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GULBENES NOVADA JAUNGULBENES PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 02.augusts 

1. daļa JAUNGULBENES PAGASTA RESURSI  

Vide: 

• Dzelzceļš, 

• Liedes kalni, 

• Bišu māja,  

• Stadions, 

• Baseins, 

• Velna vārti, 

• Velnakmens, 

• Rijas kalns, 

• Vijata, 

• Jaungulbenes luterāņu baznīca, 

• Liede, 

• Suņu piemineklis, 

• Siladzirnavu ezers, 

• Peldvieta, 

• Mierakalni kapi, 

• Senkapi (Agrumos), 

• Brāļu kapi, 

• Jaungulbenes pils parks, 

• Uķis (Ūķis), 

• Audīle,  

• Bauzītis, 

• Olene, 

• Jaungulbenes ozolu aleja, 

• Ušura purvs, 

• Ušura peldvieta, 

• Kalna skola 

Iestādes un organizācijas: 

• Gulbīša pamatskola, 

• Pirmsskolas izglītības iestāde 

“Pienenīte”, 

• Sveķu pamatskola, 

• Sociālās aprūpes centrs 

“Jaungulbenes Alejas”, 

• Jaungulbenes pagasta pārvalde, 
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• Jaungulbenes tautas nams, 

• Bibliotēka 

• Pasts, 

• Doktorāts, 

• Sporta infrastruktūra – baseins, stadions,   

• Kapi,  

• Jaungulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca, 

• Atpūtas komplekss “Klintis”, 

• Jaungulbenes muzejs 

Uzņēmēji un zemnieku saimniecības:  

• SIA “Arka”, 

• ZS “Rītiņi”, 

• ZS “Lauksaimniecības skola”, 

• Biškopības saimniecība 

“Niedras”, 

• IU Tabūni (medus, sveces), 

• SIA “AP Mežs”, 

• SIA “VALPOR”, 

• SIA “Lats”, 

• ZS “Riekstiņi” (veikals), 

• Veikals AIBE, 

• ZS “Jaunstāmeri”, 

• Sprudzāns (stādi), 

• Putniņi, 

• Vaguļi, 

• Rutka, 

• Daiga G, Dace S. – šuvējas, 

• Bioloģiskā saimniecība 

“Upmaļi”, 

• Alvis Makejevs – pirts kubla 

noma, 

• Alvis Lācis – reklāmas apdruka, 

• Atpūtas komplekss “Klintis, 

• Blauva – friziere, 

• V. Jana – manikīrs, 

• ASK Sporta klubs, 

• Kūku cepējas 

Aktivitātes, pasākumi:  

• Rijas kalnā - tūrisma objekts, pagasta svētki, dažādi pasākumi; 

• Jaungulbenes muiža – vešerienes māja – tūrisms; 

• Sporta infrastruktūra – novada mēroga čempionāti, lakross, volejbols, futbols; 

• Ušura ezers – zemledus makšķerēšana; 
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• Rallijs – Agrumi, Zaķakājas; 

• Makšķerēšanas sacensības – makšķernieku biedrība “Dambis”; 

• Sporta spēles - iestāžu, uzņēmumu, iedzīvotājiem; 

• ASK progress sporta spēles; 

• Pagasta svētki; 

• Kapusvētki; 

• Vasaras, ziemas saulgriežu svētki; 

• Pensionāru saieti; 

• Brīvprātīgais darbs SAC “Jaungulbenes Alejas”, ābeļdārza stādīšana pie Alejām. 

Cilvēki: 

Uzņēmēji - Alvils Pētersons, Jānis Kreišmanis, Jānis Gangnuss, A. Stepanovs, Jānis un Tālis Tabūni, 

Armands Galviņš,  Alvis Lācis ar māsu. 

 

Sportisti – Dāvis un Nauris Jermacāni, Aivars Blauvs, Jānis Pāvuliņš, Ziedonis Lazdiņš, Sanija 

Ozoliņa, Ērika Logina, Alvis Makejevs, Emīls Bisenieks. 

 

Aktīvisti - Jānis Ļoļāns, Daina Ozola, Sarmīte Zdanovska, Jolands Andževs, Ieva Zellīte, I. 

Aizkalniete, Inese Tora 

 

Aktīvie jaunieši - māsas Andževas, Sintija Biseniece, Betija Glāzniece, Evita Melngaile, Elvis 

Bisenieks, Mārtiņš Pētersons, Zintis Vītols, Marta Vītola, Jasmīna Pētersone 

 

Aktīvie seniori - Jautrīte Glāzniece, Anna Ozoliņa. 

