast 

pieejamākas telpas bibliotēkai.  

Pietiekami  

Pašvaldībai vairāk jāatbalsta vai jādeliģē noteiktu sporta veidu biedrības, līdzfinansējot to 

darbību un ļaujot tām mērķtiecīgi attīstīt noteiktus sporta veidus. (ne tikai orientēšanos vai 

basketbolu)  

Saglabāt katrā pagastā savu tautas nama vadītāju. 

Saistībā ar Kultūras nama darbību- pārdomāt vai tiešām ir jāņem viss piedāvātais tādējādi 

kļūstot, bez maz vai par ""miskasti"" , iedzīvotāji vienkārši nespēj pat izsekot līdz n-tajām 

teātra izrādēm un lētiem muzikāliem teātriem tādējādi notrulinot klausītāju/ apmeklētāju 

uzmanību uz notiekošo AKC. 

Tur pretī veikt savus koncertus un pasākumus, izmantojot savus resursus, kuru nav mazums, 

un kļūt pieejamam vienkāršam iedzīvotājam! Jo šobrīd tā vien šķiet ka AKC maldās kš viņi ir- 
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filiāle Latvijas teātriem un muzikālajām izrādēm vai pieejama vieta Alūksnes un Alūksnes 

novada pašdarbniekiem un apmeklētājiem. 

Riteņbraukšanu...halli sporta skolai 

Rast iespēju sporta zāles celtniecībai, jo bērniem ziemā nav kur palikt. 

Sports Alūksnē nav vispār. Kultūras uzlabošanai ieteikums aizbraukt un pamācīties, kā to 

dara citviet. Nebūt tik apmierinātiem ar sevi. 

Izveidots sporta komplekss, spa, baseins; droši veloceliņi riteņbraucējiem, sevišķi Pleskavas 

ielas garumā; daudzveidīgāki akadēmiskās un alternatīvās mūzikas pasākumi vasarā, nevis 

"šlāgeru" īpatsvars. 

Labākus organizatorus basketbola čempionātam, pēdējos gados nolaidušies. 

Sporta skola bērniem 

Šķiet, ka ir pietiekam piedāvājums. 

Notiek ļoti daudz pasākumu un ir pieejamas aktivitātes dažādam interesentu lokam. 

Regulāri sporta pasākumi- kā piemēram bezmaksas fitnesa nodarbības vasaras sezonā 

Mūsdienīgs sporta centrs un stadioni pie skolām 

Apmierina piedāvājums novadā, pagastā gribētos vairāk, bet iedzīvotāji ir kūtri pasākumu 

apmeklētāji, tā kā nav vērts arī tautas nama vadītājai ieguldīt savus spēkus organizēt ko 

vairāk. Bet, izlasot Novada Vēstīs par pasākumiem citos pagastos, rodas jautājums, kāpēc tur 

viesojas dažādi mākslinieki, piemēram, valsts svētkos, bet pie mums tikai pašdarbnieki un 

skolēni sniedz koncertus, kāpēc nereti balles citur ir par brīvu vai minimālu maksu (domāju 

uz valsts svētkiem, pagastu svētkiem), bet mums pagasta svētkos -3 eiro, tā ,lūk, mūs pagasts 

mīl. Domāju, ja tie ir pagasta svētki, tad attieksmei pret iedzīvotājiem būtu jābūt savādākai, 

protams, ne par velti, bet par simbolisku ieejas maksu-1.50. 

Jauns sporta centrs. 

Priekšlikums*** 

Estrādē pazīstamas grupas 

Krietni vairāk sporta pasākumus un uzlabot informācijas plūsmu 

Vairākdienu mūzikas festivāls, maratonu skriešana, stipro skrējiens,  

Pievērsties vairāk sporta pasākumiem; mainīt kaut ko pilsētas svētku formātā; kāpēc tik maz 

tiek izmantota Pilssalas estrāde 

Kultūras centra telpas padarīt pieejamākas visiem novada kolektīviem-lai nav jāmaksā par 

katru vajadzību. Kultūras centrs taču ir priekš visiem novada iedzīvotājiem, nevis tikai biznesa 

organizācijai. 

Sporta skolas sakārtošana. Bibliotēkas uzlabošana (kāpnes uz otro stāvu) vai jaunas plašas 

telpas. 

Aktīvāku kultūras darbinieka rīcību uz vietas. Priekšlikums *** 



41 
 

Turpināt iesākto. 

Koordinēti kultūras un sporta pasākumi. Varbūt kādus pasākumus labāk savienot kopā, lai 

kopā labāks rezultāts un vairāk cilvēku, nekā daudzi pasākumi vienā dienā dažādās novada 

vietās.  

Piedāvājums jau tagad apmierina 

Sporta halli noteikti vajag. Nav sporta infrastruktūras 

Manuprāt, pēdējo gadu pilsētas svētki nav līmenī un neiet līdzi laikam. Vēlētos, lai pilsēta 

spētu piesaistīt aktuālus mūziķus un māksliniekus. Iespējams, pat pilsētas svētkus pārvērst 

par mazu festivālu kā, piemēram, Fono Cēsis šogad. Tas veicinātu arī tūristu piesaisti. Gribas, 

lai svētki ir moderni un unikāli, un tāds pat arī pilsētas noformējums. 

Arī sporta pasākumi šogad pilsētas svētkos nebija līmenī. Vēlētos ko aktuālu, ekstrēmāku un 

aizraujošu. Piemēram, veikbords, SUP dēļi u.c. (mums ir vietējie uzņēmumi, kam ir un kas 

šādus pakalpojumus sniedz). Kāpēc jau laicīgi nepiesaistīt un neuzrīkot kādu šovu uz mūsu 

pilsētas lielākā resursa- Alūksnes ezera? :) 

Nolemt vienu un vienīgu vietu centrālajai eglei Ziemassvētkos, lai pilsētas iedzīvotājiem 

veidojas ikgadējas tradīcijas. Ideāli būtu, ka egle būtu īsta. Tā taču ir pavisam cita vērtība. 

Kāpēc gan neizvēlēties kādu pie pašas valdības mājas? Kā arī padomāt par ieturētu un 

gaumīgu stilu pilsētas dekorēšanā. 

Vispārzināms fakts kā mums te iet ar kultūru - vasarā ir bijuši tikai 3 vērā ņemami pasākumi 

Alūksnes pilsētā. Kultūru nākas braukt baudīt citur. Sporta skola laikam vēl ir tikai uz papīra. 

Viss notiek 

Baudīt kultūru arī sestdienā un svētdienā, ne tikai piektdienas vakarā. 

Izcili pilsētas svētki! 

Sporta infrastruktūra ir degradēta. Kauns par to. Bērns beidz sākumskolu tā arī nezinot, kā ir 

kad ir atbilstoši vide, inventārs. 

Tā turpināt! 

Vairāk Rīgas profesionālo teātru izrāžu, samazināt pilsētas svētku pasākumu daudzumu, bet 

uzlabot kvalitāti un saturu. 

Peldbaseins 

Jārod jaunas idejas pilsētas svētkiem, kuriem būtu jābūt visa novada svētkiem, ne tikai 

pilsētas. Šajos svētkos jāparāda vairāk savu pašu kolektīvu, uzņēmēju, skolēnu, iestāžu 

darbinieku sasniegtais, nevis tikai saaicinot arvien dārgākus viesmāksliniekus. Svētki kļuvuši 

pavisam prognozējami, vienādi. Ļoti prasās jaunas idejas, jauni risinājumi. Piedodiet, bet 

kultūras darbinieki pārāk apmierināti ar savu darbu, un tas nav nekas labs! Gribētos, lai 

sportā vairāk tiktu domāts ne tikai par orientēšanos, bet arī par citiem sporta veidiem 

Atvērt peldbaseinu, kas pieejams skolēniem. Izremontēt angāru, jo tas šobrīd sporta 

nodarbībām vairs nav piemērots. Skrejceliņi ir pat bīstami. 

Nepieciešams dažādot kultūras pasākumu piedāvājumu 
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Vairāk organizēt velosacensības 

Baseina, sporta halles un stadiona izbūve 

Piedāvāt vairāk sporta veidus 

Jārūpējas par pasākumu kvalitāti, nevis kvantitāti. 

Piešķirt lielāku finansējumu kultūras un sporta infrastruktūrai pagastos. 

Labi 

Kultūras ziņā ir labi, koncerti, teātri ir, bet kāpēc neattīsta Mežinieku sporta bāzi, tikai grauj 

to? Madona un Hānja (Igaunijā) mūs ir stipri apsteiguši. Kāpēc mums nevarētu būs 

slēpošanas trase? Vajag velo celiņus, riteņi ir, braukt gribas, bet mašīnām un gājējiem traucēt 

ar negribas. 

Veicināt sadarbību starp pašvaldības iestādēm, atvieglot iespēju (nomas maksa) par Alūksnes 

Kultūras nama telpu izmantošanu bērnu, jauniešu vajadzībām no citām Alūksnes pašvaldību 

iestādēm (skolas, piemēram) 

Nepieciešama sporta infrastruktūra.  

Kultūras nami pagastos kā sabiedriskie centri - daudzpusīgi 

Tā turpināt kultūras dzīves plānošanu 

Nedrīkst likvidēt nevienu kultūras iestādi, jo tikai kulturāliem, izglītotiem un veseliem 

cilvēkiem ir nākotne. Kultūras nozarei gandrīz vienmēr ir atvēlēta mazākā finansējuma daļa, 

vai to nevajadzētu pārskatīt. Kā arī, kultūras lauciņā strādājošie ir pelnījuši saņemt cilvēku 

cienīgu atalgojumu. 

Dažādot pasākumus 

Nepiedalos sporta pasākumos un neapmeklēju tos 

Kvalitatīvāku pasākumu nodrošināšana (pēdējie pilsētas svētki ļoti vāji) 

Uzcelt sporta centru, ar to radot visu vecumu iedzīvotājiem atbilstošu vidi sportiskām 

aktivitātēm; organizējot valsts mēroga un starptautiskus turnīrus un sacensības, līdz ar to 

palielinot cilvēku pieplūdumu, kas veicinās uzņēmējdarbības attīstību. 

Veidot kvalitatīvus un konkurētspējīgus sporta pasākums, kas ļautu piesaistīt tuvāko novadu 

un kaimiņvalstu sportistus, kā arī aktīva dzīvesveida piekritējus. Aktīvāk izmantot Alūksnes 

ezera pieļaujamos resursus sacensību rīkošanā (vasarā - peldēšanas, airēšanas; ziemā - 

izturības slidojums, skijorings uc.). 

Sporta skolas telpas 

Trūkst baseina, kādas plašākas studijas sievietēm  

Kopējās sportošanas pasākumi ar minimālu dalības maksu ar fiziskas sagatavotības 

treneriem, pārgājieni, slēpņošana. Attīstīt Mežinieku sporta bāzi, tieši uz distanču slēpošanas 

pusi 
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Atbalstīt jaunos talantus gan sportā, gan mūzikas un mākslas jomās. Stipendiju veidā vai 

tamlīdzīgi.  

Peldbaseina izveide  

Nomanīt kultūras cilvēkus novada domē.  

Nepieciešams lielāks atbalsts visiem amatierkolektīviem, tas dos to, ka vairāk iedzīvotāju 

iesaistīsies kultūras aktivitātēs, tādējādi kļūstot aktīvāki un laimīgāki, jo veidosies piederības 

sajūta, kā arī ciešākas saites un lepnums par savu pilsētu. 

Vairāk pasākumu. Sporta skolas attīstība zem katras kritikas. Maz pasniedzēju, kuri kaut ko 

saprot. Bērni nesporto, jo viņiem nav parauga .. basketbols pirms pāris gadiem. Pilssalas 

stadiona neefektīva izmantošana. 3x gadā uzsist bumbu, manuprāt, nav vajadzīgs pat kopt 

zālienu tad, ja tas netiek izmantots. Un hokejs!! Kur Alūksnē pazuda hokejs, kurā brīdī. Mēs 

taču esam ziemas karaļvalsts. Vajadzētu vairāk attīstīt un rosināt vēlēšanos bērniem 

pievērsties arī ziemas sporta veidiem. 

Turpināt piesaistīt augsti vērtētus māksliniekus un ar plašu rezonansi atspoguļot par viņu 

viesošanos publiskā telpā. Attīstīt Mežinieku sporta kompleksu, izveidot ūdens sporta 

veidiem paredzētu infrastruktūru Alūksnes ezerā. 

Priekšlikums ***  

Jauna sporta infrastruktūra 

Daudzpusīgi pasākumi un sporta aktivitātes 

Noturēt pašreizējo līmeni sporta un kultūras pasākumiem 

Jaunu veloceliņu, sporta centra būvniecība, arī varētu būt baseins 

Mazāk, bet kvalitatīvākus. 

Vasaras sezonā vēlams izveidot kādu kultūras pasākumu tradīciju - koru, deju kolektīvu, 

džeza mūzikas utt. festivālu. Mūzika uz ūdeņiem 

Alūksnē ir vajadzīga jauna sporta skola, jo šī brīža telpas ir pārāk novecojušas, lai tajās varētu 

trenēt un mācīt topošās Latvijas un pasaules sporta leģendas.  

Paldies par Alūksnes Kultūras centru. Katrs var atrast kaut ko sev. 

Šīs jomas darbība apmierina 

Turpināt attīstīt sporta infrastruktūru 

Jāturpina organizēt lielus pasākumus Alūksnē. Pagastu aktivitātes jākoordinē, lai nenoris 

vienlaicīgi un nav vienveidīgas. 

Viss kārtībā 

Vajag baseinu! 

Vairāk gribētu redzēt teātra izrādes un labus koncertus 

Projekti kult. jomā 
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Daudzus gadus jau tiek runāts par sporta zāli, tā kā to arī vajadzētu, tad domās par ko citu. 

Mežinieku bāzes sakārtošana, sporta komplekss.  

Vairāk klasiskās mūzikas koncertu. 

Vairāk novada teātru izrādes Alūksnes kultūras centrā. 

Priekšlikums *** Pārtraukt lobēt izredzētos sporta veidus. Tikšanos ar sporta veidu 

pārstāvjiem organizēt ne retāk kā reizi trijos mēnešos. 

Kultūras piedāvājums ir liels (pārāk liels?), varbūt nedaudz vienmuļš un reizēm arī ne visai 

kvalitatīvs. Sports - ir laba, vietām pat lieliska sporta infrastruktūra, bet nav saprotama 

pašvaldības/sporta cilvēku nevarība noorganizēt vispirms jau normālas (vismaz...) kvalitātes 

vietējos pasākumus un tad attiecīgi plašai auditorijai saistošus Latvijas, Baltijas, Eiropas 

mēroga pasākumus. Jautājums – vai tas ir saistīts tikai ar neesošo vai nepilnīgo infrastruktūru 

citās jomās vai arī tieši ar organizatorisko pusi?  

