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GULBENES NOVADA DRUVIENAS PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 27.jūlijs 

1. daļa DRUVIENAS PAGASTA RESURSI 

Uzņēmēji un zemnieku saimniecības: 

• Veikals “Lats”,  

• Veikals “Aibe”,  

• SIA “RD Bullis”,  

• Z/S “Zvaigznekalni”,  

• SIA Ziedāres,  

• SIA “GIN 4”, 

• SIA “Ezernieki”,  

• ZS “Saulaiņi” 

• Z/S Lielvasaraudži,  

• Z/S Mazvasaraudži,  

• SIA “Sistēmeksperts”,   

• SIA “Agro Druva”- Druvienas 

kubuls,  

• Silmaču  pārvietojamais kubls,  

• Dainis Zirnis, Andris Zvejnieks – 

kokapstrāde,  

• SIA IMU - kokzāģēšanas 

uzņēmums,  

• SIA “AFREK” pulverkrāsotava,  

Dabas objekti: 

• Pērļu kalns,  

• Pērles ūdensdzirnavas,  

• Velniņa ezers + dabas taka,  

• Pērļa sils,  

• Vanagavots,  

• Dīķis “Gigants”,  

• Tirzas upe,  

• Azandas upe,  

• Ozolu alejas,  

• Dvīņu akmeņi,  

• Grotes krogs,   

• Brūklenāja vainaga vieta,  

• Kalniņa dīķis,  

• Ābrams (dīķis),  
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• Caunes dīķis,  

• Imanta dīķis,  

•  Lazdu dīķis. 

Vietas:  

• Sporta halle un trenažieri, 

• Volejbola laukums,  

• Futbollaukums,  

• Centra peldvieta,  

• Silmaču muzejs,  

• Brīvdabas estrāde,  

• Pērles Baltā māja,  

• Latviskās dzīvesziņas centrs,  

• Druvienas muiža,  

• Kultūras nams – piemineklis,  

• Vecā skola – muzejs,  

• Bibliotēka,  

• Pagasta pārvalde,  

• Ķieģeļu ceplis 

• Kapi 

Biedrības un aktivitātes:  

• Mednieku klubs “Pārupe”,  

• Biedrība “Pērļu zvejnieki”, 

• Kokļu nometnes,  

• Folkloras nometnes,  

• 9 sauļu nometne.  

Cilvēki: 

Maizes cepējas – Inese Zvejniece, Velga Černoglazova, Dalīte Tirziņa, Gunta Gruņiere, Anda Ošiņa 

Kūku cepējas – Rita Skrebele, Daiga Apsīte, Gunta Priževoite, Ligita Muceniece 

Siera sējējas – Rita Skrebele, Gunta Priževoite, Daiga Apsīte, Inese Zvejniece 

Amatnieki – Viesturs Kļaviņš, Inese Zvejniece, Viktors Černoglazovs, Rihards Valters, Aisma Valtere, 

Una Gruņiere, Ģirts Laube, Viktors Pērkons, Dalīte Tirziņa, Anita Tillere, Ina Heisele, Zelma Tirziņa, 

Dainis Zirnis, Andris Zvejnieks, Dzintra Popa, Inese Priževoite, Silvija Šabraka 

Palīdzīgas rokas–Jurijs Gjačs, Edgars Gjačs, Edgars Paulovs, Kristers Heiselis, Ingus Paulovs, Terēze 

Putene, Ineta Maksimova. 

Uzņēmēji –  Raitis Zvejnieks (SIA “AFREK”), Dairis Rutkis (SIA “R.D Bullis”), Ivo Tamms (SIA 

“Agro Druva”), Kristaps Graumanis (SIA Laskumi), Ausma Krešova (ZS “Saulaiņi”), Intars 

Reimandovs (SIA RTG).  

