Izpilddirektores
ziņojums
JŪLIJS GULBENES NOVADĀ

Izglītība
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros:
20. jūlijā Gulbenes dzelzceļa stacijā notika Gulbenes novada vidusskolas šūšanas pulciņa sagatavotās tērpu kolekcijas “Saldējums
jūlijā” demonstrējums;
22. jūlijā ar simbolisku svētku gājienu pasākumā "Saulesvija" pilsētas dažādās vietās tika pulcināti Gulbenes novada skolu
jaunatnes dziesmu svētku dalībnieki un kolektīvu vadītāji.
Jūlijā bija iespēja pieteikties bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Gulbenes novadā. Tika saņemti un finansiāli atbalstīti
8 pieteikumi. No valsts piešķirtajiem 21 622 EUR tiks apgūti 14 323 EUR.
Ir noslēgušās divu projektu ārvalstu vizītes:
“Mācot mācos pats” - skolotāji no Lizuma vidusskolas, Gulbenes novada vidusskolas un Stāķu pamatskolas devās uz Romu
mācīties par darbu ar bērniem, kuriem ir mācību grūtības;
“Pop UP Europe” - Gulbenes novada pašvaldības iestāžu pārstāvji devās uz Itālijas pilsētu Silvi pieredzes apmaiņā par dažādu ar
Eiropas Savienības ideju popularizēšanu pasākumu organizēšanu.
Esam veikuši Gulbenes novada izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku aptauju par vakcinēšanos pret Covid–19 - 75% pedagogi un
darbinieki ir pārslimojuši vai vakcinējušies, 10% - plāno vakcinēties, 15% - nav pārslimojuši un neplāno vakcinēties.
Augustā un septembrī 228 pedagogiem, kuri izteica vēlmi, būs iespēja piedalīties supervīzijās. Valsts finansējums - 3 750 EUR.

Projekti
Projekta "Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā" ietvaros izbūvētā saules elektrostacija
jūlijā ir saražojusi 7800 Kwh elektroenerģijas;
Projekta "Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē" ietvaros uzsākts darbs pie
esošo gaismekļu demontāžas un jauno, energoefektīvo gaismekļu montāžas;
Projekta „Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” ietvaros jūlijā noticis aktīvs darbs pie taciņu tīkla atjaunošanas ap Emzes
dīķi, turpināsies darbs pie labiekārtojuma elementu, informācijas zīmju un norāžu izgatavošanas un izvietošanas;
Līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa ietvaros iedzīvotāju balsojumam tiks nodotas 12 idejas. Iedzīvotāju balsojums tiks
organizēts no 2. līdz 22.augustam;
Pabeigti būvdarbi un nodota ekspluatācijā Baložu iela Gulbenē;
Esam saņēmuši valsts budžeta finansējumu četriem augstas gatavības pašvaldības investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas
sistēmu uzlabošanai Lejasciema vidusskolā, Rankas pamatskolā, Stāķu pamatskolā un Tirzas pamatskolā. Esam noslēguši būvdarbu
līgumus;
Pabeigta Gulbenes sporta centra stadiona būvprojekta izstrāde;
Izstrādāts datos balstīts teritorijas digitālais plānojums - investīciju piedāvājuma digitālā interneta vienlapa (onepager) ar digitāli
interaktīvas kartes risinājumu interneta vidē;
Biedrība "SATEKA" kopā ar pašvaldības pārstāvjiem 26.jūlijā uzsāka iedzīvotāju apkaimes ideju darbnīcas 2021 "Esi aktīvs iesaisties!", kas norisināsies visos pagastos, un noslēgsies pilsētā 20.septembrī.