Jāatrod veids, kā bērnus ieinteresēt uz sportiskajām aktivitātēm. Piemēram, riteņbraukšana. 

Vai Alūksnē sporta skolā vēl to apmāca? Baseinu Alūksnē, lai nav uz Balviem jābraukā! 

Priekšlikums*** 

Vairāk svētku pasākumu, nevis tikai pilsētas svētki un viss.  

Vismaz vienas mūžizgītības programmas realizācija kultūras namā 

Alūksnei būtu jākļūst par ziemas sporta veidu galvaspilsētu. Jādomā par bērniem 

interesējošām aktivitātēm, izmantojot vietējo reljefu-sniega kalni ar aprīkojumu, sniega 

pilsētiņa, skulptūras 

Aktivizēt vasaras periodā Pilssalas estrādi. 

Jāizveido volejbola laukums Kalncempjos 

Vēlams ierīkot volejbola laukumu Kalncempjos 

Vajadzētu volejbola laukumu Kalncempjos 

Atjaunot sporta laukumu 

Sporta halle Alūksnē 

"Mežiniekos" nākotnē saskatīt vietu bērnu laukumam, sporta aprīkojumam 

Organizēt vairāk un dažādus sporta pasākumus 

Noturēt esošo līmeni, biežāk teātra izrādes 

Pašdarbības kolektīvu attīstība 

Lielāku uzmanību pievērst pasākumu kvalitātei, ne kvantitātei 

Vietējo pašdarbnieku vienotie masveidīgi pasākumi  

Sporta centru ar peldbaseinu, pusaudžiem skeitparku kā Smiltenē 

Veclaicenes pagastā ir liela aktivitāte šajā jomā, tikai iedzīvotājiem pašiem jābūt aktīvākiem 
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Laba 

Sniegt atbalstu kultūras iestādēm, atbalstīt sportistus 

Kultūras pasākumi Mārkalnē - vajag dažādību, dažādām vecuma grupām. Neatceros, kad 

pēdējo reizi Mārkalnē ir bijis kāds plašāk zināms teātris vai koncerts 

Lai jaunajiem vairāk iespējams sportot pagastos, lai neslinko un nedzer 

Normālu futbola laukumu Mārkalnē 

Rast iespēju izveidot mūsdienīgu dažādiem sporta veidiem piemērotu halli 

Pasākumi biežāk būtu bez maksas 

Popularizēt bērnu un jauniešu vidū 

Jāizbūvē sporta centrs pie Helēnas ielas 

Alūksnes bibliotēka strādā ļoti labi 

Apmierina, darbu turpināt 

Attīstīt kultūras pakalpojumus 

Jāattīsta tālāk un plašāk 

Lai uz Līgo, Ziemassvētkiem, kapusvētkiem ir dzīvā mūzika 

Lai jauniešiem būtu vairāk aktivitātes 

 

 Darbs ar jaunatni 

Interešu programmu daudzveidība 

Uzskatu, ka darbs ar jauniešiem novadā ir pietiekami aktivizēts; vajadzētu sekmēt 

uzņēmējspēju attīstību, piemēram, pulciņi 

Iespējas apmeklēt skolu jauniešiem uzņēmumus/ vasaras prakses iespējas 

Jauniešiem velotrase 

Veidot vairāk izglītojošas, interesantas apmācības. Piedalīties projektos, kas jauniešiem ļauj 

doties iepazīt citas kultūras, bet sekot līdzi, lai projektos piedalās pēc iespējas vairāk dažādi 

jaunieši (nevis visu laiku brauc vieni un tie paši 5 cilvēki).  

ABJC strādā labi. 

Nav komentāru  

Rodas iespaids, ka vieni un tie paši jaunieši tiek iesaistīti, bet darbu jaunu jauniešu piesaistei, 

lietderīgi pavadīt laiku, neesmu novērojusi. Iespējams, tas ir mazāk pamanām. 

Nevalstiskās organizācijas aktīvi iesaista jauniešus dažādās aktivitātēs. Pozitīvi vērtējami 

dažādi projekti uzņēmējdarbības attīstībai. 

Jauniešu līderu skola 
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Strādā zinoši cilvēki, nevis radu būšana ir noteicošā. 

Vairāk informācijas 

Alūksne ir skaista pilsētā bet jauniešiem vajag vairāk nodarbes, piemēram atklāt kādu trasi, 

kur ar mašīnām braukāt, driftot lai tas nav jādara ielas kur viņi apdraud cilvēkus. 

Ir okey  

Jāatbalsta vērtību orientēta izglītība ārpus skolas, lai veicinātu jauniešu komunikāciju un 

cieņu pret citiem 

Vairāk pozitīvo piemēru iz dzīves, lai "labā" dzīve nebūtu redzama tikai sociālajos tiklos un 

viedtālrunī 

Veicināt pagastu jaunatnes iesaistīšanu dažādās aktivitātēs. 

Galvenais, kā pietrūkst jauniešiem, -maz iespēju visus jaunos no 13 - 15 gadiem iesaistīt 

darbā. Labi tiem, kurus prot vecāki nodarbināt, bet pārējie ,, nīkst un iet neceļos,,- tā aug 

slaistu grupas. Šodien fiziskā darba paliek arvien mazāk, bet pieaug taču pakalpojumu 

nodarbinātība, intelektuālā nodarbošanās. Mans priekšlikums,- kopā ar pakalpojumu 

uzņēmējiem radīt projektus pusaudžu iesaistīšanai darbā vasaras brīvdienās. Apsveicamas ir 

visa veida vasaras nometnes ar intelektuālu, sportisku un patriotisku darba programmu. 

Atsevišķa vieta jauniešu iniciatīvu centram (nodalīta no pašreizējās, vai kā citādi), lai 

jauniešiem pa īstam ir vieta, kur pavadīt laiku un kopā radīt kaut ko jaunu. Jauniešu vieta bez 

interešu izglītības pulciņiem un skolotājiem. 

Lai gan bērni ir nākamie jaunieši, jaunieši grib arī savu vietu. 

Strādāt arī ar tiem, kas nestrādā un nemācas, jo mazpilsētā un pagastos taču zina šos 

gadījumus.  

Jauniešu centri pagastos 

Ja rados brīvas vakances vietējos uzņēmumos, tad vēlētos, lai šīs vakances tiktu vairāk 

publiskotas. To skaitā arī prakses vietas. Iespējams te vajadzētu sadarboties ar augstskolām. 

Tas arī būtu veids, kā piesaistīt jauniešus un jaunu darbaspēku Alūksnei. 

Jauniešu centrā sūkt aliņus un tie paši, kas tur darbojas, lieto zālītes, meitenes rupji runā, tas 

nav normāli, tas degradē iestādi.  

Vairāk patriotisma audzināšanu! 

Meklēt jaunas iespējas, idejas, risinājumus, kā Alūksnē atgriezt Alūksnes jauniešus, kuri 

varētu nomainīt novecojošos vadītājus, ierēdņus, skolotājus, ārstus. 

Vairāk piedāvāt aktivitātes jauniešiem 

Skolu līmenī vairāk jādomā par profesionālo orientāciju, jo jauniešiem bieži vien vispār nav 

sajēgas kādas iespējas turpmākai izglītībai, kādi arodi nepieciešami uzņēmējdarbībā, kā 

uzsākt savu biznesu, pie kā griezties pēc padoma.  

ABJC piedāvā ļoti labu neformālās izglītības klāstu jau šobrīd, bet papildināt to nekad 

nenāktu par ļaunu. 



47 
 

Piedāvāt prakses iespējas 

Pietrūkst darbs ar tiem, kas vairs nav jaunieši. 

Vairāk sadarboties un atbalstīt jauniešus un viņu iniciatīvas 

Ja noturēs senčus Alūksnē, tad arī būs jaunatne 

Neredzu vispār nekādas aktivitātes, pasākums, lai jaunietis pēc studijām atgrieztos dzimtajā 

pilsētā, jo nav izaugsmes, attīstība, nav darba vietu, atbalsta vietējam uzņēmējam, no 

pieredzes. bēdīgi 

Jauniešus vairāk iesaistīt dažādos projektos, bet par to protams saņemot adekvātu 

atalgojumu 

Tas vienmēr jāuzskata par prioritāti, jo jaunatne ir mūsu nākotne. 

Pagastos nodrošināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas pieejamību, kontroli nakts stundās - 

kas notiek uz ielām, laukumos, estrādēs utml.. Iesaistīt jauniešus jauniešu centru izveidē 

pagastos un to uzturēšanā. 

Veidot dienas centru bērniem, kur pēc skolas var saturīgi pavadīt laiku, pēc skolas tiktu 

uzraudzīti, varētu izmācīties arī bērni no ģimenēm, kurās nav tik labi apstākļi. Pašreizējā 

Bērnu un jauniešu centrā ir maz vietas. 

Derētu vairāk organizētu izklaižu vai nodarbību jauniešiem vasaras periodā, skolu brīvdienās. 

Pagaidām organizēti pasākumi lielākoties ir bērniem (mazāko klašu skolēniem). 

Pagastos izveidot atpūtas - pulcēšanās vietas 

Vairāk organizēt kultūras un izklaides pasākumus, kas domāti jaunatnei 

Alūksnē būtu ļoti noderīgs dažādu valodu centrs! 

Valodu klubs interešu centrā  

Atbalstīt jauniešus, kas atgriežas (visus, ne tikai ārstus) 

Caur biedrībām, korporācijām, u.c., iesaistīt Alūksnes novada attīstības programmu 

veidošanā, prasīt idejas par inovāciju ieviešanu novadā jebkurā no jomām, lai jauniešu jūtas 

(ir) piederīgi novadam. 

Piedāvāt darba iespējas jauniešiem (arī bez pieredzes). 

Jauniešu stimulēšana iesaistīties visos procesos 

Piesaistīt izglītotus jauniešus novadam, atbalstīt atgriešanos novadā 

Šobrīd darbs ar jaunatni norit sekmīgi 

Lai vairāk būtu darba 

Nodrošināt iespējami plašu interešu izglītību, iesaistīt brīvprātīgo darbā, lai iegūtu pieredzi. 

Vairāk pievērsties PATRIOTISMA, nacionālisma un vēstures mācīšana!!! 

Dotēt jauniešus, lai tie atgrieztos Alūksnes novadā. 
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Vairāk atbalstīt jauniešu iniciatīvas uz vietas pagastos 

Darbs notiek, lai tik jaunatne iesaistās un paši arī saka savus priekšlikumus ko viņiem vajag, 

kā pietrūkst. 

Turpināt interešu izglītības aktivitātes, pulciņi. Sports. Mākslas. 

Samazināt birokrātisko slogu darbam ar jauniešiem pēc iespējas mēģināt pašvaldībai atbalstīt 

finansiāli. 

Nodarbinātības iespēju paplašināšana vasaras brīvlaikā 

Motivēt jauniešus palikt savā novadā un uzsākt kaut ko darīt 

Tā turpināt! 

Alūksnē pie Mūzikas skolas ir nepieciešama gājēju pāreja 

Jāiesaista aktīvi sabiedriskajā dzīvē, sportā, kultūrā 

Pašiem jāizrāda kaut neliela aktivitāte - ierosinājumi, priekšlikumi 

Bērnudārzos infrastruktūru kustību attīstībai 

Jāiesaista vairāk pusaudži vasarās un ārpus stundu laikā lietderīgās aktivitātēs 

Turpināt iesaistīt jauniešus dažādās aktivitātēs 

Atbalstīt jauniešus finansiāli, tā viņus ieinteresējot atgriezties savā novadā 

Labs 

Saglabāt līdzšinējā līmenī un uzlabot 

Datu bāzes veidošana par novada jauniešiem, kur viņi mācās, lai varētu piesaistīt novadam 

jaunus speciālistus, varbūt pat piedāvāt prakses iespējas novada, tā nodrošinot, ka jaunieši 

atgrieztos sava novadā 

Brīvdienas vairāk sporta aktivitātes Mārkalnē 

Lai tiek rīkoti pasākumi, kurus interesē jauniešiem. Rīkot sporta spēles 

Vairāk darboties vasarā ar bērniem 

Jauniešu centram jāatrod lielākas telpas, piem., pamatskolā 

Turpināt 

Darbs ir ļoti labs, turpināt 

Organizēt pulciņus darbā ar jaunatni, ja skolas nebūs 

Attīstīt 

Pagastos nepieciešams jaunatnes lietu koordinators  

Jaunatne jāiesaista pasākumos 

Iespēju brīvajā laikā attīstīties. Piedāvājuma nav, tikai sporta halle 
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Lai piešķir jaunatnei atmaksātus vasaras darbus 

Lai piešķir jaunatnei vasaras darbus 

 

Infrastruktūra, komunālie pakalpojumi 

Alūksnē būtu nepieciešams laukums, kur varētu nodot lielgabarīta atkritumus, 

elektropreces... 

Pie daudzdzīvokļu pagalmu, stāvlaukumu ierīkošana, labiekārtošana jāturpina, pagastos 

jāpārbūvē ceļi. 

kanalizācijas un ūdensvada sistēmu izbūve un atjaunošana visā novada teritorijā 

Padomāt par to ka rudens sezonā nepieciešams uzstādīt pie Alūksnes kapsētas vārtiem lielos 

celtniecības konteinerus lapu izbēršanai jo gados vecākiem cilvēkiem nav iespējams aiznest 

lapas līdz paredzētajām izbēršanas vietām    

Turpināt ielu, ietvju atjaunošanu (Merķeļa, Uzvaras ielu rajonā), sakārtot pašvaldības ēku un 

apkārtni; attīstot objektus domāt par uzturēšanu ilgtermiņā, funkciju apvienošanu utml 

Padomju laika māju renovācija ar pašvaldības atbalstu 

Varētu izveidot velo celiņus.  

Asfalts Alūksne - Liepna autoceļam 

Uz Kolberģi beidzot sataisīt gājējiem ceļu izgaismotu! Rudens vakaros tās jaunās māmiņas ar 

ratiņiem ir nepamanāmas, brīnos kā vēl nav kāds nobraukts... 

Uzlabot Alūksnes namu darbu un pārvaldību.  

Atkritumu savākšana jápilnveido 

Ļoti dārgi pakalpojumi, vieni no dārgākajiem valstī. Rast iespēju tos piemērot saprātīgā 

apmērā. 

