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GULBENES NOVADA DAUKSTU PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 14. septembris 

 

1. daļa DAUKSTU PAGASTA RESURSI* 

*Atzīmēti būtiskākie 

Iestādes un biedrības: 

• Vairākas mednieku biedrības; 

• Biedrība Amatu māja „Rožceliņš”; 

• SAC „Dzērves”;  

• Feldšerpunkts – Daukstēs, Staros; 

• Bibliotēkas – Staros, Daukstēs; 

• Krapas sociālo pakalpojumu punkts; 

• Meteoroloģiskā novērošanas stacija 

(vienīgā novadā); 

• Biedrība „STARI MOTOCENTRS”; 

• Staru kultūras nams 

Zemnieku saimniecības: 

• Z/S „Lācīši”; 

• Z/S „Laipas”; 

• Z/S „Puragals”; 

• Z/S „Spilvas 1”; 

• Z/S „Rūķīši”; 

• Z/S „Dārziņi”; 

• Z/S „Pļavnieki”; 

• Z/S „Vāveres”; 

• Z/S „Gundegas”;  

• Pirts lietu darbnīca „Āriņos”; 

• Viesu māja „Mežsētas”; 

• Viesu nams “Ferma”; 

• Piemājas saimniecība „Daukstes”; 

Uzņēmumi: 

• Disku golfs; 

• SIA „8CRB”; 

• SIA „Ušuru kūdra”; 

• SIA „GanCo”; 

• SIA „KORPI”; 

• SIA “Pirtslietu darbnīca” 

• SIA “Stars G” 

• SIA „Latgran”; 
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• SIA „Ozolkalns 1”; 

• SIA „Kalnalīves”; 

• SIA „Sters G”; 

• SIA “ROLISE IR”; 

• SIA “Moteda”; 

• Veikals „Akoti”; 

• SIA “Ploskupi; 

• SIA „Upītes USG”’; 

Vide un dabas objekti: 

• Lielais Mārku purvs;  

• Ušuru purvs; 

• Ušura ezera robeža; 

• Krapas dīķis;  

• Dīķis katrā apdzīvotā vietā; 

• Liedes upe;  

• Pededzes upe.  

• Dižpriede Elstēs pie pienotavas; 

• Krusta priede; 

• Kapu kalns; 

• Liedes kalni; 

• Krapas pilskalns; 

• Raganas akmens; 

• Staru ābeļdārzs; 

• Krapas muiža, parks; 

• Kurpīšu muzejs un Senlietu kolekcija; 

• Staru moto trase; 

Aktivitātes: 

• Eksperimentu dienas; 

• Daukstu pagasta dienas; 

• Portfelīša svētki (mazajiem); 

• Bruncis – Daukstu pagastā; Autore: Aija Auzāne – „Rožceliņš”; 

• Galda tenisa sacensības – treniņi (J.Odumiņš; A.Koris); 

• Disku golfa sacensības (Latvijas čempionāts); 

• Trenažieri; 

• Staru moto trase – moto kross;  

• Krapas karūsa – makšķerēšanas sacensības; 

• Bibliotēkas pasākumi, projekti u.c.; 

• Tikšanās ar rakstniekiem – ļoti aktīvi pagasta bibliotekāri; 

• Folkloras kopa „Līgo”; 

• Ansamblis „Senioras”; 

• Jauniešu istaba „Solis”; 

• Amatu māja „Rožceliņš” Staros; 

• Rokdarbu pulciņš Daukstēs „Atspolīte”; 

• SAC „Dzērves”; 

• Senlietu ekspozīcija „Dekteri”; 

• Senlietu kolekcija “Idrusalas”; 
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Cilvēki: 

• Daumants Dreiškens – olimpietis un čempions; 

• Juris Ģērmanis – olimpietis 2002.gads Soltleiksitijā; 

• Daina Tilgase – pirtniece; 

• „Rožceliņš” audzētājas – Dzintra, Aija, Aivita, Marika; 

• Folkloras kopa „Līgo” – Iveta Golovača; 

• Uldis Doņuks – Daukstu pagasta pārvaldnieks, saimnieks; 

• Aivita – kultūras aktīviste; 

• Sarmīte – aktīva darbone, bibliotekāre; 

• Griķu ģimene – pirts lietas; 

• Gangnuss Jānis – galdniecība; 

• V. Ziediņš –pirts, pasākumu vieta; 

• M. Kuharenko – zemnieks; 

• Kristīne Gangnuse – dārzkopība, augkopība; 

• Aivars Brūniņš un Ainis Sarkanis – Ušuru dzērvenes; 

• Inese Veismane – kūku cepēja, „Gardums”; 

• „Atspolīte” – rokdarbu pulciņa dalībnieces; 

• Andis Caunītis – deputāts, priekšsēdētājs. 

