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Nr. 5 (69) Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvais

Nekustamā īpašuma izsole
Gulbenes novada dome rīko
pirmo atklāto mutisko izsoli ar
augšupejošu soli nekustamajam
īpašumam:
-Litenes pagastā ar nosaukumu “Smilgas 1”, kadastra
numurs 5068 001 0110, kas sa
stāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5068
001 0110, 2,1 ha platībā, un uz
tās esošas mežaudzes. Izsolāmās
mantas nosacītā cena ir EUR
2800, nodrošinājums ir EUR
280. Izsole notiks 2015.gada
10.jūnijā plkst.10:00 Gulbenes
novada domē Ābeļu ielā 2, Gul
benē, 323.kab. Pirmpirkuma
tiesību nav. Samaksa par nosolī
to nekustamo īpašumu veicama
divu nedēļu laikā no izsoles.
-Dzelzceļa iela 10, Gulbene,
Gulbenes novads, kadastra
numurs 5001 001 0054, kas sa
stāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5001
001 0182, 0,1508 ha platībā.
Izsolāmās mantas nosacītā cena
ir EUR 4700, nodrošinājums ir
EUR 470. Izsole notiks 2015.
gada 10.jūnijā plkst.10:20 Gul
benes novada domē Ābeļu ielā 2,
Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma
tiesību nav. Samaksa par nosolī
to nekustamo īpašumu veicama
divu nedēļu laikā no izsoles.
-Litenes iela 39A, Gulbene,
Gulbenes novads, kadastra
numurs 5001 004 0203, kas sa
stāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5001
004 0203, 1,3674 ha platībā.
Izsolāmās mantas nosacītā cena
ir EUR 18000, nodrošinājums ir
EUR 1800. Izsole notiks 2015.
gada 10.jūnijā plkst.11:00 Gul
benes novada domē Ābeļu ielā 2,
Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma
tiesību nav. Samaksa par nosolī
to nekustamo īpašumu veicama
divu nedēļu laikā no izsoles.
-Jaungulbenes pagastā ar
nosaukumu “Pamati 1”, kadas
tra numurs 5060 004 0239, kas
sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5060
004 0349, 1,133 ha platībā, un
uz tās esošajām ēkām (būvēm)
– bijušās sociālās aprūpes cen
tra ēkas ar kadastra apzīmēju
mu 5060 004 0239 001, 244,6
m2 platībā, bijušās ambulances
ēkas ar kadastra apzīmējumu
5060 004 0239 002, 75,6 m2
platībā, un pagraba ar kadas
tra apzīmējumu 5060 004 0239
003, 28,7 m2 platībā. Izsolāmās
mantas nosacītā cena ir EUR
EUR 11000, nodrošinājums ir

EUR 1100. Izsole notiks 2015.
gada 10.jūnijā plkst.11:40 Gul
benes novada domē Ābeļu ielā 2,
Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma
tiesību nav. Samaksa par nosolī
to nekustamo īpašumu veicama
divu nedēļu laikā no izsoles.
Gulbenes novada dome rīko
otro atklāto mutisko izsoli ar
augšupejošu soli nekustamajam
īpašumam:
-“Kartona Fabrika 4” – 4,
Gaujasrēveļi, Rankas pagasts,
Gulbenes novads, kadastra nu
murs 5084 900 0185, kas sastāv
no viena vienistabas dzīvokļa ar
kadastra apzīmējumu 5084 004
0007 001 004, 26,2 m2 platībā.
Izsolāmās mantas nosacītā cena
ir EUR 990, nodrošinājums ir
EUR 99. Izsole notiks 2015.
gada 10.jūnijā plkst.11:20 Gul
benes novada domē Ābeļu ielā 2,
Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma
tiesību nav. Samaksa par nosolī
to nekustamo īpašumu veicama
divu nedēļu laikā no izsoles.
Gulbenes novada dome rīko
trešo atklāto mutisko izsoli ar
augšupejošu soli nekustamajam
īpašumam:
-“Atvasaras” – 14, Litene,
Litenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5068
900 0003, kas sastāv no viena
divistabu dzīvokļa ar kadastra
apzīmējumu 5068 004 0366 001
014, 59,5 m2 platībā. Izsolāmās
mantas nosacītā cena ir EUR
640, nodrošinājums ir EUR 64.
Izsole notiks 2015.gada 10.jūni
jā plkst.10:40 Gulbenes novada
domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.
kab. Pirmpirkuma tiesību nav.
Objektu iespējams iegādāties ar
tūlītēju samaksu vai slēdzot no
maksas pirkuma līgumu uz laiku
līdz diviem gadiem.
Iepazīties ar izsoles notei
kumiem un iesniegt pieteikumus
par piedalīšanos izsolēs kopā ar
izsoles noteikumos nosaukta
jiem dokumentiem var Gulbenes
novada domē, Ābeļu ielā 2, Gul
benē, 323.kab., katru darba dienu
no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot
ar sludinājuma publicēšanas
dienu līdz 2015.gada 8.jūnijam
plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir ap
skatāmas izsolāmās mantas.
Nodrošinājums iemaksājams
Gulbenes novada domes, reģis
trācijas Nr.90009116327, kontā
LV81UNLA0050019845884, AS
„SEB banka”, pirms pieteikuma
iesniegšanas par piedalīšanos
izsolē.
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2015.gada 19.maijs

Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošie
noteikumi Nr.7

„Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi
(turpmāk - noteikumi) nosaka
Gulbenes novada pašvaldības
(turpmāk - pašvaldība) ma
teriālās palīdzības veidus Gul
benes novadā, šīs palīdzības ap
mēru, piešķiršanas kārtību un to
personu loku, kurām ir tiesības
saņemt noteikumos minēto ma
teriālo palīdzību.
2. Pašvaldības materiā
lo palīdzību piešķir personām,
kuras savu pamata dzīvesvietu
ir deklarējušas Gulbenes novada
administratīvajā teritorijā.
3. Materiālo palīdzību, neiz
vērtējot personas ienākumus,
piešķir un izmaksā Gulbenes no
vada Sociālais dienests (turpmāk
- dienests) apstiprinātā budžeta
ietvaros.
4. Dienests pēc lēmuma
pieņemšanas informē personu
par pieņemto lēmumu normatī
vajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Piešķirto materiālo palīdzī
bu personai var izmaksāt skaidrā
naudā vai pārskaitīt personas
norādītajā kontā.
II. Materiālās palīdzības
veidi
6. Pašvaldības materiālās
palīdzības veidi:
6.1. materiālā palīdzība 80
un vairāk gadu sasniegušām per
sonām;
6.2. materiālā palīdzība
politiski represētām personām;
6.3. materiālā palīdzība
Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanā ie
saistītajām personām.
III. Materiālā palīdzība 80
un vairāk gadu sasniegušām
personām
7. Materiālā palīdzība 80
un vairāk gadu sasniegušām
personām (80, 85, 90, 95, 100
gadu jubilejā un katru gadu
pēc 100 gadu sasniegšanas) ir
pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva
ar mērķi sniegt materiālu atbalstu
cienījamu vecumu sasniegušām
personām pamatvajadzību no
drošināšanai.
8. Materiālās palīdzības ap
mērs:
8.1. 80 gadu jubilejā 20,00
euro;
8.2. 85 gadu jubilejā 25,00
euro;
8.3. 90 gadu jubilejā 30,00
euro;
8.4. 95 gadu jubilejā 35,00
euro;
8.5. 100 gadu jubilejā 100,00
euro;
8.6. katrā nākamajā jubile
jā pēc 100 gadu sasniegšanas
100,00 euro.
9. Lēmums par materiālās
palīdzības
piešķiršanu
tiek
pieņemts, pamatojoties uz Gul
benes novada pagastu pārvalžu
vai pilsētas pārvaldes sagatavo
tu sarakstu pēc Personas Datu
Pārlūkā esošās informācijas.
10. Materiālo palīdzību iz

