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IEVADS 

 
Pētījuma „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, 
priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” mērķis – izvērtēt Gulbenes novada biedrības „SATEKA” 
(turpmāk „Biedrība”) vietējās attīstības stratēģijas 2007. - 2013. gadam  ieviešanu, sniegt ieteikumus 
un priekšlikumus Biedrības  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības stratēģijas 
sagatavošanai. 
 
 Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:  

 apkopot, aktualizēt esošajā attīstības stratēģijā iekļauto statistisko informāciju, veikt 
novērtējumu par izmaiņām rādītājos;  

 novērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu un izpildījumu pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem 
rādītājiem un no administratīvā viedokļa; 

 novērtēt biedrības ieguldījumu teritorijas attīstībā no iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību skatu 
punkta; 

 pamatojoties  uz Vietējās attīstības stratēģiju, biedrības teritorijā identificēt   kopienu 
sabiedrības  vērtību sistēmu, kā arī atbalstāmos  darbības virzienus, novērtēt  to būtiskumu, 
sniegt atbildes uz jautājumiem;  

 sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un 
priekšlikumus biedrības „SATEKA”  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības stratēģijas 
sagatavošanai. 

 
Pētījums  Gulbenes  novada teritorijā veikts laika posmā no 2014. gada 1. decembra  līdz 2015. gada 
30. aprīlim, un to īstenoja SIA „In Tra”.  
Pētījuma izstrādes procesā izmantoti šādi informācijas avoti – mācību un zinātniskā literatūra, 
likumdošana, telpiskās attīstības plānošanas dokumenti, politikas un vadlīnijas starptautiskā, 
nacionālā un vietējā līmenī, kā arī internetā pieejamie resursi un citi informācijas avoti, kas saistīti ar 
iepriekš formulētā mērķa un uzdevumu izpildi.  
 
Pētījuma izstrādes procesā pielietotās zinātniskās metodes:  

 zinātniskās literatūras avotu izpēte;  

 normatīvo aktu un dokumentālo materiālu analīze;  

 monogrāfiskā jeb aprakstošā metode.  
 

Tika organizētas 4 fokusgrupas un  intervijas ar uzņēmējiem, iedzīvotājiem, iestāžu vadītājiem, 
nosakot konkrētas vajadzības teritoriju attīstībā. Diskusiju rezultāti tika apkopoti ziņojumā, analizēti 
un iestrādāti pētījumā. 

Veicot darba uzdevuma izpildi, veiktas regulāras konsultācijas un sadarbība ar pasūtītāja 
norādītajiem atbildīgajiem speciālistiem. 

 
Pētījuma darba uzdevuma  izpildei un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai tika sagatavota anketa 

Gulbenes novada iedzīvotājiem, kuru aizpildīja 373 respondenti. 
 

Tika sagatavota prezentācija MS PowerPoint formātā par veikto pētījumu, kā arī tā tika prezentēta 
vadības grupā, pētījuma noslēguma konferencē Gulbenē 24.04.2015. 
 
Pētījuma autori:  
 
Dr. Ingrīda Muraškovska 
M. oec. Inga Bērziņa 
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1. VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS 

1.1. VRG IZVEIDOŠANA  

Ierobežotā nodarbinātība lauku teritorijās, lauksaimniecības produkcijas zemais īpatsvars 
iekšzemes kopprodukta veidošanā, nesabalansētā vecuma demogrāfiskā aina, pašvaldību 
nepietiekamie finanšu līdzekļi infrastruktūras attīstībai, ierobežotā pieeja pakalpojumiem, sociālā 
atstumtība un virkne citu problēmu, lauku attīstībai pieejamais finansējums LEADER ietvaros norādīja 
uz nepieciešamību veikt atbilstošus attīstības atbalsta pasākumus.  
 

Lai Gulbenes rajonā īstenotu lauku partnerības principus, 2006. gada pavasarī tika uzsākts darbs 
pie biedrības dibināšanas. 2007. gada 22. februārī tika pieņemts lēmums par lauku partnerības – 
biedrības „SATEKA” dibināšanu. Biedrība „SATEKA” reģistrēta uzņēmumu un nodibinājumu reģistrā 
2007. gada 23. maijā. Biedrības dibinātāji bija 27 biedri. Savukārt uz 26.11.2014. biedrības sastāvā 
bija 52 biedri. 
 

 
1. att. Biedrības „SATEKA” biedru skaita izmaiņas 

 
 

Biedrības SATEKA 7 gadu darbības rezultātā kopējais biedru skaits pieaudzis par 92,6%, bet 
visvairāk pieaudzis NVO pārstāvēto biedru skaits (par 64%), kā arī fizisko personu skaits par (36%), 
izglītības iestāžu, uzņēmumu un pašvaldības pārstāvēto institūciju skaits palicis nemainīgs. 

Biedrības SATEKA darbības teritorija ir Gulbenes novads ar 23507 iedzīvotājiem (pēc Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2015.) un kopējo platību 1871101 ha.   

 
 

                                                           
1
 

http://www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/plan/strat30/Gulbenes_%20novada_strateegija_2014_2030
_%201_red.pdf 
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1.2. BIEDRĪBAS UZDEVUMI UN MĒRĶIS 

Darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes novadā, 
pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu 
risināšanā, iesaistot uzņēmējus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus. 
 
 
Lai nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu, noteikti šādi uzdevumi:  
    
  veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu 

risināšanu; 
  izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai 

lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu. 
 

Izvirzītā mērķa un norādīto uzdevumu veikšana tiek sekmēta:  
 

 organizējot dažādus apmācību kursus iedzīvotāju zināšanu un prasmju paaugstināšanai, 
tādējādi sekmējot viņu spēju adaptēties citām nodarbēm vai esošās uzņēmējdarbības 
paplašināšanai, lai nodrošinātu dzīves kvalitātes paaugstināšanu; 

 motivējot darbībai vietējā kopienā, kas vērstas uz lauku sociālekonomisko problēmu 
risināšanu; 

 organizējot pieredzes apmaiņas braucienus, lai apgūtu citu kopienu pieredzi, kā arī rastu 
inovatīvus risinājumus uzņēmējdarbības dažādošanā vai gūtu jaunas idejas tās 
uzsākšanai; 

 piesaistot finanšu līdzekļus nelielu projektu konkursu, kas saistīti ar kultūras, izglītības, 
tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēm, organizēšanai; 

 motivējot iedzīvotājus iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, piedaloties 
sabiedriskā labuma aktivitātēs un vides sakopšanā;   

 izstrādājot, iesniedzot izvērtēšanai un ieviešot dzīvē teritorijas attīstības stratēģiju, lai 
rastu iespēju piesaistīt finansējumu teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, izmantojot 
sabiedrības līdzdalības principus. 

 

Pārvaldes struktūra  

Biedrības „SATEKA” augstākā lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce, pārstāvju lēmējinstitūcija 
ir Kopsapulces vēlēta Padome, kura sastāv no 9 Padomes locekļiem. 
 

1. tabula. Biedrības „SATEKA” Padomes locekļi 
 

Vārds, 
uzvārds 

Amats Tālrunis e-pasts 
Pārstāv 

 

Aija Supe 
Padomes 

priekšsēdētāja 
29465820 

aija.supe@llkc.lv 
 

SIA „LLKC” Gulbenes 
nodaļa 

Dace Pajate 
Padomes 
locekle 

26552515 
dace.pajate@inbox.lv 

 
 

biedrība "Līkloči" 

Normunds 
Mazūrs 

Padomes 
loceklis 

26424666 
normunds.mazurs@inbox.lv 

 
Gulbenes novada dome 

Valentīna 
Jermaševiča 

Padomes 
locekle 

64471625 direktore@jaungulbene.edu.lv 
Jaungulbenes 

arodvidusskola 

mailto:aija.supe@llkc.lv
mailto:dace.pajate@inbox.lv
mailto:normunds.mazurs@inbox.lv
mailto:direktore@jaungulbene.edu.lv
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Vārds, 
uzvārds 

Amats Tālrunis e-pasts 
Pārstāv 

 

Inga Lapse 
Padomes 
locekle 

26447952 
inga.lapse@gmail.com 

 
biedrība „KAPO" 

Inese 
Sprudzāne 

Padomes 
locekle 

26348183 
inese.sprudzane@va.lv 

 
Biedrība "Jauniešu klubs 

"Dēms'' 

Biruta 
Kozlovska 

Padomes 
locekle 

29167317 
aturib3@inbox.lv 

 
Gulbenes novada 
invalīdu biedrība 

Dzintars 
Poļaks 

Padomes 
loceklis 

29139988 
dzintarszdz@inbox.lv 

 
SIA "SONĀTE" 

Aija Kalēja 
Padomes 
locekle 

64471286 
info@austrumvidzeme.lv 

 
SIA  mācību 

centrs"Austrumvidzeme" 

  
 

Biedrības izpildinstitūcija ir Koordinators. 
 

2.tabula. Biedrības „SATEKA” koordinators 
 

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis e-pasts 

Daiga Gargurne Biedrības koordinatore 
26330257; 
29177019 

daiga@sateka.lv ; 
sateka@sateka.lv 

  
Kontaktinformācija: 
Biedrība „SATEKA” 
Reģ. Nr. 40008115541 
Juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene, LV-4401 
Biroja adrese: Ābeļu ielā 17, Gulbene, lv-4401 
E-pasts: sateka@sateka.lv;  www.sateka.lv 
Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X,  
konts: LV50UNLA0050010564803 
Banka: Valsts Kase, kods: TRELLV22,  
konts: LV10TREL916444000000 
Pieņemšanas laiki: 
Otrdienās: 9.00- 12.00 
Ceturtdienās: 10.00-16.00 
  
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās- vēlama iepriekšējā 
pieteikšanās 
Sestdienās un svētdienās birojs slēgts.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:inga.lapse@gmail.com
mailto:inese.sprudzane@va.lv
mailto:aturib3@inbox.lv
mailto:dzintarszdz@inbox.lv
mailto:info@austrumvidzeme.lv
mailto:biedriba.sateka@inbox.lv
mailto:sateka@sateka.lv
http://www.sateka.lv/
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2. VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS TERITORIJAS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

 

2.1. BIEDRĪBAS SATEKA DARBĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS (2009 - 2013) SASAISTE AR ES, 
LATVIJAS, REĢIONA UN NOVADA  ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

 
Eiropas Savienības līmenis  
 

Eiropas Komisija ir izstrādājusi virkni stratēģisku dokumentu Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu attīstībai. 

Eiropas Komisija stratēģijas „Eiropa 2020” („Eiropa 2020”2) ietvaros ir izvirzījusi šādas savstarpēji 
saistītas prioritātes ES tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanai:  

 
1. gudra izaugsme – uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas attīstība; 
2. ilgtspējīga izaugsme – resursu ziņā efektīvākas, videi nekaitīgākas un konkurētspējīgākas 

ekonomikas veicināšana; 
3. integrējoša izaugsme – tādas ekonomikas veicināšana, kurā ir augsts nodarbinātības līmenis 

un kas nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju. 
 

Stratēģiskā sistēma Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā Eiropa 2020 ir izveidota ar 
mērķi veicināt „Eiropa 2020” noteikto mērķu sasniegšanu izglītības un apmācības jomā, paredzot līdz 
2020. gadam uzlabot izglītības un apmācības sistēmas ES dalībvalstīs ar mērķi nodrošināt visu 
iedzīvotāju personīgo, sociālo un profesionālo izaugsmi, kā arī ilgtspējīgu ekonomisko labklājību un 
nodarbinātības iespējas, vienlaikus popularizējot demokrātijas vērtības, sociālo kohēziju, pilsonisko 
aktivitāti un kultūru dialogu. 
 
Latvijas Republikas līmenis  
 

Apzinoties neatgriezeniskos globālos procesus un ar tiem saistītos demogrāfiskos, 
nodarbinātības, iedzīvotāju migrācijas, klimata izmaiņu, enerģijas patēriņa pieauguma, politisko 
konfliktu ietekmes, jaunu sabiedriskas līdzdalības formu veidošanās, globālas vidusslāņa attīstības un 
nabadzības risku un urbanizācijas pieauguma izaicinājumus, kā arī, atbalstot starptautisko 
organizāciju (ANO un ES vienošanās) atbalstīto modeli ilgtspējīgas izaugsmes jomā, ir izstrādāta 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam („Latvija 2030”)3. Šis modelis aicina valstis 
veidot tādu attīstības politiku, kuras prioritātes ir līdzsvarota ikviena sabiedrības locekļa dzīves 
kvalitātes uzlabošana, sociālā saliedētība, drošību un vides resursu saglabāšana nākamajām 
paaudzēm, kur vides, sociālie un ekonomiskās izaugsmes jautājumi ir risināti integrēti, pārskatāmi un 
pārdomāti, attīstot un pavairojot valsts nacionālo bagātību jeb kapitālu, nodošanai to nākamajam 
paaudzēm (1992. gada ANO samita Riodežaneiro). 
 
Latvija 2030 izvirza šādas galvenās prioritātes: 
 

1. kultūras telpas attīstība; 
2. ieguldījumi cilvēkkapitālā; 
3. paradigmas maiņa izglītībā; 
4. inovatīva un ekoefektīva ekonomika; 
5. daba kā nākotnes kapitāls; 
6. telpiskās attīstības perspektīva; 
7. inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība. 

 

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm 

3
 http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm
http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857
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„Latvija 2030” nosaka būtiskākos attīstības virzienus līdzvērtīgas dzīves un darba apstākļu 
nodrošināšanai iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīves vietas un nostiprinātu valsts policentrisku 
apdzīvojuma struktūru: attīstības centru veidošana – reģionu attīstības virzītājspēka – potenciāla un 
konkurētspējas paaugstināšana, atbilstoši to resursiem un prioritātēm, veidojot pievilcīgu pilsētvidi 
gan iedzīvotājiem, gan investoriem. 

Šo attīstības virzienu īstenošanai ir nepieciešama integrēta pieeja teritoriju attīstības 
plānošanā un īstenošanā, radošas pilsētvides attīstībā, kā arī pilsētu un pilsētu-lauku partnerībā. Lai 
to sasniegtu, ir jāuzlabo plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitāte teritorijas attīstības plānošanā.  
Lai izmantotu visu Latvijas cilvēkkapitāla potenciālu, pieņemtu kvalitatīvākus lēmumus un atvieglotu 
to ieviešanu, politikas veidošanā maksimāli jāiesaista sabiedrība. Savukārt tās iesaistīšanai 
nepieciešams radīt motivācijas mehānismus - sociālās atbildības sistēmas, administratīvos 
atvieglojumus, kā arī sniegt uzskatāmus pierādījumus un garantijas līdzdalības rezultātu ieviešanā. 
Iesaistot sabiedrību likumu un lēmumu projektu izstrādē un izvērtēšanā, jāņem vērā sabiedrības 
dažādība un sociālā daudzveidība. Jātiecas, lai diskusijā tiktu ņemti vērā visu ieinteresēto sabiedrības 
grupu viedokļi. Politikas un sabiedrisko pakalpojumu projektu veidotājiem ir savlaicīgi jāidentificē 
sabiedrības grupas, uz kurām attiecīgais projekts attiecas, tās jāuzrunā un jāiesaista diskusijā. 
Katrai mērķauditorijai jāizmanto piemērotākie līdzekļi un jānodrošina atgriezeniskā saite, informējot 
sabiedrību par to, kas ir un kas nav ticis ņemts vērā. Trīspusējā sociālā dialoga mehānisms ietver 
darba devēju un darbinieku organizāciju sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, savukārt 
divpusējais sociālais dialogs – darba devēju un darba ņēmēju viedokļu un interešu saskaņošanu.  

„Latvija 2030” nosaka, ka jāstiprina Latvijas iedzīvotāju spējas un prasmes līdzdarboties 
sabiedriskajos procesos, lai padarītu sabiedriskās līdzdalības procesu pēc iespējas konstruktīvāku un 
efektīvāku, īstenojot pilsoniskās izglītības programmas gan vispārējās izglītības ietvaros, gan ārpus tās 
– semināru, lekciju un kursu formā. Tādā veidā pilsoniskā izglītība ne tikai attīstītu sabiedrības spējas 
līdzdarboties, bet arī veicinātu sabiedrības sociālo integrāciju. 
 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam (turpmāk – „NAP”)4 - galvenais 
vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija 2030) rīcības plāns. NAP vadmotīvs ir ekonomikas izrāviens, kas 
nozīmē stabilu pamatu ielikšanu valsts attīstībai ilgtermiņā, veidojot ilgtspējīgu valsts 
tautsaimniecības nākotni.  
 
„NAP” nosaka 3 prioritātes: 
 

1. „Cilvēka drošumspēja” ir vērsta uz to, lai paaugstinātu Latvijas iedzīvotāju spēju adaptēties 
strauji mainīgajai ārējai videi, jebkurā situācijā būt pārliecinātiem par savām spējām gūt 
pietiekamus ienākumus un citādi nodrošināt savu un sabiedrības attīstību. Šīs prioritātes 
darbības virzieni ir nodarbinātība, veselība, izglītība, nevienlīdzības mazināšana, dzīves 
kvalitātes līmeņa uzlabošana, demogrāfija, saliedētība, radošums un citas vērtības. „Cilvēka 
drošumspēja (human securitability – a form of resilience) ir starptautiski zināms jēdziens, kas 
raksturo cilvēka adaptācijas spēju strauji mainīgā vidē. Cilvēks ar augstu drošumspēju ir par 
sevi drošs, radošs cilvēks, spējīgs parūpēties par sevi un citiem, pielāgoties apstākļiem.” 

2. „Tautas saimniecības izaugsme” vistiešākajā mērā saistīta ar NAP vadmotīva – labklājības 
pieauguma – sasniegšanu, orientējoties uz uzņēmējdarbības veicināšanu, investīciju piesaisti, 
produktivitātes pieaugumu, vienlaikus neaizmirstot par nepieciešamību uzņēmējiem vadīties 
no sociālās atbildības principiem. Galvenie darbības virzieni šajā prioritātē ir ražojošais 
sektors, loģistikas un tranzīta pakalpojumi, uzņēmējdarbības vide, ražošanu atbalstoša 
publiskā infrastruktūra, radošās industrijas, publiskā pārvaldība un sabiedrības līdzdalība, kā 
arī droša un konkurētspējīga enerģija. 

3. „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” ietvaros plānots veicināt tādu teritoriju attīstību, kur 
efektīvi izmantoti un mērķtiecīgi attīstīti ģeogrāfiskā novietojuma, dabas un citi resursi, 

                                                           
4
 http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858 
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telpiskā struktūra veicina ilgtspējīgas tautsaimniecības struktūras veidošanos un kvalitatīvu 
investīciju piesaisti. Šīs prioritātes galvenie darbības virzieni ir pakalpojumu pieejamība un 
infrastruktūra, pilsētu un lauku mijiedarbība, nelauksaimnieciskā ražošana, lauku saimniecību 
attīstība, kooperācija un pārstrāde, dabas kapitāla pilnvērtīga un ilgtspējīga izmantošana.  

 Noteiktās prioritātes ir savstarpēji integrētas un ir īstenojamas paralēli, ciešā saistībā viena ar otru5. 
  

Latvijas lauku attīstības programmā 2014. - 2020. gadam („LAP”)6 iekļautie pasākumi un to 
aktivitātes ietekmē visu trīs NAP 2020 prioritāšu mērķu sasniegšanu, sniedzot ieguldījumu sekojošos 
NAP 2020 rīcības virzienos: 

 augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi; 

 izcila uzņēmējdarbības vide; 

 cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats; 

 ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana; 

 pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai 

 dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana. 
 

Viena no LAP prioritātēm un mērķim atbilstošiem pasākumiem ir veicināt sociālo iekļautību, 
nabadzības mazināšanu un ekonomisko attīstību lauku apvidos, lai saglabātu lauku teritoriju 
apdzīvotību, paaugstinātu dzīves līmeni, nodrošinot nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību.  
 
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no 
LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem 
iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.  
 
Vietējā rīcības grupa (partnerība) (turpmāk tekstā – VRG) ir publisko un privāto partneru apvienība, 
kas darbojas noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 10 līdz 65 tūkstošiem. 
 

LEADER pieejai LAP 2014-2020 ir veltīta nozīmīga loma, jo VRG ir pagaidām vēl nepilnīgi 
izmantots potenciāls lauku uzņēmējdarbības attīstībā: ”Uzsvars ir jāpārvieto uz saimnieciskās 
darbības aktivizēšanu, lai VRG darbinieki, pazīstot vietējos iedzīvotājus, varētu tos individuāli 
uzrunāt, piedāvāt pievilcīgu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī 
sākotnēji piedāvāt mentoru atbalstu. Atbildīgāku, ar ekonomikas attīstību saistītu uzdevumu 
deleģēšana VRG sniegs pozitīvu signālu par to darbības lietderību un veicinās plašāka iedzīvotāju 
loka iesaistīšanos.” 

 
 

 
VIDZEMES plānošanas reģiona līmenis  
 

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 - 20307 vīzija:  
Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un 

drošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību 
noteiktās jomās 
 

VIDZEMES STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: Sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un 
teritoriālo attīstību, īstenojot uz elastīgumu vērstu integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas 
nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un 
drošumspējas palielināšanai 

                                                           
5
 http://www.pkc.gov.lv/275-sagatavots-nacion%C4%81l%C4%81-att%C4%ABst%C4%ABbas-pl%C4%81na-

priorit%C4%81%C5%A1u-pamatojuma-zi%C5%86ojums 
6
 https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/39/25/LAP_2014_20_08052014.pdf 

7
 http://www.vidzeme.lv/upload/VPR_IAS_10112014_labots.pdf 
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3. tabula. Vidzemes reģiona stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes 
 
Mērķi 2030        Ilgtermiņa prioritātes 2030 

Stratēģiskais virziens: CILVĒKS 

Uzlabot reģiona iedzīvotāju rīcībspējas un 
dzīves kvalitāti 
 

IAS1: Kvalitatīva, pieejama un daudzpusīga 
izglītība 
IAS2: Sociālā drošība un veselība 

Stratēģiskais virziens: EKONOMIKA  

Palielināt reģiona ekonomisko vērtību, 
uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un palielinot 
ekonomisko ilgtspēju 
 

Stratēģiskais virziens: IAS3: Ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības un inovāciju vide 
IAS4: Ilgtspējīga ekonomika 
 

Stratēģiskais virziens: TERITORIJA  

Uzlabot sasniedzamību, pieejamību un 
pievilcību  
Saglabāt un attīstīt Vidzemes savdabīgo 
kultūrtelpu. 
Veidot ilgtspējīgu un labi funkcionējošu pilsētu 
tīklu, kas balstīts uz savstarpējās sadarbības 
un papildinātības principiem. 
 

