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GULBENES NOVADA LEJASCIEMA PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 08.septembris 

 

1. Daļa LEJASCIEMA PAGASTA RESURSI  

*Atzīmēti būtiskākie 

Vide un dabas objekti: 

• Sēravots *; 

• Laimes kāpnes pie Sēravota; 

• Gaujas un Tirzas satekas *; 

• Paideru akmens; 

• Sudala ezers; 

• Ādmiņu ezers; 

• Dūres dižozoli; 

• Kamanu kalni; 

• Kaņikalns; 

• Iekšzemes kāpas Pārgaujā; 

• Roznieku ezers; 

• Sudaliņa; 

• Silezers; 

• Dižakmeņu gulbji; 

• Ingas Nagles dabas taka; 

• Daiļdārzi; 

• Estrāde, šūpoles; 

• Sajūtu parks; 

• Annas Sakses ziedu taka; 

• Dīķītis Lejasciema centrā; 

• Sinoles dzirnavu HES; 

• Paideru HES;  

• Mālmuižas pils un apkārtne; 

• Pārgaujas meži; 

• Tīnes pakalne; 

• Gauja un Tirza *; 

• Robežkalna dižakmens; 

• Krāču pilskalns; 

• Ceriņi; 

• Cincu acu avots; 

Biedrības un iestādes: 

• Mednieku biedrība “LEJASCIEMS-DŪRE”; 

• Mednieku klubs “Sinole”; 
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• Mednieku klubs “Lejasciems”; 

• Biedrība “Sporta klubs “Lejasciems””; 

• Biedrība “Sporta klubs “Tors””; 

• Veco ļaužu dzīvojamā māja; 

• Bibliotēkas; 

• Ģimenes ārsta prakse; 

• Trenažieru zāle; 

• Kultūras nams ar estrādi; 

• Pasts; 

• Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs; 

• Skola un bērnudārzs; 

• Internāts; 

• Jauniešu centrs „Pulss”. 

Uzņēmumi: 

• SIA „Rainis” *; 

• SIA “Lejasciema grauds”; 

• SIA „Silmalas” *; 

• SIA „Ozolu mājas maize” *; 

• SIA „Marwex”; 

• SIA „Mistrs”; 

• SIA „GM mežs” *; 

• SIA „Ceļamkrāns”; 

• SIA „Māra 93” 

• SIA „Sudaliņa” ; 

• IU „G. Samsona IU”; 

• IU „Meikers”; 

• IK „Ripux”; 

• IU „Pincikājas”; 

• „Guntas ziedi”; 

• IU „Jivi”; 

• Elīnas Krēsliņas frizētava; 

• SIA “Rožkoks” veikals „Aiga” 

• Mini Top; 

• Serviss „Burka garage”; 

• pašnodarbinātā Vita Biseniece; 

• IK “Mardin”; 

• IK„Gaujas Jenici”; 

• Lauku māja “Mežvidi”.  

Zemnieku saimniecības: 

• Z/S „Jaunliepkāji”; 

• Z/S „GB Kalnāji”. 

Labie darbi, lepojamies: 

• Z. Mauriņas istabas atjaunošana; 

• Ideja, iniciatīva un uzvara līdzdalības budžeta projektā *; 

• Sporta kluba „Lejasciems” aktivitātes; 
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• Vides dizaina elementi, rotājumi *; 

• Sakopta vide *; 

• Zobārstniecības pakalpojumu pieejamība; 

• Lielā sporta laukuma seguma atjaunošana; 

• JC „Pluss” aktivitātes un jauniešu iesaiste; 

• Cilvēki, pašdarbības kolektīvi, uzņēmēji *; 

• Lejasciema radošie cilvēki – dzejnieki, mākslinieki, mūziķi *; 

• Veselības uzlabošanas pasākumi – masāža, pirts procedūras. 