www.gulbene.lv

maksā personai jubilejas dienā,
bet ne vēlāk kā piecu darba die
nu laikā pēc noteiktā vecuma
sasniegšanas.
11. Materiālo palīdzību iz
maksā dienests apstiprinātā
budžeta ietvaros.
12. Materiālā palīdzība 80
un vairāk gadu sasniegušām per
sonām (80, 85, 90, 95, 100 gadu
jubilejā un katru gadu pēc 100
gadu sasniegšanas) tiek piešķirts
personai, kas sasniegusi šo no
teikumu 8.punktā minētos gadus
pēc 2014.gada 31.decembra.
IV. Materiālā palīdzība
politiski represētām personām
13.
Materiālā
palīdzība
politiski represētām personām ir
pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva
ar mērķi sniegt materiālu atbals
tu politiski represētām personām
pamatvajadzību nodrošināšanai.
14. Materiālās palīdzības ap
mērs ir 50,00 euro.
15. Lai saņemtu materiā
lo palīdzību, personai die
nestā jāiesniedz iesniegums un
politiski represētas personas
apliecības kopija. Gadījumā, ja
persona nav spējīga šāda vieda
iesniegumu uzrakstīt, tad lē
mums par materiālās palīdzības
piešķiršanu tiek pieņemts, pama
tojoties uz Gulbenes novada
pagastu pārvalžu, pilsētas pār
valdes vai sociālā darbinieka
ierosinājumu, kas apliecina, ka
persona ir tiesīga saņemt šāda
veida materiālo palīdzību.
16. Materiālā palīdzība tiek
izmaksāta novembra mēnesī.
17. Materiālo palīdzību iz
maksā no attiecīgās adminis
tratīvās teritorijas pagasta vai

pilsētas pārvaldes sociālajai
palīdzībai paredzētajiem līdzek
ļiem.
V. Materiālā palīdzība Černobiļas
atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanā iesaistītajām personām
18. Materiālo palīdzību
piešķir Černobiļas atomelektro
stacijas avārijas seku likvidēšanā
iesaistītajām personām bez ienā
kumu izvērtēšanas.
19. Materiālās palīdzības ap
mērs ir 50,00 euro.
20. Lai saņemtu materiā
lo palīdzību, personai Dienestā
jāiesniedz iesniegums un Černo
biļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanā iesaistītās dalīb
nieka apliecības kopija. Gadī
jumā, ja persona nav spējīga šāda
vieda iesniegumu uzrakstīt, tad
lēmums par materiālās palīdzības
piešķiršanu tiek pieņemts, pama
tojoties uz Gulbenes novada
pagastu pārvalžu, pilsētas pār
valdes vai sociālā darbinieka
ierosinājumu, kas apliecina, ka
persona ir tiesīga saņemt šāda
veida materiālo palīdzību.
21. Materiālā palīdzība tiek
izmaksāta decembra mēnesī.
22. Materiālo palīdzību iz
maksā no attiecīgās adminis
tratīvās teritorijas pagasta vai
pilsētas pārvaldes sociālajai
palīdzībai paredzētajiem līdzek
ļiem.
VI. Noslēguma jautājumi
23. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc publicēšanas
pašvaldības ikmēneša infor
matīvajā izdevumā „Gulbenes
Novada Ziņas”.

Par Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.7 “ Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā” apstiprināšanu paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta Norādāmā informācija
sadaļa
1. Projekta
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu dome
nepieciešamības
var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības
pamatojums
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2. Īss projekta satura Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz
izklāsts
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu.
Saistošo noteikumu
Sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām politiski
represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanā iesaistītajām personām nepieciešams sniegt materiālu
atbalstu, kā arī pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt
materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām
pamatvajadzību nodrošināšanai.
3. Informācija par plānoto Finansējot pabalsta saņēmējus, palielināsies budžeta izdevumi.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto nav
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada
administratīvajām
domē un Gulbenes novada sociālajā dienestā
procedūrām
6. Informācija par nav
konsultācijām
ar
privātpersonām
7. Cita informācija
nav

2 Ziņas, maijs

NOVADA DOME INFORMĒ

Gulbenes novada domes 2015.gada
26.marta saistošie noteikumi Nr.8

Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošie
noteikumi Nr.11

„Grozījumi Gulbenes novada
2011.gada 29.decembra
saistošajos noteikumos Nr.20
„Gulbenes novada pašvaldības
aģentūras „Gulbenes tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma
centrs” nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
43.panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu,
16.pantu.
Izdarīt pašvaldības domes 2011.gada 29.decembra noteikumos
Nr. 20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums” (Gulbenes Novada
Ziņas, 2012.gads, Nr.1) šādus grozījumus:
1.Izteikt III.nodaļu daļu šādā
redakcijā:
„III. Aģentūras struktūra un
pārvalde
8. Aģentūras sastāvā ir struk
tūrvienība – Tūrisma informāci
jas centrs „Stāmeriena” (skatīt
1.pielikumu).
Struktūrvienība
darbojas saskaņā ar konkrētās
struktūrvienības
nolikumu.
Struktūrvienības nolikumu apsti
prina Aģentūras direktors.
9. Aģentūras darbu vada tās
direktors. Aģentūras direktoru
ieceļ amatā Dome. Darba līgumu
ar Aģentūras direktoru noslēdz,
groza vai izbeidz Gulbenes no
vada domes priekšsēdētājs.
Aģentūras direktors pilda
ārējos normatīvajos aktos un šajā
nolikumā noteiktos uzdevumus.
Aģentūras direktors:
9.1. izstrādā Aģentūras vidēja
termiņa darbības stratēģijas un
budžeta projektu;
9.2. nodrošina Aģentūras
vidēja termiņa darbības stratēģi
jas, budžeta un kārtējā gada dar
ba plāna izpildi;
9.3. sniedz Domei pārska
tu par vidēja termiņa darbības
stratēģijas un kārtējā gada darba
plāna izpildi;
9.4. sniedz Domei nepiecieša
mo informāciju un priekšlikumus
pašvaldības aģentūras darbības
jautājumos;
9.5. bez īpaša pilnvaroju
ma rīkojas ar Aģentūras mantu
un finanšu līdzekļiem, pārstāv
Aģentūru tās kompetencē esoša
jos jautājumos attiecībās ar valsts
un pašvaldību institūcijām, uzņē
mumiem (uzņēmējsabiedrībām),
ārvalstu un starptautisko institū
ciju pārstāvjiem, fiziskām un ju
ridiskām personām;
9.6. nodrošina Aģentūras
1.pielikums Gulbenes novada
tošajiem noteikumiem Nr.8

