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GULBENES NOVADA LITENES PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 13. septembris 

1. daļa LITENES PAGASTA RESURSI 

Iestādes un biedrības: 

• Litenes pagasta pārvalde; 

• Ģimenes ārsta prakse; 

• Bibliotēka un tūrisma informācijas punkts; 

• VSAC “Latgale” filiāle “Litene”;  

• Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”; 

• Pasta nodaļa; 

• Gulbenes Valdorfa pamatskola; 

• Litenes Tautas nams; 

• Aptieka; 

• Mednieku biedrības “Litenes mednieku klubs” 

un “Aurova”; 

• Biedrība “Ceriņzieds”; 

• Biedrība “Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības 

biedrība”; 

• Biedrība “Motoklubs LITENE”. 

 

Uzņēmumi un zemnieku saimniecības: 

• Atkritumu poligons “Kaudzītes”; 

• Koģenerācijas stacija; 

• Veikals “Maks”; 

• Veikals “Kalēji”; 

• ZS „Sopuļi”; 

• ZS „Straumēni”; 

• ZS „Dāmaņi 2”; 

• ZS „Vesprukuļi”; 

• ZS „Kadiķi”;  

• ZS „Āderes”; 

• ZS „Madaras”; 

• ZS „Dzintari”; 

• SIA “Sita Nature Park”; 

• IU “Laivot.lv”; 

• IU „Pededzes”; 

• IU „Pededzes laivas”; 

• SIA “Latvijas pusdārgakmeņi”; 

• SIA „Druvenieki”; 

• SIA „Faunā”; 

• SIA „Dārza pasaule”; 



 
 

Lapa 2 no 6 
Apkaimes ideju darbnīca 2021 “Esi aktīvs- iesaisties!” Litenes pagastā, 13.09.2021. 

• SIA „LaserTag LATGALE”; 

• SIA “DPF-Solutions EP”; 

• Autoserviss “LTEC”; 

• Kūdras purvs “Balvi Flora”. 

Vide un dabas objekti: 

• Upes - Pededze, Sita, Apkārtupīte, Kazupe; 

• Muižas parki, meži; 

• Palienes pļavas (Pededzes- Sitas paliene);  

• Savvaļas un mājlopi, briežu dārzs; 

• “Parka līcis”; 

• Centra dīķis, dīķis pie aprūpes centra; 

• Sēņu meži; 

• Latvijas valsts meži; 

• Pededzes ozoli; 

• Kaļņa ezers (2/3 atrodas Litenē), Kūšalu ezers; 

• Salenieku kūdras purvs; 

• Putni – mazais ērglis, melnie stārķi, ķikutu riesti; 

• Tūrisma objekti – riteņu parks, Pudeļu dārzs, 

Latvijas pusdārgakmeņu darbnīca, laivot.lv, promenāde, tējnīca, retro automobiļi; 

• Zaļais dzelzceļš un dzelzceļa tilts; 

• Velomaršruts “Ar riteni uz Liteni”; 

• Litenes muižas komplekss; 

• Litenes stadions; 

• Piemiņas vietas – Litenes memoriāls “Sāpju siena”, Litenes nometnes teritorija -Latvijas 

armijas Latgales divīzijas vasaras nometņu komplekss). 

Aktivitātes: 

• Pašdarbības kolektīvi – “Nebēdnieki”, “Litenietis”, “Ratenieki”, “Brīnumiņš”, jauns rokdarbu 

un aušanas pulciņš “Liepceliņš”; 

• Sporta spēles – pagasta vasaras un ziemas sporta spēles, SAC filiāļu sporta spēles, Gulbenes 

novada iestāžu sporta spēles, deju kolektīvu sporta spēles; 

• Pagasta svētki; 

• Jaunā gada sagaidīšana; 

• Video filmiņu veidošana (svētku sveicieni, prezentācijas); 

• Ielīgošana; 

• Pavasara, rudens talkas; 

• Biedrības “Ceriņzieds” aktivitātes; 

• Medību kolektīvu darbošanās; 

• Biedrības ”Motoklubs LITENE”; 

• Koncerti estrādē, tautas namā, pie centra dīķa (A.Grapa koncerti), muižas ēkā; 

• Foto orientēšanās; 

• Tirdziņi; 

• Nometnes; 

• Pagasta noformējumu veidošana; 

• Konkursi interneta vidē; 

• Izstādes; 

• Latvijas armijas pasākumi nometnes vietā; 

• Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrības/ornitologu pasākumi; 
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• Vasara sākas Litenē; 

• Pasākumi uz ledus ziemā; 

• Brīvdabas kino; 

• Zupas vārīšana visos pagasta nozīmīgākajos notikumos; 

• Kapu svētki; 

• Svecīšu vakars; 

• Kopējās sanāksmes, tikšanās; 

• Tūrisma uzņēmēju tikšanās. 