Autoostas sakārtošana; Uzvaras ielas ietves un ceļa steidzama labošana. 

VELO CELIŅI 

Daudz dažādu darāmo darbu. 

Ir izvēles iespējas. 

Grūti pateikt, kā šo psrs veidojumu varētu restartēt (Alūksnes Namus, Rūpi) 

Satrauc ūdens cena, apkures rēķins Skolotāju mājā , kas ir lielāks nekā pilsētā. Kāpēc? Tas 

gan nav priekšlikums! 

Atkritumu konteiners KATRĀ mājā! Kur savus atkritumus liek tie ļaudis, kuru lauku sētās nav 

atkritumu konteineru??? 

Ieviest optisko kabeli visās mājās 

Ūdens un kanalizācija visā pilsētā 



50 
 

Galvenos gājēju ceļus nobruģēt- gar parku kas iet no maximas puses kā prioritāru, asfaltēt 

Ezera ielu, gar Tirgus laukumu, atpūtas soliņi rotējošie gājējiem ko var parullēt kad salīst, 

publiskais telefonu- planšetu lādēšanas punkts, videonovērošanas kameras vairāk, 

konkurētspējīgu ūdens tarifu 

Turpināt ielu rekonstrukciju (jauns asfalts, otrreizējais asfalts), veidot un atjaunot ietves 

Uzlabot komunālo pakalpojumu sniedzēju komunikāciju ar iedzīvotājiem, modernizēt 

apkalpošanu, orientēties uz klientu. Šobrīd vēl valda padomju apkalpošana - īpaši Rūpē. 

Turpināt lauku ceļu kopšanu un remontus. Annas -Jaunannas ceļš gar Ezeriņu kapiem sen 

prasās remontējams, galvenokārt jāatjauno ceļmalas grāvji un ūdens notece, jāatjauno 

caurtekas, tad jau tas ceļš lēnāk ies bojā....  

Apsaimniekotājs iekasē naudu, bet neko nedara, neizrāda iniciatīvu. Ja iedzīvotāji ko vēlas 

uzlabot, tad prasa naudu, jo apsaimniekošanas nauda iztērēta apsaimniekotāju vajadzībām ( 

algas u.c. ) 

"Gribētos redzēt vairāk skandināvu pieeju infrastruktūras veidošanā (galvenais ir cilvēks, 

pieejamība, ērtības, vēsturiskā materiāla, ēku maksimāla saglabāšana un atjaunošana ar 

iespējami dabiskiem materiāliem). Ļoti gribētu, lai vidē vairāk uzmanības tiek pievērsts 

detaļām (piemēram, ne tikai atjaunots pils komplekss, bet harmoniska Alūksnes centra 

attīstība ar vēsturiska rūtojuma logiem, mazajiem pagalmiem, malkas šķūnīšiem, laivu 

būdām, mazpilsētai piemērotiem apstādījumiem - ceriņiem, jasmīniem - un tml. ) Ikviena 

vēsturiskā posma mantojums ir vērtība un daļa no novada. Gribētos, lai mēs no tā 

neslēpjamies, bet izceļam.  

*Vairāk mākslas pilsētvidē! Arī neviennozīmīgi vērtētas. 

Ilgtermiņā tas var būt labs ieguldījums tūrisma attīstībā." 

Turpināt strādāt pie infrastruktūras uzlabošanas, veicināt procesus, kas samazinātu 

komunālos maksājumus. 

Es jau vairāk nekā 10 gadus gaidu, kad mums Merķeļa ielā ievilks ūdeni un kanalizāciju 

Ielu segums būtu uzlabojums, lai nebūtu vēlme jautāt "ar ko atšķiras 40-to gadu ielas no 

šodienas?" Atbilde - "agrāk zem milzīgajām ūdens peļķēm bija dubļi, tagad - asfalts". 

Atjaunot lietus ūdeņu novades sistēmu, kur tā likvidēta (apzināti, kā arī neapzināti). 

Komunālie pakalpojumi ir dārgi. Simone šiverē pa savam. Alūksnes nami turpina apkrāpt 

iedzīvotājus veicot pierakstus. Priekšlikums *** 

Turpināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu. 

Joprojām pilsētā ir vairākas sliktas kvalitātes gājēju ietves. 

Nožēlojamā kvalitātē, bezatbildīgi, neiekļaujas termiņos - tāda ir Alūksnes Namu darba 

kultūra. Priekšlikums *** 

Atkritumu savākšanas cenas nepavisam neapmierina. Jāturpina ceļu labošana 

Komunālo pakalpojumu un apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksu samazinājumu. 

Apsaimniekošanas sakoptība, biežāk izvest atkritumus no daudzdzīvokļu māju pagalmiem 
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Jāveicina daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana. 

Ceļi jau tiek atjaunoti, nezinu plānus, bet uz Kolberģi ceļš ir slikts, kad būvēja Pededzes ceļu, 

tad to smagās mašīnas izbraukāja 

Nesaprotami, kā var komunālo pakalpojumu apsaimniekotājs strādāt pēc kartēm, kuras 

nesakrīt ar reālo - dabā, pēc pieredzes. Pie pilsētas ūdenvada un kanalizācija jābūt iespējai 

jebkuram pilsētas iedzīvotājam pieslēgties, tas nav. Veselas ielas privātmāju kanalizācija 

ietek tieši Alūksnes ezerā, jo nav iespējas pieslēgties pilsētas kanalizāciju tīklam, domei nav 

bijis pietiekami svarīgi šo jautājumu atrisināt un iekļaut plānos. Neskatoties uz veikto pašu 

iedzīvotāju aptauju un lūgumiem, parakstiem.  

Daudzas lietas nav sakārtotas, turklāt komunālie maksājumi neadekvāti augsti, būtu 

jāpārvērtē 

Turpināt iesākto. Jāuzlabo namu apsaimniekošanas pakalpojums. 

Veloceļi 

Strautiņos mūžīgi pilni dalīto atkritumu konteineri. 

Jālabo un jāuztur labā stāvoklī ceļi, arī laukos, jo ceļa nodoklis un benzīns maksā vienādi gan 

lauku, gan pilsētas iedzīvotājiem. 

Uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti pagastos. Nodrošināt šķirojamo atkritumu tvertņu 

pieejamību pagastos. 

Katru gadu piešķirt finansējumu pagastu infrastruktūras attīstībai. Ja nepieciešams, 

nodrošināt vairāk speciālistu, lai spētu piesaistīt finanšu līdzekļus ne tikai pilsētai, bet arī 

pagastiem no dalības dažādos projektos. Redzams, ka attīstības speciālisti, projektētāji, 

iepirkumu speciālisti ir pārslogoti un nevar iesaistīties visos iespējamos finanšu ieguves 

piesaistes veidos.  

Savācot atkritumus, tos nosvērt, nevis mērīt kubikmetros, lai varētu samazināt maksu par 

atkritumu izvešanu. Panākt, ka visi maksā par atkritumu izvešanu. 

Ceļa seguma uzlabošana ceļam Kolberģis - Ponkuļi no Lāzberģa līdz Mārkalnei 

Vajadzētu šķirot atkritumus un uzglabāt atsevišķi jau izšķirotos. 

Bruģis pirms dažiem gadiem uzlikts Helēnas ielā un jau drūp 

Varbūt jāmēģina rast risinājums, kā pārveidot/uzlabot tos briesmīgos, mazos, neizbraucamos 

centra ielu krustojumus, kur nevar reizē izbraukt pat divas automašīnas? 

Pārāk augsti izcenojumi, laukos izpeļņa ir maza 

Rast iespējas un turpināt pārbūvēt ielas un gājēju ietves, piemēram, Merķeļa, Uzvaras, 

Helēnas utt. Pagastu ceļos izmantot otrreizējo asfaltu. Centralizētā ūdensapgāde 

nepieciešama 24/7 (ļoti daudzās daudzdzīvokļu mājās siltais ūdens ir vakaros, turklāt līdz 

23:00 vai 24:00).  

Gājēju celiņi Merķeļa un Uzvaras ielās 
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Alūksnes Domes ēka, tās skvērs ir tuvu sabrukšanai ( vismaz tāda sajūta) Ar bērnu ratiem 

nevar pabraukt utt. 

Novērst absurdos izmaksu pieaugumus, kā arī līdzekļu bezatbildīgu izsaimniekošanu.  

Grāvmaļu pļaušana.. ne katrai tantei ar privātmāju ir kā nopļaut grāvmali aiz sētas pie 

trotuāra..  

Sakārtot Alūksnes namus! Tāds bardaks kā tagad tur nav bijis! Priekšlikums *** 

Jāturpina attīstīt/uzlabot auto ceļu infrastruktūru uz/pie uzņēmēju ražotnēm un pagastu 

centriem. Pilnveidot kanalizācijas pieslēgumus pilsētas teritorijā Ozolu iela, Cerību iela, 

Ezermalas iela. 

Bremzē sabiedriskā transporta pakalpojumi, tos nodrošina šaurai interesentu grupai. 

Salaboti ceļi 

Māju remontu un citu izdevumu detalizēts atšifrējums, samazināt apsaimniekošanas 

izdevumus, ko saņem "Alūksnes nami" 

Sakārtot siltuma uzskaiti lauku daudzdzīvokļu mājās, pilsētā svētku laikā nav, kur nolikt 

mašīnu 

Zemes ceļu sakārtošana, komunālie pakalpojumi par saprātīgu cenu 

Veikt reformas komunālo pakalpojumu cenām 

Alūksnes centra apkārtnē būtu nepieciešama publiska bezmaksas tualete. 

Visu apvienot zem viena uzņēmuma, tādējādi samazinot administratīvo personālu un 

izmaksas, ēku uzturēšanas, utt izmaksas, līdz ar to samazinot mājsaimniecību gala rēķinus. 

Ļoti nopietni jādomā par lauku ceļu atjaunošanu, jo to segums ir fiziski nolietojies 

Sakārtot  apgaismojumu Mālupes pagasta centrā 

Trotuārus (ietves) pagastu centros 

Jāuzlabo Alūksnes namu un Rūpes darbs, atgādinot, ka viņi strādā cilvēkiem, nevis cilvēki ir, 

lai viņi pelnītu. 

Priekšlikums *** Šitik slikti vēl nav bijis. Nepieļaut apkures cenu celšanos! 

Ceļa posma no Ilzenes pagrieziena līdz šosejai sakārtošana 

Ceļi tiek laboti. Par komunālajiem pakalpojumiem sūdzību nav. Īpaši nav ko komentēt. 

Veidot atkritumu laukumu cietajiem un lielgabarīta atkritumiem. Varētu arī pirti, protams ar 

pašvaldības atbalstu. 

Ir skaisti, bet reizē arī mazliet muļķīgi pārlieku sajūsmināties par atjaunotajām ielām - 

normālam ceļu segumam uz galvenajām ielām tomēr būtu jābūt normai. 

Nezinu, vai tas ir finansiāli iespējams, bet jāsaved kārtībā vēl dažas traģiskās Alūksnes ielāpu 

parādes ielas, kā arī pilnībā ceļš no Alūksne līdz Pleskavas šosejai. 
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Aicinu kaut kur uzstādīt luksoforu, kas (tur kaut kur) reāli nav vajadzīgs, bet lai tur var vest 

tūristus un teikt, ka ""Alūksnē ir luksofors"". Būtu tāds malēniešu joks. Varbūt tādu objektu 

varētu izveidot Laimonis Bāliņš?   

Vai ir plāns veidot elektroauto lādēšanas stacijas? Vai kāds ir uzrunājis, piemēram, Teslu, kas 

mums jāizdara, lai viņi izvietotu savu staciju Alūksnē?  

Esmu dzirdējis no dzīvokļu īpašniekiem, ka daudzviet Alūksnē ir neticami augsti maksājumi 

par siltumu - ar to tātad kaut kas nav kārtībā. 

Nodrošināt, lai pakalpojumu kvalitātei būtu atbilstoša samaksa 

Pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Alūksnes pilsētā 

Pārcelt spēļu zāles ārpus pilsētas centra 

Vairāk nepieciešami šķiroto atkritumu konteineri gan pie dzīvojamām mājām gan publiskās 

vietās. 

Velo joslas!!!   Kanalizācijas izbūve 

Grants ceļu pārbūves turpināšana un Alsviķu centra iekšējo ceļu asfaltēšana, ielu 

apgaismojuma sakārtošana. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana Strautiņos Līvkalnu māju 

rajonā. 

Vairāk informācijas-vēstuļu formātā konkrētai adresei, adresātam. (Avīzes nelasa jaunatne, 

datorziņas nelasa seniori). 

Jāvērš uzmanība un izglītošana par atkritumu šķirošanu, bet ne ražošanu piespiedu kārtā 

Vajadzīgs jauns ūdens vads, sakārtot kanalizāciju Kalncempjos 

Pašiem jācīnās 

Ceļu stāvokļa uzlabošana 

Gājēju pāreja Alūksnes centrā uz pils pusi, pie Mūzikas skolas 

Jāuzlabo (piemēram, ceļš uz Šūpalām) 

Uzlabot un saglabāt 

Gājēju taku trūkums 

Trotuāri, ietves - turpināt atjaunot, veloceļu izbūve, pašvaldības un valsts ceļi 

Gājēju celiņi, ceļu segumu uzlabošana, izgaismota Pleskavas iela 

Gājēju ceļš gar Pleskavas ielu līdz Kolberģa ciemam un tā robežās 

Ļoti vēlami izgaismoti veloceliņi arī Alūksnes apkaimēs. Veicināt interneta pārklājumu novadā 

Steidzami jāremontē ceļi pagastos 

Asfaltēt ceļus līdz pagastu centriem 

Uzlabot ceļa segumu (asfalts) Alūksne - Ate - Gulbenes robeža 

Individuālie līgumi, uzklausot iedzīvotāju iespējas, vajadzības 
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Apvienot "Rūpi" ar "Alūksnes namiem", veidojot kopējo apsaimniekošanu 

lai tiek nomainīts vecais ūdens vads, kurš iet uz Līvānu mājām Mārkalnē - ūdens netīrs 

Jāuzlabo 

Ierīkot stāvlaukumus vieglajiem auto 

Jārūpējas par izmaksu samazināšanu, samazinot tarifus 

Zema kvalitāte dzeramajam ūdenim Alūksnē, jāfiltrē. Tas attiecas uz māju Lielā Ezera ielā 1A 

pie autoostas 

Darīt pieejamus meistaru telefonus visās komunālajās sfērās 

Padarīt pieejamus komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem 

Sakārtot 

Gājēju tilts pār Pededzi Mālupē 

Gājēju tilts pār Pededzes upi Mālupē 

Veidot vairāk šķiroto atkritumu vietas 

Uzlabot ceļu 

saglabāt esošo 

Nepieciešams sakārtot kvalitatīvu ceļu segumu, lai attīstītos uzņēmējdarbība 

Ceļa sakārtošana uz Liepnu 

Lai neceļ ūdenim cenu 

Lai ūdenim neceļ cenu 

 

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana 

"Spodra" varētu palīdzēt vides sakopšanā arī novada pagastos. Turpināt aktīvāku cīņu ar 

latvāņu audzēm! 