Stratēģiskais virziens: IAS3: Ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības un inovāciju vide 
IAS5: Pieejams reģions 
IAS6: Vietu pievilcība 
 

Avots: Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014 - 2030 
 
Stratēģija paredz saglabāt Vidzemes lauku vērtības kā pamatu tā ilgtspējīgai funkcionēšanai.  

 
Gulbenes novada teritorijai un VRG  ir aktuāli stratēģijā risināmie jautājumi:  

 
1. lauku teritoriju ar savām specifiskajām īpašībām, resursiem, attīstība kā dzīves vietai 

ekonomiskajai telpai; 
2. šajās teritorijās primāri attīstāma pārtikas un patēriņa preču ražošana, tūrismam un atpūtas 

iespējām; 
3. lauku apdzīvojuma centru veidošana par lokāliem ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves 

atbalsta punktiem; 
4. lauku infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstības plānošana, pieejamības un 

sasniedzamības nodrošināšana; 
5. teritoriju sakārtošana mazo ražošanas un pārstrādes uzņēmumu attīstībai; 
6. nodarbinātības un vietējās iniciatīvas veicināšana laukos; 
7. kopienu attīstība un vietējās identitātes stiprināšana; 
8. lauku tūrisma un ar to saistītās infrastruktūras kā alternatīva uzņēmējdarbības veida attīstība; 
9. lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana; 
10. netradicionālās lauksaimniecības, amatniecības, tautas mākslas tradīcijas kā alternatīvu 

nodarbes veidu stiprināšana un attīstīšana. 
 

 
VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014 - 20208 nosaka, ka 

Vidzemes vīzija balstās uz trim, savstarpēji saistītiem, stratēģiskiem virzieniem – CILVĒKS, 
EKONOMIKA, TERITORIJA. 

                                                           
8
 http://www.vidzeme.lv/upload/AP_10_11_2014.pdf 
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VRG,  pazīstot vietējos iedzīvotājus, ir plašas iespējas  vietējās ekonomikas attīstības stimulēšanai, 
iesaistot  plašu iedzīvotāju iesaistīšanos, tādējādi nodrošinot teritorijas attīstību. 
Gulbenes novada attīstības prioritātes un ilgtermiņa vīzija noteikta Gulbenes novada integrētās 
attīstības programmā 2011.-2017.gadam9: 
 
 Ilgtermiņa vīzija: Sakopti lauki, daudzveidīga lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, 
inovatīvi ražošanas uzņēmumi, kvalitatīvi pakalpojumi, uzturēta kultūrvide un vēstures pieminekļi, 
pievilcīga lauku un pilsētvides ainava, aktīva sabiedriskā dzīve, sociālā iekļaušana - pamats 
dzīvošanai, strādāšanai, atpūtai un dzīves līmeņa kvalitātes paaugstināšanai katrā ģimenē un 
novadā kopumā.  
 
1. Prioritāte: P1. Cilvēkresursu attīstība.  
2. Prioritāte: P2. Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide. 
3. Prioritāte: P3. Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte. 
 
 Attīstības programmā, ņemot vērā esošos resursus, novadā uzņēmējdarbības turpmākai 
attīstībai jābalstās uz lauksaimniecības zemes un mežu resursu racionālu izmantošanu, tūrisma un 
pakalpojumu nozares attīstību, noteikta Gulbenes novada ekonomiskā specializācija10:  
1. Lauksaimniecības nozarē (nodrošina ražošanu, lauku ainavas uzturēšanu un apdzīvojuma 

saglabāšanu): 
1.1. piena un gaļas lopkopība; 
1.2. graudaugu ražošana; 
1.3. dārzeņu audzēšana; 
1.4. tehnisko kultūru audzēšana (lini, kaņepes); 
1.5. bioloģisko (ekoloģiski tīro) produktu ražošana; 
1.6. netradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstība; 
1.7. bioenerģijas ražošana. 

2. Mežsaimniecība (nodrošina izstrādi un mežu resursu atjaunošanu). 
3. Rūpniecība: 

 3.1. kokrūpniecība (nodrošina visaugstāko apgrozījumu un ienākumus); 
 3.2. pārtikas produktu ražošana; 
 3.3. vieglā rūpniecība; 
 3.4. metālapstrāde. 

4. Sabiedrisko un komercpakalpojumu attīstība (nodarbina visvairāk darbinieku). 
5. Tūrisms kā savstarpēji saistītu nozaru puduris (klāsters). 
 
Izstrādes procesā ir Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030. gadam 
(pieejams gala redakcijas projekts11)  - viens no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, kurš 
nosaka, ka 
 
Gulbenes novada attīstības vispārējais mērķis ir radīt labvēlīgus nosacījumus ilgtspējīgai visas 
teritorijas attīstībai Gulbenes novadā un Vidzemes reģionā kopumā, sadarbojoties iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem, organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām un saskaņojot intereses 
ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā.  
 
 
 

                                                           
9
 https://www.gulbene.lv/index.php/adn/39-plndk/4675-att1117 

10
 https://www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/dome/att-pr11-17/2_sejums.pdf 

11
 http://www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/plan/strat30/IAS%202030%20gala%20projekts.pdf 
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2.2. TERITORIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 
Gulbenes novads ir viens no Vidzemes novadiem, kas atrodas Latvijas Republikas 

ziemeļaustrumu daļā uz Vidzemes-Latgales12 robežas. Tas robežojas ar 10 novadiem: Latgales 
reģiona Balvu un Rugāju novadu, Vidzemes reģiona Apes, Alūksnes, Lubānas, Madonas, 
Cesvaines, Jaunpiebalgas, Raunas un Smiltenes novadu.  
 

 
 

2.attēls. Administratīvi teritoriālais iedalījums13(www.lps.lv) 
 

Gulbenes novada centrs atrodas 186 km attālumā no Rīgas. Gulbene vēsturiski ir 
izveidojusies kā dzelzceļa mezgls, attālums līdz Rīgai pa dzelzceļu 179 km.  

Novada reljefu kopumā var raksturot kā viegli viļņotu. Novada ziemeļrietumu daļā gar 
Gaujas kreiso krastu stiepjas Vidusgaujas ieplaka ar iekšzemes kāpām. Rietumu daļu aizņem 
Vidzemes augstienes sīkpauguraine, kas vietām sasniedz 200 m virs jūras līmeņa . Novada 
vidusdaļā stiepjas Gulbenes paugurvalnis, dienvidaustrumos atrodas Lubānas līdzenuma daļa.  

Gulbenes novads ir bagāts ar kultūrvēsturiskajiem un dabas pieminekļiem. Valsts aizsardzībā 
atrodas 280 kultūras pieminekļi. No tiem 77 arheoloģijas pieminekļi, 145 arhitektūras, 54 mākslas un 
4 vēstures pieminekļi. Novadā ir 10 dabas liegumi, vairāk nekā 200 mikroliegumi, 2 valsts 
nozīmes aizsargājamo koku alejas, Emzes dendroloģiskais parks, vietējās nozīmes 
ģeomorfoloģiskie objekti un ainaviskas teritorijas. Novada teritorijā ir daudzas pievilcīgas 
ūdensteces un ūdenstilpes. Lielākās upes: Gauja, Pededze, Tirza. Atpūtnieki iecienījuši Stāmerienas, 
Ušura, Sudala, Ludza, u.c. ezerus.  

Gulbenes novada teritorijas platība: 187110 ha. Tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme 34.6 %, meža zeme 54.2 %. 

2009. gada 6. jūnijā, kad Latvijā notika Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas, tika 
ievēlēti Gulbenes novada domes 17 deputāti un izveidots Gulbenes novads, apvienojot tajā visas 
Gulbenes rajona 14 pašvaldības.14  

                                                           
12

 
https://www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/plan/attistiba/Parskats_par_Gulbenes_novada_AP_izpildi_
2011_2013_gadaa.pdf 
13

 http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/217625-regionu-attistiba-latvija-2010-skaitlos-un-faktos-balstita-
tagadnes-fotografija/ 
14

 
http://www.lps.lv/images/resources/file/LSG%20Development/GULBENES%20NOVADS_apkopojums%20un%2
0analize.pdf 
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Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ietilpst 13 pagasta pārvaldes: Beļavas, 
Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Litenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, 
Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasti un Gulbenes pilsētas pārvalde.  
 

 
 

3.attēls. Gulbenes novada administratīvā teritorija (www.laiki.lv15) 
 
 
 

 
Pašvaldību ģerboņi Gulbenes novadā16 

 

Gulbenes novada teritorijai Kultūras ministrijā (saskaņā ar Ģerboņu likumu) ir reģistrēti četri  ģerboņi 
– Gulbenes pilsētas , Litenes pagasta, Stāmerienas pagasta un Rankas pagasta. 

 

 

Gulbenes novada ģerbonis - sarkanā laukā trīs (2/1) sudraba peldoši 
gulbji. 

 

                                                           
15

 http://www.laiki.lv/Gulbenes/gulbenes-novada-karte.aspx 
16

 https://www.gulbene.lv/index.php/prnv/215-srv/1064-erboi 
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Litenes pagasta ģerbonis - sudraba laukā zaļš ābeles celms ar atvasi un 
četrām lapām; celma griezums ar zeltu. 

 

 

 

 

Stāmerienas pagasta ģerbonis – zilā laukā šķērsām likts zelta ugunskrusts 
ar trim izvirzījumiem šķērsa galā. 

 

Rankas novada17 ģerbonis - Sarkanā laukā zelta sprēslīca 

 
 

 Gulbenes novada karogs: sudraba un zaļās krāsas 
fonā - Gulbenes novada ģerbonis. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 http://likumi.lv/doc.php?id=263769 
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2.3. DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

 
 
 Pēc PMLP datiem 2014. gada 1. jūlijā Gulbenes novadā bija 23510 iedzīvotāji, kas attiecībā pret 
2013. gada 1. janvāri samazinājies par 801 iedzīvotājiem, bet sešu gadu 2009. - 2014. periodā par 
2028 iedzīvotājiem.  
 

 
 

4.att. Gulbenes novada iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas 2004.-2014* (PMLP dati)18 
 
 Analizējot iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā procentpunktos, jāsecina, ka iedzīvotāju skaits 
samazināšanās tendence pēdējo piecu gadu laikā konstanti ir negatīva. Stratēģijas ieviešanas laikā 
iedzīvotāju skaits samazinājies par 2734 iedzīvotājiem (Skat. PIELIKUMI Nr.1). 
 
 Pētījumā ”Gulbenes novada esošās situācijas salīdzinošā analīze Latvijas lauku teritoriju 
attīstības kontekstā (2013)” secināts: „Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos samazinās 
pakalpojumu pieejamība tajā palikušajiem iedzīvotājiem – pakalpojumu sniegšanas vietas 
attālinās, un tie kļūst dārgāki. Līdz ar lauku iedzīvotāju skaita samazināšanos un arī valsts 
budžeta resursu samazināšanos teritorijas infrastruktūras – veselības, transporta (ceļu 
uzturēšana un sabiedriskais transports), izglītības – atbalstīšanai, būtiski samazinās lauku 
iedzīvotāju mobilitāte ar sabiedrisko transportu, bet nodokļu pieaugums papildus sadārdzina 
mobilitāti ar individuālajiem transporta resursiem.” (Gulbenes novada esošās situācijas 
salīdzinošā analīze Latvijas lauku teritoriju attīstības kontekstā).19 
 

                                                           
18

 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/statistika/iedzivotaju%20reg.statistika%2001072014/ISPV_Pasvaldiba

s_iedzivotaju_skaits.pdf 
19 http://www.lps.lv/images/resources/file/LSG%20Development/GULBENES%20NOVADS_apkopojums%20un%20analize.pdf 
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4.tabula. Gulbenes novada pašvaldību platība, iedzīvotāju skaits un blīvums  
 

Pašvaldība 

Platība Iedzīvotāju skaits Blīvums 

ha 

uz 

01.01.2018 

% 
uz 

01.07.2014.* 
% 

Uz 2010. 

(cilv./km2) 

Gulbenes pilsēta 1 189.8 0.6 8263 7,04 728.8 

Beļavas pagasts 16 934.0 9.0 1655 4,93 10.8 

Daukstu pagasts 16 486.1 8.8 1158 2,24 7.5 

Druvienas pagasts 6 757.4 3.6 526 2,95 8.1 

Galgauskas pagasts 9 829.3 5.2 693 35,15 7.3 

Jaungulbenes pagasts 9 055.4 4.8 1178 5,01 13.8 

Lejasciema pagasts 33 782.7 18.0 1657 7,05 5.2 

Litenes pagasts 12 735.7 6.8 1067 4,54 8.8 

Lizuma pagasts 10 779.1 5.7 1438 6,12 14.0 

Līgo pagasts 7 893.1 4.2 421 1,79 5.5 

Rankas pagasts 18 387.0 9.8 1450 6,17 8.5 

Stāmerienas pagasts 13 381.4 7.1 1132 4,81 8.9 

Stradu pagasts 17 351.3 9.2 1912 8,13 11.9 

Tirzas pagasts 13 045.7 7.0 960 4,08 7.6 

Novadā kopā 187 608.0 100.0 23510 100 13.3 

Avots: * Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.07.201420, Gulbenes novada 
integrētās attīstības programma 2011. - 2017.gadam21 
https://www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/dome/att-pr11-17/1_sejums.pdf 
 

Vislielākais apdzīvojuma blīvums ir Lizuma un Jaungulbenes pagastā, bet vismazākais 
Lejasciema pagastā. Ja salīdzina iedzīvotāju blīvumu pagastos un novadā kopā, tad jāsecina, ka 11 
pagastos apdzīvojuma blīvums ir zemāks kā novadā kopumā. 2014. gadā iedzīvotāju blīvums 
Gulbenes  novadā bija 12 cilv./km2, Vidzemes reģionā 13 cilv./km2, bet vidēji Latvijā 31 cilv./km2 (CSP 
dati). Iedzīvotāju blīvums Gulbenes novadā 2014. gadā bija 2,6 reizes zemāks kā vidēji valstī.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 
http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/statistika/iedzivotaju%20reg.statistika%2001072014/ISPV_Pasvaldib
as_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf 
21

 https://www.gulbene.lv/images/stories/dokumenti/dome/att-pr11-17/1_sejums.pdf 
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5.tabula. Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra uz 01.07.2014. PLMP dati22 
 

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra  

Skaits uz 
01.01.2013 

% skaits uz 
01.07.2014. 
 % 

 līdz darbaspējas vecumam 3243 13,34 3119 13,27 

 t.sk. vīrieši    1655   

 T.SK. SIEVIETES  t.sk. sievietes    1464   

  darbaspējas vecumā 16117 66,30 15631 66,49 

 t.sk. vīrieši    7985   

t.sk. sievietes    7646   

  pēc darbaspējas vecuma 4951 20,37 4760 20,25 

 t.sk. vīrieši    1605   

 t.sk. sievietes    3155   

Kopā  24311 100,00 23510 100,00 

 
2014. gada 1. jūlijā līdz darbspējas vecumam iedzīvotāju skaits bija 3119 vai to īpatsvars bija 13,27%, 
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits – 15631 vai to īpatsvars- 66,49%, un virs darbspējas vecuma 
2014. gada 1. jūliju līdz darbspējas vecumam iedzīvotāju skaita bija 3119 vai to īpatsvars bija 13,27%, 
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits – 15631 vai to īpatsvars- 66,49%, un virs darbspējas vecuma 
iedzīvotāju skaits - 4951 vai to īpatsvars 20,25%. Iedzīvotāju skaita samazināšanās nav būtiski 
ietekmējušas darba spējas vecuma sadalījumu.  

Nacionālais sastāvs rajonā ir diezgan viendabīgs: latvieši veido 86,37 % (20305), krievi 9,55% 
(2245), un citas tautības 4,08 % (960). 
 
Attīstības a centri 
 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 Telpiskās attīstības perspektīva nosaka apdzīvojuma 
(attīstītības centru) līmeņus23. 
 
 Reģionālās politikas ietvaros tiek definēts „pakalpojumu grozs” katram attīstības centru 
līmenim.  „Pakalpojumu grozs” nosaka pakalpojumu klāstu noteiktās jomās: 

  Pakalpojumu klāstu noteiktās jomās (veselība, kultūra, sports, izglītība, sociālā aprūpe utt.) 
atkarībā no apdzīvojuma līmeņa; 

 Pakalpojumu klāsta hierarhiju, t.i., augstākā līmenī tiek piedāvāts plašāks pakalpojumu klāsts, 
kas ietver arī zemākajiem līmeņiem noteikto pakalpojumu apjomu; 

 Gan ar valsts, gan pašvaldību funkcijām saistīto pakalpojumu nodrošinājumu. 
 
 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā 2007-202724izdalīti četri attīstības 
centru līmeņi: 

• vietējas nozīmes centrs; 
• novadu nozīmes centrs; 
• reģionālas nozīmes centrs; 
• nacionālas nozīmes centrs. 

 

                                                           
22

 http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/ 
23

 http://www.vraa.gov.lv/uploads/espon/i.goba.pdf 
24

 
http://www.vidzeme.lv/upload/lv/vidzemes_planosanas_regions/teritorijas_planojums/I_Telpiskas_strukturas
_apraksts.doc 
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5.attēls. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības centru iedalījums  (nacionālais, reģionālais un novadu 

nozīmes attīstības centri)  25 
 

Nacionālas nozīmes attīstības centrs 

 sociālās korekcijas izglītība 

  pirmā un otrā līmeņa profesionālā 

 augstākā izglītība reģionālajās 

 augstskolās 

 akadēmiskā izglītība reģionālajās 
augstskolās 

 augstas klases sportistu sagatavošana 

 nacionālas nozīmes sporta bāzes 

 pētījumu veikšana attiecīgajā zinātnes 
nozarē (valsts nozīmes pētniecības centri) 

 

 

Reģionālas nozīmes attīstības centri 

 pamatskolas un vispārējā vidējā izglītība 
valsts ģimnāzijās 

 pirmā un otrā līmeņa profesionālā 

 augstākā izglītība (augstskolu filiālēs) 

 reģionālas nozīmes sporta bāzes 

 pieaugušo izglītība ieslodzījumu vietās 

 nepilngadīgo izglītība ieslodzījuma vietās 
 

 Novadu nozīmes attīstības centri 

 pamatskolas izglītība 

 vispārējā vidējā un profesionālā 

 izglītība 

 speciālā izglītība 

 profesionālās ievirzes sporta izglītība 

 (sporta skolas un sporta klubi) 

 pieaugušo formālā un neformālā izglītība 
 

 Pagastu centri un ciemi 
sākumskolas izglītība (1.‐6.klase) 
interešu izglītības pieejamība 
darbs ar jaunatni (neformālās 
izglītības piedāvājums jauniešiem, 
lietderīga brīvā laika pavadīšana) 
sporta pakalpojumi izglītības iestāžu 
sporta bāzēs (sporta zāles, sporta 
laukumi utt.) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 4_REGPOL_ILONA RAUGZE_081111.PPT - LPS 

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lps.lv%2Fimages%2Fobjects%2Fcommittee_files%2Fsittings%2Faa8a404919c4a4e116d97d149a5d95184_Regpol_Ilona_raugze_081111.ppt&ei=ZVwEVbTlKcnYPeqHgKAB&usg=AFQjCNGYJv_xSFS2tlCBrBflqInfoZoi_A&sig2=BM4LZpoMl4XjBv7SPybUlg
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Izstrādes procesā atrodas: VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014 
– 2030 un VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-202026.  
 

  VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības 
plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un 
reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes, telpiskās attīstības perspektīvu. Attīstības programma ietver 
reģiona vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un rīcības plānu to ieviešanai. 
 

Stratēģijas projektā iekļautā apdzīvojuma struktūra balstīta uz tās apzinātajiem kvalitāti 
raksturojošajiem elementiem, tādā veidā novēršot negatīvo un degradējošo ainavas elementu izplatību. 
Vidzemē radīta resursu efektīva un pieejama apdzīvojuma struktūra, ko raksturo tās īpašie elementi, kas 
nosaka šīs vietas kultūru, vēsturi, saistās arī ar mūsdienu attīstības tendencēm un atspoguļo iedzīvotāju 
piederību šai vietai. 

 
Dokuments atspoguļo šādu iedalījumu (uz 31.03.2015.)*: 
 
Reģionālas nozīmes centrs  – Gulbene: (daudzfunkcionālais reģionālas nozīmes centrs). 
Attīstās kā reģiona nozīmes administratīvo pakalpojumu sniegšanas centrs un ir uzņēmējdarbības, 

nodarbinātības un daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas centrs, sniedzot arī valsts un reģiona līmeņa 
pakalpojumus. Reģionālas nozīmes centri ar darbavietām nodrošinās ne tikai pilsētniekus, bet arī apkārtējo 
lauku teritoriju iedzīvotājus27.  
 
 

Novadu nozīmes apdzīvojuma centri – Jaungulbene 
Notiek diskusijas starp Gulbenes novadu, Vidzemes plānošanas reģionu un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju par Lejasciema un Lizuma iekļaušanu šajā apdzīvojuma centru grupā. 
 
 
 

2.4. EKONOMISKĀ SITUĀCIJA 

2.4.1. VISPĀRĒJIE EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI  

Lauku teritorijās pārsvarā darbojas nelielas uzņēmējdarbības vienības, kuras pamatā 
orientējas uz vietējo tirgu un kurām ir ļoti ierobežotas iespējas paplašināties un radīt ievērojamu 
skaitu darbavietu, kā arī piesaistīt investīcijas. 
 

