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gadam 2.0 redakcijas apstiprināšanu”

 

Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam  

Iedzīvotāju aptaujas rezultātu un priekšlikumu kopsavilkums  

Ar ko lepojaties pēdējos 10 gados?   
Kultūras centrs 3 
Pilssalas sakārtošana 3 
Alūksnes Kultūras centrs 2 
Alūksnes Muižas parks 2 
Kultūras centra atjaunošana 2 
Nevienu 2 
Pilsētas svētki 2 
Tempļakalna ielas gājēju tilts 2 
... 1 
30 gadu jubilejas svinības Ates muzejam 1 

Aktīvās atpūtas vietas "Saidupe" labiekārtošana Liepnas pagastā Gājēju celiņa seguma 
atjaunošana uz Liepnas pamatskolu Kavacu ceļa izbūve 1 
Alūksne kultūras centra izbūve un Pilssalas iekārtojums .Kafejnīca Sala 1 
Alūksne tiek renovētas Pilssalas pilsdrupas, Pilssalā uzcelts multifunkcionālais centrs, atjaunots 
sporta laukums 1 
Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīciju 1 
Alūksnes kultūras centra renovācija un pārbūve 1 
Alūksnes Kultūras centrs Alūksnes pilsētas svētki 1 
Alūksnes Kultūras centrs Daudzi objekti Pilssalā, pagastos, tūrismā Alūksnes novada Sabiedrības 
centrs, uzņēmumi, viesnīcas 1 
Alūksnes Kultūras centrs Pilssalas labiekārtošana 1 
Alūksnes kultūras centrs Pilssalas sakopšana 1 
Alūksnes Kultūras centrs Pilssalas sakoptība Muižas parks 1 
Alūksnes Kultūras centrs Stacijas bagāžas šķūnis 1 
Alūksnes Kultūras centrs, Pils iela, Alūksnes Muzejs, infrastruktūras projekti pagastos 1 
Alūksnes kultūras centrs, Tempļakalna un muižas parks 1 
Alūksnes kultūras centrs. 1 
Alūksnes muižas parku 1 
Alūksnes novada vidusskolas remonts 1 

Alūksnes pils parka sakārtošana, tā vēsturisko objektu atjaunošana. Stacijas šķūnis. Pilssalas 
stadions. Ielu remonti, gājēju/riteņbraucēju ceļš gar ezeru uz Kolberģi. 1 
Alūksnes pilsētas attīstību 1 
ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKIEM,❤ ❤  1 



Alūksnes pilssalas komplekss, Alūksnes muižas parks, Tempļa kalna apkārtnes un Alūksnes 
ezera apkārtnes sakopšana, Alūksnes kultūras centrs, Aluksnes ielu izdaiļošana ar ziediem, puķu 
stādījumiem utt. 1 
Alūksnes Pilssalas labiekārtošana, Alūksnes pils sakārtošana 1 
Alūksnes pilssalas labiekārtošana. 1 
Alūksnes Rallijs 1 
Alūksnes sakoptība 1 
Alūksnes sala 1 
Alūksnes vides sakārtošana 1 
Alūksnē - kultūras centrs Liepnā - estrāde, deju grīda, bruģētais celiņš uz skolu 1 
Alūksnē - Kultūras centrs, Pilssala, ielas, Veclaicenes dabas mājas 1 
Apkārtējās vides sakārtošana. 1 
Ar Alūksnes kultūras centru 1 
Ar Alūksnes tūrisma attīstību 1 
Ar bagāžas šķūni Alūksnē, Gājēju tiltu, un Muižas parku. 1 
Ar ceļu un celiņu segumu atjaunošanu un protams KC 1 
Ar kultūras centra rekonstrukciju, ar Pilssalas sakopšanu, ar Jaunās Pils restaurācijuar Pop-Up 
projektiem 1 
Ar Kultūras centru, muižas parku 1 
Ar noasfaltēto ceļu uz Liepnu 1 
Ar pilsētas sakoptību 1 
Ar pilssalas izaugsmi! 1 
Ar Pilssalas projektiem, Kultūras centru, sporta pasākumiem 1 
Ar Pilssalas sakārtošanu (Dienvidu torņa renovācija,Tempļakalna ielas Gājēju 
tilts,multifunkcionālā servisa ēka, Skatu tornis, labiekārtota ezermalas atpūtas zona), Bānīša 
stacija un tās apkārtnes labiekārtošana (Stacijas šķūņa, viesnīcas Bahnhofs hotel), Alūksnes 
Kultūras centrs, Alūksnes pils ar parku atjaunošana un labiekārtošana Veclaicenes Dabas mājas. 1 
Ar pilssalu 1 
Ar sakārtoto Pilssalu un Jauno pili. 1 
Ar tūrismu 1 
Ar uzbūvēto skatu torni Dēliņkalnā. 1 
Ar uzlabojumiem Pilssalā 1 
Ar vides sakopšanu 1 
Ar visiem 1 
Ar visiem jaunajiem realizētajiem projektiem. 1 
Ar visiem projektiem, kas ir realizēti - katrs dod savu labumu. Pagastā: projekti, kas saistīti ar 
vides sakārtošanu 1 
Ar visiem projektiem, kas realizēti pagastu teritorijā. 1 
Ar visiem, kuri notiek, jo pat vismazākais ir vērtīgs! 1 
Asfaltēto ceļu uz Liepnu 1 
Ates muzeja 30 gadiem 1 
Atjaunotā Bānīša stacijas teritorija Pilssalas sakoptā teritorija 1 
Autoceļa Maliena-Alūksne segums Pilssalas labiekārtošana 1 
Bānīša kvartāla attīstība. Alūksnes Kultūras centrs, Veclaicenes stāsts. Interesantie 
kokapstrādes uzņēmumi. Skaistās viesnīcas. 1 
Bānīša stacija, Gājēju tiltiņš, Dēliņkalna skatu tornis, Plssalas sakārtošana 1 
Bānīša stacija. 1 
Bānīša stacijas sakārtošana 1 



Bērnu spēļu laukums 1 
ceļa rekonstrukcija Ilzene- Liepiņas 1 
ceļa seguma uzklāšana ceļam Lāzberģis- Mārkalne 1 
Ceļu atjaunošanas darbi 1 
Ceļu sakārtošana + ietves. Daļēji tūrisms 1 
Dabas mājas 1 
Dēliņkalna skatu tornis, komunikāciju nomaiņa. 1 
Dienvidu tornis Pilssalas sakopšana - multifunkcionālā būve, peldvietas 1 
Dzīvo vesels Alūksnes novadā, ALJA īstenotie projekti, pašvaldības autoceļu sakārtošana 
pagastos 1 
Dzīvo vesels Alūksnes novadā, Stipro skrējiens Ilzenē. 1 
Ezera apkārtnes sakoptība 1 

Ezera krasta apgabals:kultūras centrs, pilssala, glābēji, pussalas krasts - lieliska, sakopta vieta uz 
kuru nav kauns vest pilsētas apmeklētājus. 1 
Ezeram piegulošās teritorijas sakopšana, labiekārtošana un attīstīšana. 1 
Ēku siltināšana 1 
Franciskopoles ceļa izbūve Estrādes "Saidupe" labiekārtošana Tempļakalna gājēju tilts 1 
Gaismas ceļš cauri gadsimtiem 1 
Gājeju tilts uz pilssalu 1 
Gājēju tilts Alūksnē ,Alūksnes muižas parks 1 
Gājēju tilts, Pilssalas labiekārtošana, Administratīvās ēkas siltināšana. 1 
Ielas pilsētā. Pilssalas, parka un dzelzceļa stacijas attīstīšana. Veclaicenes ainava. 1 
Ielu sakārtošana pilsētā 1 
Ir labi attīstīts tūrisms, tūrisma objekti. 1 
Izglītības un sporta centrs. 1 
Izveidotais ceļa posms Lāzberģis-Mārkalne asfalta uzlikšana 1 
Īstenoto projektu "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" Tradicionālo velo braucienu"Līkloči papardēs 
Ilzenē" 1 
Jaunais gads, Masļeņica, Jāņu diena 1 
Jaunais gājēju tilts pāri ezeram. 1 
Jaunais Kultūras centrs 1 
Jaunais tilts Pilssalas attīstība 1 
Jaunais tilts, ielu atjaunošana, Pilssalas sakārtošana 1 
Jaunais tilts, Pilssalas attīstība, sakopts parks, Kornetu/Dēliņkalna skatutorņi. 1 
Jaunā ceļa taisīšana Alūksne-Liepna 1 
Jaunās pils atjaunošanas darbi, pilssalas sakopšana 1 
Jaunās pils fasādes nokrāsošana, parka teritorijas sakārtošana 1 
Kalncempjos nekas īpašs nav un kas ir izveidots tas arī nav pieejams. 1 
Kā pilsētas ir vairāk tūrisma objekti. 1 
Kolberģī dabas koncertzāle ar strūklaku, ielu apgaismojums Kolberģī. Ceļš Alūksne-Zaiceva. 
Alūksnes parka arhitektūras atjaunošana. Pilssala, tilti, atjaunoti vecie mūri. Lujānu drupu 
novākšana. Alūksnes dzelzceļa stacija un apkaime. Pilsētas apzaļumošana, izdaiļošana. PII 
"Pūcīte" ēkas labiekārtošana. 1 
kulturas centrs 1 
Kultūras centra pārbūve 1 
Kultūras centra rekonstrukcija, "Dzīvo vesels Alūksnes novadā", ielu rekonstrukcija, parku 
sakoptība, ezera krastu attīrīšana. Patīkami atcerēties vairākus koncertus, iespējas noskatīties 
kinofilmas. 1 



Kultūras centra tapšana 1 

Kultūras centrs Alūksnē, Muižas parks, Pilssalas stadions, energoefektivitātes projekti pagastu 
izglītības iestādēs, ceļa Alūksne-Liepna asfaltēšana 1 
Kultūras centrs Jaunais tilts Bānīša muzejs 1 
Kultūras centrs pilsētā. Pagastā nekā īpaša, kas būtu vērsts yz attīstību, nevis pāssaglabāšanos. 1 
Kultūras centrs Pilssala 1 
Kultūras centrs Pilssala Parks 1 
Kultūras centrs, Muižas parks un Pilssala. 1 
Kultūras centrs, parks 1 
Kultūras centrs, Pils un citu ielu remonts. Pils salas attīstība 1 
Kultūras centrs. 1 
Kultūras nams Alūksnē 1 
Kultūras nams, gājēju tilts uz salu, Bānīša muzejs, sakopts parks, atjaunoti parka elementi 1 
Kultūras nams, Pilssalas apbūve, ielu segumu atjaunošana, administratīvās ēkas renovācija, 
sociālās mājas izveide 1 
Kūltūras centrs,pilsētas sakoptība,jauniešu iesaistīšanas pasākumi. 1 
Lepojos ar jauniešiem ,kas grib un dara visu ,lai Alūksnes iedzīvotājiem būtu vēl labāk dzīvot 
tieši Alūksne 😊 1 
Lepojos ar kultūras pasākumiem, paldies! Cenšas no visas sirds un dvēseles! 1 
Lepojos ar sakopto, skaisto Alūksni. Lepojos, ka Jaunlaicenes pagastā ir kvalitatīvs, sakopts 
muzejs, bibliotēka un ārstu prakse. Iespēju robežās kārtībā tiek uzturēta arī Jaunlaicenes parka 
teritorija. 1 
Lepojos ar visu, kas tika īstenots. 1 
Liepna-Alūksne ceļa sakārtošana 1 
Liepnā - sporta svētki, gaisa baloni, nakts volejbols 1 
Liepnā - sporta svētki, nakts volejbols, gaisa baloni 1 
Malēniešu svētki Jaunlaicenē. Veclaicenes dabas mājas. Pasākumi Alūksnes parkā. 1 

Malienas pamatskolas sporta laukuma āra trenežieri, jauns asfaltbetona segums centrā, 
rekontruētie pagasta ceļi, malienas pamatskolas fasādes remots 1 
Man ļoti patīk kā ir iekārtota Pilssala, kā arī, ka ir izgaismoti gājēju celiņi uz līko bērzu un parkā. 1 
Man patīk kā ir sakopta Alūksnes pilsēta un it sevišķi Pilssala 1 
Masļeņica, Līgo 1 
Mākslas skola. Administratīvā ēka, bet laukums gan nē, jo to neļauj izmantot pasākumiem. Tīrs 
ūdens centralizētajā apgādē. 1 
Mālupes Saieta nams 1 
Mālupes Saieta nams Alūksnes Kultūras centrs 1 
Māriņkalna centra apgaismojums ziemas mēnešos, arī bērnu laukums priecē. 1 
Meliorācijas projekts un Mežmuižas - Pakalnu ceļš. 1 

Muizas parks,pilssala Nelepojos ar to ka pie stadionaunpelvietàs nav TUALETES!dauzi viesi par 
to iršoká.Kfejnica neskaitàs,tà ir par maksu. 1 
Muižas parka atdzimšana 1 
Muižas parku, Bānīša staciju, pilssalas sakārtotību, gājēju tiltu 1 
Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecība Alūksnes Pilssalā 1 
Muzikālais tilts, Alūksne-Zaiceva ceļa izbūve, ceļa uz Mārkalni uzlabošana 1 
Muzikālais tilts, gājēju celiņa izveide uz Pleskavas ielas, Pleskavas ielas noasfaltēšana, gājēju 
celiņa izveide gar ezermalu virzienā uz Kolberģi, gājēju celiņa izveide gar armijas daļu. Pilsētas 
svētku organizēšana. 1 
Nav 1 



Nav, ar ko lepoties 1 
Nebūs saistīti ar aptauju, bet Pilssalas labiekārtošana un gājēju tikts ir zelts! 1 
Nelepojos ne ar vienu,jo pārsvarā tiek domats tikai par tūristiem, nevis par vietējiem 1 
Nelepojos, jo tam nav pamata. 1 
paldies par skaisto Alūksni 1 
Panākumi tūrisma jomā, panākumi uzņēmējdarbības vidē, - kafejnīcu jomā 1 
Parka atjaunošana 1 
Parks, Alūksnes Kultūras centrs, tilts 1 
Peldvieta salā 1 
Pillsalas iekartojums 1 
Pillsalu, Tempļa kalnu, parku. 1 

Pilsētas labiekārtota, lai gan nav padomāts par visām cilvēku grupām. Pilsētas svētku/kapu 
svētku nedēļas nogales pasākumi ļauj lepoties ar pilsētu.D 1 
Pilsētas sakārtošana, kultūrvēstures sakārtošana, kapusvētki, Pilssala, jaunais tilts 1 
Pilsētas sakoptība, parka sakoptība 1 

Pilsētas svētki 2021 un citi līdzīgi labi organizēti kultūras pasākumi. Marijas salas un ezera 
apkārtnes un parku sakopšana, jaunu objektu (ēkas, tilta utt.) izveide. Ekskursiju iespējas: plosts 
"Kaija", kuģis "Marienburga", vilciens "Severīns". Aktīvās atpūtas iespējas, zzzippp line utt. 1 
Pilsētas vispārējā sakoptība, ielas un gājējiem paredzētā infrastruktūra. 1 
Pilssala 1 
Pilssala, parks. 1 
pilssala,bānīša kvartāls. 1 
Pilssalas apguve 1 
Pilssalas attīstība 1 
Pilssalas attīstība, Bānīša stacijas atdzimšana, gājēju ceļš Pleskavas ielā, Muižas parks ..... 1 
Pilssalas attīstības projekts 1 
Pilssalas attīstības projektu 1 
Pilssalas infrastruktūra un koncepts. Tempļakalna gājēju tilts. Pleskavas ielas rekonstrukcija + 
gājēju un velobraucēju celiņš gar ezeru. Pils lielā parka mazo arhitektūras formu atjaunošana. 
Alūksnes - Pededzes ceļa rekonstrukcija. Veclaicenes dabas mājas. Alūksnes novada vidusskolas 
daļēja pārbūve. Alūksnes kultūras centra pārbūve. 1 
Pilssalas sakārtošana Jaunais gājēju tilts Alūksnes Kultūras centrs 1 
Pilssalas sakārtošana Kultūra centra izbūve 1 
Pilssalas sakārtotība 1 
Pilssalas sakopšana 1 
Pilssalas sakoptība 1 
Pilssalas stadiona labiekārtošana Alūksnes Kultūras centrs "Gaismas ceļš cauri gadsimtiem" 1 
Pilssalas teritorijas sakopšana, modernizēšana. 1 
Pilssalas un muižas parkā teritorijas sakārtošana 1 
Pilssalas un parka attīstība 1 
Pilssalas, Pleskavas ielas labiekārtošana 1 
Pilssalas,Muižas parka un Bānīša teritorijas attīstība. 1 
Pilssalas,parka sakārtošana,muzīkalais tilts 1 
pilsssalas sakārošana 1 
Pļaujas svetki Bāniša svētki Kultūras centrs Alūksnē Pilssala Sakārtots daudz ielu un ceļu 1 
Promenāde gar ezeru, bānīša stacijas rajons, Alūksnes muzejā īstenotie projekti, Dabas mājas. 1 



Promenādes ceļš pa Pleskavas ielu. Jauniešu pasākumi ģimenēm (Izgaismo Alūksni, Mazatklātā 
Alūksne, Fītinghofu dzimtas noslēpums, Zaķu skrējiens utt). Tūrisma objektu sakārtošana (kuri ir 
bezmaksas un kuru skaistumu var izmantot arī vietējie iedzīvotāji). Sakārtotas ielas un ietves 
pilsētā. 1 
Ražas svētki Ates muzejā (katru gadu kaut kas interesants, sakopta vide) 1 
Rūpniecības ielas stāvlaukums 1 
Sakartota pilseta, bet darba vietas vajag 1 
Sakārtotas ielas pilseta 1 
Sakārtotā Bānīša teritorija, Pilssala un citi ar tūrismu saistīti objekti. Muzeja aktivitātes. 1 
salas infrastruktūra 1 
Sporta halle 1 
Sporta pasākumi. Pasākumi tūrisma veicināšanai. 1 
Stadions pilssala, stirnu buks, marienburgas kugis, veloosta, motorlaivu cempionats 1 
Tā īsti nevienu, jo Alūksni "taisa" priekš tūristiem, nevis Alūksnes pamatiedzīvotājiem. 1 
Teātra svētki. 1 
Tempļakalna gājēju tilts Skatu tornis 1 
Tilts 1 
Tilts no pilssalas uz tempļakalnu 1 
Tilts uz Miera ielu 1 
Tilts uz Tempļa kalnu. Pils uzturēšana. Pilsdrupu atjaunošana. Pils parka objektu 
atjaunošana.restaurēšana. 1 
Tilts, Bānīša stacija, Pilssala 1 
Tilts, sala, sakartotas ielas 1 
Trotuāri, administratīva ēka, parks, pils, Pilssala, tilts uz Tempļakalnu, strūklakas, ietve no MRS 
līdz kapsētai 1 
Tūrisma attīstības projekti un pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projekti 1 
Tūrisma, kultūras un atpūtas pasākumu attīstība 1 
Uzņēmējdarbības vides sakārtošana 1 
uzteicami darbi , kas paveikti pilssalā 1 
Varbūt tikai ar ietves un ceļa izbūvi uz Kolberģa pusi! 1 
Varētu lepoties ar projektiem, ja to izmaksas būtu samērojamas ar citos novados un pilsētās 
līdzīgos projektos ieguldītajiem līdzekļiem. Pontona tilta krāsošana, sporta stadionā soliņi 
skatītājiem par ārprātīgu cenu - tas viss no pilsētas budžeta un pašvaldības kredītiem, kuri būs 
jāatdod. Tāpēc arī nav finansējuma, lai sakārtoti daudzviet pamata infrastruktūru ceļus, ietves, 
siltumapgādi. Pilsēta ir sakopta, tikai tā - lēcienveidīgi un pa posmiem, līdz ko no kāda 
izslavināta objekta nobrauc nost, tā var redzēt, ka ikdienas iedzīvotājs nav vērtība pašvaldībai. 1 
Vasarā ezera izmantošana (laivas, kuģītis u.c.), Bānīša muzejs, Kultūras nams, sakopts parks, 
atjaunoti parka elementi 1 
Veclaicenes Dabas mājas 1 
velo brauciens"' Līkloči papardēs", Alūksnes pilssala. 1 
veloparks 1 
Vēl nav īstenots, bet milzīgs prieks, ka beidzot top asfaltētais ceļš Liepna - Alūksne. 1 
Vingro vesels Alūksnes novadā 1 

Visi Pilssalā realizētie projekti Bānīša stacijas šķūņa projekts Alūksnes Jaunās pils restaurācijas 
projekti pilsētas svētki, Ates muižas svētki, aktivitātes Jaunlaicenes pagastā. 1 
Visi projekti, kuru saistīti ar Alūksnes pilsētas vēsturisko objektu atjaunošanu, tūrisma objektu 
iekārtošanu, zaļo zonu sakārtošanu, koka tiltiņu ierīkošanu gar ezeru, krūmu izgriešanu. 
Alūksnes kultūras centra atjaunošanu. "Dabas mājiņu" projekta realizēšanu Veclaicenes 
pagastā. Dēliņkalna torņa uzcelšanu. 1 



Visi rīkotie pasākumi ir labi un apmierina 1 
Visi zināmākie projekti diemžēl ir tikai pilsētā: Kultūras centra atjaunošana- tikai šai ēkai vairāk 
jābūt pieejamai novada iedzīvotāju aktivitātèm. Tūrisma objektu atjaunošana, kas veicina 
tūrisma attīstību. Pilssala ir skaita un ērta. Parka sakārtošana. 1 
Viss, kas izdarīts tūristu piesaistes jomā. 1 
Ziemera pagastā, Māriņkalna sporta laukums, ar labu voleibola laukumu, Man kā jaunietim 
sports ir ļoti nozīmīgs, lepojos ka šis projekts tapa jo jauniešiem ir vieta kur pavadīt brīvo laiku 
un nodarboties ar sportu. 1 

Priekšlikumi uzņēmējdarbībai 

- 2 

Ceļu sakārtošana 2 

Nav 2 

Radīt vairāk darba vietas 2 

Vairāk darba vietu 2 

Abpusēja sadarbība, komunikācija vadībai ar uzņēmējiem 1 

Alūksnē Rūpniecības ielā vecā lauktehnikas teritorija jāsakārto uzņēmējdarbībai. 1 

Apmācības ar zāģi, zāles pļāvēju 1 

arī pagastos piemēram sakārtot, asfaltēt ceļus, k ur notiek uzņēmējdarbība. tas ir ļoti svarīgi. 
Infrastruktūra 1 

Atbalstīt arī lauku uzņēmējus, nepieciešamība vairāk informēt 1 

Atbalstīt iesācējus šajā jomā 1 

Atbalstīt jaunos uzņēmējus 1 

Atbalstīt jaunos uzņēmējus ar grantu konkursiem. Sniegt atbalstu mazajiem uzņēmējiem, 
pašnodarbinātajiem un mājražotājiem. Nepieciešama mājražotāju tirdzniecības vieta. 1 

Atbalstīt jaunos uzņēmējus, samazinot vismaz sākumā nodokļus 1 

Atbalstīt jaunos uzņēmējus. 1 

Atbalstīt mazos ražotājus 1 
Atbalstīt mājražotāju ieceres, nodrošinot bezmaksas profesionāļu konsultācijas, atvieglot 
prasības likumdošanā tirdzniecības jomā, apvienot to produktu realizēšanu, piedāvājot 
lielveikaliem u.c 1 

Atbalstīt mājražotājus, nav mūsu novadā produkta, ar kuru prezentēt novada vārdu 1 



Atbalsts ar infrastruktūru mazajiem uzņēmumiem un kāda liela ražotāja ienākšana Alūksnē. 1 

Atbalsts arī turpmāk uzņēmējiem Uzrunāt jau skolēnus, pusaudžus, lai kļūst par uzņēmējiem 1 

Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, palīdzot sakārtot infrastruktūru 1 

Atbalsts mājražotājiem 1 

Atrast citu (aizvākt uz rūpniecisko zonu) vietu Simones apkures katliem. Ezermalā jābūt 
promenādei, nevis miskastei un lielo transportu iebraukšanai. 1 
Attistit mobilos pakalpojumus, izbrauksanu pie klientiem lai pagastu iedzivotaji ari varetu 
sanemt pakalpojumus- frizieris, manikirs, pedikirs, fizioterapija, masieri, konsultacijas dazadas 
jomas no profesionaliem. Attistit cosharing vietas, lai ar mazakiem resursiem panaktu lielaku 
efektu un butu vairal start up Izveidot biznesa start up hubu, lidzigi ka Valmiera Dare 1 

Attīstīt ražojošus uzņēmumus, lai ir darba vietas 1 

attīstīt uzņemējdarbību laukos, lai būtu darba vietas. Atrast pielietojumu neizmantotām , 
pamestām ēkām. 1 

Attīstīt, veidot piemērotu infrastruktūru (laukumi, ēkas) ne tikai Alūksnē, bet arī laukos un 
atbalstīt lauku apvidus jaunos uzņēmējus sniedzot nodokļu maksājumu atlaides. 1 

Autoostas sakārtošana 1 

bialoģiskās saimniecī'bas 1 

Būs normāls ceļš, būs tūrisms, būs attīstība. 1 
Būtu nepieciešams izveidot velo celiņus . Vairāk izklaides un pilsētas baudīšanas iespēju 
tūristiem un iedzīvotājiem- kaut kādus tīklu parkus kokos, bērniem velotreku. Gribētos lai dažās 
vietās Pilssalā un citur kur plānota atpūta bērniem, būtu pieejami dzeramā ūdens krāni un 
tualetes. 1 

Būvēt jaunas telpas priekš uzņēmējiem 1 

Ceļi, ļoti slikti. Kamēr nebūs labu ceļu, tikmēr laukos ar tūrismu nekas nesanāks. 1 

Censties piesaistīt uzņēmumus kas atvērtu ražotnes Alūksnē. 1 

Darba vietas 1 

Darbavietu attīstība un atbalsts 1 

Domāt racionāli, jo budžetu veido vietējie iedzīvotaji un uzņēmēji, nevis valsts un svešie 
uzņēmēji 1 

Eksporta ražotnes piesaiste teritorijā 1 

Galvenais ceļu sakārtošana, uzņēmējdarbības attīstība. 1 

Gājeju iela uzņēmejdarbibas attīstīšanai. Skat. tālak. 1 



gribētos , lai būtu vairāk darba vietas pagasta teritorijā 1 
Ieguvu - profesionālais maģistra grāds sociālās uzņēmējdarbības vadībā, tāpēc man interesē 
sociālās uzņemējdarbības attīstīšana Alūksnes novadā. Uzskatu, ka ir jāievieš atbalsta 
mehānismi sociālās uzņēmējdarbības dibināšanai, attīstīšanai Alūksnes novadā. Piemēram:1) 
Iespēja SU (sociālais uzņēmums) izmantot bezatlīdzības pašvaldības telpu; 2) Ikgadēja 
finansēšana (grants), ja SU pierada, ka veicina sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu, vai 
sekmē soc. atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību u.c. Rakstot maģistra 
darbu, veicu pētījumu par bērnu pieskatīšanas istabas nepieciešamību (līdz 3 st.)Alūksnes 
novadā. Secinājums:bērnu istaba ir nepieciešama. Iedzīvotāju pirktspēja ir zema. Bez atbalsta 
mehānismiem no Alūksnes pašvaldības puses SU nevar izdzīvot. Piemēram. Skolnieki (1kl.,2 kl. 
..), viņiem skolā mācību stundas beidzas ap. plkst. 13.00,14.00,15.00... vecāki ir darbā.... nav, 
kas pieskata bērnu... jāizvēlas vai strādāt, vai saņemt SLP palīdzību (pabalstus). 1 

industriālais parks 1 

Infrastruktūras sakārtošana ne tikai pilsētā un pie lielajiem uzņēmumiem novadā 1 

Investoru piesaiste 1 

Izklaides vieta bērniem vai visai ģimenei 1 

Īres dzīvokļu būvniecība 1 

Ja ceļa noasfaltēta nav, tad nekā te nevar attīstīt ne uzņēmējdarbību, ne tūrismu, bet ceļu tik uz 
mežu. Melnais asfalta segums ir tikai uz Liepnas krustcelēm 1 

Jaunas darba vietas 1 

Jaunas darba vietas, ražotnes, prieks būtu, ja turpinātos darbs pie SPA projekta 1 

Jauni projekti, darba vietas 1 

Jāpalīdz attīstīties ražojošajiem zemniekiem, un maximali jāatbalsta mazais bizness 1 

Jārada apstākļi veiksmīgai uzņēmējdarbībai, jāpiesaista investīcijas. 1 

Kafejnīcu 1 

kontrolēt godīguma līmeni 1 

Krogu, kafejnīcu 1 

Laba 1 
Lai veicinātu augstāku pievienoto vērtību, pašvaldība var: 1) organizēt eksporta uzsākšanas 
mācības vietējiem uzņēmējiem; 2) strādāt pie IT uzņēmēju piesaistes Alūksnei (bijušie 
alūksnieši); 3) veicināt vietējo uzņēmumu sadarbību ar atbilstošas nozares zinātniekiem; 4) 
organizēt vietējo uzņēmēju pieredzes/iedvesmas/sadarbības braucienus uz zaļās 
uzņēmējdarbības uzņēmumiem citur Latvijā, kā arī tepat Igaunijā. Bet vispārīgi Alūksnei derētu 
ik pa 2 gadiem sarīkot Novada uzņēmēju dienu (ar izstādi, apbalvošanu, balli utml.). Lūdzu 1 



izveidojiet investinaluksne.lv vai vismaz FB lapu, kurā mūsdienīgi, cienījami un regulāri ir 
pieejama informācija (t.sk. angļu val.) par uzņēmējdarbību Alūksnē un novadā, lai var "nomērīt 
temperatūru Alūksnē". 

Lai veicinātu uzņēmējdarbību, sākumā nepieciešams uzlabot ceļu stāvokli. 1 

Lauku ceļu sakārtošana Nodokļu atlaides 1 

Lielākas īres atlaides uzņēmējiem. 1 

Lielāks atbalst jaunajiem uzņēmējiem 1 

Lielāks atbalsts mazajiem uzņēmējiem, pašvaldības līdzfinansējums, atsevišķas tirdzniecības 
vietas, infrastruktūras, samazināta birokrātija 1 

Lielāku atbalstu. Labus ceļus pie ražotnēm 1 

Ļoti vāja attīstība 1 
Manuprāt uzņēmējdarbības attīstībai tiek pievērsta pietiekoša uzmanība pieejamā finansējuma 
ietvaros. Apbēdina valdības nodokļu politika, kas apspiež individuālā darba veicējus, tos kuri 
nespēj veikt plašu uzņēmējdarbību, viņu pakalpojumi ievērojami sadārdzinās, līdz tie vairs 
netiek pieprasīti. 1 

Mazāk alkohola veikalu, pamestu ēku, vairāk kādu kafejnīcu ne tikai centrā, apavu remonts, vēl 
kādu grāmatnīcu 1 

Mazo uzņēmēju atbalstīšana. 1 
Mazo uzņēmēju atbalsts - telpas un motivējošs atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai jaunajiem 
speciālistiem ( dažādu jomu inženieri- mehāniķi, elektriķi, arhitekti, medicīnas iekārtu 
apkalpotāji ), motivējot jaunos speciālistus atgriezties Alūksnē, Alūksnes novadā. 1 
Meklēt investorus ar iespēju attīstīt uzņēmējdar5bību pagastos. ja tas nav iespējams, jo varētu 
trūkt strādnieku, satiksmes pārvadājumus sakārtot tā, lai pagastu iedzīvotāji varētu nokļūt 
pilsētā uz darbu. 1 
Meklēt patiesi ražojošu uzņēmumus, kuriem piedāvāt iespēju atvērt ražotnes vai to filiāles 
Alūksnē, kā arī meklēt uzņēmējdarbības nozares, kurās tiek un tiks maksātas pienācīgas algas. 
Kā anti - piemērs ir šūšanas ražotne, kurā ir mazs atalgojums darbiniekiem, un nav nekāda 
attīstība paredzama. Pašvaldība absolūti nemāk strādāt ar investoriem. Ja nemākat to paši, 
nolīgstiet kompetentus speciālistus. kuri izveidos profesionālu piedāvājumu un strādās uz to, lai 
piesaistītu IT, attīstītās metālapstrādes, citu augsto tehnoloģiju uzņēmumus. Ir skaidri redzams, 
ka ja šos darbus neveiks tuvākajā laikā, tad pilsēta pēc 5 - 7 gadiem būs pensionāru ciemats. 1 

Meklēt uzņēmīgus cilvēkus, kuri vēlētos nodarboties ar kādu uzņēmējdarbības jomu, sajūtot 
atbalstu no pašvaldības puses. 1 

Nav aktuāli 1 

Nav aktuāls 1 

Nav darba vietu,nav ražošanas.kur darbs sievietēm? Tas ir domāts par pilsētu. 1 

Nav viedokla 1 



Nav viedokļa. 1 

Neesmu kompetenta šai jautājumā. 1 

Nelikvidēt iestādes, bet nodrošināt ar jaunām darba vietām 1 

nepieciešams dzīvojamais fonds 1 

Nepieciešams paplašināt ražošanas rūpnīcas, tādā veida radot arī jaunas darba vietas, 
mūsdienīgas, ar atbilstošiem darba apstākļiem. 1 

Nezinu. Šķiet, īpaši neviens "neraujas" Alūksnē attīstīt uzņēmējdarbību, tātad pie mums nav 
kaut kas kārtībā. 1 

Nodrošināt ar darba vietām 1 

Nodrošināt darba vietas 1 

Nodrošināt papildu darba vietas, lai jaunieši atgrieztos 1 

Nodrošināt uzņēmējiem komunikāciju tīkla pieejamību (cik tas iespējams). 1 

novērst nodokļu nemaksāšanu 1 

Palīdzēt atvilināt uz Alūksni uzņēmējus 1 

Pamestajās skolās var ierīkot dažadas darbnicas šūšana, amatniecības, u.c. 1 

Paplašināt iespēju iedzīvotājiem saņemt pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai 1 

Par uzņēmējdarbību neintresējos, tāpēc priekšlikumu nav. 1 

Pašvaldības atbalsts uzņēmējiem. 1 

Piebraucamo ceļu sakārtošana iespēju robežās uzņēmēju darbības vietām 1 

Piedāvāju Pašvaldībai padomāt par iepēju pašiem uzsākt uzņēmējdarbību, jo pieļauju, ka 
pašvaldības uzņēmumi varētu būt dzīvotspējīgāki. 1 

Piedāvāt darba vietas pašiem alūksniešiem 1 

Piesaistīt novadam kvalificētus vadītājus un darbiniekus. Kopumā redzams ka novads domā par 
lahu uzņēmejdarbības vidi. 1 

pilnveidot personu ar invaliditāti atbalsta pasākumus līdzdalības darba tirgū veicināšanai 1 

Radīt atbalst mazajiem un jaunajiem uzņēmumiem 1 

Radīt darba vietas, lai jaunatne nebrauc darbā uz kaimiņvalsti un ārzemēm. Padomājiet par 
nodokļiem, kas aizplūst. 1 



Radīt jaunas darba vietas ar cilvēka cienīgu atalgojumu. 1 

Radīt jaunas darba vietas, palīdzot attīstīties jauniem uzņēmējiem. 1 

Radīt jaunas darba vietas. (līdzīgi kā Ķekavas novadā)! 1 

Rast iespēju radīt darba vietas arī personām ar speciālām vajadzībām. 1 

Ražošana. 1 
Sadarboties ar vietējiem mazajiem uzņēmējiem, kas nodarbina 1-2 cilvēkus vai 
pašnodarbinātajiem, jo šie uzņēmumi un cilvēki strādā uz vietas un pārsvarā pakalpojumu 
sniedz lētāk, bet kvalitatīvi. Sakārtot Autoostas teritoriju. Realizēt novada projektu uzņēmējiem 
svarīgā infrastruktūra- ceļi, bet ne tikai tiem, kuri pietuvināti partijām un kuriem tika sagatavoti 
projekti, bet visiem, kuriem tika solīts tiekoties ar uzņēmējiem pirms vēlēšanām. Piemēram - 
piebraucamo ceļu un teritoriju pie uzņēmēja Daiņa Vindeļa Alsviķos SIA A.K.S Grupa. Strādāt ar 
ar vietējo uzņēmumu SIA ALTA S par sadarbību, lai nenonākam līdz tam, ka laukos tiek slēgti 
mazie veikali un pilsētā ražotnes. Ir paņēmieni kā var veiksmīgi sadarboties, bet nenorobežoties 
no vietējā praktiski lielākā pārtikas uzņēmuma. Uzņēmumam daudz ēku pilsētā, kas netiek 
izmantotas, bet atrodas stratēģiski labās vietās. Ēkas varētu izmantot pašvaldības projektu 
realizācijai. Veidojiet sadarbību ar uzņēmumu. 1 

Sadarboties novadam ar pagasta ļaudīm, lai mudinātu jaunos darboties. 1 

Sakārtot bijušo VEF teritoriju. 1 

Sakārtot Rūpniecības ielas infrastruktūru, lai būtu pievilcīga uzņēmējiem un ražotājiem. 1 

Sakopt un piedāvāt jaunajiem uzņēmējiem telpas kur darboties. 1 

Sniegt atbalstu grantu veidā uzņēmējiem, veidojot dažādas programmas. Rīkot seminārus un 
tikšanās pa jomām uzņēmējdarbības centrā. sniegt bezmaksas konsultācijas. 1 

SPA centra būvniecība 1 

Sporta centrā "Mežinieki" izveidot inventāra īri. 1 

Sporta laukums atjaunots 1 

stiprināt jau esošos uzņēmējus, atbalstīt tos, kā arī rast iespēju palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem - 
ar reklāmu, sadarbības partneru atrašanu utt. 1 

Telpas jaunajiem uzņēmējiem, mazas. 1 

Telpas jauniem uzņēmējiem 1 

Telpas piedāvāt 1 

Telpas uzņēmējiem, iespēja īrēt. 1 

Tiešā pārdošana, veikals mājražotājiem 1 



Tirgus laukuma izveide 1 

Turpināt strādāt pie uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveides, sevišķu uzsvaru 
liekot uz nozarēm ar augstāku darba samaksu. 1 

Tūrisma, kokapstrādes un IT industrijas attīstība. 1 

Uz vasaras sezonu sakoptMelnuma pludmali,izvakt no krasta meslus Nav darba vides 
cilvekiem,kas fiziski vairs nav spejigi stradat,bet lidz pensijai vel jagaida gadi. 1 

Uzcelt ēku, kurā varētu īrēt telpas un ražot mazie ražotāji (vairāki), nevis vienam nodot 
lietošanā visu ēku. 1 

Uzlabot. 1 
Uzņemējdarbības attīstībai nepieciešamas telpas, īŗes (nomas) maksas atvieglojumi, atbalsts no 
pašvaldības uzņēmējdarbības uzsākšanai kā tādai. Alūksnes novadā ir jomas, kur valda 
neveselīga uzņēmējdarbības konkurence, līdz ar to ne-Alūksnes novada uzņēmēji nevēlas 
uzsākt uzņēmējdarbību Alūksnes pusē.Nepieciešama reklāma ārpus novada robežām, kas 
piesaistītu uzņēmējus no citām vietām. 1 

Uzņēmējdarbība Ilzenes pagastā ir apgrūtinoša, jo nav asfaltēta ceļa 1 
Uzņēmējdarbībai veselīgas infrastruktūras radīšana - ceļi P-41 un P-42, gramtu atbalsts utml, 
skolas un pašvaldības iestāžu saglabāšana un attīstīšana, tādējādi saglabājot darbavietas un 
veicinot iedzīvotāju piesaisti Liepnas pagastam. 1 

Uzņēmējdarbības attīstība 1 

Vag radt darba vietas 1 

Vairāk atbalstīt vietējos ražotājus! 1 

Vairāk darba vietu jauniešiem bez pirmās pieredzes 1 
Vairāk izglītojošo pasākumu mazajiem uzņēmējiem. Kādi pasākumi pieredzes apmaiņai, 
uzņēmēju tikšanās, u.c. iespējas kopā komunicēt, apmainīties viedokļiem. Uzņēmēju regulāras 
tikšanās ar pašvaldības vadību. Nomas telpas centrā birojiem. 1 

Vairāk jaunu darba vietu vietējiem iedzīvotājiem! 1 

Vairāk mazo veikaliņu centrā 1 

Vairāk pievērst uzmanību un nepieciešamības gadījumā palīdzēt 1 

Vairāk veikalus 1 

Vajadzētu beidzot reāli atbalstīt uzņēmējdarbību un uzņēmējus. Šobrīd atbalstu saņem tikai 
pietuvinātie uzņēmēji un tikai noteiktu jomu uzņēmumi. 1 

Vajadzētu salabot ceļus,slikta kvalitāte.Vajadzētu domāt par jauniešu nodarbinātību,lai jaunie 
cilvēki paliktu novadā. 1 
Vajag aktivizēt jauno speciālistu atgriezšanos novadā. Uzņēmējiem attīstību kavē būtisks 
darbaspēka trūkums. Vajag aktualizēt un darīt zināmu sabiedrībai pieejamo brīvo dzīvojamo 
platību un iespējamās vakances, lai cilvēki būtu ieinteresèti meklēt mājokļus arī pagastos. 1 



Vajag attīstīt nevis tikai pilssalas apkārtni, bet arī tālāk 1 

Veicināt elevatora teritorijas attīstību. 1 

Veicināt jaunos biznesus 1 

Veidot jaunas darba vietas 1 
Veidot projektu uzņēmējdarbības atbasltam nopietnā līmenī, atbalstīt starup. Jāsaprot, ka 500 
vai 2000 un arī 5000 nav nopietni, ja tiešām ir dzīvotspējīga ideja tik daudz var atrast arī bez 
konkursiem netērējot, laiku lieku pieteikumu pildīšanai un mākslīgu finanšu plūsmu 
prognozēšanai. Uzņēmējsdarbības atbalsta speciālistam ir jāspējveikt atbasta funkcija jābūt 
reālam konsutlācijām ar reālām atbaslta iespējām, līdz ar to ir jābūt kautkādam budžetam ar ko 
var sniegt atbasltu tad kad tas nepieciešams nevis jautkad kādā konkurā pāris eiro, tas viss nav 
nopitni un tikai rada atbaslta ilūziju. 1 

Veselības centra izbūve 1 
Vienota tūrisma atbalsta centra izveide, kur koncentrēti atrastos dažādas organizācijas, kuras 
sniedz atbalstu uzņēmējiem + kopdarbes telpas (mini inkubatora versija). Turpināt uzsākto 
atbalstu esošajiem uzņēmējiem, uzlabojot infrastruktūru un attīstot telpu un laukumu 
infrastruktūru. Veidot pieredzes apmaiņas pasākumus - iedzīvotājiem ekskursijas, apmeklējot 
vietējos uzņēmumus + pieredzes apmaiņas braucieni priekš uzņēmējiem, u.c. + tikšanās 
uzņēmējiem pa nozarēm, kur var iepazīt viens otru. Uzņēmēju dienu atjaunošana. Uzņēmējiem 
draudzīgas politikas attīstība, kur nepieciešama politiska ietekme nacionālā līmenī: piemēram, 
nodokļu sloga mazināšanai. Bērnudārzos un skolās ieviest kvalitatīvu izglītības programmu, 
attīstīt kolas uzņēmumu darbību. Pārdomāt biznesa ideju konkursa pilnveidošanu, esošais 
formāts ir pārāk mazām prasībām, kas kropļo jauniešu izpratni par viņu ideju atbilstību reālam 
biznesam. 1 

Zemnieku saimnīecība ,,Siveci" ļoti bieži piegružo asfvaltu ar dubļiem, mēsliem. Atgādināt 
viņiem, lai aiz sevīm satīra brauktuvi. 1 

Ziemera pagasta Ziemeros uzlabot ceļa stāvokli Alūksne-Ziemeri- Veclaicenes šoseja. Lai 
veicinātu uzņēmējdarbību 1 

Priekšlikumi tūrisma nozarei  

Nav 2 

Viss apmierina 2 
1) TUALETES pilssalā - prioritāte 2) bezmaksas ūdens krāns pilssalā pie bērnu rotaļu laukuma. 
Vispār jauki būtu ja arī citās pilsētas vietās, piemēram pie bānīša stacijas utt būtu ūdens krāni ar 
dzeramo ūdeni. Tādi ir daudzās Eiropas pilsētās, Alūksne varētu būt pirmā Latvijā ar šādu 
paraugu! 3) nepieciešams apgaismot jauno gājēju celiņu gar Ezermalas ielu, lai pastaigāties var 
arī tumšajos mēnešos nevis tikai vasarā 4) Alūksnei ir iespējas uzņemt tūristus arī ziemā, bet 
diemžēl pilsēta neizmanto visas iespējas - kalnu attīstība, mežinieku attīstība, utt 1 
Alūksne pedējos gadus veidojas kā kūrorts. Tāpat, Alūksnei īsti nav konkrēta centra. Ir vairāki 
mērķobjekti, bet nav konkreta centra. Katram sevi cienošam kūrortam un attīstītai pilsētai ir 
gājēju iela, kas Aluksnē ļoti pietrūkst. Ierosinu L.Ezera ielas posmu no Pils līdz Tirgotāju ielai 
pārveidotu par gajēju ielu, kas kadreiz jau tika ierosināts. Šī iela veidotu Alūksnes centru. 
Attīstītos uzņēmējdarbība šajā ielā. Iepriekš šo ierosinājumu noraidīja pamatojoties ar slikto 
ielu stāvokli apkārt, tomēr šobrīd šis arguments vairs nestrādā, jo ielas ir saremontētas. Iela 1 



varetu but ar koku stādījumiem un soliem ielas vidū, līdzīgi kā Daugavpilī vai Ogrē. Apkārt 
attīstās kafejnīcas ar plašām terasēm. Perfekta vieta gājeju ielai. 

Alūksnē ir nepietiekams skaits viesnīcu. Tuvākajā laikā tūristu transportam trūks stāvvietu. 1 

apsaimniekot nevis apgūt līdzekļus un aizmirst 1 

Apskates objekts 1 

Apskatīšanas objektus 1 
Arī tūrisma attīstībai ceļš Igaunija-Veclaicene šoseja, kas 300 m iemāna pa noasfaltēto ceļa 
posmu caur Ziemeriem uz Alūksni. Atcerieties, ka tas ir galvenais ceļš Skandināvijas valstīm uz 
Alūksni!Tas ir ļoti nozīmīgs Tūrisma attīstībai, lai uz Alūksni aizbrauktu ar šikiem motocikliem un 
velosipēdiem. Tikai pa asfaltu tas iespējams. 1 

Atbalstīt tūrisma iespējas pagastos - Liepnā muižas brūzis - iespēja iekārtot iekštelpās kādu 
apskates objektu 1 

Atputas parku ka Mezaparka ar aktivitatem, meziniekos slepju un slidu noma, naktsmitnes, 
edinasanas iespejas, tualetes 1 

Atpūtas komplekss ar ūdens izklaides iespējām. Alūksnes ezera izcelšana kā atpūtas un izklaides 
vietu 1 

Atrast iespēju nodrošināt lielāku naktsmītņu skaitu. 1 

Attīstīt "nesezonas"tūrismu 1 

Attīstīt arī ārpus Alūksnes esošos novadus. Veidot novadu kā turisma centru. Nevis tikai pilsētu. 1 

Attīstīt ne tikai pilsētā, bet arī pagastos 1 

Attīstīt Tīklu saliņu Alūksnes ezerā 1 

Attīstīt tūrisma iespējas laukos, ne tikai galvenokārt pilsētā. 1 

Bērnu rotaļu laukums 1 

Ceļi uz lauku saimniecībām. 1 

Ceļi!!!! 1 
Domāju, ka Jaunlaicenes parka attīstības plānā tika iestrādāti maksimālais iedzīvotāju 
priekšlikumu skaits. Atkārtoties neredzu jēgu. Ja Jaunlaicenes pagastā izdosies realizēt muižas 
parka sakārtošanas darbus, mūs noteikti apmeklēs arvien vairāk tūristu. 1 

Domāt par dažādu cilvēku grupu ērtībām. 1 

Ēku fasāžu sakārtošana visā pilsētā, pagastu centros 1 

Hosteļtipa mītņošanas iespējas jauniešiem un citiem (cenu līmenis). 1 



Iekļaut maršrutus arī pagastos 1 

Iesaistīt mazos uzņēmējus. 1 

Iesākto darbu turpināšana 1 

Iesākto turpināt. 1 

Infrastruktūras attīstība un sakārtotība 1 

Ir jāiegulda vairāk resursu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja izaugsmē un 
atpazīstamības veidošanā, jāveido sadarbība ar dzirnavu īpašnieku 1 

Ir labi, lai gan ar viesu māju būvniecību un apsaimniekošanu jānodarbojas privātajam biznesam. 
Līdz šim novada budžeta līdzekļi ir ieguldīti ļoti neracionāli 1 

Ir labi. Drusku jāpiebremzē un jāpadomā par novadā palikušajiem iedzīvotājiem. 1 

Izdomāt objektus, kas būtu vairāk kārt apmeklējami, nevis kā piemēram motormuzejs elevatora 
telpā. Tur cilvēks aizies 1x un viss. Vajag tādus objektus, kurus cilvēks gribēs biežāk apmeklēt 1 

Izveidot Alsviķu pagastā teritorijā pastaigu taku 1 

Izveidot apskates takas Alsviķu pagastā 1 

Izveidot dabas takas 1 
Izveidot jaunus vides objektus tūristiem, kas apceļo Latviju apkārt pa valsts robežau, jo šie 
tūristi visi izbrauc caur Liepnu. Piemēram 1836km pieturas punkts, ko visi motobraucēji vēlas 
redzēt un atzīmēties.... 1 

Jā. Allūksnē domā tikai par T Ū R I S M U 1 

Jānodala vietējais iedzīvotājs no tūrista, lai vietējais var saņemt pakalpojumu lētāk vai bez 
maksas bet tūrists lai maksa 1 

Jārada pilsētas centrā pievilcīga vide tūrismam.Objekti parkos,āra kafejnīcas,uzņēmējiem. 1 

Jāturpina attīstība 1 

Jāturpina attīstīt paši tūrisma objekti, bet kompleksi arī tūristiem nepieciešamā infrastruktūra 
un pakalpojumi. 1 
Jāturpina veiksmīgi iesāktais darbs. Nepieciešams tūristiem interesants padarīt viss novads. Ļoti 
labs projekts ir Bānīša zemes labumi, kas tūristiem parāda, ka šeit ir arī citas interesantas vietas. 
Tas veicina jaunu produktu un pakalpojumu attīstību tūristiem ne tik zināmā teritorijā. 
Mazajām pašvaldībām tūristu aprite, liek arī sarosīties un sakopt savas teritorijas, objektus. 
Vairāk jāinformē iedzīvotāji par tūrisma attīstības plāniem, jāmudina ar tūrismu sasitīto 
nodarbošanās veidu attīstība. 1 

Katrā pagastā izveidot tūrisma apskates objektus 1 

Kvalitatīvus stāstus par pagastiem sasaistē ar pilsētu. 1 



Labi 1 

Labs 1 

Labs, bet vairāk domāt par nomaļu pagastiem 1 
Lai attīstītu veselīgu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm un koordinēti tiektos uz tūrisma 
attīstības mērķiem, būtu jāizveido un regulāri jādarbina Alūksnes tūrisma padome, kurā 
jādiskutē un jāvienojas par sadarbību, novadam ienesīgakajiem pasākumiem gada griezumā, 
veicamajām investīcijām, reklāmu, kopēju zīmola attīstību u.d.c. Tēlam noderētu arī preču 
zīmes izveide "Radīts Alūksnes novadā". Vai pastāv iespēja, ka Bānītis varētu arī nakšņot 
Alūksnē, t.i. vakarā ierasties, palikt pa nakti Alūksnē un no rīta atkal doties Gulbenes virzienā ? 
Tā būtu iespēja tūristiem vairāk aplūkot leģendāro Bānīti. Ja cienam igauņus, tad pašvaldības 
gatavotai tūrisma informācijai jābūt arī igauņu valodā, tas pat ir svarīgāk par krievu valodu. 1 

Lai tūrisms attīstās ne tikai Alūksnē, bet arī pagastos 1 

Laivu būdu savešana kārtībā - unikāla vieta, kādas nav citur Latvijā. Tajā skaitā Tīklu salu var 
attīstīt kā izklaides un atpūtas vietu. 1 

Lauku tūrisma attīstība 1 

Lūgums attīstīt arī pilsētas centru un tā iespējas, izveidot veloceļu apkārt Alūksnei, apgaismot 
pilsmuižas parku arī vēlās nakts stundas un to iekopt (piemēram, izgriezt krūmus, nopļaut zāli) 1 

Mans priekšlikums būtu kāda dabas taka, kur doties pastaigā ar ģimeni vai draugiem, Ziemera 
pagastā nav tādu izveidotu taku. 1 

Maršrutus arī pa pagastiem. Tūrisma dienas visā novadā 1 

Mazais AHHA vai ZIINO arī Alūksnē. 1 

Mazāk naudas novirzīt tūrismam, jo labāk atbalstīt vietējos, kaut ko ražot 1 

Mežinieku teritorijas attīstība,sabiedrisko tualešu nodrošinājums pilsētā,dabas taku 10_20km 
izveide. 1 

Mežinieku trases un tās apkārtnes attīstība, lai izmantotu ziemas esamību Alūksnē. 1 

Nav aktuāls 1 

Nav jaunu priekšlikumu 1 

Nav komentāru, viss notiek labi. 1 

Nav ne jausmas 1 
Neaizrauties ar tūristu labsajūtas radīšanu! Domāt vairāk par novada iedzīvotāju vajadzībām, 
labsajūtu, veicināt piederības sajūtu un lepnumu par to, ka esmu alūksnietis! Piemēram, 
ALŪKSNIEŠA KARTE, kas ļautu saņemts privilēģijas dažādos notikumos, ieejas biļetes lētākas 
apskates objektos novadā utml. Radīt drošības sajūtu savējiem! Tikt uzklausītiem un 
sadzirdētiem! 1 

Nenovirzīt visus līdzekļus tūrismam 1 



Nepieciešams rast kādu aktivitāti lai tūristiem būtu ko darīt Alūksnē 3 dienas(Nedēļas nogali). 
Šobrīd tūrismam nepietiek aktivitāšu,jo liela daļa aizbrauc jau sestdienas vakarā prom. Cilvēki 
atbrauc piektdien vakarā,kad apskata daļu pilsētas, un sestdien līdz pusdienām noslēdz pilsētas 
apskati un dodas tālāk. 1 

Neredzu iemeslu attīstīt tūrismu. 1 

No pilsētas uz pagastiem. 1 

Nodrošinàt uz sezonu sabiedriskàs tualetes peldvietas un pie stadiona.kaut vai sauso tialeti,ka 
tas ir Melnumà. Pabeigt ezera taku lidz Kolbrğim,uzlikt norades kur tà sàkas. 1 

Nodrošināt ceļojumus 1 

Organizēt vietējās nozīmes ekskursijas 1 

Pa daudz jau pievērsts uzmanības. 1 

Pagastos veidot informāciju 1 

Pamazām un uz priekšu! 1 

Paplašināt un piedāvāt tūrisma pakalpojumu pagastos un arī citās sezonās, ne tikai vasarā 1 

Par daudz, pilnībā pietiek. Lūdzu domajiet par vietējiem! 1 

Pašvaldība roku rokā ar privātajiem 1 

Pavasarī un rudenī tūrisms tiek pārtraukts uz vienu vai diviem mēnešiem dēļ pagastam 
piederošā ceļa stāvokļa 1 

Pazemināt ieejas biļešu cenas muzejiem un ekspozīcijām 1 

Pietiekami 1 

Pietiekoši, tikai publiskās tualetes problēmu risināšana... pils parkā, salā, centrā. 1 

pils parks 1 

Pilsētā jau ir jauki,bet vajadzētu pievērsties tūrismam laukos.Vajag lielāku atbalstu laukiem. 1 

Pilsētvide ir pilnībā pārņēmusi tūrisma attīstību. Ko lai te piebilst. 1 

Plašāk iesaistīt arī spāņu valodu. 1 

Reklamēt un attīstīt laukos esošās saimniecības, kuras varētu sniegt pakalpojumus 1 

Sakopt pilsētu kā pāris gadus atpakaļ. Uzlabot sētnieku darbu. 1 

Sakopt un atjaunot celiņus lielajā parka. 1 



Sakoptāka pilsēta 1 

Saredzēt tūrisma objektus ne tikai pilsētā, bet arī laukos, piemēram, Pededzes kultūras 
mantojums, Jaunlaicene un malēnieši, Viktora Ķirpa Ates muzejs u.c. Neaizmirst lokālo vēsturi! 1 
Skats uz pilsētu iebraucot no pagastiem, citām pilsētām. Piemēram ceļš no Litenes puses - 
Tālavas iela. Neatstāj sakoptas pilsētas iespaidu. Gribētos, tiktu pievērsta uzmanība Alūksnes -
Gulbenes ceļam, kas ved caur Ati. Arī Kalncempjos dzīvo cilvēki, tāpat daudzi Annas pagasta 
iedzīvotāji izmanto šo ceļu un galu galā šis ceļš ved uz visā Latvijā pazīstamu tūrisma objektu 
Ates muzeju. 1 

sniegt finansējumu transportam, vai nodrošināt to ekskursijām tām iedzīvotāju grupām, kuri 
finansiāli nevar atļauties ,vai nav sava transports, lai dotos ekskursijās pa savu novadu. 1 

SPA centra būvniecība pagarināt pastaigu taku apkārt Alūksnes ezeram 1 

Šķiet, ka jau uz šo brīdi ir ko pilsētā redzēt! 1 

Šobrīd viss apmierina. 1 

Tā turpināt! 1 
Te ir tikai vien ko teikt - kā? Kā? Kā var būt ka Tūrisma informācijas centrs nestrādā (it īpaši 
vasaras sezonā) sestdien un svētdien no rīta līdz vēlam vakaram??? Kāpēc piektdienās darba 
laiks ir līdz 17:00? Tieši tad, kad ir vislielākais tūristu pieplūdums. Ir skumji skatīties, kā tūristi 
klīst pa pilsētu un pieejot pie TICa – rausta durvis un ir patiesā neizpratnē, kāpēc TIC nestrādā. 
Arī šajā ziemā – ne pašvaldība, ne arī privātie nenoreaģēja, ka top produkts, kas tika pieprasīts 
Alūksnē ir distanču slēpes, nebija iespējams tās iznomāt, tāpat arī citu aprīkojumu – bērnu 
ragaviņu noma utaml. Ziema bija gara, lai varētu to ātri sadarbībā ar privātajiem īstenot. Kas ir 
– pietrūka prāta vai uzņēmības? 1 
TIC a darbiniekiem vairāk runāt ar novada pagastu iedzīvotājiem un iedrošināt viņus lauku sētu 
vai ēdināšanas pakalpojumu attīstībā. stāstīt par iespējām. Jāstrādā pie Zeltiņu raķešu bāzes 
attīstības. 1 

Turpinās darbs pie parka projektiem 1 

Turpināt Alūksnes ezera un krastmalas kopšanu, ar pieeju tūristiem un visiem iedzīvotājiem. 1 

Turpināt attīstīt Alūksnes Bānīša stacijas kvartālu, piesaistīt tūristus pa šaursliežu dzelzceļu 1 

Turpināt attīstīt Alūksnes jauno pili 1 

Turpināt attīstīt gan sabiedrisko ēdināšanu, gan viesnīcas, gan vēstures un apskates objektus, 
gan aktīvās atpūtas infrastruktūru. 1 

Turpināt attīstīt tūrismu ūdenī. Saglabāt un attīstīt kafejnīcas un viesnīcas. Turpināt atjaunot 
jauno pili un parku. Izveidot kādu dabasparku vai dabastaku ar objektiem netāku no Alūksnes. 1 

Turpināt Bānīša kvartāla uzlabošanu, sakārtošanu, iekārtot pagastos peldvietas, kur to nav. 1 
Turpināt iesākto virzību, sadarbībā ar sabiedriskiem un privātiem partneriem. Izstrādāt un 
ieviest savu iekšējo novada standartu tūrisma jomas novērtēšanai un uzlabošanai. Veikt 
regulāru ikgadēju jomas pārskatu un pietiekami paškritiski izvērtēt to. Turpināt darbu pie 
kvalitatīviem un interesantiem suvenīriem + iesaistīt vietējos uzņēmējus un ideju autorus. 1 

Turpināt iesākto. 1 



Turpināt pilssalas attīstību un pilsdrupu sakārtošanu. 1 

Turpināt sakopt parka daļu, kur bija Lujāna pilsdrupas. Nekādā gadījumā necelt lielu tūrisma 
info centra ēku ar n-tajām telpām un rožainiem sapņiem par to izmantošanu. 1 
Turpināt sakopt un iekārtot Alūksnes muižas parka objektus, pilnveidot tūrisma takas gar ezeru. 
Atbalstīt tos cilvēkus pagastos, kuri gadu gaitā centušies saglabāt, izzināt sava pagasta vēsturi, 
izveidojuši vēstures krātuves, kā arī ieguldījuši daudz sava laika, bet kuru pūles tomēr nav 
varējušas pastāvēt budžeta taupīšanas priekšā visā novadā. 1 

Turpināt to attīstīt un uzturēt. 1 

Tūrisma attīstība 1 
Tūrisma attīstība pašvaldības pagastu teritorijās - dabas taku izveide, pagastu teritorijās esošo 
ezeru un tiem pieguļošo teritoriju sakopšana, peldvietu atjaunošana, sadarbībā ar zemes 
īpašniekiem, amatniekiem, uzņēmējiem. 1 
Tūrisma attīstībā pašlaik ir haoss, ja viss tiek attīstīts visam ir jāstrādā kopumā. Tūrists nonākot 
salā redz vilcieniņu, bet nekā neredz kā viņam uz to tikt. Sala piesaista lielas cilvēku massas, bet 
kafejnīca paredzēta mazam cilvēku skaitam veidojas rindas un beigās cilkvēki vienkārši aiziet 
prom, kas ir garām palaista nauda. Peldēšanas zona salā ir neadekvēti maza priekš tik lielas 
cilvēku plūsmas, krasts izveidots tā ka bērni tālāk par 5 metriem ieiet nevar līdz ar to, lai ieietu 
izpeldēties ir jāpārkāpj kādam pāri, pie tam pedēšanas zona ir ļot maza, tiklīdz sāc peldēt jau ir 
bojas. Pludmale būtu jāpagarina uz jaunā tilta pusi. 2 pārģērpšanās kabīnes uz tādu plūsmu 
cilvēku arī ir smieklīgi maz, vējiņos tās vispār vairs nav. Salā ir info centram, ar darba laiku, kas 
pielāgots tūristiem. Jo pašreiz viss ir skaisti, ja esi vietējais un visu zini, bet tūrists nevar visā šajā 
orjentēties. 1 

Tūrisma centra nepieciešamība Tualešu nepieciešamība vasarā 1 

Tūrisma centram piemērotas telpas 1 
Tūrisms ir jau labi attīstīts, tagad vairāk naudas jāiegulda citas jomās - uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, uzņemējdarbībai, kas tieši sniedz pakalpojumus, preci u.c. Alūksnes novada 
iedzīvotājiem - bērniem, jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, senioriem. 1 

Tūrisms ir ok, piebremzējiet 1 

Tūristiem vasaras vakaros sagādā problēmas ar ēdināšanu, jo virtuves beidz darbu 1 
Uz doto brīdi ir iespaids, ka Alūksnes novadā domā tikai par tūrismu.Kaut gan ir vēl pie kā 
piestrādāt. Kaut vai par to, kā tūristam mazāk patērēt laiku meklējot konkrētas ielas, kā līdz tām 
nokļūt, kādēļ gan nepiestrādāt pie tā, lai tūristam ir iespēja saņemt, redzēt internetā karti ar jau 
iezīmētiem gataviem maršrutiem, kā nokļūt līdz konkrētam tūrisma objektam, ko redzēt pa 
ceļam, lai nokļūtu līdz mērķim. 1 

Uzskatu, ka tūrismam ir jābūt blakus produktam, nevisi prioritātei. Būtu lieliski, ja mēs te 
dzīvotu lieliski un tad, citi brauktu skatīties šo "Laimīgo zemi". 1 
Uzturēt izveidoto un esošo infrastruktūru sākotnējā kvalitātē, papildinot ar interaktīviem 
piedāvājumiem - piemērām ekskursija ar audiogidu pa Alūksni nelielām grupām. Piedāvāt 
vietējiem gidiem izmantot tūristu grupām digitālās austiņas ekskursijas laikā, lai gids var runāt 
mikrofonā. 1 

Vai vispār par kaut ko citu tiek domāts kā par tūrismu? 1 

vairāk apskates objektu 1 



Vairāk orientēšanās pasākumus 1 

Vairāk publiskas tualetes izbūves 1 

Vairāk veidot piedāvājumu pagastos 1 

Vairāk ziņošu gidu ka Ilona Riekstiņa 1 

Vajadzētu ieraudzīt ne tikai pilsētu, turpināt attīstīt tūrisma piedāvājumu arī lauku teritorijās 1 

Vajag lai tūristi Alūksnē un novadā paliek ilgāk 1 

Vajag tūrisma pasākumus. 1 

-Var vēl vairāk uzlabot! {skat. zemāk} 1 

Varētu izveidot kaut ko līdzīgu kā Līgatnes dabastakas vai arī lauku tipa zoo. 1 

Veicināt aktīvās atpūtas tūrisma iespējas, ko varētu izmantot arī vietējie. 1 

Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem, lai tūrisma piedāvājums būtu vienots. Attīstīt nesezonas 
tūrismu. 1 

Veidot pastaigu takas 1 

Velotūrisms 1 

Vēl aktīvāk popularizēt Alūksni 1 

Vēl kur tiekties 1 

Viss būs kārtībā, ja uzlabosies ceļu stāvoklis. 1 

Ziemera pagastā ir daudz skaistu vietu, bet viss aizaug un netiek kopts. 1 

Priekšlikumi izglītības nozarei  

Mūžizglītība 2 

Saglabāt lauku skolas 2 

Saglabāt mazās lauku skolas 2 

Saglabāt mazās skolas 2 

Saglabāt Pededzes pamatskolu 2 



Alternatīvu izglītības programmu piedāvājoša izglītības iestāde (Montesori, Valdorfpedagoģija, 
Latviskā dzīvesziņa). Krievu valodas apguves pulciņš 1.-6.klases vecumam. Obligātā 
peldētapmācība. 1 

Alūksnes Valsts ģimnāzijā nepieciešama jaunu skolotāju piesaistīšana, administrācijas nomaiņa 1 

Apmierina 1 

Ar steigu nomainīt ģimnāzijas direktori. 1 

Atbalstīt sekmīgos audzēkņus. 1 

ATBALSTĪT UN NOSTIPRINĀT esošās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes novadā. 1 

Atstāt bērniem līdz 10-12 gadu vecumam iespējas izglītoties pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, lai 
nav jāveltī liels laiks ceļam uz izglītības iestādi. 1 

Attīstīt neformālās aktivitātes, mūžizglītība 1 

Atvērt kādu no profesionālām skolām 1 

AVĢ modernizācija, stiprināšana, jauno speciālistu piesaiste. 1 

AVĢ nomainīt direktori Domāt par mūžizglītību 1 

Bērnudārza pieejamība, piebūves iespējas. 1 
Bērnudārzu vietu trūkums pilsētā, jāsaglabā un jāattīsta bērnudārzi pagastos, par tiem 
jāinformē pilsētnieki.Noteikti jāsaglabā mazās skolas. Svarīgi ir nodrošināt bērnudārzu 
pieejamību arī vasarā, jo vecākiem taču jāstrādā. Tā Jaunannā pirmo gadu dārziņš atradāja arī 
jūnijā un jūlijā- apsveicami. Vajadzētu apzināt iespējas atvaļinājumu laikā piedāvāt vietas 
pilsētas vai citu pagastu bērnudārzos. Uzņēmējs nevar nodarbināt mammu, ja viņai 3 mēnešus 
nav bērnudārza - tā tiktu risināta arī darbaspēka trūkuma problēma. 1 

Bibliotēkas būvniecība 1 
Būtu jāveicina pedogogu kvalifikācijas celšana tuvinot mūsdienu metodēm darbam/ 
komunikācijai ar jauniešiem. Jādomā par klašu/ grupiņu platību uz vienu bērnu. Jāaktivizē 
kvalitatīvs/ mūsdienīgs ārpusstundu darbs un vasaras interešu aktivitātes. 1 

Domāt par nomaļu pagastu bērniem un studentiem 1 

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas renovācijas veiksmīga pabeigšana 1 

Ģimnāzijas stiprināšana 1 
Ģimnāzijā - domāt par gados jaunu pedagogu piesaisti. Saglabāt un attīstīt Strautiņu 
pamatskolu - nevienā citā skolā nav skolēniem draudzīgāku pedagogu, kā Strautiņos. Saprātīgi 
izvērtēt lauku skolu pastāvēšanu. 1 

Ģimnāziju sakartot no arpuses 1 

ieaudzināt dalībnieku - sarunu partneru viedokļu dialogu šobrīd valdošā "kara" dialoga vietā 
Ieaudzināt cieņu pret savu līdzcilvēku, valsti 1 



Ieguldīt naudu, lai skolām tiek jaunas tehnoloģijas 1 
Izglītibas programma neatbalsta un nemotivē jau no pirmās klases un sasniegumi republikas 
līmenī tiek mazāk atbalstīti kā novadā. Izglītībai novadā naudu samazina būtiski, bet 
neracionaliem projektiem naudu pārtērē 1 

Izglītība bērniem un jauniešiem būs tikai tad atbilstoša pedagogu algām, ja pedagogi strādās kā 
visi cilvēki katru dienu vismaz 8 stundas no 8-17.00. 1 

Izglītības pārvaldē nepieciešams speciālists kas konsultētu iestādes ar dokumentācijas pilnveidi 
un apriti. 1 
Izglītībā ieviest vairāk moderno tehnoloģiju, modernizēt EG Valsts ģimnāzijas mācību telpas. 
Atvērt 7. -9. klašu mācību ēku (cik ilgi vēl renovēs?). Rindas pilsētas PII jāsamazina. PII būtu 
jāsāk strādāt no plkst. 7.00n nevis 7.30, jo daudziem vecākiem ir darbā jābūt jau pirms 8.00, ja 
jāmēro vēl tālaks ceļš no PII līdz darba vietai, tad darba sākums nokavēts. 1 
Izglītībā nepieciešams sakārtot (pilnībā reorganizēt) jau pašu Izglītības pārvaldi. Uz doto brīdi 
šķiet, ka nav neviena tiešām kompetenta darbinieka, katrs tikai "dreb" par savu vietu. Nav 
iniciatīvas, atbalsta izglītības iestādēm svarīgos jautājumos. Ir tādi kā puzles gabaliņi, kuri katrs 
kaut ko atsevišķi dara, bet izglītības iestāžu jautājumi paliek neatbildēti vai vispārināti, bez 
konkrētām atbildēm.Nākas vien domāt, rast atbildes pašiem un minēt vai tas ko dara ir pareizi.. 
Nav sakārtotas vienotas sistēmas, kaut vai par to kādai dokumentācijai obligāti katrā mācību 
iestādē jābūt utml.. Kamēr Izglītības pārvaldē nebūs kompetenta darbinieka pie kura vērsties, 
grūti būs strādāt izglītības iestādēm. Ir vērts doties pieredzē kaut vai uz Gulbenes novada 
Izglītības pārvaldi paskatīties kā tur darbiniekiem sadalīti pienākumi, atbildība, kādas amata 
vietas utt..Izglītības iestādēm nepieciešams atvēlēt vairāk līdzekļus. Jādod iespēja strādāt gados 
jaunākiem pedagogiem. 1 

Izglītojoši pasākumi, programmas 1 

Izpētīt vajadzību pēc koledžas līmeņa studiju programmām, atbilstoši izmaiņām darba tirgū 1 
Izveidot gājēju celiņu uz lielā ceļa Maliena - Liepna pagasta centra robežās, lai bērniem droša 
pārvietošanās. Apgaismojums Malienas pagasta centrā, izgaismot ceļu uz Malienas PII iestādi 
"Mazputniņš". 1 

Jaunlaicenes novadā vairs nav nevienas izglītības iestādes. Es savus bērnus vedu uz Api, jo tur 
šķiet labāks pii un skola. 1 

Jaunus dārziņus 1 
Jācenās, lai jaunā paudze izaugtu ar morāli ētiskām vērtībām. Jo ja cilvēs ir izaudzis morāli 
degradēts, tad (gan izglītots, gan neizglītots) viņš nesīs tikai postu un ciešanas. Jārod iespējas 
motivēt jauniešus pievērsties zinātnei. Jo ar zinātnes palīdzību var uzlabot esošo un radīt vēl 
neesošo. 1 

Jādomā ka piesaistīt jaunus pedagogus ar lauku dkolas 1 

Jāoptimizē skolu tīkls, lai nodrošinātu pēc iespējams labāku izglītību bērniem. 1 
Jāpabeidz ir skolas remonts, pa šo laiku jau varēja jaunu skolu uzcelt tas nav nopietni. Jāatver 
acis un jāskatās uz reālo situāciju atbilstoši iedzīvotāju skaitam. Dzimstības rādītāji ir zināmi var 
labi prognozēt skolēnu skaitu uz priekšu un arī atbilstoši tam jārada labākā infrastruktūra. 
Labāk, lai ir tik cik vajag un izcili, nevis daudz par daudz un labi. Jāsaprot vai mēs ejam uz 
attīstību, ka esam pilsēta vai uz to ka lauki. 1 

