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GULBENES NOVADA BEĻAVAS PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 04.augusts 

1. daļa BEĻAVAS PAGASTA RESURSI  

Vide un dabas objekti: 

• Kārtenes pilskalns, skatu tornis,  

• Pintelis ar ezerpili, 

• Lazdukalns, 

• Augulienas ezers, 

• Rutkastes pilskalns, 

• Pērļu kalns, 

• Baugu kalns, 

• Opulītis ezers, 

• Torņkalns, 

• Zaļais dzelzceļš, 

• Beļavas muiža un parks, 

• Letu ezers, 

• Krusta ozols, 

• Sprīvuļu ezers, 

• Dimdiņa ezers, 

• Čušļa ezers, 

• Omarda ezers, 

• Grībiņš ezers, 

• Birzes stacija, 

• Pagasta dīķis, 

• Strūves meridiāns, 

• Kadiķa koks aiz Pilskalna ciemata (otrs 

lielākais Latvijā). 

 

Iestādes un organizācijas:  

• Beļavas pagasta pārvalde, 

• PII “Ābolīši”,  

• Bibliotēka, 

• Ekspozīcija kordiriģentiem Kokariem, 

• Beļavas tautas nams,  

• Kultūras un sporta centrs “Zīļuks”, 

• Sociālā dzīvojamā māja “Blomīte”, 

• Feldšeru vecmāšu punkti Beļavā un 

Ozolkalnā, 

• Gleznotāju mākslas studija “Krāsu 

prieks”, 
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• Teātris “Mistērija”, 

• Teātris “Spēlmaņi”, 

• Lietišķās mākslas studija “Superzīle”, 

• Deju kolektīvs “Ega”, 

• Sporta klubs “OZ GYM”, 

• Biedrība “Gulbene Wrestling”, 

• Lietišķās mākslas pulciņš 

“Dzīpariņš”, 

• Senioru kopa, 

• Sieviešu ansamblis “Asonanse”,  

• Mednieku biedrība “Beļava”, 

• Biedrība “Beļavas pilskalns”, 

• Biedrība “Kārtenes skati”, 

• Biedrība “Kļavkalni 16”, 

• Biedrība “Vienības iela 5”, 

• Biedrība “Raiņi”.  

 

Iestādes un uzņēmumi: 

• SIA “Kontmet”, 

• “VAKS LPKS” Gulbenes filiāle, 

• SIA “AVOTI 93”, 

• ZS “Bērziņi”, 

• AS “DIANA” (veikals “Mājai un 

Dārzam”), 

• ZS “Kalna 3”, 

• SIA “Kārkli”, 

• IU “Pakši”, 

• Lauku viensēta “Purenes”, 

• SIA “VIDZEMES BŪVNIEKS”, 

• SIA “Baltic Agro”, 

• Lukstiņu drava (bioloģiskā saimniecība “Lukstiņi”), 

• SIA “Alfo A.A.” 

• ZS “Mili” 

• Beļavas pagasta pārvalde, 

• Bibliotēka, 

• Augulienas muiža, 

• ZS “Straumes”, 

• I.K. “Lego M”, 

• SIA “Ozolkalna kulinārija”, 

• ZS “Laimiņi”, 

• ZS “Jaunsētas”, 

• ZS “Vecmeiši”, 

• SIA “Jaundruvēni A.G.” 

• ZS “Sviķi”, 

• ZS “Šķilteri”, 

• ZS “Lapsukalns”, 
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• ZS “Kalnasīļi”, 

• PS “Rozītes’. 

 

 Aktivitātes: 

• Pagasta svētki, 

• Bērnu rīts, 

• Deju svētki , 

• Kordiriģentu Kokaru svētki, 

• Novusa turnīrs,  

• Pagasta sporta spēles (vasaras un ziemas), 

• Sporta tērpu balle, 

• Senioru svētki, 

• Barikāžu atceres pasākums, 

• Jaungada koncerts, 

• Svarcelšanas sacensības, 

• Teātra pasākumi, 

• Deju kolektīva mēģinājumi, 

• Sieviešu vokālais ansamblis, 

• Senioru “Dzīpariņš”, 

• Karnevāls, 

• Lieldienu pasākums, 

• Eglīte. 

Cilvēki: 

Mājražotāji - Ligita Berkolde (sieri, žāvētas zivis), Irita Augule (kūkas), Velga Šķipsna (kūkas), 

Aivars Rakstiņš (olas, tomāti, ziedi), Krevicu ģimene (medus), Jānis Rožlapa (medus), Tatjana 

Ābeltiņa (stādi, ķiploki, arbūzi).  