Latvijas valsts ceļi
Šogad uzsāks ceļa Tirza - Galgauska pārbūvi. Tiks uzklāts melnais (dubultās virsmas) segums;
Ceļa posmam no Galgauskas līdz Stāķiem tiek paredzēta asfalta segas virskārtas atjaunošana;
Pabeigti darbi pie valsts ceļa posma atjaunošanas Stāmeriena- Stāmerienas pagrieziens - Lāčplēši;
Plānots izsludināt iepirkumu būvdarbu veikšanai ceļa pārbūvei no Gulbenes 30 km garumā Smiltenes virzienā. Būvdarbi plānoti
2022. gadā;
Izstrādāts projektēšanas uzdevums ceļa posma Gulbene - Stāķi pārbūvei (tiek paredzēta arī gājēju ietve). Plānots tuvākajā laikā
izsludināt iepirkumu būvdarbu projektēšanai;
Izstrādāts projektēšanas uzdevums ceļa Tirza - Lizums pārbūvei. Paredzēts izsludināt iepirkumu būvdarbu projektēšanai;
Noslēgts būvdarbu projektēšanas līgums ceļa posmam Gulbene - Cesvaine, Gulbenes novadā ceļa posms aiz Kaipiem aptuveni
1 km ceļa garumā;
Plānojot atjaunot ceļa posmu Rimstavas - Ušuri 2 km garumā, sastādīts darba uzdevums;
Ceļa posmā Līgo - Jaungulbene šoruden plānots noņemt ceļa apaugumu, izveidot grāvjus un nedaudz atjaunot grants virsmas
segumu.

Darbs ar jauniešiem
Lielākās aktivitātes/pasākumi:
- uzsākta video stāstu akcija par Gulbeni, pirmais video - “Gulbenes ūdenstorņa stāsts”;
- 16.jūlijā tika organizēta diskusija par brīvprātīgo darbu;
- no 14. līdz 21.jūlijam notika konkurss “Paskaties uz ūdenstorni!”, sadarbībā ar biedrību “Dēms”, radošo apvienību “Piektā Māja” un Gulbenes Mākslas skolu;
- jūlijā visos jauniešu centros notikušas dažādas aktivitātes jauniešiem, piemēram, nometnes vai āra nodarbības;
- 5.jūlijā notika projektu "Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss 2021" iesniegto pieteikumu vērtēšana. Tika apstiprināti četri projektu pieteikumi.

Projekta “No jauna kopā būt” ietvaros uzsākta nometņu “Pazudis Kalnī” (Galgauskā) un “Otiņas piedzīvojumi” (Lejasciemā)
organizēšana;
Jauniešu centru darbinieki piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto mācību ciklā “Atbalsts darba ar jaunatni
ilgtermiņa plānošanai un mobilā darba veikšanai Latvijas pašvaldībās”;
14.augustā notiks Gulbenes novada jauniešu diena Galgauskā sadarbībā ar kultūras darbinieku Galgauskā, Gulbenes novada Sporta
pārvaldi un novada biedrībām;
Augustā (jauniešu vasaras nodarbinātības programmas ietvaros) trīs jaunieši uzsāks darbu jauniešu centros: jauniešu centrā “Bāze”,
jauniešu centrā “Pulss” un jauniešu iniciatīvas centrā “B.u.M.s.”;
16. - 20.augustā tiek plānotas “Vasaras dienas” Gulbenē un dienas nometne "Nebaiļu faktors", Rankā;
23. – 27.augustā plānots realizēt trīs dienas nometnes: “Sporto, esi laimīgs 2!” (Lejasciemā); “Mana novada pērles” (Gulbenē);
“Topošais jaunais uzņēmējs Gulbenes novadā” (Stāķos).

Kultūra
Jūlijā notika pagasta svētki Lizumā, Beļavā, Jaungulbenē, bet Gulbenē - pilsētas svētki. Lejasciemā un Stāmerienā tika organizētas
tematiskas un muzikālas pastaigas;
3. un 14.jūlijā notika un 31.jūlijā notiks Porukam 150 veltītās dzejas tūres Druvienā, kas turpināsies arī augustā;
30.jūlijā Litenē pie strūklakas notiks Arņa Grapa akustiskais koncerts;
Gulbenes kultūras centra iekšpagalma "Alternatīvajā dārzā" jūlijā sākās 4 koncertu sērija. Pirmais koncerts bija 14.jūlijā ar Gintu
Grāveli un Ēriku Egliju-Grāveli, otrais - 28.jūlijā ar "Guys on the red carpet", vēl būs koncerti 11.augustā ar Tomu Ņizinu un
25.augustā ar "Aiz Āgenskalna";
Vēl notiks:
31.jūlijā pagasta svētki Tirzā, 7.augustā Līgo pagastā;
6.augustā Gulbenē un 7.augustā Lejasciemā grupas Tranzīts koncerts "Četras skanīgas pieturas" tūres ietvaros;
14.augustā Lizumā notiks Jāņa Brektes dokumentālās filmas "Sirds runā akvareļos" pirmizrāde;
15.augustā Gulbenē notiks "Spārnu vēziena spēks. BRĀLI-BRĀLI" koncerta ieraksta filmēšana, kurā plānots piedalīties līdz 200
koru diriģentiem no visas Latvijas un labākajiem Latvijas koriem. Latvijā notiks tikai divi koncerti - Rīgā un Gulbenē. Koncerta
ieraksta filmēšanas procesu plānots translēt trīs vietās pilsētā;
Galgauskā katrā augusta sestdienā notiks četri upes koncerti, piedaloties Indrai Ieviņai, Gregam, Rikardionam un Arnim Grapam;
21.augustā Lejasciema estrādē notiks koncertballe ar grupu "Laika upe".