                                                           
26

 http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_ilgtspejigas_attistibas_strategijas_un_attistibas_programmas_izstrade/ 
27

 http://www.vidzeme.lv/upload/VPR_IAS_10112014_labots.pdf 
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6.att. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Gulbenes novadā (CSP dati) 

 
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem Gulbenes novadā pieaudzis komercsabiedrību, kā arī 

biedrību un nodibinājumu skaits (PIELIKUMI Nr.4).  
 

 
6.tabula. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības Gulbenes novadā 2013.gadā 

sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.) 
 

Darbības veidi  Pavisam 

Pašnodar- 
binātas 

personas 

Komerc-
sabie-
drības 

Zemnieku 
un 

zvejnieku 
saimniek-

cības 

(A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība 549 296 88 160 

(B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 3 - 3 - 

(C) Apstrādes rūpniecība 100 20 68 3 

(D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, 
siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 13 - 13 - 

(E) Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu 
apsaimniekošana un sanācija 5 - 5 - 

(F) Būvniecība 53 9 44 - 

(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 
automobiļu un motociklu remonts 182 7 128 6 

(H) Transports un uzglabāšana 40 1 33 2 

Darbības veidi  Pavisam 

Pašnodar- 
binātas 

personas 

Komerc-
sabie-
drības 

Zemnieku 
un 

zvejnieku 
saimniek-

cības 

(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 25 1 20 2 
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(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 11 3 8 - 

(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības 6 3 2 - 

(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu 48 27 20 - 

(M) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie 
pakalpojumi 69 32 35 1 

(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu 
darbība 20 7 12 1 

(O) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā 
sociālā apdrošināšana - - - - 

(P) Izglītība 19 15 4 - 

(Q) Veselība un sociālā aprūpe 41 33 4 - 

(R) Māksla, izklaide un atpūta 18 9 6 1 

(S) Citi pakalpojumi 109 67 24 1 

(T) Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; 
pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu 
sniegšana individuālajās mājsaimniecībās - - - - 

(U) Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju 
darbība - - - - 

Nav noteikts 93 92 - - 

 
 
 

Tautsaimniecības jomu struktūrā Gulbenes novada uzņēmējdarbībā liels īpatsvars ir 
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei, kā arī tirdzniecības nozarei, tāpēc nepieciešams 
veicināt ar preču un produktu ražošanu saistītas uzņēmējdarbības attīstību, atbalstot dažādas 
aktivitātes produkcijas pievienotās vērtības palielināšanai un jaunu preču un pakalpojumu attīstībai. 

 
 
 

7. tabula. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības Gulbenes novadā 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Uz 1000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā 48 51 59 63 63 

Pašnodarbinātās personas,% 43,8 44,1 43,3 44,4 44,3 

Individuālie komersanti,% 7,4 6,8 6,8 6,2 6,3 

Komercsabiedrības,% 32,8 33 33,6 34,4 36,8 

Zemnieku un zvejnieku saimniecības,% 16 16,1 16,3 15 12,6 

 
Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības uz 1000 iedzīvotājiem Gulbenes novadā 

ir stabili augušas. 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju 2010. gadā bija LVL 184,2 (262,9 EUR), 2011. 

gadā LVL 192,1 (273,3 EUR), 2012. .gadā LVL 219,00 (311,6 EUR), tendence ir pieaugt iedzīvotāju 
ienākuma nodoklim. 
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8.tabula Gulbenes novadā reģistrētie, aktīvie un pasīvie darbojošies uzņēmumi 2013 gadā (Lursoft 
dati)pa pagastiem: 

 

Pašvaldība 
EKONOMISKI AKTĪVO 

uzņēmumu skaits 
2013.gadā 

Reģistrēti, bet nav 
iesniegta finansiālā 

informācija 2013 KOPĀ 

Gulbenes pilsēta 98 34 132 

Beļavas pagasts 14 11 25 

Daukstu pagasts 15 4 19 

Druvienas pagasts 7 4 11 

Galgauskas pagasts 7 2 9 

Jaungulbenes pagasts 6 0 6 

Lejasciema pagasts 7 3 10 

Litenes pagasts 9 6 15 

Lizuma pagasts 12 7 19 

Līgo pagasts 5 1 6 

Rankas pagasts 16 6 22 

Stāmerienas pagasts 10 6 16 

Stradu pagasts 19 2 21 

Tirzas pagasts 8 2 10 

 233 88 321 

 
Detalizēta informācija (nosaukums, apgrozījums, peļņa, darbinieku skaits) par Gulbenes 

novadā reģistrētiem, aktīviem un pasīviem darbojošies uzņēmumiem 2013 gadā (Lursoft dati) pa 
pagastiem pievienota PIELIKUMĀ Nr.5. 
 

2.4.2. BEZDARBA RĀDĪTĀJI  

Gulbenes novadā bezdarba līmeni visvairāk ir ietekmējusi 2009. gada ekonomiskā krīze. 
Bezdarba līmenis 8,7% 2013. gadā pēc krasā pieauguma līdz 18,4% 2009. gadā ir gandrīz atgriezies 
līdz 2007. gada rādītājam - 7,43%. Bezdarba dinamika Gulbenes novadā ir analoga dinamikai valstī, 
tomēr novada rādītājs visu laiku ir augstāks nekā vidēji valstī. 

 

8.att. Bezdarba līmeņa dinamika Gulbenes novadā un Latvijā (NVA dati) 
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Uz 2014. gada 30. septembri Gulbenes novadā bija reģistrēti 1067 bezdarbnieki, bezdarba 
līmenis bija 7,6%, kas ir augstāks nekā vidējais Vidzemes reģionā (6,9%) un valstī (6,3%). Pilsētas un 
pagastu griezumā vislielākais bezdarbnieku skaits ir Gulbenē – 432, Stradu pagastā – 99, Daukstu 
pagastā – 74 un Beļavas pagastā – 73. Dzimumu aspektā visos pagastos, izņemot Daukstu pagastu, 
bezdarbam vairāk pakļautas ir sievietes nekā vīrieši. Vislielākā problēmgrupa ir ilgstošie bezdarbnieki 
– 439 Gulbenes novadā jeb 41% visu bezdarbnieku, savukārt valstī ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir 
35%. Jaunieši – bezdarbnieki vecumā no 14 – 25 gadiem ir 119 jeb 11%, kas ir vairāk nekā vidēji valstī 
– 9%. 

9.tabula. Bezdarba rādītāji Gulbenes novadā uz 30.09.2014. (NVA dati) 
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Beļavas pagasts 73 43 30 32 11 8   3 6 3 

Daukstu pagasts 74 35 39 31 11 7   1 12 8 

Druvienas pagasts  22 13 9 6 1 2   1 1 1 

Galgauskas pagasts 34 19 15 13 3 4   4   6 

Gulbene 432 
24

5 187 205 63 51   14 56 37 

Jaungulbenes pagasts 45 27 18 18 9 3   2 1 1 

Lejasciema pagasts 53 27 26 14 5 6   3 1 4 

Litenes pagasts 37 20 17 11 4 6   1 3 4 

Lizuma pagasts 43 24 19 20 5 6   2 1 4 

Līgo pagasts 20 11 9 4 2 4       1 

Rankas pagasts 51 28 23 11 2 2   2 3 2 

Stāmerienas pagasts 51 26 25 19 4 10 1 2 2 4 

Stradu pagasts 99 57 42 36 11 8   4 9 4 

Tirzas pagasts  33 19 14 19 2 2   2 2 4 

 
Sadalījumā pa vecuma grupām visvairāk nodarbināti ir vidējā vecuma (30 – 34 gadi) 

Gulbenes novada iedzīvotāji – bezdarbnieku skaits uz 2014. gada 30. septembri – 74. 
Bezdarbnieku skaits pieaug, tuvojoties pensijas vecumam: bez darba ir 157 iedzīvotāji 45 -49 gadu 
vecumā, 170 cilvēki 50 – 54 gadu vecumā un 199 55-59 gadus vecie gulbenieši. Visizteiktākā 
pirmspensijas bezdarba problēma ir Gulbenē – 209 iedzīvotāji-bezdarbnieki vecumā no 45-59 
gadiem, Daukstu pagastā – atbilstoši 45 iedzīvotāji un Stradu pagastā – 44 iedzīvotāji. Labākā 
situācija šajā vecuma grupā ir Līgo pagastā – 9 reģistrēti pirmspensijas bezdarbnieki un Druvienas 
pagastā – 11.  

Savukārt, jauniešu bezdarbs ir aktuāls Gulbenē – 51 jaunietis-bezdarbnieks vecumā no 15-24 
gadiem, Stāmerienas pagastā – 10, Stradu pagastā – 8. Tirzas pagastā tikai 1 jaunietis ir bez darba.  
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9.att. Bezdarbnieku skaitsa izmaiņas Gulbenes novadā pa vecuma grupām 2008-2014.g. (NVA 

dati) 

 2.4.3.GULBENES NOVADA ADMINISTRATĪVO TERITORIJU ATTĪSTĪBAS INDEKSS  

Vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu sociālekonomiskās attīstības skaitliskai 
raksturošanai un salīdzināšanai izmanto Latvijā teritorijas indeksu28. Attīstības indekss tiek aprēķināts, 
lai teritoriju raksturojošos rādītājus padarītu salīdzināmus un apvienojamus vispārinātā rādītājā, 
saglabājot samērojamību. 
Novadu teritorijas attīstības indeksu aprēķina pēc sekojošiem rādītājiem:  

 bezdarba līmenis, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju 
skaitu); 

 iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju, EURO; 

 demogrāfiskās slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas 
vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000); 

 pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp pastāvīgo 
iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, 
reizināta ar 100). 

 
 

Salīdzinājumā ar Latvijas visiem 110 novadiem, Gulbenes novads ieņem 56. vietu, tā attīstības 
indekss ir -0,192 (pēc 2013.gada datiem)29, tātad starp Latvijas novadiem atrodas pa vidu. 

Savukārt plānošanas reģionu starpā Vidzemes plānošanas reģions ieņem 4. vietu, atstājot aiz 
sevis Latgales plānošanas reģionu.  
 

                                                           
28

 file:///C:/Users/Lietotajs/Downloads/482_2010_gr2011.pdf 
29

 http://www.vraa.gov.lv/lv/petnieciba/attistibas_indekss/ 
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2.4.4. MAZĀ LAUKU UZŅĒMĒJDARBĪBA 

 
Gulbenes novada lauku uzņēmējdarbību raksturo sekojošas nozares: 
 

 pārtikas mājražošana; 

 amatniecība (koks, māls, klūgas u.c.) 

 dārzeņkopība un dārzkopība 

 cūkkopība; 

 govkopība; 

 graudaugu audzēšana 

 biškopība; 

 bioloģiskā lauksaimniecība  

 kokapstrāde; 

 mežsaimniecība; 

 lauku tūrisms; 

 pakalpojumi (frizētavas, tehnikas noma u.c.) 
 
 

Gulbenes novadā aktīvi darbojas  mājražotāji (gan amatnieki, gan pārtikas mājražotāji). 
Informācija apkopota PIELIKUMĀ Nr.6.-10. 

Vietējās produkcijas atpazīstamībai biedrība „SATEKA” piedalījusies  starptautiskās sadarbības 
projektā „ABC vietējiem ražotājiem”, kur viena no aktivitātēm bija zīmola „Vidzemes grozs” izstrāde.  
Zīmols VIDZEMES GROZS ir reģistrēta tirdzniecības zīme, kas apvieno Vidzemes vietējos uzņēmējus un 
to kvalitatīvos produktus. Zīmols dod reģiona atpazīstamību. 

 Saskaņā ar http://www.vidzemesgrozs.lv/lv/#razotaji informāciju, 6 Gulbenes novada ražotāji  ir 
ieguvuši VIDZEMES GROZA uzlīmi. 

2010. gadā Vidzemes reģions iniciējis Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera 
izveidi, kura mērķis ir organizēt sadarbību un zināšanu pārnesi starp uzņēmumiem, organizācijām, 
izglītības iestādēm, zinātniskajām un pētniecības institūcijām, nolūkā veicināt veselīgas un 
augstvērtīgas pārtikas ražošanas attīstību uzņēmumu un Vidzemes reģiona izaugsmi30. Klastera 
dalībnieku sadarbības prioritātes: 

 Augstvērtīgas un veselīgas pārtikas patēriņa popularizēšana 
 Augstvērtīgas un veselīgas pārtikas ražošanas un tehnoloģiju attīstība un virzīšana tirgū 
 Lokālā un starptautiskā sadarbības tīkla attīstība. 

 
Klasterī darbojas Gulbenes novada uzņēmumi: SIA „Ķelmēni” un SIA „Dimdiņi”. 
 

Kā galvenie uzņēmējdarbības uzsākšanas šķēršļi tiek minēta birokrātija un kontrolējošo 
institūciju stingrās pārtikas kvalitātes prasības. Lai šīs prasības varētu, nodrošināt ir nepieciešami 
finansiālie resursi. 

Tātad uzņēmējdarbības uzsākšanai t.sk. mājražošanai ir nepieciešams sākuma kapitāls. 
Diemžēl bankas, kā arī ALTUM neatbalsta „mazos” uzņēmējus.  
 

 

 

 

 

                                                           
30

 http://www.gulbene.lv/index.php/sjtm/42-zinas-novada/3353-klstb 

 

http://www.vidzemesgrozs.lv/lv/#razotaji
http://www.gulbene.lv/index.php/sjtm/42-zinas-novada/3353-klstb
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Kā risinājums uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstam varētu būt: 
1) krājaizdevumu sabiedrības;  
2) mikrokredīti; 
3) uzņēmumu pašpalīdzības fondi. 

Šāda veida aktivitātes netiek un netiks atbalstītas LEADER projektu ietvaros, līdz ar to jāmeklē 
risinājumi iepriekšminēto risinājumu iedzīvināšanai: piem.  pašvaldības atbalsts, sponsori u.c. 
 
Vietējās  produkcijas realizācija 
 
Pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" organizētais Zaļais 
tirdziņš notiek katra mēneša trešajā sestdienā – Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkā (Dzelzceļa ielā 8) no 
plkst. 9.00 – 13.00. Vasarā „zaļais tirdziņš” notiek  Jaunatnes (Gulbīšu) parkā vai Pilsētas centrālajā 
skvērā pie Gulbenes novada domes. 

 
Amatniekiem un mājražotājiem ir iespēja pieteikties Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā 

„Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, rakstot uz razots.gulbene@inbox.lv  
vai zvanot pa tārl.nr. +371 20277265 
http://www.visitgulbene.lv/zalais-tirdzins-2/ 
 

Zaļajā tirdziņā ir iespējams iegādāties garšīgus mājražotāju gatavotos gardumus – kūpinātas 
zivis, gaļu, sieru, maizīti, mājas alu, medu u.c. Nopērkami arī sezonas dārzeņi un augļi, stādi un puķes, 
kā arī amatnieku darinātās skaistumlietas, dizaina priekšmeti un citas noderīgas lietas ikdienai un 
svētkiem. „Kā eksotiskākā tirgus prece būs Tatjanas Ābeltiņas izaudzētie arbūzi, tepat Gulbenes 
novadā” http://www.visitgulbene.lv/pasakums/20-septembri-gan-zalais-gan-raibais-tirgus/ 
 

Līdztekus Zaļajam tirdziņam organizēts ari  Raibais tirdziņš, kurā par pārdevēju var kļūt 
ikviens, kam gadu gaitā sakrājušās daudzas labas mantas, bet kuras pašam nav vajadzīgas. Kādam 
bērni ir izauguši un palikušas labas bērnu drēbes, sporta apģērbs, apavi, inventārs, skolas piederumi-
lūdzu nāciet un piedāvājiet tos citiem, kuriem varbūt tie ir ļoti nepieciešami.  
 

Savukārt SIA „Kalmes 5” organizētajā  tirgū (Rīgas iela 65 B, Gulbenē)  iespējama   tirgošanās ar 
šādām preču grupām reizi mēnesi: (https://www.gulbene.lv/index.php/tgrr) 

- lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem; 
- pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības 

izstrādājumiem; 
- rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm; 
- lietotām personiskām mantām (izņemot autortiesību un blakustiesību objektiem, kas 

reproducēti personiskām vajadzībām); 
- mājas apstākļos ražotiem produktiem, no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas 
- pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; 
- alu un citiem alkoholiskiem dzērieniem. 

 
 Tirgošanās ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm iespējama katru dienu. Pārtikas mājražotāji un 
l/s produkcijas audzētāji tirgojas arī pie veikaliem „Elvis” un/ vai „Beta”. 
 

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs” uzsācis darbību pie tiešās tirdzniecības veicināšanas.  
 

Tāpat vietējo produktu ražotāji pārdod savu produkciju Rīgā, gan tiešajā tirdzniecībā, gan 
noteiktos veikaliņos. Konkrētas ziņas par vietējās produkcijas uzpircējiem netika iegūtas. 
 

Gulbenes centrā ir bijuši atvērti arī vairāki mājražotāju un amatnieku veikaliņi, bet diemžēl 
augsto cenu, zemās pirktspējās un apgrozījuma dēļ tie bankrotējuši.  

mailto:turists@gulbene.lv
http://www.visitgulbene.lv/zalais-tirdzins-2/
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Tātad Gulbenes pilsētā trūkst viena pastāvīga lauksaimniecības produktu, mājamatniecības 

izstrādāju tirgošanās vietas,  pie kuras ērti varētu nokļūt, piebraukt, kā arī kurā tirgošanās izmaksas 
nebūtu nesamērīgi dārgas.  

Gulbenes novada pašvaldības tālākos attīstības plānos varētu būt jaunas tirgus ēkas 
celtniecība, bet izmaksas kā jau ēkai, kurai jāizstrādā projekts ir dārgs, kā arī plānots, ka tā nebūs 
pilsētas centrā, bet kādā citā ērtā piebraukšanas vieta. 
 

2.4.5.TŪRISMA ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS 

Gulbenes novada teritorijā atrodas daudz un dažādi dabas un kultūrvēsturiskie tūrisma 
objekti. Informāciju par tūrisma iespējām novadā plaši atspoguļota mājas lapā 
http://www.visitgulbene.lv/sakums/. 
 

Gulbenes pilsētu un novada pagastus ir iespēja apskatīt, piesakot ekskursijas zinošu un 
aizrautīgu stāstnieku-gidu pavadībā. Viens no Gulbenes pilsētas apskates interesantākiem 
piedāvājumiem ir 9 km garā ekskursija ar elektrovilcieniņu pa Gulbenes pilsētu. Brauciens ar 
Gulbenes-Alūksnes Bānīti ļauj nesteidzoties izbaudīt vēsturiskā vilcieniņa šarmu un dabas skatus, bet, 
apmeklējot Bānīša depo, ir iespēja apskatīt restaurēto tvaika lokomotīvi „Ferdinands” un izbraukt ar 
rokas drezīnu. 

SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” ekskursiju piedāvājums ar Gulbenes elektrovilcieniņu Latvijā 
tika atzīts par „Veiksmīgāko jauno tūrisma produktu 2014”. 
 

Kultūrvēsturiskā mantojuma baudītāji var novērtēt baznīcas (Velēnas ev.-lut. baznīca, 
Stāmerienas Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca, Gulbenes Vissv. Sakramenta Romas katoļu 
baznīca, Gulbenes ev.luterāņu baznīca), muižu (Rankas muiža, Lizuma muiža, Beļavas muiža, Litenes 
muiža, Jaungulbenes muiža) un vēsturisku vietu apskati.  

Savukārt novada muzeji (Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs; Druvienas Vecā skola 
– muzejs; Silmaču muzejs; Sveču muzejs) un ekspozīcijas apmeklētājus sagaidīs ar zinošu gidu 
stāstījumu, aktīvu līdzdarbošanos un dažādām nodarbībām. Vairāk informācijas PIELIKUMĀ Nr.11. 

Izjādes ar zirgiem (Atpūtas komplekss „Ziedugravas”, Atpūtas komplekss „Zušu nams”, 
Atpūtas komplekss „Sonāte”, Lauku viensēta “Purenes”, Tūrisma un atpūtas parks „Lācītes”, Lauku 
māja „Kalna pakalnieši”, Lauku māja „Kaijas”,  Saimniecība “Dzelzavieši”, Zemnieku saimniecība “Pils 
Sēta”), maizītes cepšana, siera siešana, lauku labumu degustācija, zināmu un ne tik zināmu dzīvnieku 
apskate, pirts paražu izzināšana, dabas takas, ārstniecības augi – to visu un vēl vairāk iespējams 
baudīt Gulbenes novada lauku saimniecībās. 

Arī par aktīvās atpūtas cienītājiem ir padomāts – ir pieejama velosipēdu noma (Atpūtas 
komplekss „Ziedugravas”, Lauku māja „Pededzes”, Tūrisma un atpūtas parks „Lācītes”,  Lauku māja 
„Ozoldruvas”)  un maršruti pa līkumotiem lauku un noslēpumainiem mežu ceļiem.  

Velomīļi var doties izbraucienos ar elektrovelosipēdiem, kurus iespējams iznomāt, sākot no 1 
stundas līdz pat pāris dienām. Laivotāju priekam – maršruti gan Pededzē, gan Gaujas augštecē (Laivu 
noma „Laivot.lv, Atpūtas komplekss „Ziedugravas”, Atpūtas komplekss „Vonadziņi”, Lauku māja 
„Pededzes”, Atpūtas komplekss „Zušu nams”, Atpūtas komplekss „Sonāte”, Tūrisma un atpūtas parks 
„Lācītes”, Kempings „Jaunāres”, Lauku māja „Elsiņi”, Lauku māja „Kalna pakalnieši”). Interesentiem 
piedāvājumā arī pļavu golfa laukumi (Pļavu golfa laukums “Siltie”, Pļavu golfa laukums “Riekstiņi”) 
un inventāra noma. Putnu vērošanu piedāvā Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība. 
 

