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GULBENES NOVADA GULBENES PILSĒTAS 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 20. septembris 

 

1. daļa GULBENES PILSĒTAS RESURSI 

Vide un dabas objekti: 

• Gulbenes -Alūksnes bānītis; 

• Emzes parks, Gulbīšu parks, Spārītes parks, Rūdolfa parks, Pils parks, Centrālais skvērs; 

• Upes – Asarupe, Krustalīce; 

• Dzirnavu dīķis, Asaru ezeriņš, Svētais ezers, Emzes ezers, Valmes ezers; 

• Baltā pils, Sarkanā pils; 

• Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”; 

• Elektrovilcieniņš; 

• Gulbenes dzelzceļa stacija; 

• Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs; 

• Viestura iela; 

• Gulbenes Vissvētākā Sakramenta Romas katoļu baznīca; 

• Gulbenes Evaņģēliski luteriskā baznīca; 

• BMX trase; 

• Biatlona – slēpošanas trase; 

• Stadioni; 

• Goda bibliotēka; 

• Melnais gulbis; 

• Saules pulkstenis; 

• Alternatīvais dārzs; 

• Amora skulptūra; 

• Vecgulbenes muižas komplekss; 

• Brīvības piemineklis; 

• Strūklakas. 

 

Uzņēmumi, biedrības: 

• SIA “Konto”;  

• SIA “ Rubate metal”; 

• SIA “Rubate”; 

• SIA “Nemo”; 

• SIA “Kalguma”; 

• SIA “BEGER”; 

• SIA “RCI Gulbene”; 

• SIA “LKG” 

• Mareka Dilles galdniecība; 
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• SIA “Dilles fashion”; 

• SIA “Tālavas sidrs”; 

• SIA “Little Bee”; 

• SIA “Poted” 

• SIA “Spēkrats A”; 

• SIA “Stabilo”; 

• SIA “Arano AB”; 

• SIA “Pavilana”;  

• SIA “Jana - S”; 

• SIA “SLB”; 

• SIA “MEGA REM”; 

• SIA “Lāčplēši moto”; 

• SIA “Lībers auto”; 

• SIA “Rubins 2”; 

• SIA “Alfas kompleks”; 

• SIA “CLEANBOX 4”; 

• SIA “Circle C”; 

• SIA “Virši - A”; 

• SIA “Akvilons Z”; 

• SIA “Rufs”; 

• SIA “Road master”; 

• SIA “SDS projekti”; 

• frizētava “Coiffure”; 

• SIA “G.Sproģes salons Stils”; 

• SIA “Tavai un manai veselībai”; 

• frizētava “Tīna LUX”;    SIA “Tiinas Saloni” 

• IK “Oaze I.L”;   

• SIA “Vidzemes aktīvi”; 

• SIA “Latvijas pasts” Gulbenes pasta nodaļa; 

• AS “Citadele” Gulbenes filiāle; 

• AS “Swedbank” Gulbenes filiāle; 

• AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” Gulbenes nodaļa; 

• AAS “BTA” Gulbenes filiāle; 

• AAS “Balta” Gulbenes filiāle; 

• AAS “Gjensidige” Gulbenes filiāle; 

• SIA “DMS Sfēra”; 

• SIA “Kopa”; 

• Mācību centrs “BUTS”; 

• Mācību centrs “Austrumvidzeme”; 

• SIA "Gulbenes AUTO-MOTO"; 

• kafejnīca “Kantes krogs”  - SIA “Ilva I” 

• kafejnīca “Rodi” - SIA “Ilva I” 

• SIA “Hanīvija”; 

• kafejnīca “Fiesta” - SIA “Davilati” 

• kafejnīca “Magnolija” - SIA “Flora Magnolija” 

• kafejnīca “Pienenīte” - SIA “Lejaskrāces’ 

• SIA “Gardums”; 
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• beķereja “Kikele” - SIA “Kikele” 

• Vecgulbenes muiža - SIA “A.S.I.M.” 

