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GULBENES NOVADA LĪGO PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 26.jūlijs 

 

1. daļa RESURSU UN LĪDZIESAISTES APZINĀŠANA 

1.1. Līgo pagasta resursi 

Zemnieku saimniecības: 

• Torņkalns,  

• Jaunlīčupi,  

• Druvas,  

• Vanagi,  

• Kalniņi,  

• Maldupi,  

• Tigras,  

• Kāpostiņi,  

Citi uzņēmumi un organizācijas: 

• SIA Kurzemnieki,  

• S/A Tigras,  

• LSKWork,  

• SK LSK,  

• Kokapstrādes cehs,  

• Aivijas mājsaimniecība,  

• Līgo veikals,  

• Viesu nams “Riesti”, 

•  Kūdras ieguve,   

• Kaltes,  

• Mežuļa piemājas saimniecība 

• Biedrība “Lai top!”,  

• Biedrība “Sanāciet kopā”. 

Dabas objekti: 

• Stigu ezers,  

• Nīdrupu ozols,  

• Liedes upe,  

• Nidrītes upe,  

• Līnsaliņa ezerpils,  

• Lielais mārku purvs,  

• Dīķis,  
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• Ezera krasta līnija,  

• Līgo muiža,  

• Stukmaņu muiža,  

• Slūžas,  

• 4 vai 5 gulbji,  

• Lakšu augšanas vieta. 

Vietas: 

• Lapene,  

• A.Liedskalniņas “Stūras”, 

•  K.Ulmaņa atentāta piemiņas vieta,  

• Asarupes slūžas, kultūras nams,  

• Asfalta laukums pie KN,  

• SAC “Siltais”,  

• Bibliotēka,  

• Trenažieri,  

• Sporta laukums,  

• Pagasta pārvalde,  

• Šūpoles, 

•  Zviedru kapi,  

• Kapsēta, 

•  Ušura kapi,  

• Līdzeni, perfekti lauki.  

 

1.2. Kur ir bijusi iesaistīšanās labākas kopienas dzīves un vides veidošanā?: 
 

• Projektu realizēšana, kultūras pasākumi, SAC “Siltais” pasākumi, dižozolu apzināšana, 

vēstures saglabāšana, bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana dzīves vietā, talkas; 

• Balsoju par Asarupes kolektora atjaunošanu, vērtēju īpašumus; 

• Projekti, kultūras pasākumi, zemnieku saimniecība, biedrība “Lai top”; 

• Piedalos visās talkās, individuāla pagasta teritorijas uzkopšana, puķu dobes iekopšana, 

apkopšana pie dzīvojamās mājas, palīdzība dažādos kultūras pasākumos, talkas darba 

vietā; 

• Līčupi, Jaunlīčupi, pagasta labiekārtošana, sporta spēles, futbols; 

• Sakopt dīķa krastu; 

• Visām pudelēm par “korķi”, saimnieciskie, labiekārtošanas darbi; 

• Vēžu ekspedīcija, lēmumu pieņemšana; 

• Orientēšanās Lieldienās, futbola komandas “Līgo” fotografēšana, apsveikuma kartīšu 

sūtīšana uz SAC “Siltais”; 

• Pagasta teritorijas labiekārtošanā, biedrībā “Lai top!”, aktīvi iesaistos kolektīvos; 

• Informācijas apkopošana par pagastu, iedzīvotāju iesaistīšana projektu rakstīšanā; 

• Z/S “Kāpostiņi” saimniece- strādniece-uzraudze, cepu tortes, Ušura kapu uzraugs, sporta 

pasākumi (ziemas), apmeklēju bibliotēku; 

• Lielais Mārku purvs, Ušuru kapi, SAC “Siltais”, Liedes tilta apsekošana, pasākumu 

apmeklēšana; 
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• Puķu audzēšana, labiekārtošana, talkas, sporta pasākumi, ideju ģenerēšanā, pašdarbības 

kolektīvos, sacerēju vārdus pagasta himnai; 

• Kopju kaimiņu kapus, palīdzu māsai kopt Antras Liedskalniņas dzimtas māju, apmeklēju 

pasākumus, atbalstu Kristīni kultūras pasākumos, balsoju par izsludinātajiem konkursiem; 

• Palielināta par 1,5 % pagasta populācija; 

• Atbalstu vietējo jauniešu izaugsmi; 

• Konsultēju, kā panākt iecerēto ar ierobežotiem finanšu resursiem; 

