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GULBENES NOVADA LIZUMA PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 07.septembris 

1. Daļa LIZUMA PAGASTA RESURSI  

Vide un dabas objekti: 

• Augstie kalni;  

• Uriekstes pilskalns; 

• Gauja; 

• Gosupīte; 

• Radžupīte; 

• Rīdužu karjera; 

• Dižozoli; 

• Zaļais dzelzceļš; 

• Alejas – ozoli, kļavas, liepas, gobas, bērzi; 

• Tautu meita; 

• Gosupes velns; 

• Baznīca; 

• Pils/skola; 

• Skolas parks; 

• Vēsturiskā centra apbūve; 

• Apsīšu Jēkaba muzejs „Kalaņģi” + akmens; 

• Vējdzirnavas; 

• Sauliešu māja; 

• Velēnas draudzes skola; 

• Golfa laukums „Siltie”; 

• Mototrase; 

• Piemiņas vieta/birzs pie stacijas; 

• Brikšņi – Ļeņins – 100. 

 

Biedrības, uzņēmumi, zemnieku saimniecības:  

Biedrības un iestādes: 

• Vidusskola; 

• Pasts; 

• Bibliotēka; 

• Pagasta pārvalde; 

• Bankomāts; 

• Pakomāts; 

• Sociālais centrs „Klintis”; 

• Lizuma Tautskola; 
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• Lizuma vidusskolas attīstības biedrība. 

Uzņēmumi: 

• SIA „Avoti SWF”; 

• SIA „Rairu”; 

• SIA „Skrīveru saldumi”; 

• SIA „Dimdiņi” un SIA „Dimdiņi Agro”; 

• SIA „Kraujas Z”; 

• SIA „Farmeko”; 

• SIA „Raino”; 

• I. Jukses IU „Viga I”;  

• SIA „Poikas” 

• SIA „IGB oga” 

• IK „Santas bodīte”; 

• SIA “Lizuma Aptieka”; 

• Frizētava; 

• Manikīra pakalpojumi; 

• Kafejnīca “Pa ceļam” (SIA 

“AKRSS” 

• SIA “Janis ECO B&C”; 

• SIA “Pie kļavām”; 

• Mirdza Babre (mellenes); 

• SIA “ARO A.O.” 

• SIA “GMG transports”; 

• SIA “Tālavas ķēniņa alus”; 

• Ģipslis (mellenes).  

Zemnieku saimniecības 

• Z/S „Augstkalni”; 

• Z/S „Velēna”; 

• Z/S „Gravas”; 

• Z/S „Uģis K” (šim es nezinu 

vai ir precīzs nosaukums) 

• Z/S „Pietiņi-1” (M. un J.Kamarūti); 

• Z/S „Pavis” (A.Ozoliņš). 

Labie darbi, lepojamies: 

• Lizuma pagasta svētki; 

• Lizuma vidusskolas attīstības biedrība; 

• Pašdarbības kolektīvi; 

• SIA „Avoti SWF” ziedojumi pirmajai klasei; 

• Ziedojumu vākšana Lizuma Tautumeitai; 

• Sakoptais centrs; 

• Ilgtspējīga uzņēmējdarbība; 

• Jaunās volejbolistes, volejbola attīstība; 

• Sports, velosporta komanda; 

• Golfa laukums; 
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• Jaunie speciālisti, kas atgriežas; 

• Saimnieces (toršu cepējas);  

• Sakoptās sētas; 

• Motobraucēji; 

• Uzņēmēji nodrošina lētāku siltumu novadā; 

• Mazo uzņēmēju darbošanās. 

Aktivitātes (sports, kultūra, tūrisms u.c.): 

• Mūžizglītība – datorzinību apmācība, šūšanas kursi, auto kursi, svešvalodu apguve, rotas, 

filcēšana, daiļdārzniecība, astroloģijas, lietvedības, kulinārijas nodarbības, sadarbība ar 

Ungāriju, Slovākiju, Igauniju (Rouge) aromterapijā; 

• Pagasta svētki, jaundzimušo godināšana, dižjubilāru svētki; 

• Pašdarbības kolektīvi – koris, deju kolektīvi, kapela, senioru ansamblis, amatierteātris, 

daiļamata meistari, mākslas skola, ,mūzikas skola, sporta skola; 

• Izstādes – amatniecības, vietējo mākslinieku, mākslas skolas audzēkņu; 

• Sports – moto aktivitātes, velosports, futbols, volejbols, nūjošana, suņu sacensības, bezceļu 

sacensības, golfs; 

• Koncerti –vietējo kolektīvu, piedalīšanās Dziesmu svētkos, mūzikas skolas, Ziemassvētku 

kora koncerts; 

• Muzeja pēcpusdienas; 

• Kalaņģu aktivitātes. 