Cilvēki: 

• Juris Zaķis – “cilvēks enciklopēdija”*; 

• Lāsma, Valērijs Gabdulļini– sports entuziasti; 

• Inta Balode –daiļdārzniece, rokdarbniece; 

• Laila Uiska – māksliniece; 

• Inga, Iluta, Evija, Lienīte, Lāsma, Dagmāra – kūku cepējas; 

• Juris Ivanovs – mūziķis; 

• Nagļu ģimene – skaistākais dārzs skatoties no lidmašīnas; 

• Vija Nurža – senioru aktivizētāja; 

• Sanda Semenkoviča – daiļdārzniece, gleznotāja; 

• Aivars Galejs un Gatis Kurzemnieks – organizēja Šķūnenieka kausu; riteņbraukšanas 

sacensības; 

• Ineta Maltavniece – kora diriģente; 

• Jānis un Jēkabs Kubuliņi – motobraucēji; 

• Jānis Naglis – lidotājs, mednieks, šaušanas instruktors; 

• Imants Ozols, Gints Doropļovskis – elektriķi; 

• Uldis Kokars - diriģents; 

• Māris Milns – pagasta pārvaldes vadītājs; 

• Guntis Skrastiņš - aktieris. 

VAI TU ZINĀJI, KA….. 

• Lejasciems kādreiz bija pilsēta*; 

• Lejasciemam bija sava liela baznīca; 

• Lejasciemam bija Grabažskola; 

• no Lejasciema nāk Anna Sakse, Zenta Mauriņa, Kārlis Sebris; 

• ir vietējā televīzijas šovu slavenība Magone; 

• pilsētas pastāvēšanas laikā aktīvi darbojās pat trīs kori; 

• Lejasciemā ir Ķemeri; 

• bija Dūnes un Mālmuižas skolas; 

• bija krogs un divi desu skārņi, podnieku darbnīcas un arku tilts *; 

•  ir trīs mazie HES; 

• bija autobuss Lejasciems – Rīga *; 

• uz Sudaliņas upes bija trīs mazas dzirnaviņas (kaskāde) Lejas dzirnavas strādāja jau 1836. 

gadā; 

• atrodas Tirzmalietes piemiņas istaba; 

• siltumtrases tilts – pārvads var pārtapt par gājēju tiltu? 
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Aktivitātes - sports, kultūra, tūrisms un citas: 

• Lejasciema kauss 01.05.; 

• Pagasta rudens sporta spēles; 

• Loku šaušana – Pukstu aplis 08.; 

• „Minhauzens”  - mednieku festivāls; 

• Rudens olimpiskā diena; 

• Jaunsargu aktivitātes; 

• Mālmuižnieku salidojums; 

• Saulgriežu gadskārtu pasākums; 

• Līgo svētki pagasta ciematiņos;  

• „Klausies Gauju” pasākums dabā; 

• Sajūtu, noskaņu pasākums dabā *; 

• Senioru svētki; 

• Ģimeņu rallijs – jauniešu centrs, mantojuma centrs *; 

• Latvijas čempionāta posms Lejasciema šautuvē; 

• Līnijdeju festivāls estrādē; 

• Ziemassvētku tirdziņš un  radošās darbnīcas *; 

• Skolas Ziemassvētku sarīkojumi; Skolas salidojumi; 

• Bezceļu rallijs; 

• Miķeļdienas tirdziņš skolā; 

• „Šķūnenieku kauss”; 

• Izstādes muzejā – tematiskās un personalizētās. 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

 

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

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

Pasākumi, aktivitātes, vēsture 

 

• Noorganizēt stadiona atklāšanas pasākumu – 3 balsis; 

• Laivu/supu brauciens pa Gauju – Lejasciema pagasta robežās – ūdens ceļu ekspedīcija; pa 

Tirzu un Sudaliņu – 2 balsis; 

• Atjaunot/izveidot līdzīgu pasākumu kā „Pincikāju festivāls”  - 1 balss; 

• Bijušo pilsētnieku svētki Lejasciemā; 

• Aktivitāte vides objektos – kukurūzas lauks kā labirints; 

• Uz Lejasciema 150 gadiem pie Gulbjiem izgaismot „Lejasciemam 150”; 

• Turpinot tradīciju „Klausies Gauju”, tās teritorijas, vides iekārtošana; 

 

Infrastruktūrai, investīciju projektiem, energoefektivitātei 

• Izgaismota strūklaka Lejasciema dīķītī – 5 balsis; 

