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GULBENES NOVADA STRADU PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 03.augusts 

1. daļa STRADU PAGASTA RESURSI 
 

Vide un dabas objekti: 

 

• Stāķu parks, 

• Antani II, 

• Stāķu dīķis,  

• Antani I , 

• Dabas viesistaba/Stāstītava, 

• Mezīša ezers, 

• Brīnumu mežiņš, 

• Krustalīce, 

• Melbergas dārzs, 

• Pededzes ozolaudze, 

• “Šķietura”, 

• Pededzes liegums, 

• Audīle, 

• Mācītājmuiža, 

• Dziesnieki, 

• Piemiņas vieta “Sūniņas”, 

• Lazdaga ezers, 

• Šķieneru pasākumu laukums, 

• Mugurves pļavas, 

• Pededze, 

• GEO catching punkti,  

• Briežu dārzs, 

• Kaļņa ezers, 

• Dižakmens, 

• Kaļņa sili, 

• Zeltalejas dižozols 

 

Uzņēmēji un zemnieku saimniecības:  

• Sudrabs, 

• Lazdiņš, 

• SIA “Gaujas koks”, 

• Arvis Rubenis – SIA “Rubenis Wood 

Work”, 

• SIA “Pakalnieši”, 

• SIA “Kombainserviss”, 
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• Miķelsons, 

• Mārtiņš Pušpurs, 

• Edgars Pušpurs, 

• Briežu dārzs, 

• Veikals “Lats”, 

• ZS “Aizpurieši”, 

• SIA “Akvilons Z”, 

• SIA “ARTAG”, 

• IK Agneta Bordāne, 

• SIA “Diana”, 

• SIA “Dravenieki 12”, 

• SIA “Gulbenes energo”, 

• SIA “Mežsētas”, 

• SIA “Samiņi”, 

• SIA “Sendija”, 

• SIA “Ruduu”, 

• AS “Mitrāns”, 

• SIA “PATA”, 

• ZS “Rubeņi”, 

• SIA “Kalnāji”, 

• SIA “Dīķsalas MG Island”, 

• ZS “Vārpiņas”,  

• SIA “Vasks”, 

• “InTag” – lāzertags, 

• “Mežvijas”, 

• Disku golfs.  

 

Iestādes un organizācijas: 

• Stradu pagasta pārvalde, 

• Stāķu pamatskola un internāts, 

• Stāķu bērnudārzs, 

• Sporta nams, 

• Jauniešu centrs “Ligzda”, 

• Pašdarbības kolektīvi “Rasa”, “Baltābele”, “Magone”, “Pieskāriens”, “Zeija”, skolas 

kolektīvi, “Saulgani”, 

• Bibliotēkas Strados un Stāķos, 

• Stāķi 19 - pasta pakalpojumu punkts, 

• Feldšerpunkts - vecmāšu punkts, 

• Stāķu attīstības biedrība, 

• Pededzes kapi, 

• Mūzikas skolas filiāle JC “Ligzda”, 

• Makšķernieku un mednieku biedrības, 

• Brīvprātīgie ugunsdzēsēji, 

• Namu apsaimniekošanas biedrības Stāķi-15, Stāķi-16, Stāķi-18, Stāķi-2, 

• Kultūras centrs (skolā) 
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Aktivitātes: 

• Orientēšanās sacensības, 

• Stāķu dīķa svētki, 

• Ansamblis “Baltābele”, 

• Amatierkolektīvi, 

• Palienā rokdarbu kopa “Rasa”, 

• Tematiskas pēcpusdienas bibliotēkā, 

• Konkursi - caur internetu – Facebook profilu, 

• Lakross, 

• Sporta zāle pielāgota telpu futbolam, 

• Senioru ekskursijas, 

• Vokālā ansambļa uzstāšanās, 

• Koncerti valsts svētkos, 8. martā un citos svētkos, 

• Ielīgošanas pasākumi, 

• Talkas, 

• Disku golfs, 

• “Zeija”, 

• Velomaršruts, 

• Lāzertags Šķieneros, 

• Ansamblis “Pieskāriens” 

