
ALŪKSNES NOVADA ATTĪTĪBAS PROGRAMMAS 2011. – 2017. 

1.REDAKCIJAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES 

03.02.2011. IESNIEGTIE IEROSINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 
 

Nr

. p. 

k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ priekšlikuma 

būtība 

Ņemts 

vērā/ nav 

ņemts vērā 

Pamatojums, ja 

iebildums/ 

priekšlikums nav 

ņemts vērā 

1. 

Juris Priednieks 

1.Konkretizēt rīcības plānu, jo tajā 

daudzviet ir tikai vispārīgas frāzes. 

Ņemts vērā Investīciju plāns 

2011.-2013.gadam 

konkretizē rīcības.  

2. Ir jāpasaka, kas ir prioritāte, vai 

tas ir augstu sasniegumu sports, vai 

jaunatnes sports, vai tautas sports. 

Nav ņemts 

vērā 

Rīcības plānā 

ietvertie pasākumi 

sporta jomā piemēroti 

dažādām vecuma un 

interešu grupām. 

3. Jānodala sports no veselīga 

dzīvesveida, jo veselīga dzīves veida 

joma ir ļoti plaša un tajā ietilpstošā 

nodarbošanās ar sportu ir tikai viena 

no sastāvdaļām. 

Nav ņemts 

vērā 

Rīcības plānā 

ietvertie pasākumi 

veselīga dzīves veida 

veicināšanai 

piemēroti investīciju 

piesaistei sporta 

infrastruktūrai un 

pasākumiem. 

4. Alūksnes ģimnāzijas sporta 

laukuma izbūvi nevar atlikt līdz 

2013.gadam un aicina neieguldīt 

tuvākajā laikā līdzekļus Pilssalas 

skrejceļa mīkstajam segumam. 

Nav ņemts 

vērā 

Sporta būvju 

finansēšanas laiks 

atkarīgs no iespējām 

piesaistīt līdzekļus ar 

projektu palīdzību. 

6. Iekļaut attīstības plānā Alūksnes 

apvedceļu, kas iezīmēts teritorijas 

plānojumā. 

Nav ņemts 

vērā 

Jāizvērtē apvedceļa 

projekta tehniski 

ekonomiskais 

pamatojums atbilstoši 

ekonomiskajai 

situācijai. 

7.Konkretizēt ceļu infrastruktūras 

uzlabošanu. 

Ņemts vērā  

2. Alūksnes NVO 

valdes 

priekšsēdētāja 

Dzintra Zvejniece 

Rīcības plāna sadaļu „Atbildīgie 

izpildītāji” papildināt ar NVO 

atbildību. 

Ņemts vērā  

3. 

Jana Zilkalne 

1.Uzskata, ka svarīgi ir restaurēt 

Jaunās pils muižas parka mazās 

arhitektūras formas. 

Nav ņemts 

vērā 

Jau iestrādāts rīcības 

plāna punktā 6.4. un 

investīciju plānā 

2. Pie atjaunotiem kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektiem ierosina 

izvietot novērošanas kameras.  

Ņemts vērā  



4. Armands Musts 1.Aicina būt piesardzīgiem ar 

pilsētas izglītības iestāžu 

optimizāciju (vakarskolas un 

vidusskolas mācību darba 

salāgošanu). 

Nav ņemts 

vērā 

Iesniedzēja paustais 

viedoklis neprasa 

veikt korekcijas 

atbilstošajās 

aktivitātēs 

2.Rosina turpināt jau iepriekš 

akceptēto Alūksnes pilsētas 

kultūrvēsturiskā centra attīstības 

koncepciju - Mūzikas skola, 

Jauniešu centrs un Mākslas skola 

Ojāra Vācieša ielā. 

Ņemts vērā 

daļēji 

Punkts 6.4. rīcības 

plānā un investīciju 

plānā – Mākslas 

skolas 

rekonstrukcijas 

pabeigšana (Vecā 

pils, O.Vācieša 2A) 

3.Rosina iekļaut kā prioritāti 

Mākslas skolas būvniecības 

pabeigšanu.  

Ņemts vērā Investīciju plānā kā 

prioritāte 2011.-

2013.gadam iekļauta 

Mākslas skolas 

rekonstrukcijas 

pabeigšana 

4.Iesaka nākotnē domāt par valsts 

sporta bāzes statusa iegūšanu ūdens 

motosportam Alūksnē, kas palīdzētu 

sakārtot Pilssalas infrastruktūru.  

Ņemts vērā 

daļēji 

Punkts 7.2. rīcības 

plānā un investīciju 

plānā – Pilssalas 

attīstības plāna 

izstrāde un 

pakāpeniska 

realizācija 

5. Ir nepieciešama koncepcija kādu 

sporta veidu attīstīsim jauniešiem, 

lai izaugtu augstu sasniegumu 

sportisti. 

Nav ņemts 

vērā 

Rīcības plānā 

ietvertie pasākumi 

sporta jomā piemēroti 

dažādām vecuma un 

interešu grupām.  

5. Uva Grencione Uzsver nepieciešamību pēc 

skrituļošanas vietas pilsētā, īpaši pēc 

tam, kad tiks ieklāts Pilssalas 

stadionā skrejceļu mīkstais segums. 

Nav ņemts 

vērā 

Iesniedzēja paustais 

viedoklis neprasa 

veikt korekcijas 

atbilstošajās 

aktivitātēs. 

 

 



 