Peldvietu izveide un apsaimniekošana novada teritorijā. 

Nodrošinot kanalizācijas un notekūdeņu sistēmu izveidi visā teritorijā, turpināt Alūksnes 

ezera un citu ūdenstilpņu kvalitatīvu apsaimniekošanu, parku un skvēru sakārtošana, 

nesakārtoto un novecojošo ēku - graustu nojaukšana. 

Veicināt iedzīvotāju iesaisti un talku dienās labiekārtot kādas dabas takas, atpūtas zonas, 

izvietot pietiekamā skaitā un regulāri apsekot, izvest atkritumu urnas; tai skaitā šķiroto 

atkritumu, informēt iedzīvotājus, kur var likt bīstamos, elektro u.c. atkritumus, jo reāli šādas 

info trūkst; veicināt iedzīvotāju domas veidošanu par to, lai redzot nekārtības, postītājus, 

atkritumu izmetējus, ziņotu/ vai vismaz ievietotu tīklos savus varoņus un palīdzētu šos 

varoņus noķert un likt pie darbiņa :) 

Pietiekami  
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Šķirot atkritumus 

Turpināt iesākto 

Iztīrīt vairāk peldvietu Alūksnes ezera apkaimē 

Katrai privātmājai mēneša maksu par atkritumiem... kaimiņi dedzina plastmasas pudeles ..ak 

dievs... kurš gadsimts 

Parēķināt, vai tādus līdzekļus pašvaldība var atļauties apkārtējās vides sakārtošanai, kādus tā 

tērē. 

Varu ieteikt pakonsultēties ar Ilgtspējības institūtu vai Vides dienestu. Protams, visi kā pirmo 

ieteikumu minēs atkritumu šķirošanas iespēju. Pilsētā un atpūtas vietās varētu palielināt 

atkritumu urnu skaitu.  

Pieļauju, ka notiek iespēju robežās ar dažādu projektu starpniecību. 

Labprāt šķirotu atkritumus savā personīgajā mājā, iespēju robežās to jau daru, izmantojot 

pagastā pieejamos konteinerus, bet diemžēl ir skumji, redzot, ka tajos tiek mests, kas 

pagadās. Varbūt konteineri varētu būt aizslēdzami, lai tajos nevarētu mest maisus ar visu to, 

kas nav paredzēts. 

Viss Ok! 

Ir nepieciešama vides apsaimniekošana un labiekārtošana Jaunalūksnes pag. Ezers 

"Dūņenieks"... 

Tīrīt iekšezeru (virzienā no Vējiņa līdz vecajam "gāzes kantorim". Pilsētā visas privātmājas 

pieslēgt pie centralizētās kanalizācijas (jo lielai daļai nav "zināms", kur tā paliek) 

Turpiniet iesākto. 

Risināt Jaunannas HES negatīvo ietekmi uz īpašumiem un apkārtējo vidi 

Vairāk mazpilsētai piemērotu apstādījumu veidošana, jaunu krūmu stādīšana, konsultācijas 

ar nozares profesionāļiem par kādas teritorijas pārveidošanu. Ne viss, kas ir aktuāls sezonā, 

iederas mazpilsētas ainavā.  

Ezeru izpēte būtu nepieciešama, līdzīgi ka Aluksnes ezerā 

Jāizbeidz plastmasas atkritumu dedzināšana pilsētas centrā. Nu šī sērga pilsētu pārņēmusi 

jau tādā mērā, ka nav dienas, kad varētu atvērt dzīvokļa logus pat vasaras karstumā. 

Labi iesākts ezera apsaimniekošanas plāns, tik Pilssala ir izbojāta. Pašvaldībai nevajag savus 

atkritumus gāzt kur pagadās - tipa atbērtnes ar asfalta gabaliem. 

Viss jau ir labi, tā turpināt! 

Alūksnes pilsētas labiekārtošanā ziedu un augu stādījumi bieži balansē uz sliktas gaumes 

robežas, visa ir pārāk daudz un pārāk raibi! Bezgaumīgi iekārtots skvērs pie Tūrisma 

informācijas centra, neievērojot vēsturisko ēku stilistiku un tām piegulošo teritorijas 

plānojumu. Pirms tam bija daudz korektāks, nebija nepieciešams izšķiest tik daudz līdzekļu 

un resursu, lai radītu sliktas gaumes piemēru. Arī svētku noformējums dažreiz pilsētā ir 
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banāls un provinciāls, neatbilstoši novada centram, drīzāk, lauku bērnudārza vai skoliņas 

pagalmam. Priekšlikums *** 

Izglītot cilvēkus, iespējams, noteikt bargus sodus par vides piesārņošanu - atkritumu izgāšanu 

vidē, mežos, u.t.t. Pavasara talkas nav risinājums, jo talcinieki, domājams, nav lielākie 

piesārņotāji. 

Pagastos jāsakārto attīrīšanas iekārtas un tām jādarbojas 

Noteikti var risināt jautājumu par atkritumu šķirošanu. Izglītot sabiedrību. Šķiroti atkritumi kā 

izejmateriāls. Veicināt sabiedrības pārvietošanos ar kājām, velo. Vides aizsardzībā var 

piesaistīt ES struktūrfondu naudas, ko tieši atrast, kā jaunumi var, paskatoties par piemēru 

skandināvu mazpilsētas un to interesantie īstenotie projekti. CO2 izmešu samazināšana-arī 

kā pasākums, kam var piesaistīt līdzfinansējumi, lai attīstītu kādu projektu.  

Saglabāt Alūksni kā pilsētu zaļu un tiekties uz Zaļākās pilsētas statusu. 

Pārtraukt iejaukties Dabā! Nekādus zivju mazuļus nelaist ezerā. Veltīgi izsviesta nauda. Dievs 

mums devis ezerus, un lai neviens neuzdrošinās likt savus noteikumus zvejošanā! 

Ievilkt ūdensvadu un kanalizāciju Ezermalas un Robežu ielas rajonā, tur cilvēki dzīvo un ir 

gatavi pieslēgties, nevajag projektus un vilkt tur, kur to mazāk vajag un cilvēki negrib 

pieslēgties. Nezinu, kā citur, bet tur aptaujas ir bijušas, paraksti ir vākti, bet nevienā avīzē un 

domes sēdē par to pozitīvi nav lemts. 

Lasīt 6.8. punktu, mēs paši piesārņojam Ezeru, tas aizaug, siltajās vasaras dienās zied tā, ka 

nav iespējams peldēties un arī smird. Tāpat maz iekoptu peldvietu. Taka gar ezeru, nekopta, 

koki nokrituši.  

Svarīgākās lietas, kas būtu jārisina, ir ūdens resursu aizaugšanas samazināšana (īpaši 

Alūksnes ezera tīrība) un latvāņu audžu izskaušana novadā. 

Strautiņos visur nav kanalizācija pakļauta attīrīšanai. pie ''Rītu'' mājam centrālos vadus 

nomainīja ūdens apgādei, bet pie katra mājas jāvelk pašiem. 

Jāsaved kārtībā ūdensvadi, lai visi novada iedzīvotāji varētu bez bažām un riebuma lietot 

krāna ūdeni.  

Jāmāca jaunā paaudze saudzīgi apieties ar visiem dabas resursiem, nepiesārņot dabu un 

apkārtni ar atkritumiem. 

Atrisināt sabiedrības viedokļa neuzklausīšanas un neieklausīšanās problēmu 

Būtu jāapseko, kur privātajiem plūst ūdeņi un kanalizācija!!! 

Būtu nepieciešams vairāk kopt ezera krastus it sevišķi pie lielā tilta. 

Atkritumu šķirošanas veicināšana iedzīvotāju vidū. Vienreiz gadā varētu savākt no 

iedzīvotājiem atkritumus bez maksas pilsētā un pagastos, varbūt tādējādi samazinātos 

atkritumi mežos. 

Vairāk talkas apkārtējās vides sakopšanai, un neizglītoto cilvēku izglītošana lai nepiesārņo 

vidi. 
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Lielāka kontrole jāvērš uz "Alja" piešķirto resursu izlietojumu, vai tiešām tie tiek izmantoti 

visoptimālākajā veidā? 

Apkārtējās vides kopskats. Pašvaldībai (būvvaldei) izstrādāt stingrākus noteikumus par 

privātpersonu īpašumiem (nolaistām ēkām, graustiem), kas pilsētai rada pilsētvidi 

degradējošas teritorijas izskatu. Šādas ēkas ir atrodamas arī pilsētas centrā (kā piemēram, 

bijusī Gastronoma ēka vai VEF teritorija blakus jaunajam Kultūras centram). Būtu jāuzliek 

stingrāki sodi šo teritoriju īpašniekiem un maksimālā sodu kopsumma, kad pašvaldība varētu 

atsavināt šo teritoriju. 

Lai samazinātu ezera piesārņošanu, uzraudzīt privātmāju, kas nav pieslēgtas kopējai sistēmai, 

notekūdeņu attīrīšanu pirms tie ieplūst notekgrāvī. 

Varbūt sadarboties ar privāto ezeru īpašniekiem un attīstīt peldvietas - Pūlāns, Dūņinieks, 

Veisterītis. 

Iztīrīt pamežu starp lielajiem kapiem un ezeru. Daudz krūmu un pameža, ko iztīrot būtu 

skaists parka tipa skats  

Turpināt lielisko darbu Alūksnes ezera, kā arī Alūksnes ūdens tilpņu attīstībā.  

Alūksnes ezeru attīstīt plašāk. Nepārbāzt mūsu skaisto Pilssalu ar visām lietām vienlaicīgi. 

Alūksnes ezeram ir milzīga krasta zona, kur jau ir infrastruktūra, līdz ar to attīstība ir 

iespējama ar daudz zemākām izmaksām. " 

Veikparks uz Alūksnes ezera 

Padarīt Alūksnes ezeru par makšķernieku un atpūtnieku Meku! 

Nodrošināt kanalizācijas pieslēgumus Ozolu, Cerību, Ezermalas ielās, lai nepieļautu 

notekūdeņu nokļūšanu Alūksnes ezerā. Pašvaldības policijai stingrāk (cītīgāk) vērsties pret 

tiem, kuri izmet atkritumus tam neparedzētās vietās, rast "instrumentu", kā vērsties pret 

tiem, kuri nopludina neattīrītus notekūdeņus grāvjos un Alūksnes ezerā. 

Teritoriju sakopšana 

Jātīra Melnupes gultne 

Jāattīsta Alūksnes ezers tūrismam un aktīvajai atpūtai  

Ļoti slikta! Nevajadzīga naudas izsaimniekošana zivju mazuļu, jaunu motorlaivu pirkšanai. 

Vietējiem iedzīvotājiem nekādu ierobežojumu ezera apmeklēšanā un zivju zvejošanā!!! 

Attīstīt infrastruktūru ap Alūksnes ezeru. 

Īpašu komentāru nav, viss notiek, neesmu makšķernieks, tāpēc daudz ko nezinu. Ezers ceru, 

ka tiek tīrīts, par apkārtējās vides tīrību rūpējās sētnieki. 

Alūksnes iekšezera attīrīšana. 

Turpināt Alūksnes ezera zivju resursu pētīšanu, papildināšanu un saglabāšanu. 

Alūksnes ezeru visiem. Pārskatīt licencēšanas noteikumus, ietverot atvieglojumus Alūksnes 

pilsētas un novada iedzīvotājiem. 

Galvenais ne$@*&%t ezeru. 
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Ir liela nepieciešamība sakārtot kanalizāciju. Joprojām pilsētā ir daudz māju, kurām pat nav 

iespēja pieslēgties pie centralizētā kanalizācijas vada, bet to vēlētos darīt. Līdz ar to arī 

notekūdeņi netiktu novadīti grāvjos, kuri aizplūst uz ezeru. 

Lai ''Spodras'' sniegtie pakalpojumi būtu pieejami ne tikai Alūksnes pilsētā, bet visā novadā, 

pārņemt Opekalna kapsētas apsaimniekošanu 

Zivju resursu aizsardzība visās pašvaldībai piederošajās ūdenstilpnēs, Alūksnes ezera 

Iekšezera daļas aizaugšanas problēmas mazināšana 

Izveidot talkas (ne tikai galveno talku Latvijā) lai ne tikai uzkoptu apkārtni, bet arī uzlabotu to 

- kaut ko salabot, novākt, apgriezt 

Kanalizācijas izbūve 

Vai ir rentabla ezera bagātināšana ar zivju mazuļiem, ja makšķernieki saka ,ka ezerā zivju ir 

maz,- tās neiedzīvojas. Makšķerēšanas noteikumi-pārāk drakoniski. 

Šūpalās ezers ""nāk virsū autoceļam''. 

Peldvietas, ne tikai pilsētā, bet arī laukos 

Kalncempju pagasta ūdens torņa - ūdens kvalitātes uzlabošana 

Kalncempju pagasta ūdens sistēmas uzlabošana - kvalitāte 

Novērst ziemā ceļu sālsūdens nokļūšanu ezerā 

Atkritumu šķirošana 

Rūpēties par Alūksnes ezera sakopšanu 

Piekļuve pie ezera Kolberģī 

Ezera tīrīšana, attīrīšanas iekārtas, piem., Ezermalas ielas mājām  

Alūksnes ezera atbrīvošana no apauguma 

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanu kontrolēt, ierobežot minerālmēslu normas, kontrolēt 

mēslošanas plānus 

Pretplūdu pasākumi: sevišķi Melnupes tīrīšana no kokiem, upes gultnes paplašināšana (pildīt 

likumu) 

Jātīra Melnupes gultne 

Mārkalnes pagasta skolas ēkas uzturēšana un apkārtējās vies apsaimniekošana 

Vairāk izsniegt licences zvejai Lukumietī 

Ezera apsaimniekošana jāpārstrādā 

Veikt neatkarīgu Alūksnes ezera ūdens kvalitātes pārbaudi un rūpēties, lai neieplūstu 

kanalizācija 

Vides aizsardzībai jādarbojas cilvēka aizsardzībai, piem., pie Lujāna drupām un parkā 

jāatbalsta veselības centra izbūve 
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Atkritumu tvertnes pārpildītas pie autoostas mājas 

Privātajiem zemes īpašniekiem sakārtot savus ceļus 

Šķirojamie atkritumi 

Liepnas upes un Saidupes meliorācija, sakārtošana 

Liepnas muižas pusē prasās vēl sakoptību 

 

 Pašvaldības darba uzlabošana 

Regulāri (vismaz reizi gadā) organizēt iedzīvotāju tikšanās - sapulces ar domes deputātiem, 

iestāžu vadītājiem u.c. 