Bibliotēka un muzejs
Kopš jūlija sākuma 2 reizes nedēļā pie bibliotēkas darbojas āra lasītava, kas vairāk ir iecienīta bērnu un ģimeņu starpā;
17.jūlijā notika Vidzemes kultūras programmas atbalstīta projekta “Izzinošās ekspedīcijas” aktivitāte – ekspedīcija uz Beļavas pagastu, kurā
piedalījās 23 dalībnieki ne tikai no mūsu novada, bet arī no Saldus un Rīgas. Augustā plānota ekspedīcija uz Stradu pagastu;
Turpinās darbs pie projekta “Laimes bērni. Kokariem – 100” realizācijas, proti, ceļojošai izstādei tiek atlasīti interesanti un iepriekš
nepublicēti materiāli. Jūlijā bija tikšanās ar trīs kora "Beverīna" dalībniekiem un korim veltītās ekspozīcijas aplūkošana;
Gulbenes novada bibliotēka iesaistījās biedrības “Dēms” idejā par stāstu veidošanu par Gulbenes ūdenstorni. Apzināti un savākti 11 foto
attēli, kas papildināti ar stāstiem. Izstāde skatāma pie ūdenstorņa pilsētas centrā un bibliotēkas māja lapā – virtuāli;
Projekta “POP UP Europe” labās prakses recepšu grāmatā tiks iekļautas divas Gulbenes novada bibliotēkas rīkotas aktivitātes, kas veicina
informētību par Eiropas integrāciju un sasniegumiem, kā arī veicina Eiropas pilsonisko piederību: QR kodu spēle “Grāmata runā ar Tevi”
un velo brauciens pa Zaļo dzelzceļu.
30.-31. jūlijā notiks 4.Starptautiskā zinātniskā konference un mākslas festivāls „Divi Jūliji. Uzdrīkstēšanās” piecās aktivitātēs – ZINĀŠANAS,
PRASMES, TRADĪCIJAS, RADOŠUMS, BAUDAS.
Sarkanās pils mansardā izvietota Eiropas gobelēnu izstāde ARTAPESTRY6 no Dānijas (izstādē pārstāvēta Lietuva, Francija, Beļģija,
Zviedrija, Norvēģija, Somija, Skotija, Lielbritānija, Čehija, Spānija, Polija, Krievija, Igaunija, Ungārija, Vācija, Amerika un Dānija)
Jūlijā iekārtota un līdz 8.augustam Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā būs skatāma divu tekstilmākslinieču, skolotājas un
skolnieces: Irisas Blumates un Ivetas Vecenānes darbu izstāde “Viss pa divi”.