• Jauniešu nometnes Stāķu parkā, 

• Daudzdzīvokļu namu siltināšana un energoefektivitāte, 

• Novada futbola čempionāts telpās, 

• Sporta skolas grupas izmanto sporta zāli, 

• Jūlija Madernieka mantojums, 

• Jauniešu mini festivāls, 

• Iedzīvotāju tikšanās skolas telpās, 

• Vasaras nometnes, 

• Pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar skolu, 

• Tēvu dienas pasākumi,  

• Miķeļdienas tirdziņš, 

• Radošās izstādes, 

• Svētrīts 

 

CILVĒKI: 

Seniori - kopas “Rasa”, “Baltābeles” 

Brīvprātīgie - Anna Vīgante, Alise Rubene-Dūne, Paula Berģe, Veneta Čipa, Agneta Bordāne 

Ģimenes -  Rubeņu, Lazdiņu, Dambrovu, Dreiškenu ģimene 

Mednieki: Čipu ģimene, Strazdiņu ģimene 

Jaunieši: Vairis Boldāns, Reinis Bokalders, Laura Vaņicka, Renārs Biezais 

Makšķernieki: Smagaru ģimene 

Sabiedriski aktīvie: Paula Berģe, Elēna Obrumāne, Diāna Šķēla, Andra Apsīte, Daumants 

Dreiškens, Aina Rubene, Linda Strazdiņa, Alise Rubene-Dūne, Linda Riņķe, Daira Karole, Ligita 

Lapsa  
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Uzņēmēji: Sudrabs, Piļka, Lazdiņš, “Gaujas koks”, Arvis Rubenis, “Pakalnieši”, “Kombainserviss”,  

“Dīķsalas”, Miķelsons, Mārtiņš Pušpurs, Edgars Pušpurs, Briežu dārzs 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

 

2.1. Ko paši varam paveikt?* 

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

Pasākumi, aktivitātes, vēsture 

 

• Algots darbinieku Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā – 3 balsis 

• Ceļojums uz iekšzemes kāpu ar virtuālo jūru – 2 balsis 

• Biežākas tikšanās ar iedzīvotājiem – 1 balss 

• Mājas ēdienu festivāls: sanāk kopā parkā, paņemot līdzi kādu sevis izgatavotu gardumu – 1 

balss 

• Pārgājienu takas izveide Stradu pagastā ar GPS koordinātēm – 1 balss 

• 1x gadā rīkot Stradu pagasta iedzīvotāju tikšanos (salidojumu), redzēt ļaudis, uzņēmumus, 

sumināt darbīgākos, atbalstīt ne tik darbīgākos – 1 balss 

 

Infrastruktūrai, investīciju projektiem, energoefektivitātei 

 

• Celiņš gar ceļu uz Gulbeni – 5 balsis 

• Zaļā pāreja no Stāķu skolas 1. ēkas uz 2. ēku – 5 balsis 

• Stāķu autobusa pieturas izbūve– 3 balss 

• Stāķu sporta laukuma labiekārtošana – 3 balsis 

• “Šķieturas” apkārtnes labiekārtošana: laukuma seguma maiņa, apgaismojuma un apstādījumu 

ierīkošana – 3 balsis 

• Norādes uz ielām Šķieneros: Rūpnieku, Dzērves -2 balsis 

• Pie pirmsskolas izglītības iestādes izveidot mašīnu stāvlaukumu – 2 balsis 

 

Uzņēmējdarbības attīstīšana 

• Āra terase pie veikala “Lats” 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstībai 

 

• Atjaunot strītbola laukumu Šķieneros – 10 balsis 

• Šķieneru betona sētas apgleznošana – 9 balsis 

• Volejbola laukuma izveide pie Stāķu dīķa – 8 balss 

• Norāde uz apskates objektiem (tajā skaitā dižakmeni) – 7 balsis 

• Soliņi pie Stāķu dīķa ar atzveltni un lietussargu – 5 balsis 

• Kādas vietas sakopšana pagastā – 5 balsis 

• “Brīnumu mežiņa” papildināšana ar vides objektiem – 5 balsis 

• Papildināta atpūtas vieta pie Kaļņa ezera: 2-3 piknika vietas, WC, skatu platforma – 5 balsis 
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• Sakopt Lazdaga ezera krastu pie iebrauktuves – 3 balsis 

