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GULBENES NOVADA TIRZAS PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 10.augusts 

1. daļa TIRZAS PAGASTA RESURSI* 

*Atzīmēti būtiskākie 

Vide un dabas objekti:  

• 1912. gadā uzceltais “Biedrības nams”, 

• Tirzas upe*, 

• Virānes ezers, 

• Adulienas ezers (privātais), 

• Virānīte, 

• Dzadzulīte, 

• Adulīte, 

• Krācīte, 

• Azanda, 

• Svētavots un citi avoti*, 

• Jāņukalna Lielais akmens, 

• Melnā stārķa mikroliegums 

Vecadulienā, 

• Tirzas evanģēliski luteriskā baznīca, 

• Kapličas - Vecaduliena, Tirza, pie 

baznīcas, 

• Muzeji - Slēpju un Tirzas novadpētniecības  

Krātuves PSRS perioda vēstures liecību  

Ekspozīcija 

• “Virānes skola”, 

• Estrāde*, 

• Divi tilti pār upi, 

• Kancēna kapi, 

• Draudzesskola, 

• Novadnieku birzs (Ozolu iela)*, 

• Vecadulienas – Dūnīša 

krogs/muiža/kapenes, 

• Skolas dīķa peldētava, 

• HES, 

• “Ļeņina ceļš”, 

• Induļa Rankas skulptūra “ASNI”*, 

• Pietura ar Tirzas uzrakstu, 

• Liepu kalns, 

• Nāves priedītes, 

• Raķešu krāsnis, 

• Tirzaslejas krogs, veikals, aptieka, 
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• Ābeļu aleja, 

• Tirzas muiža 

 

Biedrības: 

• Tirzas pagasta attīstības biedrība, 

• Biedrība “KāpNes”*, 

• Tirzas kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība 

Uzņēmumi:  

• SIA “Kraujas Z”*, 

• SIA “LKD Avoti” (Dzeņi)*, 

• SIA “Ābolāji”, 

• IK “Aptieka Tirza”, 

• SIA “Arbolat”, 

• SIA “Brightwood Interior” 

• Atpūtas Parks “Reilī”, 

• SIA “Timberat”(Atis Vilnis), 

• Tējnīca “Laiks”, 

• Sanita Tabūne, 

• Manikīra-pedikīra salons - 

Ieva Sokirka. 

Zemnieku saimniecības: 

• Bioloģiskā saimniecība 

“Avotiņi”, 

• ZS “Lejas Zosēni”*, 

• ZS “Austriņi”, 

• SIA “Tirzas bullis”, 

• ZS “Subri”, 

• Uģis Sirmulis, 

• SIA “Stigas”, 

• ZS “Saulstūri-1” Uldis Krievs, 

• Antra Bariņa. 

 

Labie darbi: 

• Organizācija KāpNes - dīķa tīrīšana, 

• Biedrība “KāpNes”, 

• Apgaismojuma projekts, 

• Kapu sakopšana pēc vētras, 

• Ātruma slāpētāji Guļošie policisti pie skolas, 

• Nojume pie skolas pirmsskolas bērniem un rotaļlaukums, 

• Mierlaiku slēpojums, 

• Tējnīca “Laiks”, 

• Mūžizglītība un neformālā izglītība, 

• Starptautiskie projekti, 

• Tirzmaliešu saieti!,  

• Tirzas pagasta attīstības biedrība, 
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• Talka pie M.Vētras mājvietas, ikgadējas talkas, 

• Ceriņi stādīšanai L.Liberta mājas un pieminekļa, 

• L.Liberta un M.Vētras piemiņas pasākumi, 

• Izdota grāmata Tirzmaliešu kopotie raksti (N.Treijs), 

• A.Niedras grāmata, 

• Saliņa pie estrādes tika sakopta, 

• Talka pie baznīcas pēc vētras, 

• Lielā talka, 

• Grāmatu piegāde mājās, 

• Estrādes avotiņa sakopšana, 

• Avotiņa apkārtnes sakopšana 

 