Apmierinātus pašvaldības darbiniekus, lai būtu ieinteresēti un laipni pret ikvienu 

apmeklētāju. 

Pašvaldības ēkas pieejamība vecākiem cilvēkiem; vadībai aktīvāk skaidrot pieņemtos 

lēmumus, uzsāktos darbus iedzīvotājiem; laiku pa laikam rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem pēc 

darba laika vai brīvdienās (reizi pusgadā), kur uzklausīt iedzīvotājus. 

Mikroklimata uzlabošana 

Šobrīd ir lielisks pilsētas saimnieks!  

Katrai pārvaldei savs vadītājs. Novada speciālisti redz visu novadu, ir iepazinušies ar situāciju 

katrā pagastā savā jomā.  

Veidot vairāk apmācības darbiniekiem (gan atkārtot zināšanas datorzinībās, gan komandas 

darbā utml).  

Samazināt pārvaldes štatu 

Nav komentāru, jo tas neko nemainīs. Pašiem ir jāgrib mainīties, no malas tas ir atgādināts 

neskaitāmas reizes. 

Izmest nevajadzīgus deputātus 

Visi saprot, kā strādā pašvaldība. Nekomentēšu! Un vajag biežāk šādas sarunas ar 

iedzīvotājiem  

Pagaidām šķiet labi. Varbūt daži varētu mazāk facebook apspriest citu darītos darbus, bet 

vairāk parādīt savus, ja tādi, protams, ir. 

Jāizveido stipra komanda, un būs lielāki panākumi. 

Objektīva personālatlase. Uzlabot komunikācijas stilu (gan domes PR, gan darbinieku 

individuāli) 

Atbalstīt, novērtēt tos, kas te vēl ir palikuši, un darīt visu iespējamo un neiespējamo, lai viņi 

te arī paliktu! 

Pieņemt arī nepopulārus lēmumus, BET ir pietiekami labi – turpiniet saimniekot. Jūsu darbs ir 

redzams, bet neaizmirstiet, ka tas IR jūsu darbs. 
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Vairāk domāt par cilvēku ērtības - ceļu stāvokli, vairāk uzņēmumu līdz ar to darba vietu, 

netērēt nauda bezjēdzīgas ēkas kuras izmaksā tūkstošus. Gribētos, lai pašvaldība vairāk 

rēķinātos ar cilvēku interesēm  

Aicinu deputātus izglītoties par pašvaldībā notiekošajiem procesiem un valsts normatīvo aktu 

pārzināšanā (kaut vai konsultējoties ar juristiem), lai būtu kompetentāki atbildībā esošo 

jautājumu izskatīšanā 

Būt atsaucīgākiem 

Samazināt ierēdņu skaitu 

Samazināt kultūras- sporta darbinieku skaitu, jo darbi neatbilst strādājošo skaitam. 

Komunicēt uz āru ar soctīklu palīdzību vairāk 

Samazināt administratīvo aparātu un kopumā mazināt birokrātisko slogu  

Stingrāk izvērtēt darbinieku darba efektivitāti, darba rezultātus. 

Iepriekšējais sasaukums pierādīja, ka daudz un labus darbus var padarīt savā vidū 

neķīvējoties, paldies Dukuļa kungam! Lai šajā sasaukumā darba rezultāti būtu vēl labāki, 

lūdzu, priekšstāvji, esat vienota komanda. Priekšlikums *** Konstruktīva diskusija lai valda 

jūsu vidū un veiksmi kopējā lietā!  

Daudz kvalitatīvu sarunu starp pašvaldības un to iestāžu darbiniekiem. Vairāk konsultāciju ar 

sabiedrību, NVO, jauniešiem par ikvienu jautājumu. Jo lielāka ir sabiedrības iesaiste, jo 

ilgtermiņā labāks rezultāts. 

Biežākas tikšanās kopsapulcēs arī pagastos.  

Pirmās pieturas aģentūra vai kaut kas tml, lai palīdzētu iedzīvotājiem risināt jautājumus, 

nevis staigāt pa kabinetiem 

Precīzāk sadalīti darba pienākumi. Ir nācies saskarties ar situāciju, ka kāds ir par kaut ko 

atbildīgs, bet lai izlemtu, lemj vēl 10, un līdz ar to sadarbības process ieilgst. 

Lai pašvaldībai būtu gaišāka strādāšana, noteikti vajadzētu restaurēt Alūksnes Valdības mājas 

fasādi, veikt iekštelpu remontus, padarot telpas gaišas un plašākas, un pagalma, stāvlaukuma 

iekopšanu. 

Darbā pieņemt cilvēkus ar atbilstošu izglītību attiecīgā jomā nevis pazīstamos un radiniekus, 

domes sēžu darba kārtībā un protokolos skaidri minēt, par ko ir izskatāmais jautājums, 

noradot konkrēti kam veltīts jautājums (piemēram, ļoti biezi ir nekonkrēti- par projektu, par 

vakanci utml...) Un kāpēc jāslēpj arī jaunas vakances izveide utml...max atklātība visos 

jautājumos. 

Būt prasīgākai pret pašvaldības policijas attieksmi pret neērtību radītājiem jautājumos, kas 

skar plašāku iedzīvotāju loku 

Komunikācija ar iedzīvotājiem, nemelot un sākt ar sevi, nespēlēt dubultaģentus, ieviest 

klientu apkalpošanas centru, neņemt darbā savējos. 

Tā turpināt! 
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Domes deputātiem jābūt atsaucīgākiem un saprotošākiem. Tiem vairāk jāstrādā ar 

iedzīvotājiem, nevis jāatsēž savas stundas domes sēdēs un komitejās. 

Uzklausīt iedzīvotāju vēlmes, intereses, nevis spītīgi turēties pie dažu deputātu daudzmiljonu 

idejām, beigt aizņemties naudu, reāli nerēķinoties ar grūtībām tos atmaksāt. 

Katram vienam strādājošam pašvaldības pārvaldē vai kādā no iestādēm, ik dienas atgādinot 

sev, ka katrs cilvēks novadam ir vērtība un, izturēties ar cieņu un atbildību vienmēr ne tikai 

pret ciemiņiem , bet arī sava novada ļaudīm, jo pašvaldības pienākums, kā paredz likums, ir 

ievērot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Katrā pagastā pārvaldes vadītājs 

Katrā pagastā savs pārvaldes vadītājs! 

Komunikācija ar iedzīvotājiem 

Lielāka informētība par darbu pašvaldībā. Jo skaidrs, ka ne vienmēr pieņemt kādu lēmumu ir 

viegli, varbūt ir vērts vairāk informēt sabiedrību par lēmumu pieņemšanas šķēršļiem vai arī 

pozitīvajām lietām.  

Modernāka pašvaldība, uz kuru nebaidās cilvēki nākt un tiktu ieviestas modernizācijas - 

mājaslapā un izveidota aplikācija 

Vairāk izrunāt aktuālas tēmas priekš novada ar iedzīvotājiem 

Kadru un struktūras pārskatīšana un optimizācija, caurskatāmāka lēmumu pieņemšana un 

lielāka sadarbība un iedzīvotāju iesaiste  

Jāuzlabo vides pieejamība "valdības mājā".  

Nevajag zagt. 

Samazināt deputātu skaitu, Zīmuļu asinātāju skaits ar jāsamazina, grāmatvežu ar mums par 

daudz domē ... Domei jānāk pretī vietējiem uzņēmējiem, nevis jāliek sprunguļi riepās, ja kaut 

kas nesanāk, bet pamācīt un palīdzēt. 

Komunikācija ar iedzīvotāju, debates, reālās situācijas izskaidrošana 

Pagastam savs pašvaldības vadītājs no vietējiem iedzīvotājiem 

Uzlabot darbu pie cilvēkiem, kuri vēršas Alūksnes novada pašvaldībā. Daudz dzirdēts par 

nelaipnu un neatsaucīgu attieksmi 

Varbūt būtu jāveicina sabiedrības līdzdalība. Tas uzlabotu sabiedrības un pašvaldības 

komunikāciju. 

Pozitīvas sadarbības veicināšana ar iedzīvotājiem, nav vajadzīgi 2 domes priekšsēdētāja 

vietnieki.  Priekšlikums***. 

Te ir daudz darāmā. 

Nekoncentrēties tikai uz pilsētas attīstību, bet arī uz pagastu attīstību. Varbūt pagastos 

tomēr nepieciešams nodrošināt vairāk darbinieku, piem., attīstības speciālisti, darbinieki, 

kuri gatavi darboties ar jauniešiem pagastos, utml., lai pagastos neizsīkst iedzīvotāji. Ne 
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vienmēr var ietaupīt uz samazinātu darbinieku skaita, jo katram resursu un laika ir tik, cik tā 

ir. 

Mazāk darbinieku 

Domes sēdēs plašāk atspoguļot izskatāmo jautājumu būtību klausītājiem, parādot lēmumu 

projektus uz ekrāna, jo, atnākot uz sēdi, persona no malas nevar saprast, par ko tiek runāts. 

Uzlabot pieejamību administratīvajā ēkā cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem (lifts).  

Reizēm šķiet, ka pašvaldība un iedzīvotāji ir divas dažādas pasaules puses un nekad 

nesatiekas. Jāmēģina rast tuvāku "kontaktu". Pieņemu, ka iedzīvotāji netuvosies pašvaldībai, 

tātad - pašvaldības darbiniekiem jātuvojas iedzīvotājiem! Trūkst sadarbības un 

ieinteresētības. 

Šobrīd nezinu ko ieteikt 

Jauno speciālistu atbalstīšana 

Pašiem gribēt pašu labāko Alūksnei! Un neļaut visu pārņemt Gulbenei vai Balviem vai 

atļauties kādas pievienošanās utt. 

Strādāt pie pārnozaru, starptautiskiem apmaiņa projektiem, atbalstīt, veicināt  

Paplašināt iespējas "parastam" cilvēkam "būt lietas kursā" par to, kas notiek novadā un, kas 

tiek plānots nākotnē. Un šo informāciju pasniegt vienkārši un saprotami.  

Ļaujam jaunajiem strādāt, "vecos" nost. 

Samaziniet pašvaldības administrācijas augstprātību! Un nodrošiniet datu aizsardzību 

Priekšlikums*** 

Veicināt elektronisko dokumentu apriti starp iedzīvotājiem. 

Jāuzlabo saskarsmes kultūra pašvaldībās. 

Tomēr arī pašvaldībai jāiesaistās visa, nevis kājas krusta un, lai citi to dara.  

Aktīvāka līdzekļu piesaiste ceļu sakārtošanai novadā 

Apmierina esošā situācija 

Efektivizēt pašvaldības darbu. Mazāk darbinieku atbilstoši novada iedzīvotāju skaita 

samazinājumam. 

Pašvaldība varētu neaizņemties naudu lietām, kuras nav primāri nepieciešamas, piemēram, 

jauns traktors Spodrai. Ja tās naudas nav, tad arī neko nevajag pirkt.  

Sakārtot personāla lietas, izvērtējot katra atbilstību amatam, lai katrs spēj darīt savus tiešos 

pienākumus, kas amatam atbilst. 

1x ceturksnī iedzīvotāju sanāksmes par noteiktu tēmu. Nepieciešams vadītājs un laika limits, 

lai sanāksme nepārvērstos par balagānu. 

Pašvaldības darbiniekiem un deputātiem vairāk apmeklēt iestādes un veltīt laiku SARUNĀM 

ar pilsētas iedzīvotājiem 
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Mazināt birokrātiju. Nestrādāt uz problēmauditoriju, bet uz normāliem cilvēkiem un 

attīstību. 

Vairāk par cilvēkiem, mazāk par sava labuma gūšanu! Pagaidām to nemana. Priekšlikums *** 

Pāriet uz vienu priekšsēdētāja vietnieku! Priekšlikums ***  

Laipnu attieksmi arī pēc ievēlēšanas, arī no amatpersonu puses, ieinteresētību cilvēkos arī 

tajos, kuri strādā pašvaldības iestādēs.  

Atklāts un caurspīdīgs visu pašvaldības komisiju locekļu konkurss. 

Lietišķās etiķetes ievērošana. 

Darbs visa novada interesēs, nevis šauru grupu interesēs.  

Pašvaldībai sniegt detalizētu pārskatu par visiem uzņēmējdarbību veicinošiem pasākumiem 

un vizītēm, kurās piedalās pašvaldības pārstāvji, ar nolūku veicināt uzņēmējdarbību. 

Pie esošās kārtības neredzu nekādu jēgu. Uzskatu, ka vieglāk šeit ir visu uzbūvēt no jauna, 

nekā mēģināt veikt kaut kādus kosmētiskus labojumus. 

Motivēt, noturēt tos, kas bijuši iesaistīti "kultūras centrs, pils un pils parks, mākslas skola, 

Pilssala, Tempļakalns sakopšanā, attīstīšanā" un attīrīties no provinciālajiem krēslu sildītājiem 

un apātiskajiem vietu aizpildītājiem.  

likvidēt plaisu starp iedzīvotājiem un pašvaldības ierēdņiem 

Klientu apkalpošanas centra izveide, darba optimizācija mazo pagastu pārvaldēs 

Izvērtēt (Priekšlikums ***) direktora atbilstību ieņemamam amatam 

Laipni, smaidīgi, ieinteresēti pašvaldības DARBINIEKI, arī vadošie. Kas spēj klausīties un dzird. 

Vairāk līdzekļus ieguldīt izglītības un sociālajai jomai, kas vērsta uz iedzīvotāju skaita 

saglabāšanu novadā (bērnu pabalsti, jauno ģimeņu atbalstam u.c.) 

Jāstrādā vienoti, bez kašķiem un neprofesionāli nerisināt jautājumus, kuros neorientējas. 

Ļaut strādāt tiem, kas prot un var 

Atspoguļot dzīvi katrā pagastā 

Pilnīgi neko nedomā, domā tikai par sevi 

"Nemētāties" ar neadekvātām naudas summām iepirkumos 

Komunikācija ar pensionāriem 

Jāmudina iedzīvotājiem pašiem būt sociāli aktīviem, būt ieinteresētiem un uzrādīt aktivitāti. 