VAI TU ZINĀJI, KA ….. 

• Līdz 1973. gadam Daukstu ciema padome atrodas Daukstēs „Skrīveros”, ja 

padome nebūtu pārcelta uz Stariem, uz Daukstēm būtu asfalts; 

• Daukstu pagasta novadnieki - Jānis Plotnieks, Jānis Lūsis, Ojārs Zanders, 

Jānis Neilands, Ēvalds Šķipsna, Ilze Šķipsna, Jānis un Juris Ģērmaņi, Ņina 

Jurciņa, Andrašs Fazekašs, Jānis Šķipsna, Alvils Spenners, Viesturs 

Skraucis, Vilis Švinka, Jānis Ošs, Ernests Māršaus; 

• Ciemu Dienās Daukstēs nebija elektrības; 

• Vēsturiskais nosaukums Elstēm bija Šļaukas; 

• Staros ir vienīgā publiskā pirts Gulbenes novadā; 

• Vienīgais bruģētais ceļš (~100m) ir Elstēs un uz Elstu staciju; 

• Daukstu pagasta „Dzintaros” dzīvoja slavens operdziedātājs – Spenners; 

• „Dzintaros” atradās arī vienīgā meteoroloģiskā stacija. 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

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

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Velo maršruta  Stari - Daukstes – Līgo izveide – 8 balsis; 

• Puķu dobes pie akmens, Daukstu centrā izveide – 6  balsis; 

• Daukstu pagasta ciemu nosaukumiem vienots stils, pēc „Stari” parauga – 6 

balsis; 

• Dabas takas „Apkārt Daukstu pagastam” izveide pa Daukstu pagasta 

nozīmīgākajām vietām – 4 balsis; 
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• Mini skvēra izveide Staru ciemā – strūklaka soliņi u.c., pagasta pārvaldes 

āra teritorijas labiekārtošana un pilnveidošana – 2 balsis; 

• Piekļuves pie Krusta priedes nodrošināšana -1 balss; 

• Norobežotas smilšu kaste Staros izveide; 

• Āra trenažieru ierīkošana; 

• Baskāju takas telpās izveidošana; 

• Papildināt Staru rotaļu laukumu. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Ūtrupe Staros izveide - katrs var atnest savas vecās/nevajadzīgās lietas, lai 

samainītu pret citām nepieciešamajām lietām. 

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

* Vislielāko balsu skaitu ieguvušās idejas ieviešanas plāna izstrāde, žūrijas 

balsošana par 100 EUR iegūšanu idejas realizēšanai. 

Attīrīt Staru dīķi – 11 balsis 

• Esošās situācijas novērtēšana; 

• 100 EUR amūru iegāde (5,80Eur/kg), nepieciešami ~ 10kg; 

Tenisa – skvoša laukuma izveide – 11 balsis 

• Laukuma virskārtas noņemšanas talka – 50 EUR talkas cienastam; 

• Jāsagādā tenisīts - Sporta pārvaldes ziņā; 

• Pamatnes sagatavošana - grants – tenisīta ieklāšana – talka -  50EUR talkas 

cienastam; 

• Tīkla stabu kapsulu betonēšana; 

• Tīkla iegāde - Sporta pārvalde iedos no noliktavas; 

• Atklāšanas pasākums ar iespēju viesiem dāvināt inventāru - raketes, tenisa 

bumbiņas; 

• Pirmais mačs – žūrijai. 

Krapas parka sakopšanas talka – 10 balsis 

• Pavasara lielo talku organizē kā visa pagasta iedzīvotāju talku – Krapā; 

• Darbu dalīšana, sponsoru/uzņēmumu uzrunāšana; 

• 100 EUR talkas cienastam. 