“Ātrā” palīdzība – Larisa Zvirgzdiņa, Tālis Zvejnieks, Jānis Balodis, Ivo Tamms, Jurijs Gjačs 
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Tūrisma objekti – Sandra Āre “Silmači”, Anita Graumane “Vecā skola – muzejs”, Velga 

Černoglazova, Vanda Jurita Bariņa, Baiba Eiduka– Latviskās dzīves ziņas centrs, Daiga Apsīte – 

bibliotēka, Valda Putene – kultūras nams 

Sportisti – Edgars Gjačs, Arvis Černoglazovs, Jānis Āre, Irita Bačka, Kintija Bačka, Dzintars Znots 

Pašdarbnieki – visi ☺ 

 

Citas noderīgas lietas:  

• Liene Gruņiere – foto,  

• Raitis Zvejnieks – auto remonti,  

• Andris Zvejnieks – galdniecība,  

• Ginta un Ivo Tammes– lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi, Druvienas lapa FB, 

• Ausma Krešova. – dzīvnieki, lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi, 

• Edgars Eiduks – dzīvokļu remontdarbi,  

• Imants Reimandovs– gateris, 

• Larisa un Ainārs Zvirgzdiņi – biškopība, tējas zāles 

• Kārlis Zvejnieks – video gatavošana un apstrāde, pasākumu apskaņošana, 

• Dairis Rutkis – lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi, mecenāts, 

• Baiba Eiduka– ideju ģenerators 

• Velga Černoglazova – organizēšana, vadīšana. 

• Valda Putene – nometņu vadītāja 

• Līga Kļaviņa - koncertmeistare 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

 

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

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

Labiekārtošana 

• Druvienas kapu digitalizācija – 4 balsis 

• Kultūras nama apkārtnes labiekārtošana – 3 balsis 

• Parka sakopšana un atjaunošana 

Vides takas 

• Pilnveidot dabas taku, izveidojot sajūtu taku – 3 balsis 

• Pastaigu dabas takas izveide gar dīķiem (apskatot daudzus) – 1 balss 

• Tūrisma takas izveide 

Aktivitātes, pasākumi 

• Silmaču izrādes atjaunošana, aktieri druvēnieši – 3 balsis 

• Dārza svētki- 1 balss 

• Druvienas muižas svētki kā tradicionāls pasākums ik gadu- kā pagasta svētki. Uz svētkiem tiek 

prezentēta kāda sakopta vieta vai izveidots kas jauns- 2 balsis 

• Saimnieču svētku diena – 1 balss 

• Mazie dziesmu svētki Druvienā 
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• Pieredzes apmaiņas brauciens 

Citas 

• SUP dēļu un katamarānu noma centra dīķī – 3 

• Piedāvāt ēdināšanas pakalpojumus- 1 

• Izveidot biedrības mājas lapu 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

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

iegūšanu idejas realizēšanai. 

Dabas koncertzāles “Zem Ozola” labiekārtošana – 15 balsis 

• Ar gaismiņām, improvizētu skatuvi un “Bukuraga” koncertu. (Biju uz vienu- un tas bija kaut 

kas? Paaudžu kopīga kopā būšana. Man ļoti patika!); 

• Jāsakārto esošā mūra siena – noņemt brūkošās daļās, nostiprināt un mūrēt pa jaunu; 

• Apstādījumu revīzija – nokaltušo koku izzāģēšana, jauno stādījumu plānošana; 

• Organizēt talkas; 

• Skatuves laukuma seguma maiņa; 

• No paletēm veidots skatuves paaugstinājums; 

• Sēdvietu ierīkošana; 

• Jauniešu koncerts 2022. gadā. 

2021.gada 21.augustā norisināsies koncerts dabas koncertzālē “Zem ozola””! 