Darbs ar ministrijām, lai ietekmētu finansējuma sadalījumu, likumdošanu utt. 

Dot lielāku brīvību lēmumu pieņemšanā un finanšu līdzekļu izmantošanā vietējām 

pašvaldībām (pagastu pārvaldēm) 

Lielāku atklātību, lai nebūtu mūžīga aizdomīguma par korumpētību 

Vajadzētu biežāk organizēt iedzīvotāju tikšanās ar deputātiem uz vietas pagastos 
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Laba 

Katrā pagastā iz vietas pārvaldnieks 

Katrā pagastā savu vadītāju. Rīkot iedzīvotāju sanāksmes ar domes vadības piedalīšanos 

Kalncempju pagastā informācijas aprite - pārvalde ->iedzīvotāji, par notiekošo informēt 

pagasta nomalēs dzīvojošos, piem., vet. Pakalpojumi 

Komunikācija ar pagastu iedzīvotājiem 

Katram pagastam savs pārvaldes vadītājs 

Saglabāt pašreizējo pašvaldību struktūru 

Katram pagastam savu vadītāju 

Lai ierēdņi vairāk interesējas par iedzīvotājiem 

Ieklausīties cilvēkos 

Jārīko iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldību, jāvērtē arī iedzīvotāju darbi un pienākumi 

Esmu apmierināts 

Strādā normāli 

Apmierina pašvaldības darbs 

pašvaldība strādā labi, tā turpināt 

Turpināt darbu 

Liepnas pagastam kā lielam pagastam vajag savu vadītāju 

Katrai pārvaldei savs vadītājs. Novada speciālisti redz visu novadu, ir iepazinušies ar situāciju 

katrā pagastā savā jomā.  

Lai būtu pretim nākošāki iedzīvotājiem 

Katrā pagastā saglabāt pagasta pārvaldi, lai būtu vienmērīgāka attīstība un situācijas 

pārzināšana 

Lai būtu pretī nākoši iedzīvotājiem 

 

Kas tuvākajos 5 gados jāizveido no jauna Jūsu 

pagastā/pilsētā 

Sporta centrs 

Sporta centrs 

Skaista estrāde, bērnu rotaļu laukumi, parkā jāsaliek soliņi 

Vienota klientu apkalpošanas centra izveide  
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Bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas svaigā gaisā - rotaļu/ sportisku aktivitāšu vietas - 

skeitparks, velotrase, papildus bērnu laukumiņi ārpus salas (vismaz pie pils varētu 

atjaunot/labiekārtot) ar dažādām kāpšanas, līšanas āra trenažieru iespējām; gaidu spa 

baseinus ;) 

Jauniešiem velotrase 

Jāuzceļ atpūtas komplekss (peldbaseini, pirtis, spa). Lielveikals. 

Sociālie dzīvokļi 

Mākslas skolas blakus ēkā (izremontētā) pārcelt Mūzikas skolu 

Labiekārtot autoostu, tās teritoriju ar pasta skvēru; 

Apgaismota gājēju ietve un velo celiņš uz Kolberģi 

SPA centrs, domājot par visām paaudzēm... (ziemās Alūksnē aktīvi ir tikai klubi) 

Krāšņi apstādījumi un grezni soliņi pie Jaunās pils 

Pilsētas VIENA centrālā un galvenā laukuma izveide 

Sporta zāles vismaz divas vai viena ar vairākiem laukumiem, kur varētu spēlēt ne tikai 

basketbolu vai florbolu, bet arī futbolu volejbolu un citus komandu sportus. 

Ja pošam pilsētu, pošam arī pagastu centrus, atbilstoši atvēlot tam finansējumu, 

cilvēkresursus. 

Jāuzceļ jauna bibliotēka 

Pie mums ir ļoti skaists parks. Būtu jauki, ja tajā būtu no koka veidoti šķēršļi bērniem.  

Tikai un vienīgi domāt par iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo. Nekādi jauni objekti, un nekāds 

tūrisms šeit nenoturēs cilvēkus, ja par viņiem nerūpēsies un neradīs pieņemamus apstākļus 

pašvaldība. 

Veloceliņi 

Velo celiņi 

Sporta centrs 

Sporta centrs.  

Skeitparks 

Gribētos atdzīvināt lielo pils parku. 

Jāpadomā par bērnu rotaļu laukumu atjaunošanu daudzdzīvokļu māju pagalmos - nav droši 

bērniem, viss ir novecojis. 

Iepriekš jau minēju, ka sporta centram būtu laba perspektīva. Bet tam vajadzētu citu, jaunu 

vadības modeli (ne domes sporta vadība vai bjss) 

Neesmu optimiste, tāpēc vai pēc 5 gadiem vēl ko vispār vajadzēs? 

Darbavietas 
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Būtu ļoti žēl, ja skolas ēka, pēc tās slēgšanas paliktu tukša un neapsaimniekota.  

Domājiet vairāk par baseina uzcelšanu, SPA vai kādas atpūtas centra realizāciju, lai ne tikai 

mēs braucam uz Igauniju un Lietuvu atpūsties, bet lai viņi brauc arī pie mums. Būs šāds 

centrs, būs jaunas darbavietas. Pirtis, baseini, vannas, un tik daudz iespēju ko piedāvāt. 

Varbūt kāda banketu zāle tur arī. Iespēju ir daudz!  

Ūdens atpūtas centrs pilsētā.  

Vieta kur atpūsties, pulcēties ļaudīm aukstajos mēnešos. 

Malienā vajadzētu bērnu laukumu atjaunot. 

Gribētos otru veikalu. 

Daudzstāvu mājām vajadzētu piemērotāku apkures maksu, jo cilvēkiem pašiem ir jāpiegādā 

malka un vēl plusā jāmaksā par apkuri. 

Labiekārtot un apsaimniekot ezeru ""Dūņenieku"" 

Akvaparks 

Beidzot iedalīt līdzekļus pagasta siltināšanās projektam, kas ietver arī logu nomaiņu un 

elektroinstalācijas atjaunošanu bibliotēkā 

1. Baseins 2. Boulinga centrs 3.Veļas mazgātuve 4. Pirts 

Brīvdabas sporta zāle 

Pilsētā - jaunu sporta centru, vēl papildus bērnu laukumus, baseins 

Sporta centrs 

Gājēju celiņi. Ielas remonts jeb vecā ceļa remonts 

Jāiedzīvina bijusī Annas pamatskola. Visā valstī pieaug veco ļaužu skaits, kas nespēj pilsētās 

apmaksāt savu dzīvošanu, dažāda veida ne- strādājošo un ne-spējīgo un ne-gribošo strādāt 

cilvēku skaits. Valsts runā par internātskolu slēgšanu. Tātad mums ir daudz ,,lieko,, cilvēku un 

tas ik pa brīdim rada saspīlētas situācijas, prese ceļ troksni. Vai novads neredz iespēju caur ES 

projektiem kādai no šīm grupām radīt te lietderīgu mājvietu?  

Varbūt novads var radīt nometņu bāzi, kas visu gadu nodarbina pusaudžus... Tas atkal ir 

iedzīvotāju saglabāšanas ceļš novadā... 

Dažām ielām centrā nav gājēju ietves, nav iespējams pārvietoties ar bērnu ratiem bez bailēm 

tikt apšļāktam ar netīru ūdeni no peļķēm 

Publiska zīmēšanas siena, kur ikviens var zīmēt un rakstīt, ko vēlas. Bez sankcijām un 

moralizēšanas. Un skeitparks. 

Jāapsaimnieko īpašumi, pašvaldības ēkas, kas stāv tukšas 

Sporta halle Alūksnē  

Sporta manēža Alūksnē! Bet nevis basketbolam, florbolam, futbolam, bet vieglatlētikas 

manēža ar laukumu sporta spēlēm. Tā, lai var sportot VISI sporta veidi.  
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Skaisti būtu kāds tehnikums, arodskola. Lai ir iespēja piesaistīt jauniešus un cerēt, ka tie 

atradīs darbu Alūksnē un paliks te dzīvot.  

Normālu interneta pārklājumu, likvidēt pagastu pārvaldes, vairāk rosinot izmantot 

elektroniskos pakalpojumus 

Izveidot tranzīta ceļu pa bijušo dzelzceļa uzbērumu no Rūpniecības ielas līdz stacijai. 

Jāsakārto Uzvaras ielas trotuārs. Gājēju ietve, kas ved no tirgus , gar sprogām, līdz uzvaras 

ielai un tajā trīssturī vajadzētu apli un normālas nobrauktuves, pārejas. Blaumaņa ielas 

posms no Pils ielas, kas ved uz Tirgotāju ielu un tad poliklīniku, tur grūti pārvietoties 

invalīdiem. Rijukalna ielas posms no Pils ielas līdz Torņa ielai ir briesmīgs. VSAA vajag 

normālu piekļuvi. Pie Maximas nav normālas gājēju parejas. Helēnas ielā pie bērnu dārza ir 

divas mājas, kuras regulāri apšļaksta no ielas peļķes un bojā fasādes. 

Jāturpina labiekārtot Senču parks (bruģēti celiņi un vietām arī apgaismoti), jāuzceļ tiltiņš pār 

Veļu gravu (kāds bija pirms okupācijas). 

Jāturpina ceļu remonti 

Sporta centrs, sporta laukumi pie sākumskolas un ģimnāzijas, kur skolēni sporta stundās var 

mūsdienīgi darboties. Pilssalas stadions diemžēl skolēnu ikdienas sportošanai sporta stundās 

nav risinājums. 

Jaunu darba vietu radīšanas veicināšana, kas piesaista esošos un jaunus cilvēku resursus, 

pretējā gadījumā lielie projekti ir bezjēdzīgi, tāpat kā pirms dažiem gadiem, lauku skolu 

renovēšana un pēc tam drīza slēgšana. 

Asfaltēts ceļš no Dukulienas līdz Ilzenes Muižas krustam 

Pilsētā vajadzīgs peldbaseins.  

Jauns sporta angārs 

Visā pilsētā kanalizācijas sistēmā, it īpaši domājot par pēdējām mājām ielas galos, kur 

pieslēgties kanalizācijai ar pašvaldības atbalstu privātajiem sanāk ļoti dārgi, jo tuvumā nav, 

kur pieslēgties. 

Sporta halle ar baseinu 

Darbs ar tiem, kam pāri 25. 

Pededzē vajadzētu apgaismojumu, jo ir ļoti tumšs, kad bērniem jāiet uz skolu. Un vairāk 

rūpēties par grants ceļiem. 

Helēnas iela un Uzvaras iela 

Jauniešu atpūtas vietas 

Sporta infrastruktūra  

Alūksnē jāizveido sporta centrs. 

Pededzei vajadzīga iekārtota peldvieta, ielu apgaismojums.  

Sabiedriskā tualete 
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Nevajag jaunas Gaismas pilis, varētu Alūksnes ezerā Veikparku, laivu nomu ... ezers mums ir, 

tā iespējas jāizmanto, kā jau teicu, tad veloceliņu 

Jāatjauno "Mežinieku" trase, jāattīsta pakalpojums, gan instruktori, gan inventāra noma. 

Jādomā ilgtermiņā. Jāveido tūristam pievilcīga pilsēta, jāattīstās, ne tikai lai ir smuki, bet lai ir 

lepnums, ka esi no Alūksnes, lai būtu ko darīt un būtu vēlme atgriezties. Kinoteātris, 

brīvdabas kino vasarā, piemēram. Jāsakārto ūdens un kanalizācijas sistēma Alūksnes pilsētā. 

Jānodrošina normāla un visiem Alūksnes iedzīvotājiem vienāda atkritumu izvešanas iespējas. 

Jārada draudzīga uzņēmējvide. 

Jāsakārto ceļš, kurš iet cauri Liepnas centram 

Darbavietas 

Sporta centrs 

Jaunas darba vietas 

Rehabilitācijas centrs 

Noteikti Alūksnei vajadzīgs liels baseins, kur peldēties un sportot jaunajai paaudzei un iespēja 

brīvi peldēties jebkuram novada iedzīvotājam. Peldēšanās vairo prieku un ļoti uzlabo 

veselību.  

Obligāti pieminekli uzcelt Uldim Veldrem! 

Alsviķu pagastā vēlētos redzēt labiekārtotu vietu, kur jauniešiem aktīvi, atraktīvi, pilnvērtīgi 

pavadīt savu brīvo laiku, pilnveidotu bērnu rotaļu laukumu. 

Pagastos radīt iespēju bērniem uz vietas apgūt zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un 

iegūt velosipēdista tiesības.  

Asfaltēts ceļš uz Liepnu, jo to izmanto daudzi un tas būtu noslogots!  

Nepieciešams sporta centrs, peldbaseins bērniem, jauniešiem, kas būtu pieejams arī 

pārējiem iedzīvotājiem. Vajadzētu uzbūvēt sporta laukumus pie skolām Alūksnē. 

Sporta laukums 

Slēgtajā skolā jāizveido sociālā māja vai kas tamlīdzīgs 

Darba vietas 

Alūksnē ir daudz ietvju, kas ir katastrofāla stāvoklī. Tās derētu atjaunot. 

Lauka trenažieri, pulcēšanās vieta jauniešiem 

Veselības uzlabošanas centrs ar baseinu 

MULTIFUNKCIONĀLA sporta zāle 

Darba vietas 

Jāatjauno Pilsētas Domes ēka, skvērs pie Pašvaldības mājas, autoosta ir šausmīgā stāvoklī! 

Visas centra mājas būtu jānokrāso un jānojauc "Gastronoms" Viņš ir kā spoks kokos 

ieaudzis!!! 
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Autoosta, maza bet kompakta un mūsdienīga.  

Sporta skolai sporta zāle. Lai jaunajiem talantiem ir, kur attīstīties.  

Gribētu, lai pirmkārt ceļus sakārtotu, īpaši ziemā, sakārtotu komunikācijas, lai katrā viensētā 

būtu pieejams tas pats, kas pilsētā par to pašu naudu, nevis kosmosu, jo tas ir laukos. 

Liela, liela NATO bāze:) 

Kāds LV mēroga sporta klubs! 

Maiznīca. Autoosta. Slidotava/hokeja laukums. Kāda kafejnīca vai šūšanas darbnīca.  

Sporta centrs/komplekss Alūksnes pilsētā. 

Jāuzceļ jauna pilsētas bibliotēkas ēka ar modernu infrastruktūru. Veciem cilvēkiem un 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūšana bibliotēkā ir neiespējama. 

Darbavietas!!! Arī pagastos!!! 