 

CILVĒKU/ SABIEDRĪBAS/ PAGASTA/ PAŠVALDĪBAS 

PAVEIKTIE LABIE DARBI 

• Ušura ezera peldvietas labiekārtošana; 

• Rijas kalna labiekārtošana (pasākumi); 

• Sporta laukuma pilnveidošana; 

• Makšķernieku biedrība “Dambis”; 

• Jaungulbenes ASK; 

• Novada svētki/kultūras pasākumu rīkošana; 

• Augļu koku stādījums pie SAC; 

• Vešerienes māja; 

• Jaungulbenes baseins; 

• Trenažieru zāle; 

• Ceļš Kalniņi – Silalauzas; 

• SAC “Jaungulbenes Alejas”; 

• Apgaismojums; 

• Liedes tilts; 

• Vides objektu noformējums; 

• Filma “Jaungulbenes vēlēšanas”; 
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• Sveķi skolā – lifts, siltināšana; 

• Siladzirnavu dambja laipas atjaunošana. 

 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

 

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

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

Labiekārtošana 

• Bērnu rotaļu laukuma izveide pie daudzīvokļu mājām – 5 balsis 

• Jaunas metāla/koka margas tiltiem pāri Liedei pie dambja – 2 balsis 

• Stilizēts atpūtas un foto stūrītis pie SAC tur, kur pašvaldībai pieder zeme – 2 balsis 

• Atpūtas vietu uzkopšana un uzlabošana – 1 balss 

• Atjaunot aprakstus un norādes pie muižas ēkām – 1 balss 

• Atjaunot ceļu norādes 

Vide, daba, Vides takas 

• Stilizēti vides objekti – lieli puķu podi pie SAC “Jaungulbenes Alejas”- 6 balsis 

• Ušura ezera vēžu pavairošana – 5 balsis 

• Putnu vērošanas skatu torņa izveide pie Siladzirnavu ezera (Orlā) 

Aktivitātes, pasākumi 

• Veidot pavasara ziedu paklāju gar ozolu aleju- 3 balsis 

• Bērnu iesaistīšana sporta aktivitātēs – 1 balss 

• Pasākums “Gulbīti, gulbīti kustini kājiņas” – unikāls pasākums Gulbītī  sadarbojoties jaunajai 

paaudzei ar Aleju iemītniekiem- 1 balss 

• Organizēt aktīvas diskusijas, kuras uzlabo komunikāciju un raisa jaunas idejas 

Citas idejas 

• Nomas laivu bāzes izveide – 8 balsis 

• Pieskatīšu Jūsu suni un kaķi kamēr būsiet atvaļinājumā. Aplaistīšu siltumnīcu. ☺ - 4 balsis 

• Jaungulbenes muzejs kā kvalitatīvs TIC ar daudzveidīgu info par visu novadu un blakus 

novadu piedāvājumu – 1 balss 

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

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

iegūšanu idejas realizēšanai. 
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Dabas takas, apskates objekta veidošana Liedes kalnu ozolos – 17 balsis 

• Darba grupas un aktīvisti tikšanās, ideju ģenerēšana, veicamo darbu apkopošana; 

• TALKA 10. OKTOBRĪ PLKST. 10.00 LIEDES KALNOS MĀRAS KALNĀ; 

• Maršruta marķēšana dabā; 

• Apzināt talkai nepieciešamo, tajā skaitā finansējuma apmēru- tehnika, brīvprātīgie, pusdienas, 

muzikāls pārsteigums (varētu būt no Alvila); 

• Darba grupas sākums – Sarmīte, Alvils, Aleksandrs 

Apgaismota vides objekta izveidošana Rijas kalnā – 11 balsis 

Metu konkurss idejai par apgaismoto vides objektu: 

• Nolikuma izstrāde; 

• Balvu fonds; 

• Laika ietvars 2-3 mēneši (septembris – novembris); 

• Var piedalīties jebkurš; 

• Finansējuma piesaiste idejas realizēšanai; 

• Izmaksu iekļaušana budžetā. 

Regulāra pagasta iedzīvotāju kopsapulces, tikšanās un komunikācija ar 

pašvaldību (apspriež paveikto, turpmāk veicamo utt.) – 10 balsis 

• Organizēt reizi ceturksnī; 

• NĀKOŠĀ/PIRMĀ - 29.SEPTEMBRĪ  MIĶEĻDIENAS SAPULCE; 

• Vajadzību apzināšana un apspriešana pagasta budžeta veidošanā; 

• Miķeļdienas tirdziņš, labdarības izsole; 

• Loterija 

Stadionā un tās pieguļošās teritorijas labiekārtošana, baseina 

pilnveidošana – 8 balsis 

• Vasaras noslēguma ballīte baseinā (augusta beigas); 