Aktivitātes: 

• Tirzmaliešu saiets, 

• Tirzas pagasta svētki (koncerts, sporta spēles, piemiņas pasākumi, jauno tirzmaliešu 

uzņemšana saimē), 

• Mākslas plenērs - > plenērs “Māja, sēta, pavards”: piemiņas dienas, novadnieku godināšana, 

jauno mākslinieku iesaiste pasākumos kultūras namā, 

• 18.novembra svētki, 

• Kapusvētki, 

• Svecīšu vakars, 

• Novadnieku dienas, 

• Jāņu dienas sporta svētki, 

• Koncerti Tirzaslejā, 

• Divu starptiltu skrējiens, 

• Telemarka slēpojums, 

• Janvāra karnevāls, 

• Kādreiz bija - Piena balle, Zemeņu balle (būs, ja varēs), 

• Lieldienas, 

• Lielā talka, 

• 1.septembra pasākums.  

 

Vēsture, fakti un slavenie cilvēki Tirzā: 

• Tirzas kauja (2) - 1559.g. janvāris; Livonijas un 2. Pasaules kara laikā*; 

• Tirza rakstos pirmo reizi minēta 16. gs., 

• Baznīca - 1826.g., 

• Biedrības nams - 1922.g., 

• Piemineklis” Brīvības cīņās kritušajiem Tirzas draudzes locekļiem, 

• Novadnieki: Mariss Vētra (operdziedātājs), Ludolfs Liberts (gleznotājs), Jānis Misiņš 

(bibliogrāfs), Ieva Bērziņa un Laima Kota (rakstnieces), Tirzmaliete, Andrievs Niedra, 

Maldonis mācītājs, Priedkalns ārsts, 

• Dziesmu svētku tribīne, 

• Dziesmu svētku dienā Tirzas koristes ieradās tautu tērpos (pirmās), 

• Tirza (Tirzha) ir 14 pasaules valstīs (ASV, Maroka...) plenērs*, 

• Teika par Svētavotu*, 

• Draudzes skolā mācījās: Sebris, Ķezbere u.c.*, 

• Nacionālā partizānu kustība, 
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• Tirzas korim II Dziesmu svētkos sudraba kauss 

 

Cilvēki: 

Ziedi - Ineta Viduce, Dzeņu ģimene 

Medus - Anna Kļaviņa 

Dārzeņi un ēdienu gatavošana - Tabūnu ģimene  

Kūkas - Sintija Ingaglio, Dagmāra Rakule, Ilze Vajevska 

Vīnogas - Intars Rakulis 

Pasākumu vadītāja - Agrita Petrovska 

Skaistumkopšana - Ieva Sokirka 

Ārstniecība - Ieva Bērziņa, Līga Virziņa, Dace Mūrniece, Daina Cīrule 

Gleznas - Inese Manguse, Ineta Viduce, Rita Pinna, Ina Artamanova 

Sporta skolotājs - Mārcis Rudzītis  

Metāla kalējs - Mārcis Mūrnieks  

Rakstnieks - Āris Puriņš  

Uzņēmēji - Nils Treijs, Sandra Zirne, Atis Vilnis, Jēgeru ģimene, Ivanovu ģimene, Bumburu ģimene, 

Intars Reimandovs 

Mūrnieks -Valērijs Černoglazovs  

 

VAI TU ZINĀJI, KA….. 

• Gleznotājs Ludolfs Liberts ir saistīts ar Tirzu? 

• Pie tilta pār Tirzu esot meklēta nafta? 

• Mariss Vētra ir no Tirzas? 

• Tirzā ir padomju laika muzejs? 

• Profesors Voldemārs Maldonis dzīvojis Ģevjāņos? 

• Ir tik laba tējnīca? 

• Reiz bija skaistas zaļumballes un pasākumi estrādē? 

• Niedras dzimtās mājas ir Tirzā? 