personāla vadību un attīstību,
pieņem darbā un atbrīvo no dar
ba Aģentūras darbiniekus, nosa
ka viņu kompetenci un atbildību;
9.7. iesniedz Domei pār
skatus par Aģentūras darbību,
sniedz Domes priekšsēdētājam,
izpilddirektoram
nepiecieša
mo informāciju un priekšliku
mus jautājumos, kas saistīti ar
Aģentūras darbību un Aģentūras
kompetencē esošo jautājumu
risināšanu, nodrošina Aģentūras
gada publisko pārskatu sagata
vošanu un publicēšanu;
9.8. atbilstoši savai kompe
tencei izdod rīkojumus, kas ir
saistoši Aģentūras darbiniekiem;
9.9. slēdz darba un saimnie
ciskos līgumus, izsniedz piln
varas un izziņas,
9.10. normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā nodrošina sa
biedrības
informēšanu
par
Aģentūras darbību;
9.11. veic citus uzdevumus,
kas noteikti pašvaldības darbību
reglamentējošos normatīvajos
aktos.
10. Aģentūras direktors ir
atbildīgs par Aģentūras finanšu
līdzekļu racionālu izlietošanu
atbilstoši veicamajiem pārvaldes
uzdevumiem.
10.1 Uz Aģentūras direktora
amatu Dome izsludina atklātu
konkursu pašvaldības infor
matīvajā izdevumā „Gulbenes
Novada Ziņas” un Gulbenes no
vada mājaslapā internetā.
10.2 Aģentūras direktoru
amatā ieceļ Dome uz pieciem
gadiem. Novērtējot Aģentūras
darbības rezultātus, Aģentūras
direktoru var apstiprināt amatā
atkārtoti vai atbrīvot no amata
pirms noteiktā termiņa.”
domes 2015.gada 26.marta Sais

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

„Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.
gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.26
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu””

Izdoti saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu.
Izdarīt Gulbenes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” šādus grozījumus:
1. PAPILDINĀT Noteikumu 2.punktu ar 2.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā –
2.3.

Gulbenes novada iedzīvotāji, kuriem piešķirts 1 grupas invaliditātes
50% apmērā
statuss
2. IZTEIKT Noteikumu 3.punktu jaunā redakcijā – „Persona, kurai ir tiesības uz šo saistošo noteikumu
2.3. –Gulbenes
novada iedzīvotāji, kuriem
piešķirts 1 grupas
invaliditātes
50%līdz
apmērā
2.1.
2.3.apakšpunktā
noteiktajiem
atvieglojumiem
taksācijas gada 15.janvārim iesniedz Gulbenes
statuss
novada
domē iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot tam dokumentu, kas apliecina viņas
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Norādāmā
informācija
atbilstību
saistošo noteikumu
2.1. – 2.3.apakšpunktā
noteiktajai
nodokļa maksātāju kategorijai.”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
3.punktam, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
14.panta
daļas ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus,
kārtībā
ir pirmās
tiesības
3.punktam, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
Gulbenes
novada
lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu
no nodokļu
maksāšanas,
kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus,
domes
2015.gada
26.mar
21.panta
pirmās
daļas 15.punktam, kas nosaka, ka dome var izskatīt
lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu
no nodokļu
maksāšanas,
ta saistošo noteikumu
jebkuru
jautājumu,
kas ir attiecīgās
pārziņā,
turklāt tikai
21.panta pirmās daļas 15.punktam,
kas nosaka,
ka dome var izskatīt
Nr.11pašvaldības
“Grozījumi
Guljebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības
pārziņā, turklātsaistošus
tikai
dome
var pieņemt
noteikumus
par
pašvaldības
nodevu
benes novada domes
dome var pieņemt saistošus noteikumus
par pašvaldības
nodevu noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu
ieviešanu
un likumā
2013.gada 28.februāra
ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu
apmērus.
saistošajos
noteikuapmērus.
Nr.26 ietvertais
„Par nekgrozījumiem
tiek paplašinātsmos
Noteikumos
nekustamā
Ar grozījumiem tiek paplašinātsAr
Noteikumos
ietvertais nekustamā
ustamā loks, kurām
īpašuma
īpašuma nodokļu maksātāju kategoriju
loks, kurām
ir tiesībasmaksātāju
uz
īpašuma
nodokļu
kategoriju
ir tiesības uz
nodokļa Grozījumu
atvieglojumu
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
Grozījumu
Noteikumos
nekustamā
īpašuma
nodokļa atvieglojumu.
Noteikumos
tiek veikti, pamatojoties uz Invalīdu biedrības iesniegumu un
piemērošanu””
paskai- un
tiek
veikti,
pamatojoties
uz
Invalīdu
biedrības
iesniegumu
pašvaldības pieņemto lēmumu.
drojuma raksts
pašvaldības
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem
tiek papildināts topieņemto
nekustamā lēmumu.
īpašuma nodokļa maksātāju kategoriju Ar
loks,saistošajiem
kurām ir tiesības uz noteikumiem tiek papildināts to nekustamā
2. Īss projekta satura izklāsts
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu,
noteikumi maksātāju kategoriju loks, kurām ir tiesības uz
īpašumaproti,
nodokļa
papildināti ar jaunu kategoriju – Gulbenes novada iedzīvotāji,
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, proti, noteikumi
kuriem piešķirts 1.grupas invaliditātes statuss.
ar jaunu
kategoriju – Gulbenes novada iedzīvotāji,
3. Informācija par plānoto projekta
Saistošo noteikumu īstenošanai papildināti
tiek prognozēta finansiāla
ietekme
ietekmi uz pašvaldības budžetu
uz pašvaldības budžetu, tomēr tākuriem
nav precīzipiešķirts
nosakāma, jo 1.grupas invaliditātes statuss.
rīcībā nav pilnīgas informācijas
visiem Gulbenesīstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme
3. Informācija par plānotopašvaldības
projekta
Saistošoparnoteikumu
novada iedzīvotājiem, kuriem iruz
noteikta
1.invaliditātes grupa,
un
ietekmi uz pašvaldības budžetu
pašvaldības
budžetu,
tomēr tā nav precīzi nosakāma, jo
šādu informāciju nesniedz nedz Invalīdu biedrība, nedz Valsts
pašvaldības
rīcībā
nav
pilnīgas
informācijas par visiem Gulbenes
sociālās apdrošināšanas aģentūra, ņemot vērā to, ka šāda
novada
kuriem ir noteikta 1.invaliditātes grupa, un
informācija par datu subjektu satur
sensitīvusiedzīvotājiem,
datus.
4. Informācija par plānoto projekta
Mērķgrupa, uz kuru attiecināmsšādu
saistošoinformāciju
noteikumu tiesiskais
nesniedz nedz Invalīdu biedrība, nedz Valsts
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un
regulējums, ir novada administratīvās
teritorijas
iedzīvotāji, kuriem aģentūra, ņemot vērā to, ka šāda
sociālās
apdrošināšanas
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā piešķirts 1.grupas invaliditātes statuss.
informācija par datu subjektu satur sensitīvus datus.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā grozījumi neskars.
4.
Informācija
par
plānoto
projekta
Mērķgrupa,
kuru var
attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
5. Informācija par administratīvajām
Personas saistošo noteikumu projekta
piemērošanasuz
jautājumos
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām)
regulējums,
ir novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, kuriem
procedūrām
griezties Gulbenesun
novada pašvaldības
administrācijā.
6. Informācija
par konsultācijāmvidi
ar pašvaldības
Sabiedrības līdzdalība
saistošo noteikumu
projekta
izstrādāšanā
uzņēmējdarbības
teritorijā
piešķirts
1.grupas
invaliditātes statuss.
privātpersonām
netika nodrošināta tādēļ, ka saistošo
noteikumu projekts neierobežo
Uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā grozījumi neskars.
sabiedrības tiesības.
5. Informācija par administratīvajām
Personas saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var
procedūrām
griezties Gulbenes novada pašvaldības administrācijā.
Gulbenes
domes
2015.gada
30.aprīļa
saistošie
6. Informācijanovada
par konsultācijām
ar
Sabiedrības līdzdalība
saistošo
noteikumu projekta izstrādāšanā
privātpersonām
netika
nodrošināta
tādēļ,
ka
saistošo
noteikumu projekts neierobežo
noteikumi Nr.14
sabiedrības tiesības.

„Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada
10.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
Gulbenes novada teritoriālo vienību
detālplānojumu apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 29.panta.
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
direktore

Tūrisma organizators
Tūrisma informācijas centrs
„Stāmeriena”

Tūrisma organizators

2. Īss projekta satura izklāsts

Tūrisma organizators

Mājaslapas administratore

Lietvede

Projektu vadītājs

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz budžetu
4. Normatīvā akta ietekme uz
sabiedrību
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar sabiedrības pārstāvjiem
7. Sabiedrības informēšana par
normatīvo aktu

Norādāmā informācija
No 2014.gada 16.jūnijā nekustamā īpašuma “Skalbes”, Beļavas
pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5044 014 0108, īpašnieks ir
SIA “Vidzemes lauki”, reģistrācijas Nr.44103076950, kura norāda,
ka minētais detālplānojums tai nav aktuāls (sabiedrības rīcībā nav
dokumentu par detālplānojumu), minētajā īpašumā netiek plānota
savrupmāju apbūve, bet gan tas tiek izmantots lauksaimnieciskajai
darbībai.
Līdz 2015.gada aprīlim detālplānojuma realizācija nav uzsākta, jo
Kadastra reģistrā nav reģistrēti dati par ēkām un būvēm augstāk
minētā zemesgabalā. Gulbenes novada būvvaldē nav saskaņots un
spēkā esošs būvprojekts un spēkā esoša būvatļauja būvniecībai pēc
adreses “Skalbes”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
Saistošie noteikumi paredz grozīt Gulbenes novada domes
2009.gada 10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Gulbenes novada teritoriālo vienību detālplānojumu
apstiprināšanu” grozījumus, svītrojot saistošo noteikumu 1.punktu
un 1.pielikumu.
Nav ietekmes.
Nav ietekmes.
Pēc saistošo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās tiks atcelts
detālplānojums.
Konsultācijas netika veiktas.
Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” un Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Gulbenes Novada Ziņas”, kā arī ievietoti Gulbenes
novada domes mājas lapā www.gulbene.lv.

www.gulbene.lv

Izdarīt Gulbenes novada domes
2009.gada 10.septembra saistoša
jiem noteikumiem Nr.9 „Par Gul
benes novada teritoriālo vienību
detālplānojumu apstiprināšanu”
(turpmāk – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
Svītrot saistošo noteikumu
1.punktu.
Svītrot saistošo noteikumu
1.pielikumu „Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam „Skal
bes”, kadastra Nr. 5044 014 0108,
Beļavas pagasts, apstiprināšanu”.
Gulbenes novada domes
2015.gada 30.aprīļa saistošo
noteikumu Nr.14 “Grozījumi
Gulbenes novada domes 2009.
gada 10.septembra saistošajos noteikumos
Nr.9 „Par
Gulbenes novada teritoriālo
vienību detālplānojumu apstiprināšanu””
paskaidrojuma
raksts

Ziņas, maijs 3

NOVADA DOME INFORMĒ

Gulbenes novada domes 2015.gada
30.aprīļa saistošie noteikumi Nr.17

„Grozījumi Gulbenes novada
domes 2013.gada 31.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 25
“Gulbenes novada pašvaldības
nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu.
1. IZDARĪT Gulbenes no kultūrvēsturiskā
mantojuma
vada domes 2013.gada 31.okto centrs, kuras sastāvā ir struktūr
bra saistošajos noteikumos Nr.25 vienība – Tūrisma informācijas
„Gulbenes novada pašvaldības centrs „Stāmeriena”.”
1.2.SVĪTROT
nolikums” šādus grozījumus:
1.1.IZTEIKT 6.punktu 9.3.apakšpunktu.
šādā redakcijā:
2. Saistošie noteikumi stājas
„6. Domes padotībā ir spēkā nākamajā dienā pēc to pa
Gulbenes novada pašvaldības rakstīšanas.
aģentūra „Gulbenes tūrisma un

Vakance

Gulbenes novada dome
(reģ. Nr. 90009116327) aicina
pieteikties darbā uz Gulbenes
novada domes Attīstības un
projektu nodaļas teritorijas
plānotāja amatu.
Prasības pretendentiem
-Augstākā izglītība (vēlama
ekonomista, ģeogrāfa vai ar
hitekta).
Pieteikums tiks izskatīts arī
tad, ja diploms iegūts līdz 2015.
gada 30.jūnijam.
-Teritorijas plānojuma nor
matīvo aktu pārzināšana.
-Prasmes darbā ar datoru
Microsoft Office, AutoCad.
-Valsts valodas zināšanas
augstākajā līmenī.
-Spēja strādāt patstāvīgi un
pieņemt lēmumus, augsta atbildī
ba, precizitāte, labas saskarsmes
spējas.
-Vēlama B kategorijas trans
portlīdzekļa vadītāja apliecība.
Galvenie pienākumi
-Attīstības un teritorijas
plānošanas dokumentu izstrāde
(attīstības programma, stratēģija,
teritorijas plānošana).
-Attīstības programmas un
stratēģijas ieviešanas pārskatu
sagatavošana.
-Informācijas apkopošana,
apstrāde, analīze.
-Vides pārskata monitoringa
ziņojumu sagatavošana.
-Plānošanas
dokumentu
izstrādes procedūras vadība.
- Darbs teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS).
-Darbs ar kadastra informāci
ju programmā NINO.
-Sadarbība ar valsts un
pašvaldības
institūcijām
plānošanas dokumentu izstrādes
jautājumos.