Gulbenes novadā interesentiem pieejamas pirtis un pirtnieki, apskates saimniecības 
(Saimniecība “Birzupes 2″ , Zemnieku saimniecība “Vecpāpani”,  Zemnieku saimniecība 
“Jaunstāmeri”, Siera darbnīca “Mū Siers”,  Zemnieku saimniecība “Sopuļi”,  Saimniecība “Brūklenāji”, 
Saimniecība “Mežsētas 97″ ,  Vides veselības saimniecība “Lejas Kāķupi”,  Ārsniecības augu kolekcija,  
Saimniecība “Dzelzavieši”). 
 

http://www.visitgulbene.lv/sakums/
http://www.visitgulbene.lv/objekts/turisma-un-atputas-parks-lacites/
http://www.visitgulbene.lv/objekts/turisma-un-atputas-parks-lacites/
http://www.visitgulbene.lv/objekts/saimnieciba-dzelzaviesi/
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Gulbenes novads lepojas ar īpašiem ēdieniem, piemēram, salāti „Lācīšu raibie”, pamatēdiens 
„Volfa mundieris” u.c. Gulbenes novada īpašā ēdienkarte pieejama vairākās pilsētas (Vecgulbenes 
Muiža,  Kantes Krogs,  Kūku Bode “Gardums” ,  Bistro – kafejnīca,  Picērija – kafejnīca “Rodi”, 
Pienenīte, Fiesta,  Rankas sieri,  Flora Magnolija, Bistro Kikele)  un novada (Lācīte,  Vonadziņi,  Ozoli, 
Lejasciema ēdnīca IK “Gaujmalas”,  Pa ceļam,  Ēdnīca pie Rankas Sieriem,  Viga.I )  ēdināšanas vietās. 
 
 
Tūrisma nozares darbības nodrošināšana Gulbenes novadā 
 

Tūrisma attīstību nodrošina Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrs". 

 Aģentūras darbības mērķis ir attīstīt tūrismu pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
īstenojot novada tūrisma politiku, izstrādājot tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to 
realizēšanu, tūrisma un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību un 
koordinējot tūrisma pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem un viesiem. Adrese: Ābeļu iela 
2,Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, www.visitgulbene.lv 
 

Aģentūras telpās (Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) izveidots stends 
suvenīriem, piedāvājot iegādāties suvenīrus ar Gulbenes novada simboliku un raksturīgiem skatiem. 
Suvenīru piedāvājums: Gulbenes novada amatnieku darinājumi (keramikas krūzes, trauki, zvaniņi, 
grāmatzīmes u.c.) ar Gulbenes novada simboliku, pastkartes ar dažādām Gulbenes pilsētu un novadu 
raksturojošām fotogrāfijām, puzles ar novadu un pilsētu raksturojošām fotogrāfijām, krāsojamā 
grāmatiņa bērniem „Gulbīša Zinīša ceļojums”, dažādi magnēti, pildspalvas un krūzes ar Gulbenes 
novada simboliku. 

 

10.att. Gulbenes novada puzzle 
 
Tūrisma informācijas centri, kas darbojas Gulbenes novadā:  

  

 Atpūtas parks "Lācītes", „Lācītes” Ranka, Gulbenes novads, LV–4416 ; 
 Gulbenes viesnīca, O.Kalpaka iela 27a, Gulbene; 
 2015.gadā  tūrisma informācijas centrs tiks atvērts Stāmeriena; 
 Gulbenes vēstures un mākslas muzejs, Brīvības ielā 10, Gulbenē. 

 

Saskaņā ar  Gulbenes novada pašvaldības aģentūras apkopoto informāciju Gulbenes novada apskates 
objektu (muižas, muzeji, lauku saimniecības, baznīcas u.c.) ir apkopota apmeklējumu statistika. 

 
 

http://www.visitgulbene.lv/objekts/viga-i/
http://www.visitgulbene.lv/
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11.att. Gulbenes novada apskates objektu (muižas, muzeji, lauku saimniecības, baznīcas u.c.) 
apmeklējumu statistika* 

*Dati nav līdz galam objektīvi, jo ne visi objekti veic apmeklētāju uzskaiti un ne no visiem objektiem saņemti apmeklētāju statistikas dati 
 
 
 

2.5. SOCIĀLĀ SITUĀCIJA 

Galvenais teritorijas izaugsmi veicinošais faktors ir sociālā un ekonomiskā attīstība. Lai 
sekmētu dzīves kvalitātes un sociālās attīstības uzlabošanos novadā, ir svarīgi veicināt 
nodarbinātības, izglītības un kultūras attīstību, kas sekmēs sociālās atstumtības un nabadzības 
samazināšanos.  

Pēc materiālā nodrošinājuma, veselības stāvokļa, vecuma, bērnu skaita un citiem sociāliem 
faktoriem vairāk kā 70 % novada iedzīvotāju pieder pie dažādām sociālajām grupām ar tām 
raksturīgām problēmām. Katram iedzīvotājam ir tiesības griezties pēc sociālās palīdzības pie savas 
administratīvās teritorijas sociālā darbinieka. 

Visu pašvaldību sociālā budžeta līdzekļi tiek veidoti tā, lai bez obligātā valsts noteiktā 
garantētas minimālās iztikas līmeņa pabalsta (GMI), būtu iespējams palīdzēt cilvēkiem ārkārtas 
situācijā, kā arī izmaksāt citus pabalstus, pamatojoties uz pašvaldības izdotajiem saistošajiem 
noteikumiem par sociālās palīdzības sniegšanu.  

Laukos nopietna problēma ir alkoholisms un smēķēšana. Diezgan liels skaits skolēnu uzsāk 
smēķēšanu jau pamatskolas laikā, bieži vien pat sākumskolas vecumā. Pamatskolas vecākajās klasēs 
skolēni uzsāk alkohola lietošanu. Bieži vien, lai nebūtu problēmu ar dzeršanu skolas pasākumu laikā, 
šādi pasākumi vispār netiek organizēti.   

Savlaicīga sociālo problēmu risināšana pasargā iedzīvotāju sociālās grupas no marginalizācijas 
jeb atstumtības, kā arī kopumā mazina sociālo spriedzi jebkurā sabiedrībā. 
 

 

Gulbenes novada sociālais dienests nodrošina sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus 
Gulbenes novada pašvaldības teritorijā dzīves vietu deklarējušām personām. Sociālā  dienesta 
darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās 
problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālo atbalstu ģimenēm 
un personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdalību 
savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, 
pamatojoties uz sociālā darba speciālistu veiktu personas individuālo vajadzību un resursu 
novērtējumu. 
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 Sociālā dienesta uzdevumi sociālo pakalpojumu jomā ir: 
 

 plānot, organizēt un kontrolēt sociālo pakalpojumu sniegšanu klientiem, kā arī informēt un 
konsultēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem personai saprotamā veidā;  

 sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to nodrošināšanu dažādām novada iedzīvotāju 
sociālajām grupām atbilstoši to vajadzībām un pamatojoties uz personu resursiem; 

 organizēt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju; 

 organizēt sociālās aprūpes pakalpojumus klientu dzīvesvietā – aprūpi mājās; 

 organizēt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu novada iedzīvotājiem; 

 organizēt un uzraudzīt pirmās nepieciešamības higiēnas pakalpojumus – dušas, veļas mazgāšana 
u.c. mazaizsargātajām personām; 

 organizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu novada iedzīvotājiem. 

Katrā pagastā strādā sociālie darbinieki, lai nodrošinātu sociālos pakalpojumus un sociālo 
palīdzību. Veco ļaužu aprūpi nodrošina veco ļaužu dzīvojamā māja Gulbenē un sociālā dzīvojamā 
māja “Blomīte”. Ilgstošu sociālo aprūpi  veic Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais”, Tirzas 
sociālās un veselības aprūpes nams “Doktorāts”, Gulbenes novada Litenes bērnu patversme. 

 

 

 

10. Tabula. Sociālā darba pārskats uz 01.01.2015. 31 

 KOPĀ 

Iedzīvotāju kopskaits 01.01.2015. 23345 

Bezdarbnieku kopskaits 01.03.2015. 1107 

Trūcīgo personu skaits 31.03.2015. 852 

Izmaksāts soc. palīdzības pabalstos 2015.g.1.cet. 111465,80 

       - t.sk. GMI 35553,44 

       -dzīvokļa pab. 47400 

pab.veselības apr. 4108,38 

SD veiktās visas darbības ar SD klientiem 5586 

Klientiem nodrošināta aprūpe mājās 84 

Nodrošināts invalīda asistenta pakalpojums 49 

Nodrošināta ilgstoša soc.aprūpe institūcijā 76 

 
 
Sociālais dienests savas darbības nodrošināšanā sadarbojas ar Latvijas Sarkanā Krusta 

Gulbenes komiteju - sociālie darbinieki pagastos dala trūcīgajām personām ES atbalsta pārtikas 
pakas, Gulbenes novada bāriņtiesām, Invalīdu biedrību, Gulbenes novada pensionāru biedrību 
„Atspulgs 5", Juridiskās palīdzības administrāciju, izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem u.c. 

Par aktualitātēm sociālajā sfērā sabiedrība tiek informēta laikrakstā "Dzirkstele", "Gulbenes 
Novada ziņas", kā arī tiek sniegtas individuālas konsultācijas. Sabiedrībai pieejama informācija 
sociālajā dienestā, kā arī attālinātajos punktos-pagastu pārvaldēs. Sociālā darba speciālisti piedalās 
iedzīvotāju sapulcēs un informē par iespējām saņemt sociālo atbalstu. 

Sociālajā dienestā Gulbenes pilsētā, Dīķa ielā 1, iedzīvotājiem tiek nodrošināti pakalpojumi: 
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- dušas; - veļas mazgāšana; - zobārsta pakalpojumi (privātprakse); - friziera pakalpojumi 
(individuālā darba veicējs);- drēbju maiņas punkts (nodrošina LSK Gulbenes nodaļa; - tehnisko 
palīglīdzekļu nomas punkts (nodrošina LSK Gulbenes nodaļa). 

Laukos nopietna problēma ir alkoholisms un smēķēšana. Diezgan liels skaits skolēnu uzsāk 
smēķēšanu jau pamatskolas laikā, bieži vien pat sākumskolas vecumā. Pamatskolas vecākajās klasēs 
skolēni uzsāk alkohola lietošanu. Bieži vien, lai nebūtu problēmu ar dzeršanu skolas pasākumu laikā, 
šādi pasākumi vispār netiek organizēti.   

Savlaicīga sociālo problēmu risināšana pasargā iedzīvotāju sociālās grupas no marginalizācijas 
jeb atstumtības, kā arī kopumā mazina sociālo spriedzi jebkurā sabiedrībā 

 

2.5.1.  PUBLISKO PAKALPOJUMU SEKTORA RAKSTUROJUMS 

2.5.1.1. IZGLĪTĪBA  

Izglītības pieejamību Gulbenes novadā nodrošina 18 vispārizglītojošās skolas. Pēc izglītības 
pakāpēm tās ir: 1 sākumskola (Gulbenē- slēgta ar 01.09.2015.), 10 pamatskolas (Daukstu, Druvienas, 
Beļavas, Galgauskas, Litenes, Rankas, Stradu, Stāmerienas, Jaungulbenes un Tirzas pagastos) un 7 
īsteno vidējās izglītības programmas (Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma pagastos un 4 Gulbenē). 
Viena no pamatskolām ir internātpamatskola (Jaungulbenes pagastā), vidējo izglītību var iegūt 
Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā, vienā no piecām vidusskolām vai arī Gulbenes vakara (maiņu) 
vidusskolā.  

Novadā darbojas 8 pirmsskolas izglītības iestādes, no tām 3 atrodas Gulbenē, pa vienai 
Litenes, Jaungulbenes, Lejasciema, Stradu (Stāķi) un Rankas pagastos.  

Profesionālās ievirzes izglītību piedāvā Gulbenes novada Bērnu un jauniešu sporta skola, 
Gulbenes Mākslas skola un Gulbenes mūzikas skola.  

Gulbenes novadā profesionālo kvalifikāciju var iegūt automehāniķa un lauku tūrisma 
speciālista specialitātēs (Jaungulbenes Profesionālajā vidusskolā - slēgta ar 01.09.2015. ) un pavāra 
palīga, galdnieka palīga, viesmīlības pakalpojumu speciālista, ēdināšanas pakalpojumu speciālista, 
būvizstrādājumu galdnieka un pavāra specialitātēs (Rankas Profesionālajā vidusskolā - ar 2015.gada 
1. septembri pievienota Valmieras tehnikumam, kā rezultātā Rankas Profesionālā vidusskola kļūs 
par Valmieras tehnikuma struktūrvienību).  

Gulbenes novada dome atbalsta ārzemēs dzīvojošo latviešu ģimenes, dodot iespēju izkopt un 
stiprināt latvisko dzīves ziņu. No 2015. gada 1. janvāra Rankas pamatskola realizē neformālās 
izglītības tālmācības kursu 1. - 4. klašu vecuma bērniem. 2014. gadā Rankas pamatskola organizēja 
vasaras nometni bērniem vecumā no 8 līdz 12 gadiem, tajā skaitā bērniem, kas dzīvo un mācās 
ārzemēs un vasarā ciemojas Latvijā, un bērniem, kas dzīvo un mācās Latvijā. Nometne bija kā atbalsts 
latviskās identitātes veidošanai un attīstīšanai. 

Novadā tiek aktivizēts darbs ar jauniešiem. Darbojas jauniešu centri: “Bu.M.s” (Rankas 
pagastā), “Bāze” (Gulbenē), “Pulss” (Lejasciema pagastā) un jauniešu istaba (Stāķu pagastā un 
Galgauskas pagastā). Skolu jaunatne un citi interesenti ir iesaistījušies skolu pašpārvalžu un 
nevalstisko organizāciju (“Dēms”, “KAPO”, “Gulces Gēns”, “Laika josta”, “Esi aktīvs!”, Your Way”, 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība,  Gulbenes vidusskolas atbalsta biedrība) darbā.   

2010. un 2011. gados gadā tika organizēts darbs mūžizglītības darba grupā, kura diskutēja par 

izglītības mūža garumā ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti, analizēja Gulbenes novada sabiedrības 

attieksmi un ieinteresētību, veica esošās situācijas analīzi un izstrādāja ieteikumus Gulbenes novada 

integrētās attīstības programmai 2011.- 2017.gadam.  
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11.tabula. Mūžizglītības darba konsultanti novadā32 

N
N. 
r.p.k. 

Pagasts/pilsēta Vārds, 
Uzvārds 

Iestāde Kontakti  
(e-pasts, telefons) 

1
1. 

Gulbenes 
pilsēta 

   

2
2. 

Daukstu 
pagasts 

Laimdota 
Ostrovska 

Daukstu 
bibliotēka 

64430387,daukstu.biblioteka@gulbene.lv 

3
3. 

Druvienas 
pagasts 

Velga 
Černoglazova 

Druvienas 
pamatskola 

26410835,  
druviena@gulbene.lv 

4
4. 

Galgauskas 
pagasts 

Sarmīte 
Muižniece 

Galgauska 
kultūras 
nams 

26371735,  
beveroni@inbox.lv 

5
5. 

Jaungulbenes 
pagasts 

Dzidra 
Rudzīte 

Jaungulbenes 
bibliotēka 

29407212,  
infocentrs@tvnet.lv 

6
6. 

Lejasciema 
pagasts 

Agnese 
Usāre 

Lejasciema 
bibliotēka 

64472875, 

Lejasciema.biblioteka@gulbene.lv 

7
7. 

Litenes 
pagasts 

Gunta 
Dergača 

Litenes 
pārvalde 

64472213, 
29204507,litenes.pagasts@gulbene.lv 

8
8. 

Lizuma 
pagasts 

Irēna 
Ābeltiņa 

Lizuma 
tautskola 

29427494,  
irena3@inbox.lv 

9
9. 

Rankas 
pagasts 

Laima Braše Rankas 
pamatskola 

26147716, 
laima@gulbene.lv 

1
10. 

Stāmerienas 
pagasts 

Spodra Kļava Stāmerienas 
bibliotēka 

28303081,stamerienas.biblioteka@gulbene.lv 

1
11. 

Tirzas pagasts Iveta 
Ziepniece 

Tirzas 
pamatskola 

29539566, 
ivetaziepniece@inbox.lv 

  

 

Konsultantu koordinators:                                                           

Anita Birzniece, Gulbenes novada domes IKS nodaļa - 64497725, anita@gulbene.lv          

 

Atbalsta personas:                                                          

 Antra Sprudzāne - Gulbenes bibliotēkas vadītāja, 64471459                 

 Aija Kalēja - mācību centra "Austrumvidzeme" vadītāja, info@austrumvidzeme.lv; 64471286 

 Daiga Gargurne - biedrības "SATEKA" koordinatore, daiga@sateka.lv; 26330257, 29177019 

 

Lai nodrošinātu informatīvo pieejamību maksimāli plašām cilvēku lokam un iespējami tuvāk 
dzīves vietai, mūžizglītības konsultantu darba pienākumos ir: 

- palīdzēt meklēt un sniegt informāciju par izglītošanās iespējam gan formālā, gan neformālā 
kontekstā; 

- organizēt dažādas izglītojošās aktivitātes, apmācības; 
- izstrādāt projektus cilvēku izglītošanai vietējā kopienā. 
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Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa pēdējos gados pastiprināti izstrādā 

un realizē dažādus projektus un iniciatīvas, kas saistīti gan ar pieaugušo neformālās izglītības 
programmu organizēšanu (kursi, apmācības, diskusijas, motivācijas programmas, forumi), gan 
apmācībām nozaru speciālistiem, gan pasākumiem Eiropas dimensijas, kultūrizglītības pieredzes un 
redzesloka paplašināšanai.  

Ir uzsākta pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursa finansēšana. 2012. gadā tika 
finansētas 5 programmas no Gulbenes Mākslas skolas, Litenes pagasta pārvaldes, Druvienas 
pamatskolas, Gulbenes 2. vidusskolas un Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma 
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" par kopējo summu 2427 EUR.  2013. gada nogalē apstiprināja 
7 pieaugušo neformālās izglītības programmas ar kopējo finansējumu EUR 2490. 2012. gadā ar 
Eiropas Sociālā fonda 100% finansējumu tika realizēts projekts „Gulbenes novada pašvaldības 
kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES neformālās un mūžizglītības projektu jomā", kura ietvaros 
novada skolotāji, kultūras darbinieki, mūžizglītības speciālisti mācījās par dažādām projektu 
programmām, kuru ietvaros var iesaistīt un izglītot vietējās kopienas sabiedrību.  2012. gadā tika 
realizēti divi brīvprātīgā darba projekti – senioru brīvprātīgā darba projekts „Nature Nurture" (Daba 
barotāja) un jauniešu grupu brīvprātīgā darba projekts „Kilograms piederības". Abos projektos 
uzsvars bija uz savstarpējo, starppaaudžu, kultūrizglītības un tolerances mācīšanos, uzsverot 
brīvprātīgā darba nozīmi iesaistei vietējās sabiedrības aktivitātēs. Šie projekti tika finansēti no Eiropas 
Savienības programmām „Jaunatne darbībā”  un Grundtvig apakšprogrammas.  2013. gadā ir uzsākts 
darbs pie divgadīga projekta „Senioru pase", kura mērķis ir veidot atbalsta sistēmu senioriem 
konkurences palielināšanai darba tirgū. Projekta ietvaros tiks realizēts aktivitāšu kopums senioru 
kompetenču noteikšanai un paaugstināšanai - e-portfolio veidošana (apmācības) un dalība 
brīvprātīgā darba aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā. 

Pieaugušo apmācību un pārkvalifikāciju NVA īstenotajās programmās novadā nodrošina SIA 
mācību centrs “Austrumvidzeme”, SIA “Biznesa augstskola Turība”, SIA “Biznesa Vadības 
Konsultācijas”, SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”, SIA “MC Alfa”, SIA „Alius Lingua”, Rankas 
Profesionālā vidusskola, SIA “1A Fortūna” SIA “Gulbenes Auto - Moto” un SIA "Buts".  

Veiksmīgai teritorijas attīstībai nepieciešams veicināt tālāku mūžizglītības attīstību, īpaši 
domājot par piedāvājumu pirmspensijas vecuma cilvēkiem, lai veicinātu viņu nodarbinātību.  
 
 
 

2.5.1.2. KULTŪRA 

 
Kultūras darba organizācijas funkcijas novadā īsteno 10 kultūras centri. Tie ir: Gulbenes 

kultūras centrs, kultūras nami Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas un 
Tirzas pagastos, Beļavas, tautas nami Litenes, Jaungulbenes un Stāmerienas pagastos. Sava kultūras 
centra nav Stradu pagastā. Kultūras namos notiek aktīva mākslinieciskā pašdarbība, darbojas pāri par 
100 kolektīviem. Tiek organizēti dažādi pasākumi, no kuriem vairāk apmeklēti ir bezmaksas.  

Vietējās kultūras apzināšanā svarīga loma ir Gulbenes Vēstures un mākslas muzejam, kura 
krājums aptver laika posmu no aizvēstures līdz mūsdienām. Lizuma pagastā apmeklētājus gaida 
Apsīšu Jēkaba muzejs viņa mājās “Kalaņģos”, Druvienas pagasta Vecā skola- muzejs, Silmači u.c 

 Novadā darbojas 18 bibliotēkas. Gulbenes bibliotēka ir ieguvusi reģiona galvenās  bibliotēkas 
statusu, tajā ir izveidots Reģionālais mācību centrs. Katrā pagastā  ir izveidots sabiedriskais interneta 
pieejas punkts.  

Kultūrā nozīmīgas amata prasmes demonstrē amatu kopās: Gulbenes kultūras centra Tautas 
lietišķās mākslas studija „Sagša”, Lizuma amatnieku kopa „LAIPA”, Beļavas rokdarbnieču kopa 
„Dzīpariņš”, Beļavas mākslas studija „Krāsu prieks”, Stāmerienas pagasta aušanas un rokdarbu kopa, 
Tirzas rokdarbnieču klubiņš „Sapņu kamols”, Galgauskas rokdarbnieču pulciņš, Druvienas amatu 
centrs,  Stradu pagasta Interešu grupa „Rasa” un Radošā studija „Magone”. 
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Individuālie amatnieki-meistari (skat. 8. un 9.pielikumu) priecē ar kokgriezumiem, 
veidojumiemno koka, gleznošanu, keramikas izstrādājumiem, pērļu rotām, klūgu pinumiem,  bišu 
vaska svecēm, adījumiem, tamborējumiem u.c rokdarbiem. 

