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GULBENES NOVADA GALGAUSKAS PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 09.augusts 

1. daļa GALGAUSKAS PAGASTA RESURSI 

Vide un daba: 

• Zaļais dzelzceļa un tilts pār Tirzu, 

• Galgauskas pamestā Svētā Jāņa 

Kristītāja pareizticīgo baznīca, 

• Dabas taka,  

• Plēķu akmens, 

• Māzeru priede jeb Punu priede, 

• Tirzas upe, Gosupe, Vijatas upīte, 

• Galgauskas militārais poligons, 

• Jāņkalns (notika uguns rituāli), 

• Vairāki dižozoli, 

• Galgauskas muižas komplekss, 

• Akmeņu krāvumi Rimstavās, 

• Kapi, 

• Dabas zāle, 

• Bļodakmens, 

• Fotogrāfa Knoka māja, 

• Brāļu kapi, 

• Medņa piemiņas akmens, 

• Miezīša mežiņš uz Būrmaņu ceļa, 

• Galgauskas pamatskola. 

 

Uzņēmēji un iestādes:  

• SIA “KlausāmNAMI”,  

• ZS “Lācīši”, 

• ZS “Torņkalns”, 

• SIA “Agimos”, 

• ZS “Ozoliņi”, 

• ZS “Purmalas”, 

• Galgauskas HES, 

• IU “Gusts”, 

• Pagasta pārvalde, 

• Bibliotēka, 

• Kultūras nams, 

• SIA “Stabilo”, 

• ZS “Musteri”, 
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• Vīdžejs Kosmoss - Igors Vīcups, 

• Medību kolektīvs, 

• Biedrība “Baznīckalns”. 

Cilvēki: 

• Dzidra Matīsa - goda bibliotekārs; 

• Maija Simone - aktīva pensionāre;  

• Jānis Kupcis – Galgauskas pagasta pārvaldes 

vadītājs; 

• Iveta Dzene –Galgauskas pamatskolas bijusī 

direktore, aktīva iedzīvotāja, audzē putnus; 

• Andris Gargurnis – zemnieks; 

• Kārlis Matīss - uzņēmējs 

• Daiga Gargurne - biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja; 

• Staņislavs Gžibovskis - zemnieks 

• Inga Zomerovska – vokālā ansambļa “Veišu muzikanti” un bērnu vokālā ansambļa “Veisīši” 

vadītāja; 

• Pārsla Lazdiņa - amatierteātra “Rekvizīts” vadītāja; 

• Dace Lubāne – bibliotekāre; 

• Valda Vītola – pirtniece; 

• Mikus Bulmeisters – audiogrāmatu veidotājs, dzejnieks; 

• Velta Krieva - ilggadēja skolotāja 

• Austra Karole - ilggadēja skolotāja, aktīviste; 

• Grigorijs Gorodko (Gregs) – mūziķis; 

• Edijs Frīdenbergs - kultūras nama vadītājs, aktieris, režisors; 

• Vijārs Griķis - grupas “Vilx” dalībnieks; 

• Dailis Kadilis – viesu nama “Ozoldruvas EKO” saimnieks; 

• Vilis Razminovičs - viesu nama “Ainavas” saimnieks. 

Aktivitātes:  

• Amatiermākslas kolektīvi – amatierteātris “Rekvizīts”, vokālais ansamblis “Veišu muzikanti”, 

bērnu vokālais ansamblis “Veisīši”, lietišķās mākslas pulciņš “Vijata”; 

• Sports - galda teniss, basketbols, volejbols, svaru zāle, brīvā cīņa, vingrošana, zumba; 

• Jāatjauno Jāņu sporta spēles, Jāņu sveicieni!  

• Vakara tarkšķis, tradīciju svētki, novada jauniešu dienas, ballītes; 

• Vakara mūzika uz Tirzas upes;  

• Video projekcijas ar piknika piesitienu, uguns rituāli saulgriežos, mākslas darbu izstādes 

(mākslas skola, rokdarbnieču pulciņš),  

• Lielā talka; 

• biedrības “Sateka” organizētās apkaimes darbnīcas. 
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2. daļa  IDEJU TIRGUS   

 

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

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

Pasākumi, aktivitātes, vēsture 

• Vēsture - bez pagātnes nav nākotnes, novadpētniecības istabas izveide - 4 

• Pagasta svētki - 3 

• Ekskursija pa Galgauskas ievērojamām vietām - 2 

• Paaudžu vakars - 1 

• Galda tenisa turnīra ieviešana - 1 

• Dzejas vakari dabas zālē 

 