• Koka labirinta būvniecība bērniem – 3 balsis 

• Sakopt nokaltušās egles pie Stāķu veikala – 3 balsis 

• Nacionālās partizānu piemiņas vietas “Sūniņas” sakārtošana: celiņš, lai var pieiet, laukumiņš 

ap pieminekli, arī pats piemineklis ir jānostiprina – 3 balsis 

• Salaist zivis Stāķu dīķī, lai izēd zāles - 2 balsis 

• Grīdas “Stāstītavā” izbūve – 2 balsis 

• Pie Stāķu sporta centra āra atpūtas zona ar āra krēsliem, galdiem, noformējumu (var izmantot 

jebkurš) – 2 balsis 

• Laukums jauniešiem 10-16.g.v. – 2 balsis 

• Madernieka takas izveide uz dzimto vietu ar norādēm un aprakstiem – 2 balsis 

• Izveidot Stāķu ciema nosaukumu – 2 balsis 

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas * 

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

par 100 EUR iegūšanu idejas realizēšanai. 

Tualete pie Stāķu dīķa – 11 balsis 

• Vietas izvēle ar iespēju pieslēgt kanalizāciju (Gaujas koka viesnīcas tuvumā vai pie mājas 

Stāķi-1); 

• Skices sagatavošana (skiču konkurss - 100 EUR balvai); 

• Tāmes sastādīšana (finanšu piesaiste); 

• Būvnieka izvēle; 

• Vides apzaļumošana; 

• Ekspluatācijas izdevumi pašvaldības budžetā. 

 

Atjaunot strītbola laukumu Šķieneros, 2021. gada septembrī – 10 balsis 

• Sadarbībā ar Sporta pārvaldi demontē divus strītbola grozus ar iebetonējamo statīvu 

Gulbenē; 

• Organizē talku esošā laukuma sakopšanai - veco grozu noņemšana, statīvu iebetonēšana; 

• Materiālu iegāde - betons u.c. - 50 EUR + krāsas 

• Turnīrs 3x3 basketbols ar olimpiskiem čempioniem vai Atzeles līgas čempioniem - 50 EUR 

uzvarētājam. 

 

Šķieneru betona sētas apgleznošana – 9 balsis 

• Organizē mākslas nometni kopā ar  brīvprātīgajiem un  interešu pulciņu. Nometnes 

programmā tiek iekļauts: skiču konkurss, vērtēšana/balsošana, sienas apgleznošana; 

• 100 EUR – Balva uzvarētājam un materiāli skicēm. 
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Volejbola laukums pie Stāķu dīķa – 8 balsis 

• Tiek organizēta starppagastu jauniešu nometne, kuras mērķis ir volejbola laukuma izveide 

pie Stāķu dīķa. Finanses no Gulbenes novada konkursa budžeta; 

• Nolikumu izstrādā: pagasta pārvaldes vadītājs kopā ar izglītības, sporta un kultūras 

pārvaldēm.  

Norādes uz apskates objektiem – 7 balsis 

• Izveidot darba grupu, kura apzina un izveido apskates objektu sarakstu (skaitu), kam 

nepieciešamas norādes; 

• Izveidot tāmi, lai saprastu izmaksas un potenciālos naudas piesaistes resursus; 

• Startēt Mazo projektu konkursā; 

• Uzrunāt uzņēmējus, iespējamos sponsorus. 

Soliņi pie Stāķu dīķa ar atzveltnēm un lietussargu – 5 balsis 

• Tiek organizēts konkurss, kur katrs pagasta uzņēmums/iestāde Stāķu dīķa/pagasta svētku 

ietvaros izgatavo dabas atpūtas krēslu; 

• Balvu fondā – 100 EUR dāvanu karte. 

 

LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR strītbola laukuma 

izveidošanai/atjaunošanai Šķieneros.  

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

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

pašvaldības administrācijas iesaistes. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Sešu ciemu aktīvo iedzīvotāju apzināšana - kopsapulču organizēšana (apspriež “sāpīgo” 

tēmu un nākotnes idejas)*; 

• Talkas, neformālie pasākumi, balles; 

• Mērķtiecīgi iesaistīt uzņēmumus, organizācijas, iestādes pagasta organizētajos pasākumos; 

• Sociālo tīklu aktīva izmantošana un iedzīvotāju anketēšana, veicinot sabiedrības domas 

paušanu*; 

• Pašvaldības un pagasta iestāžu sapulču organizēšana (pa ciemiem) un informēšana*; 