 
Novada kultūras dzīves attīstību veicina dažādu māksliniecisko kolektīvu skates un 

mākslinieku apbalvošana, par ko ir izstrādāti atbilstoši pašvaldības nolikumi. Tomēr novadam nav 
savas kultūras stratēģijas, kā tas ir, piemēram, Cēsu pilsētai. Šāda stratēģija varētu sniegt ieguldījumu 
ne vien kultūras, bet arī tūrisma attīstībā, kas ir viena no nozīmīgām novada uzņēmējdarbības jomām.  
 

2.5.1.3. SPORTS  

Gulbenes novadā sporta dzīve ir koncentrējusies Gulbenes sporta centrā, jaunos sportistus 
gatavo Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Iedzīvotāju piesaisti sporta aktivitātēm 
sekmē izglītības iestāžu sporta zāles, kurās notiek sporta aktivitātes gan skolēniem, gan 
pieaugušajiem.  

Nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā un veselīga dzīvesveida rosināšanā sniedz novada 
sporta biedrības: “Stari motocentrs” (motosports), FB Gulbene 2005 (futbols, hokejs, revelīts), 
Orientēšanās klubs “Pūznis”, “Gulbenes buki” (basketbols), “Gulbenes K.S.P.” (cīņas un spēka sports), 
biedrība „Sporta klubs „Lejasciems”” (slēpošana), sporta klubs „Šķēps” , biedrība „Gulces Gēns”, 
biedrība „Gulbenes buki”,  Sporta un medību klubs "Savējie", Motoklubs „Motoskats”,  „Motorparks”,  
sporta klubs “Tors”, Gulbenes Moto,  BSP sporta aktivitāte, Meldri, Jahtklubs, Beļavas slēpošanas 
trase u.c. 

Pašvaldība sporta dzīves atbalstam ir izstrādājusi „Kārtību sportistu un sporta pasākumu 
atbalstam Gulbenes novadā” (2013.gada 23.maija noteikumi Nr.4)33. 
  

2.5.1.4. VESELĪBAS APRŪPE 

Veselības aprūpe ir pamatelements iedzīvotāju garīgās, fiziskās un sociālās labklājības 
nodrošināšanas sistēmā. 

Veselības aprūpi novadā nodrošina SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" , kur var 
saņemt ambulatoro, stacionāro un neatliekamo medicīnisko palīdzību. 2013. gada 7. augustā 
Gulbenes reģionālā slimnīca tika atvērta pēc vērienīgas renovācijas, kuras rezultātā veikta veselības 
aprūpes infrastruktūras uzlabošana un slimnīcas ēkas rekonstrukcijas darbi. Balvu un Gulbenes 
slimnīcu apvienības kopējais investīciju apmērs ir 2,5 miljoni latu (3,56 miljoni EUR), tas ir 
vērienīgākais projekts abu slimnīcu vēsturē pēdējo 25 gadu laikā, kā rezultātā sakārtota slimnīcu 
infrastruktūra un vide, kā arī pilnveidota abu slimnīcu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un 
pieejamība reģionā. Renovētās telpas Gulbenes slimnīcā izveidotas aprūpes un dienas stacionāra 
nodaļas, kā arī Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts. Papildus tam renovācijas darbu laikā 
sakārtota vide pacientiem – no jauna uzcelta piebūve, kas nodrošina pieejamību pacientiem ar 
ierobežotām funkcionālām spējām.  
Primārā veselības aprūpe tiek nodrošināta ar ģimenes ārstu dienestu. Novadā darbojas 14 ārstu 
privātprakses, no tām – 7 Gulbenē, pērējās – Litenes, Rankas, Lejasciema, Lizuma, Tirzas, 
Stāmerienas, Jaungulbenes pagastos. Gulbenes novada 6 pagastos darbojas feldšeru-vecmāšu 
punkti.-Druvienas, Galgauskas un Līgo pagastā ir pa vienam feldšeru-vecmāšu punktam. Divi feldšeru-
vecmāšu punkti ir Beļavas, Daukstu un Stradu pagastā. 

                                                           
33
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2.5.2. NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU UN NEFORMĀLO APVIENĪBU DARBĪBA  

Gulbenes novadā ir reģistrētas 132 nevalstiskās organizācijas. Sabiedriskajā dzīvē un kopējā 
problēmu risināšanā iesaistās dažādas nevalstiskas organizācijas un neformālas grupas: 

 
1. Gulbenes pilsētā reģistrētas 57 nevalstiskas organizācijas: Stāmerienas mednieku klubs; Gulbenes 
Rotari klubs, "Gulbenes lauksaimnieku biedrība", "Gulbenes sporta klubs "ŠĶĒPS"",  "Laimes Stīga", 
"Gulces gēns", "Stari motocentrs", Garāžu īpašnieku biedrība "Gulbene", "52 Franki", "XXX RALLY 
TEAM", "Sporta klubs "Klasika"", "Gulbenes Rūpju bērns", Gulbenes politiski represēto nodaļa, 
Gulbenes NVO apvienība, "Gulbenes novada invalīdu biedrība", "Daugavas Vanagi Latvijā Gulbenes 
rajona nodaļa", Gulbenes diabēta biedrība, Gulbenes patērētāju interešu aizsardzības klubs, Biedrība 
"Dēms", "Gulbenes pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība", Biedrība "Līkloči", 
"Iespēja", "4X2 motorsports","ECCLESIA", "Kalmītes 12", Gulbenes katoļu baznīcas atbalsta biedrība, 
"Autoklubs "AUTO-MOTO"", Biedrība "Lazdu 7A", Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ķepaiņu draugu 
klubs", STRADI, "Savļaudīm", "PLĒSOŅAS", "Mēs Auseklītim", "Rūsiņš", Biedrība "Radošā apvienība 
"Piektā Māja"", "FB Gulbene 2005", Biedrība "Aktīvs Gulbenē", Gulbenes novada pensionāru biedrība 
"Atspulgs 5", Biedrība "Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga" Sporta klubs, "Ratiņš", Dzīvnieku 
aizsardzības biedrība "Uzticīgās acis", "Pie stacijas", Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta 
biedrība "SAVĒJIE", Orientēšanās klubs "Pūznis", "Gulbenes vidusskolas atbalsta biedrība", Biedrība 
"Gulbenes buki", "Ar mīlestību-Rītdienai", Biedrība "Personības pilnveidošanas un izglītošanas studija 
"Varavīksne"", „GFA" Mednieku klubs "Ievugrava", Biedrība "Medicīnas iestāžu biedrība", "Tradīciju 
Lāde", "VIDUS 14", "Gulbenes Rotarakta klubs", Biedrība "Krustalīces mantojums", Biedrība "Bērzu 
skola", "Bānīša Draugu klubs. To darbības spektrs ir ļoti plašs un ir aptvertas dažādu grupu un dažādu 
vecumu iedzīvotāju intereses. 
Beļavas pagastā reģistrētas 6 nevalstiskas organizācijas: "Jumata", "Gulbenes Moto", "PUĶĪTES", 
Mednieku klubs "BEĻAVA", "Darām kopā", "Beļavas Pilskalns" 
Daukstu pagastā reģistrētas 6 nevalstiskas organizācijas: "Līklocis", Biedrība "Gulbenes Velo fans", 
"Vienmēr kopā", "Jaktskalniņš", Biedrība "IESPĒJAS", "biedrība „Liepkalns".  
Druvienas pagastā 3 reģistrētas nevalstiskās organizācijas – Druvienas mednieku klubs "Pārupe", 
Druvienas pagasta attīstības biedrība "Pērļu zvejnieki", "Vidzemes meža īpašnieku apvienība". 
Galgauskas pagastā ir reģistrētas 3 nevalstiskās organizācijas: "Tautskola Vijata", "Galgauskas 
mednieku biedrība", "Veiši" 
Jaungulbenes pagastā reģistrētas 6 nevalstiskās organizācijas: mednieku klubs "Skrauja", 
Jaungulbenes pagasta makšķernieku biedrība "Dambis", Biedrība "Mosties Jaungulbene", "KĀPNES", 
Jaungulbenes pagasta pensionāru biedrība "Mežābele", "Jaungulbenes arodvidusskolas attīstības 
biedrība"). 
Lejasciema pagastā darbojas 11 nevalstiskās organizācijas: "Mednieku biedrība "LEJASCIEMS-
DŪRE"", "Mednieku klubs "Sinole", Mednieku klubs "SMILGAS", Mednieku klubs "Četri vilki", 
Mednieku klubs "Lejasciems", "Šķūnenieku kauss", "Laika josta", Biedrība "Lielie un mazie", "Kopā 
ikviens", Biedrība "Sporta klubs "Lejasciems"", "Sporta klubs "Tors"". 
Litenes pagastā reģistrētas un darbojas 6 nevalstiskas organizācijas:  Mednieku klubs "Akmeņrūcis", 
"Litenes mednieku klubs", "LAIKA LĪNIJA", "HK Gulbene 13","Ceriņzieds", "Ziemeļvidzemes Putnu 
pētniecības biedrība". 
Lizuma pagastā reģistrētas 6 nevalstiskās organizācijas: Mednieku klubs "Augstiekalni", "Lizums MX", 
Biedrība "Your Way", Mednieku klubs "Lāčezers", "Kikboksa klubs Smiltene", Mednieku klubs "RĪGA 
SOLO", "Lizuma Tautskola", "Gulbenes Bioloģiskās lauksaimniecības biedrība", "MOTORPARKS", 
Lizuma vidusskolas attīstības biedrība, Motoklubs "MOTOSKATS". 
Līgo pagastā reģistrēta 1 nevalstiskā organizācija: "Sanāciet, kopā!". 
Rankas pagastā reģistrētas 4 nevalstiskās organizācijas: "Esi aktīvs!", "BSP sporta aktivitātes", "Sporta 
un medību klubs "Savējie"", "Hopeway".  
Stāmerienas pagastā reģistrētas 4 nevalstiskās organizācijas: "Kalnienas mednieku formējums",  
"Stāmeriena", "KAPO", "Mednieku klubs "Rubeņi"”, „Apsītes”, "Stāmerienas Ābelītes". 
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Stradu pagastā reģistrētas 7 nevalstiskās organizācijas: Lauku ģimeņu atbalsta biedrība "Zaļmeži", 
biedrība "Gulbenes novada attīstībai", "STĀĶI-15", "Stāķi 16", "STĀĶU ŪDENS", Stāķu attīstības 
biedrība, "Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības atbalsta centrs". 
 
Tirzas pagastā reģistrētas 4 nevalstiskās organizācijas: "Tirzas pagasta attīstības biedrība", "Mazo un 
vidējo uzņēmēju integrācijas un atbalsta biedrība", "AD LIBITUM-Vidzemes nākotnes biznesa centrs", 
Biedrība "KāpNes". 
Visa novada teritorija -Biedrība "SATEKA". 
Biedrību uzdevums ir motivēt nevalstiskās organizācijas un neformālās grupas darbam kopienā, lai 
tās iesaistītos kopējo sociālekonomisko problēmu risināšanā savās teritorijās.  
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2.6. SVID ANALĪZE 

SVID analīzes gaitā ir noteiktas kopienas teritorijas stiprās un vājās puses, iespējas un draudi.  
Rezultāti apkopoti 12.tabulā, strukturējot tos kā vājo pušu stiprināšanas un draudu mazināšanas 
iespējas. 

 
12.Tabula. Teritorijas attīstības novērtējums un iespējas no SVID viedokļa 

 
Stipro (S), vājo (V) pušu, iespēju (I) un draudu (D) analīze. 
 

Transports 
 

S Tranzīta ceļš rada labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai 
Gulbene ir vēsturiski izveidojusies kā dzelzceļa mezgls 

V Uz visiem pagastu centriem nav cietā seguma ceļu, daudzviet slikts ceļu stāvoklis 
Uz vairākiem pagastiem samazināta autobusu kustība 

I Pilnveidot sabiedriskā transporta kustību 

D Nepietiekamas valsts dotācijas sabiedriskajam transportam 
Līdzekļu trūkums ceļu remontam 

Dabas vide 
 

S Skaista daba un sakopta vide ir iedzīvotāju pamatvērtības, kas sekmē piesaisti 
kopienai. 
Novada teritorijā ir daudz upju un ezeri. 
Bioloģiskā augu daudzveidība 
Pieejami resursi lauksaimniecības produkcijas ražošanai un mežsaimniecībai, 
mežizstrādei 

V Aizaugušas pļavas  

I Daudz neizmantotu vides resursu 
Veidot jaunas dabas takas 

D Gulbene atrodas vietā, kur ir augsts gruntsūdens līmenis 

Uzņēmējdarbība 
 

S Gulbenes novadā aktīvi darbojas  mājražotāji (gan amatnieki, gan pārtikas 
mājražotāji).  
Mājražotājiem katram ir oriģināli projekti, kuru īstenošanas rezultātā var radīt 
jaunas darba vietas. 
Tiešās tirdzniecības ķēdes mājražošanas produktu realizācijai  
Lēts darbaspēks. 

V Novadā samazinās jaundibināto uzņēmumu skaits. 
Uzņēmējam jāpārzina nodokļi, darba drošība, sertifikācija u.c. – mazais uzņēmējs 
nespēj profesionāli pārzināt visas jomas. 
Trūkst apvienojošas organizācijas mājražotājiem un amatniekiem 
Nozaru asociācijas nesniedz atbalstu mazajiem vietējiem ražotājiem, jābalstās uz 
pašu pieredzes apmaiņu.  
Mazie uzņēmēji cīnās katrs par sevi. 
Trūkst labiekārtota stabila vieta mājražotāju produkcijas pārdošanai, to var 
risināt sadarbībā, jo katrs nevar stāvēt pie letes 
Zema novada iedzīvotāju pirktspēja 

I Piesaistīt jaunus tūrisma projektus, lai paaugstinātu ienākumus no 
pakalpojumiem. 
Piesaistīt investorus – nepieciešama investējamo objektu un ideju 



40 

 

popularizēšana.  
Sociālās uzņēmējdarbības attīstība 
Subsidētās darba vietas invalīdiem NVA 
Jauniešu garantijas programma 
Iesaistoties pulciņos un izmantojot tur pieejamo aprīkojumu, cilvēks var  izveidot 
savu produktu un uzņēmējdarbību. 
Jaunās LEADER prioritātes paredz finansiāli atbalstīt virzienus  “Vietējās 
produkcijas realizācijas vietu labiekārtošana un veidu attīstība” un “Vietējo 
ražotāju sadarbības un kooperācijas veicināšana”. 
Krājaizdevējsabiedrību dibināšana. 
Jaunajā stratēģijā var paredzēt prioritāru atbalstu projektiem, kuros paredzēta 
mazo uzņēmēju kooperēšanās. 
LAD organizē konsultācijas un seminārus pie uzņēmējiem, kuru papildus efekts ir 
uzņēmējdarbības reklāma un tūrisma veicināšana 

D Bankas nenāk pretī, nedod kredītus, izvirza drastiskas prasības. 
Nav atbalsta fonda mazajiem uzņēmējiem, savas krājaizdevēju sabiedrības 
Politika: nenoteiktība likumdošanā kavē uzņēmējdarbības attīstību. 
Birokrātija dokumentu kārtošanā, iepirkumos, VID darbībā. 
Nekompetentas valsts iestādes, kuras nespēj vai negrib palīdzēt. 

Cilvēkresursi 
 

S Novadā ir uzņēmīgi cilvēki  
Daudz talantīgu un idejām bagātu cilvēku 
Ir atsevišķi aktīvi cilvēki, organizācijas 
Aktīvas ir sporta biedrības. 
Kaimiņu, līdzcilvēku atbalsts. 

V Kvalificēta darba spēka trūkums 
Nav speciālistu darbam ar jaunās paaudzes tehniku 
Jaunieši bez pamatizglītības 
Speciālistu nepieejamība – grūti aizbraukt pie ārsta uz centru, vientuļam 
cilvēkam vajag atbalsta personu 
Trūkst darbavietas, īpaši pirmspensijas vecuma cilvēkiem  
Trūkst nozares līderu, nepietiekams pašvērtējums cilvēkiem  
Motivācijas trūkums. „Lokomotīvju” trūkums 
Iniciatīvas trūkums darboties atsevišķās jomās 
Nepietiekama cilvēku saliedētība 

I Uzņēmēji ir  gatavi mācīt un nodot tālāk savas zināšanas. 
Biedrību aktivitātēs un mājražotāju projektos var radīt iespējas karjeras 
izmēģināšanai, lai jaunieši spēj izvēlēties karjeru un iekļauties vietējā darba tirgū. 
Ēnu dienas vai mentoru programma, kurā aktīvie uzņēmēji var dalīties pieredzē, 
sniegt impulsu, iedrošināt. 

D Izbrauc cilvēki 

Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 
 

S Novadā ir daudz kultūrvēsturisko objektu: baznīcas, muižas u.c. 
Kopienas teritorijai ir bagāta vēsture, plašs kultūrvēsturiskais mantojums. 
Daudz tūrisma un kultūras objektu. 
Novadā ir attīstīta sporta infrastruktūra un aktīvas sporta biedrības. 
Sporta aktivitāšu un pasākumu daudzveidība 
Aktīvi darbojas mākslinieciskā pašdarbība 
Renovēti kultūras nami, aktīvi darbojas jauniešu centri 
Tiek koptas latviskās tradīcijas 

V Trūkst izklaides iespējas 



41 

 

Pietrūkst kultūras pasākumi ģimenēm ar bērniem, jauniem cilvēkiem (16-30) 
Novadā nav kino. Pasākumos trūkst izbraukuma kafejnīcas. 
Baseina trūkums 

I Inventāra iegāde un vides labiekārtošana rada nosacījumus kultūras aktivitāšu 
attīstībai 
Iespējas piedalīties projektos un papildināt, uzlabot aprīkojumu 
Attīstīt etno tūrismu 

D Vairāki kultūrvēsturiski objekti ir nolaisti, taču sakopt tos nevar, jo tie ir privātajā 
īpašumā 
Samazinoties autobusu reisiem, pagastu iedzīvotājiem  mazinās iespēja apmeklēt 
kultūras pasākumus 
Nepietiekams finansējums kultūras un atpūtas pasākumiem 

Izglītība 
 

S Ir pieejama visu pakāpju izglītība 
Dažādas interešu izglītības nodarbības 
Skolas veidojas kā daudzfunkcionāli centri 
Novadā ir mūžizglītības speciālists un pašvaldības atbalsts mūžizglītībai, kuru var 
izmantot speciālistu sagatavošanai. 

V Profesionālās izglītības reformas rezultātā novadā nav mācību materiālās bāzes, 
kur sagatavot nepieciešamos speciālistus. 
Jaunieši nemotivēti, grib nopirkt diplomu  

I Biedrību aktivitātēs un mājražotāju projektos var radīt iespējas karjeras 
izmēģināšanai, lai jaunieši spēj izvēlēties karjeru, apgūt prasmes mācoties darba 
vietā un iekļauties vietējā darba tirgū. 

D Valstī nav redzējuma par to, kādus speciālistus gatavot.  
Izglītības sistēma darbojas ar kavēšanos, nespēj laicīgi sagatavot speciālistus.  

Sabiedrības līdzdalība 
 

S Ir izveidojušās un aktivizējušās biedrības, kurās  darbojoties attīstās iedzīvotāju 
iniciatīva un motivācija.  
Biedrības projektos guvušas pieredzi un turpina aktīvi darboties arī bez projektu 
finansējuma 

V Biedrībām nav kam pajautāt juridiskos, grāmatvedības jautājumus. 

I Biedrība SATEKA ir labi atpazīta novadā kā finansiālā atbalsta sniedzēja un 
iedzīvotāju aktivitātes veicinātāja darbībai vietējā kopienā.  
LEADER atbalsts biedrību aktivitāšu iniciēšanai. 

D Novadā ir uzņēmēju godināšana, bet netiek godinātas biedrības.  

Institucionālais atbalsts 

S Ir atbalstošas  iestādes un speciālist 
LAD un biedrības SATEKA konsultācijas projektiem 
SATEKAS plašā informatīvā darbība visā novada teritorijā 

V Vāja sadarbības spēja starp dažādām iestādēm un uzņēmumiem 
Nepietiekama  sadarbība pašvaldībai ar iedzīvotājiem 
Pašvaldība ne vienmēr atbalsta jaunas idejas 
Nav vienota sistēma NVO projektu līdzfinansēšanas sistēma pašvaldībā 
Objektīvas, dažādas informācijas trūkums –ne vienmēr laikā, netiek izmantoti 
cilvēkiem pieejamie informācijas kanāli, netiek sasniegti visi ieinteresētie cilvēki 

I Informatīvās datubāzes izveide dažādās jomās 
Organizēt pasākumus, kuri saliedē sabiedrību 

D Izdegšanas sindroms. Zūd cilvēku paļāvība pagastos. 
Aktīvie cilvēki netiek novērtēti, nenovīdība no līdzcilvēkiem 
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3. VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2007. – 2013. GADAM ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS 

3.1. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA  

 
Pētījuma „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, 

priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” mērķis – izvērtēt Gulbenes novada biedrība SATEKA 
(turpmāk Biedrība vai VRG) vietējās attīstības stratēģijas 2007. - 2013. gadam  ieviešanu, sniegt 
ieteikumus un priekšlikumus biedrības „SATEKA”  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības 
stratēģijas sagatavošanai. 
 