 

Cilvēki: 

• Jānis Zvaigzne – vēsturnieks, literāts; 

• Ainis Vorobjevs – pusdārgakmeņu apstrāde; 

• Elvijs Kantāns – putnu pētniecība; 

• Jurijs Prokofjevs – brieži, liellopi, dabas liegums; 

• Vitālijs Platais – sporta aktivitātes, retro auto un moto; 

• Anna Zīle – pudeļu dārzs; 

• Gunārs Ciglis – vēsture, senlietas; 

• Irēna un Māris Kļaviņi – “Ratenieki” dalībnieki; 

• Astrīda Dzērve – Muižas ķēķa saimniece; 

• Maļiņinu ģimene – laivu noma; 

• Oksana Plūme – lauku mājas “Pededzes” saimniece; 

• Maija Leimane – kultūra; 

• Linda Kļaviņa – lāzertags; 

• Teterovski – lauksaimniecība; 

• Bukši – lauksaimniecība; 

• Pašdarbnieki; 

• Vilnis Lapiņš – Litenes pagasta pārvaldes vadītājs; 

• Dina un Gints Markovi – dejas un moto; 

• Zaiga Mangusa – dejas; 

• Paula Leite – Berģe – Valdorfa izglītība. 

 

VAI TU ZINĀJI, KA….. 

….. ka Litenē ir: 

• Pededzes un Sitas palieņu pļavas ir iekļautas NATURE 2020; 

• Ir dziesma un deja “Uz Liteni ar vecu koka riteni”; 

• Ir biedrība “Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība”; 

• Litenē notika pirmais un otrais Latvijas čempionāts pļaušanā ar izkapti; 

• Dziesma “Pededzes krasti”; 

• Kūku cepējas Astrīdas Dzērves draudzība ar Roberto; 

• Dīķa strūklaka ir izveidota par pagasta ļaužu saziedotajiem līdzekļiem un Gulbenes novada 

pašvaldības līdzfinansējumu; 

• Jānis Zvaigzne Litenē uz dzīvi ieradies no Ērgļu puses un ir 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris; 

• Litenes pagasta pārvalde šī brīža atrašanās vietā ir kopš 1996. gada 13. novembra. Pirms tam 

pārvalde atradās dzīvoklī Liepu ielā 2. 

….. ka Litenē atrodas:  
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• Latvijas virsnieku piemiņas vieta “Sāpju siena”; 

• Briežu dārzs; 

• Valdorfa skola; 

• Laivot.lv; 

• Pudeļu dārzs; 

• Latvijas pusdārgakmeņu darbnīca; 

• Interaktīvais Tūrisma informācijas stends; 

• Āra tenisa laukums; 

• Viesu nams “Pededzes”. 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

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

Pasākumi, aktivitātes, vēsture: 

 

• Latvijas armijas, Litenes nometnes vietas attīstība 4 balsis; 

• “Sitas kaujas 1905. gada revolūcija” - norādes uz Zaļā dzelzceļa izvietošana- 1 balss;  

• Kopīgas sanākšanas ik mēnesi, lai radītu jaunas idejas – 1 balss; 

• Popularizēt Liteni ārpus Latvijas – 1 balss; 

• Litenes Lāčplēša ordeņu kavalieru piemiņas vietas labiekārtošana; 

• Koču armijas karavīru piemiņas vietas sakārtošana. 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstībai: 

 

• Vienotu māju vārdu norāžu uzstādīšana – 6 balsis; 

• Izveidot pie katras mājas nosaukums – 7 balsis; 

• Āra trenažieru uzstādīšana – 6 balsis; 

• Pastaigu takas gar Pededzes upi ierīkošana – 6 balsis; 

• Atrast un izveidot kādu vides objektu – 3 balsis; 

• Papildināt riteņu parku, piemēram, ritenis (līdzsvara) uz troses (piemēram, kā AHHA 

centrā) – 3 balsis; 

• Plosta Pededzes upē izveide– 3 balsis; 

• Paplašināt riteņu parku ar citiem iederīgiem dabas objektiem – 2 balsis; 

• Jāappļauj biežāk ap ceļu stabiņiem – 2 balsis; 

• Trosēs iekārts skatu laukums pie muižas Pededzes krastā 1 balss; 

• Jaunu tūrisma objektu vai to piedāvājuma iespēju radīšana 1 balss; 

• Bērnu rotaļu laukuma izveide stadiona teritorijā. 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

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

iegūšanu idejas realizēšanai. 