• Tirzmaliete ir apglabāta Tirzā un te dzīvojusi un strādājusi? 

• K.Sebra pirmā skatuve ir Tirzā un pirmā loma izrādē “Ceļš uz elli”? 

• Tējnīcā “Laiks” ir ekspozīcija, veltīta Ferdinandam A.Knokam? Foto izstāde Tirzas kultūras 

namā? 

• Bibliotēkā atrodama info par novadniekiem? 

• A.Niedras, Aīda Niedra lauku dzīves tēlotāja romānu “Ugunis pār Ratakalnu”, “Azandas 

upe”? 

• Ir Tirzas māju stāsti elektroniski? 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

*Punktu skaits norāda, cik vēl citi par šo ideju ir balsojuši. 
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Pasākumi, aktivitātes, vēsture: 

• Ekskursijas - apskates taka (9 balsis), tajā skaitā Dabas takas izveide gar Tirzas upi (5 balsis) 

un Dabas takas un dabas vērtību izzināšana (3 balsis) 

• Tirzas stāstu nakts (7 balsis), tajā skaitā Tirzas māju stāstu nakts upmalā (8 balsis)  

• Līgo svētku sporta diena ar plašākām iespējām (kā senāk) – 9 balsis 

• Turpināt uz svētkiem izgaismot savas mājas, tā top gaišāk un svinīgāk visā pagastā – 8 balsis 

• Jauniešiem atpūtas vieta, kuras tapšanā piedalās paši jaunieši, (lai pēc tam tā būtu arī 

atbildības sajūta un negribētos demolēt) – 4 balsis 

• Video ekskursija/veidots tūrisma video rullītis, kur ir ap un par Tirzas vēsturi – 4 balsis 

• Ievziedu balle katru gadu (ja nebūs COVID), – 4 balsis 

• Tirzas nakts tirgus – 4 balsis 

• Kultūras nama ēkā izveidot telpu trenažieriem un telpu, kur pavadīt brīvo laiku – 3 balsis 

• Vieta, kur integrēt grupu dzīvokļu iedzīvotājus – 3 balsis 

• Sporta dzīves organizators - vajadzīgs daudzpusīgs sporta entuziasts – 3 balsis 

• Mājražotāju “izcelšana” (mājaslapa, datu bāze) – 2 balsis 

• Sporta pasākumi ģimenēm – 1 balss 

• Āra galda teniss – 1 balss 

• Tirzas vārda popularizēšanas karte ar Tirzas nosaukumu pasaulē (pie kultūras nama) – 1 

balss 

• Hipster-kino ar čill zona vecajā Virānes kultūras namā :) – 1 balss 

• Pagasta mājaslapa (saskaņot) - publicēt vietas un cilvēkus, uzņēmumus - tūristu interesēm – 

1 balss 

• Saulrieta koncerts Tirzas upē pie estrādes (iknedēļas) – 1 balss 

• Apkaimes kopiena - Digitāla un/vai fiziska vieta, kur apkaimes ļaudis var dalīties ar 

labumiem, vajadzībām, iespējamā, kaimiņu būšanas atjaunošana (piemēram, dalīties ar 

kabačiem, atrast palīgus) – 1 balss 

 

Infrastruktūrai, investīciju projektiem, energoefektivitātei: 

• Ierīkot apgaismojumu, kas savieno Tirzas Leju, kultūras namu un skolu – 14 balsis 

• Norādes ar māju nosaukumiem – 7 balsis 

• Atgūt Virānes tautas namu – 4 balsis 

• Zivju ceļš Tirzas upes mazajiem HES – 3 balsis 

• Nākotnē problēma varētu būt dzīvojamais fonds, jo Tirzas pagasts ir laba dzīvošanas vieta – 

2 balsis 

• Atjaunot “Odiņu” (“Odiņš” ir kiosks pie kultūras nama) - 2 balsis 

• Ceļš nokļūšanai pie Virānes ezera – 1 balss 

• Katrs savai mājai pēc vienota stila izveido un apmaksā mājas nosaukumu 

 