 Pētījuma darba uzdevums:  

 apkopot esošajā attīstības stratēģijā iekļauto statistisko informāciju, veikt novērtējumu par 
izmaiņām rādītājos; 

 izvērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu no administratīvā viedokļa; 

 izvērtēt ieviestos vai ieviešanā esošos projektus, kas finansēti attīstības stratēģijas 
ietvaros; 

 izvērtēt stratēģijas rezultatīvo radītāju sasniegšanu visā stratēģijas ieviešanas periodā; 

 novērtēt mazo lauku uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības virzienu attīstības tendences; 

 sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un 
priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai un nākošās attīstības stratēģijas 
sagatavošanai; 

 konferences organizēšana, pētījuma pavairošana,  prezentācijas sagatavošana. 
 

Pētījums  Gulbenes  novada teritorijā veikts laika posmā no 2014. gada 1. decembra  līdz 2015. 
gada 30. aprīlim. 
 

Pētījuma izstrādes procesā izmantoti šādi informācijas avoti – mācību un zinātniskā literatūra, 
likumdošana, telpiskās attīstības plānošanas dokumenti, politikas un vadlīnijas starptautiskā, 
nacionālā un vietējā līmenī, kā arī internetā pieejamie resursi un citi informācijas avoti, kas saistīti ar 
iepriekš formulētā mērķa un uzdevumu izpildi.  

 
Pētījuma izstrādes procesā pielietotās zinātniskās metodes:  

 zinātniskās literatūras avotu izpēte;  

 normatīvo aktu un dokumentālo materiālu analīze;  

 monogrāfiskā jeb aprakstošā metode. 
 

Pētījuma darba uzdevuma  izpildei un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai tika sagatavota anketa 
Gulbenes novada iedzīvotājiem, kuru iedzīvotāji aizpildīja papīra formātā gan internetā 
(http://ej.uz/SATEKA). 
 Pavisam tika iegūtas 373 respondentu atbildes. 
 
 
 
 
 

http://ej.uz/SATEKA%20un%20pap%C4%ABra%20versij%C4%81%20(130
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12.attēls. Respondentu sadalījums pa Gulbenes novada pagastiem un pilsētā (skaits). 
 

Attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, lielākā pārstāvniecība iegūta no Jaungulbenes pagasta 
(4,2%), Druvienas pagasta (3.5%) un Tirzas pagasta (2,8%), savukārt vismazāk aptverts Lejasciema 
pagasts (0,4%) un Lizuma pagasts (0,6%). 
 

 
13.att. Respondentu vecums 

 
Gandrīz puse (48%) respondentu ir vecumā no 25-49 gadiem, gandrīz līdzīgi pildījuši 

respondenti vecuma posmos: 30-64 un 15-24. Vismazāk jeb 4,6% gūtas atbildes no vecāka gada 
gājuma ciilvēkiem, kas skaidrojams ar zemāku ekonomisko aktivitāti, zināšanām un interesi kopienas 
attīstībā. 

 
14.att. Respondentu dzimums 
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Respondentu dzimumā dominē sievietes 74,5%, bet savukārt 26,5% aizpildījuši vīrieši. 
 

 
15.att. Respondentu sektora pārstāvniecība. 

 
Valsts un pašvaldību darbinieki sastāda  37% no visām atbildēm, tad seko „Cits”, minot ka ir 
pensionārs, skolnieks, students (32,4%), uzņēmēji/privātais sektors aizpildījis 20,4%. 
 
Darba uzdevuma izpildes nodrošināšanai, tika izstrādātas anketas projektu iesniedzējiem konkrētajās 
rīcībās: 
1.rīcība “Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana” 
2.rīcība “Apmācību un iedzīvotāju iniciatīvas darbības nodrošināšana” 
3.rīcība “Vides aizsardzība un dabas resursu izmantošanas ilgtspējas nodrošināšana” 
4.rīcība “Kvalitatīvu sociālās aprūpes un  sadzīves pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” 
5.rīcība “Teritorijas kopšanas un labiekārtojuma pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 
vietējiem iedzīvotājiem” 
6.rīcība “Lauksaimniecības produktu ražošanas un/vai pirmapstrāde; pārstrādes un pirmapstrādes 
mājas apstākļos veicināšana” 
7.rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai” 
 

 
 

13.tabula. Anketu aizpildīšana pa rīcībām 

Rīcība Interneta adrese Respondentu skaits 

1.RĪCĪBA http://ej.uz/1_riciba 21 

2. RĪCĪBA http://ej.uz/2_riciba 13 

3. RĪCĪBA http://ej.uz/3_riciba 4 

4. RĪCĪBA http://ej.uz/4_riciba 5 

5. RĪCĪBA http://ej.uz/5_riciba 5 

6. RĪCĪBA http://ej.uz/6_riciba 8 

7. RĪCĪBA http://ej.uz/7_riciba 2 

Anketa visiem hhttp://ej.uz/anketa_visiem 21 

KOPĀ  79 

 
Iedzīvotāju un projekta iesniedzēju viedokļi tika izzināti fokusa grupās: 

• 09.12.2014 Jauniešu centrā „Bums”,   Gaujas Rēveļi, Rankas pagasts (Jaunieši) 
• 10.12.2014. Jauniešu centrā „Bāze”, Brīvības iela 22, Gulbene (NVO pārstāvji)  
• 14.01.2015. Ābeļu ielā 17, Gulbene (Uzņēmēji) 
• 15.01.2015. Ābeļu ielā 17, Gulbene (Dažādu sociālo grupu pārstāvji) 

 

http://ej.uz/1_riciba
http://ej.uz/2_riciba
http://ej.uz/3_riciba
http://ej.uz/4_riciba
http://ej.uz/5_riciba
http://ej.uz/6_riciba
http://ej.uz/7_riciba
http://ej.uz/1_riciba
http://ej.uz/1_riciba
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Diskusiju galvenās tēmas: 
• biedrība un kopienu identitāte; 
• vietējās teritorijas SVID; 
• jauno projektu idejas. 
 

 Gulbenes novada atīstības perspektīves izzinātas: Ideju darbnīcā Beļavas pagastā un Litenes, 
Druvienes tūrisma darba grupās, Stradu pagasta iedzīvotāju sanāksmē, uzņēmēju un jauniešu 
forumos Gulbenē.   
 

Intervijās ar dažādu institūciju pārstāvjiem, uzņēmējiem, iedzīvotājiem, meklētas un noskaidrotas 
atbildes uz pētījumā izvirzītajiem jautājumiem: 

• Aija Supe - Valsts Lauku tīkla Gulbenes nodaļas uzņēmējdarbības konsultante, „SATEKA” 
padomes priekšsēdētāja  

• Marta Mikolaja – Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļa teritorijas plānotāja 
• Iveta Kovtuņenko - Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" direktore 
• Laura Lulle - Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrs"  tūrisma speciāliste 
• Anita Birzniece - Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas Izglītības darba 

speciāliste - vadītāja vietniece  
• Svetlana Ziepniece - Tirzas pamatskolas direktore 
• Lana Černoglazova -Tirzas pamatskolas skolotāja 
• Ina Caune – Ziemeļaustrumu reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes valsts atbalsta, 

zivsaimniecības un Leader pasākumu daļas vadītāja 
• Valentīna Jermaševiča - Jaungulbenes profesionālās vidusskolas direktore 
• Uldis Doņuks - Daukstu un Līgo pagastu pārvaldnieks 
• Ieva Kalniņa – Vidzemes Plānošanas reģions (VPR), Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja 
• Kristaps Ročāns -  VPR Projektu vadītājs, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera 

koordinators 
• Andra Karlsone - Lauku attīstības atbalsta departamenta. Lauku attīstības fondu atbalsta 

nodaļas vecākā referente  
Diskusiju un interviju rezultāti apkopoti ziņojumā, analizēti un iestrādāti pētījumā. 
Veicot darba uzdevuma izpildi, veiktas regulāras konsultācijas un sadarbība ar pasūtītāja 

norādītajiem atbildīgajiem speciālistiem. 
Tika sagatavota prezentāciju MS PowerPoint formātā par veikto pētījumu, kā arī tā tika 

prezentēta vadības grupā, pētījuma noslēguma konferencē. 
 

3.1. BIEDRĪBAS SATEKA DARBĪBA STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANĀ 

3.1.1. BIEDRĪBAS DARBĪBAS SATURS  

Biedrība "SATEKA" izveidota 2007. gadā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas 
attīstību Gulbenes novadā, pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli 
ekonomisko jautājumu risināšanā, iesaistot uzņēmējus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un 
iedzīvotājus -pilsoniskās sabiedrības attīstība. Ar 08.07.2008. biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss. Saskaņā ar BIEDRĪBAS „SATEKA” DARBĪBAS NOLIKUMU (2012) tiek īstenotas 
sekojošas darbības ELFLA atbalsta ietvaros: 

 organizē atklātu projektu iesniegumu konkursus rīcībām, kas atbilstošas Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam pasākumiem, normatīvajos aktos par Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai noteiktajā 
kārtībā; 

 organizē ELFLA projektu Vērtēšanas komisijas darbu; 
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 organizē nepieciešamo izmaiņu Vietējā attīstības stratēģijā vai LAP rīcības plānā saskaņošanu 
ar Lauku atbalsta dienestu un citām valsts institūcijām atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā; 

 nodrošina publicitāti un organizē informēšanas, prasmju apguves un teritorijas aktivizēšanas 
pasākumus, kas sekmē LAP rīcību īstenošanu vietējās attīstības stratēģijas ietvaros un vietējās 
attīstības stratēģijas atjaunošanu; 

 nodrošina nošķirtu lietvedību, kas saistīta ar Vietējās attīstības stratēģijā ietvertā LAP rīcības 
plāna īstenošanu. 

 sagatavo informāciju Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas Iekšējā audita 
departamenta auditoriem un citiem finanšu instrumentiem, kā arī Biedrības Kopsapulcei un 
Padomei, par Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu, organizē publicitātes pasākumus 
un informācijas apriti. 
 

Biedrības „SATEKA” izsludinātajās astoņās projektu konkursu kārtās tika saņemti 246 projektu 
pieteikumi, no kuriem 127 tika apstiprināti. 
 

14.tabula ELFLA atbalsta finansējuma izlietojums biedrības ‘SATEKA teritorijā”  

Kopējais finansējuma apjoms 
EUR 

411/41334 Finansējums 43135 Finansējums 

1 053 478,70 908 597,17 144 881,50 

 
Lai nodrošinātu projektu īstenošanu kopienas teritorijā, organizēti semināri, konsultācijas, 
apmācības, diskusijas, pieredzes apmaiņas braucieni. 
 
Biedrība SATEKA izsludinājusi 5 mazo projektu konkursus36: 
2011 –Mazo projektu konkurss „Sanākam, domājam, darām!”. Iesniegti pavisam 44 projektu 
pieteikumi.   Izvērtējot iesniegtos pieteikumus,  atbalstīti 9 projekti (nometnes, radošās darbnīcas, 
pasākumi); 
2012 - Mazo projektu konkurss „Senatne mūsdienās!”  pavisam tika saņemti 16 projektu pieteikumi-
 6 projektus iesniedza biedrības, 10 - neformālās iedzīvotāju grupas. Mērķis -Veicināt seno tradīciju 
un/vai amata prasmju apguvi un attīstību Gulbenes novada teritorijā; 
2013 - Mazo projektu konkurss „Dzīvojam zaļi!”. Mērķis - Veicināt tradīciju un/vai amata prasmju 
apguvi un attīstību Gulbenes novada teritorijā izmantojot videi draudzīgas metodes; 
2014 - Mazo projektu konkurss "Laiks vīriem!” Mērķis atbalstīt radošus un inovatīvus Gulbenes 
novada vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, 
uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju, īpaši puišu un 
vīriešu iesaistīšanos šajās aktivitātēs; 
2015 - Mazo projektu konkurss "Kopā- visu varam!" ar mērķi  veicināt jauniešu sadarbību ar 
vietējiem uzņēmējiem.  
Lai sasniegtu mērķus, biedrība ir papildus piesaistījusi finansējumu no dažādiem finansējuma 
avotiem.  

 Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas „Nāc un dari! Tu vari!”, biedrība „SATEKA” ar 
domubiedriem  organizēja apkaimes ideju darbnīcas un Gulbenes novada 1. Iedzīvotāju forumu ar 
mērķi rīkošanas mērķis ir veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju sadarbību un palīdzēt pašiem 
risināt sava pagasta un novada svarīgas problēmas ziedojot laiku, zināšanas, naudu vai citus 
resursus. 

                                                           
34

411/413 pasākums "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un 413- 
Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā"  
35

431 pasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana"  
36

http://www.sateka.lv/lv/projekti/ 
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 DALĪBA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. –2013. gadam pasākumā "Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība" (Latvijas Lauku attīstības programmas pasākums) 
- projektā „Sēņu ceļš”  (angliski: "Mushrooms road"; akronīms – MROOD).Projekta Nr. 11-00-
L421102-000005. Projekta mērķis- Veicināt lauku iedzīvotāju iniciatīvu un radīt pievienoto vērtību 
vietējam produktam, izstrādājot jaunu tūrisma produktu starp Latvijas un Lietuvas reģioniem. 
Sadarbības partneri: Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"; Varenas reģiona  vietējā 
rīcības grupa, Lietuva; Ignalinas reģiona vietējā rīcības grupa, Lietuva.      
-projektā „ABC vietējiem ražotājiem” (angliski: „ABC for local producers”. Projketa Nr. 12-00-
L421101-000017. Projekta mērķis- izveidot (Latvijā un Lietuvā) vai uzlabot (Čehijas Republikā) 
sistēmu vietējo ražotāju un produktu atbalstam, pamatojoties uz zināšanu un paraugprakses 
apmaiņu starp valstīm. Nostiprināt teritorijas identitāti ar vietējo identitātes produktu palīdzību, 
uzlabojot vietējo ražotāju un produktu kvalitāti un veicināšanas metodes, kā arī izveidojot tīklus 
un sadarbību starp vietējiem ražotājiem. 
Sadarbības partneri: Cēsu rajona lauku partnerība, PPP biedrība „Zied zeme”, Vidzemes lauku 
partnerība „Brasla”, Madonas novada fonds, Ķedaiņu rajona vietējā rīcības grupa (Lietuva), MAS 
Železnohorsky region (Čehijkas Republika), MAS POHODA venkova (Čehijas Republika), VVG 
„Piejūrio kraštas” (Lietuva).  
 

Biedrība plaši un ar dažādām metodēm  nodrošina arī īstenoto projektu publicitāti: 

 Video par īstenotajiem projektiem: „ Ideju takas” 14 sižeti, , kas caurvij Gulbenes novadu . 
Skaties tās te: https://www.youtube.com/channel/UCnlOEmwPJkE_pk7nL_5NT0Q 

 Biedrības SATEKA izveidotajā mājas lapā www.sateka.lv pieejama visaptveroša informācija 
par tās darbību, kā arī aktualitātēm. 

 Operatīvi informācija ar fotogrāfijām tiek sniegta 
https://www.facebook.com/biedriba.sateka?fref=ts 
 

Lai noskaidrotu, cik atpazīstama kopienas teritorijā ir biedrība SATEKA, respondentiem tika 
uzdots jautājums:  Vai Jūs esat iepriekš dzirdējis par biedrību SATEKA?   
 

 

16.att. biedrības SATEKA atpazīstamība 
 

  

Atbildes liecina, ka atpazīstamība ir pietiekami augsta, pozitīvu atbildi uz jautājumu sniedz 70% 
respondentu. 
 
 Cik korekti ir priekšstati par SATEKAS darbību – par to  liecina atbildes uz jautājumu: - Ar ko nodarbojas 
biedrība SATEKA? 

  

https://www.youtube.com/channel/UCnlOEmwPJkE_pk7nL_5NT0Q
http://www.sateka.lv/
https://www.facebook.com/biedriba.sateka?fref=ts
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17.att. Biedrība „SATEKA” darbības veidi 
 

 No visām SATEKAS darbības jomām visvairāk tiek atpazīta finanšu līdzekļu piesaiste projektu 
konkursu organizēšanai. Respondenti atzīst arī SATEKAS nozīmīgo  ieguldījumu iedzīvotāju 
motivēšanā darbībai vietējā kopienā. Tomēr informētība par SATEKAS darbību nav pietiekami 
adekvāta. Par to liecina fakts, ka respondenti ir atzīmējuši arī SATEKAI neraksturīgas darbības: sniedz 
sociālā atbalsta pakalpojumus un izsniedz kredītus uzņēmējdarbības uzsākšanai. 
 

 

Aptaujā tika izmantoti vairāki jautājumi, lai novērtētu biedrības SATEKA  informatīvo un konsultatīvo 
darbību.  
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Uz jautājumu:  Kur un kā Jūs uzzinājāt par iespēju piedalīties projektu konkursos?  

 

 
18.att. Informācijas avoti par projektu konkursiem 

Respondenti atbild, ka lielākajā skaitā gadījumu informāciju uzzinājuši no biedrības 
„SATEKAS” mājas lapas un tiekoties ar biedrības „SATEKAS”  pārstāvi. Tātad, lai uzzinātu par  projektu 
konkursiem, tiek izmantoti dažādi informācijas kanāli. Kā redzams projektu pieteikumu iesniedzēji 
zina, ka biedrības „SATEKA” mājas lapā pieejama aktuāla informācija.  

 

Nākošais jautājums: - Vai sniegtā informācija bija pietiekama un kvalitatīva?  

 
 

19.att. Informācijas pieejamība un kvalitāte 

 

Projektu iesniedzēji ļoti pozitīvi novērtējuši biedrības sniegtās informācijas pietiekamību un 
kvalitāti. 
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Lai projektu iesniedzēji sagatavotu projektu pieteikumus, biedrība organizē arī seminārus par 
projektu sagatavošanu, praktizējusi individuālas konsultācijas pēc pieprasījuma, sniegusi informāciju 
mājas lapā www.sateka.lv. 

 

 
20.att. Palīdzība projektu pieteikumu sagatavošanā 

 
Projekti iesniedzēji ļoti pozitīvi novērtējuši biedrības atbalstu projektu pieteikumu 

sagatavošanā, norādot, ka ļoti noderīgi bijuši semināri par projektu iesniegumu aizpildīšanu un 
individuālas konsultācijas. 
 

Sagatavoto projektu kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no iesniedzēju izpratnes par prasībām, kuras 
atainotas vērtēšanas kritērijos. Stratēģijas īstenošanas gaitā projektu vērtēšanai biedrība ir 
izstrādājusi katrai rīcībai specifiskus vērtēšanas kritērijus. Lai noskaidrotu, kādi šie kritēriji ir projektu 
iesniedzēju izpratnē, projektu iesniedzēji tika aicināti izteikt viedokli, cik lielā mērā  kritēriji atbilst  
īpašībām: 

 Nepieciešams 

 Objektīvi izmērāms 

 Skaidri saprotams 

 Reāli izpildāms 
Visu kritēriju izvērtējums sniegts PIELIKUMĀ Nr.12 
 

1. - 5. rīcībai ir izstrādāti kritēriji: 

 projekta saturiskā atbilstība rīcībai; 

 projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna iekļautajai attiecīgajai rīcībai; 

 projekta ideja ir jauninājums; 

 projektā definētas mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīts projekta īstenošanas 
nozīmīgums atbilstošo mērķa grupu vajadzību sasniegšanā; 

 projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji, kā 
arī ir pamatots sagaidāmo rezultātu ieguvums vietējo iedzīvotāju vajadzību risināšanā; 

 projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem 
uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem; 

 projekta ilgtspēja ir novērtēta, paredzēta tālāka darbība pēc projekta beigām; 
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 plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai. 
Uz 1.-5. rīcības anketām ir atbildējuši 14 respondenti. 1.-5. rīcības projektu iesniedzēji pamatā 

uzskata, ka visi šīs rīcības kritēriji ir nepieciešami. Kritērija "Projekta saturiskā atbilstība rīcībai" 
nepieciešamība tiek atzīta vienprātīgi. Visvairāk attiecībā uz visiem kritērijiem tiek apšaubīts, vai tie ir 
objektīvi izmērāmi. Viszemākās izredzes tikt objektīvi izmērītiem respondentu vērtējumā ir kritērijiem 
"Projekta ideja ir jauninājums", "Projektā definētas mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīts 
projekta īstenošanas nozīmīgums atbilstošo mērķa grupu vajadzību sasniegšanā" un "Projektā ietverti 
objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji, kā arī ir pamatots sagaidāmo 
rezultātu ieguvums vietējo iedzīvotāju vajadzību risināšanā". Attiecībā uz šiem kritērijiem zems ir arī 
vērtējums, ka tie ir reāli izpildāmi.  Vissaprotamākais respondentiem ir kritērijs "Projekta ilgtspēja ir 
novērtēta, paredzēta tālāka darbība pēc projekta beigām", vismazāk saprotamais - "Projektā ietverti 
objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji, kā arī ir pamatots sagaidāmo 
rezultātu ieguvums vietējo iedzīvotāju vajadzību risināšanā". 

 
6. rīcības projektu vērtēšanai tika izmantoti kritēriji: 

 projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna iekļautajai attiecīgajai rīcībai; 

 jaunu darba vietu radīšana; 

 aprakstīts saražotās produkcijas noieta tirgus; 

 projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem 
uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem; 

 projektā norādītas plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai; 

 aprakstīta ražošanas atkritumu pārstrāde. 
 

Par 6.rīcību atbildes snieguši 5 respondenti. 6. rīcībā kopumā visaugstāk novērtēts ir kritērijs 
"Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcība", viszemāk - 
"Aprakstīta ražošanas atkritumu pārstrāde". Visaugstākā nepieciešamība respondentu vērtējumā ir 
kritērijiem "Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcība" un 
"Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, 
to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem". Praktiski netiek uzskatīti par nepieciešamiem kritēriji 
"Jaunu darbavietu radīšana" un "Aprakstīta ražošanas atkritumu pārstrāde". Visneskaidrākais 
respondentiem ir kritērijs "Aprakstīta ražošanas atkritumu pārstrāde". Par reāli izpildāmiem visvairāk 
uzskata kritērijus "Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai 
rīcībai" un "Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem 
uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem", vismazāk - "Aprakstīta ražošanas 
atkritumu pārstrāde", "Jaunu darbavietu radīšana" un "Aprakstīts saražotās produkcijas noieta 
tirgus". Par objektīvi izmērāmu visvairāk tiek uzskatīts kritērijs "Jaunu darbavietu radīšana", bet 
iespēja būt objektīvi izmērāmiem tiek noliegta kritērijiem "Aprakstīta ražošanas atkritumu pārstrāde" 
un "Aprakstīts saražotās produkcijas noieta tirgus". 
 