Pašdarbnieki, rokdarbnieki, amatnieki - Herunda Zuša, Edžus Vējiņš (vēsture - gids), Solveiga 

Kļaviņa 

Sportisti - Berkoldu ģimene, Armands Zvirbulis (brīvā cīņa), Igors Bambulis, Aleksejs Kuzmins 

(moto), Vasiļenko, Mezīšu ģimene, Sauļaku ģimene, Dāvis Žuks 

Feldšere - Līvija Smirnova 

Citi - Klāvs Radziņš (skatu tornis), Mudīte Motivāne (Gulbenes lauksaimnieku biedrība), Mairita 

Dreimane (izjādes ar zirgiem).  

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

 

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

*Punktu skaits norāda, cik vēl citi par šo ideju ir balsojuši. 

Pasākumi, aktivitātes, vēsture 

 

• Pilnveidot Kokaru muzeju – 11 balsis 

• Attīstīt, popularizēt stāstu par brāļiem Kokariem – 2 balsis 
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• Brāļu Kokaru dizaina līnijas izveide, piemēram, - T-krekls ar katra brāļa ģīmetni, auskari, 

pildspalvas, zeķītes utt. – 5 balsis 

• Kokaru ekspozīcijas pilnveidošana (interaktīvs centrs) – 4 balsis 

• Lapsu fermas atmiņu stāstu savākšana, industriālais mantojums Letēs – 3 balsis 

• Apkopot zudušos skolu stāstus – 2 balsis 

• Grupu “Prāta vētra” un “Instrumenti” lielkoncerts Pilskalna estrādē – 2 balsis 

• Āra lasītava Beļavas bibliotēkā – 2 balsis 

• Beļavā iekārtot sporta telpu – 2 balsis 

• Katru mēnesi pa vienai koptalkai sporta laukuma sakārtošanai – 1 balss 

 

Infrastruktūrai, investīciju projektiem, energoefektivitātei 

 

• Ceļa Gulbene - Pilskalns asfaltēšana – 12 balsis 

• Stāvvietas izveide pie pilskalna – 2 balsis 

• Norāde “Beļavas pagasts” uz visiem ceļiem – 1 balss 

 

Uzņēmējdarbības attīstīšana 

 

• Atjaunot “Ielāpiņu” (lietotie apģērbu bodīte) – 3 balsis 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstībai 

 

• Rotaļu laukums bērniem Beļavā – 14 balsis 

• Labiekārtot Kārtenes pilskalna torņa pakāji - stāvlaukums, soliņi, infostendi kā spēles par 

apkārtnes dabas bagātībām – 7 balsis 

• Sporta laukuma sakārtošana – 4 balsis 

• Beļavas ciematā otro dīķi sagatavot kā peldvietu vietējiem – 4 balsis 

• Barona kapeņu attīrīšana, labiekārtošana – 3 balsis 

• Sakopt un iztīrīt dīķi Beļavā – 2 balsis 

• Pacēlāja ierīkošana pilskalnā – 2 balsis 

• Slidotavas (bez bortiem)  izveide pie pagasta pārvaldes Beļavā – 2 balsis 

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

* Vislielāko balsu skaitu ieguvušās idejas ieviešanas plāna izstrāde, žūrijas balsošana par 100 EUR 

iegūšanu idejas realizēšanai. 

Rotaļu laukums bērniem Beļavā – 14 balsis 

• Pieteikums SATEKĀ mazo projektu konkursā - rotaļu laukuma aprīkojums; 

• Esošajam PII laukumam uzlikt vārtiņus, lai pagasta bērniem ir piekļuve arī vakaros; 

• Piesaistīt sponsorus – KS “VAKS”, AS “DIANA”, SIA “AVOTI 93” - rotaļu aprīkojuma 

iegādei; 

• Talkas rīkošana un konstrukciju uzstādīšana; 

• 100 EUR - laukuma atklāšanas pasākums ar saldumiem, aktivitātēm bērniem. 
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Pilnveidot kordiriģentu Kokaru muzeju – 11 balsis 

• Ēkas otrā stāva remonts (procesā); 

• Interaktīvas izstādes izveide – digitalizācija; 

• Sienas projekcijas ar audio skaņu (koru mūzika) ārtelpā; 

• 100 EUR- apdrukas materiālu (maisiņu) iegādei un Kokaru prototipa izveidei drukai ar 

krāsām; 

• Komentārs – darbs pie Kokaru ekspozīcijas attīstības jau notiek. 

 

Piekļuves ierīkošana kādam no ezeriem (Augulienas) – 8 balsis 

• Iebrauktuves ceļa labiekārtošana; 

• Niedru, ūdens augu, gultnes iztīrīšana, sakārtošana un smilšu piebēršana; 

• Laukuma paplašināšana; 

• Ugunskura vieta, sēdvietu -soliņu ierīkošana; 

• Labierīcību, arī ģērbtuves, izveide; 

• Norāde uz peldvietu. 