-Teritorijas plānojuma ie
viešanas kontrole.
-Ikgadēja Rīcības un In
vestīciju plāna aktualizācija.
Piedāvājam
-Stabilu atalgojumu, sociālās
garantijas.
-Profesionālās
pilnveides
iespējas.
Pretendentam jāiesniedz šādi
dokumenti
-Motivācijas vēstule (uz l
lapas).
-Īss dzīves un darba gaitu
apraksts (CV).
-Izglītību un kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālus).
-Atsauksmes
vai
re
komendācijas (ja ir).
Dokumentus iesniegt per
sonīgi vai elektroniski paraks
tītus, e-pasta adrese: dome@
gulbene.lv, Gulbenes novada
domē, 2.stāva zālē, Ābeļu ielā
2, Gulbenē, Gulbenes novads
no sludinājuma publicēšanas
dienas līdz 2015.gada 2.jūnija
plkst. 14.00 ar norādi „Gulbenes
novada domes Attīstības un pro
jektu nodaļas teritorijas plānotāja
amata vakance”.
Gulbenes novada dome sazi
nāsies ar tiem pretendentiem,
kuri tiks izvirzīti uz nākamo
konkursa kārtu.
Pamatojoties uz Fizisko per
sonu datu aizsardzības likuma
8.panta pirmo daļu Gulbenes no
vada dome informē, ka:
- Jūsu pieteikuma dokumen
tos norādītie personas dati tiks
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs at
lases norisi.
- Iepriekš minētās Jūsu per
sonas datu apstrādes pārzinis ir
Gulbenes novada dome, kontakt
informācija: Ābeļu iela 2, Gul
bene, Gulbenes nov., LV-4401.
Tālrunis informācijai: 64474909,
mob. 26467459.

Kursēs autobuss uz
Tanslavu kapsētu

Atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumiem, pašvaldība 2014.gada
jūnijā vienojās ar SIA „Gulbenes autobuss” par komercreisa
„Gulbene- Tanslavas” atklāšanu un finansēšanu.
Šogad pašvaldības līdzfinansēts autobuss uz Tanslavu kapsētu
kursēs no 9.maija līdz 26.septembrim ar izpildi katra mēneša 2. un
4. sestdienā. Reisa izpilde notiks 9.05., 23.05., 13.06., 27.06.,11.07.,
25.07., 8.08.,22.08.,12.09., 26.09.
Reisa sākums plkst. 10.00 no Gulbenes autoostas, ietverot
Nākotnes, Litenes, Blaumaņa un Naglenes ielu. Tanslavās autobuss
stāvēs no 10.45 līdz 12.15, kad dosies atceļā.

Biedrības SATEKA Mazo projektu
konkursa 2015 „Kopā- varam visu!” rezultāti
Daiga Gargurne,
Biedrības SATEKA koordinatore
Biedrība SATEKA 2015.
gada martā izsludināja Mazo
projektu
konkursu
2015
„Kopā- varam visu!”. Kopumā
biedrība saņēma 23 projektu pie
teikumus. Biedrības padome, kas
bija arī šo projektu vērtēšanas
komisija, pieņēma lēmumu at
balstīt 7 projektus, nodrošinot
biedrības līdzfinansējumu EUR
3407.80.
Informācija par atbalstīta
jiem projektiem. Jauniešu inici
atīvas grupas „Līgo puiši!” pro
jekts „Līgo pagasta sabiedriski
pieejamās teritorijas labiekār
tošanas aktivitātes „Mēs savam
pagastam”. Projektu paredzēts
realizēt Līgo pagastā no šā gada
1.jūnija līdz 15.oktobrim. Pro
jekta mērķis – aktualizēt pagas
ta jauniešu un uzņēmēju sadar
bību pagasta dzīves kvalitātes
uzlabošanā un sabiedriski pie
ejamas teritorija sakopšanā un
labiekārtošanā ar mērķi izgatavot
un uzstādīt lapeni. Projekta re
alizācijas laikā, iesaistot vietējo
sabiedrību, tiks sakārtota Līgo
pagasta sapulcēšanās vieta. Tajā
uzstādīs pašu izgatavotu lapeni,
izveidos ugunskura vietu, krāsos
šūpoles. Projekta noslēguma
pasākumā tiks organizēts kopīgs
pasākums dažādām Līgo pagasta
iedzīvotāju grupām.
Druvienas jauniešu inici
atīvas grupas „Druvienas cilts
jaunieši” projekts „Labs darbs,
kas padarīts!” norisināsies Dru
vienas pagastā. Projekta ietvaros
Druvienas skolas bērni un pa
gasta jaunieši meistaru vadībā
veidos vides objektus, kopā ar
pieaugušajiem veiks teritorijas
sakopšanas un labiekārtošanas
Autobusu kustības saraksts
Gulbenes AO-Tanslavas
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pieturas nosaukums
Gulbenes AO
Kalpaka iela
Dzelzceļa iela
Santa
Blaumaņa iela
Superneto
Nākotnes iela
Litenes iela
Ceļmalas
Asarupes iela
Superneto
Blaumaņa iela
Santa
Dzelzceļa iela
Miera iela
Veikals
Naglenes iela
Dārzniecība
Svelberģis
Apgāde
Baložu iela
Tanslavas

Plkst.
10:00
10:02
10:03
10:05
10:06
10:08
10:10
10:11
10:15
10:17
10:20
10:22
10:23
10:25
10:27
10:29
10:30
10:32
10:33
10:35
10:38
10:45

Autobusu kustības saraksts
Gulbenes AO-Tanslavas
Nr.

Pieturas nosaukums

Plkst.

Nr.
nosaukums
Plkst.
1 Pieturas
Gulbenes
AO
10:00
12 Tanslavas
12:15
Kalpaka iela
10:02
Dzelzceļa
10:03
23 Baložu
iela iela
12:21
Santa
10:05
34 Apgāde
12:24
5
Blaumaņa iela
10:06
4
Svelberģis
12:26
6
Superneto
10:08
57 Dārzniecība
12:27
Nākotnes iela
10:10
68 Naglenes
iela
12:29
Litenes iela
10:11
Ceļmalas
10:15
79 Veikals
12:30
10 Asarupes iela
10:17
8
Miera iela
12:32
11 Superneto
10:20
912 Dzelzceļa
iela
12:34
Blaumaņa iela
10:22
1013 Santa
12:36
Santa
10:23
Dzelzceļaiela
iela
10:25
1114 Blaumaņa
12:37
Miera iela
10:27
1215 Superneto
12:39
16 Veikals
10:29
13 Nākotne iela
12:40
17 Naglenes iela
10:30
1418 Litenes
iela
12:41
Dārzniecība
10:32
1519 Ceļmalas
12:44
Svelberģis
10:33
Apgāde iela
10:35
1620 Asarupes
12:46
Baložu iela
10:38
1721 Superneto
12:49
22 Tanslavas
10:45
18 Blaumaņa iela
12:51
19 www.gulbene.lv
Santa
12:52
20 Dzelzceļa iela
12:54
Pieturasiela
nosaukums 12:56
Plkst.
21Nr. Kalpaka
Tanslavas
12:15
221 Gulbenes
AO
13:00