• Ušuru kapsētas labiekārtošanas darbi; 

• Rakstu par pagasta cilvēkiem; 

• Daudz runāju ar Uldi; 

• Pamanām un ziņojam par avārijas situācijām; 

• Piedalīšanās talkās, ideju darbnīcās, projektu ietvaros aktivitāšu apmeklēšana, vingrošanā 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

 

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

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

Objekti 

• K.Ulmaņa atentāta vietas sakopšana un popularizēšana – 6 balsis 

• Novākt degradējošo autobusa pieturu centrā 

Ceļi 

• Nelikt mierā Aumeistera kungu, lai līdz valsts svētkiem, 2021.gada 10.novembrim, būtu 

periodiskās ceļu uzturēšanas ietvaros sakārtots ceļš Līgo – Jaungulbene (norakta nomale, 

grāvītis, pastiprināts segums) – 6 balsis 

• Veikt sarunas ar Latvijas valsts ceļiem, lai noņem apaugumu Līgo – Jaungulbenes ceļam un 

pāris kravas grants sliktākajās vietās. 

Lapene 

• Pārkrāsot Lapeni – 5 balsis 

• Pie Lapenes – sakopt apstādījumus un izveidot hortenziju dobi – 2 balsis 

Sociālais darbs 

• Brīvprātīgā darba komandas izveidošana popularizēšana Līgo pagastā – 2 balsis 

• “Paēdis Līgo cilvēks” vai “Labumu skapis” – 2 balsis 

• Apzināt un kopīgi (varbūt kā “fondu” vai iekšējo sarakstu) atbalstīt pagastā esošās daudzbērnu 

ģimenes (piem. pamperi, spēles, apģērbi  un citas lietas ar ko var padalīties citas ģimenes) 

Labiekārtošana 

• Sarīkot talku, atjaunot un papildināt apstādījumus parkā – 1 balss 

• Sakārtot  dīķim piegulošo teritoriju, arī pie “augšas” dīķa – 1 balss 

• Labiekārtot puķudobes 

• Kapu labiekārtošana 
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Koki 

• Izgriezt kokus pie kultūras nama, iestādīt eglīti pie kultūras nama – 1 balss 

• Ceļa malās nogriezt nevajadzīgos kokus (ābeles utt.) – 1 balss 

Vides takas 

• Izveidot vēsturisko, izzinošo taku (pusmuižas, ēkas, objekti) 

• Ierīkot taku no Lapenes uz pontonu gar dīķa krastu (ar informatīviem materiāliem) 

Cits 

• Vienots sporta apģērbs, kas identificē pagastu – 1 balss 

• Aktīva pasākuma organizēšana, jo ir laukumi un KN blakus 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas * 

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

iegūšanu idejas realizēšanai. 

Līgo pagasta ģerboņa dizaina izstrādāšana – 10 balsis 

• Ideju darbnīca; 

• Metu konkurss iedzīvotājiem (nolikums, balvu fonds); 

• Vērtēšana, piesaistot ekspertus un vietējos iedzīvotājus; 

• Balvas; 

• Ģerboņa izstrāde; 

• Ģerboņa iekļaušana formu dizainā un izstrādē 

Izveidot dabas taku – 10 balsis 

• Kur? Līgo pagasta teritorija + Līgo. Piem. Vecā DUS (?) – KN- Bibliotēka – pontonu tilts – 

ekspozīcija- lapene – Līgo fotogrāfija- vecā pienotava – peldvieta  (jā ar velosipēdiem – 

dižozoli) – slūžas – K.Ulmaņa atentāta vieta. Apm. 6-7 km; 

• Kad? 2022.gada vasaras saulgriežiem; 

• Ar ko? – ar pašvaldības un iedzīvotāju atbalstu; 

• Kā? Regulāra takas uzturēšana – talku ietvaros; 

• Papildus – informatīvā stenda papildināšana + skatu torņa izveide apskatei Līgo no augšas. 