 

Latvijas čempionāts novusā - Beļavā – 7 balsis 

• Sadarbībā ar LV Novusa federāciju piedāvāsim “Zīļuka” telpas (jau iesāktas sarunas); 

• Čempionāts novembrī “Lāčplēšu cīņas”; 

• 100 EUR- balvām, medaļām; 

• No federācijas medicīnas personāls, tiesneši; 

• Vakarā kultūras programma sadarbībā ar GNP Kultūras pārvaldi. 

 

Talka Kārtenes/pilskalna/skatu torņa pakājē  - 7 balsis (Strūves 

meridiāns) 

• TALKA 25.09.2021. PLKST. 10:00; 

• Pieguļošo zemes īpašnieku iesaistīšana; 

• Potenciālo resursu apzināšana - pašvaldība (tūrisms, pagasts, ainavu arhitekts), uzņēmēji; 

• Bīstamo, bojāto koku apzināšana; 

• Koku ciršana talkā, stendu, soliņu veidošana; 

• 100 EUR materiāliem un talkas zupai kopienas stiprināšanai. 

 

LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR Kārtenes pilskalna 

sakārtošanai/labiekārtošanai.  

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

*atzīmētas tās idejas, ko var īstenot arī savas kopienas/apkaimes ietvaros bez īpašas pašvaldības 

administrācijas iesaistes. 
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Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• TALKA PILSKALNĀ PIE STRŪVES MERIDIĀNA 25.09.2021. PLKST. 10:00; 

• Katram iedzīvotājam jānorāda savs saziņas kanāls; 

• Jaunas biedrības izveidošana pagasta attīstībai; 

• Referendumi; 

• Tikšanās ar iedzīvotājiem*; 

• Regulāras iedzīvotāju aptaujas; 

• Balles un sacensības, vakarēšanas*. 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Strūves meridiāna punkta teritorijas uzlabošana; 

• Augulienas ezera krasta sakārtošana*; 

• Beļavas muižas un parka, un brīvdabas estrādes uzturēšana; 

• Sakopšanas talkas; 

• Bērnu laukuma ierīkošana, pieeju nodrošināt arī vakaros*; 

• Krišjāņa Valdemāra skolas telpām meklēt saimnieku/īrnieku; 

• 25.09.2021. TALKA PLKST. 10:00, +100 EIRO PIE KĀRTENES PILSKALNA 

(STRŪVES MERIDIĀNS) 

• Barona kapeņu sakopšana. 

 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Ceļš Gulbene-Zeltiņi (melnais segums)*; 

• Vidzemes baroka pērle - Beļavas muiža*; 

• Amatu mājas izveide Beļavā (Vienība 1); 

• Jaunu saules paneļu uzstādīšana pagasta iestāžu energoefektivitātei; 

• Nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas būvniecības pabeigšana*; 

• Vienības - 5 renovācija, energoefektivitāte; 

• Saules ielas kotedžas renovācija un energoefektivitāte; 

• Beļavas katlu mājā ierīkot apkures katlu muzejs; 

• Atrisināt jautājumu par neapdzīvotajām ēkām un graustiem (Kr. Valdemāra pamatskola); 

• Atpūtas komplekss Ozolkalnā; 

• Vienības ielas apgaismojums Beļavas ciemā.  

 

Veiksmīgai komunikācijai un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 

• Kopējas sanāksmes - pagasts, iestādes, iedzīvotāji, uzņēmēji; 

• Kvalitatīva informācijas aprite; 

• Balles, talkas u.c. neformālie pasākumi, paaudžu vakari, sacensības; 

• Regulāras neformālas, bet konstruktīvas tikšanās; 

• Neformālo līderu apzināšana; 

• Individuāla iedzīvotāju uzrunāšana 
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“Brīvais mikrofons” – Aktuālās tēmas Beļavas pagastā  

• Vienības - 5 ēkas siltināšana; 

• Kārtenes pilskalns (pašvaldības), skatu torņa izveidošana, slēpošanas nobrauktuve, pacēlājs*; 

• Letes iedzīvināšana, ielai dubultais virsmas segums; 

• Ozolkalnā atpūtas komplekss visām paaudzēm*; 

• Ceļi lauksaimniekiem = VISIEM!;  

• Popularizēt vietējos māksliniekus (gleznošana, kokapstrāde, māksla); 

• Amatnieku, krāmu tirdziņi. 

 
Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā 

veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no 

Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem."! 

 

http://nr.2021.lv/NVOF/MAC/046