Jāpārtrauc skolu likvidācija 1 



Jāsaglabā esošais skolu tīkls. 1 

Jāuzlabo 1 

Jāveido mūžizglītības programmas, jo to trūkst. Nepieciešama vēl kādas universitātes filiāle. 1 

Lai nelikvidē lauku skolas 1 

Lai nelikvidē mazās skolas 1 

Lai skolas kļūtu arvien modernākas. kauns, ja pilsētas skolās katrā klasē nav pat ekrāna, 
interaktīvo tāfeļu. 1 

Lielāks finansējums bērnudārziem un skolām, lai neprasa pirkt materiālus bērniem nodarbībām. 1 

Līdz ar lauku skolu slēgšanu domāt par skolotāju palīgiem Alūksnes skolās, par to, kur lauku 
bērni pavadīs laiku pēc stundām līdz autobusam, par internāta piedāvājuma paplašināšanu. 1 

Ļoti aktuāli šķiet ieviest kādas no Montessori mācību metodēm pirmskolas izglītības iestādē 1 

Ļoti vērtīgas ir bērnu vasaras nometnes, tikai tas ir pārāk īsas un reti 1 

Mazināt rindas bernudārziem. 1 

Mazo skolu saglabāšana 1 

Mazo skolu saglabāšana, jo cilvēki aizbrauc no Alūksnes novada arī tādēļ, ka skolas likvidē. 1 

Mūsu pagastā skola ir,lai tikai bērnu būtu vairāk. 1 

Mūžizglītibas kursi arī pagastos nevis tikai Alūksnē 1 

Mūžizglītība jāpiedāvā iedzīvotājiem vairāk iespejas. 1 

Mūžizglītības dažādošana 1 

Nav arodskolas, augstskolas 1 

Nav priekšlikumu attīstībai 1 

Neaizslēgt mazās skolas Un atbalstīt mazos pulciņus. 1 

Neaiztikt lauku skolas, atļaut tām darboties 1 

Nelikvidējiet skolas! 1 

Nelikvidēt lauku skolas. Tā ir lauku likvidācija, kur nav skolas mazajiem bērniem. uzlabot vidi 
skolās. 1 



Nelikvidēt pagasta skolas 1 

Nelikvidēt skolas pagastos 1 

Nenolikvidēt palikušās skolas 1 

Neslāgt skolas 1 

Neslēgt lauku skolas 1 

Nevaru spriest nav aktuāli. 1 

Nodrošināt individuālas konsultācijas skolniekiem , kuriem kāds mācību priekšmets sagādā 
grūtības 1 

Nodrošināt lauku skolas ar finansējumu 1 

Nodrošināt skolniekus ar darba praksēm. Ogu lassīšana un nezāļu ravēšana nav prakse bet 
nodarbinatība. 1 

Nodrošināt transportu 1 

Nomainīt AVĢ un vidusskolā direktorus . 1 
Novadā veikt skolu reformu, atstājot 4 lauku skolas un 3 pilsētas. pēc šādas reformas piešķirt 
līdzekļus skolu vides kvalitātes uzlabošanai (remontu veikšana un mācību līdzekļu iegāde). 
Obligāti jāuzlabo skolu apkārtne atbilstoši skolēnu vajadzībām (āra klases, atpūtas un sporta 
laukumi u.c.) 1 

Optimizēt skolu tīklu 1 

Organizēt datoru kursus iedzīvotājiem 1 

Pabeigt remontēt AVĢ 1 

Palikt drusku brīvākiem,ir labi tagad,bet vajag vēl brīvāk.(Tas domāts par skolotāju uzvedību,lai 
drusku izdzīvo līdzi bētniem. Pie mums vēl drusku padomija.) 1 

Palīdzēt jauniešiem, kuriem ir augsti sasniegumi ar stipendijām, radot stimulu turpināt mācīties 
un sasniegt ko augstāku. 1 

pastāvētu ziemeru pamatskola 1 

Pastāvīgi mainīt skolas vadību, lai notiktu izmaņas skolas dzīvē. 1 

Pašlaik ar izglītību esmu apmierināta. 1 

Pededzes pamatskola 1 
Pēc iespējas saglabāt skolas tuvāk skolēnam. Nepieļaut situāciju, kad pašvaldības līdzekļu 
ekonomijas vārdā tiek uzlikti papildus izdevumi skolēnu ģimenēm vai nesamērīgi palielināts 
skolēnu laiks ceļā uz skolu. 1 



Pieejama pamatizglītība visos pagastos. Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu uz vietas novadā. 1 

Piesaistīt jaunus (gados) pedagogus pamatskolā un ģimnāzijā. 1 

Pilnīgi paveikta ģimnāzijas renovācija 1 

Pirmskolas mācību iestādēs vajadzētu profesionālākus audzinātājus 1 
Pirmsskolas iestādēm būtu jāsakārto ārā laukumi, r lai tie būtu netikai rotaļām, bet arī 
sportiskām aktivitātēm noderīgi, ar piemērotu segumu, droši bērniem. Tomēr maksimāli 
censties saglabāt pamatskolas laukos, no īpaši tālās - Liepna, Pededze. 1 

Pirmsskolas iestāžu paplašināšana, samazinot bērnu skaitu grupās. 1 

Prasītos radošāku un praktiskāku pieeju 1 
Privatskolotaju apvieniba, kur bernus macit pec skolas nodarbibam, ja skola attalinati, lai butu 
kur aizvest uz 3h diena. Ja darba devejs nosuta, apmaksat kursus kas specifiski vina prasibam, 
nevis sutit esosos bezdarbniekus uz visiem kursiem pec kartas Valdorfa skolas elementus 
izmantot izglitiba 1 

Rast iespējas nelikvidēt Strautiņu, Ziemeru skolas, bet tās modernizēt. Piesaistīt jaunus 
skolotājus, īpaši matemātikā, bioloģijā, fizikā. 1 
Rast iespēju ieviest novadā kvalitatīvu IT apmācību sākot no bērnu dārza, beidzot ar vidusskolu 
+ LEGO + robotika. Ideālā gadījumā izveidot tehnoloģiju izglītības centru līdzīgi kā Ventspilī. 
Akcents uz kvalitāti!!! 1 

Saglabāt esošās pamatskolas. 1 

Saglabāt esošās skolas un bērnudārzus. 1 

Saglabāt esošās skolas. Neslēgt! 1 

Saglabāt lauku skolas, veicināt to attīstību, nevis spriest par likvidāciju. 1 
Saglabāt Liepnas skolu kā vispārējās izglītības iestādi, jo ceļu infrastruktūrai attīstoties Liepnas 
pagastā , kā vietējas nozīmes novada attīstības centrā, ir paredzama pozitīva iedzīvotāju un 
izglītojamo skaita pieauguma tendence. Izvērtējama Liepnas skolas vadības ieinteresētība 
skolas pastāvēšanā un attīstībā. 1 

Saglabāt sākumskolas laukos 1 

Saglabāt skolas pagastos 1 

Saglabāt skolas un bērnudārzus laukos 1 

Saglabāt vēl izdzīvojušās skolas 1 

Saglabāt visas skolas Alūksnes novadā, piesaistot jaunos skolotājus darbam ar bērniem. 
Skolotājus, kuri patiesām mīl savu profesiju un bērnus, nevis strādā, naudas dēļ!!! 1 

Saglabāt Ziemera pamatskolu. 1 



Saglabāt Ziemeru pamatskolu. 1 

Sakārtot beidzot ģimnāzijas ēkas,darbu,personālu un vadību. 1 

Skola seko bērnam, nevis bērns seko skolai 1 

Skolas tuvāk mājām 1 

Skolēniem un skolotājiem ir jānodrošina mūsdienīga darba vieta, lai iesaistītu skolēnus izglītības 
procesā. 1 

Skolu infrastruktūras attīstība. 1 

Skolu saglabāšana pagastos 1 

Skolu vides sakārtošana, pedagogu apmācība jauno metožu integrēšanai mācību procesā 1 

Sporta āra infrastruktūras izveidošana pie skolām, lai varētu nodrošināt izglītības standartam 
atbilstošas prasības. 1 

Sporta centru jauniešiem. 1 

Sporta skolai jāiet tehnisko sporta veidu virzienā, jāmeklē līdzekļi, jādibina kontakti - 
motospors, ūdens motosports, airēšanas disciplīnas. 1 

Stiprināt mācību procesa materiālo bāzi atbilstoši šodienas prasībām. Mērķtiecīga sadarbība ne 
tikai ar pašvaldības izglītības iestādēm. 1 

Strādāt, lai ģimnāzija veidotos par augsta pieprasījuma izglītības iestādi. 1 

Šis jautājums nebūs aktuāls, ja demogrāfiskā situācija attīstīsies tādā virzienā kā pašlaik 1 

Tikai nelikvidēt mazās skolas laukos 1 
Turpinājums no Tūrisma sadaļas: Arī stirnu bukā kas bija Alūksnē bija skaidri redzams, ka 
pašvaldība NESTRĀDĀ kopā ar privātajiem, lai maksimāli “paņemtu naudu” no iebraucējiem, 
kuriem visiem gribējās ĒST! Lūdzu sāciet pēc loģikas viens ar otru sadarboties, savādāk 
izskatāmies tiešām pēc malēniešiem, šī vārda sliktākajā interpretācijā. Par izglītīb: Nav pienācīgs 
mūžizglītības piedāvājums – ir ES struktūrfondu projekts SAM 8.4.1. – tā iespējas un finanšu 
piesaiste pilsētai un īpaši lauku teritorijās minimālas vai praktiski nenotiek. 1 

Uzlabot skolu infrastruktūru - īpaši ģimnāzijā. 1 
Vairāk (domāts vairāk kā pirms pandēmijas) izbraukuma sacensību sporta skolas audzēkņiem 
regulāra vingrošana kā izglītības procesa sastāvdaļa peldētapmācība bērniem vairāk nometņu 
piedāvājuma vasarā gan pilsētā, gan pagastos. 1 

Vairāk atbalstīt mazturīgas un daudz bērnu ģimenes ar piederumiem mācībām. 1 

Vairāk domāt par bērnudārziem Alūksnē. Lai bērns var dārziņā tikt agrāk kā 2,5os gados. Ar to 
pašu mamma var iet uz darbu, būs mazāk bezdarbnieku. 1 
Vairāk iekļaut kompetenču izglītību. Veicināt bērnu un jauniešu finanšu pratību, uzņēmējspējas. 
Iesaistīties projektos. Veicināt izglītojošu ekskursiju pieejamību visiem bērniem (varbūt 
iespējams finansēt no pašvaldības, lai arī bērni, kuru ģimenes nevar atļauties, var doties 
ekskursijās). 1 



Vairāk jācenšas palīdzēt lauku skolām 1 
Vairāk organizētas aktivitātes pusaudžiem un jauniešiem - sports, mūzika, veselība. Daudz 
pēdējo klašu jaunieši klīst apkārt bezdarbībā, vajadzētu viņus iesaistīt pasākumos. Mentālas 
veselības uzlabošana bērniem un jauniešiem pēc Covida mājsēdes, 1 

Varbūt varētu apsvērt iespēju atvērt vēl kādas augstskolas filiāli. 1 

Varētu par to aptaujāt arī skolēnus. Ir jābūt vecāku sapulcēm biežāk, informētībai par sekmēm 
skolā 1 
Vecās paaudzes skolotājām (arī direktorēm un vietniecēm) laiks atbrīvot vietas jaunajām. 
Bērniem un jauniešiem patīk skolotājas, kuras strādā, interesējas un apgūst jaunas tehnoloģijas, 
zināšanas utt.. 1 
Vecos skolotājus no dārziņiem atbrīvot un ņemt jaunos, jo kur, lai jaunie skolotāji ņem pieredzi, 
ja pat uz praksi negrib ņemt. Un, ja arī parādās kāda darba vieta PII, tad tur jau ir pēc "blata" 
sistēmas  1 

Vecumā jaunu skolotāju piesaiste ģimnāzijai, jo esošā personāla vidējais vecums ir diezgan 
augsts. Attiecīgi, tuvāko gadu laikā tā var būt diezgan liela problēma. 1 

Veicināt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku remontdarbus 1 

Veikt saprātīgu skolu tīkla sakārtošanu, pagastos atstājot iespēju tuvāk mājām mācīties jaunākā 
skolas vecuma bērniem 1 

vidusskolas remonti 1 
Vienota izglītības iestādes izveide pilsētā ( pilsētas skolu apvienošana) - lai sniegtu skolēniem 
kvalitatīvu izglītību un saimnieciski rīkotos ar pašvaldībai piešķirto izglītības jomas finasējumu. 
Jauno speciālistu - skolotāju piesaiste mācību iestādēm (visās novada izglītības iestādēs 
vērojama tendence - skolotāju kolektīvu pakāpeniska novecošana). Finasējuma pieejamība 
skolās uzņēmējdarbības pamatu apguves sekmēšanai, aktivitāšu apmeklējumam ārpus skolas 
vides - mācību ekursijas, tikšanās ar.... 1 

Vismaz vidējo tepat Liepnā vismaz. 1 
Vispārējā izglītībā galvenajam vadmotīvam jābūt ikviena skolēna atvēršanai - tā, lai katrs izaug 
un sasniedz savu spēju griestus konkrētajā izglītības posmā, tāpēc prioritāri jāgādā par 
pedagogu kvalitāti, ne telpām. Piemērs - Cēsu Jaunā skola. Jāpieliek milzīgas pūles mobinga 
apkarošanai skolās. Alūksnē ir jāattīsta arī mūžizglītība, piemēram, svešvalodu apguve, veselīgs 
uzturs u.c. Jāattīsta sadarbība ar Smiltenes tehnikumu pārkvalifikācijas iespējās Alsviķos un pie 
darba devējiem. 1 

Viss apmierina 1 

Zem katras kritikas. 1 
Ziemera pamatskola joprojām ir nozīmīga Alūksnes novadā. Tā joprojām attīsta sporta 
novirzienu, kas uzlabo iedzīvotāju, sevišķi jauniešu sporta aktivitātes. Tā viņi saturīgi pavada 
savu brīvo laiku. 1 

Priekšlikumi sociālo pakalpojumu un palīdzības jomā  

- 3 

nav 3 



Laba 2 

Neizmantoju 2 

Sociālās palīdzības saņēmējus iesaistīt sabiedriskos darbos 2 

, - 1 

Alūksnes pansionāts ir kauna traips Alūksnei. Izveidot modernu, ērtu, funkcionālu pansionātu. 1 

Apmeklēt vientuļos un vecos cilvēkus viņu dzīvesvietās un saprotami skaidrot viņiem 
pienākošos sociālos pakalpojumus 1 

Apsekot vairāk iedzīvotājus, kuriem tas nepieciešams. 1 

Ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegājiem pakalpojumiem esmu apmierināta. 1 

Atbalsts saciālajām grupām 1 

Atrast piemērotu darbu 1 

atsevišķos pagastos ikdienā nav pieejami sociālā darbinieka pakalpojumi, vai atbalsts 
vientuļiem senioriem. 1 

Attīstīt pakalpojumus - aprūpe mājās. Katrā pagastā, lai ir pieejams sociālais darbinieks, vēlams 
tāds, kurš ir pagastā dzīvojošs. 1 

Bezpajumtniekiem piedāvāt pastrādāt,kaut vai par vēdera tiesu. 1 

Būt cilvēcīgiem, lai nav jādzird - nevaru palīdzēt. 1 

Černobiļas seku likvidētājiem jāuzlabo pakalpojumu pieejamiba 1 

Daļēji apmierina.Jo neinformē ar visām priekšrocībām.Ko var izmantot daudzbērnu vai trūcīgā 
ģimene. 1 

Daudziem iedzīvotājiem nav informācijas par pakalpojumiem un palīdzību 1 

Domāt par pilsētas autobusu cenu samazināšanu pensionāriem 1 

Domāt par to, kā palīdzēt daudzbērnu ģimenēm 1 

Domāt par to, lai sociālo palīdzību saņemtu visi, kam tā nepieciešama 1 

Gribētos vairāk informācijas. 1 

Grupu mājas - dzīvokļi cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, vairāk attīstīt dienas centru darbību. 1 

Iesākto turpināt. 1 



Iespēja izmazgāt veļu, ja, piemēram, salūzusi veļas mašīna, laukos trūkst ūdens vasarā. 1 

Ieteikumu nav 1 

Ir jau labi 1 

Izremontēt Alūksnes pansionātu. Vismaz mēģināt šos cilvēkus integrēt sabiedrībā, citādi viņi tur 
vieni paši dzīvo diezgan neatbilstošā mītnē. 1 

Izskatīt sociālā dienesta darbu, cik godprātīgi, zinoši, uzticami sabiedrībai cilvēki tur strādā 1 

Izveidot grupu dzīvokļu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem 1 

Izveidot novadā vēl vienu pansionātu un radīt cilvēcīgus apstākļus pilsētas pansionāta 
iedzīvotājiem. 1 

Ja nav darba vietu, palielinās to cilvēku skaits, kas izmanto sociālos pakalpojumus un palīdzību. 
No kā lai dzīvo? 1 

Jauniešiem, kuri vēlas atgriezties uz dzīvi Alūksnē, piedāvāt iespējas vai atbalstu mājvietas īrei, 
iegādei. Jo īpaši, ja šī persona vēlas uzsākt uzņēmejdarbību Alūksnē. 1 
Jāaudzē sociālo darbinieku kapacitāte (t.sk. atalgojums). Labāk jāaprūpē vecie un vientuļie 
iedzīvotāji, it īpaši laukos. Jāredz un jāpalīdz sociāli nelabvēlīgo ģimeņu situācijās, ar īpašu 
vērību jāskatās uz izglītības ieguvi bērniem šajās ģimenēs. Jāpanāk, lai Alūksnes novada bērni 
neatrastos bērnunamos. 1 
Jāpiestrādā lai šos pakalpojumus un palīdzību izmantot tiešām tiecilvēki, kuriem dzīvē nav 
paveicies. Nevis tādi, kam soc. atbalsts ir dzīves mērķis. Jācenšas izsaust ļaunprātīgu šo pabalstu 
izmantošanu. 1 

Katrā pagastā pa sociālajam darbiniekam 1 
Katrā pagastā savu sociālo darbinieku un bāriņtiesas darbinieku, lai var sekot un sniegt reālu 
palīdzību riska grupās esošajiem pagastu iedzīvotājiem. Lai vairāk varētu sekot līdzi 
nelabvēlīgajām ģimenēm ar maziem bērniem. 1 

Komunikācijas uzlabošana, 1 

Lai vairāk palīdzētu cilvēkiem 1 

Laukos diezgan slikta informācija par sociālajiem pakalpojumiem. 1 

lielāku darbu ar pabalstu saņēmējiem, lai būtu atdeve no viņiem darbu veikšanā, ne tikai 
pabalsta saņemšanai un neko nedarīšanai 1 

Lielāku kontroles mehānismu sociālo pabalstu piešķiršanā. 1 

Ļoti nepieciešams paleatīvās aprūpes pakalpojums. 1 

Mazāk birokrātijas. vairāk darbu ar cilvēkiem 1 

Mazāk pabalstu, vairāk darbavietu. 1 

Mazāk pabalstus maksāt, bet motivēt cilvēku pašam darboties un uzturēt sevi 1 



Mazāk papīra darbu, vairāk reālu palīdzību. Daudzi nelūdz palīdzību, jo jāiet cauri visai 
birokrātijai. 1 

Mācēt iekļaut un rast risinājumus visām sabiedrības grupām. 1 

Nav aktuāli 1 

Nav bijusi nepieciešamība. 1 

Nav informācijas. 1 

Nav priekšlikumu attīstībai 1 

Nav viedokļa. 1 

Nav vietas, kur varetu ziedot lietoto apģērbu un mantas. Jāveido nodošanas punkts/i. 1 

Neatbalstīt visus pēc kārtas. Lai iet strādāt un nopelna paši kaut ko nevis visu iedod sociālie!! 1 

Necaru atbildēt. 1 

Neesmu par šo jomu interesējusies, turpināt iesākto, īstenot grupu māju projektu. 1 
Neizmantoju šādus pakalpojumus, bet atbalstu ēkas būvniecību Kārklu ielā. Torņa ielas rudā 
kundze un viņas atbalstītāji šķiet nepieļauj domu, ka paši vai viņu radinieki var nokļūt situācijā, 
kad vajadzēs šādu palīdzību un atbalstu. Nožēlojami cilvēki. 1 

Nepieciešama lielāka izpratne par to, kas notiek sabiedrībā un tās sociālajos slāņos 1 

Nodrošināt ar transportu 1 
Noteikt par izvērtējamu bezdarbnieku un GMI pabalstu saņēmēju atbilstību kritērijiem. 
Neatbalstīt tos, kas negrib strādāt (profesionālos simtlatniekus), ja NVA ir reģistrētas vakances 
vismaz minimālās algas saņemšanai 20km rādiusā ap personas dzīvesvietu. Atbalstīt 
daudzbērnu ģimenes un ģimenes ar bērniem līdz vidusskolas vecumam, ja tās ir izvēlējušās 
dzīvesvietu lauku apvidū vismaz 10km no novada centrālās pilsētas administratīvās robežas. 1 

novērst darbaspējīgu cilvēku dzīvošanu no visāda veida pabalstiem ,kontrolēt to pamatotību 1 

Ok 1 

Pagastos pieejams sociālais darbinieks, katru darba dienu, vairāk pievērst uzmanību 
vientuļajam senioriem. 1 

Palīdzēt tiem, kam tas tiešām nepieciešams, nevis sliņķiem 1 

Palīdzība daudzbērnu ģimenēm 1 

Palīdzība, lai izkļūtu no bezizejas. Daudziem asistentus valsts apmaksātus 1 

Par ko mēs te vispār runājam, ja tiek risinātas problēmas, kur izmazgāt veļu vai, kur ieiet dušā, 
tam ir jābūt atrsinātam ātrāk nekā preses to spēj nodrukāt nevis gadiem problēma. Ar vien 1 



vairāk cilvēki problēmas sāk risnāt ar bez tabu, tas tak ir apsmiekls, nekas nav neviena atbildība 
un kompetence, tā nevar būt, katrai lietai ir savs atbildīgai un, ja kāds netiek galā ar savu darbu 
tad ir jāmaina cilvēki. Katram iedzīvotājam ir jābūt skaidri zināmam kas par ko atbild kur pie kā 
griesties un kā tiks palīdzēts. 
Pašvaldības ieinteresētība un papildus finasējuma nodrošināšana skolām izglītības psihologa/u, 
sociālā pedagoga/u, speciālā pedagoga/u, logopēda/u nepieciešamība izglītības iestādēs, lai 
sniegtu atbalstu skolēniem, skolotājiem un ģimenēm ikdienas mācību procesa nodrošināšanā - 
iekļaujošā izglītība ( speciālistu atbalsta nepieciešams uz vietas skolās. Problēma- speciālsistu 
trūkums, pieejamības nodrošinājums - jaunāko klašu skolēnu nogādāšana pie šiem 
speciālistiem (uz centru), skolās speciālistu pieejamība ierobežota. Vienotas naudas balvas 
atjaunošana pagastu un pilsētas sirmgalviem pusapaļajās un apaļajās dzives jubilejās (sākot no 
70. gadu vecuma). 1 

Pašvaldības saistošie noteikumi, lai invalīdiem būtu līdzfinansējums savas dzīvesvietas 
pielāgošanai līdzīgi kā Jelgavā un Rēzeknē. 1 

Pārdomāt, kam sniegt šos pakalpojumus, jo arī bērniem ir jārūpējas par saviem vecākiem 1 

Peldvieta cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslā un tml.) 1 
Pievērst uzmanību daudzbērnu ģimenēm, kā tas bija senāk. Un ne jau runa iet par 
dzērājgimenēm, bet gan par normālām ģimenēm, lai tas atkal ir gods būt daudzbērnu mātei, 
nevis apkaunojums! Palīdzība vairāk gatavojoties skolai, priekšroka bērnudārzos utt... 1 

Pilnveidot nodrošinājumu personām sociālo aprūpi un/vai sociālo rehabilitāciju, rehabilitācijas 
procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstību. 1 

Pilnveidot pakalpojumu aprūpe mājās 1 

Pirts!!! 1 

Publisko pirti atjaunot un zupas virtuvi, nakts patversmi 1 
Rast iespējas palielināt algas sociālajiem darbiniekiem, un līdz ar to prasīt lielāku atdevi, 
rūpīgāku darbu. Pievērst uzmanību ne tikai ģimenēm ar probēlēmām bērnu audzināšanā, bet 
arī vientuļiem (ne tikai sevi apkopt nespējīgiem) cilvēkiem. Remonts Alūksnes pansionātā! 1 

SAC Alūksne ēkas sakārtošana, modernizēšana 1 

Saglabāt brīvpusdienas skolēniem. 1 

Samazināt sociālo darbinieku skaitu. Likt liekēžiem (bomžiem, sliņķiem, dīkdieņiem) strādāt 
nevis tikai saņemt visus labumus. 1 
Samazinoties iedzīvotāju skaitam, sociālās problēmas pieaug. Šajā nozarē jūtami trūkst 
kvalitatīvu speciālistu. Ļoti jādomā par jauniem un mūsdienīgiem risinājumiem, kas atvieglo 
soc.darbinieku ikdienas darbu un klientu sadzīvi. Jādomā par mobilu pakalpojumu attīstību 
sadarbībā ar sabiedriskiem partneriem un uzņēmējiem. 1 

Simtlatnieki, lai vairāk strādā ... par ilgstošu slinkošanu pabalsti nav jāmaksā 1 

Sniegt vairāk informācijas cilvēkiem, kur un kādos gadījumos var vērsties pēc palīdzības 1 

soc. centra izbūve,pansionāts Pīlādži 1 

Sociālais darbinieks būtu vēlams viesis senioru dzīvesvietās 1 



Sociālajam darbiniekam būt kā atbalsta personai, lai uzlabotos viņa klienta ikdiena. nevis tikai 
papīru formalitātes. Viņiem seminārus arī uz vietas pagastos. 1 

sociālajam darbiniekam jābūt katrā pagastā, vairāk atbalstīt vientuļos seniorus. 1 

Sociālajiem darbiniekiem apmeklēt seniorus dzīvesvietās 1 

Sociālajiem darbiniekiem vajadzētu nodrošināt lielāku atbalstu(papildus atvaļinājuma dienas, 
palielinātas algas) jo emocionāli smags darbs. 1 

Sociālā palīdzība pienāktos arī strādājošajiem, kas nebūt nav pārtikuši. Būtu jābeidz balstīt 
degradējušās personas, kurām pienākas viss par brīvu, bet strādāt vēlmes nav. 1 

Sociālie darbinieki lai atskaitās iedzīvotāju sanāksmēs par paveikto, jo algas ir paceltas viņiem 1 

sociālie pakalpojumi apmierina, cerams, pietiks līdzekļu visu turpināt 1 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā liels mīnuss (nepieļaujams) ir atsevišķu vadošo 
darbinieku rīcība, kad tiek nopludināta informācija trešajām personām par sociālo 
pakalpojumu, sociālās palīdzības saņēmēju un (vai) viņu ģimenes locekļu veselības problēmām, 
finansiālo stāvokli (t.i. bāriņtiesa un sociālo lietu pārvalde). Tiek izteikti savi viedokļi par to. 
Acīmredzot šīm personām ir ļauts ignorēt datu neizpaušanu utt.. Skumji...Jāizvērtē darbinieku 
atbildība. Prieks par tiem darbiniekiem kuri no sirds dara savu darbu, ir atsaucīgi, pretimnākoši, 
saprotoši. 1 

Sociālo palīdzību cilvēkiem, kuri nav maznodrošināti 1 

Šis segments ir tā uzblīdis, ka tālāk vairs nav kur. Jāreorganizē un jāsamazina gan štati, gan 
palīdzība dīkdieņiem! 1 

Šo vajag uzlabot 100% 1 

Šobrīd viss apmierina. 1 

Tiek sniegta vajadzības gadījumos. 1 

Uzlabot apstākļus Alūksnes pansionātā 1 

Uzlabot klientiem, dzīves apstākļus Alūksnes pansionāta. 1 

Uzmanīt, lai nenodzer pabalstus. Tādiem pabalstus nevajag dot ilgstoši. 1 

Vairak informacijads par piejamiem pakalpojumiem jaunajà ekà.arì majas lapà 1 
Vairāk atspoguļot iespējas, ko iedzīvotāji var izmantot, lai atvieglotu savu ikdienu, rūpēties par 
vecajiem senioriem pagastā, apciemot viņu dzīvesvietās , uzklausīt vajadzības un sniegt reālu 
palīdzību 1 

Vairāk palīdzēt ģimenēm ar bērniem 1 

Vairāk strādāt pie tā, ka viņiem māca dzīves prasmes, jo daudziem nekas neuzlabojas, jo nav 
prasmju. tās pat jaunās māmiņas no nelabvēlīgām ģimenēm netiek apmācītas... 1 

Veco cilvēku atbalstīšana,lai,piemēram,ziemā nebūtu pašiem jācīnās ar aizputeņotiem ceļiem 1 



Veltīt uzmanību vairāk veciem cilvēkiem laukos. Pa pagastiem apsekot VISUS vecos cilvēkus, kā 
viņi dzīvo, kādos apstākļos un vai nav nepieciešama palīdzība arī tiem, kuriem it kā ir gan bērni, 
gan mazbērni. Mums blakus vēl dzīvo tā paaudze, kura pieradusi būt pacietīga visu mūžu smagi 
strādājot, kuri iztiks ar mazumiņu, cietīs veselības problēmas un nepieprasīs ērtības. Dažreiz arī 
bērni un mazbērni viņus aizmirst. Vienkārši palīdzēt viņiem no pašvaldības sociālo iestāžu 
puses, vispirms nemeklējot un velti nekauninot bērnus un piederīgos, ja viņi vēl līdz šim nav 
pamanījuši savu veco tuvinieku vajadzības. 1 

Vides pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslos 1 

Vienkāršot mājokļa pabalsus 1 

Vientuļo senioru apzināšana un monitorings 1 

vjadzīga 1 

Ziemera pagastā sociālos pakalpojumus regulāri sniedz sociālā darbiniece. 1 

Priekšlikumi veselības jomā  

Nepieļaut slimnīcas likvidāciju 5 

- 4 

Nav 3 

Saglabāt slimnīcu 2 

Aktuāli būtu feldšerpunkts 1 

Alūksnes novadā pietrūkst ārstu. Garas rindas. 1 

Alūksnes slimnīcas pakalpojumu paplašināšana, arī sociālās rehabilitācijas virzienā. 1 

Alūksnes slimnīcas saglabāšana un modernizācija, jauno speciālistu piesaiste. 1 

Alūksnē trūkst speciālistu, vairāki ārsti ir pensijas vecumā. Nodrošināt, lai ārsti ir pieejami kaut 
dažas reizes mēnesī šeit uz vietas, lai nav jābrauc uz citām pilsētām. 1 

Apmierina pagaidām 1 

Apmierina, lai gan šobrīd vecākiem cilvēkiem ir problēma tikt uz Zeltiņiem pie ģim. ārsta. 1 

Aptiekas punktu 1 

Aptiekas trūkums lauku teritorijās 1 

Aptieku pie poliklīnikas. 1 



arī turpmāk domāt par jaunu speciālistu piesaisti Alūksnē. Acu ārsts ,ausu ārsts... Labi, kur ir 
feldšeri. 1 

Attīstīt jaunus pakalpojumus. Piemēram, asinsvadu ārsts 1 

Attīstīt rehabilitācijas pakalpojumu un LOR ārstu 1 

Atvērt veselības centru un SPA 1 

auto stāvvieta pie slimnīcas ir par mazu 1 

Bērniem pieejami zobu ārsti bezmaksas. Iespēja apmeklēt ārstniecības speciālistus arī 
pieaugušajiem, lai nav jāpiesakās mēnesi un vairāk iepriekš. 1 

Būtu jārisina speciālistu pieejamības trūkums. 1 

Būtu nepieciešams savs novada ausu ārsts. 1 

būtu vēlama ambulance 1 

Censties saglabāt patreizējā līmenī. 1 
Cilvēks kam kaklā iesprūdusi zivs asaka ir jāved uz Rīgu, kāda vēl aprūpe. NMP brigāde var 
izdarīt vairāk nekā vietājā slimnīca. Acu ārstam pašam vajag acu ārstu. Daudzi speciālisti ir 
pensijas vecuma. Cilvēki, kas paši nevar nekur citur aizbraukt un kam nav nekādu 
apdrošināšanu ir neapskaužamā situācijā. 1 

Daudz speciālistu nav, piemēram, bērnu neirologa un vēl citu 1 
Daudz vēl trūkumu. Nepieciešami jauni ģimenes ārsti, no dažiem esošajiem daudziem jau gribas 
aizbēgt. Citās pilsētās tiek piedāvāts darboties ārstiem speciālistiem no galvaspilsētas, kādēļ 
šeit ir tikai dermatologs, apšaubāmas "kvalitātes" neirologs? Un poliklīnikas reģistratūras 
dāmas ir nelaipnākās un niknākās dāmas pilsētā. 1 

Feldšeru punktu 1 

Gribētos ārstu speciālistu pieejamību novadā, nevis jābrauc uz Valmieru vai Rīgu un 
neapmierina garās rindas 1 

Ģimenes ārsta palīgu lai būtu iespēja apmeklēt savā pagastā, divas reizes nedēļā. 1 

Ģimenes ārstu 1x 2 nedēļās Aptiekas punktu 1 

Ieteikumu nav 1 

It kā viss ir 1 

Izturēt un nosargāt Alūksnes slimnīcu. 1 

Izveidot veselības dienas, kad iedzīvotāji var bez maksas veikt elementāras veselības pārbaudes 1 

Jauna acu ārsta,neirologa piesaiste Alūksnē. 1 



Jauno speciālistu piesaiste, turpinot maksāt pašvaldības stipendijas 1 

Jauno speciālistu piesaistē Alūksnes novadā. 1 

Jauno speciālistu piesaistīšana Alùksnes pilsētai un novadam 1 

Jaunu ārstu- speciālistu piesaiste 1 

Jaunu speciālistu nodrošināšana 1 

Jaunu speciālistu piesaiste, saglabāt slimnīcu 24/7. 1 

Jaunus dakterus 1 

Jaunus speciālistus - acu ārsts, LOR, ginekologs 1 

Jaunus speciālistus - acu ārstu 1 

Jaunus speciālistus. 1 

Jānosargā slimnīca kā 7/24/365 1 

Jānotur traumpunkts Alūksnē. Jāturpina piesaistīt jaunos mediķus. Jābūt pieejamām speciālistu 
("viesspeciālistu") konsultācijām Alūksnes slimnīcā/poliklīnikā, pašvaldībai tas jāatbalsta. 1 

Jāpiesaista atsevišķi speciālisti darbam Alūksnē acu ārsts. 1 

Jāturpina jaunu ģimenes ārstu un citu speciālistu piesaiste. 1 

Jāuzlabo 1 

Katrā pagastā feldšeri vai ārstu uz slodzi 1 

Katrā pagastā jābūt iespējai saņemt medicīnas pakalpojumus, kurus var sniegt ģimenes ārsta 
palīgs. 1 

Katrā pagastā jānodrošina iespēja apmeklēt ģimenes ārstu vismaz reizi nedēļā. 1 

Katrā pagastā savu medicīnas darbinieku 1 

Katrā pagastā uz vietas vismaz divas reizes nedēļā, lai būtu iespēja apmeklēt vismaz feldšeri, ja 
ne ģimenes ārstu. 1 

Kaunu ārstu piesaoste 1 

Kvalitatīva, bet varētu būt vieglāk pieejama 1 

Labi būtu, ja ārsts pieņemtu vismaz 2x nedēļā 1 



Lai būtu pieejami dažādi speciālisti 1 

Lai katrā pagastā būtu medicīnas darbinieki un aptiekas 1 

Lai pie ārstiem nav jāgaida garas rindas 1 

lai sāk strādāt jauni ārsti. 1 

Lai vairāk aprūpētu vecus cilvēkus 1 

Liepnā aptieku 1 

Ļoti neapmierina, vismaz vienreiz nedēļā varēja pieņemt Māriņkalnā, vai nu skolā vai pagastā 
stāv tukšas telpas. Stingri padomājiet! 1 

Ļoti žēl ka tika likvidēta ģimenes ārsta prakse Māriņkalnā. 1 

Malienas pagastā uz vietas nav ģimenes dakteres/feldšeres 1 

Mazināt rindas pie speciālistiem un uz izmeklējumiem 1 

Medicīnas darbinieks divas reizes nedēļā katrā pagastā. 1 

Medicīnas māsa katrā pagastā 1 

Mūsdienīgu veselības pakalpojumu sniegšana uz vietas, savlaicīgi pieejami speciālisti. 1 

Nav aptiekas 1 

Nav jauno ārstu piesaistes programma. 1 

Nav priekšlikuma, jo nezinu iemeslu,- bet rindas pie speciālistu izmeklējumiem ir nenormālas. 1 

Nav priekšlikumu attīstībai 1 

Neapmierina, jo ļoti pavirša attieksme pret slimniekiem 1 

Nepieciešama jaunu speciālistu piesaiste, nodrošinot pilnvērtīgu veselības aprūpi uz vietas, lai 
cilvēkiem nav jāmeklē speciālisti citās Latvijas pilsētās. 1 

Nepieciešami dažādi speciālisti papildus. Arī pie esošajiem speciālistiem ir garas rindas. 1 
Nepieciešami pediatri, un kvalificēti ģimenes ārsti, nevis tādi, kuri citās pilsētās nav cieņā, bet 
mums nav cita pie kā iet. Poliklīnikā sonogrāfija pilnīgi bezjēdzīga. Ja "speciālists" neredz olnīcas 
sievietei, un jautā, kur tās ir, vai arī nespēj ieraudzīt audzēju, tur, kur tas ir, tad ko var secināt. 1 

Nepieciešamo iekārtu nepieejamība Alūksnē, jābrauc uz Valmieru, Rīgu 1 

Nepieciešams palielināt ārstu speciālistu klāstu 1 



Nepieciešams plašāka speciālistu pieejamību - podologs ( rindas šobrīd ir pārāk garas), 
fizioterapeits, neirologs u.c 1 

Nepieļaut slimnīcas likvidēšanu 1 

Nodrošināt darba vietu vēl kādam jaunam ģimenes ārstam, lai esošie nebūtu pārslogoti. 1 
Nodrošināt NMPD pakalpojumu sasniedzamību MK noteikumos noteiktajā laikā arī Liepnas 
pagastā. Piemēram Liepnas pagasta austrumu daļas iedzīvotājiem uz šo pakalpojumu ir jāgaida 
40 + minūtes, bet salīdzinot ar pilsētas iedzīvotājiem, nodokļu atlaižu nav un jau tā visa dzīve ir 
dārgāka. 1 

Nodrošināt regulāru ģimenes ārsta pieņemšanu pagastā, saglabāt feldšerpunktu 1 

Nodrošināt vismaz pirmās nepieciešamības ārstus un speciālistus novadā. 1 

Nodrošināt, lai arī turpmāk slimnīca būtu pilnvērtīga. 1 

Noteikti nomainīt poliklīnikas reģistratūras darbinieci un garderobē poliklīnikā ir briesmīga. 1 

Noteikti saglabāt Alūksnes slimnīcu. 1 

Noturēt esošo un piesaistīt trūkstošos speciālistus. 1 

Novērst rindas lai pieteiktos medicīniskajiem izmeklējumiem. 1 

Obligāti feldšeru punkts. Vienreiz mēnesī varēja pagasts iedzīvotājus aizvest uz Alūksnes 
aptieku. 1 

Pagasta vismaz 1x nedēļā ģimenes ārstu Aptiekas pakalpojums 1-2x nedēļā 1 

Pagastā vispār vairs nav pieejama ģimenes ārsta prakse. 1 

Palielināt ārstu speciālistu pieejamību novadā uz vietas 1 

Pamata veselības aprūpe apmierina, bet katastrofāli trūkst speciālistu dažādās jomās. 1 

Paplašināt Alūksnes slimnīcas profilus, piemēram, dzemdību nodaļa 1 

Pārāk garas rindas pie speciālistiem, jāgaida pat 3 mēneši un vairāk, augstas pakalpojumu 
maksas 1 

Pededzes pagastā nepieciešama aptieka, jo līdz pilsētai jāmēro liels attālums. 1 

Pieaicināt jaunus specialistus 1 

Pieejama tad, kad cilvēkam nepieciešams, nevis 1x nedāļā 1 

Pieejamāki ģimenes ārsti, speciālistu pieejamība, zobārsti bērniem 1 

Piesaistīt dažādu speciālistu ārstu pieņemšanas Alūksnē. Pašlaik rindas ir neadekvāti garas. 1 



Piesaistīt jaunos speciālistus. Zobārstniecība bērniem Alūksnes pilsētā. 1 

Piesaistīt speciālistus, sargāt slimnīcu 1 

Piesaistīt vairāk pieredzējušu speciālistu-dažādās jomās(acu ārsts, zobārsts) Izglītot Alūksnes 
slimnīcas personalu-komunikācijā ar Cilveku. 1 

Piesaistīt vairāk zobārstus un tādu, kur var iegūt diennakts palīdzību 1 

Pietrūkst speciālisti, kuri strādā ar maziem bērniem, piemēram, audiologopēds, labs pediatrs. 1 
Plašāka ārstu speciālistu konsultāciju pieejamība Alūksnē (pie speciālistiem jādodas uz 
Valmieru, Rīgu, Rēzekni, Modonu, u.c. vietām , tas prasa laiku un papildus finansējumu, 
transporta pieejamības nodrošināšanu - ar sabiedrisko transportu uz konsultāciju pie speciālista 
nokļūt ir problemātiski, īpaši gados vecākiem Alūksnes novada iedzīvotājiem. Zobārsta/ 
ortodonta kabinets bērniem un pieaugušajiem. 1 
Privatklinika ar augsta limena pakalpojumiem, lai nav jabrauc uz rigu pie specialistiem, 
numurinu sistema poliklinika un skaidras norades kur jadodas, paslaik kabinetos nevar saprast 
driks ieiet vai nedrikst, ir kads prieks jau vai nav. Tas butu loti noderigi pie katra kabineta 1 

Rast iespēju cilvēkiem pagastos uz vietas saņemt medicīnisko palīdzību pie ārsta palīga kaut 1x 
nedēļā. 1 

Rehabilitācijas centra izveide 1 

Rehabilitācijas centra nepieciešamība ir aktuala 1 

Rehabilitācijas pakalpojumu izveide 1 

Rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana. Alūksnes slimnīcas fizioterapijas kabinets ir kā 70-
to gadu laikā. Aparatūras un arī darbinieka problēma. 1 

Risināt speciālistu piesaisti, kur šobrīd ir lielas rindas (podologs, zobārsti) 1 

Saglabāt Alūksnes slimnīcu, poliklīniku. Piesaistīt jaunus speciālistus. 1 

Saglabāt Alūksnes slimnīcu. Rūpēties, lai uz Alūksni nāktu strādāt kvalificēti speciālisti. 1 

Saglabāt ārsta palīga prakses vietu 1 

Saglabāt feldšerpunktu pagastā 1 

Saglabāt pieejamību medicīnas pakalpojumiem 1 
Saglabāt slimnīcu, piesaistot jaunos ārstus. Slimnīcai iegādāties iekārtas, kas atvieglo darbu 
ārstiem un ļauj veikt modernāk procedūras un operācijas. Piemērām laporoskopu 
traumatologam. 1 

Saglabāt un visādi atbalstīt vismaz tā līmeņa veselības aprūpi, kāda tā ir šobrīd, jo valstiskā 
līmeņa veselības aprūpe ir praktiski nesasniedzama 1 

Saikne starp pacientu un speciālistu 1 



Sāpīgs jautājums visā valstī..... tur nekas nemainīsies....iesaki ko gribi... vērā neņems neviens 1 

Skumīgi, ka veselības aprūpe un pasts tika Māriņkalnā likvidēti. Cilvēki ir neapmierināti. ne 
visiem ir personīgais transports, lai aizbrauktu pie ģimenes ārsta uz pieraksta laiku. 1 
Slēgt slimnīcu, jo reāli nepalīdz cilvēkiem, ja pat aklo zarnu neprot diagnosticēt, sūta uz 
Valmieru ar ginekoloģiskām problēmām, bet pēc tam vēl prasa naudu par gulēšanu slimnīcā... 
par ko? 1 

Slikti, kad tādas nav 1 

Slimnīcas kā diennakts stacionāra saglabāšana 1 

Slimnīcas saglabāšana 1 

slimnīcas statusa saglabāšana 1 

Slimnīcas vadība pārāk aizrāvusies ar deputātes pienākumiem, paliek neizdarīti darbi. 1 

SPA procedūru pieejamība. 1 

Speciālistu pieejamība 1 

Strādāt pie speciālistu piesaistes 1 

Tikai nelikvidēt slimnīcu! 1 

Trūkst informācijas senioru vecuma cilvēkiem par slimību profilaksi un ārstniecības iespējām 
mūsdienās 1 

Turpināt piesaistīt jaunos speciālistus, īpaši ķirurgus! Situācija nav normāla, jo rinda uz ķirurgu 
ir vairāki mēneši! 1 

turpināt piesaistīt jaunus speciālistus 1 

Turpināt piesaistīt jaunus speciālistus, turpiniet to ko jau darat 1 

Tuvākais ārsts ir Marinkalns vai Alūksnē, priecātos ja 1x mēnesi būtu iespēja apmeklēt ārstu 
Ziemera centrā 1 

Uzaicināt jaunos speciālistus strādāt novadā (podologs, zobārsts u.c.) 1 

Uzlabot feldšerpunktu materiālo bāzi. 1 

Ūdens procedūru pieejamība 1 

Vairāk izmeklējumus veikt uz vietas slimnīcā 1 

Vairāk jaunu ģimenes arstu 1 

Vajadzētu padomāt par Jauniem ppakalpojumiem. Piemēram jauns okultists. Jārēķinās ar to ka 
esošā daktere ir pensijas vecumā, tāpat neirologs. 1 



Vajadzētu savu ārsta praksi pagastā 1 

vajadzīga 1 

Vajag aptieku 1 

Vajag deguna ārstu 1 

Vajag feldšerpunktu Mālupē 1 

Vajag Liepnā aptieku 1 

Varētu būt vairāk informācijas par ķirurgu un zobārstu tuvākām darba vietām 1 
Veselības aprūpē priecē atbalsts jaunajiem mediķiem dzīvesvietas nodrošināšanā. Tomēr 
skumji, ka uz mūsu novadu atnāk stādāt mediķi, kuri citās medicīnas iestādēs pirms tam sevi 
nav spējuši pierādīt kā labu mediķi. Mūsu novadā trūkst dažādu speciālistu, var būt ir vērts 
padomāt par to kā pieaicināt dažādu jomu speciālistus no veselības centriem uz maksas 
vizītēm, piem. gastroenterologs, proktologs, ginekologs, ortopēds, kardiologs, alergologs utt.. 1 

Veselības SPA centram jābūt! 1 

Vēl kāds ģimenes ārsts, bērnu masieris. Problemātiski nokļūt pie ārsta tiem cilvēkiem laukos, 
kam nav sava transporta. 1 

Vēlētos lai ārsti būtu pieejami un neatrunātos ar pārslodzi, kā arī ārstu speciālistu pieņemšana 
Alūksnē 1 

Vismaz 1x nedēļā mediķa pakalpojumus lai varētu saņemt uz vietas 1 

Vismaz feldšeru punktu attīstīt Māriņkalnā. 1 

Vismaz ok, ka slimnīca ir. 1 

Zobārstiem netīk lielas cenas lai būtu. 1 

Zobārstniecības pakalpojumu pieejamība 1 

Zobārsts un fizioterapija 1 

Priekšlikumi kultūras un sporta jomās  

- 5 

Katrā pagastā savu tautas nama vadītāju 2 

Nav 2 

Aktivitātes visu cauru gadu 1 



Alūksnes pilsētas bibliotēkas pārbūve vai modernizācija atbilstoši mūsdienu prasībām 1 

Apmierina 1 

Ar kultūru un sportu esmu apmierināta. 1 

Arī rokmuzikas koncertu organizēšana 1 
Arī sporta skola ir problēmas ar treneriem, jauni treneri, un tad jau viss notiks, kultūra ir Ok, bet 
kopumā pasākumus vajadzētu veidot ar augstāku intelekta pakāpi tādejādi izglītojot un veidojot 
sabiedrību kopuma 1 

Atbalstīt mūsu biatlonists Lai strādātu kultūras iestādes un bibliotēkas darbinieki ar atbilstošu 
izglītību jo mūsu novadā tas nav 1 

Atdzīvināt sportu Alūksnes novadā. Aktualizēt tādus sporta veidus kā novuss, galda teniss, 
teniss! Tagad nenotiek nekas. Uzcelt baseinu. 1 

Atgriezt atpakaļ tautas namos vadītājus 1 

Atjaunot Guntas Lielmanes ideju - pasākuma "Enku drenku" ikgadējo organizēšanu Alūksnes 
pilssalā. 1 

Atjaunot vecgada balli 1 

Atļaut rīkot pasākumus administratīvās ēkas laukumā. Kopumā šī joma ir labi sakārtota, pilsētā 
organizētu pasākumu netrūkst. 1 

Atstāt pagastā bibliotēku 1 

Attīstīt "Mežiniekus". Kaut vai 3 mēnešos reizi kādu kultūras pasākumu laukos, tur, kur pašlaik 
nekas nenotiek. Peldbaseinu Alūksnē. 1 

Attīstīt diskomfortu Mežiniekos 1 

Attīstīt sporta laukumus arī laukos Atpūtas vietu uzlabošana laukos 1 
ĀRA BEZMAKSAS TUALETE ALŪKSNES PILSĒTĀ. Kā var gaidīt un uzņemt tūristus un pašu lauku 
ļaudis, ja nav pirmās nepieciešamības pakalpojuma. Kā Balvu un Viļakas pilsēta var to 
nodrošināt? Prieks uz turieni braukt! 1 

Baseina vajadzība. Kaut vai tādu kā Balvos. Pilsētā trūkst skaistu, inovatīvu vides objektu. 1 

Bērnu spēļu laukumi ārpus salas,jo vējajnās dienās ar bērnu vēsīgi 1 

Bibliotēka Alūksnē, kvalitatīvi kultūras pasākumi pagastos 1 

Brīvdabas estrādes ir bet pasākumu nav pagastos 1 

Būs uzlabojumi. Tas priecē. Ziemā mežiniekos ilgāk apgaismojums nepieciešams, kā arī 
slidotavas trūkst. 1 

Cilvēki vēlas brīvi apmeklēt pasākumus - bez maskām, bez ierobežojumiem. Šis Covid 19 laiks ir 
pilnībā sadragājis normālu kultūras dzīvi, apmeklējumus, statistiku. 1 

Dažādāku piedāvājumu 1 



Dažādot kultūras pasākumus. 1 

Divus gadus nekas nav noticis, grūti teikt, ar ko šobrīd būtu jāsāk. Varbūt ar štatu 
samazināšanu. 1 

Gribētos vairāk kultūras pasākumus. 1 

Ieinteresēt iedzīvotājus apmeklēt pasākumus un vairāk reklamēt kultūras pasākumus. 1 

Iespēju robežās atbalstīt tos iedzīvotājus, kas darbojas kultūras un sporta jomās 1 

Ilzenes estrādes atjaunošana, nojumes izveidošana māksliniekiem. 1 

Ir jāiegulda vairāk resursu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja izaugsmē un 
atpazīstamības veidošanā, jāveido sadarbība ar dzirnavu īpašnieku 1 

Ir ok. 1 
Izmaiņas vajadzīgas arī Kultūras un sporta nodaļā.Novads ir pelnījis jaunu,enerģiskāku,ar 
mūsdienīgāku redzējumu un pozitīvāk noskaņotu cilvēks,kurš neorganizē tikai tādus sporta 
pasākumus,kuros pats ir ieinteresēts un nekritizē citu darbu.Ir jāiziet ārpus gadiem nospraustā 
rāmja robežām.Ir tik daudz sporta veidu,aktivitāšu ar ko strādāt,ko organizēt. Kultūrā arī 
jādomā plašāk.Pilsētas svētku programma jau daudzus gadus ir paredzama, katru gadu tiek tikai 
pagrozīts kāds programmas punkts.Pārsvarā pa apli iet vieni un tie paši mūziķi,gan 
koncertos,gan vakara pasākumos.Tautai patīk,bet tautai arī citi mūziķi un grupas patīk.Vērts 
padomāt vai vajag pilsētas svētkus svinēt 3,4 dienas.Pietiktu ar 2, bet kārtīgi pārdomātām 
dienām un vakariem.Lieliski,ka šogad Bānīša svētki bija savādāki, protams,gan jau arī šos kāds 
nokritizēs, jo nepazīst Latvijā zināmus pavārus,bet šie svētki tiešām bija baudāmi gan tiešā,gan 
pārnestā nozīmē.Vienīgi tas tirdziņš... Kaut kas nav tur īsti labi un pareizi. 1 

Izstrādāt vienotu nozares redzējumu novadā, neizslēdzot, bet stiprinot lauku teritorijas. 1 

Izvēlēties Māriņkalna tautas nama vadītāju ar radošu pieeju. Aktīvu sporta vadītāju. 1 

Ja tiks uzbūvēts Alūksnē Sporta centrs, stadions pie Alūksnes Valsts ģimnāzijas un sakārtots 
sporta laukums pie Alūksnes Vidusskolas, problēmas tiks atrisinātas 1 

Jauna bibliotēka 1 

Jauna, moderna, visiem pieejama bibliotēka Alūksnē Attīstīt "Mežiniekus", atbalstīt "tautas" 
sportu 1 

Jaunas bibliotēkas būvniecība 1 

Jaunā sporta halle, peldbaseins, skeitparks, jauna bibliotēka ar modernu konferenču zāli 1 

Jāceļ jauna sporta halle iedzīvotājiem 1 

Jāsaglabā lielie pasākumi, kuru starplaikos var būt mazie, t.sk. pagastos. 1 
Jāveicina esošo pašdarbības kolektīvu darbība, jāattīsta interešu grupu darbošanās kultūras 
namos. Svarīgi ir veicināt sabiedrisko aktivitāti pagastos ikdienā, jo tieši sabiedriski aktīvie 
kultūras un sporta cilvēki ir tie, kas iesaistās sadarbībā ar pašvaldību, domā par savas teritorijas 
attīstību un sakopšanu, iesaistās talkās, pasākumos, projektos. Labs un ļoti plašs ir Alūksnes 1 



kultūras centra piedāvājums, bet tas pamatā ir maksas, ko daudzi nevar atļauties. Tāpēc svarīgi 
ir arī mazie pasākumi un aktivitātes pagastos. 

Jāveido daudzveidīgāks piedāvājums sporta aktivitātēs.Pagastos jānodrošina kultūras darbinieki 
faktiski nevis uz papīra. 1 

Kalncempjos nav ne sporta, ne kultūras pasākumu. Un noteikti nebūs, jo nav iedzīvotāju. 1 

Katram pagastam atgriezt tautas nama vadītāju 1 

Katrā lielākā pagastā ir jābūt ar izglītību sporta joma cilvēkam, kas iesaista aktivitātēs 1 
katrā pagastā sporta speciālistu kaut uz 1 dienu nedēļā, sporta entuziastus, kas organizē tautu 
uz sportošanu. Saglabāt tautas namus pagastos, dzīvo mūziku vairāk. Tautas nams- vieta, kur 
kopienai saliedēties. Bibliotēkās vairāk seminārus. 1 

Kādreiz pagastos bija sporta svētki, tagad? 1 

Kinofilmas 1 
Kultūra - saglabāt kultūras namu un bibliotēku katrā pagastā, attīstīt novadpētniecību - 
vēstures krātuves un muzejus; Sports - palīdzēt jaunajiem sportistiem, attīstīt Mežiniekus, 
uzbūvēt sporta centru 1 

Kultūras centrs 1 
Kultūras pasākumi, kuri notiek Māriņkalna tautas namā, ir apmeklēti. tie tiek veidoti 
iedzīvotājiem interesanti un saistoši. Pagastā darbojas sieviešu koris ,,Elisa'', amatierteātra 
pulciņš. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar Ziemera pamatskolu,lasīšanas veicināšanai tiek 
piedāvātas jaunākās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas. Regulāri tiek iepirktas jaunās 
grāmatas, pasūtīta periodika. 1 

Kultūras pasākumiem atļaut izmantot administratīvās ēkas laukumu 1 

Kultūras pasākumu organizēšana-šobrīd tas ir kristiskā līmenī 1 
Kultūras programmas maz ( arī pirms pandēmijas) – ja ir vieta – Tautas nams, tad tas būtu 
jānoslogo uz 100%. Sporta pasākumi tiek organizēti kā pirms 20 gadiem. Vajadzētu paskatīties, 
kā sporta pasākums organizē Valmiera, ir ko mācīties. Jaunā sporta kompleksa būvniecība – 
pilnīgs marazms – ne vieta jēdzīga, ne tas, ka Valsts budžets iedos tikai 1 miljoni un pašvaldība 
aizņemas n- tos miljonus. Kā tos atdos, pilsētā kurā knapi 6000 iedzīvotāju, no kuriem 40% 
pensionāri??? 1 

Kultūras un izklaides pasākumiem ļoti dārgas cenas 1 

Kultūras un sporta jomā ideju nav. 1 

Kur Sporta centrs? Tā celtniecībā jakonsultējas ar tautu, nevajag pārterēties par liekiem 
izdevumiem, jābūvē funkcionāli, nevis pārāk grezni 1 

Laba 1 

Lai neizmirst kultūra laukos. 1 

Lielāku uzmanību pievērst Mežinieku sporta bāzes darbībai- Latvijā garākās ziemas ir jāizmanto 
aktīvai ziemas sporta pasākumu rīkošanai! 1 



Liepnas hallē rīkot plašāka mēroga sacensības 1 

Liepnā ir multifunkcionāla sporta halle, bet tai nav pielietojuma jauniešiem, nav administratora, 
trenera 1 

Ļoti gribas cerēt, ka Alūksnē būs peldbaseins. 1 
Meklēsim citu sporta darba organizatoru, šis, lai orientējas citur. Vajag jaudu, enerģiju, jaunas 
idejas. Kultūrā darāmā daudz. Apnikušas vienveidīgās pilsētas svētku programmas. Vai citi 
mākslinieki Alūksnē nevēlas uzstāties? 1 

Mežinieku dporta bāzes attīstība 1 
Mežinieku slēpošanas un biatlona bāzes asfalta seguma atjaunošana, kas vietām ir ļoti sliktā 
stāvoklī, kā arī modernas, mūsdienu prasībām atbilstošas šautuves un soda apļa (asfaltēta) 
izveide. 1 
Mēs maksājam 8000 getto basketam, kas vēl paņem 30 EUR no komandas + 2 EUR no katra 
cilvēka un saliek grozus un spēlējam. Ko tad dara kultūras un sporta nodaļa, par šādu 
finansējumu pavisam noteiki var noarganizēt vienas dienas turnīru ar tādu balvu fondu, kas 
piesaistīs ne vienu vien komandu un spēlētajus, tā ka būs ko redzēt. Ārpakalpojumā pirkt sporta 
pakalpojumu tik tālu tas ir nonācis, tas nav pieļajami, kāda vēl attīstība. Viss notiek pēc principa 
kāpēc darīt ja var nedarīt. 1 

Neapmierina valsts politika 1 

Nepieciešama jauna bibliotēka 1 
Nepieciešama novada stratēģija tautas namu darbībai pagastos. Domāju, ka daudzi tautas 
nama vadītāja pienākumus izpildošie darbinieki ( tajos pagastos, kur amati ir apvienoti) īsti 
neizprot, cik liels darba apjoms viņiem būtu jārealizē attiecīgajā nozarē. No sabiedrības prasības 
ir ļoti augstas un stratēģijā būtu jānosaka robežas, cik jāizdara un ko tad drīkst nedarīt. Pilnas 
slodzes tautas namu vadītāji ir uzņēmušies sava pagasta pensionāru organizēšanu un vadīšanu. 
Tas, protams, ir apsveicami, bet citu pagastu pensionāri arī tāpat grib, tomēr nepilnu slodzi 
izpildošie to nevar paspēt. Sabiedrībā rodas rīvēšanās, nesaprašana, apvainošanās u.t.t. 1 

Nepieciešama sporta zāle - turpināt šo risināt. 1 

Nepieciešams izveidot 3x3basketbola lukumus kas atbilstu FIBA nolikumam. 1 

Neskatoties uz pandēmiju vēlētos pagastā pasākumus kultūras namā 1 

Nomainīt sporta darba organizatoru 1 

Nometnes, Saieti, Salidojumi, Sacensības 1 

Novadā ir daudz radoši cilvēki, kuri nodrošina un nodrošinās kvalitatīvu kultūras un sporta dzīvi. 1 

Pabeigt sporta centra projektu. 1 

Pabeigt sporta centru, lai bērnu sporta stundas notiktu tur 1 

Padomāt arī par nevakcinētajiem... 1 



Padomāt par nometnēm bērniem vasara 6-7 gadi un pulciņiem. 1 

Pagastā rīkot kultūras pasākumus uz vietas, jo ne visi var aizbraukt uz Alūksni 1 

Pagastos nav pasākumu priekš vidējās paaudzes 1 
Pagastos nodrošināt bezmaksas iespēju apmeklēt sporta aktivitātes, atbalstīt iedzīvotāju 
iniciātīvas dažādu sporta veidu aktivitāšu īstenošanai, neatkarīgi no apmekletāju skaita( piem. 
vingrošana) 1 

Pārcelt volejbola laukumus no Aljas teritorijas uz stadionu, tādējādi paplašinot atpūtas vietu 
bērniem, jauniešiem paredzētām izklaidēm. 1 

Pededzes tautas nams 1 
Pēc jauna sporta centra uzcelšanas ir jāpadomā par sporta skolotāju piesaisti, lai bērniem un 
jauniešiem ir dažādu sporta aktivitāšu piedāvājums (mākslinieciskā vingrošana, skvošs, 
mūsdienu dejas, sarīkojuma dejas u.c.) 1 

Pieejams Sporta centrs arī pagastu izglītības iestādēm, iedzīvotājiem. 1 

Pietrūkst kopā būšanas (aktīvās atpūtas diena) 1 
Pievērsties arhitektūras kultūra pieminekļu sakopšanai - ne tikai pašvaldības īpašumā 
esošajiem. Pašvaldības vēlme bija "apzīmogot" gandrīz vai katru ēku ar "vietējās nozīmes 
kultūras piemineklis", bet rūpēties par tiem pieprasa no Īpašnieka. Kādēļ īpašniekam uzlikts 
tāds sods? 1 

Pilsētas bibliotēkas celtniecība vai kādas esošās ēkas pielāgošana, lai visiem apmeklētājiem 
pieejama 1 

Prieks par uzsākto sporta kompleksa celtniecību 1 

Protams sporta centrs. Jauniešiem un netikai patīk aktīvās takas kokus (kā Meža kaķa), kāpēc 
gan tuvu pilsētai nerādīt ko tādu? 1 

Protams, sporta centra būvniecība! 1 

Radošākus pasākumus, nevis tikai kaut kāds muzikants (ballē / koncertā) un viss. Kultūras 
vadītāja papildus neko negatavo. 1 
Renovēti un labiekārtoti sporta laukumi - stadioni pie pilsētas izglītības iestādēm !!! Kur un 
kādos apstākļos notiek sporta stundas? Bērnu traumatisms sporta stundās - āra nodarbībās. 
Skolu autobuss pilsētas skolām, lai bērnus varētu nogādāt Pilssalas stadionā - sakārtota un 
labiekārtota infrastruktūra, rīta cēlinā stāv neizmantota - skolēni būtu priecīgi par stundām 
stadionā. 1 

rīkot pagastā kultūras pasākumus uz vietas 1 

Rīkot vairāk pagastos koncertus, teātrus 1 

rīkot vairāk pasākumus pagastā uz vietas 1 

Rudens/ziemas vakaros sporta nodarbības 1 



Saglabāt bibliotēkas kā kultūras centrus ar dažādām funkcijām... Sporta speciālistiem būtu jābūt 
kaut 1 reizi nedēļā pagastos, jo nav kas aizrauj jaunos. nu nevar nesportisks cilvēks aicināt 
sportot... 1 
Saglabāt kultūras namus un tajos darbiniekus, jo viņi zina, kas nepieciešams vietējiem 
iedzīvotājiem kultūras jomā. Kultūras namu vadītājiem dot iespēju iesaistīties novada 
pasākumu plānošanā. Turpināt veselību veicinošo projektu - vingrošana. 1 

saglabāt kultūru katrā pagastā. jāiepērk sporta inventārs. 1 

Saglabāt tautas namus arī laukos. Esmu pašdarbniece tāpēc ir svarīgi. Lai pastāv bibliotēkas, 
izmantoju kopēšanas pakalpojumus. 1 

Sekmīgi pabeigt sporta centra izbūvi. 1 

Sporta centra būvniecības pabeigšana 1 

Sporta centra celtniecība. Kvalificētu treneru piesaiste sporta skolai. 1 

Sporta dzīves atbildīgo personu atalgošana atbilstoši ppaveiktajam darbam. Attīstīt sporta 
turnīru un tml pasākumu veikšanu pagastā. 1 

Sporta infrastruktūras sakārtošana, velo ceļa izbūve Alūksnē, jauno speciālistu piesaiste. 1 

Sporta inventāra noma pie Mežinieku trases 1 

Sporta nodarbibas arī pagastos nevis Alūksnē 1 

Sporta trenerus visā novadā Jaunu bibliotēku Alūksnē Jaunu formu pasākumus 1 

Sportā nav attiestības,ja nav treneru entuziastu.Tā ģimnāzijā sports ir uz Jūs,nenotiek velo 
atiistība,lai gan ir visa infrastruktūra.Nav pieaugušo treneru_sava darba entuziastu. 1 

Sports stagnē. Novadā bez orientēšanās ir arī citi sporta veidi. Tev nepieciešams nomainīt par 
nozari atbildīgos. Šī ir nozare kur vajag jaunas vēsmas, it sevišķi sporta lauciņā. 1 

Sports tikai jauniešiem,bet kur cilvēkiem gados? 1 
Tas nav saistits ar teritorijas planojumu, bet Kulturas centra vadībai ir jāmainās. Kultūras 
centram ir milzigs potenciāls, kas šobrīd netiek izmantots. Ar šo vadību mums ir pagasta 
Kultūras nams, bet uzbūvets tika Kulturas centrs. 1 

Tautas nama vadītājs katrā pagastā 1 

Trenažieri 1 

Trenažieru zāles 1 
Turpināt darbu tāpat kā līdz šim. Pagastos kultūras jomā strādājošos vajadzētu reāli darbojošus, 
ar saturīgiem, daudzveidīgiem pasākumiem visiem iedzīvotājiem. Pie bibliotēkām pagastos 
izvietot vienādas āra lasītavas - lapenes, lai būtu iespējams dažādot bibliotēkas pakalpojumus 
un pasākumus. 1 

Vai tad novadā ir sports priekš novada iedzīvotājiem???? Pilsētas svētkos nevajag tik dārgus 
koncertus. 1 
Vaidzētu bmx trasi ,lai jauniešiem un bērniem būtu vēl vairāk intereses pavadīt laiku ārā nevis 
iekšā 😊 1 



Vairāk pieejamu kultūras pasākumu visām vecuma grupām un pa pieņemamām cenām. 1 

Vairāk rīkot kādus sporta pasākumus, sacensības, sporta spēles. 1 

Vairāk rīkot sacensības Liepnā hallē. 1 

Vairāk sporta pasākumu jauniešiem līdz 25 gadiem 1 

Vairāk vieskoncertus Liepnā 1 

Vajadzētu jauniešiem sporta centru 1 

Vajadzētu jaunu bibliotēkas ēku 1 

vajadzīga 1 
Vajadzīgi interesantāki (arī kvalitatīvāki) kultūras notikumi pagastos, rādītājs tam būtu, ja 
apmeklētāji ierastos arī no pilsētas un citurienes, jo ir to vērts. Kaut kā tiem pagastu kultūras 
dzīves vadītājiem to jādabū gatavu. Es aizbraukšu uz jebkuru novada pagastu, ja notikums būs 
tā vērts. Varbūt, jāpiedalās KKF projektos, varbūt, jāpārliecina pašvaldība, varbūt, vajag 
izdomas, svaiguma un dzirksts. Sporta spēks, protams, rodams tautas sporta aktivizēšanā, atkal 
vajadzīgs kāds aizrautīgs iedvesmotājs - sporta entuziasts. Jāatjauno taču "Apkārt Alūksnes 
ezeram" kustība (skriešus, slēpēm, velo uc.). Varētu skriet arī pa kādām kāpnēm uz ātrumu 
(Drusku pilskalnā, Dēliņkalnā un tā tornī u.c.). Vajag ko interesantu, asprātīgu, kā jau pie 
malēniešiem ! Visbeidzot - valstiskā līmenī jāstrādā uz Malēnijas kultūrnovadu. Vajag izdot 
grāmatu, rīkot malēniešu kongresu vai festivālu (ik pa 2, 3 gadiem), kas būtu arī kā pasaules 
malēniešu saiets, kurā varētu veidoties daudz labu sadarbību. 1 

Vajag sākt to risināt 1 

Vakara sportošanas vietu ierīkošana 1 

Vasara 1 

Vasaras pasākumi ļoti plāni pēdējos gados jo īpaši, ir viens vai divi lieli un tas arī viss..., estrāde 
izmantota vien uz 20% VASARAS sezonā 1 
Vasaras periodā ir bijušas labas liela formāta sacensības (triatlons, mtb posmi utml). Šo līmeni 
vajadzētu noturēt. Papildu der attīstīt ziemas sporta veidu popularizēšanu un sacensību 
organizēšanu, par cik Alūksnes novadā ziemas ir visgarākās. 1 

Veicināt jaunu sporta veidu attīstību (diskgolfs). Izveidot piemērotu trasi jauno spēletāju 
attīstībai. Tenisa kortu izveide lai aptvertu lielāku interesentu loku 1 

Veicināt tautas sporta attīstību (sacensības netradicionālos sporta veidos ģimenēm). 1 

Vienīgie Pļaujas svētki un tajos viens un tas pats. Muzejs bez attīstības ar vienu un to pašu 
piedāvājumu. 1 

Vieta, iespēja jauniešiem pēc savas iniciatīvas uzspēlēt bumbu ziemā. 1 

Viss apmierina 1 



Viss notiekas. 1 

Ziemā nav publiskās slidotavu. 1 

Ziemeros nekas nenotiek, izmirst ciems. 1 

Priekšlikumi jaunatnes darbā  
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Nav 2 

Nav aktuāli 2 

ABJC - turpināt organizēt izbraukuma pasākumus uz pagastiem. 1 

Apmierina 1 

Arī jaunatnei ir svarīgi, lai katrā pagastā ir iespējas darboties kādā sporta piedāvājumā 1 

atbalstīt aktīvo jauniešu grupas 1 

Atbalstīt aktīvos jauniešus 1 

Atbalstīt jauniešu dienas izveidi ar finansējuma piešķiršanu 1 

attīstīt to, kas interesē jauniešus 1 

Baseins, veloparks, izklaides iespējas. Nepieciešams labāks piexāvājims 1 

Būtu jāizbeidz kovidafēra, lai varētu brīvi strādāt ar jaunatni. 1 
Darbs ar jaunatni tiek veikts labi.Tikai pozitīvi vērtējams Bērnu un jauniešu centra darbs. 
Protams jauniešiem vienmēr ir daudz ideju un dažādas vēlmes, kurās ir vērts vairāk ieklausīties. 
Bēdīgs fakts ir jauniešu un bērnu bariņi, kuriem patīk demolēt, bojāt, izaicinoši uzvesties. Būtu 
vēlama lielāka Policijas iesaiste un darbība un vecāku līdzatbildība. 1 

Darbs ar jauniešiem ir tāds – “traļi vaļi” līmenī. Nav redzams, ka tiktu piesaistīti uzņēmēji, lai 
veidotu sev nākamos kolēģus, nākamos biznesmeņus. 1 

Darbs ar nestudējošiem jauniešiem pagastos 1 
Dienascentru, kur jauniešiem un bērniem lietderīgi izmantot laiku pēc stundām - mācīties, 
uzturēties, lai nav "jaklīst pa ielām", ar interneta un datoru pieejamību. Ne visi iet uz 
bibliotēkām. 1 

Dot jauniešiem iespējas! Tas ir pierādījies. 1 

Galīgi panīcis,vajag līderus. 1 



Grūti pateikt, jauni puiši nodzeras, strādāt negrib vai arī nav darba. Tie, kas grib, darbā brauc uz 
kaimiņvalsti vai ārzemēm. Skumji. 1 