Uzņēmējdarbības attīstīšana: 

• Naktsmītņu izveide (atpūtas namiņi pie, uz upes) – 2 balsis 

• SUP nomas iespējas skolas dīķī – 2 balsis 
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Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstībai: 

• Vides labiekārtošana pie estrādes, kopā 21 balss, tajā skaitā: 

o Bērnu drošībai - estrādē norobežojums gar upes malu – 6 balsis 

o Vides sakopšana pie estrādes, tiltiņa atjaunošana, peldvietas izveide – 4 balsis 

o Estrādes labiekārtošana (vide un objekti) – 5 balsis 

o Estrāde - pulcēšanās vieta. Aktīvai atpūtai, ģimenēm ar bērniem – 3 balsis 

• Tirzas upes attīstīšana aktīvajai atpūtai – 10 balsis, tajā skaitā: 

o “Tirzas tarzāns” - gar upi, virs upes, zem upes – 3 balsis 

o Ūdens tūrisms pa Tirzas upi – 3 balsis 

o Tirzas upes krastu sakopšana ūdens tūrisma attīstībai – 2 balsis 

o Laivošanas iespējas Tirzas upē – 2 balsis 

• Peldvietas pilnveidošana pie skolas dīķa – ģērbtuves, tualetes, lielo šūpoļu uzstādīšana– 15 

balsis 

• “Saprast, kur ir Tirzas centrs?” – 9 balsis 

• Sabiedrisko vietu, piemēram, avota apkārtnes uzturēšana, sakopšana – 3 balsis 

• Tūrisma taka no Baronu ozoliem līdz muzejam – 3 balsis 

• Skolas dīķa pludmales paplašināšana un labiekārtošana – 2 balsis 

• Kapsētā vigvama veida tualetes un vietu ar galdiņu un soliņu pie tā – 2 balsis 

• Izveidot skaistu vidi apkārt kultūras namam (tirgošanās laukums, sanāksmju laukums) – 2 

balsis 

• Celiņu baznīcas kalnā aprīkot ar 10 baušļu uzrakstiem – 2 balsis 

• Atpūtas vietas pagastā: estrāde/kultūras nams – 1 balsis 

• Vides objekts pie novadnieku birzs – 1 balss 

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

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

iegūšanu idejas realizēšanai. 

 

Vides sakopšana un labiekārtošana pie estrādes – 21 balss 

• Nobalsot par iesniegto projektu “Aktīvas atpūtas vietas izveide Tirzas pagasta kopienā”; 

• Talka rudenī - iztīrīt upes krastu, kas pieguļ pie aktīvās vietas izveides – TALKAS NORISE: 

11.SEPTEMBRĪ, PLKST. 9.00 - TIKŠANĀS PIE TIRZAS ESTRĀDES; 

• Meklēt sponsorus tiltiņam; 

• Pašvaldības mežā “paņemt četrus baļķus tiltam, šogad izvilkt, tad gadu žāvēt”; 

• Organizē ieinteresēto iniciatīvas grupa 

 

Dabas takas - maršruta izveide/attīstīšana – 17 balsis 

• Uzrunāt biedrību “KāpNes” un piesaistīt iedzīvotājus, rīkot “prāta vētru” - klātienē vai digitāli 

(Kur? Ko? Cik grūtu? Kā?); 
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• Maršruta izpēte, iesaistot konsultantu (Māris Olte). Lūgt palīdzību Druvienas ļaudīm, kas 

mācījās kursos par dabas taku izveidi; 

• Maršruta digitalizēšana (maršruta apraksti + digitāla karte); 

• Saskaņošana ar zemes īpašniekiem; 

• Talku organizēšana; 

• Reklamēšana - Gulbenes tūrisma centrs, soc. tīkli, mājas lapas, avīzes u.c. 

