Izpilddirektores ziņojums
JANVĀRIS GULBENES NOVADĀ

Projekti
Tiek izstrādāta topogrāfija Emzes parka kultūrvēsturiskajai daļai ap Emzes dīķi;
Turpinās darbs pie līdzdalības budžeta konkursa aktivitātēm - noslēgts līgums un uzsākti
projektēšanas darbi 4 objektiem: Lejasciema centra laukuma labiekārtošana, Litenes centra pieturas
rekonstrukcija, Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā un
Gulbenes skvēra labiekārtošana;
Uzsākti projektēšanas darbi laukumam pie Baļavas pagasta pārvaldes ēkas.
Noslēgti līgumi:
“Sporta centra stadiona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība";
“Zaļo un dārza
autoruzraudzība”.
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Projekti
Sagatavoti un iesniegti projektu pieteikumi Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu
konkursa “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu un biotopu
stāvokļa uzlabošanas pasākumi”:
"Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā";
“Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 2.kārta”;
"Dabas takas gar Pededzes un Sitas upes krastiem infrastruktūras objektu atjaunošana un
uzlabošana ar labiekārtojuma elementiem".

Izglītība
Lai nodrošinātu attālinātās mācības, izglītības iestādēm ir izsniegti 25 LMT rūteri;
Noslēgusies anketēšana Gulbenes novada 1.-12.klašu skolotājiem par nepieciešamo metodisko un cita
veida atbalstu mācību procesa īstenošanai attālināti – notiek darbs pie iegūto datu apstrādes;
Tiek īstenota pedagogu profesionālā pilnveide attālināti;
Noslēgusies Lizuma vidusskolas akreditācija;
Covid-19 dēļ īslaicīgi slēgtas izglītības iestādes un grupiņas: Sveķu pamatskola, Jaungulbenes PII
"Pienenīte" grupa un Gulbenes 3.PII "Auseklītis" grupa

Kultūra
Lai stiprinātu kolektīvo sajūtu un piederību savam amatiermākslas kolektīvam,
amatiermākslas kolektīvu saliedēšanas akcija ar kolāžām "Iedomas vs realitāte";

īstenota

Norit darbs pie 2021.gada 3 galveno pasākumu ideju izstrādes: Kokariem 100 lielkoncerts (25.07.),
Skroderdienas Silmačos 35 (23.06.) un novada svētku iestudējuma (07.08. Līgo pagastā);
Plānots jauns formāts Vidzemes jauno profesionālo mākslinieku izstādei maijā;
Valts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā tiks iesniegti 3 projekti;
Uzsākta sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju par jauna vides objekta izveidošanu, kas veltīta
amatiermākslas kustībai Gulbenes novadā;
Gatavojamies pilsētas 93.dzimšanas dienai.

Bibliotēka
Kopš 12.janvāra visās novada bibliotēkās ir atsākusies grāmatu izsniegšana. Gulbenes novada
bibliotēkā lasītāji tiek apkalpoti fiziski, bet pagastu bibliotēkās – tā ir bezkontakta apkalpošana. Pa šo
laiku izsniegti vairāk kā 11 tūkst. izdevumu;
Šonedēļ Valts Kultūrkapitāla fondā tiks iesniegti 4 projekti trīs dažādās nozarēs un nākošnedēļ 2
projekti tiks iesniegti Ziemeļu Ministru padomes izsludinātājā NORDPLUS projektu konkursā, kuros
būs sadarbības partneri no Lietuvas, Igaunijas un Dānijas;
Janvāra mēnesī ir ticis izvērtēts 2019.gadā veiktais profesionālais darbs, dati tiks ievadīti portālā
kultūraskarte.lv, kā arī tiks sagatavota saturiskā atskaite Latvijas Nacionālajai bibliotēkai;
Bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar AS Swedbank par dažādu izglītojošu pasākumu
organizēšanu. 29.janvārī notiks vebinārs “Finanšu pratība digitālajā vidē”.
Ar gada sākumu bibliotēkas reģistrētie lasītāji var saņemt digitālo lasītāja karti. Šo iespēju jau ir
izmantojuši 50 lasītāji.

Muzejs
Atceroties un pieminot 1991.gada barikāžu notikumus, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
un Gulbenes novada vidusskola izveidojusi dokumentālo filmu "GULBENE - RĪGA - BRĪVĪBA", kas
tapusi ar Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda un pašvaldības atbalstu;
Kopā ar Gulbenes novada vidusskolu notiek darbs pie piedāvājuma veidošanas projektam "Skolas
soma";
Kopā ar Kultūras pārvaldi radīta izstāde "Rozēm kaisu istabiņu", kas būs skatāma Gulbenes novada
vēstures un mākslas muzejā februārī;
Sagatavoti 2 projektu pieteikumi iesniegšanai Valts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā.