Iesaistīt jaunatni pagasta sakopšanas darbos 1 

Iesaistīt pagasta jauniešus. 1 

Interešu centrs strādā labi, bet pašvaldībai vēl vairāk to atbalstīt 1 
Ir mērķtiecīgi jāstrādā arī ar to jaunatni, kas devusies mācīties jau ārpus Alūksnes novada - ar 
mērķi atgriezt dzimtajā novadā, jāpalīdz viņiem saredzēt savu vietu, kā jaunajam uzņēmējam, 
speciālistam. Jāsaved kopā ar ex-jauniešiem. Šai sadarbībā jāiesaista arī jaunieši, kuri vēl tikai 
mācās novadā. Ai, cik tur ir iespēju ! Katrā ziņā darbam ar jaunatni jābūt jēgpilnam - uz izaugsmi 
vērstam, nevis tukšai brīvā laika nosišanai. 1 
Ir nepieciešams pum track, kas šobrīd jau tiek planots. apsveicami. Tas tiešam šobrid 
jauniešiem ir aktuālakā laika pavadišanas vieta. Būtu nepieciešams arī skeitparks, kas jau sen 
pietrukst Alūksnei. 1 

Jaunatnes idejas jāatbalsta vairāk. 1 

Jaunatnes iesaistīšana jauno ideju tapšanas procesā, lai pēc iespējas efektīvāk un dinamiskāk 
mainīties laikam līdzi. Slidotavas izveide. 1 

Jaunatnes lietu speciālistus arī pagastos, jo lauku bērniem nav vakara transporta lai būtu 
Jauniešu centrā uz aktivitātēm un nokļūtu pēc tam mājās. Strādāt ar jaunatni brīvdienās. 1 

Jaunatnes speciālistus katrā pagastā 1 
Jauniešiem ir nepieciešama vieta, kur viņu var radoši izpausties, "tusēt", ir jāierāda kāda 
teritorija pilsētā, kur viņi var skaļi klausīties mūziku, dejot, tādā veidā netraucējot apkārtējo 
iedzīvotāju mieru. 1 

Jauniešiem jādod iespēja radoši apliecināt sevi. 1 

Jauniešiem jāpaliek Alūksnē 1 

jauniešiem laukos dot iespēju strādāt vasaras sezonā, sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem. 1 
Jauniešiem pagastos pie kultūras namiem vairāk pulciņus( deju kolektīvu, ansambli...), vasaras 
mēnešos rīkot vismaz vienu nometni bērniem. Izveidot labiekārtotu bērnu laukumu. Pie 
bibliotēkām iekārtot āra lasītavu- lapeni, lai būtu kur rīkot jauniešiem pasākumus. 1 

Jauniešu centram nepieciešamas plašākas telpas, jo ir liels pieprasījums, prasmīga komanda, 
daudz iespēju papildināt savas zināšanas, taču trūkst telpu 1 

Jauniešu centrs 1 

Jauniešu forumi 1 

Jāturpina darbs ar jaunatni. Te līdzekļus taupīt nevar. 1 

Kalncempjos neesmu dzirdējusi par to. 1 

Katras skolas pastāvēšana arī ir darbs ar jaunatni! Skolas darbība katru dienu ir darbošanās ar 
jaunatni. 1 



Kultūras darbiniekiem vairāk pievērst uzmanību darbam ar jaunatni. patika, ka sadarbībā ar 
Jauniešu centru bija jauniešu lietu koordinatori pagastos. Bija jūtams uzrāviens. 1 

lai ir kaut kāds piedāvājums ne tikai pilsētā. 1 

Lai ir kādas izklaides 1 

Lai sadarbojas ABJC ar pagastiem, vada nodarbības 1 
Lauki ienākuši pilsētā tas ir jābeidz. Zīmola Olūksna (es esmu no Olūksnas) nav pareiz virziens 
pilsētas attīstībā, jaunatni ir vairāk jāuztver kā pieaugušus cilvēkus nevis mazus bērnus. Jābūt 
pilsētas nevis lauku domāšanai, esam moderni, ja moderns jaunietis vēlas būt pieaudzi tad uz to 
arī strādājam nevis ripinam olas ar lieldienu zaķi. Nav jaunatnei, kur izpausties tas, ko pilsētā 
uzskata par viņu iespējām ir domāts maziem bērnien nevis jauniešiem. Trūkst pieredzes lūdzu, 
Cēsis, Valmiera braucam skatamies un rīkojamies. Pie darba ar jaunatni ir jāstrādā cilvēkiem, 
kas saprot jaunatni kura dominā tagad, nevis cilvēkiem, kas domā par savu jaunību pirms 30 
gadiem un to grib ieviest tagad. Tas ko 14 gados darīja pirms 30 gadiem un ko dara tagad ļoti 
atšķiras lietas. Piedāvājam jaunietim ar pastalām dejot un tad brīnamies par mazu atsaucību, 
tas vairs sen nestrādā, domājam moderni domājam kā pilsēta un tikai tad kautkas veidosies un 
jaunieši ielās atdzīvosies. 1 
Ļoti labi strādā Alūksnes jauniešu centrs. Ļoti svarīgi ir meklēt pagsatos jauniešu līderus, 
veicināt viņu aktivitāti nodrošinot atbalsta personālu. Mazie projekti jauniešiem ir laba iespēja 
izmēģināt savas spējas dažādās jomās, var radīt paši sev interesējošu vidi. Aktīva darbošanās 
savā vidē, viņus iedrošina arī darboties pagastā pēc pamatskolas beigšanas. Ļoti lepojos ar 
Jaunannas jauniešu klubu " Tikšķis" un viņu paveikto, paldies Elitai Jansonei, kas jau daudzus 
gadus uztur aktīvus mūsu jauniešus. 1 

Ļoti vēlētos, lai būtu darbs tieši jauniešiem 1 

Manā skatījumā ļoti labi strādā ar jauniešiem ABJC . Atbalstīt viņus, viņu ieceres un projektus. 1 

Mazāk solīt, vairāk darīt!.... 1 

-Mācīt novada vēsturi tā, lai tā jaunatni ieinteresētu! 1 

Motivēt jauniešus laukos līdzdarboties dažādās pagasta attīstibas norisēs, atbalstit iecerētos 
projektus. 1 

NA 1 

Nav aktuāli. 1 

Nav aktuāls 1 

Nav centrā bērnu rotaļu laukuma 1 

Nav saskarsmes. 1 

Nav viedokļa 1 

Nav viedokļa. 1 



Nepieciešama novada stratēģija un labs, ieinteresēts koordinators, lai aptvertu visus novada 
pagastus. Vispirms visā novadā vajadzētu apzināt jauniešu skaitu, viņu intereses un vajadzības. 
Būtu jāsaprot, kā atrast/ audzināt līderus un mudināt jauniešus veidot interešu grupas, 
savstarpēju sadarbību gan novada, gan varbūt, republikas līmenī. 1 

Nepieciešamas brīvā laika pavadīšanas vietas, gan ar riteņiem, gan citiem ritošajiem. 1 

Nepieciešami līderi, kas stimulē mūsdienīgas izpausmes un uz perspektīvu vērstas aktivitātes 1 

Nodrošināt darbu jauniešiem 1 

Nometnes, Salidojumi, Sacensības, interešu klubi un apvienības 1 

Ok 1 

Pagastos piesaistīt (rīkot aktivitātes arī pagastos no ABJC) 1 

Piedāvāt jaunatnei iniciatīvas, kas raisītu interesi par dzīvi mazpilsētā un laukos. 1 

Plašākas telpas ABJC 1 

Plašākas telpas Bērnu un jauniešu centram! 1 

Praktiski nav, jaunatne jūk prātā no ierobežojumiem 1 

Radīt jauniešiem izklaides iespējas - skeitparku, neformālās pulcēšanas vietu 1 

Sabiedriskās aktivitātes, brīvā laika pavadīšanas iespējas 1 
Sadarbība pārsvarā ar Ziemera pamatskolas jauniešiem, jo pagasta jaunieši liela daļa strādā 
ārzemēs( Igaunijā, Anglijā u.c.). Jāattīsta uzņēmējdarbība, lai jaunieši atgrieztos nodokļi 
neaizietu citu valstu budžetos. 1 

Sadarboties un aktivizēt sadarbību ar Alūksnes novada Jaunatnes lietu koordinatoru. 1 

Sasniegt pagastus. 1 

Sen bija laiks to sākt darīt 1 
Speciālists, kurša apkopo un informē jauniešus par prakses iespējām un pieejamību pašvaldības 
/ valsts uzņēmumos, iestādēs. VIenotas pieejas SISTĒMAS IZVEIDE - DATU BĀZE. Karjeras jomas 
speciālists - konsultants pašvaldībā. Atbalsta speciālistu nodrošīnājums/ pieejamība izglītības 
ietstādēs- psihologs, logopēds, speciālās izglītības skolotājs 1 

Sporta pasākumi jauniešiem starp skolām 1 

Taisīt vairāk pasākumus, pulciņus, jauniešu . 1 

Tā turpināt. 1 



Trūkst reklāmas, motivētu cilvēku, kas jaunatni aizraus 1 

Tur vajag piesaistīt speciālistus jaunus. 1 

Turpināt iesākto! Aizliegt azartspēles novadā (līdzīgi kā Ķekavas novadā)! 1 

Turpināt iesākto, atbalstītjauniešu centru. 1 

Turpināt jauniešu centra pilnveidi 1 

Turpināt starptautiskos apmaiņas projektus un vietējās nozīmes aktivitātes 1 

Uzklausīt vēlmes un palīdzēt tās īstenot. 1 

Vairāk darba piedāvājumu 1 

Vairāk iesaistīt jauniešus aktivitātēs. 1 

Vairāk sporta aktivitātes!Pašvaldība varētu atmaksāt pasniedzējam nodarbības stājai bērniem -
vingrošanu u.tml 1 

Vairāk strādāt ar skolu jaunatni profesionālās izglītības jomā, Jauniešiem ir ļoti maza saprašana 
īpaši par situāciju, vajadzībām lauksaimniecībā. 1 

vairāk vajag nodarboties 1 

Vairāk veidot izpratni par reālo dzīvi jauniešiem, jo izglītības programmas dkolas to nemaca 1 

Vairāk vietu un laukumu sportam un brīvā laika jēdzīgai pavadīšanai, lai nesēž mājās 
viedtālruņos, lai neklīst pa ielām. 1 

Vajadzīga aktīvāka jauniešu iesaiste politikas veidošanā 1 

Vajadzīgs vairāk radināt pie vienkāršiem un praktiskiem darbiem 1 

Varētu vairāk dažādus pasākumus. 1 

Vasaras nometnes jauniešiem. 1 

vasaras sezonā jauniešiem darba iespējas pagastā, iesaistot vietējos uzņēmējus, veidot vasaras 
nometnes. 1 

Vasarā piedāvāt iespēju strādāt uzņēmumos vai iestādēs. 1 

Vasarās rast vairāk iespēju strādāt skolēniem, studentiem 1 

Veidot atpūtas vietas jauniešiem-skeitparks. 1 

Viss apmierina 1 



Viss kārtībā 1 

Viss notiek! Turpināt stiprināt NVO 1 

Priekšlikumi infrastruktūras jomā un komunālajos pakalpojumos  
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nav 2 

...... 1 

2,8 km Ilzenes ceļš - sen solīts, bet politika ir spēcīgāka par vajadzībām. 1 

Alūksnes namu nesamērīgas uzcenojums visam 1 

Apgaismojums uz takas salà,ta arì palika nepabeigts. 1 

Apgaismojumu 1 

Apgaismot Malienas pagasta centru, arī daudzstāvu māju pagalmā un uz bērnudārzu, nevis tikai 
lielceļu. Izveidot gājēju celiņu Malienas pagasta centra robežās uz lielā ceļa. 1 

Apmierina 1 

Apvienot kapitālsabiedrības vienā uzņēmumā 1 

asfalta segums ceļa posmā Dukuliena- pagrieziens uz Jaunzemiem. 1 

Asfalts posmā Dukuliena- Pagrieziens uz Jaunzemiem. 1 
Asfalts uz visiem pagastu centriem vai arī savienot pagastu ceļus ar valsts nozīmes ceļiem, 
piemēram, Maliena - Vecanna (asfalts) ar ceļu - Alūksne - Litene, asfaltēt Alūksne - Gulbene 
(ceļš caur Ati - Kalnienu), Ilzenes ceļš līdz Lejasciems - Alūksne, Ziemeru ceļš - A2 - slimnīca. 
Lielākā daļa ceļu jau ir vai būs asfaltēta, būtu labi, ja neaizmirstu arī šos posmus. 1 
Atkritumu izvešanas serviss ir ļoti nesakārtots. Mēs ejam uz zaļu Latviju, bet to nav viegli izdarīt, 
atkritumu šķirošanā. Pagastos atkritumu šķirošanas konteineri ir tikai pagastu centros, tiem, kas 
dzīvo nost no centra ir pieejami, tad ja ir savi transportu, kā sašķiro to var aizvest. Tie varētu 
būt arī citās blīvāk apdzīvotās vietās, kur tuvākajā apkārtnē ir vismaz 10 mājas. Pilsētvides 
serviss lielgabarīta (elektropreču, riepu ) nodošanā nesadarbojas ar vietējiem uzņēmējiem - 
neņem pretī, neskatoties uz to ka ir līgums. 1 

Atkritumu savākšana, šķirošana. Iedzīvotāju izglītošana vides jautājumos 1 

Atkritumu šķirojamās tvertnes zem zemes ierīkošana (vismaz vienā vietā). Jau neatrisinātais - 
ūdens dzeršanas vieta pilsētā. 1 

Atlikušas dažas briesmīgas ielas - Pilsētas bulvāris, Helēnas ielas posmi, Vidusielas posms un vēl 
dažas... 1 

Attīstīt saules enerğijas izmantošanu novada iedzīvotājiem 1 



Attīstīt veloceliņus, gājēju celiņus. 1 
Autoceļš Alūksnē-Ziemeri ir briesmīgs, jau sen vajadzētu asfalta segumu, kas palielinātu tūrismu 
un uzņēmējdarbību. Ērtāk aizbraukt uz Veclaicene un Api kur ceļš labāks, pat negribas 
nogriezties. 1 

Autoceļu, kas savieno pagastu centrus ar novadu, asfaltēšana, pilsētas visu ielu seguma 
asfaltēšana 1 

Automašīnu stāvvietu izbūve/renovācija daudzdzīvokļu māju pagalmos pilsētā un laukos. 1 
ĀRA BEZMAKSAS TUALETE ALŪKSNES PILSĒTĀ. Kā var gaidīt un uzņemt tūristus un pašu lauku 
ļaudis, ja nav pirmās nepieciešamības pakalpojuma. Kā Balvu un Viļakas pilsēta var to 
nodrošināt? Prieks uz turieni braukt! 1 

Būvēt dzīvojamo fondu. 1 

Ceļi 1 

CEĻI!!! P41 un P42! 1 

Ceļi, ceļi un crli 1 

Ceļu normāla sakārtošan un jēdzīga uzturēšana, greideristi drausmīgi, neprofesionāli. 1 

Ceļu seguma regulāra kopšana. 1 

Ceļu uzlabošana 1 

Censties saglabāt un izmantot esošo infrastruktūru. Piemēram-Liepnas internātskola der gan 
nometnēm, saietiem, salidojumiem un sacensībām. 1 

Dārgs pilsētas autobuss, 1 

Domāju, ka dzīve pieprasa, lai šie pakalpojumi tiktu tikai pilnveidoti. 1 

Drupināto asfaltu arī uz citiem ceļiem Mārkalnē 1 

Dzīvokļu jautājumu un nodrošinājums 1 

Dzīvokļu un māju būvniecība, lai jaunajiem cilvēkiem, kur dzīvot 1 

gājēju ceļš līdz skolai, sakopt, vai likvidēt skolas ūdens krātuvi jeb dīķi 1 

Gājēju-velosipēdistu celiņš Liepnā (ir projekts) Centra ielas seguma atjaunošana Liepnā Ceļš 
Viļaka-Zaiceva - slikts 1 

greiderēt biežāk ceļus, ziemā regulāri tīrīt sniegu, turpināt ceļu uzlabošanu piemēram uz 
Igaunijas robežas pusi 1 

Greiderēt ceļus pašvaldībai arī tādās vietās kā līvānu māju ciematiņos. Modernus apkures katlus 1 

Helēnas ielai ir nepieciešams remonts. Ir arī jāuzlabo ceļa posms no Alsviķiem uz Karvu. 1 



Ieplānot naudu neparedzētiem gadījumiem, lai nav kā Torņa ielā pēc gāzes eksplozijas 1 

Ierīkot sabiedsrisko tualeti, bez maksas. Sakārtot infrastruktūru pilsētas centrā(auto osta, vecā 
pasta ēka). 1 

Iespēja nodot nolietotās auto riepas vairāk kā vienu komplektu. 1 
Infrastruktūra – daudzviet un daudzkaitlīgi joprojām nesakārtota. Komunālie pakalpojumi – uz 
absolūtiem “jauno krievu biznesa” pamatiem, ja parāds 40 euro, pazvanīs 5 reizes, kad 
aizsērējusies santehnika – vari pats zvanīt 5 reizes, nekas nenotiks, tāpat meklēsi kādu privāto, 
kas tīrīs. 1 

Infrastruktūra apmierina. Komunālie pakalpojumi varēja būt lētāki 1 

Ir labi 1 

Izskatīt Alūksnes namu komunālo pakalpojumu cenas, kas ir ļoti augstas 1 

Ja strādās kā pēdējo gadu laikā, tad būs labi 1 

jā 1 

Jāapseko pamestie un neapdzīvotie dzīvokļi (bojā vizuālo tēlu) 1 
Jāatjauno ceļu segumi uz pagastu ciemiem, piemēram Ziemeriem. Simonei FUI par to ka iekasē 
par rēķinu piegādi e-pastos. Nami no iedzīvotājiem ņem lielu administratīvo maksu, kuru 
nepaskaidrojot 1.5 gadi atpakaļ atkal palielināja neko nepsakaidrojot. Ļoti negodīgi ar lielu 
kantori. Sopdrš vajag atpakaļ veco vadītāju, tad pilsēta bija sakopta! 1 
Jābūt skaidri zināmam kur kādos jautājmos griesties un nevar būt tā, ka neviens neko nezin, ja 
man vajag izmest ledusskapi es zinu, kur vinu vest vai kam zvanīt un man pateiks kur likt, nevis 
gaidu pusgadu pieņemšanas akciju. Optiskie tīkli pieejami ierobežotam māju skaitam interneta 
ātrums pilsētā ir katastrofāls, attālinātais darbs te praktiksi nav iespējams, video sanaksme ļoti 
zemā kvalitātē, pat ja līdz tīklam 15 metri pieslēgt neko nevar vienas vienīgas atrunas, kāpēc ko 
nevar izdarīt. Spodra, Rūpe vienmēr kādam brīvdiena, kāda nav kāds nepieņem kāds nezin, 
vainīgs kāds cits. Situācijas jārisina tūlīt un tagad. Ja ir bīstama bedre tad jālāpa, ja ciet noteka 
un ūdens iet virsū mājai jābrauc jākārto uzreiz nevis kautkad. Atseviškas ielas pilsētā ir sliktā 
stāvoklī (Helēnas, Blaumaņa), atbilde kautkad nākotnē neder, viņas ir sliktas tagad. 1 
Jāturpina uzlabot ceļu tīkls visā novadā.Atkritumu šķirošana jāievieš arī praktiski nevis teorētiski 
uz papīra, šķirojamie konteineri ir vajadzīgi vairāk nekā viens uz pagastu. Bīstamie atkritumi no 
meža jāpārvieto uz speciālu laukumu ar iespēju tos nodot visu gadu,un bez ierobežojumiem. 1 

Katrā pagastā sabiedrisko tualeti. 1 

Kāda infrastruktūra pie pašreizējiem ceļiem? 1 

Komunālie pakalpojumi ir nesamērīgi augsti. 1 

Labāk apsaimniekot ēkas Celt jaunas daudzstāvu ēkas 1 

Lai ir apgaismoti ceļi 1 

Laikmetam atbilstoši panākt SIA "ALTA S" nekustamo īpašumu sakārtošanu, nojaukšanu, kā arī 
veikt degradēto īpašumu novākšanu visa novada teritorijā. 1 



Laukos pieejamus interneta pakalpojumus pagastos un ziņošu speciālistu 1 

Laukos, pagastu centros, piemēram, Malienā izveidot gājēju celiņus gar lielā ceļa malām un 
ierīkot apgaismojumu visā centrā, arī ceļā uz bērnudārzu. 1 

Lauku ceļi ir regulāri jāgreiderē, īpaši pārbūvetie - lai neapaug malas 1 

Lūdzu uzlabojiet atkritumu šķirošanas pakalpojumus gan pilsētā, gan pagastos, piemēram, 
ZAAO to dara ievērojami labāk. 1 

Manā dzīvesvietā viss kārtībā. 1 

Mājas jumtu labošana 1 

Namos veikt pārbaudi Jaunas dzīvojamās mājas vajag, jaunas ģimenes meklē kur dzīvot 1 
Nav gājēju vai velosipēdu celiņu uz mazdārziņu teritorijām! Tās atkal tiek arvien vairāk 
apdzīvotas, un derētu nodrošināt alternatīvus piekļūšanas veidus, ne tikai ar automašīnu. 
Vairāk pievērsties peldvietu un blakus esošo stāvvietu attīstībai. Parkā un citur pilsētas teritorijā 
katastrofāli trūkst tualešu!!! Atjaunotajās pilsētas ielās ir pārāk šauri un nepārredzami 
krustojumi, derētu kāds risinājums. 1 

nav iebildumu. 1 

Nav pieņemama situācija, kad cilvēki vēlas laicīgi sakārtot komunikācijas, bet pašvaldība atsaka. 1 

Nav priekšlikumu attīstībai 1 

Nav viedokļa 1 

Neapmierina, jo visa kanalizācija aiziet mežā 1 

Nepieciešama straujāka attīstība, lai veidotos vide, kad cilvēki, it īpaši inteliģence, vēlētos šeit 
dzīvot un strādāt 1 

Nepieciešams sakārtot ceļus uz Kalncempjiem (Ates muzejs), iespējams arī ceļu līdz peldvietai 
Šūpalās. Ir jādomā par daudzīvokļu māju fonda atjaunošanu. 1 

Noasfaltēt 3 km ceļu 1 

Noasfaltēt ceļu no pilsētas uz Kalncempju pagastu 1 

Noasfaltēt visas grants seguma ielas, sakārtot apgaismojumu tīklu pilsētā. Izveidot veco 
apģērbu nodošanas laukumu. 1 
Nodrošināt centralizēto kanalizācijas pieslēgumu līdz iedzīvotāju māju robežām Mežinieku ielas 
un Vītolu ielas rajonā un pēc tam arī salabot ceļa infrastruktūru ar cieto segumu līdz 
Jaunalūksnes pagasta robežai. Tas nav korekti, kā novada vadība izsakās - tur jau dzīvo daži 
cilvēki, nav nepieciešams ne kanalizācija ne ceļš, jo dārgi maksā. Kāpēc mums jāiegulda savi 
līdzekļi lokālās kanalizācijas ierīkošanā, kad priekš citiem, tai skaitā deputātiem pietuvinātām 
personām, viss tiek izdarīts par ES vai pašvaldības naudu. SIA Rūpe nav runājusi ar iedzīvotājiem 
par kanalizācijas izbūves iespēju. Risināt jautājumu par viedo atkritumu apsaimniekošanas 
veidu, lai iedzīvotājiem būs iespēja norēķināties tikai par pašu radīto un izmesto sadzīves un 
bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu. 1 



Noteikti jāmaina atkritumu apsaimniekotājs. 1 

Pagasta autoceļu asfaltēšana 1 

Pagasta ceļi!!!!!!!!!! 1 

Pagastā atjaunot mājām centrālapkuri 1 

pagastā jāuzlabo gājēju ietve pagasta centrā 1 

Pagastos viss ir nolietojies, veci radiatori, kas nesilda, veca kanalizācija, kas brūk kopā, daudzi 
cenšas labot par saviem līdzekļiem, ieteiktu apsekot un palīdzēt risināt, jo maksā visi vienādi. 1 
Pagastu daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu uzticēt "Alūksnes namiem", mēģināt sakārtot 
apkures sistēmas minētajos daudzdzīvokļu namos laukos, jo tas atrisinātu arī dzīvokļu rindu 
jautājumos 1 
Paralēli gajēju ielai, būtu jānovāc barjeras pilsētas centrā. Kad uz Alūksni bija atbraukuši 
veloentuziasti un stastīja parcitu valstu pilsētu pieredzi, ļoti labs piemers bija satiksmes ātruma 
samazinašana centrā lidz 30km/h. Novācot barjeras, panāk patīkamāku centra daļas areālu. 1 
-Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu ne tikai pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas, bet 
arī individuālo sistēmu izbūvei vismaz ciemu teritorijā, kur noteiktas paaugstinātas vides 
aizsardzības prasības (gadījumos, kad nav iespējams pieslēgties centralizētajai kanalizācijai). -
Apsvērt iespēju ziemā organizēt sniega tīrīšanu līdz visām apdzīvotajām mājām. 1 

Pie mājas pagalmu stāvlaukumu labiekārtošana, jo nav kur novietot savus auto, lai neuzliktu 
sodu! 1 

Pie Mūzikas skolas ir vajadzīgs - GĀJĒJU PĀRĒJA. 1 
Pieslēgt centralizētajam ūdenim un kanalizācijai visas privātmāju ielas un rajonus, nelikt to darīt 
iedzīvotājiem par savu naudu. Pašvaldībai jānodrošina iespēja pieslēgties uz savas ielas ikvienai 
jau esošajai ēkai pilsētā, nevis domāt kā pieslēgt tikai jaunbūvētās mājas. Primāri jānodrošina 
tur, kur tas jau gadiem nav izdarīts!! 1 

Pilsētā jāasfaltē grants ceļi. Jāpaplašina atkritumu šķirošanas iespējas. 1 
Pilssalā un parka teritorijā pietrūkst labi iekārtotas wc, kuras strādātu visu gadu. Ziemā tāpat 
Pilssalu, muižas parku un kalniņu pie Saules tilta apmeklē daudz cilvēku un tad sniegā var ļoti 
labi redzēt, ka cilvēki visās malās kārto savas dabiskās vajadzības. Tualetēm būtu jābūt tādām, 
lai var brīvi iebraukt ar bērnu ratiņiem un nomainīt autiņus mazulim. Pati esmu bijusi situācijā, 
kad pilsētas svētku laikā Pilssalā jāmaina pampers bērnu ratiņos, tas ir ļoti neērti un uzskatu, ka, 
ja Alūksne vēlas kļūt par tūristiem pievilcīgu pilsētu, tādām elementārām lietām, kā labierīcības 
ir jābūt sakārtotām. 1 
Pirms izbūvēt jaunu māju pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai vispirms 
nodrošināt tās ielas un mājas ar komunālajiem pakalpojumiem, kas jau gadiem ilgi to gaida! 
Nepieciešams lielāks atbalsts mājokļu pieslēgumiem centralizētajai ūdensapgādei un 
kanbalizācijai. 1 
Priecē, ka pilsētas ielas tiek vairāk remontētas, bet darba vēl ir daudz. Kaut vai Blaumaņa iela, 
Helēnas ielas posms no Jāņkalna līdz Uzvaras ielai. Tirgotāju iela no Ezera līdz Blaumaņa ielai. 
Arī pieguļošie trotuāri. Diemžēl vairākās vietās bruģētie trotuāri ir ne tikai ar iekritušiem, 
izlūzušiem bruģakmeņiem, bet arī pārņem sūna. Sākoties tumšajam laikam, būtu vēlams no 
rītiem apgaismojumu izslēgt vēlāk, bērniem jānokļūst uz skolu, bērnudārzu, vecākiem uz darbu 
utt.,bet ielu apgaismojums jau izslēgts. Uz Miera ielas, posmā no ēkas Nr.10a līdz 12a, būtu 
vēlams izvietots zīmi "Stāvēt aizliegts". Bieži novērotas situācijas, ka ielas malā ir novietotas 
automašīnas, kas traucē satiksmi, rodas bīstamas situācijas, jo nav pārredzams ceļš. SIA Rūpe 1 



darbiniecēm nebūtu par ļaunu noklausīties kādu semināru vai iziet apmācības par klientu 
apkalpošanu, komunikāciju. Asa, nepieklājīga (dažkārt rupja) attieksme utml. pret klientiem, 
t.sk. telefoniski. Alūksnes namu darbībā nekā pozitīva. 

Publiskās tualetes. 1 

Rast iespēju biļešu cenas samazināt pilsētas transportā pensionāriem 1 

Rast iespēju iekārtot sabiedrisko dušu un veļas mazgātavu tiem, kuriem tās ir akūti 
nepieciešamas 1 
Rast iespēju sakārtot ceļus lauku teritorijās. Arī zemākās klases ceļiem vajadzētu vienkāršo 
melno segumu, lai nav putekļu un bedru, kas lauž transportlīdzekļus. Kā nekā, ceļa nodoklis 
visiem tiek piemērots vienāds. 1 

Rast iespēju samazināt biļetes cenu pilsētas transportā pensionāriem 1 

Rast iespēju visu pilsētu pieslēgt centralizētajai kanalizācijai. 1 

Sakārtot daudzdzīvokļu māju apkures jautājumu un tās nosiltināt. 1 

Sakārtot mazos lauku ceļus, kas svarīgi uzņēmējdarbībai 1 

Sakārtot reģionālos un pašvaldības ceļus!!! 1 

Sakārtot vēļ nesakārtotās ielas un ietves. Ziemā kārtīgi notīrīt sniegu līdz par bruģim vai 
asfaltam un kārtīgi nokaisīt ar smiltīm. 1 

Sakārtot.izveidot vietu aiz Jaunās pils, kur kādreiz bija lielās labās šūpoles . 1 

Salabot ielas arī ārpus centra. 1 

Samazināt ūdens, kanalizācijas, apkures tarifus. Salīdzinot ar citām pilsētām, tas ir kosmoss! 1 

Sākt atjaunot gājēju ietves, jo bruģis iesēdies un sabojājies 1 

spodra 1 

Tādu pašu ceļa klājumu, kāds ir no Lāzberģa līdz Mārkalnei, turpināt to līdz Ponkuļiem, jo arī tur 
dzīvo cilvēki, jābraukā uz darbu. 1 

Trūkst dzīvokļu, kur jaunajām ģimenēm dzīvot. 1 

Tualetes izveide pils salā, ģērbtuves izveide, džudistiem, ka arī citiem sporta veidiem. 1 

Tur, kur grib tos pilsētā, tur nenodrošina, kur negrib, tur piedavā, bet cilveki neizrāda 
nepieciešamību 1 

Turpināt attīstību. 1 

Turpināt ceļu sakārtošanu. 1 

Uzcelt mājokļus jaunām ģimenēm. Nav kūr dzīvot. Īres maksa nav adekvāta. 1 



Uzlabojiet ceļus 1 
Uzlabot apgaismojumu gar ceļiem apdzīvotās vietās un rast iespēju uzstādīt pie autobusa 
pieturas tualeti. Pārskatīt siltuma tarifus pagastos, jo laukos nav " miljonāri", kas spēj maksāt 
nesamērīgi lielās siltuma cenas. Noteikt apkures sezonas ~ sākumu un beigas (septembra 
beigas ( ja auksts un drēgns vai oktobra sākums) beigas aprīļa beigas. Vasarās atrast vietu ūdens 
krānam, kur padzerties bez maksas. 1 

Uzlabot ceļu līdz Igaunijas robežai no Mārkalnes 1 

Uzlabot ceļu segumus lauku teritorijās, jo darba iespējas ir visa novada teritorijā. 1 

Uzlabot daudzīvokļu māju iekšpagalmu infrastruktūru, mazo ielu ceļu segumus. 1 

Uzlabot infrastruktūru. 1 

uzlabot lauku teritorijās ceļu segumus, jo ikdienā uz darbu jādodas vairāk kā 30 km, transporta 
izdevumus darba vietas neapmaksā. 1 

Uzlabot veco infrastruktūru, lai nebūtu avāriju ūdens apgādē tik biez=ži 1 
Ūdens kvalitāte drausmīga (kaļķains). Alūksnes namos jānomaina viss sastāvs, attieksme 
briesmīga, nekas nav skaidrs kur un kā tiek izlietota māju uzkrājumu nauda, darbu kvalitāte 
nožēlojama, bet izcenojumi kosmoss. Rūpē tāpat kā poliklīnikā- kundzes uzrej tā, ka bail iet vai 
zvanīt. Spodrā pilsētas sakopšana izbeidzas uzreiz pēc pilsētas svētkiem, trotuāri netīri, 
piegružots, vietām ož pēc tualetes....Daudzu ielu stāvoklis pilsētā dramatisks Gulbenes, 
Helēnas, Darba, Miera, Blaumaņa utt. 1 

Vairāk atpūtas vietas pagastā, izveidot bērnu laukumus pagastā 1 

Vairāk SIA "Alūksnes nami" lai uzklausa cilvēku sūdzības 1 

Vairāk veloceliņu Rūpi namus un Simoni apvienot, lai mazāki izdevumu un birokrātijas Aizslēgt 
klondaikas un citas spēļu elles 1 

Veidot rotācijas apli Lielā Ezera ielā Novākt soliņus, kas atrodas uz Pils ielas 1 

veidot vides objektus pagastā 1 

veikt labiekārtojumus pagasta centrā 1 
Vēlams vairāk naudas piešķirt pašvaldības autoceļu kvalitātes uzlabošanai. Izstrādājot jauno 
attīstības programmu, nepieļaut servitūta ceļu platuma samazinājumu, tādā veidā veicinot ceļu 
aizaugšanu ar krūmiem. 1 

vietējās nozīmes grunts ceļi ir sliktā stāvoklī 1 

Visa pamatā ir jāattīsta ceļi. Piemēram: Horvātijā pēc kara gudri sakārtoja ceļus. Līdz ar to 
attīstījās tūrisma, uzņēmējdarbība. 1 

#NAME? 1 

Priekšlikumi vides aizsardzībā, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošanā  
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ALJA un SPODRA lsi turpina. 1 

Alūksnes ezeram brīvu pieeju makšķerēšanā 1 

Alūksnes nami, tur ir vajadzīga jaudīga reorganizācija. 1 

Alūksnes pilsētā trūkst miskastes uz ielām. 1 

Alūksnes vēsturiskā centra sakārtošana - veicināt autoostas, pasta ēkas sakārtošanu 1 

Alūksniešiem dod lielāku iespēju makšķeret Alūksnes ezerā, samazinot licenšu cenas un veidot 
adekvātāku sistēmu licenšu izsniegšanai. 1 

apkārtējā vide labāk jāapsaimniekoo. piespiest saimniekiem nojaukt vecās fermas- graustus. 1 

Apkārtējās vides sakārtošana pie Alūksnes ezera ar vairākām atpūtas vietām 1 

Apkārtējās vides sakārtošanā un pieejamība pagastos 1 
Apsekot un saukt pie atbildības tos zemes īpašniekus, kuri apzināti nesavāc sev piederošos 
graustus ( vecās padomju laika fermas, mājas). Apzināt nelikumīgās atkritumu izgāztuves un tās 
sakārtot (katrs pagasts savas). 1 

Atbrīvot privātīpašniekus no visie šo resursu aizstāvjiem, jo privātīpašums, tomēr ir 
privātīpašums. Lai valsts vai pašvaldība veido rezervātus un lai tur visi šie dabas "draugi" dzīvo. 1 
Atkritumu šķirošana - x3 jāpaaugstina cena nešķirotajiem sadzīves atkritumiem - tā motivējot 
šķirot pa tīro - BET - jāizvieto x3 arī pilsētā un pagastos šķirojamie konteineri (tostarp jau šogad 
arī bio atkritumiem, tekstilam - Obligāti!) un tur visur jāuzstāda arī augstvērtīga video 
novērošana. 100% visas novada privātmājas komisijai gada laikā jāiet cauri un jāizpēta kur ņem 
ūdeni, kur pludina kanalizāciju, kādi izvešanas grafiki septiķiem, kas un kur izved un protams cik 
reāli dzīvo mājsaimniecībā un cik ir atkritumu izvests pēdējā gada laikā. Pietiek mēslot dabā! 1 

Atpūtas vietas "Šūpalas" labiekārtošana (atkritumu konteineri, tualete) 1 

atrisināt tukšo ēku tālāku izmantošanu. 1 

Atstāt sabiedriskās ūdenstilpnes, neuzliekot tām apgrūtinājumus 1 



Attīrīt iekšezeru 1 
Attīstīt atkritumu apsaimniekošanu saistībā ar bioloģisko atkritumu savākšanu, tekstilmateriālu 
savākšanu. Konceptuāli strādāt pie kopējās novada attīstības saistībā ar Zaļā kursa īstenošanu, 
sadarbībā ar sabiedrisko un privāto sektoru. Pievērst uzmanību upju sakopšanai un 
infrastruktūras uzlabošanai, domājot par laivošanas tūrisma attīstību. 1 

Biežāk iztukšot šķirošanas konteinerus, turpināt labiekārtot parka un pilsētas teritoriju. 1 

Būt atbildīgiem pret dabu. 1 

centralizēta sistēma 1 

CSA konteineri katrā mājsaimniecībā 1 

Daļēji apmierina 1 
Darbinieki, kuri salasīs grāvjos un ezermalās izmestos atkritumus... pilni meži pie Kalnadruvu 1 
pieturas, met atkritimus pāri sētai arī peldētāji, kas novieto savus auto pie iebraucamajiem 
vārtiem Kalnadruvās. 1 

domāt par Alūksnes ezera kvalitāti Pļaut zāli regulāri sabiedrikās teritorijās, ceļamalas 1 

Domāt zaļi. 1 

Ezera malas ēku kanalizācijas sistēmu sakārtošana. 1 

Ezermalas labiekārtošana 1 

Ezermalu supalas sakopt. 1 

Iekšezera attīrīšana un jau pieminētā Simones pārcelšana ārā no centra zonas. 1 

Ielaist jaunas zivis ezeros 1 

Ilzenes pagasta daudzdzīvokļu mājās pa krānu tek netīrs ūdens 1 

Ir jāattīra vietējā upe 1 

Ir nesakoptība pagastos, kur ir upes, un tās aizaug ar sanestiem kokiem un atkritumiem 1 
Izglītot iedzīvotāju atkritumu apsaimniekošanā. Skaidrot, kāpēc ir nepieciešama atkritumu, īpaši 
bīstamo, šķirošana. Šādu informāciju vajadzētu ik pa laikam ievietot Alūksnes Novada Vēstīs, 
norādot, kādu kaitējumu dabai nodara nevērīga attieksme pret atkritumu apsaimniekošanu. 
Izglītošanu veikt skolās. Pašvaldības policijai stingrāk vērsties pret īpašniekiem, kas 
neapsaimnieko savus īpašumus un šo informāciju arī ievietot vēstīs. 1 

Izveidot atkritumu nodošanas laukumu, arī tekstilam un lielgabarītam (bez zvanīšanas). 1 

Izvietot vairāk atkrituma urnu! 1 



Jauna un kvalatatīvāka tehnika.Un protams degvielas vairāk.Lai var strādāt nevis viljt galus. 1 

Jautājums - vai tiešām visos pagastos darbojas attīrīšanas iekārtas, vai viss tek grāvjos? 1 

jā 1 

Jāattīsta veloceliņš ap ezeru! 1 
Jānodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu kvalitatīva uzskaite un uzraudzība, atkritumu 
līgumu esamības uzraudzība (nav pieļaujams, ka ir virkne mājsaimniecību, kurās nav līguma un 
faktiskās atkritumu izvešanas; arī būvvaldei ir jāpieprasa stingrāka būvniecības atkritumu 
kontrole būvatļaujās). Jāpārliecinās, vai visās pašvaldības iestādēs (it īpaši pagastos) norit 
atbilstoša notekūdeņu attīrīšana, ja nē, jāparedz finansējums jaunu iekārtu uzstādīšanai. 
Jāsasniedz vēl labāki rezultāti latvāņu apkarošanā un iznīcināšanā, t.sk. pašvaldības 
zemesgabalos. Sapnis būtu pie katra publiskā ezera pa labiekārtotai peldvietai (vismaz katrā 
pagastā pa vienai). Ja reiz novadā ir tik skaista daba, var turpināt veidot un reklamēt takas. 1 

Jāseko vairāk iedzīvotāju atkritumu izvešanai 1 
Jāteic, ka trotuāri daudzviet no rītiem ir netīri, pilsētas centra teritorija piegružota. Skumji, ka 
daudzi suņu īpašnieki aiz saviem dzīvniekiem nesavāc atkritumus. Uz trotuāriem ne reti redzami 
suņu izkārnījumi. Var būt reāli sodi palīdzētu suņu īpašnieku disciplinēt? Pilsētā pietrūkst 
šķirojamo atkritumu konteineru.Aptauja pirms gada tika veikta, bet rezultāta nav. Vajadzētu 
sodīt (pašvaldības policijai darbs) tos, kuri šķirojamo atkritumu konteineros ievieto to, ko 
nedrīkst. 1 
Jāveicina atkritumu šķirošana. Jāattīsta bezmaksas šķiroto atkritumu savākšana no 
uzņēmumiem un citiem lielākajiem atkritumu ražotājiem. Atkritumu savākšanā mums vajag 
plašāku informāciju un pakalpojumus - ZAAO ir labs piemērs. 1 

Katram jārūpējas par vides aizsardzību, apsaimniekošanu un ūdens resursiem tieši tur, kur viņš 
dzīvo. 1 

Lai būtu mazāk jāmaksā par ūdeni 1 

Lai pie Malienas skolas iztīrītu dīķi 1 

Lai vairāk nopļautas ceļa malas. 1 

Lai var vairāk makšķerēt 1 

laipa Lielsloku ezerā, pašvaldības teritorijā, 1 

Liepnas upes teritorijas un vēsturisko objektu apkopšana, sakārtošana un attīrīšana no 
atkritumiem. Ir piegružots. 1 

Likvidēt arī pazemes piesārņojumu - bijušos pazemes komunikācijas elementus (caurules un 
tml.). 1 

Līdzekļus vairāk ceļamalu appļaušanai. Attīstīt ezera teritoriju pie Šūpalām. 1 

Līvānu māju kanalizācijas tīklu sakārtošanu. 1 

Ļoti daudzās skaistās vietās, piemēram, pie Alūksnes ezera nevar pieiet pat ar kājām, jo 
privātīpašumi, tā nevajadzētu būt. 1 



Ļoti viduvēja. 1 

Mājas aku, dīķīšu tīrīšana 1 

Meži tiek masveidīgi izcirsti, neievērojot sezonalitāti . Ir sajūta ,ka Vairāk Zaļie praktiski neko 
nedara. 1 

Nav aktuāli 1 

Nav aktuāls 1 

Nav ideju. 1 

Nav ieteikumu 1 

Nav priekšlikumu attīstībai 1 

Nav viedokļa 1 

Nav viedokļa. Šķiet, ka esošais apmierina. 1 

Nepārspīlēt vides aizsardzības jautājumu, kas ir runa par ļoti vecu un bīstamu koku nozāģēšanu 
sabiedriski nozīmīgās vietās 1 

nepieļaut fiktīvu zivjaudzētavu pastāvēsanu kā pimēram Veclaicenes pag. Pilskalna ezers 1 
Neredz sekas aptaujai par šķirojamo atkritumu konteineru izvietojuma paplašināšanu, aptauja 
bija un izbija, konteineru vairāk nav. Netiek galā ar tiem pašiem. Kādēļ joprojām gan pilsētā, 
gan pagastos netiek kontrolēts vai ir noslēgti līgumi par atkritumu izvešanu. ļoti daudzi 
atbrīvojas no atkritumiem grāvmalās, mežos, pie citu iedzīvotāju konteineriem un šķirojamiem 
konteineriem. Kādēļ netiek domāts par šķirojamo konteineru tekstilam? 1 

-Netērēt nevajadzīgas naudas summas Alūksnes ezeram un to apsaimniekotājiem! 
Pensionāriem zveja par brīvu gan no laivas, no gaisa, no krasta!!! 1 

Nomainīt Malienas pagastā vecos ūdensvadus. 1 

Normāli 1 

Nu nevar būt tā ka cilveks nevar piekļūt pie kāda no ezeriem, nedrīkst privātīpašnieks to liegt, 
tas ir jasskarto 1 

padomāt par veco, degradējušo ēku nojaukšanu. 1 

Pamazām apkārtējā vide tiek sakārtota, cik līdzekļi atļauj. 1 

Panākt neapsaimniekoto īpašumu sakopšanu 1 

Parks 1 

Pašvaldības autoparku nomainīt uz elektroauto 1 



Pieder tautai, nevis atsevišķiem indivīdiem 1 

Pieslēgt visas mājsaimniecības kopējai kanalizācijai. 1 

Pilsdambīša peldvietas izveide un uzturēšana. Iespējams ar videonovērošanu, jo tur jaunieši 
diezgan piemēslonun neprot aiz sevis savākt pašu atnestos atkritumus. 1 

Pilsēta ļoti skaista, taču neaizmirst arī par lauku teritorijām. 1 

Publisko ūdeņu pieejamība - šobrīd apgrūtināta 1 
Putekļainie lauku teritorijas ceļi ( vasaras periodā) - ceļu laistīšana/apstrāde. Ezeru teritoriju 
sakārtošanas/ pieejamības sekmēšana pagastos. Atkritumu šķirošanas konteineru izvietošana u 
n regulāra izvešana pilsēt;a un lauku teritorijās. Tekstila konteineru izvietošana, 1 
Reāli Ilzenes pagastā nomainīt ziemas ceļa tirītāju. G.Rozonberga čoms ļoti nekārtīgi tīra ceļus, 
brauc ar paceltu lāpstu. Ceļu tīrītājs Kazāks darbu dara darīšanas pēc. Nevienmēr lētākais ir 
labākais. Uzskatu ka Ilzenē ceļi ir jātīra savējiem saimniekiem. 1 

Rīkot regulāras talkas - kopīgi sakopjot konkrētas vietas (vadība priekšgalā) 1 

Rūpe cenšas, bet budžets ir tā kā ir 1 

Rūpēties par Alūksnes ezera tīrību. 1 
Sadarbībā ar VVD konstatēt un novērst t.s. nelegālās kanalizācijas sistēmas, kas ieplūst 
novadgrāvjos, ūdenstilpēs u.tml., veicināt pieslēgšanos centrālai kanalizācijas sistēmai vai 
informēt par iespēju izveidot vietējās KS. 1 

Saglabāšanai un attīstībai jānotiek līdzsvarā. 1 

Saglabāt vismaz esošājā līmenī. 1 

Sakārtotā vidē patīk visiem dzīvot, būsim atbildīgi par vides sakārtošanu. 1 

Sakopt Lielsloku ezera sabiedrisko pludmali, izveidot laipu, pārģērbšanās kabīnes. 1 

Sargāt Alūksnes ezeru. 1 

Sargāt novadu un ezerus. 1 
Talkas upīšu tīrīšanai, ezeru rūpigaka izpēte un to rezultatu publiskošana vietējiem, vasaras 
biezaka udens analizu nemsana peldvietās. Mežu neciršana (valsts meži cērt un atstāj 
drausmīgas cirsmas un meža ceļus). 1 
Tiek pļauts un apsaimniekots tikai tas ka acīs krīt pārējais lai iet savu gaitu. Kāda aizsardzība, 
kad pa pusezeru eļļas pleķis neviens neko nedara un nerunā. Kad gulbis nolauž kaklu zipline 
trosēs neviens neko nezin. Palaist smago tehniku un nomīcīt visus ežus, interesanta vides 
aizsardzība. Vai tad nav fiansējumu priekšizpētei, lai visu novērstu. Mājas laiž kanalizacijas pa 
tieši grāvjos uz ezeru, un visur pieveram tikai acis. 1 
Turpināt Alūksnes Ezera, Indzera ezera u.c. ezeru apsaimniekošanu, lai vecinātu tīra ūdens 
saglabāšanu tajos. Risināt jautājumu par Maltavnieka strauta, kas iet gar Aizupīšu māju 
teritoriju tālāk uz attīrīšanas iekārtām, tīrīšanu. Risināt jautājumu par Racupītes tīrīšanu posmā 
no Pullana ezera caur Pullana teritoriju, lai mazinātu plūdu risku. 1 



Turpināt vides sakārtošanu un uzturēšanu. 1 
ūdens ņemšanas vietu pieejamība pilsētā (lai ir kur uzpildīt ūdens pudeles atkārtoti). Atkritumu 
šķirošanas tvertņu pieejamība (arī iestādēs vajadzētu neliela izmēra šķirošanas konteinerus, lai 
visu nemet vienviet, bet izšķiro jau saknē). 1 

Ūdens uzlabošana 1 

Vag astit ūdens dziļurbumu 1 

Vairāk atkritumu šķirošanas konteineru 1 

Vairāk izsniegt licences zvejai. 1 

Vairāk mācīt un aicināt jaunatni nepiesārņot, bet sakopt 1 
Vajadzētu mēģināt atrast vides piesārņotājus, piegružotājus, likt tiem bargus sodus, lai nav tā, 
ka vieni tīra, otri piesārņo. Varbūt jāizvieto novērošanas kameras, vai zinošiem speciālistiem 
jāmeklē cits risinājums. Acīm būtu stipri patīkamāk, ja Alūksnes novadā lielsaimnieki saviem 
tīrumiem appļautu malas, dažādus tīrumā iekļautos objektus līdz sējumiem, kā tas ir novērots 
citās pašvaldībās. Te nezāles zeļ un plaukst un skata nekāda. 1 

Veicināt atkritumu šķirošanu. Nepieļaut atkritumu dedzināšanu. 1 

Vides sakārtošana un gudra apsaimniekošana veicina gan cilvēku atgriešanos,lai būtu darbs, 
veselīga atpūta un saturīga brīvā laika pavadīšana. 1 

Ziemera pusē ir vairākas mājas, kam nav piekļuves dzeramajam ūdenim, pirms risina ko citu 
vakadzetu nodrošināt iedzīvotājiem pamata lietas 1 

Žēl ka pieeja pie Vaidavas upes atpūtas vietā netālu no ceļa Alūksne-Jaunlaicene tika slēgta,jo 
zeme tika pārdota privātai personai,kura nevēlas redzēt svešas personas uz savas zemes. 1 

Priekšlikumi pašvaldības darbam  
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Rast kopēju valodu visiem ievēlētiem deputātiem 2 

1 x gadā organizēt tikšanās ar pagasta iedzīvotājiem 1 

1 x gadā organizēt tikšanos ar pagasta iedzīvotājiem 1 

Aluksnes nami.uzskatu,ka jauna vadiba nodarbojas ar iedzivotaju šantažu,necaurskatama 1 

Atalgojums atbilstoši veicamajiem darbiem, kvalifikācijai 1 
Atpakaļ pagastos maksājumu pieņemšanu. Būt atsaucīgiem un izpalīdzīgiem dažādu jautājumu 
risināšanā. Izveidot Alūksnes interneta info lapu sūdzībām, jautājumiem, risinājumiem uz 
kuriem atbildes. 1 



Beidzot sākt ieklausīties iedzīvotājos un bez naida un augstprātības atbildēt un komunicēt. 
Samazināt uzpūsto štatu. Beigt nodrošināt ar darbu "savus" cilvēkus un dot visiem vienlīdzīgu 
attieksmi. 1 

Beigt intrigas un strīdus 1 

Beigt nomelnot vienam otru,bet strādāt kā vienotai komandai. Lai ikkayrs ir svarīgs nevis tikai 
pirms vēlēšanām,bet arī 4 gadus pēc tam. 1 

biežākas tikšanās ar uzņēmējiem pagastos,pašvaldībā. 1 

Biroja tehnikas nomaiņa. 1 

Būt pretimnākošiem pret tiem cilvēkiem pagasta, kuri vairs nav darba spējīgi 1 

Būt tuvāk pie tautas, apmeklēt arī nelielus, mazāk nozīmīgus pasākumus. 1 

Būt vienotiem un līdzīgi domājošiem 1 

Caurspidīgaka lemumu pieņemšana. 1 

Caurspīdīgāks pašvaldības darbs, vairāk skaidrojumu publiskajā telpā par to ka un kāpēc tiek 
pieņemti konkrētie lēmumi, un sakārtojat bridzot pilsētas mājas lapu 1 

Cilvēki vnk tur neiet, jo saņem augstprātīgu attieksmi un pat ja, tad viņu jautājumi reti tiek 
atrisināt. Jābūt vienkāršākiem, piezemētākiem - tuvāk tautai! 1 

Darbaspēcīgāķi cilvēķi. 1 

Daudz darba... 1 

Efektivizet darbu, un difitalizet to, lai nav futbola no vienas iestades uz otru. Vairak 
caurspidiguma un dialoga ar sabiedribu 1 

Esošais līmenis ir apmierinošs. 1 

Grūti ieteikt kaut ko, ja tā ir tā nomiminimalizēta, ka es neesmu lietas kursa par tās funkcijām. 
Šobrīd ierindas cilvēkam nav skaidrs vairs nekas 1 

Ieklausīties iedzīvotāju vēlmēs un piepildīt 1 

Iekšējo ceļu apsaimniekošana 1 
Iepriekš jau tika aprakstītas problēmas pašvaldības atsevišķu nodaļu darbā. Administrācijā, 
atsevišķās nodaļās pilnīgi noteikti ir pārāk liels darbinieku skaits. Daži administrācijā savos 
krēslos ir "iekrampējušies" gadiem, atdeves nav. Ir komunikācijas problēmas. Nav pazudusi arī 
augstprātība. 1 

Ieteikumu nav. 1 

Iezklausīt iedzīvotājus un viņu vajadzības ieklausīties un realizēt 1 
Informācijas pieejamība ir uzticamības pamatā. Tas nozīmētu, ka visi pašvaldības komiteju un 
domes sēžu lēmumprojekti (ar pielikumiem) ir publicējami mājaslapā tikpat laicīgii, kā tos 
saņem deputāti. Iedzīvotājus neinteresē personu dati (kuriem tāpat ir jābūt aizklātiem), bet gan 1 



lemjamie jautājumi, lai vajadzības gadījumā ir iespējams reaģēt vēl pirms lemšanas, nevis jau 
pēc notikuma. Domē taču neizskata valsts noslēpuma jautājumus. Vēl mūsdienīgāk un 
demokrātiskāk būtu, ja tādos lielākos jautājumos pašvaldība komunicētu laikus (nevis dažas 
dienas pirms jautājuma izskatīšanas) un mēģinātu izzināt iedzīvotāju viedokļus, vienlaikus 
skaidrojot domes pozīcijju. 
Ir vienkārši jāstrādā un jādara tagad nevis jādomā jālēmj un jāspriež, ir vienkārši jādara. Nevar 
galvenā problēma būt, kurš būs kurā komisijā un kādas komisijas nepieciešamas. Rodas 
priekšstats ka leilākās problēmas ir porblēmas kas ir domē iekšienē nevis, kas ir tendētas uz 
pilsētas attīstību. 1 
Izveidot darboties spējīgu attīstības nodaļu, jo šī ir vienkārši nožēlojams sieviešu – meiteņu 
“adīšanas pulciņš”. Reorganizēt TIC darbību. Izveidot vienību, kas strādā ar investoru piesaisti 
Alūksnei. 1 
Izveidot pilsētas operatīvo informācijas centru, līdzīgi kā Jelgava, kas nodrošinātu vienotu 
informācijas saņemšanu un apstrādi saistītu ar drošību, komunāliem pakalpojumiem, 
neplānotiem notikumiem un civilo aizsardzību. 1 

Izveidot plašāku saikni ar vietējo iedzīvotāju dažādajām grupām. 1 

Jaunievēlētie deputāti, cerams, radīs pārmaiņas 1 

jā 1 

Jā ,tūrismu vajadzētu uzlabot,izveidot kādu pastaigu taku,izvietot norādes par dažādiem dabas 
objektiem. Beidzot vajadzētu nojaukt graustu Māriņkalna centrā-veco pienotavas ēku. 1 

Jāciena pagastu iedzīvotāji, jāņem vērā iedzīvotāju priekšlikumi kaut 10% apmērā. 1 
Jādomā arī par lauku iedzīvotāju labklājības līmeni, ne tikai par savu maku un pilsētas attīstību. 
Dažam labam darbiniekam Alūksnes pašvaldībā stipri jāpiedomā par attieksmi, izturēšanos un 
kultūru pret zemāk stāvošajiem. 1 

Kà Ventspilī kādreiz,sev 20% pilsētai80% ,un viss būs ok. 1 

Kad beidzot ķersies pie darbinieku skaita samazināšanas un darbu optimizācijas Alūksnes 
novada pašvaldības administrācijā? Daļai neeksistē un pieklibo pieklājības, ētikas normas. 1 
Katrā pagastā savu klientu apkalpošanas punktu bibliotēkā, lai iedzīvotājiem vieglāk veikt visus 
nepieciešamos maksājumus, dokumentu saņemšanu un iesniegšanu elektroniskajā vidē. Vismaz 
divas reizes nedēļā pagasta vadītājs sastopams visu dienu darbā. uz vietas pagastā. 1 
Katru gadu notiek Jaundzimušo alūksniešu sveikšana. Kāpēc var pieteikt tikai Alūksnes pilsētā 
deklarētos mazulīšus? Vai pagastos deklarētie bērni nav Alūksnes novada bērni?!!!! Vai mums, 
Alūksnes novadam, nav vajadzīgi bērni?!!! Es uzskatu, ka tā ir diskriminācija pret pagastos 
dzimušajiem bērniem. Bērni ir Alūksnes novada nākotne!!!! Varbūt, lai pagasta pārvaldes 
vadītāji iekļauj budžetā pagasta bērnu sveikšanu Alūksnes pilsētas svētkos???, lai pagastos 
iedzīvotāji (jaunie vecāki) nejūtas atstumti!!! 1 
Kāpēc man ar saviem nodokļu maksājumiem dubultā jāuztur pensionāri = domes darbinieki? 
Visus pensionārus atbrīvot no darba domē - ja grib strādāt, lai iet uz privātstruktūrām vai pelna 
paši. Divu sasaukumu pilnvaru termiņi nodaļu vadītājiem ( piem., sportā vajag ko jaunu) un 
izpilddirektoram. 1 
Kāpēc pašvaldībā ir nodaļas ar 3 darbiniekiem??? Nevar apvienot un ietaupīt?? Cik nodaļu, tik 
priekšnieku! Spēcīgu, jaunu izpilddirektoru. Tikai lūdzu ne I.Berkuli. kas der visam, tas neder 
nekam!!! 1 

Komunicēt ar iedzīvotājiem 1 



Komunikācija ar sabiedrību. 1 

Komunikācijas uzlabošana 1 

Laba, bet lēna 1 

Labu pārvaldību un komunikāciju 1 

Lai ir skaidri mērķi. Visu jau nevar paveikt, bet vismaz zināt kur virzāmies. Pilsētā tūrisms, a 
laukos? 1 

Lielāka izpratne 1 
Ļoti jāuzlabo komunikācija ar iedzīvotājiem, tā jāpadara aktīvāka. Iedzīvotājiem arī pagastos ir 
jāzin pašvaldības redzējums par attīstāmajiem objektiem un citām aktualitātēm, lai attīstība 
bītu mērķtiecīga. Savādāk NVO dara savu un pašvaldība savu, bet katrs citam mērķim. Biežāka 
savstarpēja komunikācija veicinātu sapratnes uzlabošanos, uzticības vairošanos. Bieži vien mēs 
kā iedzīvotāji redzam tikai pieņemtos lēmumus, un tad atliek pa kaktiem runāt un izpaust savu 
neapmierinātību ar mūsu nodokļu un budžeta izšķērdēšanu. Pagasta pārvaldēm aktīvāk 
jāinformē iedzīvotāji, arī personiski uzrunājot, par dažādiem pieejamajiem finansējumiem un 
apmācībām, kas varētu veicināt jaunu mājražotāju vai pakalpojumu veidošanos, jāiedrošina 
cilvēki, lai lauki neizmirtu bet izmantotu iespējas. 1 

Mazāk ņemt kukuļus. 1 

Mazāk sev kabatās, vairāk vietējiem iedzīvotājiem. 1 

Mazāk solīt, vairāk darīt! 1 

Mazāk tērēt naudu "administratīva aparāta" algošanai. Vairāk masu medijos atspoguļot 
paveiktās un plānotās aktivitātes. Arī par ikdienas darbu. 1 

Mazināt pašvaldības administrācijas darbinieku augstprātību un attieksmi pret iedzīvotājiem 1 

Nav ideju. 1 

Nav īsti ko ieteikt. 1 

Nav priekšlikuma 1 

Nav priekšlikumu uzlabošanai 1 

Nav viedoklis 1 

Nav viedokļa 1 

Neadekvātu darbinieku aizstāšana pašvaldības iestādēs. 1 

Neaizrauties ar visa centralizāciju, atstāt pagastiem tiem raksturīgās funkcijas. 1 



Nedalīt ietekmes sfēras, nekašķēties, bet strādāt kopā, pieņemt pārdomātus, saprātīgus 
lēmumus 1 

Negodprātīgi darbinieki 1 

Neietiplipnāt visu šajā lodziņā 1 

Nenorobežoties no iedzīvotājiem un viņu vajadzībām 1 

Nepalielināt administrācijas darbinieku skaitu un neatlaist darbiniekus pagastos 1 
Nepieciešama pašvaldības uzņēmumu darbinieku attieksmes maiņa pret iedzīvotājiem - 
nodarīto zaudējumu atjaunošana (ne tikai darba vietas sakopšana, bet arī nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšana vai situācijas atjaunošana pirmspostījuma līmenī) Piem., pirms daudziem gadiem 
apzināti izpostītā notekūdeņu novades sistēma, kuras rezultātā vēl joprojām dzīvojamās ēkas 
pagrabs pludo (un, ne tikai). Postījums izdarīts pēc amatpersonu rīkojuma, bet atbilde 
cietušajam mājas īpašniekam pēc tam: ""Privātīpašums. Maksājiet un mēs salabosim". Sakārtot 
servitūtu jautājumu ar privātīpašniekiem. 1 

Nesamazināt darbinieku skaitu, esošās darba vietas. 1 

Nevajag 2 brīvprātīgos vietniekus 1 

Nodrošināt domes sēžu tiešraides 1 
Nomainīt izpildirektori. Samazināt pagasta pārvalžu vadītājus , pietiek ar saimniecibas 
pārvaldnieku katra pagasta nevis sekretare un vel vaditājs. Alūksnes Tic samazinat darbinieku 
skaitu ( ir taču digitalais laikmets). Rūpīgāk kontrolēt ALJA resursus. 1 

notiek viss, lai pilsētā uzlabojumi un darba iespējas, bet lauki paliek ar bezdarbniekiem, jo nav 
iespēju strādāt 1 

Novada pašvaldībai jāatbalsta pagastu darbs 1 

Organizēt iedzīvotāju sanāksmes 2 x gadā pagastā ar domes vadības piedalīšanos 1 
Pagasta pārvaldēm atjaunot piekļuvi Iedzīvotāju reģistram, lai darbinieki redz savus pagasta 
iedzīvotājus - lai var sveikt jaundzimušos, Ziemassvētkos pirmsskolas vecuma bērnus, Jāņos - 
Līgas un Jāņus utml. 1 
Pagastiem dot lielākas iespējas pašiem rīkoties , lemt kur un kā rīkoties ar pieejamajiem 
līdzekļiem. Pašreiz viss tomēr tiek stingri kontrolēts un nepieļauj atkāpes no domē 
izstrādātajiem plāniem. Dažos pagastos vajadzētu nomainīt pagasta vadību - cilvēkus ar skatu 
nākotnē, nevis mazus baroniņus, kas klausās tikai novada vadībā, kārto papīrus, bet pagasta 
attīstība ir sveša lieta. 1 

pagastu centru izveidošana 1 

Pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai 1 

Pasekot - novērot, ko dara darba laikā pagasta pārvalžu vadītāji - vai ir darba vietā! 1 

Pašvaldība jākoncentrē tikai pilsētā. 1 



Pašvaldībai ieteikums, pirms pieņemat lēmumus domes sēde, rūpīgāk pārbaudīt esošo situāciju 
ne tikai pilsētā, bet lauku teritorijas, pagastos, jo bieži vien tiek reģistrēti pašvaldības ceļi uz 
privātīpašnieku zemes. Vai otrādi, pašvaldības ceļi tiek likvidēti, bet domes lēmuma par to, nav. 
Notiek tīra atrakstīšana. 1 

Pašvaldības darbinieki ir atsaucīgi un uzklausa ikvienu apmeklētāju. Iespēju robežās atrisina 
sāpīgos jautājumus. 1 

Pašvaldības darbs un atbildība tiek arvien paplašināta. Pagasta darbiniekiem jābūt zinošiem un 
jāprot sniegt arvien sarežģītākus pakalpojumus. 1 
Pašvaldības iestāžu (ēku) kopīga apsaimniekošana- to uzticēt darīt "Spodrai" Pašvaldībā vienu 
speciālistu, kas atbild par darba aizsardzību, ugunsdrošību, personas datu aizsardzību visās 
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 1 

Pašvaldības policija strādā kūtri, negrib palīdzēt, ir tikai atrunas. Lieks kantoris. 1 

Pašvaldības un sabiedrības mijiedarbība. 1 

Patīkami, ja pašvaldības darbinieki, t.sk. deputāti, ir kompetenti, sadarbībai atvērti. 1 

Pārskatīt pagasta pārvalžu lietderību, iespējam, ka daudzos pagastos pārvalžu vadītājs nav 
vajadzīgs, pietiktu tikai ar saimnieku uz vietas, jo visa administrācija ir Alūksnē un tā nav maza. 1 

Pārstaigāt pagastu teritoriju kājām nevis braucot, bet izmērot iedzīvotāju staigātus ceļus, lai 
saprastu, kur ir uzlabojumi un nauda vajadzīga ieguldīt 1 
Pusi lieko darbinieku atlaist. Par slinkošanu privātajā sektorā naudu nemaksā!!! Pašvaldība par 
slinkošanu un darba kavēšanu maksā! Jāsamazina birokratiskais aparāts un deputātu skaits, 
iedzīvotāju skaits arī rūk! Daudzi darbinieki pasvaldība nesaprot, ko viņi dara, kā tas viņiem 
jādara un kāpēc tas jādara! 1 

Rast kopēju sadarbību koalīcijai un opozīcijai 1 

Rast kopēju sadarbību visām partijām 1 

Rast kopēju valodu visam partijām 1 

Rast kopēju valodu visiem ievēlētajiem deputātiem 1 

Reālu atbildību par vēlēšanās dotajiem solījumiem.Deputātiem vairāk personīgas atbildības par 
vēlēšanās dotajiem solījumiem, informēt par personīgo ieguldījumu 1 

Regulāra deputātu komunikācija un tikšanās ar iedzīvotājiem pagastos, informatīvs atskats uz 
paveikto un vīzija par tālāko. Viedokļu uzklausīšana un ieklausīšanās. 1 

regulāras tikšnās ar vēlētājiem, iedzīvotājiem 1 

Reorganizēt pašvaldības policiju. Būvvaldei vairāk sodīt graustu īpašniekus. 1 

Saglabāt darba vietas 1 

Saglabāt katrā pagastā pārvaldes vadītāju. 1 

Sakopt Ilzenes peldvietu, jo visi negrib braukt uz Zero parku. Atlikt atpakaļ sapuvušo laipu. 1 



Samazināt administrācijas personāla skaitu 1 

Saziņā ar sabiedrību skaidrot notikumus vai lēmumus, vienkārši un saprotami. Bez gariem 
ievadiem un likumu pantiem. Vienkāršajam cilvēkam jāsaprot būtība. 1 

Sāpīga tēma. Lai domā par darba vietam 1 

Speciālistu piesaiste ar atbilstošu izglītību 1 

Tautai nav iespēja piedalīties daudzu jautājumu izskatīšanā - priekšlikumos. Jānotiek sestdienās 
Kultūras namā. 1 

Tikšanās ar iedzīvotājiem. 1 

Turpināt būt vērstiem uz iedzīvotājiem. Pievērst lielāku uzmanību izglītības iestādēm, to 
infrastruktīrai. 1 

Uzklausīt iedzīvotāju viedokļus un realizējot apjomīgus projektu ņemt vērā 1 

Uzklausīt iedzīvotājus un viņu vēlmes, sakārtot ceļu, nodrošināt ūdens iespējas. Lai iedzīvotāji 
vēlas palikt nevis pamest novadu 1 
Uzticos savai pašvaldībai, kuras teritorijā dzīvoju. Pašvaldības darbiniekiem esot savos amatos 
atmest lepnību un augstprātību, ja tāda parādās. Meklēt iespēju pacelt savu pašvaldības iestāžu 
darbinieku atalgojumu, tādējādi ceļot viņu pašapziņu un prieku labāk strādāt. 1 
Vadībai ar darbiniekiem komunicēt līdzvērtīgi nevis uzbrūkošā un tikai pavēles formā, jo visi 
darbinieki, kas strādā pašvaldībā, vienalga kādā amatā savu darbu pilda godprātīgi un 
iedzīvotāju labā. Jāsaudzē darbinieki. Informācijas, par kādu konkrētu situāciju saņemšanas 
gadījumā, vadībai būtu jāuzklausa arī iestādes viedoklis, bet ne tikai informācijas sniedzēja 
viedoklis. Pagastu pārvalžu vadītāji labi komunicē ar iedzīvotājiem un tiešām strādā priekš 
iedzīvotājiem. Alūksnes pilsētā cilvēki baidās iet uz novada iestādēm, komercsabiedrībām, jo 
bieži saņem atbildi jums tas nepienākas. Jāuzlabo komunikācija, jo iestādes ir domātas priekš 
iedzīvotājiem nešķirojot tos. Kāpēc parastiem cilvēkiem nepienākas, bet deputātiem 
pietuvinātām personām pienākas? 1 

Vairāk informēt iedzīvotājus, reaģēt uz nepatiesu informāciju un "dot pretī", lai kliedētu mītus. 1 

vairāk informēt sabiedrību par pašvaldības darba specifiku, parādīt arī ikdienas darbus 1 

Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem 1 

Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem par aktuāliem jautājumiem 1 

Vairāk kontaktēties ar iedzīvotājiem. Un informēt par darbu ko veic pagastā. No malas liekas ka 
iedzīvotāji un pagasta darbinieki, katrs dzīvo citu dzīvi. 1 

Vairāk rīkot aptaujas iedzīvotājiem par vērienīgākajiem projektiem ar lielāko naudas ietilpību 1 

Vairāk uzklausīt cilvēku problēmas 1 

Varētu 1x gadā organizēt informatīvo dienu 1 

Veidot ciešāku sadarbību starp NVO un pašvaldību 1 



Viss ok 1 

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?  