Mini ZIP (troses nobrauciens no muižas pāri upei ar piezemēšanos 

stadionā un/vai promenādē – 16 balsis: 
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• Projekta idejas apspriešanas pasākums (ieskaitot zupas degustāciju); 

• Piesaistīt speciālistus projekta idejas īstenošanai; 

• Pieredzes brauciens uz līdzīgu objektu (Valmierā, Alūksnē); 

• Maketa izveide (zīmējumu konkurss); 

• Projektēšana; 

• Būvniecība; 

• Atklāšana kopā ar laivošanas festivālu un ievziedu balli; 

• Žūrijai pirmais un pēdējais brauciens par brīvu. 

Ikgadējais laivošanas festivāls pa Pededzi (ar Ievziedu balli noslēgumā, 

plašākai auditorijai)- 16 balsis: 

• Darba grupu tikšanās ar iedzīvotājiem; 

• Idejas attīstība, potenciālās tāme sagatavošana un uzņēmēju uzrunāšana finansējumam; 

• Scenārija gatavošana; 

• Datuma, laika noteikšana; 

• Reklāma; 

• Izklaides nodrošināšana; 

• Pasākumi bērniem; 

• Loģistika transportam un nakšņošanai, laivu novietošanai ar vairākām piestātnēm; 

• Loterija vai izsole utt., lai piesaistītu vairāk apmeklētāju – 100 EUR. 

Muižas dārza izveide – 10 balsis: 

• Kopienas sanākšana - vietas izvēle un koncepta izveide; 

• Dārznieka piesaiste- potenciālais dārznieks - Laima Šmite – Ūdre; 

• Dārza talkas organizēšana; 

• Iedzīvotāju iesaiste - stādi, darbs, tehnika; 

• 100 EUR – talkas zupa un citiem resursiem. 

Apskates objektu uz/pie zaļā dzelzceļa – 6 balsis: 

• Kilometru atzīmes, norādes un vietu nosaukumi; 

• Norādes uz tuvākajiem apskates objektiem; 

• Vides objekti (no dabas materiāliem) Zaļā dzelzceļa malās; 

• Dzeramā ūdens uzpildes vietas; 

• Atkritumu savākšanas vietu ierīkošana; 

• Interesanti, tematiski uzdevumi (arī bērniem) pa ceļam (starp novadiem); 

• Velo sacensības, jebkurā Litenes pasākumā; 

• 100 EUR priekš kastītes ar stikla durvīm, kurā ievietot informatīvos bukletus. 

 

LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR muižas dārza izveidei.  

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

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

ietvaros. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Organizēt kopējās sanāksmes biežāk*; 
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• Organizēt talkas un uzrunāt personīgi cilvēkus*; 

• Visu iesniegto priekšlikumu publiskošana/apspriede Gulbenes novada ziņās un Facebook 

profilā*; 

• Cilvēku motivēšana, uzrunāšana, iesaistīšana; 

• Pateikt “PALDIES!”*. 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Nopļaut ceļa malas*; 

• Laivu piestātnes izveidošana*; 

• Talku organizēšana*; 

• Papildināt riteņu parku ar objektiem – atjaunot esošos*; 

• Atrast un/vai radīt jaunus kāzu tradīciju attīstīšana upes krasta stiprināšanā (nosvini kāzas 

atkārtoti vai vēlreiz)*; 

• Skatu laukums uz dzelzs tilta un tualetes ierīkošana*; 

• Avotiņa ierīkošana pie parka līča; 

• Zaļā dzelzceļa popularizēšana; 

• Celiņi Litenes muižas parkā, aiz stadiona. 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Rotaļu laukuma izveide*; 

• Ciemata apgaismojuma ierīkošana*; 

• Sporta zāles energoefektivitātes uzlabošana*; 

• ZIP line izbūve; 

• Dušas un tualetes muižas ēkā atjaunošana*; 

• Ceļa seguma atjaunošana*; 

• Ierīkot/atjaunot gājēju celiņus (Litene – pansionāts)*; 

• Litenes nometnes vietas labiekārtošanas turpināšana*; 

• Staļļu ēkas energoefektivitātes sakārtošana. 

 

Veiksmīgai komunikācija un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 

• Personīga „pieeja” katram iedzīvotājam - zvans, SMS vai e-pasts; 

• Bibliotēkas iesāktās idejas – „Mājas stāstu vākšana” turpināšana*; 

• Neformālas tikšanās – vakarēšanas; 

• Talkošana ar neformālo daļu; 

• Pasākumi - pagasta svētki un sporta aktivitātes; 

• Tematiskās izstādes.  

“Sūdzības”: 

• Ceļa posma atjaunošana no šosejas līdz VSAC „Latgale” filiālei “Litene”*; 

• Gājēju ietve un apgaismojums no centra pieturas līdz VSAC „Latgale” filiālei “Litene”; 

• Māju norāžu izveide; 

• Nopļaut visas ceļa malas un ne tikai; 

• Ziemā ceļu greiderēšana; 

• Apļveida kustības izveide Alūksnes krustojumā; 

• Aparto lauku ceļmalu attālumu neievērošana. 
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