Sports
7.jūlijā ar nepieredzēti lielu dalībnieku skaitu (aptuveni 36o) tika aizvadīts Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā.
Čempionātā bija dalībnieki arī no Ventspils, Liepājas, Daugavpils;
17.jūlijā Jaungulbenē ar pirmās kārtas spēlēm sākās Gulbenes novada čempionāts futbolā;
19.jūlijā pie sporta centra jau 15. gadu pēc kārtas notika Latvijas jaunatnes “Vasaras spēles volejbolā”. Šogad ierobežojumu dēļ
Gulbenes posmā piedalījās tikai Vidzemes/Latgales meiteņu komandas 3 vecuma grupās. Kopā piedalījās 49 komandas;
Pilsētas svētku ietvaros risinājās vairākas sporta aktivitātes:
Atzeles 3x3 basketbolā piedalījās 58 komandas no tuvākiem un tālākiem novadiem;
Atzeles pludmales volejbola 2.posms Gulbenē pulcēja 14 dāmu komandas un 5 vīriešu/veterānu komandas;
Nakts veloorientēšanās sacensībās piedalījās 20 komandas (65 dalībnieki), tās tika organizētas trīs vakarus attālināti, izmantojot
lietotni, kas lasa QR kodus.

Tūrisms
Sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu Gulbenes novadā uzņemti žurnālisti no Igaunijas (“Postimees”) un Lietuvas (“Lietuvos
rytas”), kuri veidos laikrakstu tematiskos pielikumus par ceļošanu Latvijā, tostarp Gulbenes novadā;
Sadarbojoties ar Madonas TIC un Cesvaines TIC, tapis piedāvājums – īpašas ekskursijas AS “Pasažieru vilciens” pasažieriem. 24.jūlijā
un 14.augustā – ekskursijas Gulbenes novadā, 31. jūlijā un 21.augustā – ekskursijas Madonā un Cesvainē;
Sadarbībā ar Repinas Radošās mājas pārstāvjiem notiek tūrisma piedāvājumu izstrāde;
Turpinot sadarbību ar Peteru Langbēmu (Vācija), esam saņēmuši dāvinājumu pils interjeram - antikvāras mēbeles, paklājus un
rekvizītus;
Elektrovilcieniņš piedāvā muzikālos reisus ceturtdienās, piektdienās – darba dienas noslēgumā plkst.19:00.

Lielākie pasākumi:
3.jūlijā noorganizēts Muižas tirdziņš pie Stāmerienas pils, kur piedalījās Stāmerienas, Litenes, Beļavas mājražotāji un amatnieki, un
Stāmerienas pils parkā sadarbībā ar Stāmerienas kultūras darba organizatori noorganizēta muzikāla pastaiga ar Naura Indzera un
Helēnas Kundrātes dalību;
10.jūlijā noorganizēta tekstilmākslas izstāžu atklāšana “Sapnis par pili” un “Logi Logi Logi”, bet Stāmerienas pils parkā sadarbībā ar
profesionāliem mūziķiem no “Pārmaiņu mūzikas kvarteta” noorganizēta muzikāla pastaiga “Pārfrāzējot pagātni”.

Sociālais darbs
Lai valstī mazinātu sociālo nevienlīdzību, 1. jūlijā stājās spēkā vienoti nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai. Atbisltoši Ministru
kabineta noteikumiem "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"
uzsākta mājokļa pabalsta piešķiršana jaunā kārtībā;
Pabeigti būvdarbi projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā"
Dzirnavu ielā 7a, Gulbenē. Noslēgti līgumi par mēbeļu un inventāra iegādi;
Deinstitucionalizācijas procesa īstenošanas ietvaros apzināti izvērtētie klienti un noteiktas nepieciešamās nodarbības formas
dienas centrā un specializētajās darbnīcās;
Sociālās aprūpes centros atviegloti ierobežojumi klientu uzņemšanai un tuvinieku apmeklējumiem.

Personāls
Izmaiņas personāla sastāvā:
pretendentu atlasē uz Gulbenes kultūras centra vadītāja amata vietu pieteicās 4 pretendenti;
izsludināts atklāts konkurss uz Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu, pieteikšanās termiņš 4.augusts (līdz šim saņemti
3 pieteikumi);
2.augustā darbu Attīstības un projektu nodaļā uzsāks projektu vadītāja (būvniecības jomā) Baiba Stepa;
ņemot vērā grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas nosaka minimālo obligāto iemaksu objektu, tā noteikšanu un
obligāto iemaksu veikšanu (stājās spēkā 2021.gada 1.jūlijā), pašvaldības iestāžu vadītājiem sadarbībā ar Personālvadības nodaļu
uzdots izvērtēt iestādes darbinieku sarakstus, un gadījumos, kad tiek konstatēts, ka darbinieka summētais obligāto iemaksu
objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 eiro, strādājot pie viena vai vairākiem darba devējiem, sniegt priekšlikumus Gulbenes novada
pašvaldības Ekonomikas nodaļai situācijas risināšanai, lai pašvaldībai neradītu papildus izdevumus minimālo iemaksu starpības
segšanai;
pašvaldības izpilddirektora vietnieku Sandi Sīmani prombūtnes laikā aizvietos pašvaldības izpilddirektore un Juridiskās nodaļas
vadītāja.