- 2 

Atjaunot feldšerpunkta darbu 2 

Peldbaseins 2 

1. Autoceļš 2. Ūdens pieejamība visām novada apdzīvotajām mājām kur ikdienā dzīvo 1 
1. Kapu pussalā - Senču parkā jāuzceļ tiltiņš pāri Veļu gravai, kā tas bija pirms okupācijas. Uz 
vecajiem pamatiem, blakus templītim, jāuzceļ Pulka telts, pēc vecajām fotogrāfijām vadoties. 
Tempļa kalna apkārtne, Veļu grava ir ar ļoti skaistu reljefu. Ja varētu izcirst krūmus, izvākt 
nogāztos un vecos kokus, tur pavērtos brīnišķīga ainava, kādas nav nekur citur Latvijā! Tur būtu 
jauka pastaigu vieta pa daudzajām taciņām! Izveidotos vēl viens parks Alūksnē, kurš piesaistītu 
vēl vairāk tūristu! 2. Kājāmgājējiem, kuri nāk no ezera puses (no jaunā tilta) uz kapiem, jāuzlabo 
taciņa kalnā, margas derētu un arī jāierīko apgaismojums. Tagad tur ejot pat gaišā laikā var krist 
aizķeroties pret koku saknēm. Kādreiz kājāmgājēji, kuri nāca no pilsētas caur bērzu birztalu,uz 
kapiem, izmantoja šo taciņu. 1 

18 grozu disku golva laukums. 1 

2-4 jaunas daudzdzīvokļu mājas. SPA centrs, Sporta cents, JAuniešu, arī pieaugušo skeitparks. 1 

Aktivitāšu centrs, laukumiņš bērniem līdz 8 g.vec. 1 

Alternatīvās vietas, kur pulcēties un attīstīties netradicionālo un alternatīvo stilu, mākslas 
piekritējiem. Līdzīgi kā Telliskivi kvartāls Igaunijā. 1 
Alūksne ir skaista un sakopta pilsēta jau tagad, un daudzi vēlas to apciemot. Bet tāpēc vairāk 
vajadzētu parūpēties par to cilvēku un pilsētas viesu labsajūtu, kuri ierodas agri no rīta vai vēlu 
vakarā, svētku dienās vai svētdienās, iekārtojot pilsētā jebkurā laikā pieejamas tualetes. 
Vasaras laikā skaistās ūdens strūklakas varētu darboties jau agri no rīta un vasaras laikā būtu 
jauki, ja brokastis pilsētas viesi varētu paēst jau plkst.8.00 no rīta kaut vienā no ēdināšanas 
iestādēm. 1 

Alūksnes bibliotēkas celtniecība 1 

Alūksnē - BMX trase; rehabilācijas centrs. Kolberģī - jāsakārto neizmantotās degradētās ēkas - 
SIA "ALTA S" veikals un ēka "Zīles" 1 

Alūksnē - veselības veicināšanas pakalpojumu centrs Malienā - iedzīvotāju sabiedrisko 
aktivitāšu nodrošināšana, jaunu pakalpojumu veidošana 1 

Alūksnē jāatjauno vai jāceļ no jauna dzīvojamais fonds 1 

Aptieka 1 

Aptieka, zobārsts 1 

Arī Alsviķos vajadzētu diskgolfa laukumu 1 



Asfalta segums Alūksne - Kalncempji 1 

Atgriezt līdzekļus pagastiem 1 

Atjaunojiet līdz galam, kā bija solīts , veco labo parku bērnien! Lai tur tiešām ir bērnu 
laukumiņš, nevis nesakopts dzērāju sanāksmes punkts. 1 

Atjaunot asfaltu Liepnas pagasta centrā un līdz visām kapsētām noasfaltēt ceļus 1 

Atpūtas vietas maziem bērniem. 1 
Atrast nomniekus vai pircējus bijušajai skolas ēkai. Jāizstrādā daudz elastīgāki nosacījumi telpu 
nomai, jo bijuši gadījumi, kad izdzirdot nomas naudas lielumu, nosacījumus, gribētāji bēg ar 
līkumu. Ilzenes pagasta vadībai jāsāk domāt nopietnāk par šo jautājumu, nevis gaidīt ka kāds 
cits to izdarīs 1 

Attīstīt parka teritoriju pagastā 1 
Attīstīt uzņēmējdarbību, lai veidotu darba vietas un jaunatne nebrauktu projām. Un sakārtot 
autoceļus. Tikai tā Alūksnes novads attīstīsies. Padomājiet arī par Alūksnes šo pusi, kas ir viena 
no tiešajām saiknēm ar Igauniju, Somiju, Zviedriju, sevišķi tūrisma attīstībai. 1 

Attīstīt vairāk pagasta centros brīvā laika pavadīšanas atpūtas vietas, lai cilvēkiem ir, kur 
pasēdēt ar draugiem un ģimeni. 1 

Ārsta pakalpojumi 1 

Ārsta pakalpojumi vismaz 1x nedēļā 1 

Baseins novadā! Veloceliņu izbūvēt uz Kalnadruvām un Alsviķiem. Noasfaltēt ceļu uz Ziemeriem 
un apkārt Ezeram. Ierīkot bibliotēku pie Mākslas soklas. 1 

Baseins, taču vietā, kur var aiziet kājām... 1 

Bezmaksas labiekartota tualete salā 1 

Bērnu laukumiņi daudzdzīvokļu māju pagalmos. 1 

Bērnu sporta laukums 1 

Bibliotēka 1 

Bibliotēka Alūksnē 1 

Bibliotēka restorāna "Cepurīte" vietā 1 

Bijušās internātskolas ēkas un internāta ēkas apsaimniekošana - ierīkot pansionātu vai kādu 
profesionālās izglītības skolu 1 

Bruģēta ietve uz Malienas skolu no autobusu pieturas 1 

Ceļi 1 



Ceļš asfaltēts,skolas saglabāšana,cilvēku noturēšana pagastā,darba vietu nodrošināšana 1 

Ceļš caur ciema centru ir slikts, ceļu kaisīšana ziemā 1 

Ceļš līdz Alūksnei 1 

Ceļu uzlabošana un apgaismojuma ierīkošana uz ielām, kur tā nav! Pretputekļu apstrāde uz 
grants ceļiem gar dzīvojamām mājām. 1 

Cīņa ar latvāņiem, dažādus trenažierus Sporta laukumā un atsevišķi stūrīti mazākiem bērniem 
Sporta laukumā, kur arī viņi varētu pasportot kopā ar vecākiem. 1 

darba vietas skolas ēkā. 1 

Darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, vairāk padomāt par viņiem, lai nedodas prom, meklējot 
darbu citur!!! 1 

Daudz biežāka ārsta pieņemšana pagastā, medikamentu pieejamība pagastā 1 

Dzīvojamo māju celtniecība jaunajām ģimenēm 1 

Dzīvokļu celtniecība 1 

Dzīvokļu fonda pārvalde saimnieciskā 1 

Gaidām jaunu bibliotēku - netiekam uz otro stāvu 1 

Gājēju celiņš, salabot asfaltu, nojaukt vecās ēkas Liepnā 1 

Gājēju celiņus pie Malienas skolas sataisīt 1 

Gājēju ceļa izveidošana, atjaunošana, vietējas nozīmes ceļu asfaltēšana piem. Alūksne- Ziemeri 1 

Gājēju ceļš, asfalts Liepnas centrā Zaiceva-Kuprava ceļš jāatjauno 1 

Gājēju un velosipēdistu celiņi uz mazdārziņiem. Tualetes pilsētas centrā. 1 

Gājēju-velosipēdistu celiņš un centra ielas seguma atjaunošana Liepnā 1 

Gāzes piegāde 1 

Gribētos lai Alūksnes centrs būtu pieklājīgāks ( normāla autoosta, veikali), lai pamainās centra 
kontingents, lai viņiem vairs nav tik ērti tur atrasties 1 
Gribētos, lai ir lielāka pieejamība naktsmītnēm un kafejnīcām, jo aktīvajā sezonā nogurdina to 
nepietiekamība. Gribētos modernu bibliotēku un sporta centru, peldbaseinu un attīstītu 
infrastruktūru ziemas aktivitātēm - slidotava, slēpošanas trase. 1 
Gribētos, lai izveido gājēju celiņu, vēlams ar atdalītu velo joslu līdz Sisenim. Vasaras sezonā tur 
ir ļoti aktīva cilvēku kustība. Protams vēlētos arī gājēju celiņu līdz Malienai, lai varētu mierīgi 
braukt ar riteni vai vienkārši pastaigāties. Ļoti gaidu, kad Malienā parādīsies konteineri 
atkritumu šķirošanai. 1 



Iedzīvotāju kopējos pasākumus, tematiski informatīvās pēcpusdienas. 1 
Iedzīvotāju padome, kuras izlemšanā būtu noteikta apjoma budžets (līdzdalības budžets) un 
citu pagastā svarīgu jautājumu pacelšana dienaskārtībā, jo pašreizējie pagastu pārvaldnieki 
(lielākoties) pat necenšas kaut reizi gadā aptaujāt savus iedzīvotājus un izdibināt viņu 
domas/priekšlikumus. Piemēram, Alsviķī būtu gudri jāizkopj un jāuztur muižas parks ar taku, 
apgaismojumu un informatīvo stendu par muižas apbūves ansambli, kur daļa no tās ir kultūras 
pieminekļi. 1 

Ielas apgaismojums uz PII "Mazputniņš" 1 

Ielas apgaismojums V398-jaunās mājas Malienā Gājēju pāreja no vecās skolas uz pagasta 
pārvaldi Malienā 1 

Ielas jāsakārto. Stāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām trūkst. 1 

Ielu apgaismojums uz bērnudārzu. Tāpat arī varētu izveidot gājēju celiņu no autoostas uz skolu. 1 
Ielu apgaismojums, Alsviķu/Strautiņu centros uz līvānu/privātmāju mikrorajoniem. Rudens un 
pavasara periodā - iestājoties diennkats tumšajam laikā melns kā peklē - neredzi kur ej!!! 
Trotuāru/ietvju atjaunošana - morāli novecojušās, grūti pārvietoties - nelīdzenas/izdrupušas. 1 

ierīkot āra trenažierus 1 

ierīkot āra trenažierus Alsviķu pagastā 1 

ierīkot bērnu rotaļu laukumu, trenažierus ikvienam vecumam 1 

Iespējams, nekas, jo nebūs īpašas vajadzības - nebūs iedzīvotāju. Būtu jauki, ja darbotos kāds 
uzņēmums, ražotne - jaunas darba vietas 1 
Ieteikums - labiekārtot Kolberģa/Brūža pludmali, ja iespējams, piedāvāt īpašniekam pārdot 
zemi ANP, lai visas pludmales teritorija būtu pašvaldības zeme. Kā arī sakārtot Aldaru ielu un 
ielas malā izveidot gājēju celiņu. Kolberģī no autobusu pieturas līdz pastam ierīkot gājēju celiņu, 
jo gājējiem bīstama pārvietošanās. Baseina izbūve. Ledus halles izbūve. 1 
Ir Liepnas pag. Sprinduļkalnā Represēto piemiņas vieta, ir nacionālajiem partizāņiem piemiņas 
vieta un luterāņu draudzes kapi, bet ceļš uz turieni netiek uzlabots! Ir arī ar uzņēmējdarbību 
saistīts objekts pa ceļam uz Sprinduļkalnu. Tas neveicina mirušo un tur guldīto atceres vietu 
apmeklēšanu. Arī velobraucēju celiņš varēja būt uz Sprinduļkalnu, ko izmantotu jaunieši, bērni. 1 

Izklastīju jau iepriekš. Papildus Tīklu saliņas sakartošana un attīstība. Šobrīd milzīgs 
neizmantotais potenciāls. 1 

Izveidot 3-5 cilvēku grupu, kas piedalītos pagasta pasākumu plānošanā un organizēšanā 1 
Izveidot pilsētas operatīvo informācijas centru, līdzīgi kā Jelgava, kas nodrošinātu vienotu 
informācijas saņemšanu un apstrādi saistītu ar drošību, komunāliem pakalpojumiem, 
neplānotiem notikumiem un civilo aizsardzību. 1 

izveidot skaistu puķu dobi pagasta centrā, labiekārtot teritoriju pie dīķa pagastā 1 

Ja ceļa uzlabojumi būs, tad varētu attīstīt kokapstrādi un kokmateriālu piedāvājumu. Kūdras 
ieguves cehu jau vairs neatgūt, jo tas ir pārdots privātpersonai 1 

Ja tas ir iespējam, veicināt jaunu darba vietu radīšanu, ražošanas attīstību. 1 



Jauna administrācija, rotaļlaukums bērniem, pastaigu laukums suņiem, jauna autoosta, 
pieejama sabiedriskā tualete pilsētas centrā un pilssalā. Policijas darbs sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā, uzlabošanā un darbs ar jaunatni nav manāms. Aizvien vairāk paliek diedelnieku 
pie veikaliem. 1 

Jauna bibliotēka 1 

Jauna bibliotēkas ēka 1 

Jaunalūksnes pagastā (Kolberģī) ir viss nepieciešamais. Tikai nav tualetes - pludmales vietā. 1 

Jaunas darba vietas 1 

Jaunas darba vietas un arī ceļu uzlabošana, lai nokļūtu līdz tuvākajām pilsētām. 1 

Jaunas darba vietas. 1 

Jaunas darba vietas. attīstīt mājražošanu, sadarboties dažādu organizāciju pārstāvjiem 
produkcijas realizācijā. 1 
Jauni (vietās, kuras apmeklē daudz cilvēku) šķirojamo atkritumu konteineri, grozi plastmasai 
(tādi ir Smiltenē, Valmierā, kaimiņvalstī Igaunijā utt.). Tualete. Moduļu māju būvniecība. 
Nebūtu slikti izveidot jaunu tirgus laukumu. 1 

Jaunu bibliotēku Alūksnē! 1 
Jāatbalsta rūpniecības attīstība. Jāpārskata dzīvojamā fonda pieejamība, varbūt jāizvedo 
informācijas platforma, kur parādītos brīvās dzīvošanai un saimnieciskajai darbībai pieejmās 
telpas. Aktivizēt gadiem tukšo telpu attīstību. Gaidām sporta centru, bet nedrīkst aizmirst par 
sporta infrastruktūru pagastos, kaut minimālu. 1 

Jāatjauno administratīvās ēkas un kultūras iestāžu ēkas. Jāaizpilda tukšās pašvaldībai 
piederošās ēkas vai jāpārdod vai jānojauc. 1 

Jāatjauno tautas nama darbība 1 

Jāatrisina skolas grausta statuss. 1 

Jāatrod slēgtajai Ilzenes pamatskolas ēkai lietderīgs pielietojums. 1 
Jāattiesta Elevatora teritorija,jāiekārto pilsētas tirgus,nevis parodija kāds tas ir 
šobrdīd.Piem,pretī Maximas veikalam ielas otrā pusē.Tirgum ir jābūt tur,kur cauri plūst 
cilvēki,nevis kā pie mums lielāks tirgus ir būdiņās ar ievesto preci. 1 

Jāattīsta ražošana - jaunas darba vietas 1 

Jābeidz sporta objekts 1 

Jāizveido telpas, kas piemērotas ražošanas attīstībai, piemēram, pārtikas ražošanai Jānoasfaltē 
ceļš Alūksne-Ziemeri 1 

Jāpabeidz iesāktā ceļa projekta otrā kārta Veicināt, lai būtu darba vietas Interneta pārklājuma 
uzlabošana apdzīvotās vietās 1 

Jāpanāk Ziemeru ceļa asfaltēšana 1 



Jāpanāk, ka pilsētā tiek nojaukti grausti. Merķeļa ielā privātā māja,māja Jāņkalna ielā pretim 
Ceļu daļai. 1 

Jāpiesaista daudz jauni speciālisti visas jomas, vai jāpērk kvalitatīvs pakalpojums ārpus, un crli 
ceļi celi 1 

Jāsaglabā izveidotais 1 

Jāsaglabā jau esošais! Iespēju robežās jārisina jautājums par darba vietu izveidošanu 1 

Jāsakārto ceļi Alsviķu pagastā 1 
Jāsakārto esošais. Jāsakārto ceļu infrastruktūra, un komunikācijas. Alūksne ir skaista vieta bet ar 
to diemžēl ir par mazs. Pašvaldība nevar visu attīstīt, bet ir jārada vide, lai iedzivotāji veidotu 
attīstību. 1 

Jāsakārto estrāde, jānovāc privatizācijas grausti, jāasfaltē ceļi... sakārtot teritoriju Ezera krastā 
Šūpalās. 1 
Jāsakārto zemes ceļi visa to garuma nevis tikai kāds posms ,jātīra grāvji jāuzlabo ceļu virsmas 
biežāk ja greiderē, šogad trepe nenormāla , sausa laika jālaista ceļi ar īpašo šķidrumu putekļu 
mazināšanai. Latvāņu problēma ir atdotā īpašnieku zina kaut gan ceļmalās ir pašvaldības 
zina,kas netiek koptas īpaši Alsviķu pagasta.Vai ir veikti aprēķini latvāņu izmaksu apkarošanai, 
kas tagad ir atdots īpašniekiem . 70% samazinājums vienam laukam tas ir smieklīgi, jo jāsarga ir 
visa teritorija ne tikai kāds lauks.Alsviķu pagastam latvāņu invāzijas teritorija ir jānosaka 
samazināts nekustama īpašuma nodoklis. 1 

Jāturpina labi iesāktais 1 

Jāturpina visu trotuāru remonts, ielu sakārtošana, spēļu laukums jāsakārto Alūksnē 1 

Jāuzbūvē sporta centrs Jāizveido gājēju taka vismaz līdz Kolberģa pludmalei 1 

Jāuzlabo ceļi 1 

jāuzlabo lauku ceļi. 1 

Jāuzliek asfalts Alūksne-Kalncempji. 1 

Kafejnīcu 1 

Ko var atjaunot, ja līdz pēdējam viss tika samazināts iepriekšējos gados pagastā; pilsētā - lai 
domā deputāti un speciālisti 1 

Komunikācija vadībai ar iedzīvotājiem 1 

Kornetu putnu fermā kāda ražotne,kur vietējiem strādāt. 1 

Labiekārtot pagasta centru, ierīkot āra trenažierus 1 
Lai Ziemeru pagasts attīstītos k;a kaimiņu pagasti, jāuzlabo ceļu stāvoklis. Lai ceļi nebūtu bedrē 
un tiktu izveidoti ceļiem novadgrāvji. kauns no igauņiem un atbraucējiem no ārzemēm. 
Smagajam transportam ar mežu produkciju novirzīt ceļu gar Alūksnes ezeru, lai nav jābrauc 
cauri Alūksnes pilsētai. 1 



Lauku cilvēki nevienam neinteresē 1 

Lielāku sporta halli uzcelt 1 

Liepnas pagastā saglabāt paveikto, nevis izpostīt 1 

Liepnas pagastā vajadzētu ierīkot tirgus placīti 1 

Likvidēt vecās, tumšās ēkas Liepnā autoostu kārtīgu, kur pasažieriem patverties no lietus un 
sniega 1 

Malienas pagastā apgaismojums visā centrā, tāpat gājēju celiņi gar lielā ceļa malām, vieta kādai 
jaunai ražotnei. 1 

Malienas pagastā brīvdabas estrādi 1 

Mārkalnes pagastā būtu jāizveido naktsklubs/bārs 1 

Mārkalnē vajag sakārtot esošo nevis veidot ko jaunu. Varbūt parku kā pastaigu taku. 1 

Medicīnas darbiniekam pagastā jāstrādā vismaz 3 dienas nedēļā 1 
Mūsu pagastā trūkst veikalu. Pilsētā vēlētos, lai tiktu uzbūvēts plānotais veselības veicināšanas 
centrs, pieejams baseins. Un sava novada cilvēkiem lai tas būtu izmantojams par ļoti 
draudzīgām cenām. 1 

Nav aptiekas un ceļš uz Muižu jātaisa, lai prieks braukt pie ārsta un ciemos uz šo seno vietu 1 

Nav redzējuma 1 

Nekas nav nepieiešams. 1 

Nepieciešams nodibibāt kādu biedrību, kas nodarbotos ar konsultāciju sniegšanu, kā 
daudzdzīvokļu mājām veikt apsaimniekošanu 1 

Nezinu. 1 
Noasfaltēt ceļu uz Balviem, jo tur daudzi strādā, kas dzīvo Liepnā un saim. darbības veicējie 
brauc uz Balviem pēc izejmateriāliem, bet uz Gulbeni jo tur ir reģionālā Valsts meža dienesta 
nodaļa, Lauku atbalsta dienests, Valsts zemes dienest utt. 1 

Normali trenažieri plašamiedzivotàju lokam,ne tikai stieņi.lai pieskatot bernus ari omites var 
izmantot trenazierus,ka tas notiek Eiropà pat mazos ciemos .Vismaz8 dažadi riki. 1 

Normālus ceļus, stāvlaukums pie daudzdzīvokļu mājām, lai operatīvo dienestu darbinieki ar 
transprotu varētu izbraukt, ja nu nelaime. 1 

Pagastā rotaļu laukums, pilsētā vēl kāds stāvlaukums automašīnām 1 

Pagastos varēja būt izbraukuma bibliotēka. Pilsētā jaunas daudzdzīvokļu mājas. Nav kur dzīvot. 
Pilsētā sabiedrisko pirti. 1 

Pagastu nebūs, tukšs. 1 

Pansionāts vēl kādā lauku skolā 1 



Pasts 1 

Pati pagasta ēka. 1 

Pededzes pagastā nepieciešams bankomāts, neliels benzīntanks vai benzīna piegādājamā 
automašīna. Pededzes pagastā nepieciešama aptieka, jo līdz pilsētai jāmēro liels attālums. 1 

Peldētava pie Pededzes upes, gājēju tilts pie dzirnavām Mālupē, bērnu rotaļu laukums, 
feldšerpunkti katrā pagastā, klientu apkalpošanas punkti bibliotēkās katrā pagastā. 1 

Peldvieta 1 

Piesaistot līdzekļus, jārealizē Jaunlaicenes muižas parka attīstības pirmo piecu gadu plāns. 1 

Pildīt dotos solījumus 1 
Pilsētas bibliotēka.Bijušās Cepurītes ēkas sakārtošana pilsētas centrā (vai tiešām nevar 
vienoties ar Altas īpašnieku? Varbūt viņa kā mecenāta plāksnīte jāpieliek pie sienas). Bijušās 
pasta ēkas sakārtošana (kauns !, lai vai kam tā pieder). Elektroauto iegāde pašvaldībai. Saules 
paneļu ierīkošana uz laternu stabiem un uz ēku jumtiem. No katra pagasta centra asfaltēts ceļš 
uz novada centru. 1 

Pilsētas mērs 1 

Pilsētas-novada ģerbonis. Pārtraukt kultivēt melus apsmejot latviešu-līvu tautu 1 
Pilsētā - ieviest viedo atkritumu apsaimniekošanas veidu, lai iedzīvotājiem būs iespēja 
norēķināties tikai par pašu radīto un izmesto sadzīves un bioloģiski noārdāmo atkritumu 
apjomu. Mežinieku un Vītolu ielu seguma un kanalizācijas sistēmas uzbūve un sakārtošana ( gan 
jau ir vēl citur kur vajag). Ceļa, kas iet caur Alsviķiem - remonts, lai ceļa posms būtu izbraucams, 
bez bīstamības, kas jau izveidojusies. Jauna bibliotēka. Ja plānojat izveidot, tad jaunu, bet ne 
vecā ēkā. Dzīvojam taču 21.gadsimtā. 1 

Pilsētā modernu bibliotēku uzcelt. No jauna vēl izdomāt kādu tūrisma objektu, lai reklamētu 
savu pagastu. 1 
Pilsētā- ziemas sporta bāzes "Mežinieki" sakārtošana un atbildīga apsaimniekošana. Liepnas 
pagastā - jādara viss, lai saglabātu esošo, jo pēc ceļu sakārtošanas, vajag dažus gadus teritorijas 
attīstības lejupslīdes izbeigšanai un tendences uzlabošanai. 1 

Pirmām kārtām jaunas darba vietas piesaistot ES projektus. 1 

Pludmales BRŪZIS labiekārtošana 1 

Pludmales labiekārtošana un pabeigt taku gar ezeru līdz Kolberģim 1 

pulciņi jauniešiem, teātris, dejas. 1 

radīt jaunus objektus ,bet nevarot pilnvērtīgi apsaimniekot esošos ? 1 

Rast risinājumu par bijušo Liepnas internātpamatskolu 1 

Rotaļu laukums bērniem centrā, Zeltiņu pagastā, kā arī autoosta Alūksnē! 1 



Rotaļu laukums, kurā bērniem pavadīt laiku. Ņemot vērā ka jau ir iežogota vecās skolas 
teritorija, kurā būtu plašas iespējas izvērsities bērniem. Var izveidot gan velo trasīti, lai bērniem 
nav jābrauc pa ceļu, kur brauc arī automašīnas neatbilstošā ātrumā. Var izveidot laukumiņu arī 
mazākiem bērniem, kuru Jaunlaicenē šobrī ir diezgan daudz. Vienīgais rotaļu laukums ir kritiskā 
stāvoklī. Šeit ir basketbola laukums, un volejbola laukums, kas ļauj veikt sportiskas aktivitātes 
lielajiem, bet mazākajiem nav nekā normāla, vien puspuvušas šūpoles un koka konstrukcija, 
kuru paši jau remontējām, lai bērni nekrīt cauri. Es arī vīru uz savu iniciatīvu esam uzstādījuši 
šūpolses mzākajiem. Domājam rakstīt projektu par smilšu kastes iegādi. It kā Jaunlaicenē ir 
vairāki ražojoši uzņ. Tais skaitā cewood, kas novadam ienes labu nodokļu naudu, bet rotaļu 
laukumiņš nav izveidots. Ja būtu laukumiņš arī citiem iedzīvotājiem Jaunlaicene būtu 
pievilcīgāka, lai nāktu darba cilvēki šeit dzīvot. 1 

Sabiedriskā duša un veļas mazgātava 1 

Sabiedriskā tualete netālu no autobusa pieturas Mārkalnē Alūksnē atjaunot, modernizēt 
autoostu 1 

Sabiedrisko tualešu plašāks piedāvājums, to uzturēšana 1 

Saglabāt esošās kultūras un izglītības iestādes 1 

Saglabāt obligāti lauku skolas 1 

Saglabāt pagasta sakopšanu 1 

Saglabāt pagasta sakoptību 1 

saglabāt skolu un bērnudārzu Malienā, uzlabot bērnu rotaļu laukumus gan pagastā, gan novadā 1 

Sakārtojiet pamata infrastruktūru – pagalmos, mazajās ielās, ūdenssistēmā un kanalizācijā. 1 

Sakārtot autoostas un Sarkanā krusta teritoriju 1 

Sakārtot dzīvokļu fondu 1 

Sakārtot parku Alsviķos 1 

Sakārtot pilsētas centru, privātīpašumus autoostu, Sarkanā krusta ēkas apkārtni 1 

Salabot asfaltu, gājēju celiņš, nojaukt vecās ēkas Liepnā 1 

Salabot ceļus līdz ambulancei, kapsētām un stāvlaukumus pie veikaliem 1 

Salabot ceļus līdz ambulancei, kapsētām un veikalu stāvlaukumus 1 

Savest kārtībā autoostu un Abdulajevam piederošās ēkas 1 

Sekmīgi pabeigt AVĢ ēkas pārbūvi. Alūksnē - visiem pieejamu bibliotēku 1 

Smilšu ceļiem uzlabot segumu. Pašvaldība, lai atbalsta vietējos, ne tikai pārvaldei tuvos 
uzņemējus 1 



Sociālā māja bijušās Liepnas internātpamatskolas internātā 1 
SPA būvniecība Jaunas bibliotēkas būvniecība pagasta autoceļu segumu asfaltēšana No 
Pleskavas ielas krustojuma jārisina droša nokļūšana no Alūksnes uz Siseņa ezeru 
velosipēdistiem un kājāmgājējiem 1 

Sporta centrs,publiskā pirts. 1 

Sporta halli, lai bērniem un iedzīvotājiem būtu tāda iespēja tur aiziet un sportot, un iekšā 
hokeja laukums 1 

Stingrāk skatīties dzērājiem un nekārtību cēlājiem bez izņēmuma, lai nebūtu diskriminācija 1 

Strautiņos ''Līvkalnos,, ,kanalizācijas attīrīšana ,,Rūpei,,. 1 

Strūklaka Bērnu spēļu laukums 1 

Te nav redzamas perspektīvas. Nav iedzīvotāju un pēc 6 gadiem diez vai vispār te būs pagasts. 
Šaubos vai jau tagad ir rentabli te pagastu uzturēt. Pa tādu ceļu nevienam nav vēlēšanās braukt. 1 

Tenisa laukums, 1 

transports 1 

Trotuārs gar tranzīta ceļu Alsviķos 1 

Tualete 1 
Turpināt attīstīt Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parku. Uzsākt Zeltiņu raķešu bāzes attīstību. 
Nepieļaut teritorijas piegružošanu. KRK Vidzemei aizliegt veidot koku krāvumus pašvaldības 
teritorijā. 1 

Tūrisma taka Atjaunot parku 1 

Uzbūvēt baseinu!!! 1 

Uzcelt jaunas VUGD telpas 1 

uzklāt asfaltu ceļa Ilzene -Līzespasts posmā Ilzenes pagrieziens- Dukuliena. 1 
Uzlabot ceļu uz Igauniju, pie zāģētavas asfaltētu ceļu, sakārtot trijstūri zemes Mārkalnes līvānu 
teritorijā pēc ainavistes ieteikuma. Estrāde Lakstīgalas kā atpūtas vieta. Bērniem nav spēļu 
laukumiņa mazākajiem (slidkalniņa), smilšu kastes... 1 

Vairāk atbalstīt pašdarbnieku kolektīvus. 1 

Vairāk domāt par iedzīvotājiem 1 

vairāk dzīvokļu, vai dzīvojamo māju 1 

Vairāk jāpalīdz veciem cilvēkiem 1 



Vairāk ko tādu, kas piesaista jaunatni palikt Alūksnē 1 

Vajadzētu atgriezt pagastos štata vienību kultūras nama vadītājs. Šī brīža apvienotie amati sevi 
nav attaisnojuši. Pagastos nekas nenotiek.... 1 

Vajadzētu jaunu pansionātu 1 

Vajadzētu sakārtot un apsaimniekot jau visu esošo. 1 

Varētu uzlabot peldvietu 1 
Velo trase, kas jau ir iecerēta mazajā parkā. Celiņu ap visu Alūksnes ezeru, līdzīgi jaunajam 
posmam līdz Ezermalas ielai. Tehnoloģiju centrs. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs + mini 
inkubators. 1 

Veselības veicināšanas centrs 1 

Vide, kurā dzīvojam, mani apmierina 1 
Viola Kaparšmite iepriekšējā sasaukumā solīja Ilzenei jaunu asfvaltu, uz ,,Dukulienas" ceļa. Ceļs 
ir salabots, tas priecē. Asfvalta nav, tas apbēdina. Pašvaldība varēja neatjautot asfvalta 
virskārtu no Jaunzemiem līdz grants ceļam, bet pa to naudu uzlikt atsterojošos stabiņus uz 
Violas Kaparšmites ,,noasvaltēto Dukulienas" ceļu. 1 

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?   

- 2 

Ceļi 4 

Noasfaltēt ceļu līdz Umernieku stacijai un Ates dzirnavām, ko izmanto tūristi 2 

1. Autoceļš 2. Ūdens pieejamība visām novada apdzīvotajām mājām kur ikdienā dzīvo 3. Jaunās 
darba vietas, vai vismaz pieejamākas, lai 3 amatos nav 1 persona. 1 

1. Nav kur dzīvot. 2. Mazs darba piedavajums ar 900 EUR pēc nodokļu nomaksas 3. Lielie 
komunālie maksājumi 1 
1.Izveidot gājēju celiņu lielā ceļa (Alūksne- Liepna) malās- skatoties no autobusa pieturas 
Alūksnes virzienā, no pagrieziena uz pagasta pārvaldi līdz četrvirzienu krutojumam lielceļa 
kreisajā pusē un no krustojuma līdz Malienas pamatskolai lielceļa labajā pusē. 2.Sakārtot jau 
esošo apgaismojumu Malienas centrā un ierīkot jaunas apgaismojuma laternas virzienā no 
autobusa pieturas uz pirmsskolas izglītības iesādi līdz mašīnu stāvvietai, kur vecāki ar mašīnām 
un pagastu autobusi atved bērnus un uzņem tos, lai dotos mājup. 1 
Alūksnes kapi Latvijā ir vieni no lielākajiem un apmeklētākajiem, pat no citām valstīm, ar 
īpašām tradīcijām apvīti, tādēļ ļoti svarīgi būtu: 1. Jādigitalizē Alūksnes kapi, kā tas ir izdarīts 
Opekalna kapos! 2. Jāsakārto kapos piebraucamais ceļš! -Jāpaplašina šaurā vieta aiz lielajiem 
vārtiem, norokot daļu pakalna un zemi izmantot paplašinot šauro ceļa posmu aiz pirmajiem 
kapu vārtiem. Ceļa labajā pusē, kur parasti notiek ziedu tirgošana, ierīkot automašīnu stāvvietas 
("skujiņā"). Ziedu tirgošana kapusvētkos jāierīko laukumā pie pirmajiem vārtiem un tālāk gar 
kapu sētu. Tagad tajā laukumā ir bardaks - mašīnas brauc krustām šķērsām, cilvēki iet pāri 
ceļam pēc ziediem. 3. Piekalnītē, kur tagad atrodas kapu apsaimniekotāju inventārs, vajadzētu 
ierīkot kārtīgu, lielu nojumi pēcbēru pasākumiem, jo tagadējā mazā nojumīte tam neder. 
Bērinieki stāv ārā dažādos laika apstākļos un ceļa putekļos. Arī tualete ir patālu. Jauno nojumi 
varētu apvienot ar inventāra noliktavu (aizmugurē). 1 



Alūksnes namu dzīvokļu sakārtošana, remonts 1 

Alūksnē jāasfaltē pilsētas ceļi. Sakārtot ceļus no pagastiem līdz pilsētai. Vajag turpināt projektu 
"Transports pēc pieprasījuma". 1 

Apgaismojums uz jaunajām mājām Malienā 1 

Apzināt pagasta cilvēku dzīves apstākļus 1 

Asfaltēt ceļu Alūksne-Kalncempji Saglabāt autoveikalu pakalpojumus pagastā Atjaunot pasta 
darbību Atjaunot interešu -kultūras pasākumu pieejamību (nolikvidēja pirms 2 g.) 1 

Atrast īpašnieku skolas ēkai, apsaimniekot 1 

Atrisināt problēmu, lai speciālistu darba samaksa nebūtu tāda pati ka apkopējas darba samaksa 1 

Autoceļu infrastruktūras sakārtošana. 1 

Autoceļu seguma stāvoklis jāuzlabo, gan pašvaldības, gan valsts autoceļos. 1 

Autoostas teritorijas infrastruktūras sakopšana. 1 

AVĢ pārbūve un sakārtošana. Nopietni jāizvērtē esošās vadības spēja virzīt skolu uz attīstību, 
nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu. Citādi dižs ir tikai nosaukums ne saturs. Lai izdodas! 1 

AVĢ remonts 1 
ĀRA BEZMAKSAS TUALETE ALŪKSNES PILSĒTĀ. Kā var gaidīt un uzņemt tūristus un pašu lauku 
ļaudis, ja nav pirmās nepieciešamības pakalpojuma. Kā Balvu un Viļakas pilsēta var to 
nodrošināt? Prieks uz turieni braukt! 1 

Ārsta pakalpojumi 1 

Ārsta pakalpojumi vismaz 1x nedēļā 1 

Ārstu pieejamība. 1 

Ārstu-speciālistu trūkums (stomatologs bērniem) Vietējo nozaru slēgšana Jauniešu 
aizbraukšana 1 

Bezdarbs- subsidet uznemejiem darba vietas vai apmaksat jauna darbinieka puenemsanas 
izdevumus lai aluksnietis neaizbrauc uz Rigu stradat. Majoku jautajums- daudzdzivoklu nams 1 

Bērnudārza pieejamība, un dzīvojamā fonda būvbiecība jaunajām ģimenēm ar bērniem 1 

Bijušās internātpamatskolas ēkā - internātā izveidot sociālo māju ar pakalpojumiem (dušu, 
veļas mazgāšanu u.c.) 1 

Budžets neveidojas no valsts naudas, jāsaprot, no kurienes veidojas budžets, kā racionāli to 
izmantot un nepārmaksāt par liekiem, nevajadzīgiem pakalpojumiem. 1 

Ceļi kā Igaunijā! Kauns,ka mums ir tieši tādi pasi dabas apstākļi kā igauņiem,tomēr ceļu stāvoklis 
(grants) ir drausmīgs. Un domāsanas maiņa,ka ne tikai tūrists ir svarigs,bet vietējais. 1 

Ceļš Darbnīcas-Zvirgzdiņi 1 



Ceļš.Un pat ceļa zīmes ar norādi ar ierobežotu braukšanas ātrumu.Jo to neivēro retums. 1 

Ceļu infrastruktūras uzlabošana līdz Alūksnei. Ja ir vēlme parādīt sevi kā tūristiem draudzīgu 
pilsētu, sakārtota infrastruktūra tomēr ir kā pirmā vizītkarte, iebraucot novadā. 1 

Ceļu seguma kvalitāte,palīdzība daudzbērnu ģimenēm,namu apsaimniekošanas pārvaldes 
izdevumi! 1 

darba iespējas 1 

Darba vietas 1 

Darba vietas un Demogrāfija. 1 

Darba vietas, veselības aprūpe - trūkst joprojām ārstu - vēl kādu bērnu zobārstu, lai nav jāgaida 
trīs mēneši rindā, ādas ārstu, acu ārstu ( lai daktere Liepiņa iet pelnītā atpūtā), loru... 1 

Darba vietu radīšana,lai jauniešiem nav tas jāmeklē citur 1 

Darba vietu trūkums 1 

Darba vietu trūkums. 1 

Darbavietas cilvēkiem 1 

Darbs lai ir 1 

darbs sirmgalvju atbalstam pakalpojumu nodrošināšanā 1 

Daudz dzīvokļu namu pagalmu sakārtošana un siltumapgāde namos. 1 

Daudzdzīvokļu māju pagalmi 1 

Daudzdzīvokļu māju siltināšana, komunālo maksājunu samazināšana 1 

Deputātiem regulāri atskaitīties vēlētājiem par pašu personīgi paveikto 1 

Divstāvu māju pagalmi ir nesakopti un izskatās kā senos laikos. Varbūt talkas var rīkot vai 
izsaukt kādu mājas pārvaldnieku uz sapulci 1 

Domāt par pagastu attīstību, jaunām darba vietām. 1 

Domāt par pilsētas attīstību visiem kopā 1 

Dzīves vietu piedāvājums cilvēkiem, kas vēlas dzīvot Alūksnē. 1 

Dzīvojama fonda trūkums pagastā un pilsētā 1 

Dzīvojamais fonds un ceļi. 1 



Dzīvojamais fonds, ceļu uzlabošana 1 

Dzīvojamais fonds. 1 

Dzīvojamais sektors, nodrošināt ar dzīvojamo platību 1 

Dzīvojamā fonda trūkums Apgaismojums pie daudzdzīvokļu mājām, īpaši krustojumos 1 

Dzīvojamās platības. ātru rindu. nesaprotami, kāpēc gadu jāgaida, ja gribi nopirkt tukšu dzīvokli 
no pašvaldības. 1 

Dzīvokļu jautājums 1 

Dzīvokļu rindas Piesaistīt jaunos laukiem 1 

Esošo māju iespējas pieslēgties uz savas ielas centralizētajai ēdenim un kanalizācijai. 1 

Galvenais - uzlabot ceļu stāvokli, jo tuvojas rudens ar lietiem, dubļiem. 1 

Gājējiem un braucējiem paredzētā infrastruktūra 1 

gribētos, lai uzlabojas pagasta ceļi 1 

Ģimnāzijas remonts!!! 1 

ĢIMNĀZIJAS SAKĀRTOŠANA. TIRGUS ATJAUNOŠANA CILVĒKIEM PIEEJAMĀ UN ĒRTĀ 
VIETĀ.MUIŽAS PARKS. 1 

Helēnas ielas remonts 1 

Iekšpagalmi daudzīvokļu namiem! Daudzviet gan ceļi ,gan pagalmi ir ļoti sliktā stāvoklī ! 1 
Ielu remontdarbi, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, nolaisto, degradēto īpašumu 
demontāža vai konservācija. Godu nedara klaiņojošie, degradējušies ļautiņi, kuri mitinās arī 
nesakoptajos īpašumos. 1 

Ielu remontdarbi. 1 

Ielu stāvoklis prasās pēc remonta Alūksnē. 1 

iespēja atgiesties izbraukušajiem 1 
Iestāžu uzturēšanas budžeta jautājumi, jo regulāri katru gadu nākas raizēties par iestādes 
izdzīvošanu. Varbūt tā ir iestāžu optimizācija, varbūt vajag mazāk projektus kultūrvides 
sakārtošanai, jo aizņēmumu summas aug, dzīves dārdzība aug - tur visur vajag naudu. 1 

Iet un runāt ar tautu. Kopīgi darīt labus darbus pilsētai, novadam 1 

Izglītības kvalitāte. Infrastruktūra/pakalpojumi ģimeņu brīvā laika kvalitatīvai pavadīšanai. 
Medicīnas pieejamība, regulārs sabiedriskais transports. 1 

Izmantot internātskolas telpas Liepnā aptieku Kārtīgu autoostu Liepnā 1 



Izpildiet nu to , ko solijāt pirms vēlēšanām! 1 
Izveidojiet sakarīgu attīstības programmu ar reāliem rīcības plāniem, nevis kārtējo blāķi ar 
tekstu, bez reālas piesaistes investīcijām, nākotnes attīstībai. Runājiet ar iedzīvotājiem nevis no 
pozīcijas: “Mēs dome – jūs tauta”, bet kā līdzīga ar līdzīgu. 1 

Jaatbrīvojas no pensijā esošajiem darbiniekiem un jādod iespēja strādāt jauniem cilvēkiem. 1 

jaizveido lielāka dzīvojamā platība 1 

Jaunas darba vietas 1 

Jauns asfalts Liepnas centrā 1 

Jaunu darba vietu izveidošana 1 
Jāaizliedz azartspēles vusmaz pilsētas centrā, bet labāk visā novadā. Ziemā ātrāk un saulaicīgāk 
jātīra ielas un trotuāri. Vairāk jākontrolē Spodras darbs, jo pēdējā laikā ir ļoti pavirši - pļaušana, 
miskastes pilnas u.c. Jābūt inovatīviem, vajag aplikāciju kurā var ziņot par nejēdzībām novadā. 
Jāliek zemes īpašniekiem sakopt pagalmi, arī pie dzīvokļu mājām. Internetā rādīt domes sēdes. 
Jāsakārto uzraktā ietve pie vecajiem ugunsdzēsējiem. Nav jāreklamē un jāsponsorē 
Rastorgujevs, kamēr viņš nav atzīts par nevainīgu dopinga lietošanā. 1 

Jāatrisina neizmantoto pašvaldibas ēku pielietojums. 1 

Jāatrisina situācija -dome priekš iedzīvotājiem nevis iedzīvotāji priekš domes.Vēlams izpildīt 
vismaz 5% no vēlēšanu solījumiem. 1 

Jābeidz kasīties! Ja nopietni - NAV aizlāpītas - aizlietas, plaisas Pleskavas ielā - tūlīt ziema, 
vēlēšanas kā beidzās, tā kandidātu interese arī izkūpēja...bet ziema būs! 1 
Jābeidz kultivēt vēsturiskos melus. Kāpēc nav Alūksnē līvu-latviešu biedrības nams? Jābūt 
kristietiskā holokausta upuru piemiņas vietas izveidei Alūksnē. Kapličai jābūt neitrālai, nevis 
žīdeļdievībai. Tāpat kapusvētkiem neitrāliem. 1 

Jābeidz ķīvēties savā starpā 1 
Jāierobežo puedzērušo cilvēku ālēšanās autoostā, tā ir ļoti neglīta pilsētas vizītkarte. Tāpat arī 
brīvdienu pēcpusdienās, pie lielās Maximas pulcējās nepatīkams kontingents, kas nekautrējās 
uzstājīgi prasīt naudu. 1 

Jāizvērtē vairāku pašvaldības iestāžu amatpersonu atbilstību amatam 1 

Jāmazina pašvaldības uzņēmuma "Rūpe" birokrātija un administrācijas darbinieku augstprātība. 1 

Jāpabeidz ģimnāzijas remonts Jāattīsta Tīklu saliņa 1 

Jāpieslēdz Strautiņu ,,Līvkalni,, centrālajai attīrīšanas sistēmai 1 

Jāpievērš uzmanība ceļu stāvoklim - segums, arī ceļa zonas sakopšana (apaugums) 1 

Jārada apstākļi (stipendijas, dzīvojamais fonds) lai novadam nepieciešamie speciālisti (ārsti, 
skolotāji u.c.) vēlētos savu dzīvi saistīt ar Alūksni. 1 

Jāsakārto bardaks centrā, ko rada cilvēku plūsma, nomāto transportlīdzekļu, velosipēdistu, 
vilcieniņa un transporta plūsma. Jāsakārto tualešu jautājums, jo visā pilsētā ir divas tualetes. 1 



Nevajag atrunāties ar projektu naudām, pašvaldībai pašai ir jānodrošina tualetes, un pēc 
iespējas vairāk, ja jau mērķis ir tūrisms. Jānodrošina dzeramā ūdens ņemšanas vietas. 

Jāsakārto ceļi. Jāatjauno dzīvojamais fonds. Jāpārskata budžets ņemot vērā pilsētas 
aizņēmumus un demogrāfiju, jāsaprot vai šodien mēs neradam bankrota situāciju un nabadzību 
nākotnes Alūksnietim. 1 

Jāsāk strādāt vēlētāju labā 1 

Jāuzlabo ceļu stāvoklis. 1 

Jāveic darbības, kas novada pagastiem ļautu noticēt, ka arī tie ir novada sastāvdaļa. Nevar visa 
nauda palikt tikai pilsētā un tikai atsevišķu tūrismu guru ģimenes locekļu uzraudzībā... 1 

Jāveicina uzņēmējdarbība, lielāka mediķu pieejamība 1 

Kanalizācija, ceļi, izglītība, dzīvojamais fonds. 1 

Kapsētas teritorijas ceļa sakārtošana. 1 
Katra diena sākas no jauna ar saviem darbiem visiem novada iedzīvotājiem gan pagastos, gan 
pilsētā. Katrs pats zin savus steidzamākos darbus un problēmas, tātad tās arī ir jārisina. Bet 
pilsēta skaistāka būtu, ja tās centrā vecā autoosta, pārtaptu par pievilcīgāku ēku. Vecā pasta 
ēka un ēkas blakus tai, kas noteikti ir arhitektūras pieminekļi no muižas laikiem, gaida savu 
restaurāciju. Dažas mazās Alūksnes ieliņas arī būtu saremontējamas. Mūsdienu ietvju bruģītis 
rada mājīgu sakoptības sajūtu. Attiecīgajām pašvaldības iestādēm vajadzētu būt neatlaidīgākām 
aizrādot un mēģinot atrast metodes, kā likt neapzinīgiem īpašniekiem sakopt savu īpašumu 
teritorijas. Vēlētos, lai aptaujas nepaliktu tikai rezultātu apkopojumu līmenī, bet ar to 
priekšlikumiem tiktu iepazīstināti Alūksnes novada pašvaldībā ievēlētie deputāti un pašvaldībā 
strādājošie vadošie darbinieki. Es mīlu savu Alūksnes novadu un Alūksnes pilsētu un vēlos ar to 
lepoties! 1 

kā palīdzēt attīstīt uzņēmējiem jaunas ražotnes, lai būtu darba vietas un lai cilvēki neaizplūstu 
no laukiem. 1 

Komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem! 1 
Lai attīstītu uzņēmējdarbību un sakārtotu infrastruktūru, vispirms jāsakārto autoceļi. Sevišķi 
Māriņkalna, jo tas ir nozīmīgs tūrisma attīstībai un Ziemera- Veclaicenes, kas ir vēsturiski 
nozīmīgs tūrisma un starpvalstu nozīmes ,,štrāse'', kuru joprojām izmanto ārzemnieki. Arī 
vietējiem uzņēmējiem tas uzlabotu plašāku darbības lauku. Jo 300 m no Rīga - Igaunijas robeža 
šosejas ,,iemāna'' asfaltēts ceļš. Un tālāk...? 1 

lai jauni cilvēki var tikt pie SAVAS apdzīvojamās platības vai cita nekustamā īpašuma , ja nebūs 
cilvēku nevajadzēs neko 1 

Lai neietu postā internātpamatskolas ēkas, izveidot kādu aprūpes centru vai kādai 
uzņēmējdarbībai 1 

Lai pašvaldības policija pievērš uzmanību daudzdzīvokļu māju pagalmos 1 

Lai veselības aprūpei būtu speciālisti, lai nebūtu jābraukā apkārt pa pasauli 1 

Lai visi ceļi Malienas centrā ir apgaismoti 1 

Lauku teritorijās vairāk attīstīt uzņēmējdarbību, sakārtot pamestās teritorijas, ēkas. 1 



Liepnā atjaunot vēsturisko alus brūzi un sakopt tā apkārtni 1 

Lietderīgi izmantot internātskolas telpas Gājēju celiņš 1 

Malienas ielas segums. 1 

Mājokļu jautājums, lai ir dzīvojamā platība Atjaunot, sakārtot pašvaldības īpašumus 1 
Mežinieku un Vītolu ielu seguma un kanalizācijas sistēmas uzbūve un sakārtošana, kā arī vēlreiz 
apzināt iedzīvotājus citās pilsētas vietās, kur nepieciešama ūdensvada, kanalizācija un ielu 
sakārtošana. Ceļa, kas sākas Viršu degvielas uzpildes stacijas iet caur Alsviķiem - remonts, lai 
ceļa posms būtu izbraucams, bez bīstamības, kas jau izveidojusies. Lūdzu esiet uzstājīgāki. 
Domāt par to, lai saglabātu esošos atbildīgos darbiniekus un palielināt viņu atalgojumu. Uz doto 
mirkli skatoties darba piedāvājumus novada teritorijā, izskatās ka pašvaldības 
komercsabiedrība zemākā līmeņa darbiniekiem piedāvā lielāku atalgojumu, nekā pašvaldības 
speciālistiem ar salīdzinoši lielu atbildības līmeni. 1 

Muižas teritorijas ceļa seguma un apkārtnes sakopšana un atjaunošana, jo tur ir ārsta 
privātprakse 1 

nav 1 

Nav viedokļa 1 

Neatstāt novārtā internātskolas ēku Gājēju celiņš Liepnā Nojaukt vecās ēkas Liepnā 1 

Neignorēt iedzīvotāju pamatotās pretenzijas 1 

Nemāku teikt 1 

Nepārvērst pagasta daudzdzīvokļu māju par sociālo māju. Alūksnē sakārtot autoostas 
jautājumu, 1 

Nepieciešama jauna, mūsdienīga bibliotēka 1 

Nesaskanotas buvniecibas izskaušana. Patvaļīga vēsturisko ēku parveidosana-plastmasas logi, 
rūtojums, durvju aizmurēsanas, neatbilstošs jumta segums utml. 1 

Nezinu. 1 

Noasfaltēt 3 km ceļu 1 

Nomainīt pilsētas mēru 1 

Novada iedzīvotājam ka MAN ir jājūt ka tas ko darat ir prieks manis un es esmu svarīgs, nodaļ 
iet vietējos no tūrisma, vietējiem ir jābūt priviligetakiem 1 

Pabeigt iesāktos darbus! Nolikt "kara cirvjus" un meklēt risinājumus KOPĒJI. Neaizmirst 
priekšvēlēšanu solījumus! Lai veicas! 1 

Pagasta ceļmalu sakopšana 1 

Pagasta ceļu infrastruktūas uzlabošana 1 



Pagastu autoceļu uzlabošana un Alūksnē iedzīvotājiem nodrošināt pieslēgumus ūdenim un 
kanalizācijai!! 1 

Pagastu ceļi ir katastrofālā līmenī, sevišķi šovasar pēc lielajām lietus gāzēm 1 

Paplašināt novērošanas kameru izmantošanu 1 

Pašvaldība pati labi zina, kam dot zaļo gaismu 1 

Pašvaldībai iesaistīties un palīdzēt uzlabot virszemes televīzijas signāla kvalitāti Pededzes 
pagastā, jo Pededzes iedzīvotāji iegādājušies Krievijas uztvērējus, jo LV nav uztverams. 1 
Pašvaldībai jāsāk strādāt priekš saviem iedzīvotājiem ne tikai priekš tūristiem, jārunā un 
jāskaidro kad, kāpēc un priekš kam ir nepieciešams, jārada jaunas darba vietas....... Tādu darbu 
iespējams ir ļoti daudz.... 1 

Pašvaldībai jāstrādā kā vienai komandai, tad nebūs problēmu, diemžēl Alūksnē līdz tam vēl tālu 1 

Pašvaldībai neradīt konkurenci uzņēmējiem, mazināt telpu nomas maksas vai vispār 
nepiemērot mājražotājiem, mazajiem uzņēmējiem 1 

Pašvaldības autoceļu uzlabošanas darbi. 1 

Pārdomāti rīkoties ar finansēm, realizējot dažādus projektus 1 

Pededzes skolas saglabāšana 1 

Piešķirt brīvpusdienas visiem skolas bērniem 1 
Pilsēta ir ļoti nekopta vasaras mēnešos. Lielais tūristu skaits atstāj arī nekārtību pilsētā 
(atkritumi), kas ir tikai normāli, bet var redzēt ka Spodras darba grafiks ir tikai darba dienās un 
darba laikā! Brīvdienās pilsēta ir viena liela miskaste! Atkritumu urnas ir pilnas, pat līdz tam ka 
viss saturs mētājas pa zemi. Kauns Spodrai - apliet puķes pilsētā nav vienīgais darbs kas būtu 
jādara! 1 
Pilsēta masinu turēšana pie domes uz Dārza ielas posma no Helēnas līdz Tirgotāju ielai. Ļoti 
traucē, nekas nav pārredzams sevišķi abi krustojumi un izbrauktuves.Jāuzlabo pilsētvide 
jāmazina centra tukšo māju sindroms. It īpaši lielo eku,jāmeklē pielietojums šim ekam. 1 

Pilsētā daudzās vietās nav sakārtotas ietves - Blaumaņa iela, Smilšu iela u.c. 1 
Pilsētā ir nepieciešams sakārtot autoostas jautājumu. Pašreizējā ēka un teritorija nožēlojama. 
Nojaukt graustus, sakārtot teritorijas, kur atrodas grausti (piem. uz Blaumaņa ielas, Pils ielas 
pretim veikalam Maxima esošie grausti ir briesmīgs kauna traips). Nožēlojami izskatās Alta S 
īpašumi.Vai tiešām nav nekādu iespēju piespiest īpašniekam sakārtot teritorijas un īpašumus. 
Liela problēma ir tualešu pieejamība Alūksnes pilsētā. Vajadzētu vēl sakārtot ezera krastu, gar 
taku, kas ved virzienā no Baložu bulvāra uz Peldu ielas pusi. 1 

Problēmas ar vidējo skolotāju vecumu, jaunu skolotāju piesaiste. Jauna mediķu piesaiste 1 
Problēmas: Ceļu infrastruktūras uzlabošana, atjaunošana, konkrēti runa iet par pašvaldības 
ceļiem, kuri reģistrēti teritoriālas plānojuma kartē. Projektu izstrāde un piesaiste, reģionālo 
Valsts ceļu remontam. Atjaunot pašvaldības ceļu Zeltiņu pagasta "Lūši-Cekulītes" visa tā 
garumā, jo ceļš joprojām skaitās, kā pašvaldības ceļš, jo nav domes lēmuma par ceļu likvidāciju, 
ir tikai solījumi. Pagasta pārvalde tikai solā veikt izmaiņas. 1 

Rast iespēju uzcelt jaunu novada centrālo bibliotēku. 1 



Risināt pilsētas attīstību, vairāk domāt par novada iedzīvotājiem 1 

Rotaļu laukuma neesamība. Kā arī būtu kabi, ja izveidoti gājēju ceļu līdz Cewood, turp uz darbu 
dodas daudzi Jaunlaicenieši, nav pat apgaismojuma tajā posmā. 1 

Sadarbība ar privātajiem īpašniekiem,lai ir sakārtotas zemes, īpašumi centros 1 

Sadarbībā ar uzņēmējiem, lai ir darba vietas, atjaunot dzīvojamo fondu, lai jaunie neizbrauktu. 1 

Saglabāt darba vietas, attīstīt lauku teritorijās uzņēmējdarbību, rast risinājumu tukšo ēku 
pielietošanai. 1 

Saglabāt skolas un ļaut krievu iedzīvotājiem mācīties arī krievu valodā, jo ikdiena ģimenēs ir 
tomēr krieviski 1 

Sakārtot autoostu un Sarkanā krusta ēku Alūksnes centrā Samazināt biļetes cenu autobusos 1 
Sakoptības un tīrības nodrošināšana pilsētas tūrisma vietās. Nedēļas nogalēs atkritumu urnas ir 
pārpildītas un izvandītas. Trotuāri ir aizauguši ar zāli (kaut vai izejat pa jauno taku ap Pilssalu. 
Ļoti daudz vietās starp bruģi aug zāle). Ielas kurā Rūpe vai Simone veic ielu 
remontdarbus/jaunus pieslēgumus paliek nesalabota vairākus mēnešus !!!! Pašvaldības 
policijas darbu uzlabošana. Pilsētā daudz dzērāji un bomži dzīvo pilnīgi netraucēti! It sevišķi 
parkā un autoostas/Maka rajonā! Māju fasādes sakārtošana ne tikai pilsētas centrā. Ir 
pasliktinājusies ietvju un ielu tīrīšana ziemas laikā. Un vispār jāuzlabo Spodras darbs, vairs nav 
kā pāris gadus atpakaļ... AVĢ remonta pabeigšana līdz nākamajam mācību gadam!!! Domes un 
komiteju sēžu video translēšana un iespēja vēlāk noskatīties Youtube. (piemēram kā Daugavpils 
un Gulbenes novados) 1 

Samazināt apsaimniekošanas izmaksas laukos 1 

Sekmīgi pabeigt Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēkas remontu un veiksmīgi pabeigt 
sporta centra būvniecību! Veiksmi! Turpināt iesāktos darbus tūrisma jomā! 1 

Skat. iepriekšējo atbildi un Jauna pašvaldības dzīvojamā fonda būvniecība Jaunas teritorijas 
savrupmāju apbūvei noteikšana teritorijas plānojumā 1 

Skolas ēkas apsaimniekošana. 1 

Skolas ēkas pielietojums. 1 
Skolu reforma, lai skolotājiem vairāk nav jāsēž uz "čemodāniem" un skolās būtu pilnvērtīgas 
klases, kurās notiek nopietns mācību darbs un ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos. 
Īpašumu un to teritoriju sakopšana - pašvaldības, juridisko un fizisko personu. 1 

Slēgtajai skolai atrast izmantošanas veidu, saimnieku 1 
Spodrā un policijā kaut kas jāmaina. Sakārtot graustus un nolupušas fasādes. Iekšpagalmu ceļi 
drausmīg. Izvākt bomžus no pilsētas. Tūrisma pilsētam, bet pie MAKA pilns ar dzērājiem un 
pašvaldības policija nekā nedara. 1 

Sporta halle Bibliotēka 1 

Sporta zāles būvniecība! Nopietnāk jādomā par peldbaseina celšanu. 1 

Steidzami piešķirt skolas bērniem brīvpusdienas 1 



To lai domā vadītāji, par to algu saņem 1 

To redz pati pašvaldība... 1 

Trūkst normāla vietējā darbaspēka 1 

Tualešu novietne pagastā 1 

Tualetes centrā! 1 

Tualetes!!!par to sudzas soctiklos gandriz katrs viesis!!! 1 

Turpināt attīstot ielu, vēlo un gājēju ceļu infrastruktūras attīstību. Pilsētas teritorijā esošo 
objektu nodrošināšana ar centralizētu ūdens apgādi un kanalizāciju. 1 

Turpināt ielu sakārtošanu 1 

Uzlabot ielu apgaismojumu pagasta centrā 1 

Vairāk domāt un strādāt vēlētāju labā 1 

Vairāk jāpievērš uzmanība pagastu zemes ceļiem. 1 

Vairāk jāredz, kas notiek/nenotiek pagastos, jo pagastu pārvaldes, šķiet, nereti dzīvo savu dzīvi. 
Kāpēc nenotiek ikgadējas pagasta pārvaldes (kopā ar novada varu) tikšanās ? 1 

Vairāk sporta un kultūras izklaides 1 

Vairāk uzmanības novada iedzīvotājiem nevis tūristiem 1 
Vienota skolu tīkla sakārtošana pilsētā, tas sekmētu skolēnu "pārākuma" nepatiesu izrādīšanu 
vienaudžu vidū. Jaunu un spējīgu speciālistu piesaistīšana pašvaldības iestādēm - izglītības, 
medicīnas un sociālajā jomā. Pulcēšanās /atpūtas vietas izveide pusaudžiem pilsētas teritorijā. 
Jaunatnes lietu koordinators visās pašvaldības lauku teritorijās. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
celtniecība, esošo dzīvojamo māju renovācijas veicināšana. Uz pašvaldības zemes esošo 
dzīvojamo māja pagalmu teritoriju sakārtošana/ renovācija (metāla konstrukcijas bērnu 
laukumos - karuseļi, šūpoles, utt - DROŠĪBAS noteikumi) pilsētas teritorijā. Ģimnāzijas ēkas/u 
renovācijas turpināšana un pabeigšana, cietēji BĒRNI. CEļu kvalitāte (grantētie) pagastu 
teritorijās !!! 1 

Vienoti noteikumi par skolēnu pārvadājumiem 1 
Viss jau notiek! Domāt vairāk par novada iedzīvotāju vajadzībām, labsajūtu, veicināt piederības 
sajūtu un lepnumu par to, ka esmu Alūksnes novada iedzīvotājs! Iedzīvotājs vēlas tikt 
uzklausīts, sadzirdēts un aiztāvēts! 1 
Ziema vairs nav aiz kalniem. Vai tiešām nekā nevar rast pretimnākošu attieksmi sniega tīrīšanā 
lauku iedzīvotājiem māju piebraucamajos celiņos. Lai var izbraukt laukā uz galvenā ceļa - tikt uz 
darbu, uz veikalu, pie ārsta u.c. Situācija sniega apstākļos ir briesmīga, ja pašam nav 
traktortehnikas ar sniega lāpstu. Un nav pat kam palūgt par naudu to izdarīt. 1 
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.
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Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0

Apmierina 118 37,11%

Neapmierina 31 9,75%

Nav aktuāli/neizmantoju 169 53,14%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0

Apmierina 91 28,62%

Neapmierina 51 16,04%

Nav aktuāli/neizmantoju 176 55,35%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0
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Darbs ar jauniešiem
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Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 318  Izlaistās: 0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 2 9,09%

26-40 2 9,09%

41-55 6 27,27%

56-70 6 27,27%

Vairāk par 70 gadiem 6 27,27%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts
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Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Apmierina 17 77,27%

Neapmierina 2 9,09%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 13,64%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Apmierina 6 27,27%

Neapmierina 1 4,55%

Nav aktuāli/neizmantoju 15 68,18%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Mūžizglītība

Atbildes Skaits Procenti



27.09.21 15:41 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/result?position=0.uz_m_jdarb_bas_vide&navigation=open:false&ch… 9/25

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Mājokļi, to apsaimniekošana
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Apmierina 5 22,73%

Neapmierina 2 9,09%

Nav aktuāli/neizmantoju 15 68,18%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Darbs ar jauniešiem
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 22  Izlaistās: 0

Apmierina 12 54,55%

Neapmierina 5 22,73%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 22,73%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

uzteicami darbi , kas paveikti pilssalā 1

Tūrisma attīstības projekti un pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projekti 1

Sakārtotas ielas pilseta 1

Sakārtotā Bānīša teritorija, Pilssala un citi ar tūrismu saistīti objekti. Muzeja aktivitātes. 1

Rūpniecības ielas stāvlaukums 1

Pilssalas teritorijas sakopšana, modernizēšana. 1

paldies par skaisto Alūksni 1

Muižas parku, Bānīša staciju, pilssalas sakārtotību, gājēju tiltu 1

Kultūras centrs, Pils un citu ielu remonts. Pils salas attīstība 1

Gājēju tilts Alūksnē ,Alūksnes muižas parks 1

Ezeram piegulošās teritorijas sakopšana, labiekārtošana un attīstīšana. 1

Ezera krasta apgabals:kultūras centrs, pilssala, glābēji, pussalas krasts - lieliska, sakopta vieta uz kuru nav

kauns vest pilsētas apmeklētājus.

1

Bānīša kvartāla attīstība. Alūksnes Kultūras centrs, Veclaicenes stāsts. Interesantie kokapstrādes uzņēmum

i. Skaistās viesnīcas.

1

Ar bagāžas šķūni Alūksnē, Gājēju tiltu, un Muižas parku. 1

Alūksnes sakoptība 1

Alūksnes muižas parku 1

Alūksnes muižas parks 1

Alūksnē - Kultūras centrs, Pilssala, ielas, Veclaicenes dabas mājas 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 18  Izlaistās: 4

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 10

Radīt vairāk darba vietas 2

Uzņēmējdarbības attīstība 1

Rast iespēju radīt darba vietas arī personām ar speciālām vajadzībām. 1

Nodrošināt uzņēmējiem komunikāciju tīkla pieejamību (cik tas iespējams). 1

Nav viedokļa. 1

Nav aktuāli 1

Mazo uzņēmēju atbalsts - telpas un motivējošs atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai jaunajiem speciālistie

m ( dažādu jomu inženieri- mehāniķi, elektriķi, arhitekti, medicīnas iekārtu apkalpotāji ), motivējot jaunos sp

eciālistus atgriezties Alūksnē, Alūksnes novadā.

1

Lai veicinātu augstāku pievienoto vērtību, pašvaldība var: 1) organizēt eksporta uzsākšanas mācības vietēji

em uzņēmējiem; 2) strādāt pie IT uzņēmēju piesaistes Alūksnei (bijušie alūksnieši); 3) veicināt vietējo uzņē

mumu sadarbību ar atbilstošas nozares zinātniekiem; 4) organizēt vietējo uzņēmēju pieredzes/iedvesmas/s

adarbības braucienus uz zaļās uzņēmējdarbības uzņēmumiem citur Latvijā, kā arī tepat Igaunijā. Bet vispārī

gi Alūksnei derētu ik pa 2 gadiem sarīkot Novada uzņēmēju dienu (ar izstādi, apbalvošanu, balli utml.). Lūdz

u izveidojiet investinaluksne.lv vai vismaz FB lapu, kurā mūsdienīgi, cienījami un regulāri ir pieejama inform

ācija (t.sk. angļu val.) par uzņēmējdarbību Alūksnē un novadā, lai var "nomērīt temperatūru Alūksnē".

1

Jāpalīdz attīstīties ražojošajiem zemniekiem, un maximali jāatbalsta mazais bizness 1

gribētos , lai būtu vairāk darba vietas pagasta teritorijā 1

Atbalstīt mazos ražotājus 1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 10

Viss apmierina 1

Veidot pastaigu takas 1

Tūrisma attīstība pašvaldības pagastu teritorijās - dabas taku izveide, pagastu teritorijās esošo ezeru un tie

m pieguļošo teritoriju sakopšana, peldvietu atjaunošana, sadarbībā ar zemes īpašniekiem, amatniekiem, uz

ņēmējiem.

1

Tūrisma attīstība 1

Tā turpināt! 1

Laivu būdu savešana kārtībā - unikāla vieta, kādas nav citur Latvijā. Tajā skaitā Tīklu salu var attīstīt kā izkl

aides un atpūtas vietu.

1

Lai attīstītu veselīgu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm un koordinēti tiektos uz tūrisma attīstības m

ērķiem, būtu jāizveido un regulāri jādarbina Alūksnes tūrisma padome, kurā jādiskutē un jāvienojas par sad

arbību, novadam ienesīgakajiem pasākumiem gada griezumā, veicamajām investīcijām, reklāmu, kopēju zī

mola attīstību u.d.c. Tēlam noderētu arī preču zīmes izveide "Radīts Alūksnes novadā". Vai pastāv iespēja,

ka Bānītis varētu arī nakšņot Alūksnē, t.i. vakarā ierasties, palikt pa nakti Alūksnē un no rīta atkal doties Gul

benes virzienā ? Tā būtu iespēja tūristiem vairāk aplūkot leģendāro Bānīti. Ja cienam igauņus, tad pašvaldī

bas gatavotai tūrisma informācijai jābūt arī igauņu valodā, tas pat ir svarīgāk par krievu valodu.

1

Kvalitatīvus stāstus par pagastiem sasaistē ar pilsētu. 1

Jānodala vietējais iedzīvotājs no tūrista, lai vietējais var saņemt pakalpojumu lētāk vai bez maksas bet tūrist

s lai maksa

1

Izveidot apskates takas Alsviķu pagastā 1

Izveidot Alsviķu pagastā teritorijā pastaigu taku 1

Attīstīt arī ārpus Alūksnes esošos novadus. Veidot novadu kā turisma centru. Nevis tikai pilsētu. 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Viss apmierina 1
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Iesniegtās atbildes: 13  Izlaistās: 9

Vispārējā izglītībā galvenajam vadmotīvam jābūt ikviena skolēna atvēršanai - tā, lai katrs izaug un sasniedz

savu spēju griestus konkrētajā izglītības posmā, tāpēc prioritāri jāgādā par pedagogu kvalitāti, ne telpām. Pi

emērs - Cēsu Jaunā skola. Jāpieliek milzīgas pūles mobinga apkarošanai skolās. Alūksnē ir jāattīsta arī mū

žizglītība, piemēram, svešvalodu apguve, veselīgs uzturs u.c. Jāattīsta sadarbība ar Smiltenes tehnikumu p

ārkvalifikācijas iespējās Alsviķos un pie darba devējiem.

1

Vienota izglītības iestādes izveide pilsētā ( pilsētas skolu apvienošana) - lai sniegtu skolēniem kvalitatīvu iz

glītību un saimnieciski rīkotos ar pašvaldībai piešķirto izglītības jomas finasējumu. Jauno speciālistu - skolot

āju piesaiste mācību iestādēm (visās novada izglītības iestādēs vērojama tendence - skolotāju kolektīvu pa

kāpeniska novecošana). Finasējuma pieejamība skolās uzņēmējdarbības pamatu apguves sekmēšanai, akt

ivitāšu apmeklējumam ārpus skolas vides - mācību ekursijas, tikšanās ar....

1

Vecumā jaunu skolotāju piesaiste ģimnāzijai, jo esošā personāla vidējais vecums ir diezgan augsts. Attiecīg

i, tuvāko gadu laikā tā var būt diezgan liela problēma.

1

Stiprināt mācību procesa materiālo bāzi atbilstoši šodienas prasībām. Mērķtiecīga sadarbība ne tikai ar paš

valdības izglītības iestādēm.

1

Saglabāt lauku skolas 1

Pastāvīgi mainīt skolas vadību, lai notiktu izmaņas skolas dzīvē. 1

Neslēgt lauku skolas 1

Nelikvidēt pagasta skolas 1

Mūžizglītība jāpiedāvā iedzīvotājiem vairāk iespejas. 1

Jādomā ka piesaistīt jaunus pedagogus ar lauku dkolas 1

Ar steigu nomainīt ģimnāzijas direktori. 1

Alūksnes Valsts ģimnāzijā nepieciešama jaunu skolotāju piesaistīšana, administrācijas nomaiņa 1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vairāk atspoguļot iespējas, ko iedzīvotāji var izmantot, lai atvieglotu savu ikdienu, rūpēties par vecajiem sen

ioriem pagastā, apciemot viņu dzīvesvietās , uzklausīt vajadzības un sniegt reālu palīdzību

1

Sociālajiem darbiniekiem apmeklēt seniorus dzīvesvietās 1

Sociālais darbinieks būtu vēlams viesis senioru dzīvesvietās 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 11

Pašvaldības ieinteresētība un papildus finasējuma nodrošināšana skolām izglītības psihologa/u, sociālā pe

dagoga/u, speciālā pedagoga/u, logopēda/u nepieciešamība izglītības iestādēs, lai sniegtu atbalstu skolēni

em, skolotājiem un ģimenēm ikdienas mācību procesa nodrošināšanā - iekļaujošā izglītība ( speciālistu atba

lsta nepieciešams uz vietas skolās. Problēma- speciālsistu trūkums, pieejamības nodrošinājums - jaunāko k

lašu skolēnu nogādāšana pie šiem speciālistiem (uz centru), skolās speciālistu pieejamība ierobežota. Vien

otas naudas balvas atjaunošana pagastu un pilsētas sirmgalviem pusapaļajās un apaļajās dzives jubilejās

(sākot no 70. gadu vecuma).

1

Nav viedokļa. 1

Nav aktuāli 1

Mazāk pabalstus maksāt, bet motivēt cilvēku pašam darboties un uzturēt sevi 1

Mācēt iekļaut un rast risinājumus visām sabiedrības grupām. 1

Jāaudzē sociālo darbinieku kapacitāte (t.sk. atalgojums). Labāk jāaprūpē vecie un vientuļie iedzīvotāji, it īpa

ši laukos. Jāredz un jāpalīdz sociāli nelabvēlīgo ģimeņu situācijās, ar īpašu vērību jāskatās uz izglītības ieg

uvi bērniem šajās ģimenēs. Jāpanāk, lai Alūksnes novada bērni neatrastos bērnunamos.

1

Černobiļas seku likvidētājiem jāuzlabo pakalpojumu pieejamiba 1

Apmeklēt vientuļos un vecos cilvēkus viņu dzīvesvietās un saprotami skaidrot viņiem pienākošos sociālos p

akalpojumus

1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vēlētos lai ārsti būtu pieejami un neatrunātos ar pārslodzi, kā arī ārstu speciālistu pieņemšana Alūksnē 1

Turpināt piesaistīt jaunus speciālistus, turpiniet to ko jau darat 1

Slimnīcas kā diennakts stacionāra saglabāšana 1

Saglabāt slimnīcu 1

Saglabāt ārsta palīga prakses vietu 1

Rehabilitācijas centra nepieciešamība ir aktuala 1
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 8

Plašāka ārstu speciālistu konsultāciju pieejamība Alūksnē (pie speciālistiem jādodas uz Valmieru, Rīgu, Rēz

ekni, Modonu, u.c. vietām , tas prasa laiku un papildus finansējumu, transporta pieejamības nodrošināšanu

- ar sabiedrisko transportu uz konsultāciju pie speciālista nokļūt ir problemātiski, īpaši gados vecākiem Alūk

snes novada iedzīvotājiem. Zobārsta/ ortodonta kabinets bērniem un pieaugušajiem.

1

Palielināt ārstu speciālistu pieejamību novadā uz vietas 1

Nodrošināt, lai arī turpmāk slimnīca būtu pilnvērtīga. 1

Nepieciešams palielināt ārstu speciālistu klāstu 1

Jānotur traumpunkts Alūksnē. Jāturpina piesaistīt jaunos mediķus. Jābūt pieejamām speciālistu ("viesspeci

ālistu") konsultācijām Alūksnes slimnīcā/poliklīnikā, pašvaldībai tas jāatbalsta.

1

Gribētos ārstu speciālistu pieejamību novadā, nevis jābrauc uz Valmieru vai Rīgu un neapmierina garās rind

as

1

Būtu nepieciešams savs novada ausu ārsts. 1

Apmierina pagaidām 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Veicināt jaunu sporta veidu attīstību (diskgolfs). Izveidot piemērotu trasi jauno spēletāju attīstībai. Tenisa kor

tu izveide lai aptvertu lielāku interesentu loku

1

Vasaras periodā ir bijušas labas liela formāta sacensības (triatlons, mtb posmi utml). Šo līmeni vajadzētu no

turēt. Papildu der attīstīt ziemas sporta veidu popularizēšanu un sacensību organizēšanu, par cik Alūksnes

novadā ziemas ir visgarākās.