Labiekārtot kapsētu – 5 balsis 

• Darba plāna izstrāde; 

• Resursu – cilvēku un aprīkojuma apzināšana; 

• Piesaistām darba spēku; 

• Talkas organizēšana – pļaušana, trimmerēšana, grābšana, apkārtējas teritorijas 

sakopšana (TALKAS DATUMS – 14.08.2021.); 

• Taciņu izveidošana – nepieciešams finansējums; 

• Vides labiekārtošanas elementi – atkritumu nožogojums (bioloģiskie atkritumi), soliņi, galdiņš; 

• Akas teritorijas labiekārtošana – tagad ir dubļains, nepieciešams bruģis; 

• Vārtiņu izveidošana; 

• Ziņojuma dēļa uzstādīšana 

Tilts pāri Tirzas braslam – 5 balsis 

• Situācijas apsekošana, piesaistot speciālistu; 

• Attīrīšanas talka 2022. gada aprīlī; 

• Cilvēku resursu apzināšana (tehnika + cilvēks); 

• Saskaņošana ar institūcijām; 

• Tāmes vizualizācija; 

• Materiālu sagāde; 

• Darbs pie tilta + popularizēšana (saieta nama iekļaušana kopā ar stāstu); 
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• Tilta atvēršanas svētki; 

• Iekļaušana tūrisma maršrutā. 

LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR kapu sakopšanas idejai talkas 

organizēšanai un labiekārtošanas darbiem 

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

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

administrācijas iesaistes. 

Sabiedrības iesaistīšanai: 

• Iedzīvotāju sapulču organizēšana*; 
• Aptaujas*; 
• “Burkāna” meklēšanas ceļi; 
• Individuāli uzaicinājumi*; 
• Interešu grupu veidošana*; 
• Pieredzes apmaiņas braucieni*; 
• Personīga ieinteresēšana neformālā (nepiespiestā) gaisotnē*; 
• Sabiedrības forumu organizēšana; 
• Iesaistīšana lēmumu pieņemšanā budžeta tapšanas procesā. 

Veiksmīgākai komunikācijai un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 

• Regulāras sanāksmes ar darbiniekiem un iedzīvotājiem*; 

• Ideju darbnīcas – ko sagaidām, kādas nepieciešamības *; 

• Talkas ar neformālo daļu*; 

• Kopīgas ekskursijas, pasākumi, pieredzes braucieni*; 

• Mobilo darba vietu izveide*; 

• Sociālie tīkli savstarpējai saziņai, interneta vietnes; 

• Āra kafejnīcas*; 

• Interaktīvas spēles izveide par Druvienas pagasta iepazīšanu*; 

• Informatīvais ziņojumu stends pie veikala (veikalā) un citās apdzīvotās vietās*; 

• Ciemu (pagasta apdzīvoto vietu)  dienas 

Investīciju projektiem infrastruktūrai: 

• Silmaču estrādes teritorijas sakārtošana; 

• Druvienas Vecās skolas-muzeja  apkures sistēmas sakārtošana; 

• Kultūras nama skatuve un jums; 

• Skolas (Muižas kungu mājas) fasādes remonts, zāles griestu stiprināšana; 

• Māju norādes; 

• Lizuma ceļa asfalts; 

• Dabas koncertzāle; 

• Apgaismojums centra teritorijā; 

• Kapu sakopšana un labiekārtošana; 

• Vecās skolas- muzeja kapitālais remonts, blakus ēkas renovācija; 
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• Asfalts Druviena – Tirza – Galgauska; 

• Degradēto teritoriju sakopšana*; 

• Dīķa līkums – slūžu sakārtošana; 

• Lieli vides objekti – norādes, kuras ir arī izgaismotas; 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Dabas koncertzāle*; 

• Strūklaka; 

• Tilts Tirziešos; 

• Dabas taka; 

• Kultūras nama apkārtnes labiekārtošana padomju elpas mazināšanai; 

• Muižas apkārtnes labiekārtošana; 

• Silmaču apkārtnes labiekārtošana; 

• Lielās latviskās zīmes cauri Druvienai; 

• Aleju kopšana; 

• Slūžas centra dīķī, bojā ceļu; 

• Skatu tornis pie Velniņa; 

• Kukažiņas takas ierīkošana; 

• Āra klase pie Latviskā dzīves ziņa centra; 

• Šūpoles dīķa ozolos*; 

• Norāde uz Brūklenāju akmeni*; 

• Dižkoku apkārtnes sakopšana*; 

• Putekļu mazināšana uz ceļiem. 

 

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