• Gatavi darboties: Gunta, Ausma, Lelde, Svetlana, Jana  

• Kad? Rudens 2021, Pavasaris 2022 

• 100 EUR reklāmai, Māris Olte 

 

Tirzas stāstu nakts – 15 balsis 

• Apzināt Tirzas stāstus (daļēji jau ir); 

➢ Māju/dzimtu, 

➢ Vēstures, 

➢ Notikumu, 

➢ Objektu, 

➢ Spoku stāstus 

• Rīkots tiek pasākums “Tirzas stāstu nakts”; 

➢ 2022. augusta pirmā sestdiena 

➢ Vieta: pastaigu taka (ar pieturu vietām) 

➢ Laiks (19:00-24:00) - (24:00-4:00) 

➢ 100 eiro reklāmas/video uzņemšana (Agrita, Jana) 

➢ Alda/Agnese/Iveta - Gulbenes brīvprātīgie 

 

Tirzas upes sakopšana, pielāgošana aktīvajai atpūtai - 10 

• Pārgājiens gar Tirzas upi, situācijas apzināšanai upes posmā Tirza-HES; 

• Potenciālo iesaistīto uzņēmēju apzināšana; 

• Drona video sagatavošana pa upi; 

• 2021.gada oktobris  

 

Līgo svētku sporta diena ar plašākā iespējām (kā senāk) – 9 balsis 

• Sadarbība ar sporta organizatoru, kultūras pārvaldi, biedrībām, uzņēmējiem; 

• Svētku programmas izstrāde: dienā - sporta, vakarā - koncerts, naktī - pliko skrējiens, 

zaļumballe; 

• Futbols - novada komandas; lāzertags; Tirzas līgo dziesmas sacerēšana; izturīgākie līgotāji 

(dejas, zaļumballe); sievu stiepšana; peldes skolas dīķī - nerātnās tautasdziesmas; skolēnu 

darbi dīķī (sveces);  

• Komanda - kultūras nams, Pāvels, Česlovs, skola, brīvprātīgie, skolēni, biedrības pārstāvji 
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LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR Tirzas estrādes 

labiekārtošanai.  

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

+ , v vai !! - atzīmējušas citas komandas arī kā atbalstāmu priekšlikumu un atzīmētas būtiskākās 

idejas un/vai atzīmētas tās idejas, ko var īstenot arī savas kopienas/apkaimes ietvaros. 

 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• v Aktīvāk izmantot FB lapu/izveidot FB grupu; 

• +!!+ Apspriešana pirms budžeta iesniegšanas/izstrādes; 

• v+ Organizēt tematiskas iedzīvotāju sanāksmes 1x gadā; 

• + Apzināt aktīvo kodolu, veidot tīklojumu; 

• v Atjaunot pagalma svētkus - neformālās iedzīvotāju tikšanās; 

• + Visu iespējamo ciema ļaužu saliedēšana; 

• ! Uz pasākumiem vajag apzināt iedzīvotājus, kuriem nepieciešams transports uz pasākumu 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• + Virāne-Tirzas pag. robežas sakopšana - arī citu robežu (robežzīmju) sakopšana; 

• Skatu torņa izveide; 

• + Dabas takas izveide un upes krastu sakopšana; 

• Karoga masti – konkurss; 

• Ozolu birzs; 

• + Talkas vides sakopšanai (piemiņas vietu); 

• Vajag tehniku un darbaspēku, kas uztur kārtībā ceļa malas; 

• + Vides izglītības nodarbības; 

• ++  Štata vienība uzturēšanas, sakopšanas darbiem (pašvaldība) ; 

• Laukuma sakārtošana (iekārtošana) pie kultūras nama; 

• + estrādes labiekārtošana; 

• Tiltu atjaunošana!  