1

Vajadzīgi interesantāki (arī kvalitatīvāki) kultūras notikumi pagastos, rādītājs tam būtu, ja apmeklētāji ierasto

s arī no pilsētas un citurienes, jo ir to vērts. Kaut kā tiem pagastu kultūras dzīves vadītājiem to jādabū gatav

u. Es aizbraukšu uz jebkuru novada pagastu, ja notikums būs tā vērts. Varbūt, jāpiedalās KKF projektos, var

būt, jāpārliecina pašvaldība, varbūt, vajag izdomas, svaiguma un dzirksts. Sporta spēks, protams, rodams t

autas sporta aktivizēšanā, atkal vajadzīgs kāds aizrautīgs iedvesmotājs - sporta entuziasts. Jāatjauno taču

"Apkārt Alūksnes ezeram" kustība (skriešus, slēpēm, velo uc.). Varētu skriet arī pa kādām kāpnēm uz ātrum

u (Drusku pilskalnā, Dēliņkalnā un tā tornī u.c.). Vajag ko interesantu, asprātīgu, kā jau pie malēniešiem ! Vi

sbeidzot - valstiskā līmenī jāstrādā uz Malēnijas kultūrnovadu. Vajag izdot grāmatu, rīkot malēniešu kongres

u vai festivālu (ik pa 2, 3 gadiem), kas būtu arī kā pasaules malēniešu saiets, kurā varētu veidoties daudz la

bu sadarbību.

1
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Iesniegtās atbildes: 13  Izlaistās: 9

rīkot vairāk pasākumus pagastā uz vietas 1

rīkot pagastā kultūras pasākumus uz vietas 1

Renovēti un labiekārtoti sporta laukumi - stadioni pie pilsētas izglītības iestādēm !!! Kur un kādos apstākļos

notiek sporta stundas? Bērnu traumatisms sporta stundās - āra nodarbībās. Skolu autobuss pilsētas skolā

m, lai bērnus varētu nogādāt Pilssalas stadionā - sakārtota un labiekārtota infrastruktūra, rīta cēlinā stāv nei

zmantota - skolēni būtu priecīgi par stundām stadionā.

1

Pagastā rīkot kultūras pasākumus uz vietas, jo ne visi var aizbraukt uz Alūksni 1

Neskatoties uz pandēmiju vēlētos pagastā pasākumus kultūras namā 1

Neapmierina valsts politika 1

Izstrādāt vienotu nozares redzējumu novadā, neizslēdzot, bet stiprinot lauku teritorijas. 1

Attīstīt diskomfortu Mežiniekos 1

Atstāt pagastā bibliotēku 1

Arī sporta skola ir problēmas ar treneriem, jauni treneri, un tad jau viss notiks, kultūra ir Ok, bet kopumā pas

ākumus vajadzētu veidot ar augstāku intelekta pakāpi tādejādi izglītojot un veidojot sabiedrību kopuma

1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vairāk veidot izpratni par reālo dzīvi jauniešiem, jo izglītības programmas dkolas to nemaca 1

Tā turpināt. 1

Speciālists, kurša apkopo un informē jauniešus par prakses iespējām un pieejamību pašvaldības / valsts uz

ņēmumos, iestādēs. VIenotas pieejas SISTĒMAS IZVEIDE - DATU BĀZE. Karjeras jomas speciālists - kons

ultants pašvaldībā. Atbalsta speciālistu nodrošīnājums/ pieejamība izglītības ietstādēs- psihologs, logopēds,

speciālās izglītības skolotājs

1

Praktiski nav, jaunatne jūk prātā no ierobežojumiem 1

Nav viedokļa. 1
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Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 16

Ir mērķtiecīgi jāstrādā arī ar to jaunatni, kas devusies mācīties jau ārpus Alūksnes novada - ar mērķi atgriezt

dzimtajā novadā, jāpalīdz viņiem saredzēt savu vietu, kā jaunajam uzņēmējam, speciālistam. Jāsaved kopā

ar ex-jauniešiem. Šai sadarbībā jāiesaista arī jaunieši, kuri vēl tikai mācās novadā. Ai, cik tur ir iespēju ! Kat

rā ziņā darbam ar jaunatni jābūt jēgpilnam - uz izaugsmi vērstam, nevis tukšai brīvā laika nosišanai.

1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 11

veikt labiekārtojumus pagasta centrā 1

veidot vides objektus pagastā 1

Vairāk atpūtas vietas pagastā, izveidot bērnu laukumus pagastā 1

pagastā jāuzlabo gājēju ietve pagasta centrā 1

Pagasta ceļi!!!!!!!!!! 1

Pagastā atjaunot mājām centrālapkuri 1

Neapmierina, jo visa kanalizācija aiziet mežā 1

Lūdzu uzlabojiet atkritumu šķirošanas pakalpojumus gan pilsētā, gan pagastos, piemēram, ZAAO to dara ie

vērojami labāk.

1

Helēnas ielai ir nepieciešams remonts. Ir arī jāuzlabo ceļa posms no Alsviķiem uz Karvu. 1

Ceļi, ceļi un crli 1

Automašīnu stāvvietu izbūve/renovācija daudzdzīvokļu māju pagalmos pilsētā un laukos. 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 17

Putekļainie lauku teritorijas ceļi ( vasaras periodā) - ceļu laistīšana/apstrāde. Ezeru teritoriju sakārtošanas/ p

ieejamības sekmēšana pagastos. Atkritumu šķirošanas konteineru izvietošana u n regulāra izvešana pilsēt;

a un lauku teritorijās. Tekstila konteineru izvietošana,

1

Nu nevar būt tā ka cilveks nevar piekļūt pie kāda no ezeriem, nedrīkst privātīpašnieks to liegt, tas ir jasskart

o

1

Nav viedokļa. Šķiet, ka esošais apmierina. 1

Meži tiek masveidīgi izcirsti, neievērojot sezonalitāti . Ir sajūta ,ka Vairāk Zaļie praktiski neko nedara. 1

Jānodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu kvalitatīva uzskaite un uzraudzība, atkritumu līgumu esam

ības uzraudzība (nav pieļaujams, ka ir virkne mājsaimniecību, kurās nav līguma un faktiskās atkritumu izveš

anas; arī būvvaldei ir jāpieprasa stingrāka būvniecības atkritumu kontrole būvatļaujās). Jāpārliecinās, vai vis

ās pašvaldības iestādēs (it īpaši pagastos) norit atbilstoša notekūdeņu attīrīšana, ja nē, jāparedz finansējum

s jaunu iekārtu uzstādīšanai. Jāsasniedz vēl labāki rezultāti latvāņu apkarošanā un iznīcināšanā, t.sk. pašva

ldības zemesgabalos. Sapnis būtu pie katra publiskā ezera pa labiekārtotai peldvietai (vismaz katrā pagastā

pa vienai). Ja reiz novadā ir tik skaista daba, var turpināt veidot un reklamēt takas.

1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vairāk rīkot aptaujas iedzīvotājiem par vērienīgākajiem projektiem ar lielāko naudas ietilpību 1

Uzklausīt iedzīvotāju viedokļus un realizējot apjomīgus projektu ņemt vērā 1

Saziņā ar sabiedrību skaidrot notikumus vai lēmumus, vienkārši un saprotami. Bez gariem ievadiem un liku

mu pantiem. Vienkāršajam cilvēkam jāsaprot būtība.

1

Samazināt administrācijas personāla skaitu 1

Regulāra deputātu komunikācija un tikšanās ar iedzīvotājiem pagastos, informatīvs atskats uz paveikto un v

īzija par tālāko. Viedokļu uzklausīšana un ieklausīšanās.

1

Informācijas pieejamība ir uzticamības pamatā. Tas nozīmētu, ka visi pašvaldības komiteju un domes sēžu l

ēmumprojekti (ar pielikumiem) ir publicējami mājaslapā tikpat laicīgii, kā tos saņem deputāti. Iedzīvotājus ne

interesē personu dati (kuriem tāpat ir jābūt aizklātiem), bet gan lemjamie jautājumi, lai vajadzības gadījumā i

r iespējams reaģēt vēl pirms lemšanas, nevis jau pēc notikuma. Domē taču neizskata valsts noslēpuma jaut

ājumus. Vēl mūsdienīgāk un demokrātiskāk būtu, ja tādos lielākos jautājumos pašvaldība komunicētu laikus

(nevis dažas dienas pirms jautājuma izskatīšanas) un mēģinātu izzināt iedzīvotāju viedokļus, vienlaikus skai

drojot domes pozīcijju.

1
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Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 12

Iezklausīt iedzīvotājus un viņu vajadzības ieklausīties un realizēt 1

Ieklausīties iedzīvotāju vēlmēs un piepildīt 1

Esošais līmenis ir apmierinošs. 1

Caurspīdīgāks pašvaldības darbs, vairāk skaidrojumu publiskajā telpā par to ka un kāpēc tiek pieņemti konk

rētie lēmumi, un sakārtojat bridzot pilsētas mājas lapu

1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Trotuārs gar tranzīta ceļu Alsviķos 1

Strautiņos ''Līvkalnos,, ,kanalizācijas attīrīšana ,,Rūpei,,. 1

Sakārtot parku Alsviķos 1

Labiekārtot pagasta centru, ierīkot āra trenažierus 1

Jāsakārto zemes ceļi visa to garuma nevis tikai kāds posms ,jātīra grāvji jāuzlabo ceļu virsmas biežāk ja gre

iderē, šogad trepe nenormāla , sausa laika jālaista ceļi ar īpašo šķidrumu putekļu mazināšanai. Latvāņu pro

blēma ir atdotā īpašnieku zina kaut gan ceļmalās ir pašvaldības zina,kas netiek koptas īpaši Alsviķu pagast

a.Vai ir veikti aprēķini latvāņu izmaksu apkarošanai, kas tagad ir atdots īpašniekiem . 70% samazinājums vi

enam laukam tas ir smieklīgi, jo jāsarga ir visa teritorija ne tikai kāds lauks.Alsviķu pagastam latvāņu invāzij

as teritorija ir jānosaka samazināts nekustama īpašuma nodoklis.

1

Jāsakārto ceļi Alsviķu pagastā 1

Jāpiesaista daudz jauni speciālisti visas jomas, vai jāpērk kvalitatīvs pakalpojums ārpus, un crli ceļi celi 1

izveidot skaistu puķu dobi pagasta centrā, labiekārtot teritoriju pie dīķa pagastā 1

ierīkot bērnu rotaļu laukumu, trenažierus ikvienam vecumam 1

ierīkot āra trenažierus Alsviķu pagastā 1

ierīkot āra trenažierus 1

Ielu apgaismojums, Alsviķu/Strautiņu centros uz līvānu/privātmāju mikrorajoniem. Rudens un pavasara peri

odā - iestājoties diennkats tumšajam laikā melns kā peklē - neredzi kur ej!!! Trotuāru/ietvju atjaunošana - m

orāli novecojušās, grūti pārvietoties - nelīdzenas/izdrupušas.

1
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Iesniegtās atbildes: 17  Izlaistās: 5

Iedzīvotāju padome, kuras izlemšanā būtu noteikta apjoma budžets (līdzdalības budžets) un citu pagastā sv

arīgu jautājumu pacelšana dienaskārtībā, jo pašreizējie pagastu pārvaldnieki (lielākoties) pat necenšas kaut

reizi gadā aptaujāt savus iedzīvotājus un izdibināt viņu domas/priekšlikumus. Piemēram, Alsviķī būtu gudri j

āizkopj un jāuztur muižas parks ar taku, apgaismojumu un informatīvo stendu par muižas apbūves ansambl

i, kur daļa no tās ir kultūras pieminekļi.

1

Gājēju ceļa izveidošana, atjaunošana, vietējas nozīmes ceļu asfaltēšana piem. Alūksne- Ziemeri 1

Attīstīt parka teritoriju pagastā 1

Arī Alsviķos vajadzētu diskgolfa laukumu 1

18 grozu disku golva laukums. 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vienota skolu tīkla sakārtošana pilsētā, tas sekmētu skolēnu "pārākuma" nepatiesu izrādīšanu vienaudžu vi

dū. Jaunu un spējīgu speciālistu piesaistīšana pašvaldības iestādēm - izglītības, medicīnas un sociālajā jom

ā. Pulcēšanās /atpūtas vietas izveide pusaudžiem pilsētas teritorijā. Jaunatnes lietu koordinators visās pašv

aldības lauku teritorijās. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju celtniecība, esošo dzīvojamo māju renovācijas veic

ināšana. Uz pašvaldības zemes esošo dzīvojamo māja pagalmu teritoriju sakārtošana/ renovācija (metāla k

onstrukcijas bērnu laukumos - karuseļi, šūpoles, utt - DROŠĪBAS noteikumi) pilsētas teritorijā. Ģimnāzijas ē

kas/u renovācijas turpināšana un pabeigšana, cietēji BĒRNI. CEļu kvalitāte (grantētie) pagastu teritorijās !!!

1

Vairāk jāredz, kas notiek/nenotiek pagastos, jo pagastu pārvaldes, šķiet, nereti dzīvo savu dzīvi. Kāpēc nen

otiek ikgadējas pagasta pārvaldes (kopā ar novada varu) tikšanās ?

1

Uzlabot ielu apgaismojumu pagasta centrā 1

Problēmas ar vidējo skolotāju vecumu, jaunu skolotāju piesaiste. Jauna mediķu piesaiste 1

Pilsēta masinu turēšana pie domes uz Dārza ielas posma no Helēnas līdz Tirgotāju ielai. Ļoti traucē, nekas

nav pārredzams sevišķi abi krustojumi un izbrauktuves.Jāuzlabo pilsētvide jāmazina centra tukšo māju sind

roms. It īpaši lielo eku,jāmeklē pielietojums šim ekam.

1

Pagasta ceļu infrastruktūas uzlabošana 1

Pabeigt iesāktos darbus! Nolikt "kara cirvjus" un meklēt risinājumus KOPĒJI. Neaizmirst priekšvēlēšanu solī

jumus! Lai veicas!

1
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 8

Novada iedzīvotājam ka MAN ir jājūt ka tas ko darat ir prieks manis un es esmu svarīgs, nodaļ iet vietējos n

o tūrisma, vietējiem ir jābūt priviligetakiem

1

Jāpieslēdz Strautiņu ,,Līvkalni,, centrālajai attīrīšanas sistēmai 1

Ielu remontdarbi. 1

Helēnas ielas remonts 1

gribētos, lai uzlabojas pagasta ceļi 1

Ģimnāzijas remonts!!! 1

Ceļu infrastruktūras uzlabošana līdz Alūksnei. Ja ir vēlme parādīt sevi kā tūristiem draudzīgu pilsētu, sakārt

ota infrastruktūra tomēr ir kā pirmā vizītkarte, iebraucot novadā.

1

0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 2 1,71%

26-40 43 36,75%

41-55 37 31,62%

56-70 24 20,51%

Vairāk par 70 gadiem 11 9,4%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 15010050

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Apmierina 82 70,09%

Neapmierina 24 20,51%
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Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Apmierina 89 76,07%

Neapmierina 11 9,4%

Nav aktuāli/neizmantoju 17 14,53%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Sociālie pakalpojumi un palīdzība
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Apmierina 53 45,3%

Neapmierina 11 9,4%

Nav aktuāli/neizmantoju 53 45,3%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Apmierina 55 47,01%

Neapmierina 30 25,64%

Nav aktuāli/neizmantoju 32 27,35%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

0

20

40

60

80

100

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 98 83,76%

Neapmierina 18 15,38%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 0,85%

Tūrisma iespējas, to veicināšana

0

20

40

60

80

100

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti

AtbildesAtbildes SkaitsSkaits ProcentiProcenti



27.09.21 15:36 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/result?position=0.uz_m_jdarb_bas_vide&navigation=open:false&c… 14/57

Iesniegtās atbildes: 117  Izlaistās: 0

Apmierina 97 82,91%

Neapmierina 12 10,26%

Nav aktuāli/neizmantoju 8 6,84%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?
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Pilssalas sakārtošana 2

Nevienu 2

Alūksnes Kultūras centrs 2

Visi projekti, kuru saistīti ar Alūksnes pilsētas vēsturisko objektu atjaunošanu, tūrisma objektu iekārtošanu, z

aļo zonu sakārtošanu, koka tiltiņu ierīkošanu gar ezeru, krūmu izgriešanu. Alūksnes kultūras centra atjauno

šanu. "Dabas mājiņu" projekta realizēšanu Veclaicenes pagastā. Dēliņkalna torņa uzcelšanu.

1

Visi Pilssalā realizētie projekti Bānīša stacijas šķūņa projekts Alūksnes Jaunās pils restaurācijas projekti pils

ētas svētki, Ates muižas svētki, aktivitātes Jaunlaicenes pagastā.

1

Varētu lepoties ar projektiem, ja to izmaksas būtu samērojamas ar citos novados un pilsētās līdzīgos projekt

os ieguldītajiem līdzekļiem. Pontona tilta krāsošana, sporta stadionā soliņi skatītājiem par ārprātīgu cenu - t

as viss no pilsētas budžeta un pašvaldības kredītiem, kuri būs jāatdod. Tāpēc arī nav finansējuma, lai sakār

toti daudzviet pamata infrastruktūru ceļus, ietves, siltumapgādi. Pilsēta ir sakopta, tikai tā - lēcienveidīgi un

pa posmiem, līdz ko no kāda izslavināta objekta nobrauc nost, tā var redzēt, ka ikdienas iedzīvotājs nav vērt

ība pašvaldībai.

1

Varbūt tikai ar ietves un ceļa izbūvi uz Kolberģa pusi! 1

AtbildeAtbildeAtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaitsSkaitsSkaits
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Uzņēmējdarbības vides sakārtošana 1

Trotuāri, administratīva ēka, parks, pils, Pilssala, tilts uz Tempļakalnu, strūklakas, ietve no MRS līdz kapsēta

i

1

Tilts, sala, sakartotas ielas 1

Tilts, Bānīša stacija, Pilssala 1

Tilts uz Tempļa kalnu. Pils uzturēšana. Pilsdrupu atjaunošana. Pils parka objektu atjaunošana.restaurēšana. 1

Tilts uz Miera ielu 1

Tilts no pilssalas uz tempļakalnu 1

Tā īsti nevienu, jo Alūksni "taisa" priekš tūristiem, nevis Alūksnes pamatiedzīvotājiem. 1

Stadions pilssala, stirnu buks, marienburgas kugis, veloosta, motorlaivu cempionats 1

Sporta pasākumi. Pasākumi tūrisma veicināšanai. 1

Sakartota pilseta, bet darba vietas vajag 1

Promenādes ceļš pa Pleskavas ielu. Jauniešu pasākumi ģimenēm (Izgaismo Alūksni, Mazatklātā Alūksne,

Fītinghofu dzimtas noslēpums, Zaķu skrējiens utt). Tūrisma objektu sakārtošana (kuri ir bezmaksas un kuru

skaistumu var izmantot arī vietējie iedzīvotāji). Sakārtotas ielas un ietves pilsētā.

1

Promenāde gar ezeru, bānīša stacijas rajons, Alūksnes muzejā īstenotie projekti, Dabas mājas. 1

pilsssalas sakārošana 1

Pilssalas,parka sakārtošana,muzīkalais tilts 1

Pilssalas,Muižas parka un Bānīša teritorijas attīstība. 1

Pilssalas, Pleskavas ielas labiekārtošana 1

Pilssalas sakopšana 1

Pilssalas sakārtotība 1

Pilssalas sakārtošana Jaunais gājēju tilts Alūksnes Kultūras centrs 1

Pilssalas infrastruktūra un koncepts. Tempļakalna gājēju tilts. Pleskavas ielas rekonstrukcija + gājēju un vel

obraucēju celiņš gar ezeru. Pils lielā parka mazo arhitektūras formu atjaunošana. Alūksnes - Pededzes ceļa

rekonstrukcija. Veclaicenes dabas mājas. Alūksnes novada vidusskolas daļēja pārbūve. Alūksnes kultūras c

entra pārbūve.

1

Pilssalas attīstības projekts 1

Pilssalas attīstība, Bānīša stacijas atdzimšana, gājēju ceļš Pleskavas ielā, Muižas parks ..... 1

Pilssalas attīstība 1
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Pilssala, parks. 1

Pilssala 1

Pilsētas vispārējā sakoptība, ielas un gājējiem paredzētā infrastruktūra. 1

Pilsētas svētki 2021 un citi līdzīgi labi organizēti kultūras pasākumi. Marijas salas un ezera apkārtnes un par

ku sakopšana, jaunu objektu (ēkas, tilta utt.) izveide. Ekskursiju iespējas: plosts "Kaija", kuģis "Marienburg

a", vilciens "Severīns". Aktīvās atpūtas iespējas, zzzippp line utt.

1

Pilsētas sakārtošana, kultūrvēstures sakārtošana, kapusvētki, Pilssala, jaunais tilts 1

Pilsētas labiekārtota, lai gan nav padomāts par visām cilvēku grupām. Pilsētas svētku/kapu svētku nedēļas

nogales pasākumi ļauj lepoties ar pilsētu.D

1

Pillsalu, Tempļa kalnu, parku. 1

Peldvieta salā 1

Parks, Alūksnes Kultūras centrs, tilts 1

Nelepojos, jo tam nav pamata. 1

Nebūs saistīti ar aptauju, bet Pilssalas labiekārtošana un gājēju tikts ir zelts! 1

Muizas parks,pilssala Nelepojos ar to ka pie stadionaunpelvietàs nav TUALETES!dauzi viesi par to iršoká.K

fejnica neskaitàs,tà ir par maksu.

1

Mākslas skola. Administratīvā ēka, bet laukums gan nē, jo to neļauj izmantot pasākumiem. Tīrs ūdens centr

alizētajā apgādē.

1

Lepojos ar visu, kas tika īstenots. 1

Lepojos ar jauniešiem ,kas grib un dara visu ,lai Alūksnes iedzīvotājiem būtu vēl labāk dzīvot tieši Alūksne

😊

1

Kūltūras centrs,pilsētas sakoptība,jauniešu iesaistīšanas pasākumi. 1

Kultūras centrs, parks 1

Kultūras centrs, Muižas parks un Pilssala. 1

Kultūras centrs Pilssala 1

Kultūras centrs Jaunais tilts Bānīša muzejs 1

Kultūras centra rekonstrukcija, "Dzīvo vesels Alūksnes novadā", ielu rekonstrukcija, parku sakoptība, ezera

krastu attīrīšana. Patīkami atcerēties vairākus koncertus, iespējas noskatīties kinofilmas.

1

Kā pilsētas ir vairāk tūrisma objekti. 1

Jaunās pils atjaunošanas darbi, pilssalas sakopšana 1



27.09.21 15:36 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/result?position=0.uz_m_jdarb_bas_vide&navigation=open:false&c… 17/57

Jaunais tilts, Pilssalas attīstība, sakopts parks, Kornetu/Dēliņkalna skatutorņi. 1

Jaunais tilts, ielu atjaunošana, Pilssalas sakārtošana 1

Jaunais tilts Pilssalas attīstība 1

Jaunais Kultūras centrs 1

Jaunais gājēju tilts pāri ezeram. 1

Ielu sakārtošana pilsētā 1

Ielas pilsētā. Pilssalas, parka un dzelzceļa stacijas attīstīšana. Veclaicenes ainava. 1

Gājēju tilts, Pilssalas labiekārtošana, Administratīvās ēkas siltināšana. 1

Gaismas ceļš cauri gadsimtiem 1

Ezera apkārtnes sakoptība 1

Ēku siltināšana 1

Ceļu sakārtošana + ietves. Daļēji tūrisms 1

Atjaunotā Bānīša stacijas teritorija Pilssalas sakoptā teritorija 1

Ar visiem jaunajiem realizētajiem projektiem. 1

Ar visiem 1

Ar sakārtoto Pilssalu un Jauno pili. 1

Ar pilssalu 1

Ar Pilssalas projektiem, Kultūras centru, sporta pasākumiem 1

Ar pilsētas sakoptību 1

Ar Kultūras centru, muižas parku 1

Ar ceļu un celiņu segumu atjaunošanu un protams KC 1

Ar Alūksnes kultūras centru 1

Apkārtējās vides sakārtošana. 1

Alūksnes Rallijs 1

Alūksnes pilssalas komplekss, Alūksnes muižas parks, Tempļa kalna apkārtnes un Alūksnes ezera apkārtne

s sakopšana, Alūksnes kultūras centrs, Aluksnes ielu izdaiļošana ar ziediem, puķu stādījumiem utt.

1

Alūksnes Muižas parks 1

Alūksnes kultūras centrs, Tempļakalna un muižas parks 1
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Iesniegtās atbildes: 88  Izlaistās: 29

Alūksnes kultūras centrs Pilssalas sakopšana 1

Alūksnes Kultūras centrs Daudzi objekti Pilssalā, pagastos, tūrismā Alūksnes novada Sabiedrības centrs, u

zņēmumi, viesnīcas

1

Alūksnes Kultūras centrs Alūksnes pilsētas svētki 1

... 1
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Vienota tūrisma atbalsta centra izveide, kur koncentrēti atrastos dažādas organizācijas, kuras sniedz atbalst

u uzņēmējiem + kopdarbes telpas (mini inkubatora versija). Turpināt uzsākto atbalstu esošajiem uzņēmējie

m, uzlabojot infrastruktūru un attīstot telpu un laukumu infrastruktūru. Veidot pieredzes apmaiņas pasākumu

s - iedzīvotājiem ekskursijas, apmeklējot vietējos uzņēmumus + pieredzes apmaiņas braucieni priekš uzņē

mējiem, u.c. + tikšanās uzņēmējiem pa nozarēm, kur var iepazīt viens otru. Uzņēmēju dienu atjaunošana. U

zņēmējiem draudzīgas politikas attīstība, kur nepieciešama politiska ietekme nacionālā līmenī: piemēram, n

odokļu sloga mazināšanai. Bērnudārzos un skolās ieviest kvalitatīvu izglītības programmu, attīstīt kolas uzņ

ēmumu darbību. Pārdomāt biznesa ideju konkursa pilnveidošanu, esošais formāts ir pārāk mazām prasībā

m, kas kropļo jauniešu izpratni par viņu ideju atbilstību reālam biznesam.

1

AtbildeAtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaitsSkaits
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Veidot projektu uzņēmējdarbības atbasltam nopietnā līmenī, atbalstīt starup. Jāsaprot, ka 500 vai 2000 un a

rī 5000 nav nopietni, ja tiešām ir dzīvotspējīga ideja tik daudz var atrast arī bez konkursiem netērējot, laiku li

eku pieteikumu pildīšanai un mākslīgu finanšu plūsmu prognozēšanai. Uzņēmējsdarbības atbalsta speciālis

tam ir jāspējveikt atbasta funkcija jābūt reālam konsutlācijām ar reālām atbaslta iespējām, līdz ar to ir jābūt

kautkādam budžetam ar ko var sniegt atbasltu tad kad tas nepieciešams nevis jautkad kādā konkurā pāris e

iro, tas viss nav nopitni un tikai rada atbaslta ilūziju.

1

Veicināt jaunos biznesus 1

Veicināt elevatora teritorijas attīstību. 1

Vajag attīstīt nevis tikai pilssalas apkārtni, bet arī tālāk 1

Vajadzētu beidzot reāli atbalstīt uzņēmējdarbību un uzņēmējus. Šobrīd atbalstu saņem tikai pietuvinātie uzņ

ēmēji un tikai noteiktu jomu uzņēmumi.

1

Vairāk mazo veikaliņu centrā 1

Vairāk jaunu darba vietu vietējiem iedzīvotājiem! 1

Vairāk izglītojošo pasākumu mazajiem uzņēmējiem. Kādi pasākumi pieredzes apmaiņai, uzņēmēju tikšanā

s, u.c. iespējas kopā komunicēt, apmainīties viedokļiem. Uzņēmēju regulāras tikšanās ar pašvaldības vadīb

u. Nomas telpas centrā birojiem.

1

Vairāk darba vietu 1

Vairāk atbalstīt vietējos ražotājus! 1

Uzņemējdarbības attīstībai nepieciešamas telpas, īŗes (nomas) maksas atvieglojumi, atbalsts no pašvaldība

s uzņēmējdarbības uzsākšanai kā tādai. Alūksnes novadā ir jomas, kur valda neveselīga uzņēmējdarbības

konkurence, līdz ar to ne-Alūksnes novada uzņēmēji nevēlas uzsākt uzņēmējdarbību Alūksnes pusē.Nepiec

iešama reklāma ārpus novada robežām, kas piesaistītu uzņēmējus no citām vietām.

1

Uz vasaras sezonu sakoptMelnuma pludmali,izvakt no krasta meslus Nav darba vides cilvekiem,kas fiziski v

airs nav spejigi stradat,bet lidz pensijai vel jagaida gadi.

1

Tūrisma, kokapstrādes un IT industrijas attīstība. 1

Tirgus laukuma izveide 1

Tiešā pārdošana, veikals mājražotājiem 1

Telpas jauniem uzņēmējiem 1

Telpas jaunajiem uzņēmējiem, mazas. 1

SPA centra būvniecība 1

Sniegt atbalstu grantu veidā uzņēmējiem, veidojot dažādas programmas. Rīkot seminārus un tikšanās pa jo

mām uzņēmējdarbības centrā. sniegt bezmaksas konsultācijas.

1

Sakopt un piedāvāt jaunajiem uzņēmējiem telpas kur darboties. 1
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Radīt jaunas darba vietas. (līdzīgi kā Ķekavas novadā)! 1

Radīt jaunas darba vietas, palīdzot attīstīties jauniem uzņēmējiem. 1

Radīt atbalst mazajiem un jaunajiem uzņēmumiem 1

Piedāvāt darba vietas pašiem alūksniešiem 1

Par uzņēmējdarbību neintresējos, tāpēc priekšlikumu nav. 1

Palīdzēt atvilināt uz Alūksni uzņēmējus 1

Nezinu. Šķiet, īpaši neviens "neraujas" Alūksnē attīstīt uzņēmējdarbību, tātad pie mums nav kaut kas kārtīb

ā.

1

Nepieciešams paplašināt ražošanas rūpnīcas, tādā veida radot arī jaunas darba vietas, mūsdienīgas, ar atb

ilstošiem darba apstākļiem.

1

Neesmu kompetenta šai jautājumā. 1

Nav darba vietu,nav ražošanas.kur darbs sievietēm? Tas ir domāts par pilsētu. 1

Nav 1

Meklēt uzņēmīgus cilvēkus, kuri vēlētos nodarboties ar kādu uzņēmējdarbības jomu, sajūtot atbalstu no paš

valdības puses.

1

Meklēt patiesi ražojošu uzņēmumus, kuriem piedāvāt iespēju atvērt ražotnes vai to filiāles Alūksnē, kā arī m

eklēt uzņēmējdarbības nozares, kurās tiek un tiks maksātas pienācīgas algas. Kā anti - piemērs ir šūšanas

ražotne, kurā ir mazs atalgojums darbiniekiem, un nav nekāda attīstība paredzama. Pašvaldība absolūti ne

māk strādāt ar investoriem. Ja nemākat to paši, nolīgstiet kompetentus speciālistus. kuri izveidos profesionā

lu piedāvājumu un strādās uz to, lai piesaistītu IT, attīstītās metālapstrādes, citu augsto tehnoloģiju uzņēmu

mus. Ir skaidri redzams, ka ja šos darbus neveiks tuvākajā laikā, tad pilsēta pēc 5 - 7 gadiem būs pensionār

u ciemats.

1

Mazāk alkohola veikalu, pamestu ēku, vairāk kādu kafejnīcu ne tikai centrā, apavu remonts, vēl kādu grāma

tnīcu

1

Ļoti vāja attīstība 1

Lielāks atbalsts mazajiem uzņēmējiem, pašvaldības līdzfinansējums, atsevišķas tirdzniecības vietas, infrastr

uktūras, samazināta birokrātija

1

Lielāks atbalst jaunajiem uzņēmējiem 1

Lielākas īres atlaides uzņēmējiem. 1

Laba 1

Jaunas darba vietas, ražotnes, prieks būtu, ja turpinātos darbs pie SPA projekta 1

Jaunas darba vietas 1
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Jārada apstākļi veiksmīgai uzņēmējdarbībai, jāpiesaista investīcijas. 1

Īres dzīvokļu būvniecība 1

Infrastruktūras sakārtošana ne tikai pilsētā un pie lielajiem uzņēmumiem novadā 1

Domāt racionāli, jo budžetu veido vietējie iedzīvotaji un uzņēmēji, nevis valsts un svešie uzņēmēji 1

Darba vietas 1

Censties piesaistīt uzņēmumus kas atvērtu ražotnes Alūksnē. 1

Būvēt jaunas telpas priekš uzņēmējiem 1

Būtu nepieciešams izveidot velo celiņus . Vairāk izklaides un pilsētas baudīšanas iespēju tūristiem un iedzīv

otājiem- kaut kādus tīklu parkus kokos, bērniem velotreku. Gribētos lai dažās vietās Pilssalā un citur kur plā

nota atpūta bērniem, būtu pieejami dzeramā ūdens krāni un tualetes.

1

Autoostas sakārtošana 1

Attistit mobilos pakalpojumus, izbrauksanu pie klientiem lai pagastu iedzivotaji ari varetu sanemt pakalpoju

mus- frizieris, manikirs, pedikirs, fizioterapija, masieri, konsultacijas dazadas jomas no profesionaliem. Attisti

t cosharing vietas, lai ar mazakiem resursiem panaktu lielaku efektu un butu vairal start up Izveidot biznesa

start up hubu, lidzigi ka Valmiera Dare

1

Atrast citu (aizvākt uz rūpniecisko zonu) vietu Simones apkures katliem. Ezermalā jābūt promenādei, nevis

miskastei un lielo transportu iebraukšanai.

1

Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, palīdzot sakārtot infrastruktūru 1

Atbalsts mājražotājiem 1

Atbalsts ar infrastruktūru mazajiem uzņēmumiem un kāda liela ražotāja ienākšana Alūksnē. 1

Atbalstīt mājražotājus, nav mūsu novadā produkta, ar kuru prezentēt novada vārdu 1

Atbalstīt jaunos uzņēmējus. 1

Atbalstīt jaunos uzņēmējus ar grantu konkursiem. Sniegt atbalstu mazajiem uzņēmējiem, pašnodarbinātajie

m un mājražotājiem. Nepieciešama mājražotāju tirdzniecības vieta.

1

Abpusēja sadarbība, komunikācija vadībai ar uzņēmējiem 1

0

Tūrisms
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Vēl kur tiekties 1

Vēl aktīvāk popularizēt Alūksni 1

Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem, lai tūrisma piedāvājums būtu vienots. Attīstīt nesezonas tūrismu. 1

Veicināt aktīvās atpūtas tūrisma iespējas, ko varētu izmantot arī vietējie. 1

Varētu izveidot kaut ko līdzīgu kā Līgatnes dabastakas vai arī lauku tipa zoo. 1

-Var vēl vairāk uzlabot! {skat. zemāk} 1

Vajag lai tūristi Alūksnē un novadā paliek ilgāk 1

Vajadzētu ieraudzīt ne tikai pilsētu, turpināt attīstīt tūrisma piedāvājumu arī lauku teritorijās 1

Vairāk veidot piedāvājumu pagastos 1

Vairāk publiskas tualetes izbūves 1

Vai vispār par kaut ko citu tiek domāts kā par tūrismu? 1

Uz doto brīdi ir iespaids, ka Alūksnes novadā domā tikai par tūrismu.Kaut gan ir vēl pie kā piestrādāt. Kaut v

ai par to, kā tūristam mazāk patērēt laiku meklējot konkrētas ielas, kā līdz tām nokļūt, kādēļ gan nepiestrādā

t pie tā, lai tūristam ir iespēja saņemt, redzēt internetā karti ar jau iezīmētiem gataviem maršrutiem, kā nokļū

t līdz konkrētam tūrisma objektam, ko redzēt pa ceļam, lai nokļūtu līdz mērķim.

1

Turpināt sakopt un iekārtot Alūksnes muižas parka objektus, pilnveidot tūrisma takas gar ezeru. Atbalstīt tos

cilvēkus pagastos, kuri gadu gaitā centušies saglabāt, izzināt sava pagasta vēsturi, izveidojuši vēstures krāt

uves, kā arī ieguldījuši daudz sava laika, bet kuru pūles tomēr nav varējušas pastāvēt budžeta taupīšanas p

riekšā visā novadā.

1

Turpināt pilssalas attīstību un pilsdrupu sakārtošanu. 1

Turpināt iesākto. 1

AtbildeAtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaitsSkaits
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Turpināt iesākto virzību, sadarbībā ar sabiedriskiem un privātiem partneriem. Izstrādāt un ieviest savu iekšē

jo novada standartu tūrisma jomas novērtēšanai un uzlabošanai. Veikt regulāru ikgadēju jomas pārskatu un

pietiekami paškritiski izvērtēt to. Turpināt darbu pie kvalitatīviem un interesantiem suvenīriem + iesaistīt viet

ējos uzņēmējus un ideju autorus.

1

Turpināt attīstīt tūrismu ūdenī. Saglabāt un attīstīt kafejnīcas un viesnīcas. Turpināt atjaunot jauno pili un pa

rku. Izveidot kādu dabasparku vai dabastaku ar objektiem netāku no Alūksnes.

1

Turpināt attīstīt gan sabiedrisko ēdināšanu, gan viesnīcas, gan vēstures un apskates objektus, gan aktīvās

atpūtas infrastruktūru.

1

Turpināt attīstīt Alūksnes jauno pili 1

Turpinās darbs pie parka projektiem 1

Tūristiem vasaras vakaros sagādā problēmas ar ēdināšanu, jo virtuves beidz darbu 1

Tūrisms ir ok, piebremzējiet 1

Tūrisma centram piemērotas telpas 1

Tūrisma centra nepieciešamība Tualešu nepieciešamība vasarā 1

Tūrisma attīstībā pašlaik ir haoss, ja viss tiek attīstīts visam ir jāstrādā kopumā. Tūrists nonākot salā redz vil

cieniņu, bet nekā neredz kā viņam uz to tikt. Sala piesaista lielas cilvēku massas, bet kafejnīca paredzēta m

azam cilvēku skaitam veidojas rindas un beigās cilkvēki vienkārši aiziet prom, kas ir garām palaista nauda.

Peldēšanas zona salā ir neadekvēti maza priekš tik lielas cilvēku plūsmas, krasts izveidots tā ka bērni tālāk

par 5 metriem ieiet nevar līdz ar to, lai ieietu izpeldēties ir jāpārkāpj kādam pāri, pie tam pedēšanas zona ir ļ

ot maza, tiklīdz sāc peldēt jau ir bojas. Pludmale būtu jāpagarina uz jaunā tilta pusi. 2 pārģērpšanās kabīne

s uz tādu plūsmu cilvēku arī ir smieklīgi maz, vējiņos tās vispār vairs nav. Salā ir info centram, ar darba laik

u, kas pielāgots tūristiem. Jo pašreiz viss ir skaisti, ja esi vietējais un visu zini, bet tūrists nevar visā šajā orj

entēties.

1

Te ir tikai vien ko teikt - kā? Kā? Kā var būt ka Tūrisma informācijas centrs nestrādā (it īpaši vasaras sezon

ā) sestdien un svētdien no rīta līdz vēlam vakaram??? Kāpēc piektdienās darba laiks ir līdz 17:00? Tieši ta

d, kad ir vislielākais tūristu pieplūdums. Ir skumji skatīties, kā tūristi klīst pa pilsētu un pieejot pie TICa – rau

sta durvis un ir patiesā neizpratnē, kāpēc TIC nestrādā. Arī šajā ziemā – ne pašvaldība, ne arī privātie neno

reaģēja, ka top produkts, kas tika pieprasīts Alūksnē ir distanču slēpes, nebija iespējams tās iznomāt, tāpat

arī citu aprīkojumu – bērnu ragaviņu noma utaml. Ziema bija gara, lai varētu to ātri sadarbībā ar privātajiem

īstenot. Kas ir – pietrūka prāta vai uzņēmības?

1

SPA centra būvniecība pagarināt pastaigu taku apkārt Alūksnes ezeram 1

Šobrīd viss apmierina. 1

Šķiet, ka jau uz šo brīdi ir ko pilsētā redzēt! 1

Sakopt un atjaunot celiņus lielajā parka. 1

Sakopt pilsētu kā pāris gadus atpakaļ. Uzlabot sētnieku darbu. 1
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Plašāk iesaistīt arī spāņu valodu. 1

Pietiekoši, tikai publiskās tualetes problēmu risināšana... pils parkā, salā, centrā. 1

Pietiekami 1

Pazemināt ieejas biļešu cenas muzejiem un ekspozīcijām 1

Paplašināt un piedāvāt tūrisma pakalpojumu pagastos un arī citās sezonās, ne tikai vasarā 1

Pa daudz jau pievērsts uzmanības. 1

Nodrošinàt uz sezonu sabiedriskàs tualetes peldvietas un pie stadiona.kaut vai sauso tialeti,ka tas ir Melnu

mà. Pabeigt ezera taku lidz Kolbrğim,uzlikt norades kur tà sàkas.

1

Neredzu iemeslu attīstīt tūrismu. 1

Nepieciešams rast kādu aktivitāti lai tūristiem būtu ko darīt Alūksnē 3 dienas(Nedēļas nogali). Šobrīd tūrism

am nepietiek aktivitāšu,jo liela daļa aizbrauc jau sestdienas vakarā prom. Cilvēki atbrauc piektdien vakarā,k

ad apskata daļu pilsētas, un sestdien līdz pusdienām noslēdz pilsētas apskati un dodas tālāk.

1

Nenovirzīt visus līdzekļus tūrismam 1

Nav 1

Mežinieku trases un tās apkārtnes attīstība, lai izmantotu ziemas esamību Alūksnē. 1

Mežinieku teritorijas attīstība,sabiedrisko tualešu nodrošinājums pilsētā,dabas taku 10_20km izveide. 1

Lauku tūrisma attīstība 1

Labs 1

Labi 1

Jāturpina attīstīt paši tūrisma objekti, bet kompleksi arī tūristiem nepieciešamā infrastruktūra un pakalpojum

i.

1

Jāturpina attīstība 1

Jā. Allūksnē domā tikai par T Ū R I S M U 1

Izdomāt objektus, kas būtu vairāk kārt apmeklējami, nevis kā piemēram motormuzejs elevatora telpā. Tur cil

vēks aizies 1x un viss. Vajag tādus objektus, kurus cilvēks gribēs biežāk apmeklēt

1

Ir labi. Drusku jāpiebremzē un jāpadomā par novadā palikušajiem iedzīvotājiem. 1

Ir labi, lai gan ar viesu māju būvniecību un apsaimniekošanu jānodarbojas privātajam biznesam. Līdz šim n

ovada budžeta līdzekļi ir ieguldīti ļoti neracionāli

1

Iesākto darbu turpināšana 1

Hosteļtipa mītņošanas iespējas jauniešiem un citiem (cenu līmenis). 1
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Domāt par dažādu cilvēku grupu ērtībām. 1

Bērnu rotaļu laukums 1

Attīstīt "nesezonas"tūrismu 1

Atputas parku ka Mezaparka ar aktivitatem, meziniekos slepju un slidu noma, naktsmitnes, edinasanas iesp

ejas, tualetes

1

Alūksnē ir nepietiekams skaits viesnīcu. Tuvākajā laikā tūristu transportam trūks stāvvietu. 1

1) TUALETES pilssalā - prioritāte 2) bezmaksas ūdens krāns pilssalā pie bērnu rotaļu laukuma. Vispār jauki

būtu ja arī citās pilsētas vietās, piemēram pie bānīša stacijas utt būtu ūdens krāni ar dzeramo ūdeni. Tādi ir

daudzās Eiropas pilsētās, Alūksne varētu būt pirmā Latvijā ar šādu paraugu! 3) nepieciešams apgaismot ja

uno gājēju celiņu gar Ezermalas ielu, lai pastaigāties var arī tumšajos mēnešos nevis tikai vasarā 4) Alūksn

ei ir iespējas uzņemt tūristus arī ziemā, bet diemžēl pilsēta neizmanto visas iespējas - kalnu attīstība, mežin

ieku attīstība, utt

1
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Veikt saprātīgu skolu tīkla sakārtošanu, pagastos atstājot iespēju tuvāk mājām mācīties jaunākā skolas vec

uma bērniem

1

Veicināt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku remontdarbus 1

AtbildeAtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaitsSkaits



27.09.21 15:36 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/result?position=0.uz_m_jdarb_bas_vide&navigation=open:false&c… 26/57

Vecos skolotājus no dārziņiem atbrīvot un ņemt jaunos, jo kur, lai jaunie skolotāji ņem pieredzi, ja pat uz pra

ksi negrib ņemt. Un, ja arī parādās kāda darba vieta PII, tad tur jau ir pēc "blata" sistēmas �

1

Vecās paaudzes skolotājām (arī direktorēm un vietniecēm) laiks atbrīvot vietas jaunajām. Bērniem un jaunie

šiem patīk skolotājas, kuras strādā, interesējas un apgūst jaunas tehnoloģijas, zināšanas utt..

1

Varbūt varētu apsvērt iespēju atvērt vēl kādas augstskolas filiāli. 1

Vairāk organizētas aktivitātes pusaudžiem un jauniešiem - sports, mūzika, veselība. Daudz pēdējo klašu jau

nieši klīst apkārt bezdarbībā, vajadzētu viņus iesaistīt pasākumos. Mentālas veselības uzlabošana bērniem

un jauniešiem pēc Covida mājsēdes,

1

Vairāk iekļaut kompetenču izglītību. Veicināt bērnu un jauniešu finanšu pratību, uzņēmējspējas. Iesaistīties

projektos. Veicināt izglītojošu ekskursiju pieejamību visiem bērniem (varbūt iespējams finansēt no pašvaldīb

as, lai arī bērni, kuru ģimenes nevar atļauties, var doties ekskursijās).

1

Vairāk atbalstīt mazturīgas un daudz bērnu ģimenes ar piederumiem mācībām. 1

Vairāk (domāts vairāk kā pirms pandēmijas) izbraukuma sacensību sporta skolas audzēkņiem regulāra ving

rošana kā izglītības procesa sastāvdaļa peldētapmācība bērniem vairāk nometņu piedāvājuma vasarā gan

pilsētā, gan pagastos.

1

Uzlabot skolu infrastruktūru - īpaši ģimnāzijā. 1

Turpinājums no Tūrisma sadaļas: Arī stirnu bukā kas bija Alūksnē bija skaidri redzams, ka pašvaldība NES

TRĀDĀ kopā ar privātajiem, lai maksimāli “paņemtu naudu” no iebraucējiem, kuriem visiem gribējās ĒST! L

ūdzu sāciet pēc loģikas viens ar otru sadarboties, savādāk izskatāmies tiešām pēc malēniešiem, šī vārda sli

ktākajā interpretācijā. Par izglītīb: Nav pienācīgs mūžizglītības piedāvājums – ir ES struktūrfondu projekts S

AM 8.4.1. – tā iespējas un finanšu piesaiste pilsētai un īpaši lauku teritorijās minimālas vai praktiski nenotie

k.

1

Strādāt, lai ģimnāzija veidotos par augsta pieprasījuma izglītības iestādi. 1

Sporta skolai jāiet tehnisko sporta veidu virzienā, jāmeklē līdzekļi, jādibina kontakti - motospors, ūdens moto

sports, airēšanas disciplīnas.

1

Sporta centru jauniešiem. 1

Sporta āra infrastruktūras izveidošana pie skolām, lai varētu nodrošināt izglītības standartam atbilstošas pra

sības.

1

Skolu vides sakārtošana, pedagogu apmācība jauno metožu integrēšanai mācību procesā 1

Skolu infrastruktūras attīstība. 1

Skolēniem un skolotājiem ir jānodrošina mūsdienīga darba vieta, lai iesaistītu skolēnus izglītības procesā. 1

Sakārtot beidzot ģimnāzijas ēkas,darbu,personālu un vadību. 1

Rast iespēju ieviest novadā kvalitatīvu IT apmācību sākot no bērnu dārza, beidzot ar vidusskolu + LEGO + r

obotika. Ideālā gadījumā izveidot tehnoloģiju izglītības centru līdzīgi kā Ventspilī. Akcents uz kvalitāti!!!

1



27.09.21 15:36 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/result?position=0.uz_m_jdarb_bas_vide&navigation=open:false&c… 27/57

Privatskolotaju apvieniba, kur bernus macit pec skolas nodarbibam, ja skola attalinati, lai butu kur aizvest uz

3h diena. Ja darba devejs nosuta, apmaksat kursus kas specifiski vina prasibam, nevis sutit esosos bezdar

bniekus uz visiem kursiem pec kartas Valdorfa skolas elementus izmantot izglitiba

1

Prasītos radošāku un praktiskāku pieeju 1

Pirmskolas mācību iestādēs vajadzētu profesionālākus audzinātājus 1

Pilnīgi paveikta ģimnāzijas renovācija 1

Piesaistīt jaunus (gados) pedagogus pamatskolā un ģimnāzijā. 1

Pieejama pamatizglītība visos pagastos. Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu uz vietas novadā. 1

Palikt drusku brīvākiem,ir labi tagad,bet vajag vēl brīvāk.(Tas domāts par skolotāju uzvedību,lai drusku izdzī

vo līdzi bētniem. Pie mums vēl drusku padomija.)

1

Palīdzēt jauniešiem, kuriem ir augsti sasniegumi ar stipendijām, radot stimulu turpināt mācīties un sasniegt

ko augstāku.

1

Nomainīt AVĢ un vidusskolā direktorus . 1

Nodrošināt skolniekus ar darba praksēm. Ogu lassīšana un nezāļu ravēšana nav prakse bet nodarbinatība. 1

Nav arodskolas, augstskolas 1

Mūžizglītības dažādošana 1

Mazināt rindas bernudārziem. 1

Ļoti vērtīgas ir bērnu vasaras nometnes, tikai tas ir pārāk īsas un reti 1

Lielāks finansējums bērnudārziem un skolām, lai neprasa pirkt materiālus bērniem nodarbībām. 1

Jāveido mūžizglītības programmas, jo to trūkst. Nepieciešama vēl kādas universitātes filiāle. 1

Jāuzlabo 1

Jaunus dārziņus 1

Jāpabeidz ir skolas remonts, pa šo laiku jau varēja jaunu skolu uzcelt tas nav nopietni. Jāatver acis un jāska

tās uz reālo situāciju atbilstoši iedzīvotāju skaitam. Dzimstības rādītāji ir zināmi var labi prognozēt skolēnu s

kaitu uz priekšu un arī atbilstoši tam jārada labākā infrastruktūra. Labāk, lai ir tik cik vajag un izcili, nevis da

udz par daudz un labi. Jāsaprot vai mēs ejam uz attīstību, ka esam pilsēta vai uz to ka lauki.

1

Jāoptimizē skolu tīkls, lai nodrošinātu pēc iespējams labāku izglītību bērniem. 1

Izglītibas programma neatbalsta un nemotivē jau no pirmās klases un sasniegumi republikas līmenī tiek ma

zāk atbalstīti kā novadā. Izglītībai novadā naudu samazina būtiski, bet neracionaliem projektiem naudu pārt

ērē

1

Izglītības pārvaldē nepieciešams speciālists kas konsultētu iestādes ar dokumentācijas pilnveidi un apriti. 1
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Iesniegtās atbildes: 57  Izlaistās: 60

Izglītībā nepieciešams sakārtot (pilnībā reorganizēt) jau pašu Izglītības pārvaldi. Uz doto brīdi šķiet, ka nav

neviena tiešām kompetenta darbinieka, katrs tikai "dreb" par savu vietu. Nav iniciatīvas, atbalsta izglītības ie

stādēm svarīgos jautājumos. Ir tādi kā puzles gabaliņi, kuri katrs kaut ko atsevišķi dara, bet izglītības iestāž

u jautājumi paliek neatbildēti vai vispārināti, bez konkrētām atbildēm.Nākas vien domāt, rast atbildes pašie

m un minēt vai tas ko dara ir pareizi.. Nav sakārtotas vienotas sistēmas, kaut vai par to kādai dokumentācija

i obligāti katrā mācību iestādē jābūt utml.. Kamēr Izglītības pārvaldē nebūs kompetenta darbinieka pie kura

vērsties, grūti būs strādāt izglītības iestādēm. Ir vērts doties pieredzē kaut vai uz Gulbenes novada Izglītība

s pārvaldi paskatīties kā tur darbiniekiem sadalīti pienākumi, atbildība, kādas amata vietas utt..Izglītības iest

ādēm nepieciešams atvēlēt vairāk līdzekļus. Jādod iespēja strādāt gados jaunākiem pedagogiem.

1

Izglītībā ieviest vairāk moderno tehnoloģiju, modernizēt EG Valsts ģimnāzijas mācību telpas. Atvērt 7. -9. kl

ašu mācību ēku (cik ilgi vēl renovēs?). Rindas pilsētas PII jāsamazina. PII būtu jāsāk strādāt no plkst. 7.00n

nevis 7.30, jo daudziem vecākiem ir darbā jābūt jau pirms 8.00, ja jāmēro vēl tālaks ceļš no PII līdz darba vi

etai, tad darba sākums nokavēts.

1

Ģimnāziju sakartot no arpuses 1

Ģimnāzijas stiprināšana 1

Būtu jāveicina pedogogu kvalifikācijas celšana tuvinot mūsdienu metodēm darbam/ komunikācijai ar jaunieš

iem. Jādomā par klašu/ grupiņu platību uz vienu bērnu. Jāaktivizē kvalitatīvs/ mūsdienīgs ārpusstundu darb

s un vasaras interešu aktivitātes.

1

Bērnudārza pieejamība, piebūves iespējas. 1

AVĢ nomainīt direktori Domāt par mūžizglītību 1

Atvērt kādu no profesionālām skolām 1

Attīstīt neformālās aktivitātes, mūžizglītība 1

ATBALSTĪT UN NOSTIPRINĀT esošās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes novadā. 1

Atbalstīt sekmīgos audzēkņus. 1

Apmierina 1

ieaudzināt dalībnieku - sarunu partneru viedokļu dialogu šobrīd valdošā "kara" dialoga vietā Ieaudzināt cieņ

u pret savu līdzcilvēku, valsti

1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
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Veltīt uzmanību vairāk veciem cilvēkiem laukos. Pa pagastiem apsekot VISUS vecos cilvēkus, kā viņi dzīvo,

kādos apstākļos un vai nav nepieciešama palīdzība arī tiem, kuriem it kā ir gan bērni, gan mazbērni. Mums

blakus vēl dzīvo tā paaudze, kura pieradusi būt pacietīga visu mūžu smagi strādājot, kuri iztiks ar mazumiņ

u, cietīs veselības problēmas un nepieprasīs ērtības. Dažreiz arī bērni un mazbērni viņus aizmirst. Vienkārši

palīdzēt viņiem no pašvaldības sociālo iestāžu puses, vispirms nemeklējot un velti nekauninot bērnus un pie

derīgos, ja viņi vēl līdz šim nav pamanījuši savu veco tuvinieku vajadzības.

1

Vairak informacijads par piejamiem pakalpojumiem jaunajà ekà.arì majas lapà 1

Uzlabot apstākļus Alūksnes pansionātā 1

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā liels mīnuss (nepieļaujams) ir atsevišķu vadošo darbiniek

u rīcība, kad tiek nopludināta informācija trešajām personām par sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības s

aņēmēju un (vai) viņu ģimenes locekļu veselības problēmām, finansiālo stāvokli (t.i. bāriņtiesa un sociālo lie

tu pārvalde). Tiek izteikti savi viedokļi par to. Acīmredzot šīm personām ir ļauts ignorēt datu neizpaušanu ut

t.. Skumji...Jāizvērtē darbinieku atbildība. Prieks par tiem darbiniekiem kuri no sirds dara savu darbu, ir atsa

ucīgi, pretimnākoši, saprotoši.

1

Šobrīd viss apmierina. 1

Šo vajag uzlabot 100% 1

Šis segments ir tā uzblīdis, ka tālāk vairs nav kur. Jāreorganizē un jāsamazina gan štati, gan palīdzība dīkdi

eņiem!

1

Simtlatnieki, lai vairāk strādā ... par ilgstošu slinkošanu pabalsti nav jāmaksā 1

AtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaits
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Samazinoties iedzīvotāju skaitam, sociālās problēmas pieaug. Šajā nozarē jūtami trūkst kvalitatīvu speciālis

tu. Ļoti jādomā par jauniem un mūsdienīgiem risinājumiem, kas atvieglo soc.darbinieku ikdienas darbu un kl

ientu sadzīvi. Jādomā par mobilu pakalpojumu attīstību sadarbībā ar sabiedriskiem partneriem un uzņēmēji

em.

1

Samazināt sociālo darbinieku skaitu. Likt liekēžiem (bomžiem, sliņķiem, dīkdieņiem) strādāt nevis tikai saņe

mt visus labumus.

1

SAC Alūksne ēkas sakārtošana, modernizēšana 1

Publisko pirti atjaunot un zupas virtuvi, nakts patversmi 1

Pirts!!! 1

Pievērst uzmanību daudzbērnu ģimenēm, kā tas bija senāk. Un ne jau runa iet par dzērājgimenēm, bet gan

par normālām ģimenēm, lai tas atkal ir gods būt daudzbērnu mātei, nevis apkaunojums! Palīdzība vairāk ga

tavojoties skolai, priekšroka bērnudārzos utt...

1

Peldvieta cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslā un tml.) 1

Pašvaldības saistošie noteikumi, lai invalīdiem būtu līdzfinansējums savas dzīvesvietas pielāgošanai līdzīgi

kā Jelgavā un Rēzeknē.

1

Par ko mēs te vispār runājam, ja tiek risinātas problēmas, kur izmazgāt veļu vai, kur ieiet dušā, tam ir jābūt

atrsinātam ātrāk nekā preses to spēj nodrukāt nevis gadiem problēma. Ar vien vairāk cilvēki problēmas sāk

risnāt ar bez tabu, tas tak ir apsmiekls, nekas nav neviena atbildība un kompetence, tā nevar būt, katrai liet

ai ir savs atbildīgai un, ja kāds netiek galā ar savu darbu tad ir jāmaina cilvēki. Katram iedzīvotājam ir jābūt

skaidri zināmam kas par ko atbild kur pie kā griesties un kā tiks palīdzēts.

1

Ok 1

Neizmantoju šādus pakalpojumus, bet atbalstu ēkas būvniecību Kārklu ielā. Torņa ielas rudā kundze un viņ

as atbalstītāji šķiet nepieļauj domu, ka paši vai viņu radinieki var nokļūt situācijā, kad vajadzēs šādu palīdzīb

u un atbalstu. Nožēlojami cilvēki.

1

Neizmantoju 1

Neesmu par šo jomu interesējusies, turpināt iesākto, īstenot grupu māju projektu. 1

Necaru atbildēt. 1

Neatbalstīt visus pēc kārtas. Lai iet strādāt un nopelna paši kaut ko nevis visu iedod sociālie!! 1

Nav vietas, kur varetu ziedot lietoto apģērbu un mantas. Jāveido nodošanas punkts/i. 1

Mazāk papīra darbu, vairāk reālu palīdzību. Daudzi nelūdz palīdzību, jo jāiet cauri visai birokrātijai. 1

Ļoti nepieciešams paleatīvās aprūpes pakalpojums. 1

Jauniešiem, kuri vēlas atgriezties uz dzīvi Alūksnē, piedāvāt iespējas vai atbalstu mājvietas īrei, iegādei. Jo

īpaši, ja šī persona vēlas uzsākt uzņēmejdarbību Alūksnē.

1
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Iesniegtās atbildes: 41  Izlaistās: 76

Izveidot novadā vēl vienu pansionātu un radīt cilvēcīgus apstākļus pilsētas pansionāta iedzīvotājiem. 1

Izskatīt sociālā dienesta darbu, cik godprātīgi, zinoši, uzticami sabiedrībai cilvēki tur strādā 1

Izremontēt Alūksnes pansionātu. Vismaz mēģināt šos cilvēkus integrēt sabiedrībā, citādi viņi tur vieni paši d

zīvo diezgan neatbilstošā mītnē.

1

Grupu mājas - dzīvokļi cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, vairāk attīstīt dienas centru darbību. 1

Domāt par pilsētas autobusu cenu samazināšanu pensionāriem 1

Bezpajumtniekiem piedāvāt pastrādāt,kaut vai par vēdera tiesu. 1

Atrast piemērotu darbu 1

Atbalsts saciālajām grupām 1

Alūksnes pansionāts ir kauna traips Alūksnei. Izveidot modernu, ērtu, funkcionālu pansionātu. 1

, - 1
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Zobārstiem netīk lielas cenas lai būtu. 1

Vismaz ok, ka slimnīca ir. 1

Veselības SPA centram jābūt! 1

Veselības aprūpē priecē atbalsts jaunajiem mediķiem dzīvesvietas nodrošināšanā. Tomēr skumji, ka uz mūs

u novadu atnāk stādāt mediķi, kuri citās medicīnas iestādēs pirms tam sevi nav spējuši pierādīt kā labu med

iķi. Mūsu novadā trūkst dažādu speciālistu, var būt ir vērts padomāt par to kā pieaicināt dažādu jomu speciā

listus no veselības centriem uz maksas vizītēm, piem. gastroenterologs, proktologs, ginekologs, ortopēds, k

ardiologs, alergologs utt..

1

Vairāk jaunu ģimenes arstu 1

Vairāk izmeklējumus veikt uz vietas slimnīcā 1

Uzaicināt jaunos speciālistus strādāt novadā (podologs, zobārsts u.c.) 1

Ūdens procedūru pieejamība 1

Strādāt pie speciālistu piesaistes 1

Slimnīcas vadība pārāk aizrāvusies ar deputātes pienākumiem, paliek neizdarīti darbi. 1

Slēgt slimnīcu, jo reāli nepalīdz cilvēkiem, ja pat aklo zarnu neprot diagnosticēt, sūta uz Valmieru ar ginekol

oģiskām problēmām, bet pēc tam vēl prasa naudu par gulēšanu slimnīcā... par ko?

1

Sāpīgs jautājums visā valstī..... tur nekas nemainīsies....iesaki ko gribi... vērā neņems neviens 1

Saglabāt slimnīcu 1

Saglabāt pieejamību medicīnas pakalpojumiem 1

Saglabāt Alūksnes slimnīcu, poliklīniku. Piesaistīt jaunus speciālistus. 1

Risināt speciālistu piesaisti, kur šobrīd ir lielas rindas (podologs, zobārsti) 1

Rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana. Alūksnes slimnīcas fizioterapijas kabinets ir kā 70-to gadu laik

ā. Aparatūras un arī darbinieka problēma.

1

Privatklinika ar augsta limena pakalpojumiem, lai nav jabrauc uz rigu pie specialistiem, numurinu sistema po

liklinika un skaidras norades kur jadodas, paslaik kabinetos nevar saprast driks ieiet vai nedrikst, ir kads pri

eks jau vai nav. Tas butu loti noderigi pie katra kabineta

1

Piesaistīt vairāk pieredzējušu speciālistu-dažādās jomās(acu ārsts, zobārsts) Izglītot Alūksnes slimnīcas per

sonalu-komunikācijā ar Cilveku.

1

Piesaistīt speciālistus, sargāt slimnīcu 1

Piesaistīt jaunos speciālistus. Zobārstniecība bērniem Alūksnes pilsētā. 1

Piesaistīt dažādu speciālistu ārstu pieņemšanas Alūksnē. Pašlaik rindas ir neadekvāti garas. 1
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Pieaicināt jaunus specialistus 1

Paplašināt Alūksnes slimnīcas profilus, piemēram, dzemdību nodaļa 1

Pamata veselības aprūpe apmierina, bet katastrofāli trūkst speciālistu dažādās jomās. 1

Noturēt esošo un piesaistīt trūkstošos speciālistus. 1

Noteikti saglabāt Alūksnes slimnīcu. 1

Noteikti nomainīt poliklīnikas reģistratūras darbinieci un garderobē poliklīnikā ir briesmīga. 1

Nodrošināt vismaz pirmās nepieciešamības ārstus un speciālistus novadā. 1

Nodrošināt darba vietu vēl kādam jaunam ģimenes ārstam, lai esošie nebūtu pārslogoti. 1

Nepieļaut slimnīcas likvidēšanu 1

Nepieciešamo iekārtu nepieejamība Alūksnē, jābrauc uz Valmieru, Rīgu 1

Nepieciešami pediatri, un kvalificēti ģimenes ārsti, nevis tādi, kuri citās pilsētās nav cieņā, bet mums nav cit

a pie kā iet. Poliklīnikā sonogrāfija pilnīgi bezjēdzīga. Ja "speciālists" neredz olnīcas sievietei, un jautā, kur t

ās ir, vai arī nespēj ieraudzīt audzēju, tur, kur tas ir, tad ko var secināt.

1

Nepieciešami dažādi speciālisti papildus. Arī pie esošajiem speciālistiem ir garas rindas. 1

Nepieciešama jaunu speciālistu piesaiste, nodrošinot pilnvērtīgu veselības aprūpi uz vietas, lai cilvēkiem na

v jāmeklē speciālisti citās Latvijas pilsētās.

1

Nav jauno ārstu piesaistes programma. 1

Mūsdienīgu veselības pakalpojumu sniegšana uz vietas, savlaicīgi pieejami speciālisti. 1

Lai būtu pieejami dažādi speciālisti 1

Kvalitatīva, bet varētu būt vieglāk pieejama 1

Kaunu ārstu piesaoste 1

Jāuzlabo 1

Jaunu speciālistu piesaiste, saglabāt slimnīcu 24/7. 1

Jaunu speciālistu nodrošināšana 1

Jaunu ārstu- speciālistu piesaiste 1

Jauno speciālistu piesaistīšana Alùksnes pilsētai un novadam 1

Jauno speciālistu piesaiste, turpinot maksāt pašvaldības stipendijas 1

Jauna acu ārsta,neirologa piesaiste Alūksnē. 1

Jānosargā slimnīca kā 7/24/365 1
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Iesniegtās atbildes: 65  Izlaistās: 52

Izturēt un nosargāt Alūksnes slimnīcu. 1

It kā viss ir 1

Daudz vēl trūkumu. Nepieciešami jauni ģimenes ārsti, no dažiem esošajiem daudziem jau gribas aizbēgt. Ci

tās pilsētās tiek piedāvāts darboties ārstiem speciālistiem no galvaspilsētas, kādēļ šeit ir tikai dermatologs,

apšaubāmas "kvalitātes" neirologs? Un poliklīnikas reģistratūras dāmas ir nelaipnākās un niknākās dāmas

pilsētā.

1

Daudz speciālistu nav, piemēram, bērnu neirologa un vēl citu 1

Cilvēks kam kaklā iesprūdusi zivs asaka ir jāved uz Rīgu, kāda vēl aprūpe. NMP brigāde var izdarīt vairāk n

ekā vietājā slimnīca. Acu ārstam pašam vajag acu ārstu. Daudzi speciālisti ir pensijas vecuma. Cilvēki, kas

paši nevar nekur citur aizbraukt un kam nav nekādu apdrošināšanu ir neapskaužamā situācijā.

1

Būtu jārisina speciālistu pieejamības trūkums. 1

Atvērt veselības centru un SPA 1

Alūksnē trūkst speciālistu, vairāki ārsti ir pensijas vecumā. Nodrošināt, lai ārsti ir pieejami kaut dažas reizes

mēnesī šeit uz vietas, lai nav jābrauc uz citām pilsētām.

1
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Ziemā nav publiskās slidotavu. 1

Veicināt tautas sporta attīstību (sacensības netradicionālos sporta veidos ģimenēm). 1

Vasaras pasākumi ļoti plāni pēdējos gados jo īpaši, ir viens vai divi lieli un tas arī viss..., estrāde izmantota v

ien uz 20% VASARAS sezonā

1

Vasara 1

Vajadzētu jaunu bibliotēkas ēku 1

Vairāk sporta pasākumu jauniešiem līdz 25 gadiem 1

Vairāk pieejamu kultūras pasākumu visām vecuma grupām un pa pieņemamām cenām. 1

Vaidzētu bmx trasi ,lai jauniešiem un bērniem būtu vēl vairāk intereses pavadīt laiku ārā nevis iekšā 😊 1

Vai tad novadā ir sports priekš novada iedzīvotājiem???? Pilsētas svētkos nevajag tik dārgus koncertus. 1

Sports tikai jauniešiem,bet kur cilvēkiem gados? 1

Sports stagnē. Novadā bez orientēšanās ir arī citi sporta veidi. Tev nepieciešams nomainīt par nozari atbildī

gos. Šī ir nozare kur vajag jaunas vēsmas, it sevišķi sporta lauciņā.

1

Sportā nav attiestības,ja nav treneru entuziastu.Tā ģimnāzijā sports ir uz Jūs,nenotiek velo atiistība,lai gan i

r visa infrastruktūra.Nav pieaugušo treneru_sava darba entuziastu.

1

Sporta centra būvniecības pabeigšana 1

Prieks par uzsākto sporta kompleksa celtniecību 1

Pievērsties arhitektūras kultūra pieminekļu sakopšanai - ne tikai pašvaldības īpašumā esošajiem. Pašvaldīb

as vēlme bija "apzīmogot" gandrīz vai katru ēku ar "vietējās nozīmes kultūras piemineklis", bet rūpēties par t

iem pieprasa no Īpašnieka. Kādēļ īpašniekam uzlikts tāds sods?

1

Pēc jauna sporta centra uzcelšanas ir jāpadomā par sporta skolotāju piesaisti, lai bērniem un jauniešiem ir

dažādu sporta aktivitāšu piedāvājums (mākslinieciskā vingrošana, skvošs, mūsdienu dejas, sarīkojuma deja

s u.c.)

1

Pārcelt volejbola laukumus no Aljas teritorijas uz stadionu, tādējādi paplašinot atpūtas vietu bērniem, jaunie

šiem paredzētām izklaidēm.

1

Padomāt par nometnēm bērniem vasara 6-7 gadi un pulciņiem. 1

Padomāt arī par nevakcinētajiem... 1

Pabeigt sporta centra projektu. 1

Novadā ir daudz radoši cilvēki, kuri nodrošina un nodrošinās kvalitatīvu kultūras un sporta dzīvi. 1

Nepieciešams izveidot 3x3basketbola lukumus kas atbilstu FIBA nolikumam. 1

Nepieciešama sporta zāle - turpināt šo risināt. 1
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Nepieciešama jauna bibliotēka 1

Mežinieku slēpošanas un biatlona bāzes asfalta seguma atjaunošana, kas vietām ir ļoti sliktā stāvoklī, kā arī

modernas, mūsdienu prasībām atbilstošas šautuves un soda apļa (asfaltēta) izveide.

1

Mēs maksājam 8000 getto basketam, kas vēl paņem 30 EUR no komandas + 2 EUR no katra cilvēka un sal

iek grozus un spēlējam. Ko tad dara kultūras un sporta nodaļa, par šādu finansējumu pavisam noteiki var n

oarganizēt vienas dienas turnīru ar tādu balvu fondu, kas piesaistīs ne vienu vien komandu un spēlētajus, tā

ka būs ko redzēt. Ārpakalpojumā pirkt sporta pakalpojumu tik tālu tas ir nonācis, tas nav pieļajami, kāda vēl

attīstība. Viss notiek pēc principa kāpēc darīt ja var nedarīt.

1

Meklēsim citu sporta darba organizatoru, šis, lai orientējas citur. Vajag jaudu, enerģiju, jaunas idejas. Kultūr

ā darāmā daudz. Apnikušas vienveidīgās pilsētas svētku programmas. Vai citi mākslinieki Alūksnē nevēlas

uzstāties?

1

Kur Sporta centrs? Tā celtniecībā jakonsultējas ar tautu, nevajag pārterēties par liekiem izdevumiem, jābūv

ē funkcionāli, nevis pārāk grezni

1

Kultūras un sporta jomā ideju nav. 1

Kultūras un izklaides pasākumiem ļoti dārgas cenas 1

Kultūras programmas maz ( arī pirms pandēmijas) – ja ir vieta – Tautas nams, tad tas būtu jānoslogo uz 10

0%. Sporta pasākumi tiek organizēti kā pirms 20 gadiem. Vajadzētu paskatīties, kā sporta pasākums organi

zē Valmiera, ir ko mācīties. Jaunā sporta kompleksa būvniecība – pilnīgs marazms – ne vieta jēdzīga, ne ta

s, ka Valsts budžets iedos tikai 1 miljoni un pašvaldība aizņemas n- tos miljonus. Kā tos atdos, pilsētā kurā

knapi 6000 iedzīvotāju, no kuriem 40% pensionāri???

1

Kultūras pasākumiem atļaut izmantot administratīvās ēkas laukumu 1

Jaunas bibliotēkas būvniecība 1

Jauna, moderna, visiem pieejama bibliotēka Alūksnē Attīstīt "Mežiniekus", atbalstīt "tautas" sportu 1

Jaunā sporta halle, peldbaseins, skeitparks, jauna bibliotēka ar modernu konferenču zāli 1

Jauna bibliotēka 1

Jāsaglabā lielie pasākumi, kuru starplaikos var būt mazie, t.sk. pagastos. 1

Jāceļ jauna sporta halle iedzīvotājiem 1
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Izmaiņas vajadzīgas arī Kultūras un sporta nodaļā.Novads ir pelnījis jaunu,enerģiskāku,ar mūsdienīgāku re

dzējumu un pozitīvāk noskaņotu cilvēks,kurš neorganizē tikai tādus sporta pasākumus,kuros pats ir ieintere

sēts un nekritizē citu darbu.Ir jāiziet ārpus gadiem nospraustā rāmja robežām.Ir tik daudz sporta veidu,aktivi

tāšu ar ko strādāt,ko organizēt. Kultūrā arī jādomā plašāk.Pilsētas svētku programma jau daudzus gadus ir

paredzama, katru gadu tiek tikai pagrozīts kāds programmas punkts.Pārsvarā pa apli iet vieni un tie paši mū

ziķi,gan koncertos,gan vakara pasākumos.Tautai patīk,bet tautai arī citi mūziķi un grupas patīk.Vērts padom

āt vai vajag pilsētas svētkus svinēt 3,4 dienas.Pietiktu ar 2, bet kārtīgi pārdomātām dienām un vakariem.Liel

iski,ka šogad Bānīša svētki bija savādāki, protams,gan jau arī šos kāds nokritizēs, jo nepazīst Latvijā zinām

us pavārus,bet šie svētki tiešām bija baudāmi gan tiešā,gan pārnestā nozīmē.Vienīgi tas tirdziņš... Kaut kas

nav tur īsti labi un pareizi.