Tūrisms
Sagatavots un izvietots sociālajos tīklos virtuālais Zaļais tirdziņš;
Sagatavots piedāvājums Latvijas tūroperatoriem par 2021.gada ceļošanas un apskates vietām
Gulbenes novadā;
Izveidota iknedēļas erudīcijas un acīguma spēle ar mērķi izzināt Gulbenes novadu, sadarbojoties ar
vietējiem uzņēmējiem balvu piedāvājumā;
Tiek apkopota Gulbenes novada tūrisma uzņēmēju, pakalpojumu sniedzēju statistika par 2020.gadu,
mājaslapas www.visitgulbene.lv un aģentūras sociālo tīklu statistika;
Tiek dibināta sadarbība ar Latvijas augstskolām (Kultūras akadēmija, LLU, ViA) Stāmerienas pils
darbības pilnveidošanai un jaunu attīstības formu nodrošināšanai;
Turpinās Stāmerienas pils vizuālās identitātes konkurss un IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” konkurss “Sniega
vilciens”, IIC "Dzelzceļš un Tvaiks" notiek interaktīvo ierīču izgatavošana un labošanas darbi esošajām
ierīcēm.

Sports
No 11.-17.janvārim tika organizēts izaicinājums “Krāj kilometrus slēpojot”.
To pieņēma 40 dalībnieki un nedēļas laikā tie kopā noslēpoja 1762,15 kilometrus;
Lai dotu iespējas sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā, ir izveidotas vairākas distanču slēpošanas
trases;
Gulbenes stadionā 18.janvārī tika atvērta publiskā slidotava;
Lai pilnveidotu jauno basketbolistu meistarību, Gulbenes sporta centrā ir uzstādīts “basketbola
metienu trenažieris”;
Februāra sākumā Gulbenē plāno ierasties Latvijas Basketbola savienības pārstāvji, lai uzņemtu video
materiālu par basketbola komandu “Gulbenes buki”.

Sociālā dienesta informācija
Pateicoties SAC darbinieku profesionalitātei un augstai kolektīva disciplīnai, izdevies ierobežot Covid-19
izplatību un nostabilizēt situāciju aprūpes centros;
Sociāla rakstura situācijās risinām Covid-19 ierobežošanas jautājumus, lai nodrošinātu personu atrašanos
karantīnā vai pašizolācijā, nodrošinām izolācijā esošās personas pamatvajadzības, kā arī pēc noteiktā
laika perioda beigām veicam telpu dezinfekciju;
Pēc VARAM pieprasījuma esam sagatavojuši un snieguši informāciju par pasākumiem, ko ieviesām SAC
"Jaungulbenes alejas", lai ierobežotu vīrusa pandēmijas izplatību, un priekšlikumus papildus pasākumiem
un investīcijām SAC infrastruktūrā, ko mēs ieteiktu vīrusa pandēmijas ierobežošanai.

Personāls
Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju, visiem iestāžu vadītājiem lūgts izvērtēt darbinieku
noslodzes šajā periodā un piedāvāt šādas iespējas: izņemt uzkrāto ikgadējo atvaļinājumu, noteikt
dīkstāvi vai noteikt dīkstāvi, norīkojot darbiniekus dīkstāves laikā veikt citus ar amatu nesaistītus
pienākumus;
Turpinās intelektuālā darba veicēju un iestāžu vadītāju novērtēšana par 2020.gadu;
Atkārtoti izsludināti konkursi uz Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata vietu un
SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amatu. Iepriekš izsludinātie konkursi noslēdzās bez rezultāta;
Lai nodrošinātu efektīvu cilvēkresursu pārvaldību, pamatotu esošo darbinieku skaitu, noslodzi, amata
nosaukumu, kā arī piemēroto mēnešalgu grupu, iestāžu vadītājiem lūgts ieviest darba laika uzskaiti,
saimniecisko darbu veicējiem, norādot informāciju par konkrētiem veiktajiem darbiem.

Kapitālsabiedrības
2020.gada janvārī Stradu pagasta Šķieneros siltumenerģiju Stāķu un Šķieneru ciemiem sāka ražot no
jaunā šķeldas katla;
Covid-19 ir skāris arī SIA Gulbenes nami personālu, līdz ar to pakalpojuma sniegšana iespējama
ierobežotā apjomā, nodrošinot pārsvarā pakalpojumu sniegšanu tikai avārijas situācijās;
SIA "Balvu un Gulbenes" slimnīcu apvienība sagatavojusi prezentāciju, kas raksturo vīrusa pandēmijas
situāciju slimnīcā un citur Latvijā (par gultu noslodzi, par personāla saslimstību, par vakcinācijām u.c.)

"Neļauj kalendāram sevi piemuļķot!
Gadā ir tikai tik daudz dienu, cik tu izlieto.
Kāds gada laikā izlieto tikai vienu nedēļu,
kamēr citam izdodas vienā nedēļā ietilpināt vesela gada vērtību."
/Ričards Brensons

PALDIES!
Lienīte Reinsone
28.01.2021.