Īpašumu apsaimniekošana
Pašvaldības īpašumos notikusi otrreizēja latvāņu miglošana, kā arī ziedkopu izkniebšana, tāpat esam izsūtījuši 90 vēstules fiziskām
un juridiskām personām ar lūgumu apkarot latvāņus savos īpašumos līdz 1.augustam;
Veselības inspekcija veikusi ūdens analīzes 16 peldēšanas vietās visā novada teritorijā. Visās peldēšanas vietās saņemts inspekcijas
slēdziens par to, ka peldēties atļauts, izņemot Druvienas centra dīķi, par ko Veselības inspekcijas veikusi piezīmi: aicinām novērtēt
zilaļģu iespējamo savairošanos un nepeldēties, ja ūdens šķiet aizdomīgs;
Uzsākta biotopu kopšana Emzes parkā, izsludināts iepirkums par Emzes parkā nolauzto koku savākšanu;
Būvniecības valsts kontroles birojs 27.jūlijā atsāka pārbaudes 3.kategorijas ēkās Gulbenes novada teritorijā;
Ar biedrību "Gulbenes Valdorfskola" noslēgts telpu nomas līgums Gulbenes Valdorfa pamatskolas darbības nodrošināšanai
nekustamajā īapšumā "Litene", Skolas ielā 2, Litenes pagastā - Litenes muižas ēkā;
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" darbības nodrošināšanai bezatlīdzības lietošanā tiks nodotas Gulbenes novada pašvaldības
lietošanā esošas nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 65, Gulbenē.
Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 2021.gada 15.jūnija rīkojumu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauta
reģiona nozīmes vēsturiska notikuma vieta "Rakstnieces Tirzmalietes dzīves vieta" - ēka nekustamajā īpašumā "Skolas ielā 3",
Lejasciemā.

Dažādi
15.jūlijā Gulbenes novadu apmeklēja Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Sandis Riekstiņš. Sarunas notika par
jaunatnes sporta un sporta infrastruktūras attīstību, tostarp vieglatlētikas manēžas būvniecību Gulbenē.
Esam saņēmuši VARAM informāciju par to, ka darbu ir uzsākusi Pieminekļu, piemiņas zimju un piemiņas vietu izveides
konsultatīvā padome, kas aicina iesniegt priekšlikumus par pieminekļu vai piemiņas zīmju uzstādīšanu, piemiņas vietu izveidošanu
vai informatīvo plākšņu izvietošanu. Padomes sēdes notiks mēnesī vienu reizi un informācija tiks publicēta VARAM tīmekļvietnes
sadaļā "Sabiedrības līdzdalība";
SIA DPD Latvija informē, ka, paplašinot Pickup tīklu, tiks novietots automatizēto sūtījumu apkalpošanas termināls Lizumā pie
veikala "LaTS"';
SIA "Gulbenes nami" ir pārcēlušies no biroja telpām Gaitnieku ielā 1b uz Blaumaņa ielu 56a, Gulbenē, un plāno vienu dienu
nedēļā nodrošināt pakalpojumu pieejamību arī Ozolu ielā 2a, Gulbenē;
Turpinot SIA "Gulbenes nami" pakalpojumu kvalitātes attīstību, uzņēmuma klientiem no jūlija ir iespēja nodot skaitītāju
rādījumus, saņemt un apmaksāt rēķinus elektroniski, kā arī operatīvi sazināties ar uzņēmumu tiešsaistes norēķinu vietnē Bill.me;
Gulbenes novadā uz 21.jūliju vakcinācijas procesu pilnībā bija noslēguši 35% iedzīvotāju.

PALDIES!
Izpilddirektore
Lienīte Reinsone
29.07.2021.