darbus; ierīkos informatīvo sten
du un norāžu stabu, pastaigu taku.
Jaunieši iemēģinās roku koka
darbos: koka apstrāde gaterī,
guļbūves elementu veidošana,
kokgriezumu veidošana, kokap
strādes instrumentu pielietošana.
Vietējie meistari, veidojot vides
objektus, demonstrēs savu ama
ta prasmi un popularizēs vietējos
produktus. Projekta norises laiks
20.maijs - 31.augusts.
Jauniešu iniciatīvas grupas
no Gulbenes
projekts
„Vairāk darīt nekā domāt!” Pro
jekta rezultātā būs labiekārtota
āra teritorija pie veco ļaužu mā
jas, kas palīdzēs dažādot atpūtas
iespējas un padarīt funkcionālāku
āra teritoriju dažādām paaudzēm.
Būs vieta, kur kavēties atmiņās,
stāstos par laikiem, kas bija un
kāpēc tagad ir tā. Projekts ro
sinās vēl vairāk vecos cilvēkus
uz kopīgu draudzēšanos un ie
saistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Projekta
realizācijas
laiks1.jūnijs - 31.augusts. .
Domubiedru grupas „Pils
kalna bērni” projekta „Soliņš
Pilskalnam”. Projekta mērķis
- izgatavot un uzstādīt 7
soliņus ar (ar iespēju izman
tot Wi-Fi) pie K.Valdemāra
pamatskolas, noorganizēt pasā
kumu „Soliņpasēdēšana”. Pro
jekta realizācijas laiks: 20.maijs
- 31.jūlijs.
Gulbenes Evaņģēliski lute
riskās draudzes projekts „Gais
ma pilsētas vēsturiskajā centrā”
veicinās vides un sabiedriski
pieejamās teritorijas sakopšanu.
Projekta realizācijas laikā tiks
nozāģēti bojātie un sausie koki,
izrauti celmi, uzstādītas 7 jau
nas laternas, parka teritorijas
sakopšana. Projekta realizācijas

laiks - 1.maijs - 30.jūnijs.
Gulbenes Mūzikas sko
las jauniešu iniciatīvas grupas
projekts „Mūzika un Daba”.
Projekts mudinās jauniešus
brīvprātīgi piedalīties labiekār
tošanas darbos. Līdz ar to tiek
veicināta jauniešu brīvā laika
lietderīga pavadīšana. Tā re
zultātā ar īpašiem dizaina ele
mentiem un apzaļumošanu tiktu
labiekārtota sabiedriski pieejama
teritorija - mūzikas skolas ap
kārtne - pieejama visiem pilsēt
niekiem, apmeklējot pasākumus,
koncertus. Projekta realizācijas
laiks: 16.maijs - 1.oktobris.
Jauniešu grupas „Spridzekļi”
projekts „Pasākumu kopums
„Mēs protam, mēs varam!”” no
risināsies Daukstēs. Projekta gal
venais mērķis ir rotaļu laukuma
papildināšana ar jaunām kons
trukcijām un esošo iekārtu reno
vācija. Pasākumu kopuma „Mēs
protam, mēs varam!” galvenās
aktivitātes – Projektu dienas,
nometne „Nāc, draudzēsimies!”,
projekta noslēguma un laukuma
atklāšanas pasākums – 1.septem
brī. Jauniešu grupa sadarbojoties
ar uzņēmējiem, pašvaldību un
skolas darba grupu realizēs esošā
rotaļlaukuma iekārtu (nojumītes,
lielā slidkalniņa) renovāciju, kā
arī jaunu iekārtu - mazo šūpolīšu,
slidkalniņa, smilšu kastes, āra
klases soliņu un galda izgata
vošanu. Projekta realizācijas no
tiks 18.maijs - 1.septembris.
Ja kāda no projektu aktivi
tātēm arī Tev šķiet interesanta
un saistoša – piedalies! Kon
taktinformācijas varēsiet atrast
biedrības SATEKA mājas lapā
www.sateka.lv sadaļā „Projek
ti” – „Mazo projektu konkurss
2015” .

Gulbenes novada lauku
uzņēmēji gūst jaunas zināšanas
Līga Langrate

Gulbenes
novada
pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
šo gadu ir uzsākusi sadarbībā
ar Lauku atbalsta dienestu (LAD), vadot programmas Eiropas Savienības (ES)
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) ietvaros
projektu „Pārtikas ražotāju
arodapmācība konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.
Projekta mērķis – veicināt
lauku saimniecībās nodarbinā
tu Gulbenes novada iedzīvotāju
arodapmācību dažādu pārtikas
produktu pārstrādē un ražošanā,
nodrošinot viņiem iespēju iegūt
pamata darba prasmes, iemaņas
un darba pieredzi.
Interesenti – lauku uzņēmē
ji, saimniecību vadītāji apguva
zināšanas tādos jautājumos kā
minimālās higiēnas prasības
pārtikas uzņēmumā, pārtikas
preču marķējums un iepakojums,
pārtikas produktu kvalitāte un
nekaitīgums, kā arī mārketingā –
produkta virzībā tirgū. Graudau
gu pārstrādes grupa trīs dienas
apguva rudzu, kviešu maizes
ražošanas tehnoloģisko procesu,
vērtēja izmantojamos produktus,
salīdzinot sagatavotās produkci
jas rezultātu.
Visdaudzveidīgākās izveido
jās piena produktu ieguves un
pārstrādes nodarbības, kurās
ikvienam izdevās sagatavot
gan krējumu un sviestu, gan
biezpienu un mājas sieru, dažā
dus ķimeņu sierus, ievērojot
novadu tradīcijas. Saldo sieru,
knapsieriņu, saldējuma, lakto,
kamambēra siera pagatavošana
bija iespējama, pateicoties AS

„Rankas Piens” sniegtajam at
balstam.
Piena produktu ražošanas,
maizes ražošanas, tāpat kā citu
tēmu kursu noslēguma galvenie
secinājumi ir tādi, ka kvalitatīvu
produktu var radīt kvalitatīvā
vidē, regulāri ir jāveic produk
cijas atbilstības vērtējums kvali
tātes prasībām. Un, galvenais,
nepārtraukti jāpaaugstina savas
amata prasmes, kvalifikācija,
jāseko tendencēm pieprasījumos,
sabiedrībā arvien populārākai
kļūstot orientācijai uz veselību
(samazināts taukvielu, cukura
daudzums pārtikā; gremošanas
sistēmas un sirds veselības
veicināšanai u.t.t.).
Mājās lietoto iekārtu ietilpī
ba, ražīgums nereti neatbilst
ražošanas apjomiem. Iekārtas ne
vienmēr nodrošina tehnoloģiskā
procesa parametrus.
Šobrīd ir sācies jaunais ES
finanšu plānošanas periods, un
kursu apmeklētāji tika iedrošināti
projektu pieteikumu rakstīšanai
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai
paplašināšanai. AS „Latvijas At
tīstības finanšu institūcija Altum”
(ALTUM) sniedza informatīvu
atbalstu par valsts atbalsta pro
grammu pieejamību norādot, ka
ALTUM finansējums paredzēts
uzņēmējdarbības jomām, kurās
finanšu tirgus nesniedz finansē
jumu pietiekamā apjomā.
Apmācību noslēgumā visu
kursu dalībnieki saņēma Latvi
jas Lauksaimniecības universi
tātes sertifikātu par piedalīšanos
arodapmācību kursos.
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Vērtē piedzīvoto projektā Izdevies “Vari? Dari - dalies!”
Sarmīte Locāne,
Litenes pamatskolas direktore
Noslēdzoties
iniciatīvas
projektam „Vari? Dari – da
lies?”, pārdomās par izdzīvoto,
piedzīvoto un iegūto projekta
ietvaros dalās Litenes pamatskolas skolēni.
“Man bija iespēja piedalīties
brīnišķīgā projektā. Mēs uzzinā
jām, cik prasmīgas
ir mūsu vecmāmiņas un
vectētiņš Voldemārs. Man vis
labāk patika vēderprieki. Mēs
kopā uzcepām kūkas un vafe
les. Interesantas bija tikšanās ar
gulbeniešiem. Visi kopā spēlē
jām teātri, gatavojām krelles,
runājām par dabu un cepām
plātsmaizi. Mūsu vecmāmiņas
Sarmītes vadībā iestudējām
V.Plūdoņa pasaku “Eža kažo
ciņš”. Pirmizrāde bija projekta
noslēgumā Gulbenē. Mums ļoti
patika kopīgā izrāde un tādēļ no
lēmām to parādīt mūsu vecākiem
skolas vecāku sanāksmē, kā arī
Litenes pirmsskolas iestādes un
patversmes bērniem, VSAC Li
tene un vēl esam iecerējuši doties
uz Gulbenes veco ļaužu māju, jo
esam sapratuši ,ka pasakas mīl
visu paaudžu cilvēki. Beidzo
ties projektam, mūsu sadarbība
ar omītēm un opīšiem nebeidzās,
jo projekta “Dārznīca” ietvaros
kopā ar vecvecākiem bijām
stādaudzētavā “Ievugravas”, kur
uzzinājām, kā audzēt pīlādzi,
ciedru priedi un piparmētru. Es
domāju, ka arī bez projektiem
mēs turpināsim draudzēties. Man
to ļoti gribētos, ” stāsta Litenes
pamatskolas 3.klases skolniece
Dagnija Strauta.
„“Projektā “Vari? Dari - Da
lies!”” Litenes seniori iesaistījās
ar lielu neziņu. Sākumā likās:
“Ko tad mēs?”. Pirmajā tikšanās
reizē sapratām, ka bērniem patīk
darboties kopā ar mums. Inte
resantākā aktivitāte bija “Vē
derprieki”, kur mēs mācījām
bērniem gatavot cepumus, plāts
maizi, cepumu kūkas. Prieks
par bērnu aktīvo darbošanos.