• kafejnīca “Rankas sieri” - AS “Rankas piens” 

• Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes komiteja; 

• Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība; 

• Biedrība “Gulces gēns”; 

• Gulbenes lauksaimnieku biedrība; 

• Biedrība “Uzņēmēji Gulbenes novadam”; 

• Biedrība “HK Gulbene 13”; 

• Biedrība “VK Gulbene”; 

• Gulbenes pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība; 

• Biedrība “1st place”; 

• Biedrība “Dēms”; 

• Biedrība “VeloRīts”; 

• Biedrība “Gulbenes Velo fans”; 

• Biedrība “TabureTE”; 

• Biedrība “Sporta klubs “Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga””; 

• Biedrība “Gulbenes Moto”; 

• Biedrība “Radošā apvienība ”Piektā māja””; 

• Biedrība “FB Gulbene 2005”; 

• Biedrība “Gulbenes Buki”; 

• Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5”; 

• Biedrība “SATEKA”; 

• Gulbenes novada invalīdu biedrība; 

• Biedrība “Rotari klubs”. 

Aktivitātes: 

• Gulbenes pilsētas svētki; 

• Gulbenes apļi; 

• Lāčplēša diena un 18.novembra pasākumi; 

• Bānīša svētki; 

• Dzejas dienas; 

• Pilsētas egles iedegšanas un Jaungada sagaidīšanas svinības; 

• Hepenings; 

• Divi Jūliji; 

• Zaļais tirdziņš; 

• Rallijs “Sarma”, “Gulbis”; 

• “Buku” spēles; 

• “Baltās trases”; 

• “Apsteidz tvaiku!”; 

• “Gada atsitiens”; 

• Gada balva; 

• Gadskārtu svētki; 

• Mazo gulbīšu svētki; 

• Kāzu jubilāru godināšanas pasākums; 

• Koru skates; 

• 1st place sporta pasākumi; 
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• E. Čakara piemiņas kauss basketbolā; 

• V. Reinsona piemiņas kauss volejbolā; 

• Improvizācijas teātris; 

• Jauniešu diena; 

• Iestāžu, uzņēmumu sporta spēles; 

• Ģimeņu dienas; 

• Sporta līga “Atzeles sports”; 

• Kapu svēti un svecīšu vakari. 

Cilvēki: 

• Tīna Žmuida; 

• Atis Barinskis;  

• Iveta Ilva; 

• Vijārs Griķis; 

• Daumants Dreiškens; 

• Jānis Paipals; 

• Vija Kokareviča; 

• Jānis Ančs; 

• Aira Anča; 

• Tālavs Jundzis; 

• Lauris Neilands; 

• Kārlis Vents; 

• Maija Zujāne; 

• Aija Dzērve; 

• Nauris Indzeris; 

• Valdis Zilveris; 

• Sabīne Krilova; 

• Lelde Kovaļova; 

• Donāts Veikšāns. 

 

VAI TU ZINĀJI, KA….. 

• Gulbenē ir Valmes ezers; 

• Gulbenē ir izlaušanās istaba dzelzceļa stacijā; 

• Buki nākamgad svinēs 25 gadu pastāvēšanas gadadienu; 

• Uz Rīgas ielas ir akmens ar SATEKAS logo; 

• Gulbenē ir Goda bibliotēka; 

• Gulbenē ir Baltā un Sarkanā pils; 

• Gulbenē ir pirts; 

• Gulbenes kopējais ielu garums ir 54 km; 

• Garākā iela Gulbenē ir Brīvības iela – 3,1 km; 

• Gulbenē ir trīs stadioni; 

• Gulbenē ir 1300 gaismekļi ielās. 
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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 “Rave party”– 3 balsis; 

• Organizēt regulāras zumbas nodarbības – 2 balsis; 

• Organizēt Moderno deju apmācības – 2 balsis; 

• Izzinošas ekspedīcijas un apskates objektu/vietu iepazīšana; 

• Atbalstīt kaimiņus – seniorus ar dalītu uzmanību un maltīti.  