 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• +++ Laternas no zīmes līdz zīmei; 

• Asfalta seguma atjaunošana upes ielā; 

• Palielināt dzīvojamo fondu; 

• ++ Uzlabot, lai pie daudzdzīvokļu mājām nestāvētu malkas grēdas; 

• + Trenažieru zāle pagastā, vieta, kur integrēt; 

• Atjaunojamās enerģijas izmantošana (saules baterijas uz estrādes jumta); 

• Apgaismojums skola-kultūras nams-Tirzasleja; 
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• Skaista norāde pilsētas nosaukumam pie apļa; 

• Estrādes labiekārtošana; 

• + Iedzīvotāju iniciatīvu centrs (interešu, senioriem...); 

• + Asfalts Tirza-Lizums pēc 4 gadiem; 

• Daudzdzīvokļu mājas Vecadulienā sakārtošana - nākamgad!; 

• + Ielu norādes 

 

Veiksmīgai komunikācija un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 

• + Elektroniski: Facebook profils (jau ir!), Instagram, pagasta mājas lapa, uzaicināt sekotājus, 

aktīvāk iesūtīt info; 

• Darba grupas iedzīvotāju aktivizēšanai; 

• +++ Iedzīvotāju regulāras sanāksmes (organizētas, apspriest pagasta aktivitātes, plānu, vīziju); 

• + Neformāli pasākumi - tematiski (kopīga sēņošana, adīšana...); 

• Konkursi tieši Tirzas pagasta iedzīvotājiem; 

• Nakts sēņošana beku paradīzē; 

• !! Sadraudzība ar Dundagas pagastu 

 

“Sūdzības”: 

• ++ Pagasta pārvaldniekam jāuzņemas lielāka iniciatīva ideju ģenerēšanā un iedzīvotāju 

aktivizēšanā; 

• + Nav apgaismojuma caur Tirzu - skola, kultūras nams, Tirzasleja; 

• ++ Nav māju norāžu; 

• Vidus ielas remonts pilsētā; 

• Ceļa seguma uzlabošana: Virāne-Druviena, Vecaduliena-Cesvaine; 

• Graustu nojaukšana pie dzirnavām; 

• + Sētu sakopšana, kas aizaugušas; 

• Ielu norādes; 

• ++ Pagasta jauniešu aktīvāku līdzdarbību pagasta aktivitāšu organizēšanā; 

• Nopļaut ceļmalas; 

• Izglītot iedzīvotājus par garīga rakstura cilvēku integrēšanu sabiedrībā; 

• DUS :( 

 

“BRĪVAIS MIKROFONS” jeb vēl citas idejas: 

• + Vietējās iniciatīvas grupas izveidošana teritorijas attīstības veicināšanai; 

• Mājokļu atjaunošana; 

• Jaunu Lāčplēsi - skulptūru Tirzai; 

• Pasākumus ozolu birzī vai citur ārā; 

• + Grāmatu lasīšana novadnieku birzī; 
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• ++++ Gados jaunu, kreatīvu kultūras dzīves organizatoru; 

• + Izveidot iedzīvotāju valdi; 

• Iesaistīt jauniešu centru ideju attīstīšanai Tirzā; 

• + Novadnieku birzs – soliņi; 

• Skolas dīķi paplašināt bērnu peldēt apmācības organizēšanai; 

• Meklēt jaunus līderus 

 

“LABO VĀRDU LAPA”: 

PALDIES... 

• Visiem par Tirzas “celšanu saulītē”! 

• Visiem, kuri apmeklēja šo darbnīcu! 

• Česlovam par pagasta dzīves vadīšanu! 

• Aldai un komandai par pagasta svētkiem! Paldies :) 

• Bumburu ģimenei par iesniegto projektu! + 

• Par iedzīvotāju ideju un iniciatīvu atbalstīšanu! 

• Par asfaltu uz pilsētu! 

• SATEKAI! ++ 

• Biedrībai “Kāpnes”! 

• Par līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu! 

• Česlovam, Aldai, Svetlanai un pārējiem brīvprātīgajiem! 

• Projektu organizatoriem – Ingaram Mangusam un Bumburiem! 

 
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