Bet visinteresantākā darbošanās
bija mākslas jomā. Režisores
Sarmītes Locānes vadībā
iestudējām teātra izrādi pēc
V.Plūdoņa pasakas “Eža kažo
ciņš.” Katrs rādīja savu
aktiera talantu. Esam aizvadī
juši 4 izrādes dažādas publikas
priekšā. Paldies projekta koor
dinatorei Ivetai Zvaigznei un
Litenes pamatskolas direktorei
Sarmītei par iespēju piedalīties
šādā projektā. Prieks arī par
noorganizēto ekskursiju kopā ar
junioriem uz dārznīcu “Ievugra
vas”! Mēs sajutāmies vajadzīgi
un piederīgi skolai, pagastam,
kopienai,” domās dalās seniore
Jadviga Bērziņa.
Esam priecīgi un gandarīti, ka
mums bija iespēja kā partneriem
piedalīties EuropeAid Develop
ment Education Awareness Rai
sing projekta “Globālās izglītības
sabiedrības veidošana” aktivi
tātēs “Vari? Dari - dalies!” laika
periodā no 2015.gada janvāra
līdz 2015.gada aprīlim. Tā bija
lieliska iespēja pārliecināties,
cik daudz var viena paaudze
iemācīties no otras, saprasties un
savstarpēji bagātināties. Balsto
ties uz projekta
ietvaros
gūto
pozitīvo
paaudžu sadarbības pieredzi,
iesāktās aktivitātes domājam
saglabāt arī turpmāk.

Šis projekts tiek finansēts ar
Eiropas Savienības atbalstu. Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr.
DCI-NSAED/2012/287-929.
Šis
paziņojums atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Rīgas – Blaumaņa ielas
krustojumā darbojas
luksofori

Vita Lāčkāja,
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja
Aizvadītā gada jūnijā Gulbenē tika uzsākti Rīgas ielas
rekonstrukcijas darbi. Līdz
brīdim, kad iestājās būvdarbu
veikšanai nepiemēroti laikaps
tākļi, tika ieklātas pirmās divas
asfalta kārtas, izbūvēta ietve,
uzstādīts energoefektīvs apgais
mojums un luksofori.
Šobrīd visi būvdarbi ir
pabeigti. Asfalta segums un ielas
horizontālie apzīmējumi ir ieklā
ti, izbūvētas ietves.
Pēc apzīmējumu krāsošanas
darboties sāka luksofori, tāpēc
Autovadītājiem jāpievērš sevišķa
uzmanība Rīgas – Blaumaņa
ielas krustojuma šķērsošanai.
Lai atvieglotu kreisā pagriezie

na veikšanu no Blaumaņa ielas
(braucot no Balvu puses) uz Rī
gas ielu, aiz krustojuma kreisajā
pusē ir uzstādīts atsevišķs viens
sarkanas krāsas ar krustu signāls.
Tam ir informatīva nozīme – ja
šis signāls deg, tas liecina, ka
pretī braucošajam transportam
deg aizliedzošais signāls un var
droši veikt kreiso pagriezienu.
Rīgā un citās lielākajās pilsētās
jau šāda sistēma darbojas, bet sā
kumā būsim uzmanīgi!
P r o j e k t a
Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/
SM/017 „Blaumaņa ielas re
konstrukcija Gulbenē” kopējās
attiecināmās izmaksas – EUR
2 916 887,21, no tām ERAF fi
nansējums EUR 2 187 373,72
(74,99 %), valsts budžeta dotāci
ja EUR 87 506,61
(3 %)
un pašvaldības finansējums EUR
642 006,88 (22,01 %).

Iveta Zvaigzne,
iniciatīvas vadītāja
Ļoti ātri aizsteidzies laiks
no brīža, kad sabiedrības iniciatīva „Vari? Dari – dalies!”
uzsāka savu ceļu. Nu šis posms,
ko kopīgi veica Gulbenes vidus
skolas 4.klašu skolēni un viņu
draudzīgās omītes, Litenes pa
matskolas, Stāmerienas pamat
skolas un Kr.Valdemāra pamat
skolas juniori un viņu omītes, ir
noslēdzies. Noslēdzies ar cerību,
ka beigas ir kā sākums nākama
jam turpinājumam.
Ir daudz kas piedzīvots, sa
justs un saprasts. Par to lai runā
dalībnieki (te ir tikai daži pār
domu mirkļi, bet noteikti ikvie
nam ir savs sakāmais par paveik
to) raksta turpinājumā. Paldies
visiem par kopīgi pieņemto izai
cinājumu un draudzēšanos!
Beļavas junioru domas
Reinis: „Ļoti kustīgs pro
jekts! Iemācījāmies daudz ak
tivitāšu. Satikām daudz cilvēku.
Visas vecmāmiņas labas un in
teresantas. Patika gleznošana ar
pirkstiem.”
Niks: „Omītes ir čaklas kā
bites! Mēs iemācījāmies draudzī
bu, mīlestību. Kopā dziedājām
mīļu dziesmu. Noslēguma pasā
kums jauks – visi vienoti.”
Evelīna: „Man ļoti patika
sagaidīt omītes skolā. Mēs kopā
gājām rotaļās, dziedājām, veido
jām puķes, pie tējas parunā
jāmies.”
Stāmerienas juniori
Sanija, 2.klase: „Omīšu pasā
kums man ļoti patika. Mana
omīte Mirdza bija mīļa. Mēs
kopā darbojāmies virtuvē. Uz
zināju, ka skaistas krelles iznāk,
ja ver uz lentītēm, kā no krekliņa
pagatavot somu un kaklarotu. Es
iemācījos jaunas rotaļas. Liels
paldies projekta vadītājai Ivetai
un arī manai omītei Mirdzai!”
Daniela, Evelīna, Rēzija,
3. Klase: „Mums ļoti, ļoti pa
tika vecmāmiņu pasākums!
Tagad mēs saprotam, ka vajag