• Par naudu nopirkt inventāru ballītei, piemēram, pūšļus; 

• Reklāma vienīgajam āra baseinam Vidzemē; 

• Regulāras peldēšanas mācības; 

• Tualetes ierīkošana; 

• Pārģērbšanās kabīņu ierīkošana; 

• Baseina aprīkojums (rampas, celiņi, bojas); 

• Žūrijai pasākums bez maksas ☺ 

Pils parka sakopšanas talka, uzlabot pils parku (bērnu laukums, puķu 

dobes, krūmi, koki, sakopta apkārtne) – 7 balsis 

• PAZIŅOJUMS PAR TALKU – 17.09.2021 PLKST. 10.00; 

• Informācijas ievietošana dažādos informācijas nesējos; 

• Pašvaldības un pagasta resursu piesaiste – cilvēki, materiāli; 
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• Materiālu sagatavošana atkritumu urnu ierīkošanai, puķu dobju iekārtošanai netālu no SAC 

“Jaungulbenes Alejas”; 

• Noslēguma zupa; 

• Darba grupa – Alvils, Guna, Aleksandrs, Sarmīte; 

• Risks – cik daudz pagasts var darīt privātajā teritorijā? 

LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR talkai Liedes kalnu dabas 

takas veidošanai. 
 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

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

administrācijas iesaistes. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Sociālo tīklu aptaujas*; 

• Personīga uzrunāšana - piezvanīt, paaicināt*; 

• Mācības senioriem par sociālo tīklu lietošanu* 

• Gada balle pagastā*; 

• Talku organizēšana; 

• Informācija Facebook lapā par līdzdalību un iespējām; 

• Pagasta talantu tirgus; 

• Sapulces; 

• Balsošanas par ideju iniciatīvām (līdzdalības budžets); 

• Jauniešu iesaistīšana vasaras nodarbinātības pasākumos*; 

• Attīstīt jauniešu brīvprātīgo darbu*; 

• Iedzīvotāju saliedēšana pagasta svētkos. 

Veiksmīgākai komunikācijai un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 

• Iedzīvotāju sapulces ar pagasta iestāžu vadītājiem*; 

• Regulāras (1x mēnesī) pagasta iestāžu vadītāju sapulces ar pagasta pārvaldi, arī attālināti 

ZOOM*; 

• Informācija sociālajos tīklos- turpināt informēt sabiedrību Facebook lapā*; 

• Whats App grupu veidošana*; 

• Iepazīstināt iedzīvotājus ar lietotni gulbene.lv. 

 

Ieteikumi, priekšlikumi  sarunu tēmām  un kam vajadzētu sarunāties: 

• Sapulces uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem, pašvaldības pārstāvjiem*; 

• Organizēt tematiskās sapulces un iepazīstināt ar  iestādēm, uzņēmumiem*; 

• Organizēt sapulces ar iedzīvotājiem pirms budžeta sagatavošanas un turpināt organizēt, lai 

informētu par tā realizāciju*; 

• Sabiedrisko apspriešanu daudzveidīgu formu organizēšana, arī attālināti; 

• Gada balle; 
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• Saimes diena; 

• Uzņēmēju, iestāžu sporta spēles. 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Lampiņu virteņu iegāde Rijas kalnam*; 

• Liedes kalnos taku izveide, to uzturēšanai ik gadu ieplānot budžetu pagasta pārvaldei*; 

• Talku organizēšana; 

• Ušura peldētavas labiekārtošana; 

• Ziemassvētku noformējums; 

• Zīmes – norādes uz dabas vides objektiem*; 

• Muzeja ēkas rekonstrukcija un āra terases izveidošana; 

• Kopmītņu ēkas nojaukšana; 

• Izgriezt vecos kokus, stādīt jaunus vietā; 

• Tualešu izveidošana pie pils/ sporta laukuma teritorijā*. 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Apgaismots objekts Rijas kalnā*; 

• Ceļa zīmes – norādes (brūnās apskates objektu zīmes) uzstādīšana pie Liedes kalniem*; 

• Siladzirnavu dambja atjaunošana; 

• Kanalizācija Kalna ielā; 

• Gājēju celiņš no dzelzceļa līdz “Uguntiņai”; 

• Asfalts – Ušuri – Gulbītis; 

• Asfalts uz Adulienu; 

• Estrāde Rijas kalnā; 

• Dabas takas “Liedes kalns” izveidošana, ierīkošana un uzturēšana*; 

• Panākt “monstra” nojaukšanu pie bērnu dārza; 

• Baseina un stadiona labiekārtošana; 

• Pie SAC “Jaungulbenes Alejas” ierīkot aktīvās atpūtas zonu, āra trenažierus. 

 

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