• Skolas siltumnīca, kur bērni var redzēt, kā no sēklas var kaut ko izaudzēt un paši iesaistīties 

– 4 balsis; 

• Atjaunot autobusa pieturas Sinolē, Lejasciemā, Mālos, Dūrē – 3 balsis; 

• Sakārtot Gaujas un Tirzas satekas vidi – 3 balsis; 

• Lejasciema vidusskolas priekšas fasādes uzlabošana – 3 balsis; 
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• Sudala ezera peldvietas sakārtošana – 2 balsis; 

• Atjaunot „govju tiltu” pār Tirzu, lai ogotāji, sēņotāji, sportisti ātrāk nokļūtu meža takās 

Tirzas labajā krastā – 1 balss; 

• Nojumes pie skolas; 

• Trose pa kuru var laisties pār Tirzu un Gauju. 

 

Uzņēmējdarbības attīstīšana 

• Atvērt kafejnīcu, kas piedāvātu gardumus un kafiju – 2 balsis. 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstībai 

• Āra zaļā klase pie skolas – 5 balsis; 

• Veselības taka (Gauja – Tirza) (Satekas – Mālmuižas tilts – dārzniecība – krosa trase – 

Tirzas krasts – estrāde – Satekas – 4 balsis; 

• Dabas takas – 2 balsis; 

• Dabas taka no Lejas dzirnavām līdz mīlestības akmenim gar Sudaliņu – 2 balsis; 

• Estrādes modernizācija – izveidojot par novada vasaras pasākumu norises vietu – 1 balss; 

• Saulrieta vērošanas saliņu izveide sajūtu parkā – 1 balss; 

• Centra laukumā izveidot skaistas, mūsdienīgas ziedu kompozīcijas (1); 

• Jauns vides objekts pie pārbūvētā stadiona skrejceļa; 

• I. Nagles dabas takas papildināšana. 

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

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

iegūšanu idejas realizēšanai. 

Sajūtu parka turpinājuma darba plāns – 15 balsis: 

• Jāorganizē tikšanās ar iedzīvotājiem projekta idejas aktualizēšanai – ideju pikniks; 

• Tikšanās laikā sastādīt turpmākās rīcības plānu; 

• Ideju piknika grila iegāde – 100 EUR. 

 

Ceriņu dārzs A. Sakses ielā, Sakses pasakas – 14 balsis: 
• Dārza plāna sastādīšana; 

• Stādu iegāde – 100 EUR; 

• Talka, iedzīvotāju līdzdarbošanās; 

• Sasaiste ar A. Sakses pasakām par ziediem, vides objekti; 

• Dārza kopšana, apsaimniekošana; 

• Informatīvais stends, norādes; 

• Labiekārtojuma elementi - soliņi, miskastes. 

Gaisma pie lapenītes – 11 balsis: 

• LED gaismas prožektoru iegāde (1 izmaksā 20 – 30 EUR); 

• Kabeļa iegāde; 

• Pašu spēkiem tranšejas izrakšana (ar mazo ekskavatoriņu). 
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Skatu tornis Gaujas krastā pie Sēravota – 10 balsis: 

1. Tikšanās ar LVM (Latvijas Valsts mežs); 

2. Izsludināt konkursu par torņa vizualizāciju, lai tornis būtu personalizēts  Lejasciema videi – 

raksturīgs; 

3. Izvēlēties labāko ideju veicot aptauju starp lejasciemiešiem; 

4. 100 eiro novirzīs kā balvu uzvarētājam skiču konkursā. 

Vēsturiskās Tirzas tilta ceļa seguma attīrīšana no apauguma – 7 balsis: 

• Talkas organizēšana; 

• Norādes izgatavošana; 

• Inventāra līdzņemšana; 

• Iesaistīt brīvprātīgos uzņēmējus, zemniekus ar tehniku - lāpstu; 

• Ceļa klātnes attīrīšana; 

• Talka oktobra beigās vai 2022. gada aprīlī; 

• Nedaudz melnzemes atvešana; 

• Talkā zupas vārīšana un saliedēšanās. 