Asarupes dīķi turpināt labiekārtot ar strūklaku vai peldošu plostu, vai 

ūdens strūklaku, vai SUP dēļiem, vai slidotavu ziemā, vai “IGLU” sniega  

māju ziemā – 12 balsis 

• Aptauja; 

• Saskaņot ar pagasta pārvaldes vadītāju; 

• Iedzīvotāju iniciatīvas projektu pieteikuma gatavošana (strūklakai) – apzināt izmaksas – 

dizains; 

• Sniega tīrīšana; 

• Niedru pļaušana (Zanes Caunītes tētis); 

• Ūdensrožu stādi (Andis Caunītis) 
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Apkopot pagasta vēsturi ar domu izveidot grāmatu par Līgo pagastu 

laiku lokos- 7 

• Pagasta iedzīvotāju apzināšana, vēstures fakti; 

• Foto materiāla apzināšana, apkopošana; 

• Visu materiālu sistematizēšana; 

• Apkopoto materiālu publicēšana (buklets, grāmata, digitāli); 

• Finansējuma piesaiste, projekti, ziedojumi, pašvaldības finansējums; 

• Iespējamā komanda – Biruta, Agnija, Anitra, Uldis 

 

Moderatora jautājums –  jau ir iestrādnes, kas traucē jau to darīt un turpināt? 

Atbildes – laika trūkums, sistēmas trūkums, komandas un skaidru funkciju sadalījums. 

 

Ideja – pieaicināt speciālistu, kas palīdzētu komandai strukturēt ideju un jau padarīto un 

izveidot secīgu rīcības plānu. 

 

BALSOJUMS - Vienlīdzīgs ģerboņa un vēsturisko stāstu grāmatai.  
 

LĒMUMS – piešķirt 100 EUR pārvaldniekam ar vienošanos, ka gan piesaista speciālistu 

vēsturisko stāstu apkopšanai un uzsāk darbu ģerboņa dizainēšanai.  

 

 Kopīgi vienojās, ka grāmatu formētu ar jauno izstrādāto ģerboni. 

 

 

3. daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

Sabiedrības iesaistīšanai: 

• Sabiedrības forumu organizēšana vienu reizi gadā; 

• Saulgriežu svētki; 

• Dažādu talku organizēšana; 

• Sporta svētki; 

• Brīvprātīgais darbs; 

• Līdzdalības projekti; 

• Darbnīcas; 

• Attiecību uzturēšana un kopšana ar neformālajiem līderiem; 

• Savlaicīgas un cilvēcīgas atbildes sniegšana; 

• Līdzatbildības veicināšana; 

• Sociālo tīklu platformu izmantošana; 

• Pagasta svētku organizēšana 

Veiksmīgākai komunikācijai un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 

• Biežāk jāorganizē tikšanās ar iedzīvotājiem, lēmējvaru, izpildvaru; 

• No priekšlikuma līdz realizācijai!!!!! 

• Komunikācijas nodaļas izveide. Nē. 
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• Darba vietas administrācijas speciālistiem pagastos. 

• Pagastu pārvalžu vadītāju sapulces pagastos. 

• Ideju darbnīcas pagastu ietvaros. 

• Facebook profils, mājas lapa pagastam. (Facebook profils Līgo pagastam tika izveidots dienu 

pēc tikšanās); 

• Sporta organizatora iesaistīšanas pagasta ikdienas dzīvē? Diskusijās tika apspriests, ka varētu 

vispār organizēt pagasta iedzīvotāju tikšanās ar darbiniekiem, sabiedrības informēšanai par 

plānotajām aktivitātēm, procesiem un sadarbības veicināšanai. 

Investīciju projektiem infrastruktūrai: 

• Līgo pagasta centra apgaismojums; 

• Radīt āra kultūrtelpu (estrāde, laukums, utt.); 

• Ceļš Jaungulbene – Līgo + Liedes krogs; 

• Veloceliņi; 

• Asarupes dīķa labiekārtošana; 

• Esošās peldvietas grunts uzlabošana; 

• Atkritumu tvertņu izveide peldvietā; 

• Aktīvā sporta (kardio) āra laukuma izveide; 

• Kultūras nama energoefektīvitātes uzlabošana, siltināšana; 

• Estrādes izveide pie Lapenes; 

• Baseina izveide; 

• Pašvaldības ceļu uzturēšana, uzlabošana; 

• Dzīvojamā fonda, mājokļu atjaunošana 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Izzinošas dabas takas izveide; Dabas takas “Uz Līgo pēc Jāņu zālēm” izveide; 

• Dižkoku apzināšana, pieteikšana “LV Dižkoki”; 

• Skatu torņa izveide; 

• Lustras – apgaismes objekti Līgo pagastā; 

• Dīķa izpļaušana; 

• Kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana; 

• Gājēju ietves (celiņa) izveide; 

• Bērnu rotaļu laukuma izveide; 

• Lapenes labiekārtošana; 

• Graustu nojaukšana; 

• Tehnikas iegāde darba efektivizēšanai. 

 

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