 

Cilvēki: 

• Ilona Brekte – pasaules līmeņa māksliniece; 

• Viktors – „Sauliešu ” saimnieks; 

• Elvīra – piemiņas birzs saimniece; 

• Vaira – mākslas skola un muzejs; 

• Andis – Lizuma pastnieks; 

• Līga – vides māksla, rokdarbi; 

• Elita – jaudīgs kultūras darbinieks; 

• Dita – laikraksta „Lizuma vēstis” redaktore; 

• Edmunds – montāža (kino), maketētājs, masāžas kabineta saimnieks; 

• Aigars – vispusīgs amatnieks; 

• Evita – Lizuma Facebook lapas uzturēšana; 

• Inta – veido Lizuma tēlu sociālajos tīklos, brīvprātīgā; 

• Aiva – Apsīšu Jēkaba muzeja mājas saimniece; 

• Guna Pūcīte – aktivitāte, sabiedriskā domas paudēja; 

• Uģis – sports, tehnika; 

• Uldis Misiņš – atpazīstams uzņēmējs; 

• Velga Apinīte – uzņem pie sevis golfa ļaudis; 

• Jānis Pūcītis – niedru pļaujmašīna; 

• Velga, Ieva, Ivita – gatavo gardumus; 

• Gunta B. – “Brīvzemnieku” saimniece; 

• Līvija, Liene, Vizma, Mārita – sporta aktivitātes; 

• Baiba, Laima, Lita, Ināra – medicīnas jomas speciālistes; 

• Maija Rautmane – būvuzraugs. 
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VAI TU ZINĀJI,  

• Slepenās skolas ejas leģendu; 

• Kur atrodas Lizuma Tautumeitas oriģinālā galva; 

• Kur atrodas krāšņākā dzelzceļa stacija; 

• Trešais lielākais nodokļu maksātājs Gulbenes novadā ir SIA „Avoti SWF”; 

• SIA “Avoti’ vienīgie Latvijā ražo IKEA mēbeles; 

• Nekustamais īpašums tiek tirgots “Jūrmalas īpašumu cenās”; 

• Lizumā tiek nodrošinātas darba vietas visam reģionam; 

• Lizumā atrodas 3 kafejnīcas, 4 veikali, 2 saimniecības veikali un ziedu veikals; 

• Tiek uzņemtas TV iecienītas reportāžas; 

• Lizumā tiek nodrošinātas 1000 darbavietas, pagastā - 1300 iedzīvotāju; 

• Lizuma pagastā atrodas Velna piemineklis; 

• Nav izstāžu zāles; 

• Velēnas kapos atrodas kultūras piemineklis – Malamu dzimtas kapenes; 

• Pie stacijas, zem velēnām atrodas bruģakmens; 

• Būtu vērts saglabāt „Pienotavas” māju (bijusī kalpu māja uz Druvienas ceļa). 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

 

2.1.Ko paši varam paveikt?* 

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

Pasākumi, aktivitātes, vēsture: 

• Organizēt Gulbenes novada mazie Dziesmu svētki – 4 balsis; 

• Organizēt kopīgus velobraucienus – 3 balsis; 

• Aicināt vingrošanas pasniedzējus un organizēt kopīgus treniņus – 1 balss; 

 

Infrastruktūrai, investīciju projektiem, energoefektivitātei: 

• Veco kūtiņu nojaukšana un teritorijas labiekārtošana – 5 balsis; 

• Sabiedriskās talkas, vienota pagasta centra tēla izveidošanai, sakopšanai – 3 balsis; 

• Apkārtnes sakopšana – puķu dobju rekonstrukcija, jaunu ierīkošana – 3 balsis; 

• Sakopt, apzaļumot pagasta centru un daudzdzīvokļu māju pagalmus; 

• Dzelzceļa malas (pretī „Dzelmēm”) sakopšana. 