1

Ir ok. 1

Ieinteresēt iedzīvotājus apmeklēt pasākumus un vairāk reklamēt kultūras pasākumus. 1

Divus gadus nekas nav noticis, grūti teikt, ar ko šobrīd būtu jāsāk. Varbūt ar štatu samazināšanu. 1

Būs uzlabojumi. Tas priecē. Ziemā mežiniekos ilgāk apgaismojums nepieciešams, kā arī slidotavas trūkst. 1

Bērnu spēļu laukumi ārpus salas,jo vējajnās dienās ar bērnu vēsīgi 1

Baseina vajadzība. Kaut vai tādu kā Balvos. Pilsētā trūkst skaistu, inovatīvu vides objektu. 1

Atļaut rīkot pasākumus administratīvās ēkas laukumā. Kopumā šī joma ir labi sakārtota, pilsētā organizētu p

asākumu netrūkst.

1

Atdzīvināt sportu Alūksnes novadā. Aktualizēt tādus sporta veidus kā novuss, galda teniss, teniss! Tagad ne

notiek nekas. Uzcelt baseinu.

1

Arī rokmuzikas koncertu organizēšana 1

Apmierina 1

Aktivitātes visu cauru gadu 1

.... 1

"Vakara sportošanas" vietu ierīkošana 1

0

Darbs ar jaunatni
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Nav 2

Viss kārtībā 1

Veidot atpūtas vietas jauniešiem-skeitparks. 1

Varētu vairāk dažādus pasākumus. 1

Vajadzīga aktīvāka jauniešu iesaiste politikas veidošanā 1

Vairāk vietu un laukumu sportam un brīvā laika jēdzīgai pavadīšanai, lai nesēž mājās viedtālruņos, lai neklīs

t pa ielām.

1

Vairāk sporta aktivitātes!Pašvaldība varētu atmaksāt pasniedzējam nodarbības stājai bērniem -vingrošanu

u.tml

1

Turpināt starptautiskos apmaiņas projektus un vietējās nozīmes aktivitātes 1

Turpināt iesākto, atbalstītjauniešu centru. 1

Turpināt iesākto! Aizliegt azartspēles novadā (līdzīgi kā Ķekavas novadā)! 1

Radīt jauniešiem izklaides iespējas - skeitparku, neformālās pulcēšanas vietu 1

Plašākas telpas Bērnu un jauniešu centram! 1

Plašākas telpas ABJC 1

Ok 1

Nepieciešami līderi, kas stimulē mūsdienīgas izpausmes un uz perspektīvu vērstas aktivitātes 1

Nepieciešamas brīvā laika pavadīšanas vietas, gan ar riteņiem, gan citiem ritošajiem. 1

AtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaits
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Nav aktuāli. 1

NA 1

Mazāk solīt, vairāk darīt!.... 1

-Mācīt novada vēsturi tā, lai tā jaunatni ieinteresētu! 1

Ļoti vēlētos, lai būtu darbs tieši jauniešiem 1

Lauki ienākuši pilsētā tas ir jābeidz. Zīmola Olūksna (es esmu no Olūksnas) nav pareiz virziens pilsētas attī

stībā, jaunatni ir vairāk jāuztver kā pieaugušus cilvēkus nevis mazus bērnus. Jābūt pilsētas nevis lauku dom

āšanai, esam moderni, ja moderns jaunietis vēlas būt pieaudzi tad uz to arī strādājam nevis ripinam olas ar l

ieldienu zaķi. Nav jaunatnei, kur izpausties tas, ko pilsētā uzskata par viņu iespējām ir domāts maziem bērni

en nevis jauniešiem. Trūkst pieredzes lūdzu, Cēsis, Valmiera braucam skatamies un rīkojamies. Pie darba a

r jaunatni ir jāstrādā cilvēkiem, kas saprot jaunatni kura dominā tagad, nevis cilvēkiem, kas domā par savu j

aunību pirms 30 gadiem un to grib ieviest tagad. Tas ko 14 gados darīja pirms 30 gadiem un ko dara tagad ļ

oti atšķiras lietas. Piedāvājam jaunietim ar pastalām dejot un tad brīnamies par mazu atsaucību, tas vairs s

en nestrādā, domājam moderni domājam kā pilsēta un tikai tad kautkas veidosies un jaunieši ielās atdzīvosi

es.

1

Katras skolas pastāvēšana arī ir darbs ar jaunatni! Skolas darbība katru dienu ir darbošanās ar jaunatni. 1

Jauniešiem jāpaliek Alūksnē 1

Jauniešiem ir nepieciešama vieta, kur viņu var radoši izpausties, "tusēt", ir jāierāda kāda teritorija pilsētā, ku

r viņi var skaļi klausīties mūziku, dejot, tādā veidā netraucējot apkārtējo iedzīvotāju mieru.

1

Jaunatnes idejas jāatbalsta vairāk. 1

Jāturpina darbs ar jaunatni. Te līdzekļus taupīt nevar. 1

Interešu centrs strādā labi, bet pašvaldībai vēl vairāk to atbalstīt 1

Dot jauniešiem iespējas! Tas ir pierādījies. 1

Dienascentru, kur jauniešiem un bērniem lietderīgi izmantot laiku pēc stundām - mācīties, uzturēties, lai nav

"jaklīst pa ielām", ar interneta un datoru pieejamību. Ne visi iet uz bibliotēkām.

1

Darbs ar jauniešiem ir tāds – “traļi vaļi” līmenī. Nav redzams, ka tiktu piesaistīti uzņēmēji, lai veidotu sev nāk

amos kolēģus, nākamos biznesmeņus.

1

Darbs ar jaunatni tiek veikts labi.Tikai pozitīvi vērtējams Bērnu un jauniešu centra darbs. Protams jauniešie

m vienmēr ir daudz ideju un dažādas vēlmes, kurās ir vērts vairāk ieklausīties. Bēdīgs fakts ir jauniešu un b

ērnu bariņi, kuriem patīk demolēt, bojāt, izaicinoši uzvesties. Būtu vēlama lielāka Policijas iesaiste un darbīb

a un vecāku līdzatbildība.

1

Baseins, veloparks, izklaides iespējas. Nepieciešams labāks piexāvājims 1

attīstīt to, kas interesē jauniešus 1

Apmierina 1
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Veidot rotācijas apli Lielā Ezera ielā Novākt soliņus, kas atrodas uz Pils ielas 1

Vairāk veloceliņu Rūpi namus un Simoni apvienot, lai mazāki izdevumu un birokrātijas Aizslēgt klondaikas u

n citas spēļu elles

1

Uzlabot daudzīvokļu māju iekšpagalmu infrastruktūru, mazo ielu ceļu segumus. 1

Uzcelt mājokļus jaunām ģimenēm. Nav kūr dzīvot. Īres maksa nav adekvāta. 1

Ūdens kvalitāte drausmīga (kaļķains). Alūksnes namos jānomaina viss sastāvs, attieksme briesmīga, nekas

nav skaidrs kur un kā tiek izlietota māju uzkrājumu nauda, darbu kvalitāte nožēlojama, bet izcenojumi kosm

oss. Rūpē tāpat kā poliklīnikā- kundzes uzrej tā, ka bail iet vai zvanīt. Spodrā pilsētas sakopšana izbeidzas

uzreiz pēc pilsētas svētkiem, trotuāri netīri, piegružots, vietām ož pēc tualetes....Daudzu ielu stāvoklis pilsēt

ā dramatisks Gulbenes, Helēnas, Darba, Miera, Blaumaņa utt.

1

Tur, kur grib tos pilsētā, tur nenodrošina, kur negrib, tur piedavā, bet cilveki neizrāda nepieciešamību 1

Samazināt ūdens, kanalizācijas, apkures tarifus. Salīdzinot ar citām pilsētām, tas ir kosmoss! 1

Salabot ielas arī ārpus centra. 1

Sākt atjaunot gājēju ietves, jo bruģis iesēdies un sabojājies 1

Sakārtot.izveidot vietu aiz Jaunās pils, kur kādreiz bija lielās labās šūpoles . 1

AtbildeAtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaitsSkaits
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Sakārtot vēļ nesakārtotās ielas un ietves. Ziemā kārtīgi notīrīt sniegu līdz par bruģim vai asfaltam un kārtīgi

nokaisīt ar smiltīm.

1

Sakārtot mazos lauku ceļus, kas svarīgi uzņēmējdarbībai 1

Rast iespēju visu pilsētu pieslēgt centralizētajai kanalizācijai. 1

Rast iespēju samazināt biļetes cenu pilsētas transportā pensionāriem 1

Rast iespēju biļešu cenas samazināt pilsētas transportā pensionāriem 1

Publiskās tualetes. 1

Priecē, ka pilsētas ielas tiek vairāk remontētas, bet darba vēl ir daudz. Kaut vai Blaumaņa iela, Helēnas iela

s posms no Jāņkalna līdz Uzvaras ielai. Tirgotāju iela no Ezera līdz Blaumaņa ielai. Arī pieguļošie trotuāri. D

iemžēl vairākās vietās bruģētie trotuāri ir ne tikai ar iekritušiem, izlūzušiem bruģakmeņiem, bet arī pārņem s

ūna. Sākoties tumšajam laikam, būtu vēlams no rītiem apgaismojumu izslēgt vēlāk, bērniem jānokļūst uz sk

olu, bērnudārzu, vecākiem uz darbu utt.,bet ielu apgaismojums jau izslēgts. Uz Miera ielas, posmā no ēkas

Nr.10a līdz 12a, būtu vēlams izvietots zīmi "Stāvēt aizliegts". Bieži novērotas situācijas, ka ielas malā ir novi

etotas automašīnas, kas traucē satiksmi, rodas bīstamas situācijas, jo nav pārredzams ceļš. SIA Rūpe darbi

niecēm nebūtu par ļaunu noklausīties kādu semināru vai iziet apmācības par klientu apkalpošanu, komunik

āciju. Asa, nepieklājīga (dažkārt rupja) attieksme utml. pret klientiem, t.sk. telefoniski. Alūksnes namu darbī

bā nekā pozitīva.

1

Pirms izbūvēt jaunu māju pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai vispirms nodrošināt tās

ielas un mājas ar komunālajiem pakalpojumiem, kas jau gadiem ilgi to gaida! Nepieciešams lielāks atbalsts

mājokļu pieslēgumiem centralizētajai ūdensapgādei un kanbalizācijai.

1

Pilsētā jāasfaltē grants ceļi. Jāpaplašina atkritumu šķirošanas iespējas. 1

Pieslēgt centralizētajam ūdenim un kanalizācijai visas privātmāju ielas un rajonus, nelikt to darīt iedzīvotājie

m par savu naudu. Pašvaldībai jānodrošina iespēja pieslēgties uz savas ielas ikvienai jau esošajai ēkai pils

ētā, nevis domāt kā pieslēgt tikai jaunbūvētās mājas. Primāri jānodrošina tur, kur tas jau gadiem nav izdarīt

s!!

1

Pie mājas pagalmu stāvlaukumu labiekārtošana, jo nav kur novietot savus auto, lai neuzliktu sodu! 1

Pagastu daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu uzticēt "Alūksnes namiem", mēģināt sakārtot apkures sistē

mas minētajos daudzdzīvokļu namos laukos, jo tas atrisinātu arī dzīvokļu rindu jautājumos

1

Pagasta autoceļu asfaltēšana 1

Noteikti jāmaina atkritumu apsaimniekotājs. 1

Noasfaltēt visas grants seguma ielas, sakārtot apgaismojumu tīklu pilsētā. Izveidot veco apģērbu nodošana

s laukumu.

1

Nepieciešams sakārtot ceļus uz Kalncempjiem (Ates muzejs), iespējams arī ceļu līdz peldvietai Šūpalās. Ir j

ādomā par daudzīvokļu māju fonda atjaunošanu.

1

Nav pieņemama situācija, kad cilvēki vēlas laicīgi sakārtot komunikācijas, bet pašvaldība atsaka. 1
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Nav gājēju vai velosipēdu celiņu uz mazdārziņu teritorijām! Tās atkal tiek arvien vairāk apdzīvotas, un derēt

u nodrošināt alternatīvus piekļūšanas veidus, ne tikai ar automašīnu. Vairāk pievērsties peldvietu un blakus

esošo stāvvietu attīstībai. Parkā un citur pilsētas teritorijā katastrofāli trūkst tualešu!!! Atjaunotajās pilsētas i

elās ir pārāk šauri un nepārredzami krustojumi, derētu kāds risinājums.

1

nav 1

Namos veikt pārbaudi Jaunas dzīvojamās mājas vajag, jaunas ģimenes meklē kur dzīvot 1

Manā dzīvesvietā viss kārtībā. 1

-Komunālo pakalpojumu centru 1

Komunālie pakalpojumi ir nesamērīgi augsti. 1

Jābūt skaidri zināmam kur kādos jautājmos griesties un nevar būt tā, ka neviens neko nezin, ja man vajag iz

mest ledusskapi es zinu, kur vinu vest vai kam zvanīt un man pateiks kur likt, nevis gaidu pusgadu pieņemš

anas akciju. Optiskie tīkli pieejami ierobežotam māju skaitam interneta ātrums pilsētā ir katastrofāls, attālinā

tais darbs te praktiksi nav iespējams, video sanaksme ļoti zemā kvalitātē, pat ja līdz tīklam 15 metri pieslēgt

neko nevar vienas vienīgas atrunas, kāpēc ko nevar izdarīt. Spodra, Rūpe vienmēr kādam brīvdiena, kāda

nav kāds nepieņem kāds nezin, vainīgs kāds cits. Situācijas jārisina tūlīt un tagad. Ja ir bīstama bedre tad j

ālāpa, ja ciet noteka un ūdens iet virsū mājai jābrauc jākārto uzreiz nevis kautkad. Atseviškas ielas pilsētā ir

sliktā stāvoklī (Helēnas, Blaumaņa), atbilde kautkad nākotnē neder, viņas ir sliktas tagad.

1

Jāatjauno ceļu segumi uz pagastu ciemiem, piemēram Ziemeriem. Simonei FUI par to ka iekasē par rēķinu

piegādi e-pastos. Nami no iedzīvotājiem ņem lielu administratīvo maksu, kuru nepaskaidrojot 1.5 gadi atpak

aļ atkal palielināja neko nepsakaidrojot. Ļoti negodīgi ar lielu kantori. Sopdrš vajag atpakaļ veco vadītāju, ta

d pilsēta bija sakopta!

1

Infrastruktūra apmierina. Komunālie pakalpojumi varēja būt lētāki 1

Infrastruktūra – daudzviet un daudzkaitlīgi joprojām nesakārtota. Komunālie pakalpojumi – uz absolūtiem “ja

uno krievu biznesa” pamatiem, ja parāds 40 euro, pazvanīs 5 reizes, kad aizsērējusies santehnika – vari pat

s zvanīt 5 reizes, nekas nenotiks, tāpat meklēsi kādu privāto, kas tīrīs.

1

Ierīkot sabiedsrisko tualeti, bez maksas. Sakārtot infrastruktūru pilsētas centrā(auto osta, vecā pasta ēka). 1

Domāju, ka dzīve pieprasa, lai šie pakalpojumi tiktu tikai pilnveidoti. 1

Dārgs pilsētas autobuss, 1

Autoceļu, kas savieno pagastu centrus ar novadu, asfaltēšana, pilsētas visu ielu seguma asfaltēšana 1

Atlikušas dažas briesmīgas ielas - Pilsētas bulvāris, Helēnas ielas posmi, Vidusielas posms un vēl dažas... 1

Atkritumu šķirojamās tvertnes zem zemes ierīkošana (vismaz vienā vietā). Jau neatrisinātais - ūdens dzerša

nas vieta pilsētā.

1

Atkritumu savākšana, šķirošana. Iedzīvotāju izglītošana vides jautājumos 1

Apmierina 1
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Apgaismojums uz takas salà,ta arì palika nepabeigts. 1

Alūksnes namu nesamērīgas uzcenojums visam 1

...... 1

0
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Nav 2

Vairāk atkritumu šķirošanas konteineru 1

Ūdens uzlabošana 1

ūdens ņemšanas vietu pieejamība pilsētā (lai ir kur uzpildīt ūdens pudeles atkārtoti). Atkritumu šķirošanas tv

ertņu pieejamība (arī iestādēs vajadzētu neliela izmēra šķirošanas konteinerus, lai visu nemet vienviet, bet i

zšķiro jau saknē).

1

Tiek pļauts un apsaimniekots tikai tas ka acīs krīt pārējais lai iet savu gaitu. Kāda aizsardzība, kad pa pusez

eru eļļas pleķis neviens neko nedara un nerunā. Kad gulbis nolauž kaklu zipline trosēs neviens neko nezin.

Palaist smago tehniku un nomīcīt visus ežus, interesanta vides aizsardzība. Vai tad nav fiansējumu priekšiz

pētei, lai visu novērstu. Mājas laiž kanalizacijas pa tieši grāvjos uz ezeru, un visur pieveram tikai acis.

1

Sargāt novadu un ezerus. 1

Sargāt Alūksnes ezeru. 1

AtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaits
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Saglabāšanai un attīstībai jānotiek līdzsvarā. 1

Sadarbībā ar VVD konstatēt un novērst t.s. nelegālās kanalizācijas sistēmas, kas ieplūst novadgrāvjos, ūde

nstilpēs u.tml., veicināt pieslēgšanos centrālai kanalizācijas sistēmai vai informēt par iespēju izveidot vietējā

s KS.

1

Rūpe cenšas, bet budžets ir tā kā ir 1

Rīkot regulāras talkas - kopīgi sakopjot konkrētas vietas (vadība priekšgalā) 1

Publisko ūdeņu pieejamība - šobrīd apgrūtināta 1

Pieslēgt visas mājsaimniecības kopējai kanalizācijai. 1

Pieder tautai, nevis atsevišķiem indivīdiem 1

Normāli 1

-Netērēt nevajadzīgas naudas summas Alūksnes ezeram un to apsaimniekotājiem! Pensionāriem zveja par

brīvu gan no laivas, no gaisa, no krasta!!!

1

Neredz sekas aptaujai par šķirojamo atkritumu konteineru izvietojuma paplašināšanu, aptauja bija un izbija,

konteineru vairāk nav. Netiek galā ar tiem pašiem. Kādēļ joprojām gan pilsētā, gan pagastos netiek kontrolē

ts vai ir noslēgti līgumi par atkritumu izvešanu. ļoti daudzi atbrīvojas no atkritumiem grāvmalās, mežos, pie c

itu iedzīvotāju konteineriem un šķirojamiem konteineriem. Kādēļ netiek domāts par šķirojamo konteineru tek

stilam?

1

Nav ideju. 1

Ļoti viduvēja. 1

Likvidēt arī pazemes piesārņojumu - bijušos pazemes komunikācijas elementus (caurules un tml.). 1

Katram jārūpējas par vides aizsardzību, apsaimniekošanu un ūdens resursiem tieši tur, kur viņš dzīvo. 1

Jāteic, ka trotuāri daudzviet no rītiem ir netīri, pilsētas centra teritorija piegružota. Skumji, ka daudzi suņu īp

ašnieki aiz saviem dzīvniekiem nesavāc atkritumus. Uz trotuāriem ne reti redzami suņu izkārnījumi. Var būt

reāli sodi palīdzētu suņu īpašnieku disciplinēt? Pilsētā pietrūkst šķirojamo atkritumu konteineru.Aptauja pirm

s gada tika veikta, bet rezultāta nav. Vajadzētu sodīt (pašvaldības policijai darbs) tos, kuri šķirojamo atkritu

mu konteineros ievieto to, ko nedrīkst.

1

Jāattīsta veloceliņš ap ezeru! 1

Izveidot atkritumu nodošanas laukumu, arī tekstilam un lielgabarītam (bez zvanīšanas). 1

Iekšezera attīrīšana un jau pieminētā Simones pārcelšana ārā no centra zonas. 1

Ezermalu supalas sakopt. 1

Darbinieki, kuri salasīs grāvjos un ezermalās izmestos atkritumus... pilni meži pie Kalnadruvu 1 pieturas, me

t atkritimus pāri sētai arī peldētāji, kas novieto savus auto pie iebraucamajiem vārtiem Kalnadruvās.

1
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Iesniegtās atbildes: 46  Izlaistās: 71

Būt atbildīgiem pret dabu. 1

Biežāk iztukšot šķirošanas konteinerus, turpināt labiekārtot parka un pilsētas teritoriju. 1

Attīstīt atkritumu apsaimniekošanu saistībā ar bioloģisko atkritumu savākšanu, tekstilmateriālu savākšanu.

Konceptuāli strādāt pie kopējās novada attīstības saistībā ar Zaļā kursa īstenošanu, sadarbībā ar sabiedrisk

o un privāto sektoru. Pievērst uzmanību upju sakopšanai un infrastruktūras uzlabošanai, domājot par laivoš

anas tūrisma attīstību.

1

Attīrīt iekšezeru 1

Atkritumu šķirošana - x3 jāpaaugstina cena nešķirotajiem sadzīves atkritumiem - tā motivējot šķirot pa tīro -

BET - jāizvieto x3 arī pilsētā un pagastos šķirojamie konteineri (tostarp jau šogad arī bio atkritumiem, tekstil

am - Obligāti!) un tur visur jāuzstāda arī augstvērtīga video novērošana. 100% visas novada privātmājas ko

misijai gada laikā jāiet cauri un jāizpēta kur ņem ūdeni, kur pludina kanalizāciju, kādi izvešanas grafiki septiķ

iem, kas un kur izved un protams cik reāli dzīvo mājsaimniecībā un cik ir atkritumu izvests pēdējā gada laik

ā. Pietiek mēslot dabā!

1

Apmierina 1

Alūksniešiem dod lielāku iespēju makšķeret Alūksnes ezerā, samazinot licenšu cenas un veidot adekvātāku

sistēmu licenšu izsniegšanai.

1

Alūksnes vēsturiskā centra sakārtošana - veicināt autoostas, pasta ēkas sakārtošanu 1

Alūksnes pilsētā trūkst miskastes uz ielām. 1

Alūksnes ezeram brīvu pieeju makšķerēšanā 1

ALJA un SPODRA lsi turpina. 1

.... 1

, - 1

"Alūksnes nami", tur ir vajadzīga jaudīga reorganizācija. 1

---- 1

0

Pašvaldības darba uzlabošana
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Rast kopēju valodu visiem ievēlētiem deputātiem 2

Nav 2

Veidot ciešāku sadarbību starp NVO un pašvaldību 1

Vairāk informēt iedzīvotājus, reaģēt uz nepatiesu informāciju un "dot pretī", lai kliedētu mītus. 1

Uzticos savai pašvaldībai, kuras teritorijā dzīvoju. Pašvaldības darbiniekiem esot savos amatos atmest lepn

ību un augstprātību, ja tāda parādās. Meklēt iespēju pacelt savu pašvaldības iestāžu darbinieku atalgojumu,

tādējādi ceļot viņu pašapziņu un prieku labāk strādāt.

1

Turpināt būt vērstiem uz iedzīvotājiem. Pievērst lielāku uzmanību izglītības iestādēm, to infrastruktīrai. 1

Tautai nav iespēja piedalīties daudzu jautājumu izskatīšanā - priekšlikumos. Jānotiek sestdienās Kultūras n

amā.

1

Sāpīga tēma. Lai domā par darba vietam 1

Reorganizēt pašvaldības policiju. Būvvaldei vairāk sodīt graustu īpašniekus. 1

Reālu atbildību par vēlēšanās dotajiem solījumiem.Deputātiem vairāk personīgas atbildības par vēlēšanās d

otajiem solījumiem, informēt par personīgo ieguldījumu

1

Rast kopēju valodu visiem ievēlētajiem deputātiem 1

Rast kopēju valodu visam partijām 1

Rast kopēju sadarbību visām partijām 1

Rast kopēju sadarbību koalīcijai un opozīcijai 1

AtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaits
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Pusi lieko darbinieku atlaist. Par slinkošanu privātajā sektorā naudu nemaksā!!! Pašvaldība par slinkošanu

un darba kavēšanu maksā! Jāsamazina birokratiskais aparāts un deputātu skaits, iedzīvotāju skaits arī rūk!

Daudzi darbinieki pasvaldība nesaprot, ko viņi dara, kā tas viņiem jādara un kāpēc tas jādara!

1

Pašvaldības policija strādā kūtri, negrib palīdzēt, ir tikai atrunas. Lieks kantoris. 1

Pašvaldības iestāžu (ēku) kopīga apsaimniekošana- to uzticēt darīt "Spodrai" Pašvaldībā vienu speciālistu,

kas atbild par darba aizsardzību, ugunsdrošību, personas datu aizsardzību visās pašvaldības iestādēs un st

ruktūrvienībās

1

Pašvaldība jākoncentrē tikai pilsētā. 1

Nevajag 2 brīvprātīgos vietniekus 1

Nepieciešama pašvaldības uzņēmumu darbinieku attieksmes maiņa pret iedzīvotājiem - nodarīto zaudējum

u atjaunošana (ne tikai darba vietas sakopšana, bet arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšana vai situācijas atja

unošana pirmspostījuma līmenī) Piem., pirms daudziem gadiem apzināti izpostītā notekūdeņu novades sist

ēma, kuras rezultātā vēl joprojām dzīvojamās ēkas pagrabs pludo (un, ne tikai). Postījums izdarīts pēc amat

personu rīkojuma, bet atbilde cietušajam mājas īpašniekam pēc tam: ""Privātīpašums. Maksājiet un mēs sal

abosim". Sakārtot servitūtu jautājumu ar privātīpašniekiem.

1

Nenorobežoties no iedzīvotājiem un viņu vajadzībām 1

Neietiplipnāt visu šajā lodziņā 1

Negodprātīgi darbinieki 1

Neadekvātu darbinieku aizstāšana pašvaldības iestādēs. 1

Nav viedoklis 1

Nav ideju. 1

Mazināt pašvaldības administrācijas darbinieku augstprātību un attieksmi pret iedzīvotājiem 1

Mazāk tērēt naudu "administratīva aparāta" algošanai. Vairāk masu medijos atspoguļot paveiktās un plānot

ās aktivitātes. Arī par ikdienas darbu.

1

Mazāk solīt, vairāk darīt! 1

Mazāk sev kabatās, vairāk vietējiem iedzīvotājiem. 1

Mazāk ņemt kukuļus. 1

Labu pārvaldību un komunikāciju 1

Kāpēc pašvaldībā ir nodaļas ar 3 darbiniekiem??? Nevar apvienot un ietaupīt?? Cik nodaļu, tik priekšnieku!

Spēcīgu, jaunu izpilddirektoru. Tikai lūdzu ne I.Berkuli. kas der visam, tas neder nekam!!!

1

Kāpēc man ar saviem nodokļu maksājumiem dubultā jāuztur pensionāri = domes darbinieki? Visus pension

ārus atbrīvot no darba domē - ja grib strādāt, lai iet uz privātstruktūrām vai pelna paši. Divu sasaukumu piln

varu termiņi nodaļu vadītājiem ( piem., sportā vajag ko jaunu) un izpilddirektoram.

1
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Iesniegtās atbildes: 53  Izlaistās: 64

Kad beidzot ķersies pie darbinieku skaita samazināšanas un darbu optimizācijas Alūksnes novada pašvaldī

bas administrācijā? Daļai neeksistē un pieklibo pieklājības, ētikas normas.

1

Kà Ventspilī kādreiz,sev 20% pilsētai80% ,un viss būs ok. 1

Izveidot pilsētas operatīvo informācijas centru, līdzīgi kā Jelgava, kas nodrošinātu vienotu informācijas saņe

mšanu un apstrādi saistītu ar drošību, komunāliem pakalpojumiem, neplānotiem notikumiem un civilo aizsar

dzību.

1

Izveidot darboties spējīgu attīstības nodaļu, jo šī ir vienkārši nožēlojams sieviešu – meiteņu “adīšanas pulci

ņš”. Reorganizēt TIC darbību. Izveidot vienību, kas strādā ar investoru piesaisti Alūksnei.

1

Ir vienkārši jāstrādā un jādara tagad nevis jādomā jālēmj un jāspriež, ir vienkārši jādara. Nevar galvenā prob

lēma būt, kurš būs kurā komisijā un kādas komisijas nepieciešamas. Rodas priekšstats ka leilākās problēm

as ir porblēmas kas ir domē iekšienē nevis, kas ir tendētas uz pilsētas attīstību.

1

Iepriekš jau tika aprakstītas problēmas pašvaldības atsevišķu nodaļu darbā. Administrācijā, atsevišķās noda

ļās pilnīgi noteikti ir pārāk liels darbinieku skaits. Daži administrācijā savos krēslos ir "iekrampējušies" gadie

m, atdeves nav. Ir komunikācijas problēmas. Nav pazudusi arī augstprātība.

1

Efektivizet darbu, un difitalizet to, lai nav futbola no vienas iestades uz otru. Vairak caurspidiguma un dialog

a ar sabiedribu

1

Cilvēki vnk tur neiet, jo saņem augstprātīgu attieksmi un pat ja, tad viņu jautājumi reti tiek atrisināt. Jābūt vie

nkāršākiem, piezemētākiem - tuvāk tautai!

1

Būt vienotiem un līdzīgi domājošiem 1

Beigt nomelnot vienam otru,bet strādāt kā vienotai komandai. Lai ikkayrs ir svarīgs nevis tikai pirms vēlēšan

ām,bet arī 4 gadus pēc tam.

1

Beigt intrigas un strīdus 1

Beidzot sākt ieklausīties iedzīvotājos un bez naida un augstprātības atbildēt un komunicēt. Samazināt uzpū

sto štatu. Beigt nodrošināt ar darbu "savus" cilvēkus un dot visiem vienlīdzīgu attieksmi.

1

Aluksnes nami.uzskatu,ka jauna vadiba nodarbojas ar iedzivotaju šantažu,necaurskatama 1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?
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Veselības veicināšanas centrs 1

Velo trase, kas jau ir iecerēta mazajā parkā. Celiņu ap visu Alūksnes ezeru, līdzīgi jaunajam posmam līdz E

zermalas ielai. Tehnoloģiju centrs. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs + mini inkubators.

1

Vajadzētu sakārtot un apsaimniekot jau visu esošo. 1

Vajadzētu jaunu pansionātu 1

Vairāk ko tādu, kas piesaista jaunatni palikt Alūksnē 1

Vairāk domāt par iedzīvotājiem 1

Uzcelt jaunas VUGD telpas 1

Uzbūvēt baseinu!!! 1

Tenisa laukums, 1

Sporta halli, lai bērniem un iedzīvotājiem būtu tāda iespēja tur aiziet un sportot, un iekšā hokeja laukums 1

Sporta centrs,publiskā pirts. 1

SPA būvniecība Jaunas bibliotēkas būvniecība pagasta autoceļu segumu asfaltēšana No Pleskavas ielas kr

ustojuma jārisina droša nokļūšana no Alūksnes uz Siseņa ezeru velosipēdistiem un kājāmgājējiem

1

Smilšu ceļiem uzlabot segumu. Pašvaldība, lai atbalsta vietējos, ne tikai pārvaldei tuvos uzņemējus 1

Sekmīgi pabeigt AVĢ ēkas pārbūvi. Alūksnē - visiem pieejamu bibliotēku 1

Savest kārtībā autoostu un Abdulajevam piederošās ēkas 1

Sakārtot pilsētas centru, privātīpašumus autoostu, Sarkanā krusta ēkas apkārtni 1

AtbildeAtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaitsSkaits
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Sakārtot autoostas un Sarkanā krusta teritoriju 1

Sakārtojiet pamata infrastruktūru – pagalmos, mazajās ielās, ūdenssistēmā un kanalizācijā. 1

Sabiedrisko tualešu plašāks piedāvājums, to uzturēšana 1

Pilsētas-novada ģerbonis. Pārtraukt kultivēt melus apsmejot latviešu-līvu tautu 1

Pilsētas mērs 1

Pilsētas bibliotēka.Bijušās Cepurītes ēkas sakārtošana pilsētas centrā (vai tiešām nevar vienoties ar Altas ī

pašnieku? Varbūt viņa kā mecenāta plāksnīte jāpieliek pie sienas). Bijušās pasta ēkas sakārtošana (kauns

!, lai vai kam tā pieder). Elektroauto iegāde pašvaldībai. Saules paneļu ierīkošana uz laternu stabiem un uz

ēku jumtiem. No katra pagasta centra asfaltēts ceļš uz novada centru.

1

Pildīt dotos solījumus 1

Pansionāts vēl kādā lauku skolā 1

Normālus ceļus, stāvlaukums pie daudzdzīvokļu mājām, lai operatīvo dienestu darbinieki ar transprotu varēt

u izbraukt, ja nu nelaime.

1

Normali trenažieri plašamiedzivotàju lokam,ne tikai stieņi.lai pieskatot bernus ari omites var izmantot trenazi

erus,ka tas notiek Eiropà pat mazos ciemos .Vismaz8 dažadi riki.

1

Nezinu. 1

Nepieciešams nodibibāt kādu biedrību, kas nodarbotos ar konsultāciju sniegšanu, kā daudzdzīvokļu mājām

veikt apsaimniekošanu

1

Nekas nav nepieiešams. 1

Komunikācija vadībai ar iedzīvotājiem 1

Jāuzbūvē sporta centrs Jāizveido gājēju taka vismaz līdz Kolberģa pludmalei 1

Jaunu bibliotēku Alūksnē! 1

Jauni (vietās, kuras apmeklē daudz cilvēku) šķirojamo atkritumu konteineri, grozi plastmasai (tādi ir Smilten

ē, Valmierā, kaimiņvalstī Igaunijā utt.). Tualete. Moduļu māju būvniecība. Nebūtu slikti izveidot jaunu tirgus l

aukumu.

1

Jaunas darba vietas. 1

Jauna bibliotēkas ēka 1

Jauna bibliotēka 1

Jauna administrācija, rotaļlaukums bērniem, pastaigu laukums suņiem, jauna autoosta, pieejama sabiedrisk

ā tualete pilsētas centrā un pilssalā. Policijas darbs sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, uzlabošanā un da

rbs ar jaunatni nav manāms. Aizvien vairāk paliek diedelnieku pie veikaliem.

1
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Jāturpina visu trotuāru remonts, ielu sakārtošana, spēļu laukums jāsakārto Alūksnē 1

Jāturpina labi iesāktais 1

Jāsakārto esošais. Jāsakārto ceļu infrastruktūra, un komunikācijas. Alūksne ir skaista vieta bet ar to diemžēl

ir par mazs. Pašvaldība nevar visu attīstīt, bet ir jārada vide, lai iedzivotāji veidotu attīstību.

1

Jāpanāk, ka pilsētā tiek nojaukti grausti. Merķeļa ielā privātā māja,māja Jāņkalna ielā pretim Ceļu daļai. 1

Jābeidz sporta objekts 1

Jāattiesta Elevatora teritorija,jāiekārto pilsētas tirgus,nevis parodija kāds tas ir šobrdīd.Piem,pretī Maximas

veikalam ielas otrā pusē.Tirgum ir jābūt tur,kur cauri plūst cilvēki,nevis kā pie mums lielāks tirgus ir būdiņās

ar ievesto preci.

1

Izveidot pilsētas operatīvo informācijas centru, līdzīgi kā Jelgava, kas nodrošinātu vienotu informācijas saņe

mšanu un apstrādi saistītu ar drošību, komunāliem pakalpojumiem, neplānotiem notikumiem un civilo aizsar

dzību.

1

Ielas jāsakārto. Stāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām trūkst. 1

Gribētos, lai ir lielāka pieejamība naktsmītnēm un kafejnīcām, jo aktīvajā sezonā nogurdina to nepietiekamī

ba. Gribētos modernu bibliotēku un sporta centru, peldbaseinu un attīstītu infrastruktūru ziemas aktivitātēm

- slidotava, slēpošanas trase.

1

Gribētos lai Alūksnes centrs būtu pieklājīgāks ( normāla autoosta, veikali), lai pamainās centra kontingents,

lai viņiem vairs nav tik ērti tur atrasties

1

Gājēju un velosipēdistu celiņi uz mazdārziņiem. Tualetes pilsētas centrā. 1

Gaidām jaunu bibliotēku - netiekam uz otro stāvu 1

Dzīvokļu celtniecība 1

Dzīvojamo māju celtniecība jaunajām ģimenēm 1

Darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, vairāk padomāt par viņiem, lai nedodas prom, meklējot darbu citur!!! 1

Bibliotēka restorāna "Cepurīte" vietā 1

Bibliotēka Alūksnē 1

Bibliotēka 1

Bezmaksas labiekartota tualete salā 1

Bērnu laukumiņi daudzdzīvokļu māju pagalmos. 1

Baseins novadā! Veloceliņu izbūvēt uz Kalnadruvām un Alsviķiem. Noasfaltēt ceļu uz Ziemeriem un apkārt

Ezeram. Ierīkot bibliotēku pie Mākslas soklas.

1

Atpūtas vietas maziem bērniem. 1
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Iesniegtās atbildes: 70  Izlaistās: 47

Atjaunojiet līdz galam, kā bija solīts , veco labo parku bērnien! Lai tur tiešām ir bērnu laukumiņš, nevis nesa

kopts dzērāju sanāksmes punkts.

1

Asfalta segums Alūksne - Kalncempji 1

Alūksnē jāatjauno vai jāceļ no jauna dzīvojamais fonds 1

Alūksne ir skaista un sakopta pilsēta jau tagad, un daudzi vēlas to apciemot. Bet tāpēc vairāk vajadzētu par

ūpēties par to cilvēku un pilsētas viesu labsajūtu, kuri ierodas agri no rīta vai vēlu vakarā, svētku dienās vai

svētdienās, iekārtojot pilsētā jebkurā laikā pieejamas tualetes. Vasaras laikā skaistās ūdens strūklakas varēt

u darboties jau agri no rīta un vasaras laikā būtu jauki, ja brokastis pilsētas viesi varētu paēst jau plkst.8.00

no rīta kaut vienā no ēdināšanas iestādēm.

1

Alternatīvās vietas, kur pulcēties un attīstīties netradicionālo un alternatīvo stilu, mākslas piekritējiem. Līdzīg

i kā Telliskivi kvartāls Igaunijā.

1

Aktivitāšu centrs, laukumiņš bērniem līdz 8 g.vec. 1

2-4 jaunas daudzdzīvokļu mājas. SPA centrs, Sporta cents, JAuniešu, arī pieaugušo skeitparks. 1

1. Kapu pussalā - Senču parkā jāuzceļ tiltiņš pāri Veļu gravai, kā tas bija pirms okupācijas. Uz vecajiem pa

matiem, blakus templītim, jāuzceļ Pulka telts, pēc vecajām fotogrāfijām vadoties. Tempļa kalna apkārtne, Ve

ļu grava ir ar ļoti skaistu reljefu. Ja varētu izcirst krūmus, izvākt nogāztos un vecos kokus, tur pavērtos brīniš

ķīga ainava, kādas nav nekur citur Latvijā! Tur būtu jauka pastaigu vieta pa daudzajām taciņām! Izveidotos

vēl viens parks Alūksnē, kurš piesaistītu vēl vairāk tūristu! 2. Kājāmgājējiem, kuri nāk no ezera puses (no ja

unā tilta) uz kapiem, jāuzlabo taciņa kalnā, margas derētu un arī jāierīko apgaismojums. Tagad tur ejot pat g

aišā laikā var krist aizķeroties pret koku saknēm. Kādreiz kājāmgājēji, kuri nāca no pilsētas caur bērzu birzt

alu,uz kapiem, izmantoja šo taciņu.

1

- 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?
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Vairāk jāpievērš uzmanība pagastu zemes ceļiem. 1

Vairāk domāt un strādāt vēlētāju labā 1

Turpināt ielu sakārtošanu 1

Turpināt attīstot ielu, vēlo un gājēju ceļu infrastruktūras attīstību. Pilsētas teritorijā esošo objektu nodrošināš

ana ar centralizētu ūdens apgādi un kanalizāciju.

1

Tualetes!!!par to sudzas soctiklos gandriz katrs viesis!!! 1

Tualetes centrā! 1

To redz pati pašvaldība... 1

Sporta halle Bibliotēka 1

Spodrā un policijā kaut kas jāmaina. Sakārtot graustus un nolupušas fasādes. Iekšpagalmu ceļi drausmīg. I

zvākt bomžus no pilsētas. Tūrisma pilsētam, bet pie MAKA pilns ar dzērājiem un pašvaldības policija nekā n

edara.

1

Skat. iepriekšējo atbildi un Jauna pašvaldības dzīvojamā fonda būvniecība Jaunas teritorijas savrupmāju ap

būvei noteikšana teritorijas plānojumā

1

Sekmīgi pabeigt Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēkas remontu un veiksmīgi pabeigt sporta centra b

ūvniecību! Veiksmi! Turpināt iesāktos darbus tūrisma jomā!

1

AtbildeAtbildeAtbildeAtbildeAtbilde SkaitsSkaitsSkaitsSkaitsSkaits
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Sakoptības un tīrības nodrošināšana pilsētas tūrisma vietās. Nedēļas nogalēs atkritumu urnas ir pārpildītas

un izvandītas. Trotuāri ir aizauguši ar zāli (kaut vai izejat pa jauno taku ap Pilssalu. Ļoti daudz vietās starp b

ruģi aug zāle). Ielas kurā Rūpe vai Simone veic ielu remontdarbus/jaunus pieslēgumus paliek nesalabota va

irākus mēnešus !!!! Pašvaldības policijas darbu uzlabošana. Pilsētā daudz dzērāji un bomži dzīvo pilnīgi net

raucēti! It sevišķi parkā un autoostas/Maka rajonā! Māju fasādes sakārtošana ne tikai pilsētas centrā. Ir pasl

iktinājusies ietvju un ielu tīrīšana ziemas laikā. Un vispār jāuzlabo Spodras darbs, vairs nav kā pāris gadus

atpakaļ... AVĢ remonta pabeigšana līdz nākamajam mācību gadam!!! Domes un komiteju sēžu video transl

ēšana un iespēja vēlāk noskatīties Youtube. (piemēram kā Daugavpils un Gulbenes novados)

1

Sakārtot autoostu un Sarkanā krusta ēku Alūksnes centrā Samazināt biļetes cenu autobusos 1

Risināt pilsētas attīstību, vairāk domāt par novada iedzīvotājiem 1

Pilsētā ir nepieciešams sakārtot autoostas jautājumu. Pašreizējā ēka un teritorija nožēlojama. Nojaukt graus

tus, sakārtot teritorijas, kur atrodas grausti (piem. uz Blaumaņa ielas, Pils ielas pretim veikalam Maxima eso

šie grausti ir briesmīgs kauna traips). Nožēlojami izskatās Alta S īpašumi.Vai tiešām nav nekādu iespēju pie

spiest īpašniekam sakārtot teritorijas un īpašumus. Liela problēma ir tualešu pieejamība Alūksnes pilsētā. V

ajadzētu vēl sakārtot ezera krastu, gar taku, kas ved virzienā no Baložu bulvāra uz Peldu ielas pusi.

1

Pilsēta ir ļoti nekopta vasaras mēnešos. Lielais tūristu skaits atstāj arī nekārtību pilsētā (atkritumi), kas ir tik

ai normāli, bet var redzēt ka Spodras darba grafiks ir tikai darba dienās un darba laikā! Brīvdienās pilsēta ir

viena liela miskaste! Atkritumu urnas ir pilnas, pat līdz tam ka viss saturs mētājas pa zemi. Kauns Spodrai -

apliet puķes pilsētā nav vienīgais darbs kas būtu jādara!

1

Pilsētā daudzās vietās nav sakārtotas ietves - Blaumaņa iela, Smilšu iela u.c. 1

Pašvaldībai neradīt konkurenci uzņēmējiem, mazināt telpu nomas maksas vai vispār nepiemērot mājražotāji

em, mazajiem uzņēmējiem

1

Pašvaldībai jāstrādā kā vienai komandai, tad nebūs problēmu, diemžēl Alūksnē līdz tam vēl tālu 1

Pašvaldībai jāsāk strādāt priekš saviem iedzīvotājiem ne tikai priekš tūristiem, jārunā un jāskaidro kad, kāpē

c un priekš kam ir nepieciešams, jārada jaunas darba vietas....... Tādu darbu iespējams ir ļoti daudz....

1

Pārdomāti rīkoties ar finansēm, realizējot dažādus projektus 1

Paplašināt novērošanas kameru izmantošanu 1

Pagastu autoceļu uzlabošana un Alūksnē iedzīvotājiem nodrošināt pieslēgumus ūdenim un kanalizācijai!! 1

Nomainīt pilsētas mēru 1

Nezinu. 1

Neignorēt iedzīvotāju pamatotās pretenzijas 1

Malienas ielas segums. 1

Lai pašvaldības policija pievērš uzmanību daudzdzīvokļu māju pagalmos 1
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Katra diena sākas no jauna ar saviem darbiem visiem novada iedzīvotājiem gan pagastos, gan pilsētā. Katr

s pats zin savus steidzamākos darbus un problēmas, tātad tās arī ir jārisina. Bet pilsēta skaistāka būtu, ja tā

s centrā vecā autoosta, pārtaptu par pievilcīgāku ēku. Vecā pasta ēka un ēkas blakus tai, kas noteikti ir arhit

ektūras pieminekļi no muižas laikiem, gaida savu restaurāciju. Dažas mazās Alūksnes ieliņas arī būtu sare

montējamas. Mūsdienu ietvju bruģītis rada mājīgu sakoptības sajūtu. Attiecīgajām pašvaldības iestādēm vaj

adzētu būt neatlaidīgākām aizrādot un mēģinot atrast metodes, kā likt neapzinīgiem īpašniekiem sakopt sav

u īpašumu teritorijas. Vēlētos, lai aptaujas nepaliktu tikai rezultātu apkopojumu līmenī, bet ar to priekšlikumi

em tiktu iepazīstināti Alūksnes novada pašvaldībā ievēlētie deputāti un pašvaldībā strādājošie vadošie darbi

nieki. Es mīlu savu Alūksnes novadu un Alūksnes pilsētu un vēlos ar to lepoties!

1

Kapsētas teritorijas ceļa sakārtošana. 1

Kanalizācija, ceļi, izglītība, dzīvojamais fonds. 1

Jāveicina uzņēmējdarbība, lielāka mediķu pieejamība 1

Jaunu darba vietu izveidošana 1

Jaunas darba vietas 1

Jāsakārto ceļi. Jāatjauno dzīvojamais fonds. Jāpārskata budžets ņemot vērā pilsētas aizņēmumus un demo

grāfiju, jāsaprot vai šodien mēs neradam bankrota situāciju un nabadzību nākotnes Alūksnietim.

1

Jāsakārto bardaks centrā, ko rada cilvēku plūsma, nomāto transportlīdzekļu, velosipēdistu, vilcieniņa un tra

nsporta plūsma. Jāsakārto tualešu jautājums, jo visā pilsētā ir divas tualetes. Nevajag atrunāties ar projektu

naudām, pašvaldībai pašai ir jānodrošina tualetes, un pēc iespējas vairāk, ja jau mērķis ir tūrisms. Jānodroš

ina dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

1

Jāsāk strādāt vēlētāju labā 1

Jāizvērtē vairāku pašvaldības iestāžu amatpersonu atbilstību amatam 1

Jābeidz kultivēt vēsturiskos melus. Kāpēc nav Alūksnē līvu-latviešu biedrības nams? Jābūt kristietiskā holok

austa upuru piemiņas vietas izveidei Alūksnē. Kapličai jābūt neitrālai, nevis žīdeļdievībai. Tāpat kapusvētkie

m neitrāliem.

1

Jābeidz ķīvēties savā starpā 1

Jābeidz kasīties! Ja nopietni - NAV aizlāpītas - aizlietas, plaisas Pleskavas ielā - tūlīt ziema, vēlēšanas kā b

eidzās, tā kandidātu interese arī izkūpēja...bet ziema būs!

1

Jaatbrīvojas no pensijā esošajiem darbiniekiem un jādod iespēja strādāt jauniem cilvēkiem. 1

Jāaizliedz azartspēles vusmaz pilsētas centrā, bet labāk visā novadā. Ziemā ātrāk un saulaicīgāk jātīra iela

s un trotuāri. Vairāk jākontrolē Spodras darbs, jo pēdējā laikā ir ļoti pavirši - pļaušana, miskastes pilnas u.c.

Jābūt inovatīviem, vajag aplikāciju kurā var ziņot par nejēdzībām novadā. Jāliek zemes īpašniekiem sakopt

pagalmi, arī pie dzīvokļu mājām. Internetā rādīt domes sēdes. Jāsakārto uzraktā ietve pie vecajiem ugunsd

zēsējiem. Nav jāreklamē un jāsponsorē Rastorgujevs, kamēr viņš nav atzīts par nevainīgu dopinga lietošan

ā.

1
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Izveidojiet sakarīgu attīstības programmu ar reāliem rīcības plāniem, nevis kārtējo blāķi ar tekstu, bez reāla

s piesaistes investīcijām, nākotnes attīstībai. Runājiet ar iedzīvotājiem nevis no pozīcijas: “Mēs dome – jūs t

auta”, bet kā līdzīga ar līdzīgu.

1

Izpildiet nu to , ko solijāt pirms vēlēšanām! 1

Izglītības kvalitāte. Infrastruktūra/pakalpojumi ģimeņu brīvā laika kvalitatīvai pavadīšanai. Medicīnas pieeja

mība, regulārs sabiedriskais transports.

1

Iet un runāt ar tautu. Kopīgi darīt labus darbus pilsētai, novadam 1

Ielu stāvoklis prasās pēc remonta Alūksnē. 1

Ielu remontdarbi, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, nolaisto, degradēto īpašumu demontāža vai konser

vācija. Godu nedara klaiņojošie, degradējušies ļautiņi, kuri mitinās arī nesakoptajos īpašumos.

1

Iekšpagalmi daudzīvokļu namiem! Daudzviet gan ceļi ,gan pagalmi ir ļoti sliktā stāvoklī ! 1

ĢIMNĀZIJAS SAKĀRTOŠANA. TIRGUS ATJAUNOŠANA CILVĒKIEM PIEEJAMĀ UN ĒRTĀ VIETĀ.MUIŽA

S PARKS.

1

Esošo māju iespējas pieslēgties uz savas ielas centralizētajai ēdenim un kanalizācijai. 1

Dzīvojamais sektors, nodrošināt ar dzīvojamo platību 1

Dzīves vietu piedāvājums cilvēkiem, kas vēlas dzīvot Alūksnē. 1

Domāt par pilsētas attīstību visiem kopā 1

Daudzdzīvokļu māju siltināšana, komunālo maksājunu samazināšana 1

Daudzdzīvokļu māju pagalmi 1

Daudz dzīvokļu namu pagalmu sakārtošana un siltumapgāde namos. 1

Darbavietas cilvēkiem 1

Darba vietas, veselības aprūpe - trūkst joprojām ārstu - vēl kādu bērnu zobārstu, lai nav jāgaida trīs mēneši

rindā, ādas ārstu, acu ārstu ( lai daktere Liepiņa iet pelnītā atpūtā), loru...

1

Darba vietas 1

Ceļu seguma kvalitāte,palīdzība daudzbērnu ģimenēm,namu apsaimniekošanas pārvaldes izdevumi! 1

Budžets neveidojas no valsts naudas, jāsaprot, no kurienes veidojas budžets, kā racionāli to izmantot un ne

pārmaksāt par liekiem, nevajadzīgiem pakalpojumiem.

1

Bezdarbs- subsidet uznemejiem darba vietas vai apmaksat jauna darbinieka puenemsanas izdevumus lai al

uksnietis neaizbrauc uz Rigu stradat. Majoku jautajums- daudzdzivoklu nams

1

Bērnudārza pieejamība, un dzīvojamā fonda būvbiecība jaunajām ģimenēm ar bērniem 1
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Iesniegtās atbildes: 73  Izlaistās: 44

AVĢ pārbūve un sakārtošana. Nopietni jāizvērtē esošās vadības spēja virzīt skolu uz attīstību, nodrošinot k

valitatīvu mācību procesu. Citādi dižs ir tikai nosaukums ne saturs. Lai izdodas!

1

Autoostas teritorijas infrastruktūras sakopšana. 1

Ārstu pieejamība. 1

Alūksnes kapi Latvijā ir vieni no lielākajiem un apmeklētākajiem, pat no citām valstīm, ar īpašām tradīcijām

apvīti, tādēļ ļoti svarīgi būtu: 1. Jādigitalizē Alūksnes kapi, kā tas ir izdarīts Opekalna kapos! 2. Jāsakārto ka

pos piebraucamais ceļš! -Jāpaplašina šaurā vieta aiz lielajiem vārtiem, norokot daļu pakalna un zemi izmant

ot paplašinot šauro ceļa posmu aiz pirmajiem kapu vārtiem. Ceļa labajā pusē, kur parasti notiek ziedu tirgoš

ana, ierīkot automašīnu stāvvietas ("skujiņā"). Ziedu tirgošana kapusvētkos jāierīko laukumā pie pirmajiem

vārtiem un tālāk gar kapu sētu. Tagad tajā laukumā ir bardaks - mašīnas brauc krustām šķērsām, cilvēki iet

pāri ceļam pēc ziediem. 3. Piekalnītē, kur tagad atrodas kapu apsaimniekotāju inventārs, vajadzētu ierīkot k

ārtīgu, lielu nojumi pēcbēru pasākumiem, jo tagadējā mazā nojumīte tam neder. Bērinieki stāv ārā dažādos l

aika apstākļos un ceļa putekļos. Arī tualete ir patālu. Jauno nojumi varētu apvienot ar inventāra noliktavu (ai

zmugurē).

1

1.Izveidot gājēju celiņu lielā ceļa (Alūksne- Liepna) malās- skatoties no autobusa pieturas Alūksnes virzien

ā, no pagrieziena uz pagasta pārvaldi līdz četrvirzienu krutojumam lielceļa kreisajā pusē un no krustojuma lī

dz Malienas pamatskolai lielceļa labajā pusē. 2.Sakārtot jau esošo apgaismojumu Malienas centrā un ierīko

t jaunas apgaismojuma laternas virzienā no autobusa pieturas uz pirmsskolas izglītības iesādi līdz mašīnu s

tāvvietai, kur vecāki ar mašīnām un pagastu autobusi atved bērnus un uzņem tos, lai dotos mājup.

1

1. Nav kur dzīvot. 2. Mazs darba piedavajums ar 900 EUR pēc nodokļu nomaksas 3. Lielie komunālie maks

ājumi

1

0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

5

Sieviete Vīrietis

Sieviete 5 62,5%

Vīrietis 3 37,5%

Jūsu vecums

0

1

2

3

4

Līdz 25 gadiem 26-40 41-55 56-70 Vairāk par 70 ...

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 0 0%

26-40 1 12,5%

41-55 2 25%

56-70 4 50%

Vairāk par 70 gadiem 1 12,5%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 2 4 6 8

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

5

6

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 6 75%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 12,5%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra

0

1

2

3

4

5

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 5 62,5%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 12,5%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0
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3

4

5

6

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 6 75%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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3

4

5

6

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 6 75%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 12,5%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0
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4

5

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 5 62,5%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 37,5%

Sporta infrastruktūra

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 37,5%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 25%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

0

1

2

3

4

5

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 25%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 62,5%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 4 50%

Neapmierina 4 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 3 37,5%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 25%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 37,5%

Mūžizglītība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 25%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Mājokļi, to apsaimniekošana
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Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

1
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3

4

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 4 50%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 37,5%

Centralizētā siltumapgāde
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 0 0%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 8 100%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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4

5

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 5 62,5%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 12,5%

Uzņēmējdarbības vides attīstība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 37,5%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 25%

Darbs ar jauniešiem
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

6

7

5

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...
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Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Tūrisma iespējas, to veicināšana
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 7 87,5%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 12,5%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 1

Vasarā ezera izmantošana (laivas, kuģītis u.c.), Bānīša muzejs, Kultūras nams, sakopts parks, atjaunoti par

ka elementi

1

salas infrastruktūra 1

Pilssalas un muižas parkā teritorijas sakārtošana 1

pilssala,bānīša kvartāls. 1

Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecība Alūksnes Pilssalā 1

Kultūras nams, gājēju tilts uz salu, Bānīša muzejs, sakopts parks, atjaunoti parka elementi 1

Ar visiem, kuri notiek, jo pat vismazākais ir vērtīgs! 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

pilnveidot personu ar invaliditāti atbalsta pasākumus līdzdalības darba tirgū veicināšanai 1

industriālais parks 1

Darbavietu attīstība un atbalsts 1

Atbalstīt jaunos uzņēmējus, samazinot vismaz sākumā nodokļus 1

Alūksnē Rūpniecības ielā vecā lauktehnikas teritorija jāsakārto uzņēmējdarbībai. 1

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 3

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 3

Turpināt attīstīt Alūksnes Bānīša stacijas kvartālu, piesaistīt tūristus pa šaursliežu dzelzceļu 1

Skats uz pilsētu iebraucot no pagastiem, citām pilsētām. Piemēram ceļš no Litenes puses - Tālavas iela. Ne

atstāj sakoptas pilsētas iespaidu. Gribētos, tiktu pievērsta uzmanība Alūksnes -Gulbenes ceļam, kas ved ca

ur Ati. Arī Kalncempjos dzīvo cilvēki, tāpat daudzi Annas pagasta iedzīvotāji izmanto šo ceļu un galu galā ši

s ceļš ved uz visā Latvijā pazīstamu tūrisma objektu Ates muzeju.

1

pils parks 1

Pamazām un uz priekšu! 1

Jārada pilsētas centrā pievilcīga vide tūrismam.Objekti parkos,āra kafejnīcas,uzņēmējiem. 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 3

vidusskolas remonti 1

Tikai nelikvidēt mazās skolas laukos 1

Pirmsskolas iestādēm būtu jāsakārto ārā laukumi, r lai tie būtu netikai rotaļām, bet arī sportiskām aktivitātē

m noderīgi, ar piemērotu segumu, droši bērniem. Tomēr maksimāli censties saglabāt pamatskolas laukos, n

o īpaši tālās - Liepna, Pededze.

1

Jāsaglabā esošais skolu tīkls. 1

Izpētīt vajadzību pēc koledžas līmeņa studiju programmām, atbilstoši izmaiņām darba tirgū 1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 3

Sociālās palīdzības saņēmējus iesaistīt sabiedriskos darbos 2

soc. centra izbūve,pansionāts Pīlādži 1

Pilnveidot nodrošinājumu personām sociālo aprūpi un/vai sociālo rehabilitāciju, rehabilitācijas procesa pēcte

cību, sociālo prasmju attīstību.

1

Ir jau labi 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 2

Vajadzētu padomāt par Jauniem ppakalpojumiem. Piemēram jauns okultists. Jārēķinās ar to ka esošā dakte

re ir pensijas vecumā, tāpat neirologs.

1

Tikai nelikvidēt slimnīcu! 1

slimnīcas statusa saglabāšana 1

Mazināt rindas pie speciālistiem un uz izmeklējumiem 1

Jāpiesaista atsevišķi speciālisti darbam Alūksnē acu ārsts. 1

- 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 3

Protams sporta centrs. Jauniešiem un netikai patīk aktīvās takas kokus (kā Meža kaķa), kāpēc gan tuvu pils

ētai nerādīt ko tādu?

1

Pilsētas bibliotēkas celtniecība vai kādas esošās ēkas pielāgošana, lai visiem apmeklētājiem pieejama 1

Kultūras centrs 1

Jāveido daudzveidīgāks piedāvājums sporta aktivitātēs.Pagastos jānodrošina kultūras darbinieki faktiski ne

vis uz papīra.

1

- 1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 3

Vasarās rast vairāk iespēju strādāt skolēniem, studentiem 1

Manā skatījumā ļoti labi strādā ar jauniešiem ABJC . Atbalstīt viņus, viņu ieceres un projektus. 1

Jauniešu centrs 1

Jauniešiem jādod iespēja radoši apliecināt sevi. 1

Atbalstīt aktīvos jauniešus 1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

spodra 1

Jāturpina uzlabot ceļu tīkls visā novadā.Atkritumu šķirošana jāievieš arī praktiski nevis teorētiski uz papīra,

šķirojamie konteineri ir vajadzīgi vairāk nekā viens uz pagastu. Bīstamie atkritumi no meža jāpārvieto uz sp

eciālu laukumu ar iespēju tos nodot visu gadu,un bez ierobežojumiem.

1

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 2

Izskatīt Alūksnes namu komunālo pakalpojumu cenas, kas ir ļoti augstas 1

Ir labi 1

Atkritumu izvešanas serviss ir ļoti nesakārtots. Mēs ejam uz zaļu Latviju, bet to nav viegli izdarīt, atkritumu š

ķirošanā. Pagastos atkritumu šķirošanas konteineri ir tikai pagastu centros, tiem, kas dzīvo nost no centra ir

pieejami, tad ja ir savi transportu, kā sašķiro to var aizvest. Tie varētu būt arī citās blīvāk apdzīvotās vietās,

kur tuvākajā apkārtnē ir vismaz 10 mājas. Pilsētvides serviss lielgabarīta (elektropreču, riepu ) nodošanā ne

sadarbojas ar vietējiem uzņēmējiem - neņem pretī, neskatoties uz to ka ir līgums.

1

- 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 3

Panākt neapsaimniekoto īpašumu sakopšanu 1

Nav aktuāli 1

centralizēta sistēma 1

Atstāt sabiedriskās ūdenstilpnes, neuzliekot tām apgrūtinājumus 1

- 1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

pagastu centru izveidošana 1

Nepalielināt administrācijas darbinieku skaitu un neatlaist darbiniekus pagastos 1

Nav īsti ko ieteikt. 1

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 1

Jāciena pagastu iedzīvotāji, jāņem vērā iedzīvotāju priekšlikumi kaut 10% apmērā. 1

1 x gadā organizēt tikšanos ar pagasta iedzīvotājiem 1

1 x gadā organizēt tikšanās ar pagasta iedzīvotājiem 1

- 1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 1

Atjaunot feldšerpunkta darbu 2

Vajadzētu atgriezt pagastos štata vienību kultūras nama vadītājs. Šī brīža apvienotie amati sevi nav attaisn

ojuši. Pagastos nekas nenotiek....

1

transports 1

Jāatrisina skolas grausta statuss. 1

Alūksnes bibliotēkas celtniecība 1

- 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Noasfaltēt ceļu līdz Umernieku stacijai un Ates dzirnavām, ko izmanto tūristi 2

Pagastu ceļi ir katastrofālā līmenī, sevišķi šovasar pēc lielajām lietus gāzēm 1

Nemāku teikt 1

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 1

Jāatrisina situācija -dome priekš iedzīvotājiem nevis iedzīvotāji priekš domes.Vēlams izpildīt vismaz 5% no

vēlēšanu solījumiem.

1

iespēja atgiesties izbraukušajiem 1

darbs sirmgalvju atbalstam pakalpojumu nodrošināšanā 1

0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Sieviete Vīrietis

Sieviete 3 75%

Vīrietis 1 25%

Jūsu vecums

0

2

3

1

Līdz 25 gadiem 26-40 41-55 56-70 Vairāk par 70 ...

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 0 0%

26-40 3 75%

41-55 0 0%

56-70 0 0%

Vairāk par 70 gadiem 1 25%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 4321

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 75%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 75%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi

0

7

6

5

4

3

2

1

Atbildes Skaits Procenti

AtbildesAtbildes SkaitsSkaits ProcentiProcenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apmierina 4 100%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

5

4

3

2

1

Apmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Neapmierina 2 50%

Sporta infrastruktūra

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Nav aktuāli/ne... Neapmierina

Apmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Neapmierina 2 50%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 2 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti

AtbildesAtbildes SkaitsSkaits ProcentiProcenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apmierina 3 75%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Neapmierina Nav aktuāli/ne... Apmierina

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Apmierina 2 50%

Mūžizglītība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Nav aktuāli/ne... Neapmierina

Apmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Neapmierina 2 50%

Mājokļi, to apsaimniekošana

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 3 75%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti



27.09.21 15:39 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/surveys/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/analyze?chart=0.field_25:column;0.kur_novada_teritorij_dz_vojie… 10/20

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Centralizētā siltumapgāde

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti

AtbildesAtbildes SkaitsSkaits ProcentiProcenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apmierina 2 50%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Uzņēmējdarbības vides attīstība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 2 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Darbs ar jauniešiem

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 75%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 75%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Tūrisma iespējas, to veicināšana

0

2

4

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apmierina 4 100%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Pilssalas un parka attīstība 1

Ar visiem projektiem, kas realizēti pagastu teritorijā. 1

Alūksnes Kultūras centrs Pilssalas labiekārtošana 1

Alūksnē - kultūras centrs Liepnā - estrāde, deju grīda, bruģētais celiņš uz skolu 1

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 1

Vairāk pievērst uzmanību un nepieciešamības gadījumā palīdzēt 1

Sadarboties ar vietējiem mazajiem uzņēmējiem, kas nodarbina 1-2 cilvēkus vai pašnodarbinātajiem, jo šie u

zņēmumi un cilvēki strādā uz vietas un pārsvarā pakalpojumu sniedz lētāk, bet kvalitatīvi. Sakārtot Autoosta

s teritoriju. Realizēt novada projektu uzņēmējiem svarīgā infrastruktūra- ceļi, bet ne tikai tiem, kuri pietuvināt

i partijām un kuriem tika sagatavoti projekti, bet visiem, kuriem tika solīts tiekoties ar uzņēmējiem pirms vēlē

šanām. Piemēram - piebraucamo ceļu un teritoriju pie uzņēmēja Daiņa Vindeļa Alsviķos SIA A.K.S Grupa.

Strādāt ar ar vietējo uzņēmumu SIA ALTA S par sadarbību, lai nenonākam līdz tam, ka laukos tiek slēgti ma

zie veikali un pilsētā ražotnes. Ir paņēmieni kā var veiksmīgi sadarboties, bet nenorobežoties no vietējā pra

ktiski lielākā pārtikas uzņēmuma. Uzņēmumam daudz ēku pilsētā, kas netiek izmantotas, bet atrodas stratē

ģiski labās vietās. Ēkas varētu izmantot pašvaldības projektu realizācijai. Veidojiet sadarbību ar uzņēmumu.

1

Gājeju iela uzņēmejdarbibas attīstīšanai. Skat. tālak. 1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 1

Uzturēt izveidoto un esošo infrastruktūru sākotnējā kvalitātē, papildinot ar interaktīviem piedāvājumiem - pie

mērām ekskursija ar audiogidu pa Alūksni nelielām grupām. Piedāvāt vietējiem gidiem izmantot tūristu grup

ām digitālās austiņas ekskursijas laikā, lai gids var runāt mikrofonā.

1

Labs, bet vairāk domāt par nomaļu pagastiem 1

Alūksne pedējos gadus veidojas kā kūrorts. Tāpat, Alūksnei īsti nav konkrēta centra. Ir vairāki mērķobjekti,

bet nav konkreta centra. Katram sevi cienošam kūrortam un attīstītai pilsētai ir gājēju iela, kas Aluksnē ļoti p

ietrūkst. Ierosinu L.Ezera ielas posmu no Pils līdz Tirgotāju ielai pārveidotu par gajēju ielu, kas kadreiz jau ti

ka ierosināts. Šī iela veidotu Alūksnes centru. Attīstītos uzņēmējdarbība šajā ielā. Iepriekš šo ierosinājumu

noraidīja pamatojoties ar slikto ielu stāvokli apkārt, tomēr šobrīd šis arguments vairs nestrādā, jo ielas ir sar

emontētas. Iela varetu but ar koku stādījumiem un soliem ielas vidū, līdzīgi kā Daugavpilī vai Ogrē. Apkārt a

ttīstās kafejnīcas ar plašām terasēm. Perfekta vieta gājeju ielai.

1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 1

Neslāgt skolas 1

Ģimnāzijā - domāt par gados jaunu pedagogu piesaisti. Saglabāt un attīstīt Strautiņu pamatskolu - nevienā

citā skolā nav skolēniem draudzīgāku pedagogu, kā Strautiņos. Saprātīgi izvērtēt lauku skolu pastāvēšanu.

1

Domāt par nomaļu pagastu bērniem un studentiem 1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 2

Laba 1

Attīstīt pakalpojumus - aprūpe mājās. Katrā pagastā, lai ir pieejams sociālais darbinieks, vēlams tāds, kurš i

r pagastā dzīvojošs.

1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 2

Saglabāt slimnīcu, piesaistot jaunos ārstus. Slimnīcai iegādāties iekārtas, kas atvieglo darbu ārstiem un ļauj

veikt modernāk procedūras un operācijas. Piemērām laporoskopu traumatologam.

1

Neapmierina, jo ļoti pavirša attieksme pret slimniekiem 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Ziemeros nekas nenotiek, izmirst ciems. 1

Viss notiekas. 1

vajadzīga 1

Vairāk rīkot kādus sporta pasākumus, sacensības, sporta spēles. 1

Kultūras pasākumi, kuri notiek Māriņkalna tautas namā, ir apmeklēti. tie tiek veidoti iedzīvotājiem interesanti

un saistoši. Pagastā darbojas sieviešu koris ,,Elisa'', amatierteātra pulciņš. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar

Ziemera pamatskolu,lasīšanas veicināšanai tiek piedāvātas jaunākās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grā

matas. Regulāri tiek iepirktas jaunās grāmatas, pasūtīta periodika.

1

Izvēlēties Māriņkalna tautas nama vadītāju ar radošu pieeju. Aktīvu sporta vadītāju. 1

Gribētos vairāk kultūras pasākumus. 1

Alūksnes pilsētas bibliotēkas pārbūve vai modernizācija atbilstoši mūsdienu prasībām 1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 1

Vajadzīgs vairāk radināt pie vienkāršiem un praktiskiem darbiem 1

Ir nepieciešams pum track, kas šobrīd jau tiek planots. apsveicami. Tas tiešam šobrid jauniešiem ir aktuālak

ā laika pavadišanas vieta. Būtu nepieciešams arī skeitparks, kas jau sen pietrukst Alūksnei.

1

ABJC - turpināt organizēt izbraukuma pasākumus uz pagastiem. 1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 1

Paralēli gajēju ielai, būtu jānovāc barjeras pilsētas centrā. Kad uz Alūksni bija atbraukuši veloentuziasti un s

tastīja parcitu valstu pilsētu pieredzi, ļoti labs piemers bija satiksmes ātruma samazinašana centrā lidz 30k

m/h. Novācot barjeras, panāk patīkamāku centra daļas areālu.

1

Nodrošināt centralizēto kanalizācijas pieslēgumu līdz iedzīvotāju māju robežām Mežinieku ielas un Vītolu iel

as rajonā un pēc tam arī salabot ceļa infrastruktūru ar cieto segumu līdz Jaunalūksnes pagasta robežai. Tas

nav korekti, kā novada vadība izsakās - tur jau dzīvo daži cilvēki, nav nepieciešams ne kanalizācija ne ceļš,

jo dārgi maksā. Kāpēc mums jāiegulda savi līdzekļi lokālās kanalizācijas ierīkošanā, kad priekš citiem, tai sk

aitā deputātiem pietuvinātām personām, viss tiek izdarīts par ES vai pašvaldības naudu. SIA Rūpe nav runā

jusi ar iedzīvotājiem par kanalizācijas izbūves iespēju. Risināt jautājumu par viedo atkritumu apsaimniekoša

nas veidu, lai iedzīvotājiem būs iespēja norēķināties tikai par pašu radīto un izmesto sadzīves un bioloģiski

noārdāmo atkritumu apjomu.

1

Ja strādās kā pēdējo gadu laikā, tad būs labi 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Atbilde Skaits
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Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 0

Ziemera pusē ir vairākas mājas, kam nav piekļuves dzeramajam ūdenim, pirms risina ko citu vakadzetu nod

rošināt iedzīvotājiem pamata lietas

1

Žēl ka pieeja pie Vaidavas upes atpūtas vietā netālu no ceļa Alūksne-Jaunlaicene tika slēgta,jo zeme tika p

ārdota privātai personai,kura nevēlas redzēt svešas personas uz savas zemes.

1

Vides sakārtošana un gudra apsaimniekošana veicina gan cilvēku atgriešanos,lai būtu darbs, veselīga atpūt

a un saturīga brīvā laika pavadīšana.

1

Sakārtotā vidē patīk visiem dzīvot, būsim atbildīgi par vides sakārtošanu. 1

Pamazām apkārtējā vide tiek sakārtota, cik līdzekļi atļauj. 1

nav 1

jā 1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Vadībai ar darbiniekiem komunicēt līdzvērtīgi nevis uzbrūkošā un tikai pavēles formā, jo visi darbinieki, kas

strādā pašvaldībā, vienalga kādā amatā savu darbu pilda godprātīgi un iedzīvotāju labā. Jāsaudzē darbinie

ki. Informācijas, par kādu konkrētu situāciju saņemšanas gadījumā, vadībai būtu jāuzklausa arī iestādes vie

doklis, bet ne tikai informācijas sniedzēja viedoklis. Pagastu pārvalžu vadītāji labi komunicē ar iedzīvotājiem

un tiešām strādā priekš iedzīvotājiem. Alūksnes pilsētā cilvēki baidās iet uz novada iestādēm, komercsabie

drībām, jo bieži saņem atbildi jums tas nepienākas. Jāuzlabo komunikācija, jo iestādes ir domātas priekš ie

dzīvotājiem nešķirojot tos. Kāpēc parastiem cilvēkiem nepienākas, bet deputātiem pietuvinātām personām p

ienākas?