7. rīcībā projektu vērtēšanai tika izmantoti kritēriji: 

 projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna iekļautajai attiecīgajai rīcībai; 

 jaunu darba vietu radīšana; 

 aprakstīts saražotās produkcijas vai pakalpojumu noieta tirgus; 

 projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem 
uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem; 

 projektā norādītas plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai. 
Kritēriju vērtēšanā iesaistījās 3 respondenti. Tā kā respondentu skaits 7.rīcībā ir neliels, tad kritēriju 
vērtējumi ir tuvi. Visaugstāk novērtēta ir kritēriju nepieciešamība. 
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Projektu izvērtēšanai biedrība izstrādājusi noteiktu procedūru, kuras mērķis ir  nodrošināt 
objektīvu projektu vērtēšanu. Respondentiem tika piedāvāts izvērtēt vērtēšanas procedūras 
aspektus. Atbildes apkopotas  21. attēlā. 

 
 

 
 
21.att. Biedrības „SATEKA” projektu vērtēšanas procedūras izvērtējums 
 
Lielākās daļa projektu  iesniedzēju atzīst, ka vērtēšanas procedūra kopumā nodrošina 

objektīvu labāko projektu atlasi („Vērtēšanas process ir saprotams un caurspīdīgs”; „Vērtēšanas solis 
ir pietiekams (solis 0.5 punkti, min. 0, max. 2 punkti)”; „ Ir pietiekami, ka projektu izvērtē vismaz 5 
vērtētāji”; „Ir korekti, ka kopējais vērtējums tiek noteikts kā kritēriju kopuma vidējais aritmētiskais”). 
Respondentu ieteikums  ir - „pie vērtēšanas jāpiesaista pēc iespējas dažādāku jomu speciālistus”. 
Vērtēšanas kritēriju un procedūras uzdevums ir nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu Gulbenes 
novada attīstību.   
 

 

 
22.att. Vērtēšanas kritēriju un procedūras kvalitāte 

 



53 

 

Respondentu lielākais vairākums atzīst, ka biedrības „SATEKA” vērtēšanas kritēriji nodrošina 
gan „Ilgstpējīgu Gulbenes novada attīstību”, gan „Līdzsvarotu Gulbenes novada attīstību”. Saņemts 
arī respondenta komentārs, ka „līdzsvarotu attīstību nevar nodrošināt procedūra, ja nav iesniegti 
projekti no visas teritorijas”. Līdz ar to biedrībai „SATEKA” ir būtiski panākt, lai vairāk projektu tiek 
īstenots un lielāks finansējums tiek piesaistīts pagastos, kuru aktivitāte stratēģijas 2007-2013 
ieviešanas periodā ir bijusi zemāka.  
 

Biedrības „SATEKA” piesaistītie projektu vērtētāji intervijās atzina, ka tipiskākā kļūda bija 
vērtēšanas kritēriju neievērošana. Projektu iesniedzēju sadarbībai ar LAD ZARLP visumā ir pozitīvs 
vērtējums, jo vērtēšanas process ir bijis ātrs un saprotams. LAD pārstāvji ir lūguši papildinformāciju 
neskaidro jautājumu precizēšanai.  Tika atļautas arī iepirkto iekārtu modifikācijas sakarā ar to, ka 
noliktavā uz projekta īstenošanas brīdi iekārta nav bijusi pieejama. Tomēr daudzi projektu iesniedzēji 
novērtē, ka vērtēšanas process bijis birokrātisks. 

Savukārt LAD ZARLP pārstāvji intervijās atzina, ka „Visvairāk neprecizitāšu ir cenu aptaujās, jo 
tur ir precīzi jānorāda salīdzināmi lielumi, jābūt vismaz diviem derīgiem piedāvājumiem. Problēmas ar 
būvniecības dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu reizē ar projektu. Mājražotājiem sākotnējā 
informācija par Zemesgrāmatu un naudas līdzekļu pieejamību ir nepilnīga. Projekti netiek realizēti 
tieši naudas līdzekļu trūkuma dēļ. Tas tāpēc, ka ja projektu apstiprina, tad pēc 3 mēnešiem jāpierāda, 
ka līdzekļi ir pieejami, un rezultātā izrādās, ka tomēr nav – tāpēc atsauc.” 

Par veidlapu aizpildīšanu tika minēts, ka atsevišķos projektos iesniegtā informācija bijusi īsa, 
līdz ar to iesniedzējam tika jautāti precizējumi. Par projektu pārbaudēm LAD pārstāvis minēja, ka ir 
bijušas  problēmas ar atskaišu sagatavošanu un  dokumentu noformēšanu. Ja veicamas izmaiņas, tad 
notiek garāka skaidrojoša sarakste. 

 
Projektu iesniedzējiem tika jautāts, vai viņi nav saskārušies ar negatīvu projektu īstenošanas 

pieredzi, un minētie piemēri atainoti 14. tabulā. 
 

15.tabula. Negatīvās projektu īstenošanas piemēri 
 

Projekts, par kura 
rezultātiem nekas nav 
zināms  

Par lielu daļu projektu sabiedrībai maz zināms -  savstarpēji 
nezina, ar ko varētu sadarboties vai pie kā interesēties pār 
kādu lietu 

Projekts, kura rezultāti dzīvē 
netiek izmantoti 

Tik daudz projektu par apmācību nodrošināšanu iedzīvotājiem, 
iegādājoties datortehnikas, bet reāli dzīvē - kur ir? 

Projekts, kura rezultāti nav 
pieejami izmantošanai 

Zāles pļāvējs - traktorītis nebrauc pa visu pagasta teritoriju. 
Trūkst savstarpējās sadarbības un iegūtu lietu plašākas 
izmantošanas - katram savs un viss - nedalās... 

Cits 
 

Neievēro noteikumus/nolikumu  
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3.2.2. ĪSTENOTIE PROJEKTI UN APGŪTAIS FINANSĒJUMS 

 
Biedrība „SATEKA” kopš 2009. gada ir izsludinājusi astoņas LEADER projektu kārtas 7 rīcībās, 

kurās piešķirtais finansējums ir 908597.17 EUR (ELFLA finansējums). 
 

 
 

 24.att. Izsludinātās projektu kārtas pēc projektu pieņemšanas laika grafika un katrā kārtā 
pieejamais publiskais finansējums, EUR (biedrības „SATEKA” dati) 

 
 

Vislielākais finansējums projektu iesniedzējiem  bija pieejams  2010.gadā un 2013.gadā (skat. 24.att.) 
 

 
 

25.att. Plānotais EFLA finansējums, piešķirtais un izpilde (EUR) izsludinātajās projektu kārtās 
(biedrības „SATEKA” dati). 

Vislielākais pieejamais finansējums bija IV un VI kārtās.  
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Biedrības „SATEKA” izsludinātās projektu kārtas pa rīcībām atspoguļotas 16. tabulā. 
 

16. tabula. Projektu kārtas pa rīcībām (biedrības „SATEKA”dati) 
 

                                 Rīcība 
Kārta  

1 2 3 4 5 6 7 8 KOPĀ 

1.rīcība “Kultūras, sporta un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana” 

X X  X  X   4 kārtas 

2.rīcība “Apmācību un iedzīvotāju 
iniciatīvas darbības 
nodrošināšana”  

X X  X  X   4 kārtas 

3.rīcība “Vides aizsardzība un 
dabas resursu izmantošanas 
ilgtspējas nodrošināšana” 

X X  X  X   4 kārtas 

4.rīcība “Kvalitatīvu sociālās 
aprūpes un  sadzīves pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana” 

X X  X X X   5 kārtas 

5.rīcība “Teritorijas kopšanas un 
labiekārtojuma pakalpojumu  
pieejamības nodrošināšana 
vietējiem iedzīvotājiem” 

X X  X     3 kārtas 

6.rīcība “Lauksaimniecības 
produktu ražošanas un/vai 
pirmapstrāde; pārstrādes un 
pirmapstrādes mājas apstākļos 
veicināšana” 

   X X X x x 5 kārtas 

7.rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbības 
vides un infrastruktūras 
sakārtošanai” 

     X   1 kārta 

 
 Piecas kārtas izsludinātas 4.rīcībā un 6.rīcībā, savukārt 7.rīcībā izsludināta tikai viena kārta. Šādas 
kārtu izsludināšanas reižu skaits balstījās uz EFLA pieejamo finansēju stratēģijas apgūšanai kopienas 
teritorijā, iesniegto projektu skaitu un apgūto finansējumu. 
 
Plānoto EFLA finansējumu, piešķirto un izpilde (EUR)  pa rīcībām atspoguļo 26. attēls. 
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26.att. Plānotais EFLA finansējums, piešķirtais un izpilde (EUR)  pa rīcībām (biedrības „SATEKA” dati) 
 

Lielākais finansējuma apjoms bija pieejamais un apgūts  1.rīcībā, kā arī vislielākā konkurence 
novērota šajā rīcībā. 

Biedrības SATEKA astoņās kārtās tika iesniegti 246 projektu pieteikumi, no kuriem 127 ir 
apstiprināti, noraidīti finanšu trūkuma dēļ – 47, biedrība „SATEKA” noraidītie - 42, noraidījusi LAD 
noraidītie - 8,  atsaukti -7, lauzts līgums - 8.  Īstenoto 127 projektu ELFLA finansējums ir 44% attiecībā 
pret iesniegto projektu pieprasīto ELFLA finansējumu. 
 

 
 27.att. Projekta iesniedzēju un  īstenotāju teritorijas (biedrības „SATEKA” dati) 

 
Aktīvākie projektu iesniedzēji bijuši no Gulbenes, Beļavas un Lejasciema pagastiem, savukārt šajās 
teritorijās ir liels noraidīto un atsaukto projektu skaits, lauzti arī līgumi. 
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28.att. Realizēto projektu skaits Gulbenes novada teritorijā 

 
Visvairāk projektu ir īstenots Gulbenes pilsētā – 42 , Lejasciema pagastā – 11, Litenes pagastā –9, 
Beļavas pagastā -10. Vismazāk realizēto projektu ir Daukstu un Līgo pagastos – katrā pa 2. 
 
 

 
 

29.att. Projekta īstenotāju teritorijas (biedrības „SATEKA” dati) 
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 Visvairāk projektu, kuru iesniedzēji ir biedrības un pašvaldības, ir īstenoti Gulbenes pilsētā, kam 
seko Druvienas pagasts, Lejasciema pagasts un Stāmerienas pagasti. Mājražotāji kā projektu 
iesniedzēji aktīvi  darbojušies Beļavas pagastā. Savukārt uzņēmēji kā projektu īstenotāji aktīvāki ir 
Gulbenes pilsētā. 
 
 
 
 

  
30.att. Realizēto  projektu intensitāte biedrības sateka teritorijā (EUR uz 1 iedziv.) 

 
 Lielākais ieguldījums uz vienu iedzīvotāju  LEADER projektiem sniegts Druvienas pagastā ( 95,012 
EUR), kam seko Tirzas pagasts (75,260 EUR), Stāmerienas pagasts (65,757 EUR), Lejasciema pagasts 
(59,393 EUR), vismazākā finansējuma intensitāte Daukstu pagastā (15,606 EUR), Lizuma pagastā 
(15,382 EUR) un Rankas pagastā (10,529 EUR). Vidējais rādītājs uz 1 Gulbenes novada iedzīvotāju ir 
38,652 EUR.  
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31.att. Realizēto projektu finansējuma intensitāte (EUR uz 1ha) 

 
 Lielākais ieguldījums uz vienu platības vienību - ha ar biedrības „SATEKA” projektiem ir sasniegts 
Gulbenē (268,704 EUR), kam seko Druvienas  pagasts (7,452 EUR), Stāmerienas pagasts (5,543 EUR), 
Tirzas pagasts (5,550 EUR), vismazākā finansējuma intensitāte Rankas pagastā (0,825 EUR).  
 

 
 Projektu iesniedzēji  pārstāv dažādu darbības formas: biedrība, fiziska persona, pašvaldība, SIA un 
zemnieku saimniecība). 
 

 
 

32.att. Apstiprināto projektu skaits pēc darbības formas (biedrības „SATEKA” dati) 
 
 

 No visiem projektu iesniedzējiem visaktīvākie projektu iesniedzēji bija biedrības, tām piešķirtais 
finansējums ir 67,39% no kopējā pieejamā LEADER finansējuma. Gulbenes novada biedrības 
iesniegušas 69 projektus par kopējo finansējumu – 612299,15 EUR. Gulbenes novada pašvaldība 
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saņēmusi 189913,33 EUR finansējumu 32 projektiem (20,90%), attiecīgi SIA -15 projekti ar 82604 EUR 
finansējumu (9,09%), 9 fiziskas personas īstenojušas projektus ar kopējo finansējumu 21326 EUR 
(2,35%), savukārt 2 zemnieku saimniecībām piešķirtais finansējums -2455,1 EUR (0,27%). 

Vislielākā finansējuma intensitāte apgūta Gulbenes pilsētā – 268, 704 EUR, kam seko Druvienas 
pagasts ar 7,452 EUR, Vismazākais finansējums uz platības vienību saņemts Rankas pagastā – 0,835 
EUR/ha. Sīkāka informācija pieejama PIELIKUMĀ Nr.13 
 

 

3.3.STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 

 
Stratēģijas vispārīgais mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana kopienas teritorijā. 

Respondentiem tika uzdots jautājums: - Vai piekrītat, ka dzīves kvalitāte Gulbenes novadā pēdējo 5 
gadu laikā ir uzlabojusies? Atbildes atspoguļotas 33. attēlā.  
 

 
 

33.att. Dzīves kvalitātes novērtējums 
 

Pozitīvu atbildi par dzīves kvalitāti (“pilnībā piekrītu” un “vairāk jā nekā nē”) sniedz 79% 
respondentu. Savukārt noliedzoši atbild 21% respondentu. 
 

Lai novērtētu LEADER programmas ietekmi uz dzīves kvalitātes izmaiņām, respondentiem 
tika uzdots jautājums: - Vai Jūsuprāt LEADER projektu ieviešana veicina Gulbenes novada attīstību?  

 
 

 

 
34.att. LEADER programmas ietekmes  novērtējums 
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Viedokli, ka LEADER projekti veicina novada attīstību, atbalsta 86% respondentu, tam 

nepiekrīt 14%.  Komentāros respondenti min, ka neveiksmīgas teritoriālās reformas rezultātā lielie 
pagasti vairāk zaudē nekā iegūst. Kopumā novada attīstība tiek veicināta, bet tā ir nevienmērīga. Tiek 
pausts arī viedoklis, ka dzīves kvalitāte ir uzlabojusies tiem cilvēkiem, kas paši aktīvi darbojas, lai celtu 
savu labklājību 

Lai konkretizētu iedzīvotāju vērtējumu par īstenotajiem projektiem rīcībās, viņi tika aicināti 
novērtēt projektu nepieciešamību katras rīcības rādītājos, kā arī atzīmēt, vai šādi projekti tikuši 
īstenoti un vai atbilstošais rezultāts ir sasniegts.  

Iegūt iedzīvotāju vērtējumu par īstenotajiem projektiem ir problemātiski vairāku iemeslu dēļ. 
Ja cilvēki paši nav piedalījušies aktivitātēs, viņi neievēro īstenotās pārmaiņas. Gadījumos, kad viņi 
pamana uzlabojumus, viņi nepamana vai neatceras, par kādu finansējumu šis uzlabojums veikts. Kāda 
respondenti komentē: “Neesmu pievērsusi uzmanību, par kādu projektu līdzekļiem, piemēram, ir 
sakopta „Stāķu sporta halle””. Vairākos gadījumos noteikta pagasta iedzīvotāji ir izteikuši vērtējumu 
projektiem tādā rīcībā, kurā šai pagastā projektu nav bijis.  

Atbilžu konsekvenci ietekmē arī rādītāju formulējums, par kuriem respondentiem nav bijusi 
pietiekama izpratne. Rādītāju lietojums stratēģijā nav viennozīmīgs. To atzīmē respondenti, norādot, 
ka, piemēram, kultūras pasākumu apmeklētāju skaits nevar palielināties, ja pagastā samazinās 
iedzīvotāju skaits. Līdz ar to respondentu sniegtās atbildes sniedz tikai nosacītu vērtējumu par 
stratēģijas īstenošanu.  
Atbilžu rezultāti ir apkopoti 17.tabulā.  
 

17.Tabula. Projektu nepieciešamība un rezultāti iedzīvotāju vērtējumā 

  
Šādi projekti 
pagastā ir vajadzīgi 

Šādi projekti 
pagastā ir īstenoti 

Šāds rezultāts 
pagastā ir sasniegts 

Projekts, kura rezultātā jā
 

n
ē

 

n
e

zi
n

u
 

jā
 

n
ē

 

n
e

zi
n

u
 

jā
 

n
ē

 

n
e

zi
n

u
 

1.       Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana 

Palielinājies kultūras, 
sporta,  cita brīvā laika 
pavadīšanas pasākumu 
apmeklētāju skaits 

300 6 67 172 12 189 136 17 220 

Palielinājies iedzīvotāju 
skaits sporta un brīvā laika 
pavadīšanas objektos 

269 10 94 148 18 207 122 17 234 

Uzlabojušās iedzīvotāju 
atsauksmes par brīvā laika 
pavadīšanas iespējām 

262 16 105 130 22 221 110 24 239 

2.    Apmācību un iedzīvotāju iniciatīvas darbības nodrošināšana  

Pieaugusi iedzīvotāju 
iesaistīšanās nevalstisko 
organizāciju vai interešu 
grupu darbībā 

244 13 116 132 16 225 107 21 245 

Palielinājusies iedzīvotāji 
interese par sevis 
pilnveidošanu, apmeklējot 
apmācības, kuras tiek 
organizētas jaunajos 
objektos 
 

257 10 106 141 16 216 116 17 240 
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Šādi projekti 
pagastā ir vajadzīgi 

Šādi projekti 
pagastā ir īstenoti 

Šāds rezultāts 
pagastā ir sasniegts 

Projekts, kura rezultātā jā
 

n
ē

 

n
ez

in
u

 

jā
 

n
ē

 

n
ez

in
u

 

jā
 

n
ē

 

n
ez

in
u

 

Pieaug jauniešu interese 
savas dzīves kvalitātes 
uzlabošanā 

260 13 100 127 26 220 106 27 240 

3.    Vides aizsardzība un dabas resursu izmantošanas ilgtspējas 
nodrošināšana 

Palielinājies iedzīvotāju 
skaits, kuri ieinteresēti 
uzturēt kārtībā sakoptos 
objektus 

276 11 86 140 15 218 125 21 227 

4.    Kvalitatīvu sociālās aprūpes un sadzīves pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana 

Palielinājies sociālās 
aprūpes un pakalpojumu 
saņēmēju skaits 

219 22 132 89 26 258 74 20 279 

5.    Teritorijas kopšanas un labiekārtošanas pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana 

Teritorijas kopšanas un 
labiekārtošanas 
pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana 

278 14 81 136 27 210 117 23 233 

6.    Lauksaimniecības produktu ražošanas un/vai pirmapstrādes;  
pārstrādes un pirmapstrādes mājas apstākļos veicināšana 

Izveidotas jaunas  darba 
vietas 

237 24 112 80 30 263 62 28 283 

Saglabātas darba vietas 225 20 128 72 25 276 67 23 283 

Palielinājies realizētās 
produkcijas apjoms 

213 19 141 71 25 277 61 24 288 

7.    Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai 

Izveidotas jaunas  darba 
vietas 

249 23 101 66 33 274 59 39 275 

Saglabātas darba vietas 235 13 125 74 27 272 67 31 275 

Palielinājies realizētās 
produkcijas apjoms 

219 11 143 51 26 296 49 29 295 

Palielinājusies 
pakalpojumu 
daudzveidība 

225 16 132 66 29 278 61 27 285 

  

 
Visu rīcību visos rādītājos pietiekami augstu tiek vērtēta projektu nepieciešamība. 

Visaugstākā tā ir rādītājam ”Palielinājies kultūras, sporta,  cita brīvā laika pavadīšanas pasākumu 
apmeklētāju skaits” (300), viszemākā – “Palielinājies realizētās produkcijas apjoms” (213) un 
“Palielinājies sociālās aprūpes un pakalpojumu saņēmēju skaits” (219). Visvairāk noraidīta 
nepieciešamība ir rādītājam “Izveidotas jaunas  darba vietas”(23). 
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Visos rādītājos nepieciešamības vērtējums ir augstāks nekā ir īstenoti projekti. Līdzīgi visos 
rādītājos atbilžu skaits, ka projekti tajos ir īstenoti, ir lielāks nekā atbilžu skaits, ka rezultāts sasniegts. 
Visvairāk pārliecināti respondenti ir par to, ka ir īstenoti projekti rādītājā “Palielinājies kultūras, 
sporta,  cita brīvā laika pavadīšanas pasākumu apmeklētāju skaits” (172). Savukārt, vismazāk 
“Palielinājies realizētās produkcijas apjoms” 7.rīcībā (51). Tieši šajos rādītājos ir arī max un min 
vērtējums par sasniegtajiem rezultātiem. Visvairāk noliegta ir projektu īstenošana rādītājā “Izveidotas 
jaunas darba vietas” 7.rīcībā.Šādam sadalījuma skaidrojums varētu būt projektu un rādītāju 
personīgā nozīmība. 1.rīcība, kurā tiek atbalstītas sabiedriskas un kultūras aktivitātes, ir nozīmīgāka 
un skar tieši lielāku cilvēku daļu nekā 7.rīcība  “Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras 
sakārtošanai”.  

2. rīcībā ir izteikts komentārs: “Projekti veicinājuši biedrību rašanos izdevīgā finansējuma dēļ. 
Taču ieinteresētību biedrību darbā no biedru puses ir nepietiekama.” 
Projektu ieguvumi, apgūtais finansējums un  nākotnes vajadzības pagastu griezumā atspoguļoti 
pielikumā „PAGASTU VIZĪTKARTES”. 