Infrastruktūra 

• Sporta laukuma atjaunošana - 3 

• Apgaismojuma attīstīšana Galgauskā - 2 

• Malkas šķūņa izveide pie Veišu mājas (varbūt granulu katls) - 2 

 

Uzņēmējdarbības attīstīšana 

• Plosts, ar kuru var vizināties no HES līdz dzelzceļa tiltam - 2 

• Normāls veikals - 2 

• SUP dēļu noma (ir jau ierunāts) 

• DPD pakomāts 

 

Daba, vide, labiekārtošana 

• Diriģenta Haralda Medņa piemiņas vietas saglabāšana un sakopšana, lai var tai piekļūt - 2 

• Kultūras nama priekšā izveidot puķu dobi, no agra pavasara līdz rudenim - 1 

• Parka izveide pagasta centrā, soliņi, puķudobes, to visu var paši, pie lielākiem darbiem 

piesaistot vietējos uzņēmējus - 1 

• Dīķa pie pagastmājas attīstīšana, laipiņas un soliņi, apstādījumi - 1 

• Saskaitīt, cik ir dižozolus, iedot nosaukumus - 1 

• Uztaisīt talku, lai attīrītu pagasta 2 dīķus - 1 

• Ceļmalas izpļaušana, lai var redzēt Galgauskas ciemu  

• Kultūrvietas/saieta vietas iekārtošana Rimstavās 

• Apzināt Māzera priedes 

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

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

iegūšanu idejas realizēšanai. 

Tilta (laipas) atjaunošana pie baznīcas – 12 

+ 
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Galgauskas muižas un baznīcas apkārtnes pilnveidošana un atjaunošana, 

pieejamība - 11 

• Saskaņot ar apkārtējiem zemes īpašniekiem; 

• Rīkot talku vecā tiltiņa demontāžai; 

• Piesaistīt sponsorus; 

• Uzbūvēt “nelegālo” laipu;  

• Teritorijas sakopšana sadarbība ar biedrību “Baznīckalns”. 

Diskusijas par patieso nepieciešamību muižas kompleksa kopšanu, jo tas ir privātīpašums un tas ir ļoti 

sabrucis. Savukārt, pareizticīgo baznīca kļuvusi ļoti populāra kā apskates objekts. Izkristalizējās ideja, 

ka tiltiņu būtu vērts atjaunot, lai tie, kas nāk no muižas kompleksa, brīvāk un ātrāk var nokļūt pie 

baznīcas. 

Dabas zāles labiekārtošana – 10 

Viens variants – šūpuļtīklu uzstādīšana 

• Meistarklase šūpuļtīklu izgatavošanai; 

• Izvieto šūpuļtīklus Dabas zālei; 

• 100 eiro nepieciešami šūpuļtīklu izgatavošanai. 

 

Otrs variants – diskgolfa ierīkošana 

• Iedzīvotāju aptauja, vai diskgolfs ir nepieciešams (vai vajag, jo kaimiņi pagastā atrodas plašs 

un labie ierīkots Staru diskgolfs); 

• Ja iedzīvotājiem ideja ir tīkama - cik grozu nepieciešams, kādās vietās; 

• Iesniedz projekta ideja pieteikumu “SATEKAS” mazo projektu konkursā; 

• Ja projekta ideja tiek apstiprināta - inventāra iegāde un uzstādīšana. 

 

Peldvietas pie Tirzas upes izveide – 8 

• Talka - vietas sakopšana; 

• Atkritumu urnu uzstādīšana; 

• Pārģērbšanās kabīnes izveide; 

• Ugunskura vietas izveide; 

• Laukakmeņus var atvest ZS “Torņkalns”; 

• Iztīrīt ceļmalu, aizbērt lielo bedri; 

• Uzstādīt informācijas stendu – ar informāciju - kas ir apkārtnē, koki, augi, kas mīt upē, šo info 

var likt uz pārģērbšanās kabīnes sienām, arī teritorijas lietošanas noteikumi; 

• Norāde uz peldvietu; 

!!! Tas ir privātīpašums, bet cilvēki to ir iecienījuši, problēma ir uzturēšana, svarīgi izrunāt ar 

īpašnieku, kā viens otru var atbalstīt, videonovērošanas zīmes uzstādīšana. Ir iespējamā darba grupa -

Agris, Jānis, Edijs, Māris, Eva, Maija - videonovērošana :) Daiga Gargurne solīja aizvest 

pārvaldnieku un lietvedi  parādīt vietu. 
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Uztaisīt bērniem peldētavu pie sporta laukuma ar aktivitātēm bērniem - 8 

Un Dabas koncertzāle bērniem ar instrumentiem kā savdabīgs rotaļu 

laukums, kas papildināts ar mūsdienīgām aktivitātēm 

• Peldētavas ierīkošana nav iespējama, jo: dīķis Nr.1 ir ugunsdzēsības, tas neatbilst prasībām, kur 

var droši peldēties, dīķis Nr.2 nepieciešami milzīgi tīrīšanas darbi, jo tur tiek iepludināta 

kanalizācija. Secinājums: abi dīķi centrā neatbilst peldvietas ierīkošanas prasībām. 