• Iepazīstināt ar jauno pašvaldību likuma projektu; 

• Organizēt Ideju darbnīcas – “Lepojamies”* 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Izglītojošs darbs atkritumu apsaimniekošanai, “zaļai” domāšanai; 

• Talku organizēšana*; 

• Izvietot atkritumu urnas un BIO konteinerus pie vides objektiem; 

• Izgatavot un uzstādīt norādes; 
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• Pie “Šķieturas” uzstādīt informācijas stendu par vides objektiem Stradu pagastā; 

• “Dabas viesistabas” sakopšana un ikdienas uzturēšana (arī Brīnumu mežiņa); 

• Veicināt pilnveidot “Šķieturu” un pretējo pieturu; 

• Informācijas stenda uzstādīšana Šķieneros vai Stāķos; 

• Uzrunāt Lindu Riņķi par tematisko akmeņu teicienu izveidi (flīžu lauskas) no Šķieneriem uz 

Stāķiem, Zeltaleju, Palienu, Stradiem un izveidot karti tūristiem; 

• “Šūniņas” - laukuma un celiņa sakārtošana. 

 

Veiksmīgai komunikācija un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 
 

• Regulāras sanāksmes dažādās vietās (tuvāk iedzīvotājiem)*; 

• Solījumu pildīšana +; 

• Vienmēr ar pozitīvu attieksmi; 

• Informatīvi pasākumi; 

• Ideju darbnīcas; 

• Neformāli pasākumi*; 

• Informācijas pieejamība; 

• Komunikācija ar māju pārvaldniekiem, jo visātrāk nodos informāciju saviem cilvēkiem; 

• Ģimeņu vakari, sporta svētki; 

• Vakarēšanas; 

• Iesaistīt seniorus; 

• Tirdziņu organizēšana; 

• !!!! Informācijas nodošanā iesaistās administrācija + nozaru speciālisti + pagasta 

pārvaldnieki, veidot šo kā ieradumu. 

AR KO LEPOJAS:  

• Lindas Riņķes veidotie vides objekti!  

• Ideju darbnīcas! 

• Ar mīlestību par saviem cilvēkiem un viņu aktivitāti! 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Veloceliņš Gulbene-Stāķi; 

• Mācītājmuižas labiekārtošana, sabiedrībai pieejama vide*; 

• Stāķu pietura (izveidot līdzīgu kā Šķieneros, “Šķietura”, L.Riņķe)*; 

• Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana*; 

• Tualetes izveide pie Stāķu dīķa; 

• Stāvlaukuma izveide pie pirmsskolas izglītības iestādes un sporta nama; 

• Daudzdzīvokļu mājas nojaukšana pie pirmsskolas izglītības iestādes; 

• Ielu apgaismojums visos Stradu pagasta ciemos; 

• Pāreja starp skolas ēkām; 

• Siltumapgādes sistēmas modernizācija skolai; 

• Jumta nomaiņa Stāķu PSK 1. ēkai; 
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• Atjaunot ceļa segumu ceļam caur Stāķu centru; 

• Ielu nosaukumi – norāžu uzstādīšana; 

• Strūklaka Stāķu dīķī (izgaismota); 

• Atjaunot gājēju ietves; 

• Ceļā Šķieneri -Stāķi atjaunot gājēju ceļu ar labiekārtojuma elementiem. 

•  

“Brīvais mikrofons” – Aktuālās tēmas Stradu pagastā  

• Klaiņojoši dzīvnieki; 

• Šķieneri kā labais piemērs dzīvnieku (suņu) ekskrementu urnām; 

• Stradu pagasta kultūras vieta (nams, estrāde); 

• Nojaukt Stāķu graustu; 

• Stāķu dīķa labiekārtošana - tualetes, soliņi, tīrīšana; 

• Novākt nokaltušās/sadegušās egles pie Lats veikala (procesā); 

• Atsākt lakrosu; 

• Jauniešiem aprīkojumu (kāpelēšanas); 

• Grozu (basketbolam) un savilkt līnijas pie Stāķi 17 (asfaltētajā laukumā) - īpašnieka zeme, 

izmanto autostāvvietai ; 

• Palīdzēt sakopt vidi tiem, kuri paši nevar; 

• Gājēju pārejas ceļa zīme autotransporta stāvlaukumā pie skolas (procesā). 

 
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