 

Uzņēmējdarbības attīstīšana: 

• Atrast jauniešu centram savas telpas – 1 balss; 

• Neaizmirst lauku mājas – ceļus, vientuļos cilvēkus; 

• Izveidot telpu senioru – amatnieču sanākšanai , kur darboties jebkurā laikā; 

• Izveidot SPA centru un popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstībai: 

• Atjaunot slidotavu – 6 balsis; 

• Izveidot sajūtu taka parkā – 6 balsis; 

• Pie Velēnas baznīcas uz Ziemassvētkiem izrotāt ārā egli – 4 balsis; 
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• Turpināt Tautu meitas teritorijas labiekārtošanu, atjaunot iespēju sakārtot Lizuma dzirnavas – 

3 balsis; 

• Ierīkot peldvietu Gaujā – 3 balsis; 

• Atrakt bruģi pie bijušās stacija, sakārtot stacijas apkārtni – 2 balsis; 

• Ierīkot dabas taku Uriekstes pilskalnā –, gar Uriekstes upi uz pilskalnu ar Uriekstes bebra 

skulptūru – 2 balsis; 

• Turpināt labiekārtot apkārtni pie represēto piemiņas akmens; izzāģēt bīstamos kokus  - 1 

balss; 

• Labiekārtot dzīvojamās mājas iekšpagalmu – 1 balss. 

• Peldvietas izveidošana kādā no esošajām ūdens tilpnēm – dīķī un tā teritorijas labiekārtošana.  

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

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

iegūšanu idejas realizēšanai. 

Dabas zāles izveide – 20 balsis: 

• Dabas zāles skiču ideju konkurss (bezmaksas); 

• Sabiedrības balsojums pēc ideju prezentēšanas; 

• 100 EUR balva labākās idejas autoram; 

• Balstoties uz skici, jāizstrādā projekts; 

• Būvniecība: 

o Varbūt kokmateriāli no uzņēmumiem, individuāli? 

o Varbūt „SATEKAS” projekts? 

o Apkārtnes sakopšanas, iekārtošanas talka. 

 

Dabas takas izveide Augstajos kalnos – 13 balsis: 

• Teritoriālā saskaņošana ar Valsts mežiem; 

• Ideju tirdziņi; 

• Tematiskais plānojums; 

• Uzmērīšana dabā, talkošana - 100  EUR talkas cienastam; 

• Ierīkošana – tehnikas īre, materiālais nodrošinājums, norāžu veidošana. 

 

Izveidot norādes uz mājām – 12 balsis: 

• Apzināt, cik norādes nepieciešamas; 

• Dizaina konkurss - mākslas skolas skolēniem. 

 

Nokrāsot stieņus stadionā – 8 balsis: 
• Talkas organizēšana; 

• Vecās krāsas noņemšana; 

• Aptauja par vizuālo tēlu; 

• Krāsošana divās kārtās jeb divas reizes; 

• Ballīte – atklāšana ar stieņu vingrotājiem; 
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• 100 EUR - talkas zupa; traukiem; smilšpapīram, otām un citiem darba rīkiem. 

• Sadarbības partneri: 

• Lizuma saimniecības preču veikals; 

• Sporta un kultūras pārvalde; 

• Skolēnu mācību stundas, vidusskola. 

Centra dīķa sakopšana  - 8 balsis: 

• Dīķa esošās situācijas izpēte un analīze; 

• Konsultācija ar ainavu arhitektu par dīķa labiekārtošanas konceptu - M. Dambrovu; 

• Talka, dekoratīvo augu iegāde, stādīšana; 

• Strūklaka – ziedojumi no uzņēmējiem; 

• Atklāšanas svētki ar Lizuma pašdarbības kolektīviem. 

 

Atjaunot īstus kopienas svētkus, kur darbojas visi – 7 balsis: 

• Jūlija sākumā; 

• Divas nedēļas pirms svētkiem sakoptākās sētas konkurss ( daudzdzīvokļu nami, privātmājas 

un iestādes), naudas balvas; 

• Svētku ieskaņas pasākumi piektdien ar „Lizuma nakts” svētku sagaidīšanas dienu, 

• Dažādu jomu, vecumu sporta spēlēs, 

• Talka pirms svētkiem u.tml., lai saprotam, ko svinam – svarīga ir svētku ideja; 

• Koncerts. 

 

LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR stieņu krāsošanas talkai 

stadionā.  