Tūrisma piesaistes objekti 

Sporta celtnes 

Sporta zāle ar baseinu, veselības veicināšanas centrs 

Kur palika solītā laipa pie mākslas skolas? 

Ielu apgaismojums pagastos 

Medpunkts. 

Sporta laukuma izbūve 

Jaunlaicenes parka sakārtošana-celiņu izveide. 

Gājēju /velobraucēju ceļš caur pagasta centru Jaunlaicenē. Bērnu pārvietošanās pa ceļa malu 

parkā ļoti bīstama satiksmes drošībai. 

Jāatjauno vai likt atjaunot pilsētas centra māju fasādes, autoostas pārbūve. 

Jāsakārto ceļu struktūra, darba vietas. 

Zeltiņos jānoasfaltē visi centra ceļi vai katru gadu jāveic atputekļošana.  

Jaunas ražotnes jārada, lai mazinātu bezdarba līmeni 

Baseins, SPA centrs 

Rehabilitācijas centrs 

Gājēju ceļš pagasta centrā 

Kāds no apkārtnes atšķirīgs objekts, kas piesaistītu tūristu apmeklējumu. 

Pieminekļi parkā, kuri kādreiz tur bijuši.  

Sporta centru ar baseinu! 

Uzlabot sabiedrisko transportu ar novada centru un Veclaiceni 
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Jārada darbavietas.Veikalu, ēdnīcu. 

Ēdnīca vai kafejnīca,  

Bērniem gaidīšanas istaba starp stundām un autobusu, lai nav jābūt autoostā pie veikala 

ALKO. Istaba ar spēlēm, pieeja siltajam ūdenim autoostas tuvumā.  

Alūksne - vismaz vienkāršs baseins un sporta komplekss, vēlams par Aizsardzības ministrijas 

līdzekļiem, NBS bāzē ar pieeju iedzīvotājiem. 

Jāsaglabā, jākopj un jāpapildina viss esošais. Sporta laukums. 

Sporta centrs. 

Mūsdienīga sporta zāle (angāra vietā?), 

Veselības/spa centrs vai kas līdzīgs,  

Ietilpīga viesnīca, ja ir ticība tūrisma nākotnei un tam, ka daudz kas pie mums nenotiek, jo 

nav, kur izmitināt cilvēkus 

Iespējams, potenciāls kā sporta bāzei ziemā/vasarā ir Mežiniekiem, ja tiktu sakārtota vide 

pēc Eiropas standartiem (mēs it kā esam ES jau labu laiku, bet standarti vēl nenāk joprojām) 

Pilsētā ir par maz spēļlaukumu bērniem. Sala ir patālu, lai no otra pilsētas gala bērns dotos uz 

slīdkalniņu. 

Peldvieta Jaunlaicenē, atjaunot Jaunlaicenes muižas parka sākotnējo izskatu, apgaismojumu 

ne tikai pašā centrā un uz SIA ''Ozoli AZ'', bet arī Dienvidu ielā un ceļa posmā, Lucka - 

Vidzemes šoseja 

Alūksnē bibliotēka 

Publisko teritoriju apgaismojums jāuzlabo, peldvieta jāatjauno, vairāk jāpievēršas pagasta 

ceļu remontiem, uzturēšanai, lai stāvoklis nepasliktinās 

Sporta zāle 

Novadā pašvaldībai jābūvē jauns dzīvojamais fonds jaunajām ģimenēm, kuru piešķir uz 

atvieglotiem nosacījumiem. Uzbūvējiet vismaz vienu 2 -3 stāvu dzīvojamo māju ar 30 

divistabu dzīvokļiem priekš jauniem cilvēkiem, lai viņiem ir interese dzīvot mūsu novadā un 

audzināt bērnus un strādāt. 

Kanalizācija, ūdens apgāde 

Sporta zāle-obligāti. 

Volejbola laukums Kalncempjos 

Volejbola laukums Kalncempjos 

Kalncempju pagastā volejbola laukumu 

Jāsakārto ceļi uz zemnieku saimniecībām. Jāliek strādāt bezdarbniekiem reāli, ne tikai staigāt 

ar slotu rokā 

Katram pagastam savu pagasta priekšnieku 
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Infrastruktūra 

Ražošana - darba vietas 

Darba vietas 

Darba vietas būtu vēlams 

Vairāk sakopt savus pagalmus 

Tikai un vienīgi ražotnes, uzņēmumi 

Atrast iespēju iedzīvotājiem piekļūt Alūksnes ezeram 

Gājēju ietves un ielu apgaismojums 

Gājēju celiņš Kolberģī 

Sporta zāle, Bejas skolas sporta laukums, bibliotēkas pieejamība 

Pilsētā peldbaseins 

Gājēju ceļi Kolberģī un gar Pleskavas ielu 

Novecojis ūdensvada tīklos Kolberģī. Lai veicas Kolberģa attīstītājiem! 

Pilsētā jaunu bibliotēku un dzimtsarakstu nodaļu 

Vairāk darbavietu 

Jādara viss, lai piesaistītu iedzīvotājus savam pagastam, jo drīz vairs nebūs cilvēku 

Ceļa kvalitāte 

Pagastā cilvēks, kurš ar skatu uz nākotni un atbildīgi risina sasāpējušos jautājumus 

Jānoasfaltē centra ceļi Zeltiņos 

Jāsakārto autoceļi 

Lietderīgi jāizmanto skolas ēka un jauniešu centrs - aerobikas nodarbības, vingrošana, 

pilates, filmu vakari, kādi pulciņi gan bērniem, gan pieaugušajiem 

Mārkalnes skolas ēkā sociālie dzīvokļi 

Skola, Strūklaka 

Jāatver pirmsskola un sākumskola Mārkalnē 

Mārkalnē jāsadomā, ko veidot skolas ēkā, lai kas vairāk notiktu, lai kādam vēl ir darbs 

Atpūtas centru vai ko tādu pamestajā Mārkalnes skolas ēkā 

Rast iespēju izmantot Mārkalnes skolas ēku 

Jāatrod pielietojums Mārkalnes pamatskolas ēkai 

Uzliet asfaltu līdz Lāzberģim. Bijušajā Mārkalnes skolā izveidot sociālo sfēru 

Pussalā "Senču parks", tiltiņš pār Veļu gravu, Tempļa kalnā paviljons 



72 
 

Alūksne jābūt sporta centram un veselības centram. Jānobeidz salas sakārtošana un 

pārbūves 

Alūksnē jāatver baseins un pirts 

Jānovērš lietus radītās problēmas Ilzenes pagasta centrā 

Frizētava 

Ražotne (darba vietas) 

Popularizēt iespējas izmantot komunālos pakalpojumus (elektriķi, celtnieki, ūdensvadu 

labotāji) 

Komunālo pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem 

Jāizveido aptiekas filiāle 

Autoceļi 

Normāls autoceļš līdz Liepnai 

Gājēju tilts pār Pededzi 

Jāveido darba vietas 

Jānoasfaltē Liepnas centrs 

Darba vietas 

Darbavietu izveide 

Autoceļi 

Pansionāts Liepnas internātskolā 

Darbavietas 

Ir zinoši darbinieki un lai domā, kur būs darba vietas un iedzīvotāji Liepna 

Lai nolej caur Liepnas pagastu jaunu asfaltētu ceļu 

Jauns ražošanas vai pārstrādes uzņēmums 

Lai sataisa Liepnas pagasta zemes ceļus 

 

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina: 

Jāturpina sakārtot ielas, gājēju ietves; jārekonstruē Alūksnes bibliotēkas ēka vai jāierāda tai 

citas piemērotas plašākas telpas; jāatbalsta daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošana; 

jācīnās par slimnīcas saglabāšanu; jāpalīdz uzņēmējiem radīt jaunas darba vietas;  

Cik nu iespējams - ārsti, ceļi un darbavietas 

Ūdenssaimniecības sakārtošana 

Jāpiesaista pilsētai jaunie speciālisti - pensionāri jārotē uz darba vietām ar mazāku slodzi. 
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Veselības aprūpes pieejamības saglabāšana; skolu tīkls un skolu infrastruktūra. 

Darba vietu veidošanās 

Brauktuvju seguma uzlabošana (lai nebūtu bedru). 

Mūsdienām atbilstošs pansionāts; Zobārstu un ģimenes ārstu trūkums 

Jauniešu motivēšana nodarboties ar sportu, nevis klaiņot pa pilsētas ielām. Piemēram, 

atbalstīt sporta trenerus vai biedrības, kas gatavas uzņemt jauniešus un bērnus savos sporta 

veidos, piešķirot noteiktu finansējumu par katru piesaistīto bērnu vai jaunieti. 

Skaidrība skolu tīkla jautājumos 

Trūkst darba vietu jauniešiem.  

Jāsakārto pašvaldības īpašumi 

Briesmīgi ceļi Ziemera pagastā...greideris nobrauc vasarā reizi.. Priekšlikums *** 

Jāsakārto Uzvaras iela 

Darbs ar jauniešiem un apstākļi, kas ieinteresētu viņus šeit mācīties un pavadīt brīvo laiku. 

Kvalitatīvas veselības aprūpes jautājumu un pieejamības risināšana. Komunālie maksājumi 

par adekvātu cenu. Uzklausīt iedzīvotājus un viņu ieteikumus. Neveidot "divas' pasaules" - 

pašvaldība un iedzīvotāji. 

Jāpalīdz novada iedzīvotājiem, jācenšas radīt darbavietas, lai cilvēki ir motivēti šeit palikt, 

strādāt un dzīvot. 

Jāsalabo nesalabotās ielas, jāuzlabo skats, iebraucot Alūksnē. Un normālu autoostu vajag 

Iedzīvotāju sūdzības  

SPORTA SKOLA 

Jāizpilda dotie solījumi vēlētājiem. 

Jāturpina ielas rekonstruēt, veicināt uzņēmējdarbības vidi, lai jaunatnei būtu iespējas palikt. 

Alūksnes 

Ceļš Liepna-Mālupe-Alūksne!!!!!!!!! 

Darbavietas 

Palīdzēt rast risinājumus arī pagastos, ne tikai pilsētā, ko iesākt ar tukšajām, nesen 

renovētajām pašvaldības ēkām. 

Bērnu zobārsts. 

Ceļu uzlabošana 

Ceļu stāvoklis. (Kā noprotu, kaut kas jau notiek) 

Mēģināt piesaistīt jaunus cilvēkus ar darba vietu nodrošināšanu. 

Infrastruktūru  

Kvalitatīvas speciālās izglītības pieejamība. 
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Jāveicina lauku tūrisms, palīdzot vietējiem apvienoties, piedāvājot plašu atpūtas un izklaides 

kopumu ārzemju tūristiem, lai lielās tūrisma firmas var tādu piedāvājumu iekļaut savās 

programmās. 

Kanalizācija, ūdensapgāde 

DARBA VIETu radīšana- cilvēku skaits dēļ to trūkuma ar katru gadu sarūk. Atbalstīt darba 

devējus, kas pieņem darbā jauniešus bez pieredzes un apmāca tos. Uzņēmējdarbības 

uzsākšanas atvieglošana un veicināšana 

Helēnas ielas remonts! 

Visas grants ielas apstrādāt ar pretputekļu maisījumu. Uzlabot vecā dzelzceļa pieejamību 

gājējiem, velo braucējiem (segums, apgaismojums). Remontēt Helēnas ielu. Pastiprināt 

darbu ar īpašniekiem par "spoku" mājām un to sakopšanu (Apes ielas veikala ēka, vefs, 

vecais tuberkulozes dispansers, u.c. laukos vismaz gar galvenajām ceļu artērijām). 

Izglītības iestāžu kvalitātes celšana. Savu bērnu, jauniešu, speciālistu - sava novada cilvēku 

resursu atjaunošana, saglabāšana.  

Pilsētā, tās apkārtnē brīvdienās absolūti viss ir nesakopts, vajadzētu kādu dienestu, kas 

uzturētu kārtību pilsētā REGULĀRI arī brīvdienās, jo tieši tad ir vislielākais tūristu 

pieplūdums! Pilssalas peldvieta, estrāde. 

Bezdarbs un cilvēku izbraukšana no laukiem 

Ģimenes ārstu piesaiste 

Bezdarba līmeņa mazināšana. Iedzīvotāju skaita palielināšana. 

Grants ceļu normāla uzturēšana, administratīva reforma- likvidēt pagasta pārvaldes, 

optimizēt skolas, likvidēt liekos priekšsēdētāja vietnieku amatus Aluksnes novada domē, 

(Priekšlikums *** ) likvidēt Alūksnes novada ziņas, jo tās konkurē ar abiem laikrakstiem 

Sakārtot lietus ūdeņu novadi no ielām 

Jāsamazina darbinieku skaits. Jātver klientu apkalpošanas centrs. Jāsaglabā slimnīca 24 

stundu. Priekšlikums *** Uzvaras ielas trotuārs jānobruģē. Helēnas ielas apli vajadzētu 

zemos krūmājus nevis puķes. Pie sākumskolas vajag vienvirziena ielu. Tirgotāju un Dārza ielas 

krustojumā vajag luksoforu, jo tas ir bīstams. Vajag nojaukt un uzcelt jaunus šķūņus pie 

Rūpes un tās koka daudzstāvu mājas Brūža ielā, kas degradē vēsturisko centru. Abdulajevam 

likt sakārtot veco klēts ēku.  

Jāsakārto ceļš no Melnuma līdz "Ezerlīčiem" (Spieķiem), lai var piebraukt gan viesi, gan 

Alūksnieši! Tur atrodas Senkapi un Laivas kalns, kuri piederas pie kultūrvēsturiskajiem 

objektiem. "Ezerlīčos" skaista ainavvide un tīra, jauka, saulaina pludmale! Pašreiz ceļš uz 

Spieķiem ir sabojāts, un reizēm pat bloķēts. 

Profesionālu, jaunu cilvēku piesaiste pašvaldības darbā un novadā kopumā. 

Ceļu stāvoklis jāuzlabo 

Sakārtot skolu sistēmu.  

Helēnas ielas seguma kvalitāte  
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Darba vietas 

Jaunu darba vietu radīšana, lai samazinātu jaunatnes aizplūšanu no novada 

Slimnīcas jautājumi un skolu reformas  

Jātiek skaidrībā par Alūksnes slimnīcas nākotni un jāizbūvē iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs 

sporta centrs. 

Jāsakārto pašvaldībai piederošās ēkas un grausti jānovāc. 

Pieejamības nodrošināšana Alūksnes ezeram! Noteikt esošo servitūta ceļu gar Mellumu kā 

pašvaldības perspektīvo autoceļu! 

Sakārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus un infrastruktūru, tāpat sakārtot ielas un ietves, 

kuras joprojām nav remontētas gadiem. 