• Ierosinājums - rīkot ideju konkursu par idejām, kādus instrumentus (vides objekti, bērnu 

atrakcijas) nepieciešams, lai ierīkotu tos Dabas zālē. 100 eiro būtu kā balvu fonds par ideju 

realizāciju. Izvērtās plašas diskusijas par dīķiem. Nr.1 varētu būt atbilstošs peldvietai, bet tas 

ir dziļš. Neatmest domu par peldvietu bērniem, bet iekļaut pārvaldes dienas kārtībā kā 

“domājamo daļu” - izpētīt iespējamos variantus, vai ieguldījumi attaisnos sasniedzamo mērķi, 

ņemot vērā jau šobrīd pieejamo peldvietu Tirzas upē. 

 

LĒMUMS (žūrijas balsojums)–  piešķirt 100 EUR šūpuļtīklu izgatavošanai un 

ierīkošanai.  
 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

*Atzīmētas būtiskākās idejas un/vai atzīmētas tās idejas, ko var īstenot arī savas kopienas/apkaimes 

ietvaros. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Tikšanās ar iedzīvotājiem (pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji) vismaz 2-3 reizes gadā;* 

• Regulāra informētība (sociālie tīkli, novada avīze, stendi, info zvans); 

• Iedzīvotāju Whatsapp grupa (ir vairāki NĒ); 

• Talkas; 

• Meistarklases par/ap paliekošām lietām pagastā, piemēram, šūpuļtīkliem; 

• Obligāti vingrošanas, nūjošanas, tautas sportu veicinošas aktivitātes;** 

• Iesaistīt iedzīvotājus un uzņēmējus aktivitātēs, projektu ieviešanā; 

• Deju un citu pasākumu tematiskie vakari;* 

• Sadraudzības pasākumi ar dažādām iedzīvotāju grupām. 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Dabas zāles teritorijas attīstīšana un teritorijas sakārtošana;* 

• H. Medņa piemiņas vietas atjaunošana; 

• Muižas teritorijas aktualizēšana; 

• Sadarbības veidošana starp pagastu un privātīpašniekiem, izveidojot maršrutu, kurā var iepazīt 

Galgauskas muižas vēsturi; 

• Ierīkot labirintu dabā pie Māzera priedēm;* 

• Vides objekta izveide; 

• Sakārtot pieminekļus pie kultūras nama;* 

• Tūrisma info stenda izveide; 

• Dabas taka pie Plēķu akmens;* 
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• Norādes makšķerniekiem “Aizliegts izmest atkritumus!”. 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Veišu māja granulu katls (citi ir teikuši, ka nevajag, obligāti vajag videi draudzīgāku formātu); 

• Pagastmājas granulu katls; 

• Turpināt ierīkot Galgauskas ciema ielu apgaismojumu;* 

• Galgauskas ciema ielu asfaltēšana;* 

• Peldvietas izveide centra dīķī; 

• Muižas, baznīcas, laipas apkopšana, izveide; 

• Martas Sermules pieminekļa pamatnes nojaukšana (obligāti); 

• Disku golfa ierīkošana; 

• Saules paneļi uz pagastmājas jumta; 

• Slēpošanas trases; 

• Strūklaka; 

• Degradēto ēku nojaukšana, teritorijas sakopšana. 

 

AR KO LEPOJAS? Ar vokālajiem ansambļiem un amatiermākslas teātra kolektīvu, pagasta 

pārvaldnieku. 

“Brīvais mikrofons” - aktuālās tēmas Galgauskā: 

• Ūdens kvalitāte Galgauskas un Rimstavu ūdenstorņos + 2; 

• Ceļa segums Galgauska – Ozolkalns; 

• Atkritumu konteineri - papildināt vai biežāk izvest; 

• Izglītot sabiedrību par pareizu atkritumu šķirošanu; 

• Sakārtot veikala priekšu - jāuzrunā īpašnieki; 

• Valsts ceļu sakārtošana; 

• Sagatavot kolektīvu dalībai dziesmu un deju svētkiem; 

• Jauna veikala atvēršana; 

• HESBURGER pie baznīcas, suši, kafijas automāts :) 

 

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