 

Baskāju takas izveide bērnu laukumā. Slidkalniņš. Slēpotāju 

trase – 9 balsis 

• Vieta – Daukstes, pie SAC „Dzērves”; 

• Materiālu sagatavošana (tiek uzrunātas ģimenes ar bērniem); 

• Talkas organizēšana; 

• 100 EUR talkas cienastam. 
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LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR tenisa-skvoša 

laukuma izveidei.  

LAUKUMA IZVEIDE PLĀNOTA 2022.GADA PAVASARĪ.  

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

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

kopienas/apkaimes ietvaros. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Talku organizēšana*; 

• Sabiedrības iesaistīšana veicamo darbu darīšanā*; 

• Iedzīvotāju aptaujas organizēšana, prasmju un viedokļu noskaidrošanai*; 

• Organizēt aktīvas, sportiskas nodarbības*; 

• Personīga iedzīvotāju uzrunāšana*. 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Krapas parka un dīķa sakopšana*;  

• Palīdzība baskāju takas ierīkošanā – Daukstēs*;  

• Norādes uz objektiem*; 

• Attīstīt Elstu šarmu*; 

• Krapas pilskalna sakopšana – orientēties uz tradīcijas vietas sakopšanu*; 

• Lielā Mārku purva dabas takas kartēšana un izveidošana*; 

• Daukstu un Krapas ciemu zīmju (vietu nosaukumu) izveide*; 

• Cīņa ar latvāņiem! Stari – Bišu iela, Staru līkumā*; 

• Puķu dobju ierīkošana Daukstu ciematā*; 

• Vides objektu popularizēšana. 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Stari – Gulbene veloceliņa izveide*; 

• Vinnija Pūka laukuma pilnveide arī lielākiem bērniem – „Zirnekļa tīkls”, 

iestādīt  ēnojumam kādu koku*; 

• Stradu sporta zāles siltināšana un kosmētiskais remonts*; 

• Dārza ielas ceļa seguma atjaunošana*; 

• Ceļa Anķupene – Daukstes – Līgo ceļa seguma atjaunošana*;  

• Staru kultūras jumta seguma nomaiņa*; 

• Daukstu lidlauka likteņa izlemšana – „būt vai nebūt”; 

• Ielu apgaismojuma izbūve Staros, Daukstēs, Krapā*;  

• Ielu apgaismojums Daukstu centrā, Elstēs *  

• Seguma atjaunošana, Bišu ielā, Staros*; 

• Āra tenisa laukuma izveidošana; 



 
 

Lapa 6 no 6 
Apkaimes ideju darbnīca 2021 “Esi aktīvs- iesaisties!” Daukstu pagastā, 14.09.2021. 
 

• Publiskās pirts energoefektivitāte, modernizācija; 

• Staru pieturas labiekārtošana. 

 

Veiksmīgai komunikācija un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 
• Pagasta pārvaldniekam biežāk – regulāri – apmeklēt ciematus un uzklausīt 

iedzīvotājus. (Vēlams to darīt pēc darba laika, lai tiek arī strādājošie)*;  

• Sociālie tīklu un Daukstu pagasta Facebook konta uzturēšana; 

• Personīga uzrunāšana (WhatsApp; Facebook utt.); 

• Ziņojumu dēļi katrā ciemā; informācija bibliotēkā un veikalos, 

daudzdzīvokļu mājās*; 

• Strukturēt „Gulbenes Novada ziņas” pa pagastiem; 

• Izveidot WhatsApp grupu un uzturēt aktivitāti; 

• Informatīvā lapa ar vietējiem uzņēmējiem un to piedāvājumiem, to 

nodrošināt arī papīra formātā. 

“Brīvais mikrofons” - aktuālās tēmas Daukstu pagastā: 

• Visu ciemu iedzīvotājiem nepieciešams biežāk satikties neformālā gaisotnē*; 

• Tukši privātie dzīvokļi; 

• Turpināt Ciemu dienas – 2022.gadā rīkot „Daukstēs”*; 

• Izbraukuma pasākumi ciematos*; 

• Pliko skrējiens no pirts uz dīķi (uz Krapu)*; 

• Estrādes izveide.  

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