 

Infrastruktūrai, investīciju projektiem, energoefektivitātei: 

 

• Līdzdalības budžeta konkursa organizēšana kultūras jomā – 5 balsis; 

• Iebraucot Gulbenē, nepievilcīga ir Gaujas stūra ēka. Nepieciešams atjaunot ēkas krāsojumu 

kādā no ikgadējām Vislatvijas talkām – 2 balsis; 

• Akcentēt pilsētas identitāti pie pašvaldības uzvilkt arī pilsētas karogu vai izveidot pilsētas 

ģerboni – puķu dobes formā – 1 balss. 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstībai: 

 

• Esam atbildīgi un rūpējamies par vietu, kur dzīvojam – nopļaut zāli, iestādīt un izravēt savu 

puķu dobi – 5 balsis; 

• Dzirnavu dīķa apkārtnes talkas organizēšana – 5 balsis; 

• Rūdolfa parka dabas takas “Krustalīces lokos” izveide - 4 balsis; 

• Izveidot, uzbūvēt cienīgu mājvietu Spārītes parka melnajam gulbim – 3 balsis; 

• Atrast melnajam gulbim ziemas mājvietu – 3 balsis; 

• Palīdzēt Meldera kungam – iekonservēt Balto pili (2); 

• Sniegpulksteņu, krokusu, tulpju ielu apstādījumu izveide ielu garumā – 1 balss; 

• Puķu dobes izveidošana pie skolām – 1 balss; 

• Velo parka izveide pie Nākotnes masīva – 1 balss; 

• Iekārtot kādu peldvietu Gulbenē; 

• Šļūkšanas/slēpošanas kalns lokatoros; 

• Alternatīvais dārza idejas turpināšana. 

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

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

iegūšanu idejas realizēšanai. 



 

Lapa 6 no 8 
Apkaimes ideju darbnīca 2021 “Esi aktīvs- iesaisties!” Gulbenē, 20.09.2021. 

 

Gulbenes zīmes nomaiņa iebraucot no Smiltenes puses – 19 balsis: 
• Idejas aktualizēšana (info pasākums pie zīmes); 

• Skiču konkursa organizēšana ar balvu fondu 100 EUR apmērā; 

• Ziedojumu konta atvēršana; 

• Sponsoru piesaistīšana; 

• Biedrības “Dēms” iesaistīšana; 

• L. Ūdre – Šmite varētu palīdzēt ar idejām un to realizāciju. 

Gulbenes ielu svētku organizēšana – 16 balsis: 

• Mūzika/dejas; 

• Atmosfēras radīšana (100 EUR); 

• Vietējie gardumi; 

• Kaimiņu būšana; 

• Organizatora noteikšana. 

Spārītes un Emzes parku labiekārtošana – 13 balsis: 

• Tiek īstenots Emzes parka biotopu kopšanas projekts; 

• Tiek īstenots tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā:  

o Taku izveidošana; 

o Norāžu uzstādīšana; 

o Atkritumu šķirošanas urnas; 

o Soliņu uzstādīšana; 

• 100 EUR nepieciešami - dzīvnieku izkārnījumu konteineru iegādei un izvietošanai (sanāk 1 

gb.); 

• Iespējams attīstīt kā pakalpojumu iesaistot sabiedrību akcijā “Izved manu suni!”; 

• Pieņemsim ziedojumus caur NVO “Ķepaiņu draugu klubs” papildus konteineru iegādei. 

Radošās telpas jauniešiem izveide – 13 balsis: 

• Atrašanās vieta – Blaumaņa iela 46, Gulbenē; 

• Sakopšanas talkas organizēšana; 

• Atklāšanas pasākums; 

• Radošo norišu plānošana; 

• Sākums – pavasaris 2022; 

• Radoša, neformāla, nepiespiesta vide, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku. 