Projektu īstenošana sekmējusi vietējo attīstību lauku teritorijā, sekmējot vietējo resursu 
maksimālu un produktīvu izmantošanu, radot, pēc iespējas augstāku, pievienoto vērtību, veicinās 
teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai, uzlabojusi lauku dzīves telpu un padarīs to draudzīgāku un pievilcīgāku iedzīvotājiem, 
kas ļaus tiem parūpēties pašiem par sevi, par savām ģimenēm un par savas teritorijas attīstību, 
veicinājusi sociāli maznodrošināto personu iesaisti vietējās sabiedrības dzīves dažādošanā un 
pilnveidošanā.  
 
 

3.4. KOPIENU SABIEDRĪBAS  VĒRTĪBU SISTĒMA 

Mūsdienu socioloģijā nevar runāt par vienotu identitātes jēdziena izpratni. Atbilstoši pētījuma 
mērķiem tiek izmantots Baibas Belas – Krūmiņas u.c. atzinums, ka “Identitāte ir kā stāsts, ko cilvēki 
izveidojuši par saviem līdzcilvēkiem un savu dzīves telpu, tā palīdz piešķirt nozīmi teritorijai, kurā viņi 
dzīvo. Reģionālā identitāte raksturo cilvēku attiecības ar konkrēta reģiona teritoriju, sociālo sistēmu 
un vēsturi – ar ainavu, iedzīvotājiem, kultūru, tradīcijām utt.” (2005, 25)37. Attiecībā uz kolektīvo 
identitāti B.Zepa un E.Kļave norāda, ka tā “norāda uz piederību grupai, tā ir subjektīva, jo piederību 
grupai nosaka indivīda izvēle” (2011, 11)38. Brigita Zepa šo domu precizē, atzīmējot, ka “identitātes 
konstruēšanā svarīgi izprast divas puses: no vienas puses, piederības sajūta ir paša subjekta refleksija 
par to, kas viņš ir, kādu kopienu uzskata par savējo, kur subjekts novelk robežas, nodalot savējos no 
citiem, no svešajiem. Bet, no otras puses, identitātes konstruēšanā noteikta loma ir ārējiem 
aģentiem, sociālajām struktūrām” (Zepa, 2011, 1839). Autore identitātes jēdziena koncepcijā izdala 
sešas dimensijas:  

 psiholoģiskā dimensija; 

 kultūra; 

 teritoriālā piederība; 

 vēsturiskā atmiņa; 

 politiskā dimensija; 

 kopīga ekonomika” (Zepa, 2011). 
 

                                                           
37

 Bela – Krūmiņa, B., Krūmiņš, J., Kursīte – Pakule, J., Priedīte – Kleinhofa, A., Putniņa, A., Šķiņķis, P. (2005). 
Cilvēki un vietas. Grām.: Zobena, A. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005: Rīcībspēja reģionos. Rīga: 
LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 21. – 45. lpp. 
38

 Zepa, B. (2011). Kas ir nacionālā identitāte? Kā to skaidrot?Grām .: Zepa, B., Kļave, E. Latvija. Pārskats par 
tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu 
institūts, 15. – 20. lpp. 
39

 Zepa, B., Kļave, E. (2011). Ievads. Grām .: Zepa, B., Kļave, E. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. 
Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 11. – 13. lpp. 
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Lai noskaidrotu respondentu identitāti teritoriālās piederības aspektā, viņi  tika aicināti atbildēt uz 
jautājumu:  - Cik spēcīga ir Jūsu piederības izjūta noteiktai kopienai? (apvelciet atbilstošociparu: 5 – 
izjūtu piederību visvairāk, 1 – izjūtu piederību vismazāk). Atbilžu apkopojams redzams 18. tabulā un 
grafiskā izvērsumā 35.attēlā. 
 
18.tabula. Piederības izjūtas intensitāte teritoriālajām kopienām 
 

  1 2 3 4 5 

Ciems 34 24 72 90 153 

Pagasts/pilsēta 12 29 76 104 152 

Gulbenes novads 18 34 111 100 110 

Vidzemes reģions 30 41 126 81 95 

Latvija  23 28 77 65 180 

Eiropas Savienība 69 70 115 58 61 

 
 
 

 
 
 

35.att. Piederības izjūtas intensitāte teritoriālajām kopienām 
 

Dati liecina, ka visciešāko piederību (atbilžu īpatsvars vērtībai “5 – izjūtu piederību visvairāk”) 
Gulbenes novada iedzīvotāji izjūt, identificējot sevi kā Latvijas iedzīvotājus (48%), tam seko piederība 
pagastam vai pilsētai (41%) un tikpat daudz ciemam (41%) un tikai tad Gulbenes novadam (29%). 
Piederību Vidzemes reģionam kā ļoti ciešu atzīst tikai 25% respondentu, vēl mazāk (16%) tādu izjūt 
Eiropas Savienībai. Tas nozīmē, ka vislielāko nozīmi iedzīvotāji piešķir tam, kas notiek viņu tuvākajā 
apkārtnē – ciemā vai pagastā/pilsētā, tas saistās ar viņu subjektīvo identitātes apzināšanos. Savukārt, 
Gulbenes novada kopējā identitāte novada iedzīvotājiem nav tik būtiska. 
 

Cits jautājums saistībā ar teritoriālo identitāti bija: - Kā vienota teritorija pagastu/novada 
griezumā ietekmējusi kopējo identitāti? Šī jautājuma atbilžu apkopojums redzams 22. attēlā. 
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36.att.Vienotas teritorijas ietekme uz kopējo identitāti 
 

Vienotu teritoriju kā faktoru, kurš pozitīvi ietekmē kopīgo identitāti, atzīst 175 respondenti, 
kas ir 47% no kopējā skaita. Par negatīvu šo ietekmi uzskata 26 (7%) respondenti. 86 respondenti jeb 
23% neizjūt vienotas teritorijas ietekmi uz kopējo identitāti, bet 86 (23%) nav viedokļa par šo 
jautājumu. 
 

Iedzīvotāju teritoriālās identitātes izjūtu raksturo viņu ikdienas uzvedība kopienā. Tādēļ 
respondentiem tika piedāvāti vairāki atbilstoši apgalvojumi. Šo apgalvojumu atbilstība respondentu 
pieredzei atspoguļota 36. attēlā. 
 
 

 
 

37.att. Iedzīvotāju līdzdalība kopienas dzīvē. 
 

Visplašāk iedzīvotāju līdzdalība izpaužas kā piedalīšanās  pašvaldību vēlēšanās – to atzīmē 
67% respondentu un tikpat daudz – kā kaimiņattiecību uzturēšana. Novada iedzīvotāju aktivitāte 
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izpaužas arī kā līdzdalība publiskajos svētkos un pasākumos, to pilnībā atzīst 60% iedzīvotāju. 
Nedaudz mazāks skaits iedzīvotāju kopumā jūtas informēts par sabiedriskajiem pasākumiem pagastā 
– 53%, gandrīz tikpat daudz palīdz kaimiņiem un piedalās apkārtnes labiekārtošanā – 52%. Vismazāk 
iedzīvotāji izmanto iespēju ietekmēt pašvaldības lēmumus, rakstot vēstules un iesaistoties publiskajās 
apspriešanās, to darīt cenšas 25% respondentu.  

Kopienas identitātes jēdziena lietojums ir jāprecizē, attiecībā uz kādu kopienu tas tiek lietots. Ir 
ģeogrāfiskās kopienas, interešu kopienas un prakses kopienas.  Prakses kopienas galvenais uzdevums 
un mērķis ir kopīgi radīt jaunas zināšanas un dalīties pieredzē, risinot kopīgas problēmas. Prakses 
kopienās kopīgā identitāte veidojas mācīšanās un sociālās iekļaušanās ceļā. Prakses kopiena atšķiras 
no abām pārējām ar to, ka tikai tajā ir kopīga prakse, kas cilvēkus vieno. Vengers prakses kopienu 
definē, izmantojot trīs dimensijas: 

 kopīgu iniciatīvu, kuru definē un par kuru pastāvīgi diskutē, vai kuru formulē paši kopienas 
locekļi; 

 savstarpēju iesaistīšanos, kas veido kopienu par sociālu vienību 

 laika gaitā radītu kopīgu repertuāru, kas ietver rutīnas, jūtas, artefaktus, savu kopienai 
raksturīgo valodu, stilu utt.  (Wenger, 1998). 

 
Pētījuma aspektā svarīgi ir noteikt tieši prakses kopienu identitāti. Lai to izdarītu, respondentiem 

tika uzdots jautājums:  Vai Jūsu pagasta / pilsētas iedzīvotājiem ir kopīgas vērtības? 
 

Atbilžu apkopojums 38. attēlā liecina, ka kopīgas vērtības apzinās 28% respondentu, to esamību 
noliedz 11% un grūtības atbildēt izjūt 61%. Prakses kopienu veicināšanai nepieciešama refleksija par 
kopīgām vērtībām un problēmām. 
   

   
 

38.att. Kopīgo vērtību apzināšanās 
 

Respondentu minētās vērtības tika analizētas, izmantojot augstāk minētās identitātes 
dimensijas: ekonomika, kultūra un tradīcijas, vide un ainava, sociālā sistēma, cilvēki un garīgās 
vērtības.  

Visbiežāk minētās vērtības saistās ar kultūru un tradīcijām. Šai kategorijā tiek minēts 
kultūrvēsturiskais mantojums, tā bagātība un saglabāšana, latviskā dzīvesziņa, kultūras pasākumi un 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, sports un pašdarbība. Vide kā vērtība izpaužas vides sakoptībā, 
apkārtnes labiekārtošanā, bioloģiskajos laukos, rūpēs par vidi. Sociālā sistēma kā vērtība  
respondentiem saistās ar izglītības iespējām, zināšanu apgūšanu, kopīgiem pasākumiem, sabiedrisko 
aktivitāti un LEADER projektiem. Ekonomika kā vērtība ir minēta maz: sadarbība tūrismā, bioloģiskie 
lauki un darba vietas dzīvesvietas teritorijā. Šeit jāmin arī atzinību guvuši uzņēmumi un produkti kā 
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Rankas piens un Ķelmēnu maizes ceptuve. Attiecībā uz cilvēkiem respondenti atzīmē, ka cilvēki ir 
aktīvi un atbildīgi, nozīmīga ir ģimene un bērni, tiek minēti arī konkrēti cilvēki kā kopienas vērtības. 
Garīgās vērtības respondentu skatījumā ir: sava pagasta gods, uzņēmība un neatlaidība, lepnums, 
patriotisms un turēšanās pie sava, darba mīlestība, draudzība un līdzcietība.  
 

Kopienas identitātes noteikšanai tika izmantota arī asociāciju metode, piedāvājot 
respondentiem izvēlēties, ar kuru no piedāvātajām tēlainajām identitātēm saistās viņu pārstāvētā 
kopiena. Atbildes (skat. 39.att.) apstiprina iepriekšējo secinājumu par vērtībām – visvairāk 
respondentu (22%) savu kopienu patlaban identificē ar kultūras un tradīciju centru. Tam seko 
sakoptie, idilliskie lauki (19%), bet vismazāk kopienu var uzskatīt par meistaru galvaspilsētu (1%),  un 
ražīgā biznesa ieleju (3%). 
   

 
39.att.  Kopienas tēls šodien 

 
Nākotnē Gulbenes novada iedzīvotāji vēlētos redzēt savu kopienu maināmies (skat. 39.att.). 

Viņu vēlmēm atbilstošākā dzīves vieta ir daudzveidīgo iespēju vieta (33%) un ražīgā biznesa ieleja 
(16%). Sakoptos, idilliskos laukus vēlas saglabāt 13% respondentu, bet būt radošuma burziņā – 10%. 
Vismazāk savu pagastu vai pilsētu nākotnē vēlas redzēt kā  sūnu cienu (1%).  
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40.att. Tēls, ar kuru saistās kopiena nākotnē 

  
Salīdzinot esošos priekšstatus ar nākotnes vīziju (skat. 40.att.), var secināt, ka novada 

iedzīvotāji iezīmē pāreju no mierīga, droša dzīvesveida uz aktīvu, darbīgu, iespējām bagātu. 
Vislielākās esošā un vēlamā stāvokļa izmaiņas pozitīva pieauguma nozīmē attiecas uz daudzveidīgo 
iespēju vietu, ražīgā biznesa ieleju un meistaru galvaspilsētu. Negatīvā jeb aktualitātes 
pazemināšanās aspektā ir pieteiktas: sūnu ciems, kultūras un tradīciju centrs un sūnu ciems.  
 
  

  
 

41.att. Kopienas esošā un nākotnē vēlamā tēlu salīdzinājums 
 

Aktivitātes pieauguma aspektā bija svarīgi noskaidrot, kādas grūtības respondenti saskata 
līdzdalībai projektu konkursos. Viņi tika aicināti atbildēt uz jautājumu: - Ja Jums ir grūtības iesaistīties 
(pieteikties) biedrības SATEKA projektos, atzīmējiet  šķēršļus, kuri Jums traucē to darīt! 
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Atbilžu apkopojums (skat. 42. att.) kā būtiskākos šķēršļus uzrāda zināšanu trūkumu un laika 
trūkumu. Tomēr pārējās atbildes (nekas netraucē, vienkārši negribu, nav paļāvības, ka izdosies) 
netiešā veidā liecina par respondentu pasivitāti un pašpaļāvības trūkumu kā nozīmīgiem šķēršļiem un 
patiesajiem iemesliem. Ir jāatzīmē pretruna starp aktīvo kopienas dzīvesveidu un daudzveidīgajām 
iespējām, kuras respondenti nākotnē vēlas baudīt, un pasīvo lomu, kādu viņi paši ieņem attīstības 
stratēģijas īstenošanā.  
  

  
 

42.att. Grūtības iesaistīties projektu īstenošanā 
 

 

4. NĀKOŠĀ PLĀNOŠANAS PERIODA ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS  

 

Saskaņā ar Latvijas lauku attīstības programmu 2014. - 2020. gadam40 LEADER pieejas pasākuma 

īstenošana dod iespēju, sadarbojoties vietējiem iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmējiem un 

vietējām pašvaldībām, pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, noteikt uz vietējām 

vajadzībām balstītus mērķus un izteikt tos rīcībās, un rīcībām, kas sekmē LAP noteikto mērķu 

sasniegšanu, saņemt atbalstu. Atšķirībā no pārējiem LAP pasākumiem projektu konkurss notiek 

vietējā līmenī un VRG tiek uzticēts pienākums vērtēt projektu atbilstību stratēģijai, pēc tajā 

noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un uzraudzīt to saturisko īstenošanu, tāpat atbalsta 

intensitāte projektiem tiek noteikta nevis pēc atbalsta saņēmēja, bet pēc projekta veida, tiek dota 

iespēja īstenot kopprojektus. 

 

Nākošajam plānošanas periodam LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. gadam nosaka 

prioritātes lauku teritoriju attīstības atbalstam. Aptaujā tika noskaidrots, cik nozīmīgas ir šīs 

prioritātes Gulbenes novada iedzīvotājiem. Rezultāti apkopoti 43. attēlā un ļauj spriest par teritorijas 

attīstības vajadzībām 

                                                           
40

 https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/51/78/LAP2014-2020_projekts.pdf 
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43.att. Nākošā plānošanas perioda prioritāšu nozīmīgums iedzīvotāju skatījumā 

Visaugstākā prioritāte ir atbalstam jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, tai seko sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana un vietējās teritorijas sakārtošana. Atbalsta jaunu produktu un pakalpojumu 
radīšanai paredz 3 apakš jomas: pārtikas ražošana, amatniecība un citi nelauksaimnieciskie produkti, 
pakalpojumi. Šo jomu nozīmīgums kopienas locekļu skatījumā attēlots 44. attēlā. 
 

 

44.att. atbalsta apakšjomas jaunu produktu radīšanai iedzīvotāju skatījumā 

 
 

Visnozīmīgākā iedzīvotāju skatījumā ir pārtikas mājražošana, kurai nepieciešams vislielākais 
atbalsts, tai seko amatniecība un citi nelauksaimnieciskie produkti. Iedzīvotāji min arī nozares, kuras 
katrā jomā būtu prioritāri jāatbalsta. Tās ir: 
 
Pārtikas mājražošanā: 

 Piensaimniecība; 

 maizes cepšana; 
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 dārzkopība; 
stādu ražošana; 

 vēžu audzētava; 

 lauksaimniecības produkcijas pārstrādes cehs. 
Amatniecībā – galdniecība 
Citiem nelauksaimnieciskiem produktiem/ pakalpojumiem: 

 tūrisms; 

 traktoru pakalpojumi; 

 lauksaimniecības tehnikas remonta serviss; 

 frizētava; 

 kosmētikas kabinets; 

 šūšanas pakalpojumi; 

 mežizstrādes produkti. 
 
Attīstības vajadzības pagastu griezumā apkopotas pielikumā „PAGASTU VIZĪTKARTES’. 
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SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 

 

SECINĀJUMI  

• Pēdējo 5 gadu laikā ir uzlabojusies dzīves kvalitāte novadā un iedzīvotāji novērtē LEADER 
programmas ieguldījumu tajā. 

• Sabiedrībā tiek atpazīta biedrība SATEKA un novērtēts tās ieguldījums jaunu  biedrību 
tapšanā, iedzīvotāju aktivitātes rosināšanā un kopienas dabas un kultūrvides sakārtošanā. 

• Biedrības SATEKA darbības rezultātā ir veikta finanšu līdzekļu piesaiste un  apguve ar augstu 
intensitāti. Pagastu griezumā aktivitāte ir bijusi nevienmērīga. 

• Projektu iesniedzējiem atbalstu nodrošina SATEKAS semināri un konsultācijas, bet šķēršļus 
rada birokrātiskie nosacījumi. 

• Projektu vērtēšanas kritēriji īstenotāju ieskatā nodrošina ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas 
attīstību. 

• Visaugstāk tiek novērtēti īstenoto projektu rezultāti rīcībās: kultūras, sporta un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošana un vides aizsardzība, dabas resursu izmantošanas iespēju 
nodrošināšana, mazāk – lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes mājas apstākļos 
veicināšana. 

• Kopienas identitāte balstās uz kopīgām kultūrvēsturiskām un dabas vērtībām, iedzīvotāju 
aktivitāti šo vērtību attīstīšanā. 

• Iedzīvotāju nākotnes vēlmes saistās ar daudzveidīgu iespēju nodrošināšanu un rosīgu 
uzņēmējdarbību. 

• Attīstības vajadzību prioritāte ir atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai. 
• Novada turpmāko attīstību kavē: 

• iedzīvotāju/ organizāciju / mājsaimniecību savrupība, nespēja sadarboties; 
• pasivitāte, vēlme redzēt pārmaiņas apkārtnē, pašiem nemainot esošo dzīves stilu. 

PRIEKŠLIKUMI  

 

 Veidot jauno attīstības stratēģiju ar mērķi nodrošināt daudzveidīgas iespējas kopienas 
iedzīvotājiem, balstoties uz aktīvu uzņēmējdarbību. 

 Veicināt mazo uzņēmēju kooperēšanos kopīgai problēmu risināšanai un kopīgi izmantojamu 
rezultātu radīšanai.  

 Izmantot skaistas un sakoptas vides resursus tūrisma attīstībai un investīciju piesaistei. 

 Demonstrēt labās prakses piemērus uzņēmējdarbībā un projektu īstenošanā, lai motivētu 
plašāku sabiedrību līdzdalībai kopienas attīstībā. 

 Radīt apstākļus biedrības locekļiem vairāk vienam par otru uzzināt,  dalīties pieredzē, veidot 
jaunas iniciatīvas. 

 Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un  vienmērīgu novada attīstību, motivēt mazāk aktīvos pagastus 
iesaistīties projektu sagatavošanā un īstenošanā. 

 Izmantot publiskos pasākumus iedzīvotāju informēšanai un motivēšanai aktīvai līdzdalībai 
SATEKAS projektos.  

 

Projektu attīstība 

Mērķis: Paaugstināt projektu efektivitāti – ar esošiem līdzekļiem panākt augstākus ieguvumu 
rādītājus. 
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• Izstrādāt un izmantot cilvēkiem saprotamus un nozīmīgus projektu rezultātu rādītājus 
• Ar projektu palīdzību veicināt līderību un paaudžu sadarbību  
• Prioritāri atbalstīt projektus, kurus iesniedz un īsteno vairāki partneri sadarbībā, balstoties uz 

saskaņotu rīcību un savstarpēju resursu izmantošana 
• Ar projektiem panākt kompleksu problēmu risinājumu un stratēģisku izrāvienu 

Projektu īstenotāju attīstība 

Mērķis: Paaugstināt līdzdalību stratēģijas īstenošanā. 

Īstenot diferencētu pieeju projektu iesniedzējiem: 

• jaunos iesniedzējus – ieinteresēt, uzmundrināt, atbalstīt; 
• pieredzējušos iesniedzējus - no izmēģinājuma stadijas virzīt uz refleksiju un apzinātu labās 

pieredzes izmantošanu, popularizēšanu; 
• iesniedzējus ar  negatīvu pieredzi – skaidrot tipveida kļūdas, mācīt. 

Biedrības SATEKA attīstība 

Mērķis: Paaugstināt kopienas locekļu pašapziņu un varētspēju. 

Ir jāparedz līdzekļi pašas SATEKAS projektiem, ar kuru palīdzību veicināt iesniedzamo 
projektu attīstību. Tās varētu būt aktivitātes: semināri-tikšanās-darbnīcas projektu iesniedzējiem, 
kurās ir lekcijas, kas rosina idejas un pēc tam darba grupās apspriešana, kā šīs idejas konkretizēt un 
īstenot sadarbojoties. Tas arī sniegtu iespēju veicināt projektus, kuros notiek sadarbība starp dažādu 
pagastu pārstāvjiem. Piem., tūrisma norādes kā sistēmisks projekts visā novadā vai  iedzīvotāju 
forumi par vērtībām u.tml.  

 