draudzēties ar vecmāmiņām un
vectētiņiem, un veciem cilvē
kiem. Šis pasākums mūs saliedē
ja. Mēs iemācījāmies daudz no
vecmāmiņām un viņas no mums.
Mēs mācījāmies būt sabiedrībā.
Vēlētos, lai būtu vēl šādi pasā
kumi.”
Samanta Krista, 3.klase:
„Man bija ļoti liels prieks un
interesanti sadarboties ar vec
māmiņām. Varējām iemācīties
dejot valsi un daudzas citas lie
tas. Jauka ideja bija zīmēšana
uz baloniem. Projekts „Vari?
Dari-dalies!” ir ļoti lielisks. Es
ceru, ka tādu projektu būs turp
māk vairāk. Lai turas „Vari?
Dari-dalies!”!”
Gulbenieši par darbošanos
Linda, 4.b klase: „ Es no vi
sas sirds vēlos pateikt visām
omītēm paldies, jo viņas ir ļoti
daudz izpalīdzējušas un bijušas
man klāt, kad es jutos slikti. Es
vēlos pateikt lielu paldies omītei,
kas palīdzēja taisīt no papīra gul
bi. Mani vecāki bija sajūsmā, ka
es to uztaisīju, bet es teicu, ka
es nebūtu varējusi paveikt bez
omītes. Paldies visām omītēm,
ka ir piedalījušās abos projektos!
Ceru, ka Jums patika.”
Kristiāns, 4.b klase: „ Mēs
esam kopā jau trīs gadus. Sā
kumā biju mazliet nobijies, kā nu
būs, bet drīz vien sapratu, ka nav
ko uztraukties, jo omītes ir mīļas
un sirsnīgas.
Vēlētos turpināt kādu projek
tu kopā ar draudzīgajām omītēm.
Īpaši pateicos savai omīte
Maigai par pīrāgu cepšanas
prasmju ierādīšanu. Apbrīnoju
omītes par viņu lielo enerģiju,
par pacietību, mums mācot jau
nas prasmes! Uz tikšanos vēl
kādā pasākumā!”
Omīte Astrīda: „Projekts
„Vari? Dari – dalies!” ir brīnišķī
ga dzīves skola bērniem un se
nioriem. Skolēniem tā ir vēlme
un motivācija darboties ār
pusstundām. Darbojoties grupā,
veidojas prasmes pozitīvai sa

skarsmei (biklums, satraukums
pirmajā tikšanās reizē; atraktivi
tāte, kustīgums, drošība – vēlāk).
Kad bērni uzņēmās atbildību
veikt kādu uzdevumu, cenšoties
to izpildīt līdz galam, varēja
vērot, kā bērni izmainījās. Viņi
bija gandarīti, ka savas zināšanas
un prasmes varēja izmantot sa
darbojoties ar pagastu bērniem.”
Ome Valērija: „Kas mūs sa
tuvināja? Rotaļas, samērā biežā
tikšanās, kopīga darbošanās. Tas
viss palīdzēja pārvarēt kautrību,
deva pārliecību – mēs varam!
Kļuvām atvērtāki, mācījāmies
uzticēties viens otram, radās ide
jas turpmākajam darbam. Bērni
izteica savas vēlmes. Un tas ir
pozitīvi!”
Darbojoties bērni sāka sap
rast, kas ir projekts. Tā nav tikai
izklaide, bet arī darbs, nopietns,
ne vienmēr patīkams. Tas arī ir
pienākums, pakļaušanās vairāku
mam, mācoties pieņemt citu do
mas, ierosinājumus. Darbošanās
projektos palīdz iekļauties sabie
drībā, gūt pieredzi, veikt saviem
spēkiem atbilstošus pienāku
mus, iedzīvināt un nostiprināt
jau esošās pieklājības, uzvedības
normas, apgūt jaunas prasmes,
iemaņas, uzklausīt un cienīt
vecākus cilvēkus. Paldies par šo
laiku!

Šis projekts tiek finansēts ar
Eiropas Savienības atbalstu. Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr.
DCI-NSAED/2012/287-929.
Šis
paziņojums atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Turpinās publisko interneta pieejas
punktu izveide un uzlabošana
Vita Lāčkāja,
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja
Pagājušā gada nogalē Gulbenes novada dome uzsāka
projekta „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā” īstenošanu.
Projekta ietvaros tiks izvei
doti 10 jauni un pilnveidoti 10
esošie publiskie interneta pieejas
punkti, lai paaugstinātu piekļuves
iespējas internetam pēc iespējas
plašākām sabiedrības grupām un
nodrošinātu piekļuvi publiskās
pārvaldes un komercsabiedrību
piedāvātajiem elektroniskajiem

pakalpojumiem un informācijai.
Līdz šim projekta ietvaros
jau iegādāti 36 datorkomplekti,
15 daudzfunkcionālās iekārtas
un norisinās to uzstādīšana, kā
arī uzsākta interneta pieejas zonu
izveide.
Projekts tiks īstenots līdz
2015.gada 30.jūnijam un tā re
zultātā tiks veicināta iedzīvotāju
iekļaušanās sabiedrības sociāla
jos, ekonomiskajos un kultūras
procesos, tādējādi uzlabojot viņu
dzīves kvalitāti.
Projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/
IPIA/VRAA/073 kopējās at
tiecināmās izmaksas EUR 91
029,41, no tām ERAF finansē

jums – EUR 77 375,00 (85 %),
valsts budžeta dotācija – EUR
2 730,88 (3%), pašvaldības fi
nansējums – EUR 10 923,53 (12
%).

Turpinās Naglenes ielas rekonstrukcija
Vita Lāčkāja,
Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja
Projekta „Uzņēmējdarbībai
nozīmīgo ielu rekonstrukcija
Gulbenes pilsētā” ietvaros līdz
šim pabeigta Ozolu, Draudzes
skolas, Rēzeknes, Zvaigžņu,
Robežu ielas un Dzelzceļa ielas
stāvlaukuma rekonstrukcija
Gulbenē.
Naglenes ielas rekonstruk
cija tika uzsākta pagājušā gada
septembrī un pēc tehnoloģiskā

www.gulbene.lv

pārtraukuma darbi atsākti aprīlī.
Šobrīd norisinās asfalta seguma
otrās kārtas ieklāšana un ap
zaļumošanas darbi. Domājams,
ka līdz maija beigām asfalta
ieklāšanas darbi tiks pabeigti.
Visus darbus plānots pabeigt
līdz jūnija vidum. Pēc asfalta
ieklāšanas tiks krāsoti ielas hori
zontālie apzīmējumi.
Rezultātā iela tiks rekons
truēta 990 metru garumā, kā arī
tiks uzstādīta autobusa pietura ar
nojumi.
Projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/

IPIA/VRAA/004 kopējās iz
maksas ir EUR 2000079,01, t.
sk. ERAF finansējums – EUR
1700067,16,
valsts
budže
ta dotācija – EUR 60002,37,
pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 240009,48. Projekts tiek
īstenots aktivitātes „Nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai” ie
tvaros.