Labo ziņu video vēstis Gulbenes novada YouTube kanālā – 8 balsis: 

• Komandas izveide; 

• Uzsaukums brīvprātīgajiem, iesaistīt JC “Bāze”; 

• Sabiedrisko attiecību speciālistu iesaiste; 

• Satura plānošanā, iesaistot iedzīvotājus, biedrības, neformālos līderis?; 

• 100 EUR – pasākums. 
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LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR Gulbenes zīmes dizaina 

atjaunošanai un/vai jaunas zīmes dizainēšanai.  

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 
*Atzīmētas būtiskākās idejas un/vai atzīmētas tās idejas, ko var īstenot arī savas kopienas/apkaimes 

ietvaros. Iekavās norādītais ciparu skaits norāda, ka kāda cita grupa vai cilvēks arī to ir atzīmējis kā 

būtisku. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Pagalma/kvartālu sapulces (3)*; 

• Pasaules kafejnīcas ideja īstenošana par aktuālām tēmām (3)*; 

• NVO ideju piknika organizēšana pa jomam/nozarēm (2) *; 

• Kafejnīcās mazas aptaujas, jautājumi, idejas (2); 

• Kultūras projektu konkurss (1); 

• Kopienu attīstīšana - ielas, kvartāli, apdzīvotajās teritorijas. 

 

Veiksmīgai komunikācija un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 

 

• Ielu un pagalmu svētki (3)*; 

• Pastaiga ar mājdzīvniekiem un kaimiņiem “Izved savu...suni/kaķi/kaimiņu!” (2)*; 

• Arī iedzīvotāji uzņemas atbildību – kā es vēlos saņemt/uzzināt informāciju (1); 

• Regulāras priekšsēdētāju uzrunas (padomu grāmata) (1); 

• Māmiņu pastaigas*; 

• Āra spēles parkos – šahs, dambrete, “ķerenes”*; 

• Bļitkošanas sacensības; 

• Tikšanās ar iedzīvotājiem par konkrētu tēmu, piemēram, par kultūru. 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai: 

• Izgaismots koka  tilts uz Rūdolfa parku (6)*; 

• Ūdens tornis kā skatu tornis centrā (5)*; 

• Gulbīšu parka attīstīšana (4) *; 

• Dzirnavu dīķis -  promenāde, peldvieta (3) *; 

• Straumes ēkas fasādes atjaunošana (ielas pusē) (1)*; 

• Emzes un Spārītes parka sakopšana (1)*.  

 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Tirgus izveide (2)*; 

• Gulbīšu parka sakārtošana (2)*; 

• Lielā stadiona 2.kārta (2)*; 
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• Jauns dzīvojamo māju komplekss (2)*; 

• Elektromobilitātes infrastruktūra (1)*; 

•  Vienu ielu sakārtot kā promenādi gājējiem (1)*; 

• Atpūtas kompleksa izveide (1)*; 

• Pabeigt Brīvības ielas pārbūvi, Vidus ielas rekonstrukcija (1)*; 

• Jauna 4.PII pilsētā – citā vietā (1)*; 

• Katru gadu pilsētā noasfaltēt 1 km grunts ielu; 

• Energoefektivitātes centra izveide. 

“Sūdzības”: 

• Atpūtas vietas trūkums (3)*; 

• Brīvā laika pavadīšanas iespējas (3)*; 

• “Šprikstele” (2)*; 

• Dzirnavu dīķis (1); 

• Slimnīca (1)*; 

• Stadiona tribīnes (1)*; 

• Litenes ielas ceļa stāvoklis (1)*; 

• Velo infrastruktūra pilsētā; 

• Estrāde; 

• Faktisks lokāls “Siltumnīca”; 

• Autobusa maršrutā “Gulbene – Rīga” kursēšanas laiks; 

• Pils parks; 

• Slavas aleja. 

 
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