Samazināt domes nelietderīgos tēriņus, bet novirzīt naudu tur, kur to vajag, man kā nodokļu 

maksātājam, sāpīgi skatīties, kā man algu nepalielina, bet pašvaldībā palielina algas (cilvēku 

skaits tak pie mums nepalielinās) un piemaksas. 

Ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai visā pilsētā visiem būtu iespējas šo 

pakalpojumu lietot un kvalitatīvu ūdeni. 

Pededzes skolas zāles remonts 

Jāsamazina bezdarbs, jāsaglabā internātpamatskola 

Jādomā par jauniem uzņēmumiem, varbūt pat par kādu pārstrādes rūpnīcu 

Darba vietas, to trūkst, ceļi, kas būtu jāremontē 

Jauniešiem - bmx trasīti jāizveido! 

Rast iespēju un saprātu nelikvidēt nevienu iestādi un skolas. Manuprāt, tas ir briesmīgākais, 

ko pēdējos gados dara un turpina plānot pašvaldība. Tas tikai veicinās iedzīvotāju aizplūdi no 

novada un arī valsts. Jārod iespēja sabalansēt atalgojumus pašvaldībā un iestādēs 

strādājošajiem, jo atšķirība ir milzīga. Visi esam tikai cilvēki un par pakalpojumiem, kā arī 

precēm un pārtiku maksājam vienādi. Nabadzīgākajai daļai atlaižu nav. 

Veiksmīgu darbu! 

Komunikācija ar sabiedrību morāli ētiskajā aspektā. 

Novadā jauniešiem nodrošināt iespēju strādāt vasaras brīvlaikā, jo ir ļoti daudz jauniešu, kuri 

vēlas strādāt, bet nav iespēju. Labāk atbalstīt jauniešus, kuri vēlas strādāt un gūst sev pirmo 

darba pieredzi, nekā pieaugušos tautā sauktajā ,,simtlatnieku programmā'', kuri lielākā daļa 

nevēlas strādāt. 

Ceļu problēma tieši pagasta centrā 

Nodrošināt labierīcību pieejamību visā diennakts garumā Alūksnes pilsētā arī tiem cilvēkiem, 

kuri ierodas ar vēlajiem vai agrajiem autobusiem visos gadalaikos. 
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Palielināt pašvaldības dzīvojamo fondu, uzlabot, remontēt dzīvokļus. Sociālā dzīvokļa statusa 

piešķiršana uz laiku trūcīgo ģimeņu dzīvokļiem, lai nebūtu ģimenes jāizliek no esošā dzīvokļa, 

jo tās pēc tam atkal vēršas pašvaldībā dzīvokļa jautājumā. 

Autoceļi 

Publiskās tualetes 24/7 

Alūksnes bibliotēka telpas par mazam, vajadzīga paplašināšana  

Slimnīcas pastāvēšana pašreizējā statusā. 

Ceļu infrastruktūras sakārtošana.  

Sporta centra būvniecība 

Veselības aprūpes problēmas un ārstu trūkums  

Naudas nepamatotas izsaimniekošanas/nesaimnieciskas tērēšanas novēršana.  

Priekšlikums ***, jāstiprina pašvaldības policija (Priekšlikums ***) vai jālikvidē, vairāk 

jākomunicē ar iedzīvotājiem  

L.Ezera ielas rekonstrukcija no sākumskolas līdz Tirgotāju ielai - viena no centrālajam ielām, 

turklāt gar svarīgiem objektiem, kā sākumskola, NVA, Sociālais dienests, bet ceļa stāvoklis 

diezgan kritisks. 

Bezdarbs 

Jāuzlabo pašvaldības administrācijas vadošo darbinieku komunikācijas spējas 

Neko negaidu labāku. 

Ceļu sistēma novadā 

Attīstība pilsētā, darba vietu izveide uzņēmējdarbībā  

Jaunas darba vietas, iespēja jauniešiem atgriezties dzimtajā novadā 

Ceļu sakārtošana, t.sk. paliekošs asfalta segums līdz Liepnai (atbilstoši autotransporta 

kustībai) 

Priekšlikums *** nojauktā laipa.... 

Internātpamatskolas pastāvēšana 

Uzņēmējdarbības attīstīšana, labas izglītības nodrošināšana un jauno speciālistu 

piesaistīšana. 

Jāatbrīvojas no kapitālsabiedrībām. Tas ir drauds novada budžetam ilgtermiņā. 

Autoosta!!!! 

Darba vietas izglītotiem jauniešiem 

Lielā ezera un Helēnas ielas rekonstrukcijas darbi.  

Projekta ceļš Ieviņas - Laimiņas 
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Lai vairāk būtu darba vietas un dzīvokļu  

Likvidēto skolas ēku apsaimniekošana- lietderīga izmantošana 

Izglītības iestāžu reforma 

Melnuma ceļš uz "Spieķiem" jāatjauno!!! Visskaitākais skats uz Alūksnes ezeru no 

"Ezerlīčiem" (Senkapiem)!!! Blakus "Laivas kalns". Tīrākā un plašākā, saulainākā pludmale tur 

jāatjauno! Viena no tūristiem apmeklētākā vieta tā būtu. Un, galvenais, pašiem Alūksniešiem 

un apkārtējo ciemu iedzīvotājiem skaistākā atpūtas vieta! Pašreiz tā sāk aizaugt. Ļoti ŽĒL! 

Jāsakārto Alūksnes nami, jāsakārto (vai jāliek sakārtot) pilsētas degradētās teritorijas (starp 

RPIVA un policiju, jaunceltne uz Helēnas ielas, Tālavas iela), jāuzklāj cietais segums uz 

Ziemeriem, Kalncempjiem (Ates muzeju)! Un kur ir solītais SPA??? 

Lietus un pazemes ūdeņu novadīšana 

Jāsakārto ceļa posms no  valsts ceļa Alūksne- Sinole krustojuma  līdz Ilzenes pagriezienam.  

Bezdarba problēma  

Alūksnes slimnīcas darbība 24h neatliekamās medicīniskās palīdzības režīmā 

Atbalstīt jaunās ģimenes. Lai būtu bērni, kuri var mācīties Ziemeru pamatskolā. 

Augstprātība un stulbums ,kas mijās ar savtīgumu ,atsevišķu pašvaldības darboņu rindās, pēc 

tam varētu mēģināt piesaistīt tiešām savas lietas profesionāļus. 

Mūsu pašvaldības vadībai ar Dukuli priekšgalā un citiem to pašvaldību pārstāvjiem, kuru 

novadu teritorijas šķērso AUGSTĀKĀS KATEGORIJAS LATVIJAS AUTOCEĻS ""A2"" ir jābūt 

pirmajām sejām, kuras KATRU RĪTU izejot no savām mājām ierauga MP, ministri un deputāti! 

Ir brutāli, bezkaunīgi jāstrādā, jālobē, jāpieprasa A2 savešana kārtībā! 

Jo tas nav normāli, ka valstī, kurā nav kara vai vispārēja ārkārtas stāvokļa, eksistē tādi auto 

izturības un stabilitātes testu poligoni uz valsts GALVENAJIEM ceļiem!  

Visas ilūzijas un vēlmes par Alūksnes nākotni nebūs patiesi aktuālas līdz brīdim, kad pa A2 

šoseju varēs normāli pārvietoties, nelaužot auto un nervus. Un tikai tad varēs domāt, kā tos 

uzņēmumus, rīdziniekus un citus piesaistīt Alūksnei. 

Pilsētas centrs izskatās bēdīgs. Ēkas noplukušas (pa kādai pamazām īpašnieki sāk sakopt), 

katrs krāso, kādā tonī vēlas un liek, kādus logus vēlas. Nav vienas kopējas krāsu gammas un 

stila, kas centram būtu būtiski. Pat ne tikai centram, dzīvokļu mājām arī būtu jāmaina 

vienāda rūtojuma logi. 

Rast iespēju mainīt nesamērīgās apkures, ūdens un kanalizācijas maksas 

Jauna sporta zāle Alūksnes pilsētā 

Uzvaras ielas trotuārs 

Palīdzēt uzņēmējiem izveidot viņiem draudzīgāku vidi, tādejādi motivējot gan jaunus 

uzņēmējus uzsākt kaut ko darīt LAI NOTURĒTU CILVĒKUS ALŪKSNĒ un neļautu tiem prom 

bēgt uz Rīgu. Ja izveidotos jaunas darba vietas, kāda daļa paliktu, bet, šīs darba vietas ir grūti 

radīt, ja pilsēta neaizstāv savu uzņēmējus, kā tas ir citās attīstītās pilsētās!!! Pilsētas vārdā 
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vajag parādīt iedzīvotājiem, ka jālepojas ar tiem kas kaut ko uzsākuši darīt un dara šajā 

pilsētā nevis ļaut nopelt to darbu un nelikties ne zinis un pat neparādīt ka jā "šis ir mūsu 

uzņēmējs" - ar avīzi vien nepietiks, jo rakstus veido žurnālists nevis pašvaldība. Jo vietējie 

iedzīvotāji gaida ar atplestām rokām iebraucējus vai vispār apšaubāmus uzņēmējus un bieži 

vien iet garām vietējiem nemaz nezinot, ka tas tepat novadā ražots. Vajag radīt tēlu, ka 

Alūksnes uzņēmēju, mājražotāju un amatnieku darbi ir kvalitatīvi, pieejami saviem 

iedzīvotājiem un ka pašvaldība atbalsta un novērtē to produktus un tādejādi cilvēkiem 

parādīt, ka šeit pat ir labi un kvalitatīvi produkti un darbi. Vairums iedzīvotāji vispār NEZIN, 

cik daudz dažādi uzņēmēji ir ALūksnē un varbūt ir pēdējais laiks visus apvienot un parādīt? 

Izveidojiet beidzot kādu projektu kas apvienotu visus novada uzņēmējus, mājražotājus, 

amatniekus un piemēram vēl izveidot vienotu logo/atpazīšanās zīmi un izvērtēt kam to 

piešķirt , jo tas vēl rada arī labu tēlu pašai pilsētai un pierāda ka pašvaldībai nav vienalga par 

saviem darbīgajiem un radošajiem iedzīvotājiem! 

Demogrāfija un jauno cilvēku aizbraukšanas skaita samazināšana 

Trotuārs Uzvaras ielā. Pieejamības nodrošināšanu Alūksnes ezeram piem. (ceļš Mellums - 

Spieķi izveidot par pašvaldības perspektīvo autoceļu). 

Darba vietas 

Darba vietas un ceļi 

Jāatbalsta uzņēmēji, kas grib strādāt 

Jāatbalsta zemnieku saimniecības 

Radīt darba vietas Kalncempju pagastā 

Jāmaina pagasta pašvaldība 

Ceļu remonts 

Sakārtot ceļus uz daudzdzīvokļu mājām, pagalmus, apgaismojumu 

Darbavietas 

Jārunā ar tautu vairāk par idejām un ieteikumiem 

Pleskavas iela jāsaremontē 

Gājēju ietve un apgaismojums 

Apturēt iedzīvotāju aizplūšanu, pārdomāta skolu reforma 

Ceļi un to malu uzturēšana (pļaušana) 

Ceļi un to malu uzturēšana (pļaušana) 

Pleskavas ielas seguma atjaunošana 

Ārsti, medicīnas pakalpojumu pieejamība 

Novadā jāsamazina administratīvais aparāts 

Vairāk peldvietas 
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Autobusu satiksme. Tas nav normāli, ka cilvēkam pilsētā jāpavada visa diena, lai nopirktu, 

piem., zāles 

Ceļi uz Igauniju 

Ceļi un pretplūdu pasākumi 

Mums vajag savu pārvaldes vadītāju 

Rast jaunas telpas pilsētas bibliotēkai (bijušā VID telpās) 

Ates dzirnavu slūžas 

Mārkalnē bērnu laukuma izveide vai trase, kur var ar velosipēdiem braukāt un uzlabot savas 

braukšanas iemaņas 

Bezdarba mazināšana 

Lai jaunieši var vasarā vairāk strādāt 

Problēma - tukšā skolas ēka 

Dzīvokļu rindas 

Lai mums jauniešiem ir, kur strādāt 

Savu iespēju robežās darboties, lai apturētu iedzīvotāju aizplūšanu no novada un it īpaši, 

pagastiem 

Ziemā tīrīt ceļus ne tikai centrā, lai pieejama informācija 

Jāatjauno ceļš uz "Spieķiem", Ezerlīčos pludmale! Servitūta ceļu gar Melnumu kā pašvaldības 

autoceļu! Pieejamības nodrošināšanu Alūksnes ezeram! 

nodrošināt brīvu piebraukšanu pie "Spieķu" senkapiem, atjaunot servitūta ceļu 

Pirts un sauna. Ir tikai "Jolantā" 

Vajadzīgs autobuss, lai skolēni no Ilzenes pirmdienas rītos varētu nokļūt uz skolu Alūksnē 

Pašvaldība strādā labi 

Komunālo pakalpojumu pieejamība  

Jaunas darbavietas, attīstīt plašāku informācijas tīklu 

Autoceļi 

Autoceļš līdz Liepnai 

Darba vietas 

Katram pagastam savu pārvaldes vadītāju 

Autoceļi 

Darba vietas pagastos 

Atjaunot Liepnas pagastā pirti 
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Risināt bezdarba problēmu 

 

 

 

 

 

Priekšlikums *** - aptaujas anketu rezultātu apkopojumā šādi atzīmēti priekšlikumi, kuri nav 

publiskoti, jo var būt personīgi aizskaroši konkrēti identificējamām personām, taču šie 

priekšlikumi ir zināmi pašvaldībā. 

Pašvaldības 
laikrakstā 
"Alūksnes 

Novada Vēstis"
23%

Pašvaldības 
mājaslapā 

www.aluksne.lv
17%

Sociālajos tīklos
13%

Reģionālajos 
laikrakstos 

"Alūksnes Ziņas", 
"Malienas Ziņas"

18%

Portālā
aluksniesiem.lv

12%

Radio TEV
5%

No citiem 
cilvēkiem

2%

Apmeklējot 
pašvaldību 
personīgi

3%

Sanāksmēs
6%

Cits variants
1%

Kā respondenti turpmāk vēlas saņemt 
informāciju par pašvaldību

Facebook.com
47%

Draugiem.lv
17%

Twitter.com
6%

Instagram.com
8%

Youtube.com
8% Cits variants

1%

Neizmantoju 
sociālos tīklus

13%

Kurā no sociālajiem tīkliem 
respondenti turpmāk vēlas saņemt 

informāciju par pašvaldību