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

*atzīmētas būtiskākās idejas vai idejas, ko var īstenot arī savas kopienas/apkaimes ietvaros bez 

īpašas pašvaldības administrācijas iesaistes. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem*; 

• Talku organizēšana ar noslēguma zupu*; 

• Labdarības akcijas*; 

• Neformāls pasākums par nopietnām tēmām ar uzkodām*; 

• Tematiski pasākumi - sportiskie – vingrošana, velobraucieni, izglītojošie, kultūras; 

• Nometnes un sporta spēles (vasarā un ziemā). 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Augstie kalni*; 

• Seguma Dzirnavu iela visā garumā (gar Tautumeitu līdz stacijai un piemiņas vietai) 

atjaunošana *; 

• Centra dīķu sakārtošana un apzaļumošana*,   
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• Uriekstes pilskalna sakopšana*; 

• Stacijas apkārtnes sakopšana*; 

• Talkas dažādos objektos ar vēlāku vakarēšanu, zupu*; 

• Ozolu alejas sakopšana, atjaunošana; 

• Lapu vākšanas tehnikas iegāde; 

• Gosupes velna krāsošana. 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Daudzdzīvokļu  māju piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, bērnu spēļu laukumu atjaunošana*; 

• Amatu mājas izveide Dzirnavkalnā*; 

• Skolas stāvlaukuma automašīnām izveide*; 

• Lizums – Stepiņkalns gājēju ceļš un apgaismojuma uzstādīšana*; 

• Beidzot Lizumā uzcelt laikmetīgu kultūras namu ar Lielo zāli un kafejnīcas telpām*; 

• Viesu nama, viesnīcas, naktsmītņu izveide Lizuma pagastā*; 

• Noasfaltēt ceļu „Tautumeita” – internāts ~ 500 m*; 

• Dārznieka mājā, izveidot amatu māju un mākslas skolu*; 

• Pirmskolas grupiņas telpas paplašināšana un elektro instalāciju sakārtošana skolā*; 

• Stadiona seguma atjaunošana; 

• Sporta zāles jumta nomaiņa; 

Šīs idejas bija uzskaitītas ideju tirgū, kā investīciju, infrastruktūras uzlabošanas un 

uzņēmējdarbības attīstīšanas idejas: 

• Degvielas uzpildes stacijas izveide Lizumā; 

• Veselības centra izveide; 

• Velēnā centrālā laukuma izveide; 

• Skatu tornis Bumburkalnā; 

• Naktsmājas, viesnīcas izveide tūrisma veicināšanai; 

• Pasta dīķa sakopšana; 

• Gājēju un velo celiņa ierīkošana; 

• Lizuma dzirnavu atdzimšana pagastā. 

 

Veiksmīgai komunikācija un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 
• Avīze „Lizuma vēstis”*. 

• Regulāra un jēgpilna tikšanās ar iedzīvotājiem*; 

• Skrejlapas, afišas pie mājām; 

• Aptaujas; 

• Neformālas sarunas ar novada pašvaldības darbiniekiem*; 

• Klātienes tikšanās*; 

• Pagasta informatīvi ziņojumi (klātienē vai attālināti); 

“Sūdzību lapa”: 

• Apgaismojums Līvānu ielā, vēlams pieturā *; 

• Dzīvojamo māju piebraucamie ceļi; 

• Novākt ēku drupas Lizumā; 

• Gājēju celiņa izveide Centrs – Stepiņkalns; 

• Pietiekamas telpas pirmskolai; 
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• Sakopt nepabeigtā bērnudārza teritoriju; 

• Izveidot amatu māju; 

• Velēnā un Grūšļos uzstādīt informatīvo stendu; 

• Jāsakopj dzelzceļa stacijas apkārtne; 

• Izveidot izstāžu zāli un mūsdienīgu kultūras centru Lizumā, lai varētu pulcēties gan Lizuma 

iedzīvotāji, gan novada un citi interesenti. 

“BRĪVAIS MIKROFONS” aktuālās tēmas Lizumā: 

• Nojaukt nepabeigto bērnudārza ēku, patērētāju biedrības šķūni, garāžas, kūtiņas pie 

daudzdzīvokļu mājām; 

• Ja Lizums = ražošanas centrs, vai lielie kultūras pasākumi notiek tikai Gulbenē? 

• Jāveido dabas zāle/estrāde; 

• Vēlama biežāka iedzīvotāju komunikāciju ar pašvaldību; 

• Katram jāsakopj savs īpašums. 

 
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