  

LĒMUMS (žūrijas balsojums)–  piešķirt 100 EUR piešķir vēsturiskās Tirzas 

tilta ceļa seguma attīrīšanai no apauguma. 

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

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

ietvaros. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Biežāk organizēt pasākumus kā šodien, lai apspriestu idejas un uzklausītu vēlmes no 

iedzīvotājiem*; 

• “Ideju piknika” organizēšana*; 

• Talku organizēšana, teritorijas sakopšana, labiekārtošana*; 

• Lielāka uzņēmēju iesaiste attīstības ideju apspriešanā*; 

• Uzņēmēju atbalsts – morāls, finansiāls; 

• Pašiem biežāk tikties un domāt par ideju realizēšanu. 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Pārskatīt norādes – atjaunināt, papildināt (Sēravots – norāda uz mežu pie priedes)*; 

• Vairāk atkritumu konteineru*; 

• Biežāka talku organizēšana*; 

• Nekad nemēslot, vienmēr sakopt aiz sevis*; 

• Māju un ielu norāžu atjaunošana pagasta teritorijā*; 

• Sakopt pieturu vietas*; 

• Vietējo resursu izmantošana, iesaiste/apmaksa, projektu līdzekļu piesaiste*; 

• Vienota ideja – Lejasciema identitātei*; 

• Vides objektu apzināšana; 

• Vairāk šķirot atkritumus. 
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Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Saules paneļu apgaismojums pie dižakmeņu Gulbjiem, attīrītā ceļa posma apgaismojums; 

(Izgaismots LEJASCIEMS 150)*; 

• Lejasciema ielu asfaltēšana*; 

• Apgaismojums „Sporta aktivitāšu trasei”*; 

• Gājēju celiņa turpinājums gar Rīgas ielu *; 

• Ventilācijas sistēmas sakārtošana kultūras namā*; 

• Daudzdzīvokļu māju siltināšana (arī iestāžu)*; 

• Skolas elektrosistēmas, fasādes, celiņu un to apgaismojuma sakārtošana, telpu 

labiekārtošana*; 

• Sajūtu parka celiņu apgaismojums; 

• Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra otrā stāva izbūve un jumta nomaiņa. 

 

Veiksmīgai komunikācija un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 
• Iedzīvotāju sapulču organizēšana 1x ceturksnī (arī citos pagasta ciemos, piemēram, 

Sinolē)*; 

• Pagasta avīzes biežāka izdošana*; 

• Skaidras un saprotamas informācijas sniegšana*; 

• Facebook konta un mājaslapas www.lejasciems.lv  regulāra uzturēšana (3); 

• Iedzīvotāju personīga uzrunāšana*; 

• Priecāties par “mazām” uzvarām*; 

• Ziņojumu dēļu izvietošana attālākos ciemos*; 

• Smaidam, neskaužam, līdzdarbojamies un atbalstām viens otru*. 

“Sūdzību lapa”: 

• Trūkst “pasēdnīcas” ārpus mājas*; 

• Dzīvojamais fonds nav pieejams*; 

• Tika aizvērta aptieka*; 

• Grants ceļu sliktais stāvoklis; 

• Vāja sabiedriskā transporta satiksme (Gulbene – Lejasciems; Lejasciems – Alūksne) *; 

• Nekulturāla uzvedība atpūtas vietās, estrāde, dabas objektos - ir darbs ar sabiedrības apziņu.  

 

“Brīvais mikrofons”- aktuālās tēmas Lejasciemā: 

• Cilvēkam pašam jābūt nepieciešamībai iet ārā no mājas, piedalīties*; 

• Krodziņš, kurā satikties*; 

• Veicināt iedzīvotāju tikšanās neformālā gaisotnē – ideju, aktualitāšu apspriešana, virzīšana. 

(arī Sinolē, Mālmuižā, Dūrē)*; 

• Uzņēmēju tikšanās organizēšana*; 

• Esošo tradīciju saglabāšana un jaunu veidošana; 

• Ja uzrunā – atsaucamies un atbalstām. 

 
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://www.lejasciems.lv/
http://nr.2021.lv/NVOF/MAC/046