1

Saglabāt darba vietas 1

Caurspidīgaka lemumu pieņemšana. 1

Būt pretimnākošiem pret tiem cilvēkiem pagasta, kuri vairs nav darba spējīgi 1

Atbilde Skaits
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Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 0

Saglabāt esošās kultūras un izglītības iestādes 1

pulciņi jauniešiem, teātris, dejas. 1

Pirmām kārtām jaunas darba vietas piesaistot ES projektus. 1

Lai Ziemeru pagasts attīstītos k;a kaimiņu pagasti, jāuzlabo ceļu stāvoklis. Lai ceļi nebūtu bedrē un tiktu izv

eidoti ceļiem novadgrāvji. kauns no igauņiem un atbraucējiem no ārzemēm. Smagajam transportam ar mež

u produkciju novirzīt ceļu gar Alūksnes ezeru, lai nav jābrauc cauri Alūksnes pilsētai.

1

Attīstīt vairāk pagasta centros brīvā laika pavadīšanas atpūtas vietas, lai cilvēkiem ir, kur pasēdēt ar draugie

m un ģimeni.

1

Attīstīt uzņēmējdarbību, lai veidotu darba vietas un jaunatne nebrauktu projām. Un sakārtot autoceļus. Tikai

tā Alūksnes novads attīstīsies. Padomājiet arī par Alūksnes šo pusi, kas ir viena no tiešajām saiknēm ar Iga

uniju, Somiju, Zviedriju, sevišķi tūrisma attīstībai.

1

1. Autoceļš 2. Ūdens pieejamība visām novada apdzīvotajām mājām kur ikdienā dzīvo 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Nesaskanotas buvniecibas izskaušana. Patvaļīga vēsturisko ēku parveidosana-plastmasas logi, rūtojums, d

urvju aizmurēsanas, neatbilstošs jumta segums utml.

1

Lai veselības aprūpei būtu speciālisti, lai nebūtu jābraukā apkārt pa pasauli 1

Mežinieku un Vītolu ielu seguma un kanalizācijas sistēmas uzbūve un sakārtošana, kā arī vēlreiz apzināt ie

dzīvotājus citās pilsētas vietās, kur nepieciešama ūdensvada, kanalizācija un ielu sakārtošana. Ceļa, kas sā

kas Viršu degvielas uzpildes stacijas iet caur Alsviķiem - remonts, lai ceļa posms būtu izbraucams, bez bīst

amības, kas jau izveidojusies. Lūdzu esiet uzstājīgāki. Domāt par to, lai saglabātu esošos atbildīgos darbini

ekus un palielināt viņu atalgojumu. Uz doto mirkli skatoties darba piedāvājumus novada teritorijā, izskatās k

a pašvaldības komercsabiedrība zemākā līmeņa darbiniekiem piedāvā lielāku atalgojumu, nekā pašvaldība

s speciālistiem ar salīdzinoši lielu atbildības līmeni.

1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 1

0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Sieviete Vīrietis

Sieviete 10 71,43%

Vīrietis 4 28,57%

Jūsu vecums
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 2 14,29%

26-40 2 14,29%

41-55 5 35,71%

56-70 2 14,29%

Vairāk par 70 gadiem 3 21,43%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

100 155

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apmierina 13 92,86%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 7,14%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apmierina 1 7,14%

Neapmierina 3 21,43%

Nav aktuāli/neizmantoju 10 71,43%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apmierina 3 21,43%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 11 78,57%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apmierina 9 64,29%

Neapmierina 2 14,29%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 21,43%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 6

Vingro vesels Alūksnes novadā 1

velo brauciens"' Līkloči papardēs", Alūksnes pilssala. 1

Pilssalas apguve 1

Kultūras nams, Pilssalas apbūve, ielu segumu atjaunošana, administratīvās ēkas renovācija, sociālās mājas

izveide

1

Īstenoto projektu "Dzīvo vesels Alūksnes novadā!" Tradicionālo velo braucienu"Līkloči papardēs Ilzenē" 1

Dzīvo vesels Alūksnes novadā, Stipro skrējiens Ilzenē. 1

ceļa rekonstrukcija Ilzene- Liepiņas 1

ALŪKSNES PILSĒTAS SVĒTKIEM,❤ ❤ 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Zemnieku saimnīecība ,,Siveci" ļoti bieži piegružo asfvaltu ar dubļiem, mēsliem. Atgādināt viņiem, lai aiz se

vīm satīra brauktuvi.

1

Vag radt darba vietas 1

Uzņēmējdarbība Ilzenes pagastā ir apgrūtinoša, jo nav asfaltēta ceļa 1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 7

Uzcelt ēku, kurā varētu īrēt telpas un ražot mazie ražotāji (vairāki), nevis vienam nodot lietošanā visu ēku. 1

kontrolēt godīguma līmeni 1

attīstīt uzņemējdarbību laukos, lai būtu darba vietas. Atrast pielietojumu neizmantotām , pamestām ēkām. 1

Atbalstīt mājražotāju ieceres, nodrošinot bezmaksas profesionāļu konsultācijas, atvieglot prasības likumdoš

anā tirdzniecības jomā, apvienot to produktu realizēšanu, piedāvājot lielveikaliem u.c

1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 10

Turpināt sakopt parka daļu, kur bija Lujāna pilsdrupas. Nekādā gadījumā necelt lielu tūrisma info centra ēku

ar n-tajām telpām un rožainiem sapņiem par to izmantošanu.

1

sniegt finansējumu transportam, vai nodrošināt to ekskursijām tām iedzīvotāju grupām, kuri finansiāli nevar

atļauties ,vai nav sava transports, lai dotos ekskursijās pa savu novadu.

1

Pavasarī un rudenī tūrisms tiek pārtraukts uz vienu vai diviem mēnešiem dēļ pagastam piederošā ceļa stāv

okļa

1

Nav jaunu priekšlikumu 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vairāk domāt par bērnudārziem Alūksnē. Lai bērns var dārziņā tikt agrāk kā 2,5os gados. Ar to pašu mamm

a var iet uz darbu, būs mazāk bezdarbnieku.

1

Rast iespējas nelikvidēt Strautiņu, Ziemeru skolas, bet tās modernizēt. Piesaistīt jaunus skolotājus, īpaši ma

temātikā, bioloģijā, fizikā.

1

Nodrošināt individuālas konsultācijas skolniekiem , kuriem kāds mācību priekšmets sagādā grūtības 1
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 10

- 1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 7

Sociālajiem darbiniekiem vajadzētu nodrošināt lielāku atbalstu(papildus atvaļinājuma dienas, palielinātas al

gas) jo emocionāli smags darbs.

1

sociālajam darbiniekam jābūt katrā pagastā, vairāk atbalstīt vientuļos seniorus. 1

Rast iespējas palielināt algas sociālajiem darbiniekiem, un līdz ar to prasīt lielāku atdevi, rūpīgāku darbu. Pi

evērst uzmanību ne tikai ģimenēm ar probēlēmām bērnu audzināšanā, bet arī vientuļiem (ne tikai sevi apko

pt nespējīgiem) cilvēkiem. Remonts Alūksnes pansionātā!

1

Pagastos pieejams sociālais darbinieks, katru darba dienu, vairāk pievērst uzmanību vientuļajam senioriem. 1

atsevišķos pagastos ikdienā nav pieejami sociālā darbinieka pakalpojumi, vai atbalsts vientuļiem senioriem. 1

Apsekot vairāk iedzīvotājus, kuriem tas nepieciešams. 1

- 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Turpināt piesaistīt jaunos speciālistus, īpaši ķirurgus! Situācija nav normāla, jo rinda uz ķirurgu ir vairāki mē

neši!

1

Pagasta vismaz 1x nedēļā ģimenes ārstu Aptiekas pakalpojums 1-2x nedēļā 1

Medicīnas darbinieks divas reizes nedēļā katrā pagastā. 1

Katrā pagastā jānodrošina iespēja apmeklēt ģimenes ārstu vismaz reizi nedēļā. 1
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Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 5

Katrā pagastā jābūt iespējai saņemt medicīnas pakalpojumus, kurus var sniegt ģimenes ārsta palīgs. 1

Ģimenes ārstu 1x 2 nedēļās Aptiekas punktu 1

Ģimenes ārsta palīgu lai būtu iespēja apmeklēt savā pagastā, divas reizes nedēļā. 1

Aptiekas punktu 1

- 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 11

Protams, sporta centra būvniecība! 1

Pagastos nodrošināt bezmaksas iespēju apmeklēt sporta aktivitātes, atbalstīt iedzīvotāju iniciātīvas dažādu

sporta veidu aktivitāšu īstenošanai, neatkarīgi no apmekletāju skaita( piem. vingrošana)

1

Ilzenes estrādes atjaunošana, nojumes izveidošana māksliniekiem. 1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

vasaras sezonā jauniešiem darba iespējas pagastā, iesaistot vietējos uzņēmējus, veidot vasaras nometnes. 1

Vasaras nometnes jauniešiem. 1

Vairāk strādāt ar skolu jaunatni profesionālās izglītības jomā, Jauniešiem ir ļoti maza saprašana īpaši par sit

uāciju, vajadzībām lauksaimniecībā.

1

Motivēt jauniešus laukos līdzdarboties dažādās pagasta attīstibas norisēs, atbalstit iecerētos projektus. 1

jauniešiem laukos dot iespēju strādāt vasaras sezonā, sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem. 1
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Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 9

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 8

uzlabot lauku teritorijās ceļu segumus, jo ikdienā uz darbu jādodas vairāk kā 30 km, transporta izdevumus d

arba vietas neapmaksā.

1

Uzlabot ceļu segumus lauku teritorijās, jo darba iespējas ir visa novada teritorijā. 1

Noasfaltēt 3 km ceļu 1

Asfalts posmā Dukuliena- Pagrieziens uz Jaunzemiem. 1

asfalta segums ceļa posmā Dukuliena- pagrieziens uz Jaunzemiem. 1

2,8 km Ilzenes ceļš - sen solīts, bet politika ir spēcīgāka par vajadzībām. 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vag astit ūdens dziļurbumu 1

Sakopt Lielsloku ezera sabiedrisko pludmali, izveidot laipu, pārģērbšanās kabīnes. 1

Reāli Ilzenes pagastā nomainīt ziemas ceļa tirītāju. G.Rozonberga čoms ļoti nekārtīgi tīra ceļus, brauc ar pa

celtu lāpstu. Ceļu tīrītājs Kazāks darbu dara darīšanas pēc. Nevienmēr lētākais ir labākais. Uzskatu ka Ilzen

ē ceļi ir jātīra savējiem saimniekiem.

1

padomāt par veco, degradējušo ēku nojaukšanu. 1

Nav ieteikumu 1

laipa Lielsloku ezerā, pašvaldības teritorijā, 1

Jautājums - vai tiešām visos pagastos darbojas attīrīšanas iekārtas, vai viss tek grāvjos? 1
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Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 4

Ilzenes pagasta daudzdzīvokļu mājās pa krānu tek netīrs ūdens 1

atrisināt tukšo ēku tālāku izmantošanu. 1

Apmierina 1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 10

Sakopt Ilzenes peldvietu, jo visi negrib braukt uz Zero parku. Atlikt atpakaļ sapuvušo laipu. 1

Pagastiem dot lielākas iespējas pašiem rīkoties , lemt kur un kā rīkoties ar pieejamajiem līdzekļiem. Pašreiz

viss tomēr tiek stingri kontrolēts un nepieļauj atkāpes no domē izstrādātajiem plāniem. Dažos pagastos vaja

dzētu nomainīt pagasta vadību - cilvēkus ar skatu nākotnē, nevis mazus baroniņus, kas klausās tikai novad

a vadībā, kārto papīrus, bet pagasta attīstība ir sveša lieta.

1

Nesamazināt darbinieku skaitu, esošās darba vietas. 1

Nav priekšlikuma 1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Viola Kaparšmite iepriekšējā sasaukumā solīja Ilzenei jaunu asfvaltu, uz ,,Dukulienas" ceļa. Ceļs ir salabots,

tas priecē. Asfvalta nav, tas apbēdina. Pašvaldība varēja neatjautot asfvalta virskārtu no Jaunzemiem līdz g

rants ceļam, bet pa to naudu uzlikt atsterojošos stabiņus uz Violas Kaparšmites ,,noasvaltēto Dukulienas" c

eļu.

1

uzklāt asfaltu ceļa Ilzene -Līzespasts posmā Ilzenes pagrieziens- Dukuliena. 1

jāuzlabo lauku ceļi. 1
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Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 5

Jaunas darba vietas. attīstīt mājražošanu, sadarboties dažādu organizāciju pārstāvjiem produkcijas realizāc

ijā.

1

Jaunas darba vietas un arī ceļu uzlabošana, lai nokļūtu līdz tuvākajām pilsētām. 1

Jaunas darba vietas 1

Jāatrod slēgtajai Ilzenes pamatskolas ēkai lietderīgs pielietojums. 1

darba vietas skolas ēkā. 1

Atrast nomniekus vai pircējus bijušajai skolas ēkai. Jāizstrādā daudz elastīgāki nosacījumi telpu nomai, jo bi

juši gadījumi, kad izdzirdot nomas naudas lielumu, nosacījumus, gribētāji bēg ar līkumu. Ilzenes pagasta va

dībai jāsāk domāt nopietnāk par šo jautājumu, nevis gaidīt ka kāds cits to izdarīs

1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 3

Sporta zāles būvniecība! Nopietnāk jādomā par peldbaseina celšanu. 1

Slēgtajai skolai atrast izmantošanas veidu, saimnieku 1

Skolas ēkas pielietojums. 1

Skolas ēkas apsaimniekošana. 1

Saglabāt darba vietas, attīstīt lauku teritorijās uzņēmējdarbību, rast risinājumu tukšo ēku pielietošanai. 1

Pagasta ceļmalu sakopšana 1

Noasfaltēt 3 km ceļu 1

Lauku teritorijās vairāk attīstīt uzņēmējdarbību, sakārtot pamestās teritorijas, ēkas. 1

Jāatrisina neizmantoto pašvaldibas ēku pielietojums. 1

Ceļš Darbnīcas-Zvirgzdiņi 1

Atrast īpašnieku skolas ēkai, apsaimniekot 1

0
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Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 1 6,67%

26-40 2 13,33%

41-55 6 40%

56-70 4 26,67%

Vairāk par 70 gadiem 2 13,33%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts
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Ilzenes pagasts

Annas pagasts
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 12 80%

Neapmierina 3 20%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 7 46,67%

Neapmierina 1 6,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 7 46,67%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 6,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 14 93,33%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 9 60%

Neapmierina 3 20%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 20%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 13  Izlaistās: 2

Veclaicenes Dabas mājas 1

Pilsētas svētki 1

Pillsalas iekartojums 1

Muzikālais tilts, gājēju celiņa izveide uz Pleskavas ielas, Pleskavas ielas noasfaltēšana, gājēju celiņa izveid

e gar ezermalu virzienā uz Kolberģi, gājēju celiņa izveide gar armijas daļu. Pilsētas svētku organizēšana.

1

Muižas parka atdzimšana 1

Kultūras centrs. 1

Kultūras centrs 1

Kolberģī dabas koncertzāle ar strūklaku, ielu apgaismojums Kolberģī. Ceļš Alūksne-Zaiceva. Alūksnes park

a arhitektūras atjaunošana. Pilssala, tilti, atjaunoti vecie mūri. Lujānu drupu novākšana. Alūksnes dzelzceļa

stacija un apkaime. Pilsētas apzaļumošana, izdaiļošana. PII "Pūcīte" ēkas labiekārtošana.

1

Ir labi attīstīts tūrisms, tūrisma objekti. 1

Alūksnes pilssalas labiekārtošana. 1

Alūksnes pils parka sakārtošana, tā vēsturisko objektu atjaunošana. Stacijas šķūnis. Pilssalas stadions. Ielu

remonti, gājēju/riteņbraucēju ceļš gar ezeru uz Kolberģi.

1

Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīciju 1

Alūksne kultūras centra izbūve un Pilssalas iekārtojums .Kafejnīca Sala 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Atbilde Skaits
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Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 7

Veselības centra izbūve 1

Turpināt strādāt pie uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveides, sevišķu uzsvaru liekot uz nozarē

m ar augstāku darba samaksu.

1

Telpas uzņēmējiem, iespēja īrēt. 1

Sakārtot bijušo VEF teritoriju. 1

Radīt jaunas darba vietas ar cilvēka cienīgu atalgojumu. 1

Nav viedokla 1

Izklaides vieta bērniem vai visai ģimenei 1

Ieguvu - profesionālais maģistra grāds sociālās uzņēmējdarbības vadībā, tāpēc man interesē sociālās uzņe

mējdarbības attīstīšana Alūksnes novadā. Uzskatu, ka ir jāievieš atbalsta mehānismi sociālās uzņēmējdarbī

bas dibināšanai, attīstīšanai Alūksnes novadā. Piemēram:1) Iespēja SU (sociālais uzņēmums) izmantot bez

atlīdzības pašvaldības telpu; 2) Ikgadēja finansēšana (grants), ja SU pierada, ka veicina sabiedrības dzīves

kvalitātes uzlabošanu, vai sekmē soc. atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību u.c. Rak

stot maģistra darbu, veicu pētījumu par bērnu pieskatīšanas istabas nepieciešamību (līdz 3 st.)Alūksnes no

vadā. Secinājums:bērnu istaba ir nepieciešama. Iedzīvotāju pirktspēja ir zema. Bez atbalsta mehānismiem

no Alūksnes pašvaldības puses SU nevar izdzīvot. Piemēram. Skolnieki (1kl.,2 kl. ..), viņiem skolā mācību s

tundas beidzas ap. plkst. 13.00,14.00,15.00... vecāki ir darbā.... nav, kas pieskata bērnu... jāizvēlas vai strā

dāt, vai saņemt SLP palīdzību (pabalstus).

1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Velotūrisms 1

Vairāk ziņošu gidu ka Ilona Riekstiņa 1

Turpināt Alūksnes ezera un krastmalas kopšanu, ar pieeju tūristiem un visiem iedzīvotājiem. 1

Tūrisms ir jau labi attīstīts, tagad vairāk naudas jāiegulda citas jomās - uzņēmējdarbības attīstīšanai, uzņem

ējdarbībai, kas tieši sniedz pakalpojumus, preci u.c. Alūksnes novada iedzīvotājiem - bērniem, jauniešiem, ģ

imenēm ar bērniem, senioriem.

1

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 7

Pilsētvide ir pilnībā pārņēmusi tūrisma attīstību. Ko lai te piebilst. 1

Pagastos veidot informāciju 1

Mazais AHHA vai ZIINO arī Alūksnē. 1

Atrast iespēju nodrošināt lielāku naktsmītņu skaitu. 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 6

Skolu saglabāšana pagastos 1

Saglabāt mazās skolas 1

Saglabāt lauku skolas, veicināt to attīstību, nevis spriest par likvidāciju. 1

Pirmsskolas iestāžu paplašināšana, samazinot bērnu skaitu grupās. 1

Pēc iespējas saglabāt skolas tuvāk skolēnam. Nepieļaut situāciju, kad pašvaldības līdzekļu ekonomijas vārd

ā tiek uzlikti papildus izdevumi skolēnu ģimenēm vai nesamērīgi palielināts skolēnu laiks ceļā uz skolu.

1

Pašlaik ar izglītību esmu apmierināta. 1

Mazo skolu saglabāšana 1

Ļoti aktuāli šķiet ieviest kādas no Montessori mācību metodēm pirmskolas izglītības iestādē 1

Alternatīvu izglītības programmu piedāvājoša izglītības iestāde (Montesori, Valdorfpedagoģija, Latviskā dzīv

esziņa). Krievu valodas apguves pulciņš 1.-6.klases vecumam. Obligātā peldētapmācība.

1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits



27.09.21 15:44 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/result?position=0.uz_m_jdarb_bas_vide&navigation=open:false&c… 17/22

Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 8

Vienkāršot mājokļa pabalsus 1

Sociālā palīdzība pienāktos arī strādājošajiem, kas nebūt nav pārtikuši. Būtu jābeidz balstīt degradējušās p

ersonas, kurām pienākas viss par brīvu, bet strādāt vēlmes nav.

1

Pilnveidot pakalpojumu aprūpe mājās 1

lielāku darbu ar pabalstu saņēmējiem, lai būtu atdeve no viņiem darbu veikšanā, ne tikai pabalsta saņemša

nai un neko nedarīšanai

1

Katrā pagastā pa sociālajam darbiniekam 1

Iespēja izmazgāt veļu, ja, piemēram, salūzusi veļas mašīna, laukos trūkst ūdens vasarā. 1

Ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegājiem pakalpojumiem esmu apmierināta. 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 6

Zobārstniecības pakalpojumu pieejamība 1

SPA procedūru pieejamība. 1

Saglabāt Alūksnes slimnīcu. Rūpēties, lai uz Alūksni nāktu strādāt kvalificēti speciālisti. 1

Rehabilitācijas pakalpojumu izveide 1

Nepieciešams plašāka speciālistu pieejamību - podologs ( rindas šobrīd ir pārāk garas), fizioterapeits, neirol

ogs u.c

1

Censties saglabāt patreizējā līmenī. 1

Attīstīt rehabilitācijas pakalpojumu un LOR ārstu 1

Alūksnes slimnīcas pakalpojumu paplašināšana, arī sociālās rehabilitācijas virzienā. 1

Alūksnes novadā pietrūkst ārstu. Garas rindas. 1

0

Kultūra un sports

Atbilde Skaits



27.09.21 15:44 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/share/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/result?position=0.uz_m_jdarb_bas_vide&navigation=open:false&c… 18/22

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 6

Vieta, iespēja jauniešiem pēc savas iniciatīvas uzspēlēt bumbu ziemā. 1

Sekmīgi pabeigt sporta centra izbūvi. 1

Pagastos nav pasākumu priekš vidējās paaudzes 1

Lielāku uzmanību pievērst Mežinieku sporta bāzes darbībai- Latvijā garākās ziemas ir jāizmanto aktīvai zie

mas sporta pasākumu rīkošanai!

1

Cilvēki vēlas brīvi apmeklēt pasākumus - bez maskām, bez ierobežojumiem. Šis Covid 19 laiks ir pilnībā sa

dragājis normālu kultūras dzīvi, apmeklējumus, statistiku.

1

Brīvdabas estrādes ir bet pasākumu nav pagastos 1

Atjaunot Guntas Lielmanes ideju - pasākuma "Enku drenku" ikgadējo organizēšanu Alūksnes pilssalā. 1

Atbalstīt mūsu biatlonists Lai strādātu kultūras iestādes un bibliotēkas darbinieki ar atbilstošu izglītību jo mū

su novadā tas nav

1

Ar kultūru un sportu esmu apmierināta. 1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 9

Turpināt jauniešu centra pilnveidi 1

Sporta pasākumi jauniešiem starp skolām 1

Sasniegt pagastus. 1

Nav viedokļa 1

Nav saskarsmes. 1

Būtu jāizbeidz kovidafēra, lai varētu brīvi strādāt ar jaunatni. 1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 5

Uzlabot veco infrastruktūru, lai nebūtu avāriju ūdens apgādē tik biez=ži 1

Rast iespēju sakārtot ceļus lauku teritorijās. Arī zemākās klases ceļiem vajadzētu vienkāršo melno segumu,

lai nav putekļu un bedru, kas lauž transportlīdzekļus. Kā nekā, ceļa nodoklis visiem tiek piemērots vienāds.

1

Pie Mūzikas skolas ir vajadzīgs - GĀJĒJU PĀRĒJA. 1

-Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu ne tikai pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas, bet arī individu

ālo sistēmu izbūvei vismaz ciemu teritorijā, kur noteiktas paaugstinātas vides aizsardzības prasības (gadīju

mos, kad nav iespējams pieslēgties centralizētajai kanalizācijai). -Apsvērt iespēju ziemā organizēt sniega tīr

īšanu līdz visām apdzīvotajām mājām.

1

Nav viedokļa 1

Laukos pieejamus interneta pakalpojumus pagastos un ziņošu speciālistu 1

Laikmetam atbilstoši panākt SIA "ALTA S" nekustamo īpašumu sakārtošanu, nojaukšanu, kā arī veikt degra

dēto īpašumu novākšanu visa novada teritorijā.

1

Iespēja nodot nolietotās auto riepas vairāk kā vienu komplektu. 1

Dzīvokļu jautājumu un nodrošinājums 1

Būvēt dzīvojamo fondu. 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vajadzētu mēģināt atrast vides piesārņotājus, piegružotājus, likt tiem bargus sodus, lai nav tā, ka vieni tīra,

otri piesārņo. Varbūt jāizvieto novērošanas kameras, vai zinošiem speciālistiem jāmeklē cits risinājums. Acī

m būtu stipri patīkamāk, ja Alūksnes novadā lielsaimnieki saviem tīrumiem appļautu malas, dažādus tīrumā

iekļautos objektus līdz sējumiem, kā tas ir novērots citās pašvaldībās. Te nezāles zeļ un plaukst un skata ne

kāda.

1

Rūpēties par Alūksnes ezera tīrību. 1

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 9

Nav viedokļa 1

Ezermalas labiekārtošana 1

Ezera malas ēku kanalizācijas sistēmu sakārtošana. 1

Apkārtējās vides sakārtošana pie Alūksnes ezera ar vairākām atpūtas vietām 1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 6

Varētu 1x gadā organizēt informatīvo dienu 1

Speciālistu piesaiste ar atbilstošu izglītību 1

Pagasta pārvaldēm atjaunot piekļuvi Iedzīvotāju reģistram, lai darbinieki redz savus pagasta iedzīvotājus - l

ai var sveikt jaundzimušos, Ziemassvētkos pirmsskolas vecuma bērnus, Jāņos - Līgas un Jāņus utml.

1

Nav viedokļa 1

Katru gadu notiek Jaundzimušo alūksniešu sveikšana. Kāpēc var pieteikt tikai Alūksnes pilsētā deklarētos

mazulīšus? Vai pagastos deklarētie bērni nav Alūksnes novada bērni?!!!! Vai mums, Alūksnes novadam, na

v vajadzīgi bērni?!!! Es uzskatu, ka tā ir diskriminācija pret pagastos dzimušajiem bērniem. Bērni ir Alūksnes

novada nākotne!!!! Varbūt, lai pagasta pārvaldes vadītāji iekļauj budžetā pagasta bērnu sveikšanu Alūksnes

pilsētas svētkos???, lai pagastos iedzīvotāji (jaunie vecāki) nejūtas atstumti!!!

1

Jādomā arī par lauku iedzīvotāju labklājības līmeni, ne tikai par savu maku un pilsētas attīstību. Dažam laba

m darbiniekam Alūksnes pašvaldībā stipri jāpiedomā par attieksmi, izturēšanos un kultūru pret zemāk stāvo

šajiem.

1

Iekšējo ceļu apsaimniekošana 1

Būt tuvāk pie tautas, apmeklēt arī nelielus, mazāk nozīmīgus pasākumus. 1

"Neaizrauties" ar visa centralizāciju, atstāt pagastiem tiem raksturīgās funkcijas. 1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Atbilde Skaits
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Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 4

Sakārtot dzīvokļu fondu 1

Pludmales labiekārtošana un pabeigt taku gar ezeru līdz Kolberģim 1

Pludmales BRŪZIS labiekārtošana 1

Nav redzējuma 1

Mūsu pagastā trūkst veikalu. Pilsētā vēlētos, lai tiktu uzbūvēts plānotais veselības veicināšanas centrs, piee

jams baseins. Un sava novada cilvēkiem lai tas būtu izmantojams par ļoti draudzīgām cenām.

1

Jaunalūksnes pagastā (Kolberģī) ir viss nepieciešamais. Tikai nav tualetes - pludmales vietā. 1

Ieteikums - labiekārtot Kolberģa/Brūža pludmali, ja iespējams, piedāvāt īpašniekam pārdot zemi ANP, lai vis

as pludmales teritorija būtu pašvaldības zeme. Kā arī sakārtot Aldaru ielu un ielas malā izveidot gājēju celiņ

u. Kolberģī no autobusu pieturas līdz pastam ierīkot gājēju celiņu, jo gājējiem bīstama pārvietošanās. Basei

na izbūve. Ledus halles izbūve.

1

Dzīvokļu fonda pārvalde saimnieciskā 1

Ceļš līdz Alūksnei 1

Baseins, taču vietā, kur var aiziet kājām... 1

Alūksnē - BMX trase; rehabilācijas centrs. Kolberģī - jāsakārto neizmantotās degradētās ēkas - SIA "ALTA

S" veikals un ēka "Zīles"

1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Ziema vairs nav aiz kalniem. Vai tiešām nekā nevar rast pretimnākošu attieksmi sniega tīrīšanā lauku iedzīv

otājiem māju piebraucamajos celiņos. Lai var izbraukt laukā uz galvenā ceļa - tikt uz darbu, uz veikalu, pie ā

rsta u.c. Situācija sniega apstākļos ir briesmīga, ja pašam nav traktortehnikas ar sniega lāpstu. Un nav pat k

am palūgt par naudu to izdarīt.

1

Nepieciešama jauna, mūsdienīga bibliotēka 1

Nav viedokļa 1

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 6

Jārada apstākļi (stipendijas, dzīvojamais fonds) lai novadam nepieciešamie speciālisti (ārsti, skolotāji u.c.) v

ēlētos savu dzīvi saistīt ar Alūksni.

1

Jāmazina pašvaldības uzņēmuma "Rūpe" birokrātija un administrācijas darbinieku augstprātība. 1

Dzīvojamais fonds. 1

Darba vietu trūkums 1

ceļu uzlabošana 1

Apzināt pagasta cilvēku dzīves apstākļus 1

0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Sieviete Vīrietis

Sieviete 2 50%

Vīrietis 2 50%

Jūsu vecums

0

1

2

3

Līdz 25 gadiem 26-40 41-55 56-70 Vairāk par 70 ...

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 0 0%

26-40 3 75%

41-55 1 25%

56-70 0 0%

Vairāk par 70 gadiem 0 0%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 1 2 3 4

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 2 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 25%

Neapmierina 3 75%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 4 100%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi

0

1

2

3

4

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti

AtbildesAtbildes SkaitsSkaits ProcentiProcenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apmierina 4 100%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 4 100%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Sporta infrastruktūra

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 25%

Neapmierina 3 75%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 75%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 25%

Neapmierina 3 75%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti

AtbildesAtbildes SkaitsSkaits ProcentiProcenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apmierina 2 50%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 75%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Mūžizglītība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 2 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Mājokļi, to apsaimniekošana

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 25%

Neapmierina 3 75%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 2 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Centralizētā siltumapgāde

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti

AtbildesAtbildes SkaitsSkaits ProcentiProcenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apmierina 1 25%

Neapmierina 3 75%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 4 100%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Uzņēmējdarbības vides attīstība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 25%

Neapmierina 2 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 25%

Darbs ar jauniešiem

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 50%

Neapmierina 2 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 4 100%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Tūrisma iespējas, to veicināšana

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 0

Apmierina 3 75%

Neapmierina 1 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 2

Visi zināmākie projekti diemžēl ir tikai pilsētā: Kultūras centra atjaunošana- tikai šai ēkai vairāk jābūt pieeja

mai novada iedzīvotāju aktivitātèm. Tūrisma objektu atjaunošana, kas veicina tūrisma attīstību. Pilssala ir sk

aita un ērta. Parka sakārtošana.

1

Ar kultūras centra rekonstrukciju, ar Pilssalas sakopšanu, ar Jaunās Pils restaurācijuar Pop-Up projektiem 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 2

Vajag aktivizēt jauno speciālistu atgriezšanos novadā. Uzņēmējiem attīstību kavē būtisks darbaspēka trūku

ms. Vajag aktualizēt un darīt zināmu sabiedrībai pieejamo brīvo dzīvojamo platību un iespējamās vakances,

lai cilvēki būtu ieinteresèti meklēt mājokļus arī pagastos.

1

Vairāk darba vietu jauniešiem bez pirmās pieredzes 1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 2

Jāturpina veiksmīgi iesāktais darbs. Nepieciešams tūristiem interesants padarīt viss novads. Ļoti labs projek

ts ir Bānīša zemes labumi, kas tūristiem parāda, ka šeit ir arī citas interesantas vietas. Tas veicina jaunu pro

duktu un pakalpojumu attīstību tūristiem ne tik zināmā teritorijā. Mazajām pašvaldībām tūristu aprite, liek arī

sarosīties un sakopt savas teritorijas, objektus. Vairāk jāinformē iedzīvotāji par tūrisma attīstības plāniem, jā

mudina ar tūrismu sasitīto nodarbošanās veidu attīstība.

1

Attīstīt tūrisma iespējas laukos, ne tikai galvenokārt pilsētā. 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 3

Bērnudārzu vietu trūkums pilsētā, jāsaglabā un jāattīsta bērnudārzi pagastos, par tiem jāinformē pilsētnieki.

Noteikti jāsaglabā mazās skolas. Svarīgi ir nodrošināt bērnudārzu pieejamību arī vasarā, jo vecākiem taču j

āstrādā. Tā Jaunannā pirmo gadu dārziņš atradāja arī jūnijā un jūlijā- apsveicami. Vajadzētu apzināt iespēja

s atvaļinājumu laikā piedāvāt vietas pilsētas vai citu pagastu bērnudārzos. Uzņēmējs nevar nodarbināt mam

mu, ja viņai 3 mēnešus nav bērnudārza - tā tiktu risināta arī darbaspēka trūkuma problēma.

1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 3

Sniegt vairāk informācijas cilvēkiem, kur un kādos gadījumos var vērsties pēc palīdzības 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 2

Piesaistīt vairāk zobārstus un tādu, kur var iegūt diennakts palīdzību 1

Jāturpina jaunu ģimenes ārstu un citu speciālistu piesaiste. 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 3

Jāveicina esošo pašdarbības kolektīvu darbība, jāattīsta interešu grupu darbošanās kultūras namos. Svarīgi

ir veicināt sabiedrisko aktivitāti pagastos ikdienā, jo tieši sabiedriski aktīvie kultūras un sporta cilvēki ir tie, k

as iesaistās sadarbībā ar pašvaldību, domā par savas teritorijas attīstību un sakopšanu, iesaistās talkās, pa

sākumos, projektos. Labs un ļoti plašs ir Alūksnes kultūras centra piedāvājums, bet tas pamatā ir maksas, k

o daudzi nevar atļauties. Tāpēc svarīgi ir arī mazie pasākumi un aktivitātes pagastos.

1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 3

Ļoti labi strādā Alūksnes jauniešu centrs. Ļoti svarīgi ir meklēt pagsatos jauniešu līderus, veicināt viņu aktivi

tāti nodrošinot atbalsta personālu. Mazie projekti jauniešiem ir laba iespēja izmēģināt savas spējas dažādās

jomās, var radīt paši sev interesējošu vidi. Aktīva darbošanās savā vidē, viņus iedrošina arī darboties pagas

tā pēc pamatskolas beigšanas. Ļoti lepojos ar Jaunannas jauniešu klubu " Tikšķis" un viņu paveikto, paldies

Elitai Jansonei, kas jau daudzus gadus uztur aktīvus mūsu jauniešus.

1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 3

Sakārtot reģionālos un pašvaldības ceļus!!! 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 2

Jāveicina atkritumu šķirošana. Jāattīsta bezmaksas šķiroto atkritumu savākšana no uzņēmumiem un citiem

lielākajiem atkritumu ražotājiem. Atkritumu savākšanā mums vajag plašāku informāciju un pakalpojumus - Z

AAO ir labs piemērs.

1

Izvietot vairāk atkrituma urnu! 1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 2

Pasekot - novērot, ko dara darba laikā pagasta pārvalžu vadītāji - vai ir darba vietā! 1

Ļoti jāuzlabo komunikācija ar iedzīvotājiem, tā jāpadara aktīvāka. Iedzīvotājiem arī pagastos ir jāzin pašvald

ības redzējums par attīstāmajiem objektiem un citām aktualitātēm, lai attīstība bītu mērķtiecīga. Savādāk N

VO dara savu un pašvaldība savu, bet katrs citam mērķim. Biežāka savstarpēja komunikācija veicinātu sapr

atnes uzlabošanos, uzticības vairošanos. Bieži vien mēs kā iedzīvotāji redzam tikai pieņemtos lēmumus, un

tad atliek pa kaktiem runāt un izpaust savu neapmierinātību ar mūsu nodokļu un budžeta izšķērdēšanu. Pag

asta pārvaldēm aktīvāk jāinformē iedzīvotāji, arī personiski uzrunājot, par dažādiem pieejamajiem finansēju

miem un apmācībām, kas varētu veicināt jaunu mājražotāju vai pakalpojumu veidošanos, jāiedrošina cilvēk

i, lai lauki neizmirtu bet izmantotu iespējas.

1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 2

Jāatbalsta rūpniecības attīstība. Jāpārskata dzīvojamā fonda pieejamība, varbūt jāizvedo informācijas platfo

rma, kur parādītos brīvās dzīvošanai un saimnieciskajai darbībai pieejmās telpas. Aktivizēt gadiem tukšo tel

pu attīstību. Gaidām sporta centru, bet nedrīkst aizmirst par sporta infrastruktūru pagastos, kaut minimālu.

1

Ceļu uzlabošana un apgaismojuma ierīkošana uz ielām, kur tā nav! Pretputekļu apstrāde uz grants ceļiem g

ar dzīvojamām mājām.

1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 3

Darba vietu trūkums. 1

0

Atbilde Skaits
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Sieviete Vīrietis

Sieviete 9 64,29%

Vīrietis 5 35,71%

Jūsu vecums
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 1 7,14%

26-40 3 21,43%

41-55 3 21,43%

56-70 6 42,86%

Vairāk par 70 gadiem 1 7,14%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 15105

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Autotransportam paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apmierina 11 78,57%

Neapmierina 2 14,29%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 7,14%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Sociālie pakalpojumi un palīdzība
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apmierina 1 7,14%

Neapmierina 1 7,14%

Nav aktuāli/neizmantoju 12 85,71%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apmierina 4 28,57%

Neapmierina 2 14,29%

Nav aktuāli/neizmantoju 8 57,14%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 12 85,71%

Neapmierina 2 14,29%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Tūrisma iespējas, to veicināšana
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Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 0

Apmierina 8 57,14%

Neapmierina 1 7,14%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 35,71%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 6

Tilts 1

Pilssalas sakārtošana 1

Lepojos ar sakopto, skaisto Alūksni. Lepojos, ka Jaunlaicenes pagastā ir kvalitatīvs, sakopts muzejs, bibliot

ēka un ārstu prakse. Iespēju robežās kārtībā tiek uzturēta arī Jaunlaicenes parka teritorija.

1

Dabas mājas 1

Bānīša stacija, Gājēju tiltiņš, Dēliņkalna skatu tornis, Plssalas sakārtošana 1

Ar uzlabojumiem Pilssalā 1

Alūksnes sala 1

Alūksnes Kultūras centrs Stacijas bagāžas šķūnis 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Piesaistīt novadam kvalificētus vadītājus un darbiniekus. Kopumā redzams ka novads domā par lahu uzņē

mejdarbības vidi.

1

Paplašināt iespēju iedzīvotājiem saņemt pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai 1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 11

Manuprāt uzņēmējdarbības attīstībai tiek pievērsta pietiekoša uzmanība pieejamā finansējuma ietvaros. Ap

bēdina valdības nodokļu politika, kas apspiež individuālā darba veicējus, tos kuri nespēj veikt plašu uzņēmē

jdarbību, viņu pakalpojumi ievērojami sadārdzinās, līdz tie vairs netiek pieprasīti.

1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 11

Nav komentāru, viss notiek labi. 1

Domāju, ka Jaunlaicenes parka attīstības plānā tika iestrādāti maksimālais iedzīvotāju priekšlikumu skaits.

Atkārtoties neredzu jēgu. Ja Jaunlaicenes pagastā izdosies realizēt muižas parka sakārtošanas darbus, mū

s noteikti apmeklēs arvien vairāk tūristu.

1

Attīstīt Tīklu saliņu Alūksnes ezerā 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 11

Optimizēt skolu tīklu 1

Nav priekšlikumu attīstībai 1

Jaunlaicenes novadā vairs nav nevienas izglītības iestādes. Es savus bērnus vedu uz Api, jo tur šķiet labāk

s pii un skola.

1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 11

Nav priekšlikumu attīstībai 1

Nav bijusi nepieciešamība. 1

Izveidot grupu dzīvokļu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 12

Nav priekšlikumu attīstībai 1

Izveidot veselības dienas, kad iedzīvotāji var bez maksas veikt elementāras veselības pārbaudes 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 11

Nomainīt sporta darba organizatoru 1

Nepieciešama novada stratēģija tautas namu darbībai pagastos. Domāju, ka daudzi tautas nama vadītāja pi

enākumus izpildošie darbinieki ( tajos pagastos, kur amati ir apvienoti) īsti neizprot, cik liels darba apjoms vi

ņiem būtu jārealizē attiecīgajā nozarē. No sabiedrības prasības ir ļoti augstas un stratēģijā būtu jānosaka ro

bežas, cik jāizdara un ko tad drīkst nedarīt. Pilnas slodzes tautas namu vadītāji ir uzņēmušies sava pagasta

pensionāru organizēšanu un vadīšanu. Tas, protams, ir apsveicami, bet citu pagastu pensionāri arī tāpat gri

b, tomēr nepilnu slodzi izpildošie to nevar paspēt. Sabiedrībā rodas rīvēšanās, nesaprašana, apvainošanās

u.t.t.

1

Bibliotēka Alūksnē, kvalitatīvi kultūras pasākumi pagastos 1

0
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Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 11

Nepieciešama novada stratēģija un labs, ieinteresēts koordinators, lai aptvertu visus novada pagastus. Visp

irms visā novadā vajadzētu apzināt jauniešu skaitu, viņu intereses un vajadzības. Būtu jāsaprot, kā atrast/ a

udzināt līderus un mudināt jauniešus veidot interešu grupas, savstarpēju sadarbību gan novada, gan varbū

t, republikas līmenī.

1

Darbs ar nestudējošiem jauniešiem pagastos 1

Atbalstīt jauniešu dienas izveidi ar finansējuma piešķiršanu 1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 12

Nav priekšlikumu attīstībai 1

Apvienot kapitālsabiedrības vienā uzņēmumā 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Pilsdambīša peldvietas izveide un uzturēšana. Iespējams ar videonovērošanu, jo tur jaunieši diezgan piemē

slonun neprot aiz sevis savākt pašu atnestos atkritumus.

1

Pašvaldības autoparku nomainīt uz elektroauto 1

Parks 1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 9

Nav priekšlikumu attīstībai 1

Apkārtējās vides sakārtošanā un pieejamība pagastos 1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 10

Viss ok 1

Nodrošināt domes sēžu tiešraides 1

Nav priekšlikumu uzlabošanai 1

Komunikācija ar sabiedrību. 1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Varētu uzlabot peldvietu 1

Tualete 1

Rotaļu laukums, kurā bērniem pavadīt laiku. Ņemot vērā ka jau ir iežogota vecās skolas teritorija, kurā būtu

plašas iespējas izvērsities bērniem. Var izveidot gan velo trasīti, lai bērniem nav jābrauc pa ceļu, kur brauc

arī automašīnas neatbilstošā ātrumā. Var izveidot laukumiņu arī mazākiem bērniem, kuru Jaunlaicenē šobrī

ir diezgan daudz. Vienīgais rotaļu laukums ir kritiskā stāvoklī. Šeit ir basketbola laukums, un volejbola lauku

ms, kas ļauj veikt sportiskas aktivitātes lielajiem, bet mazākajiem nav nekā normāla, vien puspuvušas šūpol

es un koka konstrukcija, kuru paši jau remontējām, lai bērni nekrīt cauri. Es arī vīru uz savu iniciatīvu esam

uzstādījuši šūpolses mzākajiem. Domājam rakstīt projektu par smilšu kastes iegādi. It kā Jaunlaicenē ir vair

āki ražojoši uzņ. Tais skaitā cewood, kas novadam ienes labu nodokļu naudu, bet rotaļu laukumiņš nav izvei

dots. Ja būtu laukumiņš arī citiem iedzīvotājiem Jaunlaicene būtu pievilcīgāka, lai nāktu darba cilvēki šeit dz

īvot.

1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 6

Piesaistot līdzekļus, jārealizē Jaunlaicenes muižas parka attīstības pirmo piecu gadu plāns. 1

Peldvieta 1

Pasts 1

Jāizveido telpas, kas piemērotas ražošanas attīstībai, piemēram, pārtikas ražošanai Jānoasfaltē ceļš Alūks

ne-Ziemeri

1

Jāatjauno tautas nama darbība 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 7

Tualešu novietne pagastā 1

Rotaļu laukuma neesamība. Kā arī būtu kabi, ja izveidoti gājēju ceļu līdz Cewood, turp uz darbu dodas dau

dzi Jaunlaicenieši, nav pat apgaismojuma tajā posmā.

1

Komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem! 1

Jāpabeidz ģimnāzijas remonts Jāattīsta Tīklu saliņa 1

Gājējiem un braucējiem paredzētā infrastruktūra 1

Darbs lai ir 1

Ceļi 1

0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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2

Sieviete Vīrietis

Sieviete 8 72,73%

Vīrietis 3 27,27%

Jūsu vecums
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 0 0%

26-40 1 9,09%

41-55 6 54,55%

56-70 4 36,36%

Vairāk par 70 gadiem 0 0%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 15105

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 18,18%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 9 81,82%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 4 36,36%

Neapmierina 3 27,27%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 36,36%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Apmierina 7 63,64%

Neapmierina 2 18,18%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 18,18%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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Neapmierina 2 18,18%

Nav aktuāli/neizmantoju 7 63,64%

Sporta infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

6

7

5

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 9,09%

Neapmierina 3 27,27%

Nav aktuāli/neizmantoju 7 63,64%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība
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Apmierina 1 9,09%

Neapmierina 3 27,27%
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

0

1

2

3

4

5

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 5 45,45%

Neapmierina 4 36,36%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 18,18%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 9,09%

Nav aktuāli/neizmantoju 10 90,91%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 9,09%

Neapmierina 3 27,27%

Nav aktuāli/neizmantoju 7 63,64%

Mājokļi, to apsaimniekošana
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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Apmierina 2 18,18%
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Centralizētā siltumapgāde
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Apmierina 2 18,18%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 9 81,82%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 9 81,82%

Neapmierina 1 9,09%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 9,09%

Uzņēmējdarbības vides attīstība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 18,18%

Neapmierina 5 45,45%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 36,36%

Darbs ar jauniešiem

0

2

4

6

8

10

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 18,18%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 9 81,82%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti



27.09.21 15:28 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/surveys/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/analyze?chart=0.field_25:column;0.kur_novada_teritorij_dz_vojie… 13/19

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0
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Tūrisma iespējas, to veicināšana
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 0

Apmierina 4 36,36%

Neapmierina 3 27,27%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 36,36%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 2

Ražas svētki Ates muzejā (katru gadu kaut kas interesants, sakopta vide) 1

Pļaujas svetki Bāniša svētki Kultūras centrs Alūksnē Pilssala Sakārtots daudz ielu un ceļu 1

Kalncempjos nekas īpašs nav un kas ir izveidots tas arī nav pieejams. 1

Bānīša stacija. 1

Ates muzeja 30 gadiem 1

Ar pilssalas izaugsmi! 1

Alūksnes pilsētas attīstību 1

Alūksnes Kultūras centrs Pilssalas sakoptība Muižas parks 1

30 gadu jubilejas svinības Ates muzejam 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Ceļi, ļoti slikti. Kamēr nebūs labu ceļu, tikmēr laukos ar tūrismu nekas nesanāks. 1

Būs normāls ceļš, būs tūrisms, būs attīstība. 1

Attīstīt ražojošus uzņēmumus, lai ir darba vietas 1

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 8

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 7

Reklamēt un attīstīt laukos esošās saimniecības, kuras varētu sniegt pakalpojumus 1

Ir jāiegulda vairāk resursu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja izaugsmē un atpazīstamības veid

ošanā, jāveido sadarbība ar dzirnavu īpašnieku

1

Ceļi!!!! 1

Ceļi uz lauku saimniecībām. 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 7

Zem katras kritikas. 1

Saglabāt mazās lauku skolas 1

Nevaru spriest nav aktuāli. 1

Nenolikvidēt palikušās skolas 1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 7

Nav informācijas. 1

Laukos diezgan slikta informācija par sociālajiem pakalpojumiem. 1

Domāt par to, lai sociālo palīdzību saņemtu visi, kam tā nepieciešama 1

Domāt par to, kā palīdzēt daudzbērnu ģimenēm 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 6

Saglabāt feldšerpunktu pagastā 1

Pieejamāki ģimenes ārsti, speciālistu pieejamība, zobārsti bērniem 1

Pagastā vispār vairs nav pieejama ģimenes ārsta prakse. 1

Nodrošināt regulāru ģimenes ārsta pieņemšanu pagastā, saglabāt feldšerpunktu 1

Apmierina, lai gan šobrīd vecākiem cilvēkiem ir problēma tikt uz Zeltiņiem pie ģim. ārsta. 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vienīgie Pļaujas svētki un tajos viens un tas pats. Muzejs bez attīstības ar vienu un to pašu piedāvājumu. 1

Sporta inventāra noma pie Mežinieku trases 1

Kalncempjos nav ne sporta, ne kultūras pasākumu. Un noteikti nebūs, jo nav iedzīvotāju. 1

Ir jāiegulda vairāk resursu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja izaugsmē un atpazīstamības veid

ošanā, jāveido sadarbība ar dzirnavu īpašnieku

1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 7

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 10

Kalncempjos neesmu dzirdējusi par to. 1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 5  Izlaistās: 6

Noasfaltēt ceļu no pilsētas uz Kalncempju pagastu 1

Lauku ceļi ir regulāri jāgreiderē, īpaši pārbūvetie - lai neapaug malas 1

Kāda infrastruktūra pie pašreizējiem ceļiem? 1

Dzīvokļu un māju būvniecība, lai jaunajiem cilvēkiem, kur dzīvot 1

Ceļu seguma regulāra kopšana. 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 10

Līvānu māju kanalizācijas tīklu sakārtošanu. 1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 8

Vairāk kontaktēties ar iedzīvotājiem. Un informēt par darbu ko veic pagastā. No malas liekas ka iedzīvotāji u

n pagasta darbinieki, katrs dzīvo citu dzīvi.

1

Organizēt iedzīvotāju sanāksmes 2 x gadā pagastā ar domes vadības piedalīšanos 1

Jaunievēlētie deputāti, cerams, radīs pārmaiņas 1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 1

Te nav redzamas perspektīvas. Nav iedzīvotāju un pēc 6 gadiem diez vai vispār te būs pagasts. Šaubos vai

jau tagad ir rentabli te pagastu uzturēt. Pa tādu ceļu nevienam nav vēlēšanās braukt.

1

Lauku cilvēki nevienam neinteresē 1

Ko var atjaunot, ja līdz pēdējam viss tika samazināts iepriekšējos gados pagastā; pilsētā - lai domā deputāti

un speciālisti

1

Jāuzliek asfalts Alūksne-Kalncempji. 1

Jāsaglabā izveidotais 1

Jāpabeidz iesāktā ceļa projekta otrā kārta Veicināt, lai būtu darba vietas Interneta pārklājuma uzlabošana a

pdzīvotās vietās

1

Jāattīsta ražošana - jaunas darba vietas 1

Iedzīvotāju kopējos pasākumus, tematiski informatīvās pēcpusdienas. 1

Ārsta pakalpojumi vismaz 1x nedēļā 1

Ārsta pakalpojumi 1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 5

To lai domā vadītāji, par to algu saņem 1

Dzīvokļu jautājums 1

Dzīvojamais fonds un ceļi. 1

Asfaltēt ceļu Alūksne-Kalncempji Saglabāt autoveikalu pakalpojumus pagastā Atjaunot pasta darbību Atjaun

ot interešu -kultūras pasākumu pieejamību (nolikvidēja pirms 2 g.)

1

Ārsta pakalpojumi vismaz 1x nedēļā 1

Ārsta pakalpojumi 1

0

Atbilde Skaits
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Sieviete 24 70,59%
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 2 5,88%

26-40 6 17,65%

41-55 14 41,18%

56-70 11 32,35%

Vairāk par 70 gadiem 1 2,94%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 2010 4030

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Apmierina 19 55,88%

Neapmierina 13 38,24%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 5,88%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Apmierina 12 35,29%

Neapmierina 11 32,35%

Nav aktuāli/neizmantoju 11 32,35%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Apmierina 22 64,71%

Neapmierina 4 11,76%

Nav aktuāli/neizmantoju 8 23,53%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 9 26,47%

Neapmierina 9 26,47%

Nav aktuāli/neizmantoju 16 47,06%

Sporta infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 10 29,41%

Neapmierina 10 29,41%

Nav aktuāli/neizmantoju 14 41,18%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Apmierina 12 35,29%

Neapmierina 4 11,76%

Nav aktuāli/neizmantoju 18 52,94%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Neapmierina 5 14,71%

Apmierina 14 41,18%

Nav aktuāli/neizmantoju 15 44,12%

Mūžizglītība
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Apmierina 8 23,53%
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Mājokļi, to apsaimniekošana
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Apmierina 1 2,94%

Neapmierina 4 11,76%

Nav aktuāli/neizmantoju 29 85,29%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Darbs ar jauniešiem

0

20

15

10

5

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 9 26,47%

Neapmierina 8 23,53%

Nav aktuāli/neizmantoju 17 50%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti



27.09.21 15:29 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/surveys/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/analyze?chart=0.field_25:column;0.kur_novada_teritorij_dz_vojie… 13/26

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Apmierina 9 26,47%

Neapmierina 12 35,29%

Nav aktuāli/neizmantoju 13 38,24%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Vēl nav īstenots, bet milzīgs prieks, ka beidzot top asfaltētais ceļš Liepna - Alūksne. 1

Tūrisma, kultūras un atpūtas pasākumu attīstība 1

Sporta halle 1

Panākumi tūrisma jomā, panākumi uzņēmējdarbības vidē, - kafejnīcu jomā 1

Nav, ar ko lepoties 1

Liepna-Alūksne ceļa sakārtošana 1

Liepnā - sporta svētki, nakts volejbols, gaisa baloni 1

Liepnā - sporta svētki, gaisa baloni, nakts volejbols 1

Kultūras centrs pilsētā. Pagastā nekā īpaša, kas būtu vērsts yz attīstību, nevis pāssaglabāšanos. 1

Kultūras centrs 1

Kultūras centra tapšana 1

Jaunā ceļa taisīšana Alūksne-Liepna 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 21  Izlaistās: 13

Franciskopoles ceļa izbūve Estrādes "Saidupe" labiekārtošana Tempļakalna gājēju tilts 1

Asfaltēto ceļu uz Liepnu 1

Ar tūrismu 1

Ar noasfaltēto ceļu uz Liepnu 1

Ar Alūksnes tūrisma attīstību 1

Alūksnes vides sakārtošana 1

Alūksne tiek renovētas Pilssalas pilsdrupas, Pilssalā uzcelts multifunkcionālais centrs, atjaunots sporta lauk

ums

1

Aktīvās atpūtas vietas "Saidupe" labiekārtošana Liepnas pagastā Gājēju celiņa seguma atjaunošana uz Lie

pnas pamatskolu Kavacu ceļa izbūve

1

- 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Uzņēmējdarbībai veselīgas infrastruktūras radīšana - ceļi P-41 un P-42, gramtu atbalsts utml, skolas un paš

valdības iestāžu saglabāšana un attīstīšana, tādējādi saglabājot darbavietas un veicinot iedzīvotāju piesaist

i Liepnas pagastam.

1

Sporta laukums atjaunots 1

Ražošana. 1

Piebraucamo ceļu sakārtošana iespēju robežās uzņēmēju darbības vietām 1

Nodrošināt ar darba vietām 1

nepieciešams dzīvojamais fonds 1

Nelikvidēt iestādes, bet nodrošināt ar jaunām darba vietām 1

Ja ceļa noasfaltēta nav, tad nekā te nevar attīstīt ne uzņēmējdarbību, ne tūrismu, bet ceļu tik uz mežu. Meln

ais asfalta segums ir tikai uz Liepnas krustcelēm

1

Atbalstīt iesācējus šajā jomā 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 22

Atbalstīt arī lauku uzņēmējus, nepieciešamība vairāk informēt 1

Apmācības ar zāģi, zāles pļāvēju 1

Piedāvāju Pašvaldībai padomāt par iepēju pašiem uzsākt uzņēmējdarbību, jo pieļauju, ka pašvaldības uzņē

mumi varētu būt dzīvotspējīgāki.

1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 24

Vairāk orientēšanās pasākumus 1

Uzskatu, ka tūrismam ir jābūt blakus produktam, nevisi prioritātei. Būtu lieliski, ja mēs te dzīvotu lieliski un ta

d, citi brauktu skatīties šo "Laimīgo zemi".

1

Sakoptāka pilsēta 1

Nav ne jausmas 1

Lai tūrisms attīstās ne tikai Alūksnē, bet arī pagastos 1

Katrā pagastā izveidot tūrisma apskates objektus 1

Izveidot jaunus vides objektus tūristiem, kas apceļo Latviju apkārt pa valsts robežau, jo šie tūristi visi izbrau

c caur Liepnu. Piemēram 1836km pieturas punkts, ko visi motobraucēji vēlas redzēt un atzīmēties....

1

Izveidot dabas takas 1

Infrastruktūras attīstība un sakārtotība 1

Atbalstīt tūrisma iespējas pagastos - Liepnā muižas brūzis - iespēja iekārtot iekštelpās kādu apskates objekt

u

1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 19

Vismaz vidējo tepat Liepnā vismaz. 1

Varētu par to aptaujāt arī skolēnus. Ir jābūt vecāku sapulcēm biežāk, informētībai par sekmēm skolā 1

Vairāk jācenšas palīdzēt lauku skolām 1

Šis jautājums nebūs aktuāls, ja demogrāfiskā situācija attīstīsies tādā virzienā kā pašlaik 1

Saglabāt vēl izdzīvojušās skolas 1

Saglabāt Liepnas skolu kā vispārējās izglītības iestādi, jo ceļu infrastruktūrai attīstoties Liepnas pagastā , kā

vietējas nozīmes novada attīstības centrā, ir paredzama pozitīva iedzīvotāju un izglītojamo skaita pieaugum

a tendence. Izvērtējama Liepnas skolas vadības ieinteresētība skolas pastāvēšanā un attīstībā.

1

Saglabāt esošās skolas. Neslēgt! 1

Nodrošināt lauku skolas ar finansējumu 1

Nelikvidēt skolas pagastos 1

Nelikvidējiet skolas! 1

Lai nelikvidē mazās skolas 1

Lai nelikvidē lauku skolas 1

Jācenās, lai jaunā paudze izaugtu ar morāli ētiskām vērtībām. Jo ja cilvēs ir izaudzis morāli degradēts, tad

(gan izglītots, gan neizglītots) viņš nesīs tikai postu un ciešanas. Jārod iespējas motivēt jauniešus pievērstie

s zinātnei. Jo ar zinātnes palīdzību var uzlabot esošo un radīt vēl neesošo.

1

Izglītojoši pasākumi, programmas 1

Izglītība bērniem un jauniešiem būs tikai tad atbilstoša pedagogu algām, ja pedagogi strādās kā visi cilvēki

katru dienu vismaz 8 stundas no 8-17.00.

1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vientuļo senioru apzināšana un monitorings 1

Veco cilvēku atbalstīšana,lai,piemēram,ziemā nebūtu pašiem jācīnās ar aizputeņotiem ceļiem 1

Vairāk palīdzēt ģimenēm ar bērniem 1
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 23

Sociālo palīdzību cilvēkiem, kuri nav maznodrošināti 1

Sociālie darbinieki lai atskaitās iedzīvotāju sanāksmēs par paveikto, jo algas ir paceltas viņiem 1

Pārdomāt, kam sniegt šos pakalpojumus, jo arī bērniem ir jārūpējas par saviem vecākiem 1

Palīdzēt tiem, kam tas tiešām nepieciešams, nevis sliņķiem 1

Noteikt par izvērtējamu bezdarbnieku un GMI pabalstu saņēmēju atbilstību kritērijiem. Neatbalstīt tos, kas n

egrib strādāt (profesionālos simtlatniekus), ja NVA ir reģistrētas vakances vismaz minimālās algas saņemša

nai 20km rādiusā ap personas dzīvesvietu. Atbalstīt daudzbērnu ģimenes un ģimenes ar bērniem līdz vidus

skolas vecumam, ja tās ir izvēlējušās dzīvesvietu lauku apvidū vismaz 10km no novada centrālās pilsētas a

dministratīvās robežas.

1

Nepieciešama lielāka izpratne par to, kas notiek sabiedrībā un tās sociālajos slāņos 1

Jāpiestrādā lai šos pakalpojumus un palīdzību izmantot tiešām tiecilvēki, kuriem dzīvē nav paveicies. Nevis

tādi, kam soc. atbalsts ir dzīves mērķis. Jācenšas izsaust ļaunprātīgu šo pabalstu izmantošanu.

1

Daļēji apmierina.Jo neinformē ar visām priekšrocībām.Ko var izmantot daudzbērnu vai trūcīgā ģimene. 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Varētu būt vairāk informācijas par ķirurgu un zobārstu tuvākām darba vietām 1

Vajag Liepnā aptieku 1

Vajag aptieku 1

Trūkst informācijas senioru vecuma cilvēkiem par slimību profilaksi un ārstniecības iespējām mūsdienās 1

Saikne starp pacientu un speciālistu 1

Saglabāt un visādi atbalstīt vismaz tā līmeņa veselības aprūpi, kāda tā ir šobrīd, jo valstiskā līmeņa veselība

s aprūpe ir praktiski nesasniedzama

1

Pārāk garas rindas pie speciālistiem, jāgaida pat 3 mēneši un vairāk, augstas pakalpojumu maksas 1

Nodrošināt NMPD pakalpojumu sasniedzamību MK noteikumos noteiktajā laikā arī Liepnas pagastā. Piemē

ram Liepnas pagasta austrumu daļas iedzīvotājiem uz šo pakalpojumu ir jāgaida 40 + minūtes, bet salīdzino

t ar pilsētas iedzīvotājiem, nodokļu atlaižu nav un jau tā visa dzīve ir dārgāka.

1
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 19

Nav priekšlikuma, jo nezinu iemeslu,- bet rindas pie speciālistu izmeklējumiem ir nenormālas. 1

Nav aptiekas 1

Liepnā aptieku 1

Lai pie ārstiem nav jāgaida garas rindas 1

Lai katrā pagastā būtu medicīnas darbinieki un aptiekas 1

Aptieku pie poliklīnikas. 1

Aptiekas trūkums lauku teritorijās 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vajadzētu jauniešiem sporta centru 1

Vairāk vieskoncertus Liepnā 1

Vairāk rīkot sacensības Liepnā hallē. 1

Sporta dzīves atbildīgo personu atalgošana atbilstoši ppaveiktajam darbam. Attīstīt sporta turnīru un tml pas

ākumu veikšanu pagastā.

1

Rīkot vairāk pagastos koncertus, teātrus 1

Pietrūkst kopā būšanas (aktīvās atpūtas diena) 1

Nometnes, Saieti, Salidojumi, Sacensības 1

Liepnas hallē rīkot plašāka mēroga sacensības 1

Liepnā ir multifunkcionāla sporta halle, bet tai nav pielietojuma jauniešiem, nav administratora, trenera 1

Kultūras pasākumu organizēšana-šobrīd tas ir kristiskā līmenī 1

Kinofilmas 1

Katrā lielākā pagastā ir jābūt ar izglītību sporta joma cilvēkam, kas iesaista aktivitātēs 1

Kādreiz pagastos bija sporta svētki, tagad? 1
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Iesniegtās atbildes: 16  Izlaistās: 18

Iespēju robežās atbalstīt tos iedzīvotājus, kas darbojas kultūras un sporta jomās 1

Atjaunot vecgada balli 1

ĀRA BEZMAKSAS TUALETE ALŪKSNES PILSĒTĀ. Kā var gaidīt un uzņemt tūristus un pašu lauku ļaudis,

ja nav pirmās nepieciešamības pakalpojuma. Kā Balvu un Viļakas pilsēta var to nodrošināt? Prieks uz turien

i braukt!

1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 26

Vairāk darba piedāvājumu 1

Uzklausīt vēlmes un palīdzēt tās īstenot. 1

Trūkst reklāmas, motivētu cilvēku, kas jaunatni aizraus 1

Nometnes, Salidojumi, Sacensības, interešu klubi un apvienības 1

Nav aktuāli 1

Jauniešu forumi 1

Iesaistīt jaunatni pagasta sakopšanas darbos 1

Arī jaunatnei ir svarīgi, lai katrā pagastā ir iespējas darboties kādā sporta piedāvājumā 1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vairāk SIA "Alūksnes nami" lai uzklausa cilvēku sūdzības 1

Uzlabojiet ceļus 1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 22

Rast iespēju iekārtot sabiedrisko dušu un veļas mazgātavu tiem, kuriem tās ir akūti nepieciešamas 1

Nepieciešama straujāka attīstība, lai veidotos vide, kad cilvēki, it īpaši inteliģence, vēlētos šeit dzīvot un strā

dāt

1

Mājas jumtu labošana 1

Jāapseko pamestie un neapdzīvotie dzīvokļi (bojā vizuālo tēlu) 1

Ieplānot naudu neparedzētiem gadījumiem, lai nav kā Torņa ielā pēc gāzes eksplozijas 1

Gājēju-velosipēdistu celiņš Liepnā (ir projekts) Centra ielas seguma atjaunošana Liepnā Ceļš Viļaka-Zaicev

a - slikts

1

Censties saglabāt un izmantot esošo infrastruktūru. Piemēram-Liepnas internātskola der gan nometnēm, sa

ietiem, salidojumiem un sacensībām.

1

CEĻI!!! P41 un P42! 1

Ceļi 1

ĀRA BEZMAKSAS TUALETE ALŪKSNES PILSĒTĀ. Kā var gaidīt un uzņemt tūristus un pašu lauku ļaudis,

ja nav pirmās nepieciešamības pakalpojuma. Kā Balvu un Viļakas pilsēta var to nodrošināt? Prieks uz turien

i braukt!

1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vairāk mācīt un aicināt jaunatni nepiesārņot, bet sakopt 1

Saglabāt vismaz esošājā līmenī. 1

Nepārspīlēt vides aizsardzības jautājumu, kas ir runa par ļoti vecu un bīstamu koku nozāģēšanu sabiedriski

nozīmīgās vietās

1

Mājas aku, dīķīšu tīrīšana 1

Liepnas upes teritorijas un vēsturisko objektu apkopšana, sakārtošana un attīrīšana no atkritumiem. Ir piegr

užots.

1

Lai būtu mazāk jāmaksā par ūdeni 1

Jauna un kvalatatīvāka tehnika.Un protams degvielas vairāk.Lai var strādāt nevis viljt galus. 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 22

Jāseko vairāk iedzīvotāju atkritumu izvešanai 1

Ir nesakoptība pagastos, kur ir upes, un tās aizaug ar sanestiem kokiem un atkritumiem 1

Ir jāattīra vietējā upe 1

CSA konteineri katrā mājsaimniecībā 1

Atbrīvot privātīpašniekus no visie šo resursu aizstāvjiem, jo privātīpašums, tomēr ir privātīpašums. Lai valst

s vai pašvaldība veido rezervātus un lai tur visi šie dabas "draugi" dzīvo.

1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 22

Vairāk uzklausīt cilvēku problēmas 1

Pašvaldības un sabiedrības mijiedarbība. 1

Pārstaigāt pagastu teritoriju kājām nevis braucot, bet izmērot iedzīvotāju staigātus ceļus, lai saprastu, kur ir

uzlabojumi un nauda vajadzīga ieguldīt

1

Novada pašvaldībai jāatbalsta pagastu darbs 1

notiek viss, lai pilsētā uzlabojumi un darba iespējas, bet lauki paliek ar bezdarbniekiem, jo nav iespēju strād

āt

1

Nedalīt ietekmes sfēras, nekašķēties, bet strādāt kopā, pieņemt pārdomātus, saprātīgus lēmumus 1

Lielāka izpratne 1

Izveidot plašāku saikni ar vietējo iedzīvotāju dažādajām grupām. 1

Grūti ieteikt kaut ko, ja tā ir tā nomiminimalizēta, ka es neesmu lietas kursa par tās funkcijām. Šobrīd ierinda

s cilvēkam nav skaidrs vairs nekas

1

Daudz darba... 1

Darbaspēcīgāķi cilvēķi. 1

Atalgojums atbilstoši veicamajiem darbiem, kvalifikācijai 1

0

Atbilde Skaits
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Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Salabot ceļus līdz ambulancei, kapsētām un veikalu stāvlaukumus 1

Salabot ceļus līdz ambulancei, kapsētām un stāvlaukumus pie veikaliem 1

Salabot asfaltu, gājēju celiņš, nojaukt vecās ēkas Liepnā 1

Saglabāt pagasta sakoptību 1

Saglabāt pagasta sakopšanu 1

Saglabāt obligāti lauku skolas 1

Sabiedriskā duša un veļas mazgātava 1

Rast risinājumu par bijušo Liepnas internātpamatskolu 1

Pilsētā- ziemas sporta bāzes "Mežinieki" sakārtošana un atbildīga apsaimniekošana. Liepnas pagastā - jād

ara viss, lai saglabātu esošo, jo pēc ceļu sakārtošanas, vajag dažus gadus teritorijas attīstības lejupslīdes iz

beigšanai un tendences uzlabošanai.

1

Pati pagasta ēka. 1

Noasfaltēt ceļu uz Balviem, jo tur daudzi strādā, kas dzīvo Liepnā un saim. darbības veicējie brauc uz Balvi

em pēc izejmateriāliem, bet uz Gulbeni jo tur ir reģionālā Valsts meža dienesta nodaļa, Lauku atbalsta diene

sts, Valsts zemes dienest utt.

1

Nav aptiekas un ceļš uz Muižu jātaisa, lai prieks braukt pie ārsta un ciemos uz šo seno vietu 1

Likvidēt vecās, tumšās ēkas Liepnā autoostu kārtīgu, kur pasažieriem patverties no lietus un sniega 1

Liepnas pagastā vajadzētu ierīkot tirgus placīti 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 29  Izlaistās: 5

Liepnas pagastā saglabāt paveikto, nevis izpostīt 1

Jāuzlabo ceļi 1

Ja ceļa uzlabojumi būs, tad varētu attīstīt kokapstrādi un kokmateriālu piedāvājumu. Kūdras ieguves cehu ja

u vairs neatgūt, jo tas ir pārdots privātpersonai

1

Ir Liepnas pag. Sprinduļkalnā Represēto piemiņas vieta, ir nacionālajiem partizāņiem piemiņas vieta un luter

āņu draudzes kapi, bet ceļš uz turieni netiek uzlabots! Ir arī ar uzņēmējdarbību saistīts objekts pa ceļam uz

Sprinduļkalnu. Tas neveicina mirušo un tur guldīto atceres vietu apmeklēšanu. Arī velobraucēju celiņš varēj

a būt uz Sprinduļkalnu, ko izmantotu jaunieši, bērni.

1

Iespējams, nekas, jo nebūs īpašas vajadzības - nebūs iedzīvotāju. Būtu jauki, ja darbotos kāds uzņēmums,

ražotne - jaunas darba vietas

1

Gāzes piegāde 1

Gājēju-velosipēdistu celiņš un centra ielas seguma atjaunošana Liepnā 1

Gājēju ceļš, asfalts Liepnas centrā Zaiceva-Kuprava ceļš jāatjauno 1

Gājēju celiņš, salabot asfaltu, nojaukt vecās ēkas Liepnā 1

Ceļš caur ciema centru ir slikts, ceļu kaisīšana ziemā 1

Ceļš asfaltēts,skolas saglabāšana,cilvēku noturēšana pagastā,darba vietu nodrošināšana 1

Ceļi 1

Bijušās internātskolas ēkas un internāta ēkas apsaimniekošana - ierīkot pansionātu vai kādu profesionālās i

zglītības skolu

1

Atjaunot asfaltu Liepnas pagasta centrā un līdz visām kapsētām noasfaltēt ceļus 1

Aptieka 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?
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Vienoti noteikumi par skolēnu pārvadājumiem 1

Vairāk uzmanības novada iedzīvotājiem nevis tūristiem 1

Steidzami piešķirt skolas bērniem brīvpusdienas 1

Samazināt apsaimniekošanas izmaksas laukos 1

Piešķirt brīvpusdienas visiem skolas bērniem 1

Neatstāt novārtā internātskolas ēku Gājēju celiņš Liepnā Nojaukt vecās ēkas Liepnā 1

Muižas teritorijas ceļa seguma un apkārtnes sakopšana un atjaunošana, jo tur ir ārsta privātprakse 1

Lietderīgi izmantot internātskolas telpas Gājēju celiņš 1

Liepnā atjaunot vēsturisko alus brūzi un sakopt tā apkārtni 1

Lai neietu postā internātpamatskolas ēkas, izveidot kādu aprūpes centru vai kādai uzņēmējdarbībai 1

Jāveic darbības, kas novada pagastiem ļautu noticēt, ka arī tie ir novada sastāvdaļa. Nevar visa nauda palik

t tikai pilsētā un tikai atsevišķu tūrismu guru ģimenes locekļu uzraudzībā...

1

Jauns asfalts Liepnas centrā 1

Jāpievērš uzmanība ceļu stāvoklim - segums, arī ceļa zonas sakopšana (apaugums) 1

Izmantot internātskolas telpas Liepnā aptieku Kārtīgu autoostu Liepnā 1

Divstāvu māju pagalmi ir nesakopti un izskatās kā senos laikos. Varbūt talkas var rīkot vai izsaukt kādu māj

as pārvaldnieku uz sapulci

1

Deputātiem regulāri atskaitīties vēlētājiem par pašu personīgi paveikto 1

Darba vietu radīšana,lai jauniešiem nav tas jāmeklē citur 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 23  Izlaistās: 11

Ceļš.Un pat ceļa zīmes ar norādi ar ierobežotu braukšanas ātrumu.Jo to neivēro retums. 1

Ceļi 1

Bijušās internātpamatskolas ēkā - internātā izveidot sociālo māju ar pakalpojumiem (dušu, veļas mazgāšan

u u.c.)

1

Atrisināt problēmu, lai speciālistu darba samaksa nebūtu tāda pati ka apkopējas darba samaksa 1

ĀRA BEZMAKSAS TUALETE ALŪKSNES PILSĒTĀ. Kā var gaidīt un uzņemt tūristus un pašu lauku ļaudis,

ja nav pirmās nepieciešamības pakalpojuma. Kā Balvu un Viļakas pilsēta var to nodrošināt? Prieks uz turien

i braukt!

1

Darba vietas un Demogrāfija. 1

0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Sieviete Vīrietis

Sieviete 18 66,67%

Vīrietis 9 33,33%

Jūsu vecums
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 3 11,11%

26-40 4 14,81%

41-55 9 33,33%

56-70 8 29,63%

Vairāk par 70 gadiem 3 11,11%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 2010 30

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 12 44,44%

Neapmierina 10 37,04%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 18,52%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 19 70,37%

Neapmierina 5 18,52%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 11,11%
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Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 12 44,44%

Neapmierina 11 40,74%

Nav aktuāli/neizmantoju 11 40,74%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0

Apmierina 24 88,89%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 11,11%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Nav aktuāli/neizmantoju 7 25,93%

Neapmierina 9 33,33%

Apmierina 11 40,74%

Sporta infrastruktūra

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0

Apmierina 16 59,26%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 11 40,74%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Apmierina 1 3,7%

Neapmierina 4 14,81%

Nav aktuāli/neizmantoju 29 107,41%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Uzņēmējdarbības vides attīstība
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Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 27  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 34  Izlaistās: 0

Apmierina 9 33,33%

Neapmierina 12 44,44%

Nav aktuāli/neizmantoju 13 48,15%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Vēl nav īstenots, bet milzīgs prieks, ka beidzot top asfaltētais ceļš Liepna - Alūksne. 1

Tūrisma, kultūras un atpūtas pasākumu attīstība 1

Sporta halle 1

Panākumi tūrisma jomā, panākumi uzņēmējdarbības vidē, - kafejnīcu jomā 1

Nav, ar ko lepoties 1

Liepna-Alūksne ceļa sakārtošana 1

Liepnā - sporta svētki, nakts volejbols, gaisa baloni 1

Liepnā - sporta svētki, gaisa baloni, nakts volejbols 1

Kultūras centrs pilsētā. Pagastā nekā īpaša, kas būtu vērsts yz attīstību, nevis pāssaglabāšanos. 1

Kultūras centrs 1

Kultūras centra tapšana 1

Jaunā ceļa taisīšana Alūksne-Liepna 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 21  Izlaistās: 6

Franciskopoles ceļa izbūve Estrādes "Saidupe" labiekārtošana Tempļakalna gājēju tilts 1

Asfaltēto ceļu uz Liepnu 1

Ar tūrismu 1

Ar noasfaltēto ceļu uz Liepnu 1

Ar Alūksnes tūrisma attīstību 1

Alūksnes vides sakārtošana 1

Alūksne tiek renovētas Pilssalas pilsdrupas, Pilssalā uzcelts multifunkcionālais centrs, atjaunots sporta lauk

ums

1

Aktīvās atpūtas vietas "Saidupe" labiekārtošana Liepnas pagastā Gājēju celiņa seguma atjaunošana uz Lie

pnas pamatskolu Kavacu ceļa izbūve

1

- 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Uzņēmējdarbībai veselīgas infrastruktūras radīšana - ceļi P-41 un P-42, gramtu atbalsts utml, skolas un paš

valdības iestāžu saglabāšana un attīstīšana, tādējādi saglabājot darbavietas un veicinot iedzīvotāju piesaist

i Liepnas pagastam.

1

Sporta laukums atjaunots 1

Ražošana. 1

Piebraucamo ceļu sakārtošana iespēju robežās uzņēmēju darbības vietām 1

Nodrošināt ar darba vietām 1

nepieciešams dzīvojamais fonds 1

Nelikvidēt iestādes, bet nodrošināt ar jaunām darba vietām 1

Ja ceļa noasfaltēta nav, tad nekā te nevar attīstīt ne uzņēmējdarbību, ne tūrismu, bet ceļu tik uz mežu. Meln

ais asfalta segums ir tikai uz Liepnas krustcelēm

1

Atbalstīt iesācējus šajā jomā 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 15

Atbalstīt arī lauku uzņēmējus, nepieciešamība vairāk informēt 1

Apmācības ar zāģi, zāles pļāvēju 1

Piedāvāju Pašvaldībai padomāt par iepēju pašiem uzsākt uzņēmējdarbību, jo pieļauju, ka pašvaldības uzņē

mumi varētu būt dzīvotspējīgāki.

1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 19

Viss apmierina 1

Saredzēt tūrisma objektus ne tikai pilsētā, bet arī laukos, piemēram, Pededzes kultūras mantojums, Jaunlai

cene un malēnieši, Viktora Ķirpa Ates muzejs u.c. Neaizmirst lokālo vēsturi!

1

Organizēt vietējās nozīmes ekskursijas 1

Neaizrauties ar tūristu labsajūtas radīšanu! Domāt vairāk par novada iedzīvotāju vajadzībām, labsajūtu, veic

ināt piederības sajūtu un lepnumu par to, ka esmu alūksnietis! Piemēram, ALŪKSNIEŠA KARTE, kas ļautu

saņemts privilēģijas dažādos notikumos, ieejas biļetes lētākas apskates objektos novadā utml. Radīt drošīb

as sajūtu savējiem! Tikt uzklausītiem un sadzirdētiem!

1

Lūgums attīstīt arī pilsētas centru un tā iespējas, izveidot veloceļu apkārt Alūksnei, apgaismot pilsmuižas pa

rku arī vēlās nakts stundas un to iekopt (piemēram, izgriezt krūmus, nopļaut zāli)

1

Iesākto turpināt. 1

Apskatīšanas objektus 1

Apskates objekts 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 12

Vismaz vidējo tepat Liepnā vismaz. 1

Varētu par to aptaujāt arī skolēnus. Ir jābūt vecāku sapulcēm biežāk, informētībai par sekmēm skolā 1

Vairāk jācenšas palīdzēt lauku skolām 1

Šis jautājums nebūs aktuāls, ja demogrāfiskā situācija attīstīsies tādā virzienā kā pašlaik 1

Saglabāt vēl izdzīvojušās skolas 1

Saglabāt Liepnas skolu kā vispārējās izglītības iestādi, jo ceļu infrastruktūrai attīstoties Liepnas pagastā , kā

vietējas nozīmes novada attīstības centrā, ir paredzama pozitīva iedzīvotāju un izglītojamo skaita pieaugum

a tendence. Izvērtējama Liepnas skolas vadības ieinteresētība skolas pastāvēšanā un attīstībā.

1

Saglabāt esošās skolas. Neslēgt! 1

Nodrošināt lauku skolas ar finansējumu 1

Nelikvidēt skolas pagastos 1

Nelikvidējiet skolas! 1

Lai nelikvidē mazās skolas 1

Lai nelikvidē lauku skolas 1

Jācenās, lai jaunā paudze izaugtu ar morāli ētiskām vērtībām. Jo ja cilvēs ir izaudzis morāli degradēts, tad

(gan izglītots, gan neizglītots) viņš nesīs tikai postu un ciešanas. Jārod iespējas motivēt jauniešus pievērstie

s zinātnei. Jo ar zinātnes palīdzību var uzlabot esošo un radīt vēl neesošo.

1

Izglītojoši pasākumi, programmas 1

Izglītība bērniem un jauniešiem būs tikai tad atbilstoša pedagogu algām, ja pedagogi strādās kā visi cilvēki

katru dienu vismaz 8 stundas no 8-17.00.

1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vientuļo senioru apzināšana un monitorings 1

Veco cilvēku atbalstīšana,lai,piemēram,ziemā nebūtu pašiem jācīnās ar aizputeņotiem ceļiem 1

Vairāk palīdzēt ģimenēm ar bērniem 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 16

Sociālo palīdzību cilvēkiem, kuri nav maznodrošināti 1

Sociālie darbinieki lai atskaitās iedzīvotāju sanāksmēs par paveikto, jo algas ir paceltas viņiem 1

Pārdomāt, kam sniegt šos pakalpojumus, jo arī bērniem ir jārūpējas par saviem vecākiem 1

Palīdzēt tiem, kam tas tiešām nepieciešams, nevis sliņķiem 1

Noteikt par izvērtējamu bezdarbnieku un GMI pabalstu saņēmēju atbilstību kritērijiem. Neatbalstīt tos, kas n

egrib strādāt (profesionālos simtlatniekus), ja NVA ir reģistrētas vakances vismaz minimālās algas saņemša

nai 20km rādiusā ap personas dzīvesvietu. Atbalstīt daudzbērnu ģimenes un ģimenes ar bērniem līdz vidus

skolas vecumam, ja tās ir izvēlējušās dzīvesvietu lauku apvidū vismaz 10km no novada centrālās pilsētas a

dministratīvās robežas.

1

Nepieciešama lielāka izpratne par to, kas notiek sabiedrībā un tās sociālajos slāņos 1

Jāpiestrādā lai šos pakalpojumus un palīdzību izmantot tiešām tiecilvēki, kuriem dzīvē nav paveicies. Nevis

tādi, kam soc. atbalsts ir dzīves mērķis. Jācenšas izsaust ļaunprātīgu šo pabalstu izmantošanu.

1

Daļēji apmierina.Jo neinformē ar visām priekšrocībām.Ko var izmantot daudzbērnu vai trūcīgā ģimene. 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Varētu būt vairāk informācijas par ķirurgu un zobārstu tuvākām darba vietām 1

Vajag Liepnā aptieku 1

Vajag aptieku 1

Trūkst informācijas senioru vecuma cilvēkiem par slimību profilaksi un ārstniecības iespējām mūsdienās 1

Saikne starp pacientu un speciālistu 1

Saglabāt un visādi atbalstīt vismaz tā līmeņa veselības aprūpi, kāda tā ir šobrīd, jo valstiskā līmeņa veselība

s aprūpe ir praktiski nesasniedzama

1

Pārāk garas rindas pie speciālistiem, jāgaida pat 3 mēneši un vairāk, augstas pakalpojumu maksas 1

Nodrošināt NMPD pakalpojumu sasniedzamību MK noteikumos noteiktajā laikā arī Liepnas pagastā. Piemē

ram Liepnas pagasta austrumu daļas iedzīvotājiem uz šo pakalpojumu ir jāgaida 40 + minūtes, bet salīdzino

t ar pilsētas iedzīvotājiem, nodokļu atlaižu nav un jau tā visa dzīve ir dārgāka.

1
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 12

Nav priekšlikuma, jo nezinu iemeslu,- bet rindas pie speciālistu izmeklējumiem ir nenormālas. 1

Nav aptiekas 1

Liepnā aptieku 1

Lai pie ārstiem nav jāgaida garas rindas 1

Lai katrā pagastā būtu medicīnas darbinieki un aptiekas 1

Aptieku pie poliklīnikas. 1

Aptiekas trūkums lauku teritorijās 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vajadzētu jauniešiem sporta centru 1

Vairāk vieskoncertus Liepnā 1

Vairāk rīkot sacensības Liepnā hallē. 1

Sporta dzīves atbildīgo personu atalgošana atbilstoši ppaveiktajam darbam. Attīstīt sporta turnīru un tml pas

ākumu veikšanu pagastā.

1

Rīkot vairāk pagastos koncertus, teātrus 1

Pietrūkst kopā būšanas (aktīvās atpūtas diena) 1

Nometnes, Saieti, Salidojumi, Sacensības 1

Liepnas hallē rīkot plašāka mēroga sacensības 1

Liepnā ir multifunkcionāla sporta halle, bet tai nav pielietojuma jauniešiem, nav administratora, trenera 1

Kultūras pasākumu organizēšana-šobrīd tas ir kristiskā līmenī 1

Kinofilmas 1

Katrā lielākā pagastā ir jābūt ar izglītību sporta joma cilvēkam, kas iesaista aktivitātēs 1

Kādreiz pagastos bija sporta svētki, tagad? 1
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Iesniegtās atbildes: 16  Izlaistās: 11

Iespēju robežās atbalstīt tos iedzīvotājus, kas darbojas kultūras un sporta jomās 1

Atjaunot vecgada balli 1

ĀRA BEZMAKSAS TUALETE ALŪKSNES PILSĒTĀ. Kā var gaidīt un uzņemt tūristus un pašu lauku ļaudis,

ja nav pirmās nepieciešamības pakalpojuma. Kā Balvu un Viļakas pilsēta var to nodrošināt? Prieks uz turien

i braukt!

1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 19

Vairāk darba piedāvājumu 1

Uzklausīt vēlmes un palīdzēt tās īstenot. 1

Trūkst reklāmas, motivētu cilvēku, kas jaunatni aizraus 1

Nometnes, Salidojumi, Sacensības, interešu klubi un apvienības 1

Nav aktuāli 1

Jauniešu forumi 1

Iesaistīt jaunatni pagasta sakopšanas darbos 1

Arī jaunatnei ir svarīgi, lai katrā pagastā ir iespējas darboties kādā sporta piedāvājumā 1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vairāk SIA "Alūksnes nami" lai uzklausa cilvēku sūdzības 1

Uzlabojiet ceļus 1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 15

Rast iespēju iekārtot sabiedrisko dušu un veļas mazgātavu tiem, kuriem tās ir akūti nepieciešamas 1

Nepieciešama straujāka attīstība, lai veidotos vide, kad cilvēki, it īpaši inteliģence, vēlētos šeit dzīvot un strā

dāt

1

Mājas jumtu labošana 1

Jāapseko pamestie un neapdzīvotie dzīvokļi (bojā vizuālo tēlu) 1

Ieplānot naudu neparedzētiem gadījumiem, lai nav kā Torņa ielā pēc gāzes eksplozijas 1

Gājēju-velosipēdistu celiņš Liepnā (ir projekts) Centra ielas seguma atjaunošana Liepnā Ceļš Viļaka-Zaicev

a - slikts

1

Censties saglabāt un izmantot esošo infrastruktūru. Piemēram-Liepnas internātskola der gan nometnēm, sa

ietiem, salidojumiem un sacensībām.

1

CEĻI!!! P41 un P42! 1

Ceļi 1

ĀRA BEZMAKSAS TUALETE ALŪKSNES PILSĒTĀ. Kā var gaidīt un uzņemt tūristus un pašu lauku ļaudis,

ja nav pirmās nepieciešamības pakalpojuma. Kā Balvu un Viļakas pilsēta var to nodrošināt? Prieks uz turien

i braukt!

1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vairāk mācīt un aicināt jaunatni nepiesārņot, bet sakopt 1

Saglabāt vismaz esošājā līmenī. 1

Nepārspīlēt vides aizsardzības jautājumu, kas ir runa par ļoti vecu un bīstamu koku nozāģēšanu sabiedriski

nozīmīgās vietās

1

Mājas aku, dīķīšu tīrīšana 1

Liepnas upes teritorijas un vēsturisko objektu apkopšana, sakārtošana un attīrīšana no atkritumiem. Ir piegr

užots.

1

Lai būtu mazāk jāmaksā par ūdeni 1

Jauna un kvalatatīvāka tehnika.Un protams degvielas vairāk.Lai var strādāt nevis viljt galus. 1
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 15

Jāseko vairāk iedzīvotāju atkritumu izvešanai 1

Ir nesakoptība pagastos, kur ir upes, un tās aizaug ar sanestiem kokiem un atkritumiem 1

Ir jāattīra vietējā upe 1

CSA konteineri katrā mājsaimniecībā 1

Atbrīvot privātīpašniekus no visie šo resursu aizstāvjiem, jo privātīpašums, tomēr ir privātīpašums. Lai valst

s vai pašvaldība veido rezervātus un lai tur visi šie dabas "draugi" dzīvo.

1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 15

Vairāk uzklausīt cilvēku problēmas 1

Pašvaldības un sabiedrības mijiedarbība. 1

Pārstaigāt pagastu teritoriju kājām nevis braucot, bet izmērot iedzīvotāju staigātus ceļus, lai saprastu, kur ir

uzlabojumi un nauda vajadzīga ieguldīt

1

Novada pašvaldībai jāatbalsta pagastu darbs 1

notiek viss, lai pilsētā uzlabojumi un darba iespējas, bet lauki paliek ar bezdarbniekiem, jo nav iespēju strād

āt

1

Nedalīt ietekmes sfēras, nekašķēties, bet strādāt kopā, pieņemt pārdomātus, saprātīgus lēmumus 1

Lielāka izpratne 1

Izveidot plašāku saikni ar vietējo iedzīvotāju dažādajām grupām. 1

Grūti ieteikt kaut ko, ja tā ir tā nomiminimalizēta, ka es neesmu lietas kursa par tās funkcijām. Šobrīd ierinda

s cilvēkam nav skaidrs vairs nekas

1

Daudz darba... 1

Darbaspēcīgāķi cilvēķi. 1

Atalgojums atbilstoši veicamajiem darbiem, kvalifikācijai 1

0
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Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Salabot ceļus līdz ambulancei, kapsētām un veikalu stāvlaukumus 1

Salabot ceļus līdz ambulancei, kapsētām un stāvlaukumus pie veikaliem 1

Salabot asfaltu, gājēju celiņš, nojaukt vecās ēkas Liepnā 1

Saglabāt pagasta sakoptību 1

Saglabāt pagasta sakopšanu 1

Saglabāt obligāti lauku skolas 1

Sabiedriskā duša un veļas mazgātava 1

Rast risinājumu par bijušo Liepnas internātpamatskolu 1

Pilsētā- ziemas sporta bāzes "Mežinieki" sakārtošana un atbildīga apsaimniekošana. Liepnas pagastā - jād

ara viss, lai saglabātu esošo, jo pēc ceļu sakārtošanas, vajag dažus gadus teritorijas attīstības lejupslīdes iz

beigšanai un tendences uzlabošanai.

1

Pati pagasta ēka. 1

Noasfaltēt ceļu uz Balviem, jo tur daudzi strādā, kas dzīvo Liepnā un saim. darbības veicējie brauc uz Balvi

em pēc izejmateriāliem, bet uz Gulbeni jo tur ir reģionālā Valsts meža dienesta nodaļa, Lauku atbalsta diene

sts, Valsts zemes dienest utt.

1

Nav aptiekas un ceļš uz Muižu jātaisa, lai prieks braukt pie ārsta un ciemos uz šo seno vietu 1

Likvidēt vecās, tumšās ēkas Liepnā autoostu kārtīgu, kur pasažieriem patverties no lietus un sniega 1

Liepnas pagastā vajadzētu ierīkot tirgus placīti 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 29  Izlaistās: 0

Liepnas pagastā saglabāt paveikto, nevis izpostīt 1

Jāuzlabo ceļi 1

Ja ceļa uzlabojumi būs, tad varētu attīstīt kokapstrādi un kokmateriālu piedāvājumu. Kūdras ieguves cehu ja

u vairs neatgūt, jo tas ir pārdots privātpersonai

1

Ir Liepnas pag. Sprinduļkalnā Represēto piemiņas vieta, ir nacionālajiem partizāņiem piemiņas vieta un luter

āņu draudzes kapi, bet ceļš uz turieni netiek uzlabots! Ir arī ar uzņēmējdarbību saistīts objekts pa ceļam uz

Sprinduļkalnu. Tas neveicina mirušo un tur guldīto atceres vietu apmeklēšanu. Arī velobraucēju celiņš varēj

a būt uz Sprinduļkalnu, ko izmantotu jaunieši, bērni.

1

Iespējams, nekas, jo nebūs īpašas vajadzības - nebūs iedzīvotāju. Būtu jauki, ja darbotos kāds uzņēmums,

ražotne - jaunas darba vietas

1

Gāzes piegāde 1

Gājēju-velosipēdistu celiņš un centra ielas seguma atjaunošana Liepnā 1

Gājēju ceļš, asfalts Liepnas centrā Zaiceva-Kuprava ceļš jāatjauno 1

Gājēju celiņš, salabot asfaltu, nojaukt vecās ēkas Liepnā 1

Ceļš caur ciema centru ir slikts, ceļu kaisīšana ziemā 1

Ceļš asfaltēts,skolas saglabāšana,cilvēku noturēšana pagastā,darba vietu nodrošināšana 1

Ceļi 1

Bijušās internātskolas ēkas un internāta ēkas apsaimniekošana - ierīkot pansionātu vai kādu profesionālās i

zglītības skolu

1

Atjaunot asfaltu Liepnas pagasta centrā un līdz visām kapsētām noasfaltēt ceļus 1

Aptieka 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?
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Vienoti noteikumi par skolēnu pārvadājumiem 1

Vairāk uzmanības novada iedzīvotājiem nevis tūristiem 1

Steidzami piešķirt skolas bērniem brīvpusdienas 1

Samazināt apsaimniekošanas izmaksas laukos 1

Piešķirt brīvpusdienas visiem skolas bērniem 1

Neatstāt novārtā internātskolas ēku Gājēju celiņš Liepnā Nojaukt vecās ēkas Liepnā 1

Muižas teritorijas ceļa seguma un apkārtnes sakopšana un atjaunošana, jo tur ir ārsta privātprakse 1

Lietderīgi izmantot internātskolas telpas Gājēju celiņš 1

Liepnā atjaunot vēsturisko alus brūzi un sakopt tā apkārtni 1

Lai neietu postā internātpamatskolas ēkas, izveidot kādu aprūpes centru vai kādai uzņēmējdarbībai 1

Jāveic darbības, kas novada pagastiem ļautu noticēt, ka arī tie ir novada sastāvdaļa. Nevar visa nauda palik

t tikai pilsētā un tikai atsevišķu tūrismu guru ģimenes locekļu uzraudzībā...

1

Jauns asfalts Liepnas centrā 1

Jāpievērš uzmanība ceļu stāvoklim - segums, arī ceļa zonas sakopšana (apaugums) 1

Izmantot internātskolas telpas Liepnā aptieku Kārtīgu autoostu Liepnā 1

Divstāvu māju pagalmi ir nesakopti un izskatās kā senos laikos. Varbūt talkas var rīkot vai izsaukt kādu māj

as pārvaldnieku uz sapulci

1

Deputātiem regulāri atskaitīties vēlētājiem par pašu personīgi paveikto 1

Darba vietu radīšana,lai jauniešiem nav tas jāmeklē citur 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 23  Izlaistās: 4

Ceļš.Un pat ceļa zīmes ar norādi ar ierobežotu braukšanas ātrumu.Jo to neivēro retums. 1

Ceļi 1

Bijušās internātpamatskolas ēkā - internātā izveidot sociālo māju ar pakalpojumiem (dušu, veļas mazgāšan

u u.c.)

1

Atrisināt problēmu, lai speciālistu darba samaksa nebūtu tāda pati ka apkopējas darba samaksa 1

ĀRA BEZMAKSAS TUALETE ALŪKSNES PILSĒTĀ. Kā var gaidīt un uzņemt tūristus un pašu lauku ļaudis,

ja nav pirmās nepieciešamības pakalpojuma. Kā Balvu un Viļakas pilsēta var to nodrošināt? Prieks uz turien

i braukt!

1

Darba vietas un Demogrāfija. 1

0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

6

5

0

4

3

2

1

7

Sieviete Vīrietis

Sieviete 7 87,5%

Vīrietis 1 12,5%

Jūsu vecums

0

2

3

1

Līdz 25 gadiem 26-40 41-55 56-70 Vairāk par 70 ...

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 0 0%

26-40 0 0%

41-55 2 25%

56-70 3 37,5%

Vairāk par 70 gadiem 3 37,5%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 8642

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

5

4

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 62,5%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 37,5%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 25%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti



27.09.21 15:31 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/surveys/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/analyze?chart=0.field_25:column;0.kur_novada_teritorij_dz_vojiet:… 4/18

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

2

5

4

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 5 62,5%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 12,5%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi

0

6

5

4

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 6 75%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 12,5%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

6

5

4

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 6 75%

Sporta infrastruktūra

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

2

6

4

5

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 6 75%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

0

4

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 37,5%

Neapmierina 5 62,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Mūžizglītība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 25%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Mājokļi, to apsaimniekošana

0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 4 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 37,5%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 37,5%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 37,5%

Centralizētā siltumapgāde
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Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 7 87,5%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Uzņēmējdarbības vides attīstība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 37,5%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Darbs ar jauniešiem

0

4

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 3 37,5%
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Apmierina 6 75%
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Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Tūrisma iespējas, to veicināšana
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 3 37,5%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 37,5%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 2

Viss, kas izdarīts tūristu piesaistes jomā. 1

Nav 1

Mālupes Saieta nams Alūksnes Kultūras centrs 1

Mālupes Saieta nams 1

Dienvidu tornis Pilssalas sakopšana - multifunkcionālā būve, peldvietas 1

Ar Pilssalas sakārtošanu (Dienvidu torņa renovācija,Tempļakalna ielas Gājēju tilts,multifunkcionālā servisa ē

ka, Skatu tornis, labiekārtota ezermalas atpūtas zona), Bānīša stacija un tās apkārtnes labiekārtošana (Stac

ijas šķūņa, viesnīcas Bahnhofs hotel), Alūksnes Kultūras centrs, Alūksnes pils ar parku atjaunošana un labi

ekārtošana Veclaicenes Dabas mājas.

1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 5

Sakārtot Rūpniecības ielas infrastruktūru, lai būtu pievilcīga uzņēmējiem un ražotājiem. 1

Mazo uzņēmēju atbalstīšana. 1

Ceļu sakārtošana 1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Turpināt Bānīša kvartāla uzlabošanu, sakārtošanu, iekārtot pagastos peldvietas, kur to nav. 1

Ēku fasāžu sakārtošana visā pilsētā, pagastu centros 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 5

Saglabāt esošās skolas un bērnudārzus. 1

Mazo skolu saglabāšana, jo cilvēki aizbrauc no Alūksnes novada arī tādēļ, ka skolas likvidē. 1

Jāpārtrauc skolu likvidācija 1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Komunikācijas uzlabošana, 1

Katrā pagastā savu sociālo darbinieku un bāriņtiesas darbinieku, lai var sekot un sniegt reālu palīdzību riska

grupās esošajiem pagastu iedzīvotājiem. Lai vairāk varētu sekot līdzi nelabvēlīgajām ģimenēm ar maziem b

ērniem.

1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 4

Vēl kāds ģimenes ārsts, bērnu masieris. Problemātiski nokļūt pie ārsta tiem cilvēkiem laukos, kam nav sava

transporta.

1

Vajag feldšerpunktu Mālupē 1

Vajadzētu savu ārsta praksi pagastā 1

Katrā pagastā uz vietas vismaz divas reizes nedēļā, lai būtu iespēja apmeklēt vismaz feldšeri, ja ne ģimene

s ārstu.

1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Viss apmierina 1

Turpināt darbu tāpat kā līdz šim. Pagastos kultūras jomā strādājošos vajadzētu reāli darbojošus, ar saturīgi

em, daudzveidīgiem pasākumiem visiem iedzīvotājiem. Pie bibliotēkām pagastos izvietot vienādas āra lasīt

avas - lapenes, lai būtu iespējams dažādot bibliotēkas pakalpojumus un pasākumus.

1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Viss apmierina 1

Nav centrā bērnu rotaļu laukuma 1

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 5

Jauniešiem pagastos pie kultūras namiem vairāk pulciņus( deju kolektīvu, ansambli...), vasaras mēnešos rīk

ot vismaz vienu nometni bērniem. Izveidot labiekārtotu bērnu laukumu. Pie bibliotēkām iekārtot āra lasītavu-

lapeni, lai būtu kur rīkot jauniešiem pasākumus.

1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Uzlabot apgaismojumu gar ceļiem apdzīvotās vietās un rast iespēju uzstādīt pie autobusa pieturas tualeti. P

ārskatīt siltuma tarifus pagastos, jo laukos nav " miljonāri", kas spēj maksāt nesamērīgi lielās siltuma cenas.

Noteikt apkures sezonas ~ sākumu un beigas (septembra beigas ( ja auksts un drēgns vai oktobra sākums)

beigas aprīļa beigas. Vasarās atrast vietu ūdens krānam, kur padzerties bez maksas.

1

Pagastos viss ir nolietojies, veci radiatori, kas nesilda, veca kanalizācija, kas brūk kopā, daudzi cenšas labo

t par saviem līdzekļiem, ieteiktu apsekot un palīdzēt risināt, jo maksā visi vienādi.

1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Ļoti daudzās skaistās vietās, piemēram, pie Alūksnes ezera nevar pieiet pat ar kājām, jo privātīpašumi, tā n

evajadzētu būt.

1

Apsekot un saukt pie atbildības tos zemes īpašniekus, kuri apzināti nesavāc sev piederošos graustus ( vecā

s padomju laika fermas, mājas). Apzināt nelikumīgās atkritumu izgāztuves un tās sakārtot (katrs pagasts sa

vas).

1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Komunikācijas uzlabošana 1

Katrā pagastā savu klientu apkalpošanas punktu bibliotēkā, lai iedzīvotājiem vieglāk veikt visus nepiecieša

mos maksājumus, dokumentu saņemšanu un iesniegšanu elektroniskajā vidē. Vismaz divas reizes nedēļā p

agasta vadītājs sastopams visu dienu darbā. uz vietas pagastā.

1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 4

Peldētava pie Pededzes upes, gājēju tilts pie dzirnavām Mālupē, bērnu rotaļu laukums, feldšerpunkti katrā p

agastā, klientu apkalpošanas punkti bibliotēkās katrā pagastā.

1

Pagastu nebūs, tukšs. 1

Pagastā rotaļu laukums, pilsētā vēl kāds stāvlaukums automašīnām 1

Bērnu sporta laukums 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Rast iespēju uzcelt jaunu novada centrālo bibliotēku. 1

Nepārvērst pagasta daudzdzīvokļu māju par sociālo māju. Alūksnē sakārtot autoostas jautājumu, 1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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2
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8

Sieviete Vīrietis

Sieviete 12 80%

Vīrietis 3 20%

Jūsu vecums
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1

Līdz 25 gadiem 26-40 41-55 56-70 Vairāk par 70 ...

Atbildes Skaits Procenti
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 1 6,67%

26-40 5 33,33%

41-55 2 13,33%

56-70 6 40%

Vairāk par 70 gadiem 1 6,67%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 10 155

Gājējiem paredzētā infrastruktūra



27.09.21 15:32 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/surveys/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/analyze?chart=0.field_25:column;0.kur_novada_teritorij_dz_vojiet:… 3/20

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

7
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 5 33,33%

Neapmierina 7 46,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 3 20%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra
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6

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 8 53,33%

Neapmierina 6 40%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 6,67%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

10
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4
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8

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 11 73,33%

Neapmierina 4 26,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 13 86,67%

Neapmierina 2 13,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

0

6

5

4

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 20%

Neapmierina 6 40%

Nav aktuāli/neizmantoju 6 40%

Sporta infrastruktūra

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

0

2

6

4

10

8

Apmierina Nav aktuāli/ne... Neapmierina

Apmierina 1 6,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 33,33%

Neapmierina 9 60%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība
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Apmierina 8 53,33%

Neapmierina 5 33,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 13,33%

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

0
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2

8

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 7 46,67%

Neapmierina 8 53,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 5 33,33%

Neapmierina 2 13,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 8 53,33%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 5 33,33%

Neapmierina 5 33,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 33,33%

Mūžizglītība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Neapmierina Apmierina Nav aktuāli/ne...

Neapmierina 3 20%

Apmierina 4 26,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 8 53,33%

Mājokļi, to apsaimniekošana
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 7

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Centralizētā siltumapgāde
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 1 6,67%

Neapmierina 2 13,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 12 80%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Nav aktuāli/neizmantoju 2 13,33%

Uzņēmējdarbības vides attīstība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 7
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Darbs ar jauniešiem
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 7
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Tūrisma iespējas, to veicināšana
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 11 73,33%

Neapmierina 3 20%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 6,67%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 14  Izlaistās: 1

Kultūras centra atjaunošana 2

Teātra svētki. 1

Parka atjaunošana 1

Meliorācijas projekts un Mežmuižas - Pakalnu ceļš. 1

Kultūras nams Alūksnē 1

Kultūras centrs Pilssala Parks 1

kulturas centrs 1

Kultūras centra pārbūve 1

Izveidotais ceļa posms Lāzberģis-Mārkalne asfalta uzlikšana 1

ceļa seguma uzklāšana ceļam Lāzberģis- Mārkalne 1

Bānīša stacijas sakārtošana 1

Ar vides sakopšanu 1

Alūksnes novada vidusskolas remonts 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 12

Sakārtot Rūpniecības ielas infrastruktūru, lai būtu pievilcīga uzņēmējiem un ražotājiem. 1

Mazo uzņēmēju atbalstīšana. 1

Ceļu sakārtošana 1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 13

Turpināt Bānīša kvartāla uzlabošanu, sakārtošanu, iekārtot pagastos peldvietas, kur to nav. 1

Ēku fasāžu sakārtošana visā pilsētā, pagastu centros 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 12

Saglabāt esošās skolas un bērnudārzus. 1

Mazo skolu saglabāšana, jo cilvēki aizbrauc no Alūksnes novada arī tādēļ, ka skolas likvidē. 1

Jāpārtrauc skolu likvidācija 1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 13

Komunikācijas uzlabošana, 1

Katrā pagastā savu sociālo darbinieku un bāriņtiesas darbinieku, lai var sekot un sniegt reālu palīdzību riska

grupās esošajiem pagastu iedzīvotājiem. Lai vairāk varētu sekot līdzi nelabvēlīgajām ģimenēm ar maziem b

ērniem.

1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 11

Vēl kāds ģimenes ārsts, bērnu masieris. Problemātiski nokļūt pie ārsta tiem cilvēkiem laukos, kam nav sava

transporta.

1

Vajag feldšerpunktu Mālupē 1

Vajadzētu savu ārsta praksi pagastā 1

Katrā pagastā uz vietas vismaz divas reizes nedēļā, lai būtu iespēja apmeklēt vismaz feldšeri, ja ne ģimene

s ārstu.

1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 13

Viss apmierina 1

Turpināt darbu tāpat kā līdz šim. Pagastos kultūras jomā strādājošos vajadzētu reāli darbojošus, ar saturīgi

em, daudzveidīgiem pasākumiem visiem iedzīvotājiem. Pie bibliotēkām pagastos izvietot vienādas āra lasīt

avas - lapenes, lai būtu iespējams dažādot bibliotēkas pakalpojumus un pasākumus.

1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 12

Viss apmierina 1

Nav centrā bērnu rotaļu laukuma 1

Jauniešiem pagastos pie kultūras namiem vairāk pulciņus( deju kolektīvu, ansambli...), vasaras mēnešos rīk

ot vismaz vienu nometni bērniem. Izveidot labiekārtotu bērnu laukumu. Pie bibliotēkām iekārtot āra lasītavu-

lapeni, lai būtu kur rīkot jauniešiem pasākumus.

1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 5

Uzlabot ceļu līdz Igaunijas robežai no Mārkalnes 1

Tādu pašu ceļa klājumu, kāds ir no Lāzberģa līdz Mārkalnei, turpināt to līdz Ponkuļiem, jo arī tur dzīvo cilvē

ki, jābraukā uz darbu.

1

Sakārtot daudzdzīvokļu māju apkures jautājumu un tās nosiltināt. 1

Labāk apsaimniekot ēkas Celt jaunas daudzstāvu ēkas 1

Katrā pagastā sabiedrisko tualeti. 1

Greiderēt ceļus pašvaldībai arī tādās vietās kā līvānu māju ciematiņos. Modernus apkures katlus 1

greiderēt biežāk ceļus, ziemā regulāri tīrīt sniegu, turpināt ceļu uzlabošanu piemēram uz Igaunijas robežas

pusi

1

Drupināto asfaltu arī uz citiem ceļiem Mārkalnē 1

Attīstīt veloceliņus, gājēju celiņus. 1

Attīstīt saules enerğijas izmantošanu novada iedzīvotājiem 1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 6

Vairāk izsniegt licences zvejai. 1

Turpināt vides sakārtošanu un uzturēšanu. 1

Līdzekļus vairāk ceļamalu appļaušanai. Attīstīt ezera teritoriju pie Šūpalām. 1

Lai var vairāk makšķerēt 1

Lai vairāk nopļautas ceļa malas. 1

Ielaist jaunas zivis ezeros 1

domāt par Alūksnes ezera kvalitāti Pļaut zāli regulāri sabiedrikās teritorijās, ceļamalas 1

Atpūtas vietas "Šūpalas" labiekārtošana (atkritumu konteineri, tualete) 1

apkārtējā vide labāk jāapsaimniekoo. piespiest saimniekiem nojaukt vecās fermas- graustus. 1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 9

Tikšanās ar iedzīvotājiem. 1

regulāras tikšnās ar vēlētājiem, iedzīvotājiem 1

Pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai 1

Lai ir skaidri mērķi. Visu jau nevar paveikt, bet vismaz zināt kur virzāmies. Pilsētā tūrisms, a laukos? 1

biežākas tikšanās ar uzņēmējiem pagastos,pašvaldībā. 1

Atpakaļ pagastos maksājumu pieņemšanu. Būt atsaucīgiem un izpalīdzīgiem dažādu jautājumu risināšanā.

Izveidot Alūksnes interneta info lapu sūdzībām, jautājumiem, risinājumiem uz kuriem atbildes.

1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 4  Izlaistās: 11

Peldētava pie Pededzes upes, gājēju tilts pie dzirnavām Mālupē, bērnu rotaļu laukums, feldšerpunkti katrā p

agastā, klientu apkalpošanas punkti bibliotēkās katrā pagastā.

1

Pagastu nebūs, tukšs. 1

Pagastā rotaļu laukums, pilsētā vēl kāds stāvlaukums automašīnām 1

Bērnu sporta laukums 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 13

Rast iespēju uzcelt jaunu novada centrālo bibliotēku. 1

Nepārvērst pagasta daudzdzīvokļu māju par sociālo māju. Alūksnē sakārtot autoostas jautājumu, 1

0

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

6
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2

10

8

Sieviete Vīrietis

Sieviete 10 83,33%

Vīrietis 2 16,67%

Jūsu vecums

0
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3

1

Līdz 25 gadiem 26-40 41-55 56-70 Vairāk par 70 ...

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 0 0%

26-40 1 8,33%

41-55 4 33,33%

56-70 4 33,33%

Vairāk par 70 gadiem 3 25%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 10 155

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 10 83,33%

Neapmierina 1 8,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 8,33%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra
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6

Apmierina 10 83,33%

Neapmierina 2 16,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0
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Apmierina 10 83,33%

Neapmierina 1 8,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 8,33%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 13 108,33%

Neapmierina 2 16,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

0
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8

2

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 8,33%

Neapmierina 3 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 8 66,67%

Sporta infrastruktūra

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0
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3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 8,33%

Neapmierina 5 41,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 6 50%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 6 50%

Neapmierina 1 8,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 41,67%
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0
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Apmierina 5 41,67%
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Nav aktuāli/neizmantoju 2 16,67%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

Apmierina 6 50%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 6 50%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0
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Mājokļi, to apsaimniekošana
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

0

1

2

5

7

6

4

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 7 58,33%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 41,67%

Centralizētā siltumapgāde

0

4

8

2

6

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti

AtbildesAtbildes SkaitsSkaits ProcentiProcenti



27.09.21 15:33 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/surveys/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/analyze?chart=0.field_25:column;0.kur_novada_teritorij_dz_vojie… 11/22

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

Apmierina 4 33,33%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 8 66,67%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0
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Darbs ar jauniešiem
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0
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Apmierina 11 91,67%

Neapmierina 1 8,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Tūrisma iespējas, to veicināšana
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Iesniegtās atbildes: 15  Izlaistās: 0

Apmierina 11 91,67%

Neapmierina 3 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 8,33%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 3

Pilsētas sakoptība, parka sakoptība 1

Muzikālais tilts, Alūksne-Zaiceva ceļa izbūve, ceļa uz Mārkalni uzlabošana 1

Masļeņica, Līgo 1

Malēniešu svētki Jaunlaicenē. Veclaicenes dabas mājas. Pasākumi Alūksnes parkā. 1

Kultūras centrs 1

Jaunās pils fasādes nokrāsošana, parka teritorijas sakārtošana 1

Jaunais gads, Masļeņica, Jāņu diena 1

Ar visiem projektiem, kas ir realizēti - katrs dod savu labumu. Pagastā: projekti, kas saistīti ar vides sakārtoš

anu

1

Alūksnes kultūras centrs. 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Veidot jaunas darba vietas 1

Vairāk darba vietu 1

Telpas piedāvāt 1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 2

Sadarboties novadam ar pagasta ļaudīm, lai mudinātu jaunos darboties. 1

Pašvaldības atbalsts uzņēmējiem. 1

Lielāku atbalstu. Labus ceļus pie ražotnēm 1

Eksporta ražotnes piesaiste teritorijā 1

Atbalsts arī turpmāk uzņēmējiem Uzrunāt jau skolēnus, pusaudžus, lai kļūst par uzņēmējiem 1

Atbalstīt jaunos uzņēmējus 1

arī pagastos piemēram sakārtot, asfaltēt ceļus, k ur notiek uzņēmējdarbība. tas ir ļoti svarīgi. Infrastruktūra 1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 4

Vajag tūrisma pasākumus. 1

Pašvaldība roku rokā ar privātajiem 1

Nodrošināt ceļojumus 1

No pilsētas uz pagastiem. 1

Mazāk naudas novirzīt tūrismam, jo labāk atbalstīt vietējos, kaut ko ražot 1

Maršrutus arī pa pagastiem. Tūrisma dienas visā novadā 1

Iekļaut maršrutus arī pagastos 1

Atpūtas komplekss ar ūdens izklaides iespējām. Alūksnes ezera izcelšana kā atpūtas un izklaides vietu 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 3

Saglabāt sākumskolas laukos 1

Saglabāt mazās skolas 1

Saglabāt lauku skolas 1

Pabeigt remontēt AVĢ 1

Nodrošināt transportu 1

Nelikvidēt lauku skolas. Tā ir lauku likvidācija, kur nav skolas mazajiem bērniem. uzlabot vidi skolās. 1

Lai skolas kļūtu arvien modernākas. kauns, ja pilsētas skolās katrā klasē nav pat ekrāna, interaktīvo tāfeļu. 1

Ieguldīt naudu, lai skolām tiek jaunas tehnoloģijas 1

Bibliotēkas būvniecība 1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 10

Vides pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslos 1

Mazāk pabalstu, vairāk darbavietu. 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vajag deguna ārstu 1

Rehabilitācijas centra izveide 1

Obligāti feldšeru punkts. Vienreiz mēnesī varēja pagasts iedzīvotājus aizvest uz Alūksnes aptieku. 1

lai sāk strādāt jauni ārsti. 1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 1

Katrā pagastā feldšeri vai ārstu uz slodzi 1

Jaunus speciālistus. 1

Jaunus speciālistus - acu ārstu 1

Jaunus speciālistus - acu ārsts, LOR, ginekologs 1

Jaunus dakterus 1

Attīstīt jaunus pakalpojumus. Piemēram, asinsvadu ārsts 1

arī turpmāk domāt par jaunu speciālistu piesaisti Alūksnē. Acu ārsts ,ausu ārsts... Labi, kur ir feldšeri. 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Sporta trenerus visā novadā Jaunu bibliotēku Alūksnē Jaunu formu pasākumus 1

Saglabāt tautas namus arī laukos. Esmu pašdarbniece tāpēc ir svarīgi. Lai pastāv bibliotēkas, izmantoju ko

pēšanas pakalpojumus.

1

saglabāt kultūru katrā pagastā. jāiepērk sporta inventārs. 1

Saglabāt bibliotēkas kā kultūras centrus ar dažādām funkcijām... Sporta speciālistiem būtu jābūt kaut 1 reizi

nedēļā pagastos, jo nav kas aizrauj jaunos. nu nevar nesportisks cilvēks aicināt sportot...

1

Radošākus pasākumus, nevis tikai kaut kāds muzikants (ballē / koncertā) un viss. Kultūras vadītāja papildu

s neko negatavo.

1

Pabeigt sporta centru, lai bērnu sporta stundas notiktu tur 1

Mežinieku dporta bāzes attīstība 1

Lai neizmirst kultūra laukos. 1

katrā pagastā sporta speciālistu kaut uz 1 dienu nedēļā, sporta entuziastus, kas organizē tautu uz sportoša

nu. Saglabāt tautas namus pagastos, dzīvo mūziku vairāk. Tautas nams- vieta, kur kopienai saliedēties. Bibl

iotēkās vairāk seminārus.

1

Dažādāku piedāvājumu 1

Attīstīt sporta laukumus arī laukos Atpūtas vietu uzlabošana laukos 1

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 11  Izlaistās: 1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 2

Vairāk iesaistīt jauniešus aktivitātēs. 1

Tur vajag piesaistīt speciālistus jaunus. 1

Pagastos piesaistīt (rīkot aktivitātes arī pagastos no ABJC) 1

Nodrošināt darbu jauniešiem 1

Lai sadarbojas ABJC ar pagastiem, vada nodarbības 1

lai ir kaut kāds piedāvājums ne tikai pilsētā. 1

Kultūras darbiniekiem vairāk pievērst uzmanību darbam ar jaunatni. patika, ka sadarbībā ar Jauniešu centru

bija jauniešu lietu koordinatori pagastos. Bija jūtams uzrāviens.

1

Jaunatnes speciālistus katrā pagastā 1

Jaunatnes lietu speciālistus arī pagastos, jo lauku bērniem nav vakara transporta lai būtu Jauniešu centrā u

z aktivitātēm un nokļūtu pēc tam mājās. Strādāt ar jaunatni brīvdienās.

1

Jaunatnes iesaistīšana jauno ideju tapšanas procesā, lai pēc iespējas efektīvāk un dinamiskāk mainīties lai

kam līdzi. Slidotavas izveide.

1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Uzlabot ceļu līdz Igaunijas robežai no Mārkalnes 1

Tādu pašu ceļa klājumu, kāds ir no Lāzberģa līdz Mārkalnei, turpināt to līdz Ponkuļiem, jo arī tur dzīvo cilvē

ki, jābraukā uz darbu.

1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 2

Sakārtot daudzdzīvokļu māju apkures jautājumu un tās nosiltināt. 1

Labāk apsaimniekot ēkas Celt jaunas daudzstāvu ēkas 1

Katrā pagastā sabiedrisko tualeti. 1

Greiderēt ceļus pašvaldībai arī tādās vietās kā līvānu māju ciematiņos. Modernus apkures katlus 1

greiderēt biežāk ceļus, ziemā regulāri tīrīt sniegu, turpināt ceļu uzlabošanu piemēram uz Igaunijas robežas

pusi

1

Drupināto asfaltu arī uz citiem ceļiem Mārkalnē 1

Attīstīt veloceliņus, gājēju celiņus. 1

Attīstīt saules enerğijas izmantošanu novada iedzīvotājiem 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 9  Izlaistās: 3

Vairāk izsniegt licences zvejai. 1

Turpināt vides sakārtošanu un uzturēšanu. 1

Līdzekļus vairāk ceļamalu appļaušanai. Attīstīt ezera teritoriju pie Šūpalām. 1

Lai var vairāk makšķerēt 1

Lai vairāk nopļautas ceļa malas. 1

Ielaist jaunas zivis ezeros 1

domāt par Alūksnes ezera kvalitāti Pļaut zāli regulāri sabiedrikās teritorijās, ceļamalas 1

Atpūtas vietas "Šūpalas" labiekārtošana (atkritumu konteineri, tualete) 1

apkārtējā vide labāk jāapsaimniekoo. piespiest saimniekiem nojaukt vecās fermas- graustus. 1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Atbilde Skaits
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Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 6

Tikšanās ar iedzīvotājiem. 1

regulāras tikšnās ar vēlētājiem, iedzīvotājiem 1

Pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai 1

Lai ir skaidri mērķi. Visu jau nevar paveikt, bet vismaz zināt kur virzāmies. Pilsētā tūrisms, a laukos? 1

biežākas tikšanās ar uzņēmējiem pagastos,pašvaldībā. 1

Atpakaļ pagastos maksājumu pieņemšanu. Būt atsaucīgiem un izpalīdzīgiem dažādu jautājumu risināšanā.

Izveidot Alūksnes interneta info lapu sūdzībām, jautājumiem, risinājumiem uz kuriem atbildes.

1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vairāk jāpalīdz veciem cilvēkiem 1

Uzlabot ceļu uz Igauniju, pie zāģētavas asfaltētu ceļu, sakārtot trijstūri zemes Mārkalnes līvānu teritorijā pēc

ainavistes ieteikuma. Estrāde Lakstīgalas kā atpūtas vieta. Bērniem nav spēļu laukumiņa mazākajiem (slidk

alniņa), smilšu kastes...

1

Tūrisma taka Atjaunot parku 1

Strūklaka Bērnu spēļu laukums 1

Sabiedriskā tualete netālu no autobusa pieturas Mārkalnē Alūksnē atjaunot, modernizēt autoostu 1

Pilsētā modernu bibliotēku uzcelt. No jauna vēl izdomāt kādu tūrisma objektu, lai reklamētu savu pagastu. 1

Pagastos varēja būt izbraukuma bibliotēka. Pilsētā jaunas daudzdzīvokļu mājas. Nav kur dzīvot. Pilsētā sab

iedrisko pirti.

1

Mārkalnes pagastā būtu jāizveido naktsklubs/bārs 1

Mārkalnē vajag sakārtot esošo nevis veidot ko jaunu. Varbūt parku kā pastaigu taku. 1

Jāsakārto estrāde, jānovāc privatizācijas grausti, jāasfaltē ceļi... sakārtot teritoriju Ezera krastā Šūpalās. 1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 12  Izlaistās: 0

Jāpanāk Ziemeru ceļa asfaltēšana 1

Cīņa ar latvāņiem, dažādus trenažierus Sporta laukumā un atsevišķi stūrīti mazākiem bērniem Sporta lauku

mā, kur arī viņi varētu pasportot kopā ar vecākiem.

1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 10  Izlaistās: 2

Sadarbībā ar uzņēmējiem, lai ir darba vietas, atjaunot dzīvojamo fondu, lai jaunie neizbrauktu. 1

Sadarbība ar privātajiem īpašniekiem,lai ir sakārtotas zemes, īpašumi centros 1

Pašvaldības autoceļu uzlabošanas darbi. 1

Mājokļu jautājums, lai ir dzīvojamā platība Atjaunot, sakārtot pašvaldības īpašumus 1

kā palīdzēt attīstīt uzņēmējiem jaunas ražotnes, lai būtu darba vietas un lai cilvēki neaizplūstu no laukiem. 1

Dzīvokļu rindas Piesaistīt jaunos laukiem 1

Dzīvojamās platības. ātru rindu. nesaprotami, kāpēc gadu jāgaida, ja gribi nopirkt tukšu dzīvokli no pašvaldī

bas.

1

Ceļu uzlabošana 1

AVĢ remonts 1

Alūksnē jāasfaltē pilsētas ceļi. Sakārtot ceļus no pagastiem līdz pilsētai. Vajag turpināt projektu "Transports

pēc pieprasījuma".

1

0
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Sieviete Vīrietis

Sieviete 1 50%

Vīrietis 1 50%

Jūsu vecums

0

2

3

1

Līdz 25 gadiem 26-40 41-55 56-70 Vairāk par 70 ...

Atbildes Skaits Procenti
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 0 0%

26-40 0 0%

41-55 1 50%

56-70 1 50%

Vairāk par 70 gadiem 0 0%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 321

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 100%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 2 100%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Apmierina 1 50%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Sporta infrastruktūra

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 100%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 2 100%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Mūžizglītība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Nav aktuāli/ne... Neapmierina

Apmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Neapmierina 2 100%

Mājokļi, to apsaimniekošana

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Centralizētā siltumapgāde
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Apmierina 0 0%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 100%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Uzņēmējdarbības vides attīstība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 50%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Darbs ar jauniešiem

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 50%

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 50%

Neapmierina 1 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Tūrisma iespējas, to veicināšana
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Apmierina 0 0%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 100%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Nelepojos ne ar vienu,jo pārsvarā tiek domats tikai par tūristiem, nevis par vietējiem 1

Gājeju tilts uz pilssalu 1

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Pamestajās skolās var ierīkot dažadas darbnicas šūšana, amatniecības, u.c. 1

novērst nodokļu nemaksāšanu 1

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Par daudz, pilnībā pietiek. Lūdzu domajiet par vietējiem! 1

apsaimniekot nevis apgūt līdzekļus un aizmirst 1

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 1

Mūžizglītibas kursi arī pagastos nevis tikai Alūksnē 1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

novērst darbaspējīgu cilvēku dzīvošanu no visāda veida pabalstiem ,kontrolēt to pamatotību 1

Neizmantoju 1

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Zobārsts un fizioterapija 1

auto stāvvieta pie slimnīcas ir par mazu 1

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Sporta nodarbibas arī pagastos nevis Alūksnē 1

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 1

Nav aktuāli 1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

vietējās nozīmes grunts ceļi ir sliktā stāvoklī 1

Ceļu normāla sakārtošan un jēdzīga uzturēšana, greideristi drausmīgi, neprofesionāli. 1

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

Talkas upīšu tīrīšanai, ezeru rūpigaka izpēte un to rezultatu publiskošana vietējiem, vasaras biezaka udens

analizu nemsana peldvietās. Mežu neciršana (valsts meži cērt un atstāj drausmīgas cirsmas un meža ceļu

s).

1

nepieļaut fiktīvu zivjaudzētavu pastāvēsanu kā pimēram Veclaicenes pag. Pilskalna ezers 1

Pašvaldības darba uzlabošana

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 1  Izlaistās: 1

Nomainīt izpildirektori. Samazināt pagasta pārvalžu vadītājus , pietiek ar saimniecibas pārvaldnieku katra p

agasta nevis sekretare un vel vaditājs. Alūksnes Tic samazinat darbinieku skaitu ( ir taču digitalais laikmet

s). Rūpīgāk kontrolēt ALJA resursus.

1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

radīt jaunus objektus ,bet nevarot pilnvērtīgi apsaimniekot esošos ? 1

Kornetu putnu fermā kāda ražotne,kur vietējiem strādāt. 1

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 0

lai jauni cilvēki var tikt pie SAVAS apdzīvojamās platības vai cita nekustamā īpašuma , ja nebūs cilvēku nev

ajadzēs neko

1

Ceļi kā Igaunijā! Kauns,ka mums ir tieši tādi pasi dabas apstākļi kā igauņiem,tomēr ceļu stāvoklis (grants) ir

drausmīgs. Un domāsanas maiņa,ka ne tikai tūrists ir svarigs,bet vietējais.

1

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Sieviete Vīrietis

Sieviete 2 66,67%

Vīrietis 1 33,33%

Jūsu vecums

0

2

3

1

Līdz 25 gadiem 26-40 41-55 56-70 Vairāk par 70 ...

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 0 0%

26-40 1 33,33%

41-55 1 33,33%

56-70 1 33,33%

Vairāk par 70 gadiem 0 0%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 321

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 33,33%

Neapmierina 2 66,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 66,67%

Neapmierina 1 33,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

0

2

3

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 100%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Apmierina 2 66,67%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 33,33%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Neapmierina Nav aktuāli/ne... Apmierina

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Apmierina 3 100%

Sporta infrastruktūra

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

0
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1

Nav aktuāli/ne... Apmierina Neapmierina

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Apmierina 1 33,33%

Neapmierina 2 66,67%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 2 66,67%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 33,33%

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 66,67%

Neapmierina 1 33,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 33,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 66,67%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 33,33%

Neapmierina 1 33,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 33,33%

Mūžizglītība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

0

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 1 33,33%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 66,67%

Mājokļi, to apsaimniekošana

0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 66,67%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 33,33%

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

0

1

2

3

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 33,33%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 66,67%

Centralizētā siltumapgāde
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Apmierina 1 33,33%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 66,67%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 66,67%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 33,33%

Uzņēmējdarbības vides attīstība

Atbildes Skaits Procenti
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Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 1 33,33%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 2 66,67%

Darbs ar jauniešiem
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 2 66,67%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 33,33%

Atbildes Skaits Procenti

Atbildes Skaits Procenti



27.09.21 15:38 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/surveys/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/analyze?chart=0.field_25:column;0.kur_novada_teritorij_dz_vojie… 13/18

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0
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1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 3 100%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Tūrisma iespējas, to veicināšana
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Atbildes Skaits Procenti

AtbildesAtbildes SkaitsSkaits ProcentiProcenti



27.09.21 15:38 Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju aptauja

https://survey123.arcgis.com/surveys/99e5be02ea4f4901a8e4397eae4c9a3d/analyze?chart=0.field_25:column;0.kur_novada_teritorij_dz_vojie… 14/18

Iesniegtās atbildes: 3  Izlaistās: 0

Apmierina 2 66,67%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 33,33%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Lepojos ar kultūras pasākumiem, paldies! Cenšas no visas sirds un dvēseles! 1

Alūksnes Kultūras centrs, Pils iela, Alūksnes Muzejs, infrastruktūras projekti pagastos 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Nav aktuāls 1

Meklēt investorus ar iespēju attīstīt uzņēmējdar5bību pagastos. ja tas nav iespējams, jo varētu trūkt strādni

eku, satiksmes pārvadājumus sakārtot tā, lai pagastu iedzīvotāji varētu nokļūt pilsētā uz darbu.

1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

TIC a darbiniekiem vairāk runāt ar novada pagastu iedzīvotājiem un iedrošināt viņus lauku sētu vai ēdināša

nas pakalpojumu attīstībā. stāstīt par iespējām. Jāstrādā pie Zeltiņu raķešu bāzes attīstības.

1

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Nav aktuāls 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Saglabāt visas skolas Alūksnes novadā, piesaistot jaunos skolotājus darbam ar bērniem. Skolotājus, kuri pa

tiesām mīl savu profesiju un bērnus, nevis strādā, naudas dēļ!!!

1

Novadā veikt skolu reformu, atstājot 4 lauku skolas un 3 pilsētas. pēc šādas reformas piešķirt līdzekļus skol

u vides kvalitātes uzlabošanai (remontu veikšana un mācību līdzekļu iegāde). Obligāti jāuzlabo skolu apkārt

ne atbilstoši skolēnu vajadzībām (āra klases, atpūtas un sporta laukumi u.c.)

1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Uzlabot klientiem, dzīves apstākļus Alūksnes pansionāta. 1

Ieteikumu nav 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Jauno speciālistu piesaistē Alūksnes novadā. 1

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Ieteikumu nav 1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Sporta centra celtniecība. Kvalificētu treneru piesaiste sporta skolai. 1

Ja tiks uzbūvēts Alūksnē Sporta centrs, stadions pie Alūksnes Valsts ģimnāzijas un sakārtots sporta laukum

s pie Alūksnes Vidusskolas, problēmas tiks atrisinātas

1

0

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Nav aktuāls 1

Jauniešu centram nepieciešamas plašākas telpas, jo ir liels pieprasījums, prasmīga komanda, daudz iespēj

u papildināt savas zināšanas, taču trūkst telpu

1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vēlams vairāk naudas piešķirt pašvaldības autoceļu kvalitātes uzlabošanai. Izstrādājot jauno attīstības prog

rammu, nepieļaut servitūta ceļu platuma samazinājumu, tādā veidā veicinot ceļu aizaugšanu ar krūmiem.

1

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Tualetes izveide pils salā, ģērbtuves izveide, džudistiem, ka arī citiem sporta veidiem. 1

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Nav aktuāls 1

Izglītot iedzīvotāju atkritumu apsaimniekošanā. Skaidrot, kāpēc ir nepieciešama atkritumu, īpaši bīstamo, šķ

irošana. Šādu informāciju vajadzētu ik pa laikam ievietot Alūksnes Novada Vēstīs, norādot, kādu kaitējumu

dabai nodara nevērīga attieksme pret atkritumu apsaimniekošanu. Izglītošanu veikt skolās. Pašvaldības poli

cijai stingrāk vērsties pret īpašniekiem, kas neapsaimnieko savus īpašumus un šo informāciju arī ievietot vē

stīs.

1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Pašvaldībai ieteikums, pirms pieņemat lēmumus domes sēde, rūpīgāk pārbaudīt esošo situāciju ne tikai pils

ētā, bet lauku teritorijas, pagastos, jo bieži vien tiek reģistrēti pašvaldības ceļi uz privātīpašnieku zemes. Vai

otrādi, pašvaldības ceļi tiek likvidēti, bet domes lēmuma par to, nav. Notiek tīra atrakstīšana.

1

Ieteikumu nav. 1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Atbilde Skaits

Atbilde Skaits

AtbildeAtbilde SkaitsSkaits
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Turpināt attīstīt Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parku. Uzsākt Zeltiņu raķešu bāzes attīstību. Nepieļaut ter

itorijas piegružošanu. KRK Vidzemei aizliegt veidot koku krāvumus pašvaldības teritorijā.

1

Rotaļu laukums bērniem centrā, Zeltiņu pagastā, kā arī autoosta Alūksnē! 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 1

Skolu reforma, lai skolotājiem vairāk nav jāsēž uz "čemodāniem" un skolās būtu pilnvērtīgas klases, kurās n

otiek nopietns mācību darbs un ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos. Īpašumu un to teritoriju sak

opšana - pašvaldības, juridisko un fizisko personu.

1

Problēmas: Ceļu infrastruktūras uzlabošana, atjaunošana, konkrēti runa iet par pašvaldības ceļiem, kuri reģi

strēti teritoriālas plānojuma kartē. Projektu izstrāde un piesaiste, reģionālo Valsts ceļu remontam. Atjaunot p

ašvaldības ceļu Zeltiņu pagasta "Lūši-Cekulītes" visa tā garumā, jo ceļš joprojām skaitās, kā pašvaldības ce

ļš, jo nav domes lēmuma par ceļu likvidāciju, ir tikai solījumi. Pagasta pārvalde tikai solā veikt izmaiņas.

1

0

Atbilde Skaits
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Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam iedzīvotāju
aptauja

Jūsu dzimums

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Sieviete Vīrietis

Sieviete 6 75%

Vīrietis 2 25%

Jūsu vecums
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Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 10 gadu laikā.

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Līdz 25 gadiem 1 12,5%

26-40 1 12,5%

41-55 1 12,5%

56-70 5 62,5%

Vairāk par 70 gadiem 0 0%

Kurā novada teritorijā dzīvojat?

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Dzīvoju citur, bet esmu deklarēts …

Ziemera pagasts

Zeltiņu pagasts

Veclaicenes pagasts

Pededzes pagasts

Mārkalnes pagasts

Mālupes pagasts

Malienas pagasts

Liepnas pagasts

Kalncempju pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Ilzenes pagasts

Annas pagasts

Alsviķu pagasts

Alūksnes pilsēta

0 4 82 6

Gājējiem paredzētā infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 4 50%

Neapmierina 4 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Autotransportam paredzētā infrastruktūra
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Neapmierina 6 75%
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Kultūras, izklaides pasākumi

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 4 50%

Neapmierina 4 50%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 7 87,5%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Sporta pasākumi

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

0

5

4

3

2

1

Apmierina Neapmierina Nav aktuāli/ne...

Apmierina 0 0%

Neapmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 5 62,5%

Sporta infrastruktūra
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Neapmierina Apmierina Nav aktuāli/ne...

Neapmierina 1 12,5%

Apmierina 3 37,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 4 50%

Sociālie pakalpojumi un palīdzība
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Veselības aprūpe

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Apmierina 3 37,5%

Neapmierina 5 62,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 0 0%

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 2 25%

Neapmierina 0 0%

Nav aktuāli/neizmantoju 6 75%

Vispārējās izglītības pakalpojumi

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 1 12,5%

Neapmierina 1 12,5%

Nav aktuāli/neizmantoju 6 75%

Atkritumu apsaimniekošana

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Darbs ar jauniešiem
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apkārtējās vides sakoptība

Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Apmierina 5 62,5%

Neapmierina 2 25%

Nav aktuāli/neizmantoju 1 12,5%

Ar kuru no pēdējos 10 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 1

Ziemera pagastā, Māriņkalna sporta laukums, ar labu voleibola laukumu, Man kā jaunietim sports ir ļoti nozī

mīgs, lepojos ka šis projekts tapa jo jauniešiem ir vieta kur pavadīt brīvo laiku un nodarboties ar sportu.

1

veloparks 1

Māriņkalna centra apgaismojums ziemas mēnešos, arī bērnu laukums priecē. 1

Man patīk kā ir sakopta Alūksnes pilsēta un it sevišķi Pilssala 1

Dēliņkalna skatu tornis, komunikāciju nomaiņa. 1

Ar uzbūvēto skatu torni Dēliņkalnā. 1

Alūksnes kultūras centra renovācija un pārbūve 1

0

Uzņēmējdarbības vide

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Ziemera pagasta Ziemeros uzlabot ceļa stāvokli Alūksne-Ziemeri- Veclaicenes šoseja. Lai veicinātu uzņēmē

jdarbību

1

Vajadzētu salabot ceļus,slikta kvalitāte.Vajadzētu domāt par jauniešu nodarbinātību,lai jaunie cilvēki paliktu

novadā.

1

Radīt darba vietas, lai jaunatne nebrauc darbā uz kaimiņvalsti un ārzemēm. Padomājiet par nodokļiem, kas

aizplūst.

1

Atbilde Skaits
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Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 1

nav 1

Lai veicinātu uzņēmējdarbību, sākumā nepieciešams uzlabot ceļu stāvokli. 1

Galvenais ceļu sakārtošana, uzņēmējdarbības attīstība. 1

bialoģiskās saimniecī'bas 1

0

Tūrisms

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

TIC a darbiniekiem vairāk runāt ar novada pagastu iedzīvotājiem un iedrošināt viņus lauku sētu vai ēdināša

nas pakalpojumu attīstībā. stāstīt par iespējām. Jāstrādā pie Zeltiņu raķešu bāzes attīstības.

1

Nav aktuāls 1

0

Izglītība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Saglabāt visas skolas Alūksnes novadā, piesaistot jaunos skolotājus darbam ar bērniem. Skolotājus, kuri pa

tiesām mīl savu profesiju un bērnus, nevis strādā, naudas dēļ!!!

1

Novadā veikt skolu reformu, atstājot 4 lauku skolas un 3 pilsētas. pēc šādas reformas piešķirt līdzekļus skol

u vides kvalitātes uzlabošanai (remontu veikšana un mācību līdzekļu iegāde). Obligāti jāuzlabo skolu apkārt

ne atbilstoši skolēnu vajadzībām (āra klases, atpūtas un sporta laukumi u.c.)

1

0

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Uzlabot klientiem, dzīves apstākļus Alūksnes pansionāta. 1

Ieteikumu nav 1

0

Veselības aprūpe

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 7  Izlaistās: 1

Vismaz feldšeru punktu attīstīt Māriņkalnā. 1

vajadzīga 1

Tuvākais ārsts ir Marinkalns vai Alūksnē, priecātos ja 1x mēnesi būtu iespēja apmeklēt ārstu Ziemera centr

ā

1

Skumīgi, ka veselības aprūpe un pasts tika Māriņkalnā likvidēti. Cilvēki ir neapmierināti. ne visiem ir personī

gais transports, lai aizbrauktu pie ģimenes ārsta uz pieraksta laiku.

1

nav 1

Ļoti žēl ka tika likvidēta ģimenes ārsta prakse Māriņkalnā. 1

Ļoti neapmierina, vismaz vienreiz nedēļā varēja pieņemt Māriņkalnā, vai nu skolā vai pagastā stāv tukšas te

lpas. Stingri padomājiet!

1

0

Kultūra un sports

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Ziemeros nekas nenotiek, izmirst ciems. 1

Viss notiekas. 1

vajadzīga 1

Vairāk rīkot kādus sporta pasākumus, sacensības, sporta spēles. 1
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Iesniegtās atbildes: 8  Izlaistās: 0

Kultūras pasākumi, kuri notiek Māriņkalna tautas namā, ir apmeklēti. tie tiek veidoti iedzīvotājiem interesanti

un saistoši. Pagastā darbojas sieviešu koris ,,Elisa'', amatierteātra pulciņš. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar

Ziemera pamatskolu,lasīšanas veicināšanai tiek piedāvātas jaunākās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grā

matas. Regulāri tiek iepirktas jaunās grāmatas, pasūtīta periodika.

1

Izvēlēties Māriņkalna tautas nama vadītāju ar radošu pieeju. Aktīvu sporta vadītāju. 1

Gribētos vairāk kultūras pasākumus. 1

Alūksnes pilsētas bibliotēkas pārbūve vai modernizācija atbilstoši mūsdienu prasībām 1

Darbs ar jaunatni

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 6  Izlaistās: 2

vairāk vajag nodarboties 1

Taisīt vairāk pasākumus, pulciņus, jauniešu . 1

Sadarboties un aktivizēt sadarbību ar Alūksnes novada Jaunatnes lietu koordinatoru. 1

Sadarbība pārsvarā ar Ziemera pamatskolas jauniešiem, jo pagasta jaunieši liela daļa strādā ārzemēs( Igau

nijā, Anglijā u.c.). Jāattīsta uzņēmējdarbība, lai jaunieši atgrieztos nodokļi neaizietu citu valstu budžetos.

1

Grūti pateikt, jauni puiši nodzeras, strādāt negrib vai arī nav darba. Tie, kas grib, darbā brauc uz kaimiņvalst

i vai ārzemēm. Skumji.

1

Galīgi panīcis,vajag līderus. 1

0

Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Vēlams vairāk naudas piešķirt pašvaldības autoceļu kvalitātes uzlabošanai. Izstrādājot jauno attīstības prog

rammu, nepieļaut servitūta ceļu platuma samazinājumu, tādā veidā veicinot ceļu aizaugšanu ar krūmiem.

1

Tualetes izveide pils salā, ģērbtuves izveide, džudistiem, ka arī citiem sporta veidiem. 1
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

0

Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Nav aktuāls 1

Izglītot iedzīvotāju atkritumu apsaimniekošanā. Skaidrot, kāpēc ir nepieciešama atkritumu, īpaši bīstamo, šķ

irošana. Šādu informāciju vajadzētu ik pa laikam ievietot Alūksnes Novada Vēstīs, norādot, kādu kaitējumu

dabai nodara nevērīga attieksme pret atkritumu apsaimniekošanu. Izglītošanu veikt skolās. Pašvaldības poli

cijai stingrāk vērsties pret īpašniekiem, kas neapsaimnieko savus īpašumus un šo informāciju arī ievietot vē

stīs.

1

0

Pašvaldības darba uzlabošana

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Pašvaldībai ieteikums, pirms pieņemat lēmumus domes sēde, rūpīgāk pārbaudīt esošo situāciju ne tikai pils

ētā, bet lauku teritorijas, pagastos, jo bieži vien tiek reģistrēti pašvaldības ceļi uz privātīpašnieku zemes. Vai

otrādi, pašvaldības ceļi tiek likvidēti, bet domes lēmuma par to, nav. Notiek tīra atrakstīšana.

1

Ieteikumu nav. 1

0

Kas tuvākajos 6 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.
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Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Turpināt attīstīt Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parku. Uzsākt Zeltiņu raķešu bāzes attīstību. Nepieļaut ter

itorijas piegružošanu. KRK Vidzemei aizliegt veidot koku krāvumus pašvaldības teritorijā.

1

Rotaļu laukums bērniem centrā, Zeltiņu pagastā, kā arī autoosta Alūksnē! 1

0

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina?

Lai tiktu parādīts vārdu mākonis, nepieciešamais minimālais atbilžu skaits ir 20.

Iesniegtās atbildes: 2  Izlaistās: 6

Skolu reforma, lai skolotājiem vairāk nav jāsēž uz "čemodāniem" un skolās būtu pilnvērtīgas klases, kurās n

otiek nopietns mācību darbs un ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos. Īpašumu un to teritoriju sak

opšana - pašvaldības, juridisko un fizisko personu.

1

Problēmas: Ceļu infrastruktūras uzlabošana, atjaunošana, konkrēti runa iet par pašvaldības ceļiem, kuri reģi

strēti teritoriālas plānojuma kartē. Projektu izstrāde un piesaiste, reģionālo Valsts ceļu remontam. Atjaunot p

ašvaldības ceļu Zeltiņu pagasta "Lūši-Cekulītes" visa tā garumā, jo ceļš joprojām skaitās, kā pašvaldības ce

ļš, jo nav domes lēmuma par ceļu likvidāciju, ir tikai solījumi. Pagasta pārvalde tikai solā veikt izmaiņas.

1

0
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