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Gulbenes novadā 

 
Moto: Vairāk darīt, mazāk solīt! 
 
SOCIĀLĀ APRŪPE UN VESELĪBAS APRŪPE  -  
• Veicināsim sadarbību ar ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem par veselības 

aprūpes pakalpojumiem. 
• Izveidosim dienas centru dažādām sabiedrības grupām.  
• Paplašināsim sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, izveidojot 

sociālās aprūpes centru “Alejas”, Jaungulbenē. 
• Atbalstīsim sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, sniedzot pakalpojumus 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
• Stimulēsim zobārstniecības pakalpojuma pieejamību pirmskolas un vispārējās 

izglītības iestādēs. 
• Atbalstīsim un popularizēsim audžu ģimeņu veidošanos novadā. 
 
TAUTSAIMNIECĪBA – 
• Turpināsim sakārtot pašvaldības ceļus un infrastruktūru uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai.  
• Veicināsim vietējo zemnieku un ražotāju produkcijas realizāciju pašvaldības 

izglītības un sociālajās iestādēs. 
• Veicināsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu un pagalmu, brauktuvju 

sakārtošanu. 
• Izveidosim sistēmu un nodrošināsim īpašuma nodokļa atvieglojumus 

uzņēmumiem. 
• Attīstīsim dialogu ar uzņēmējiem, lauksaimniekiem, kas veido ekonomisko 

pamatu un labklājību mūsu novada iedzīvotājiem. 
• Atbalstīsim jauno uzņēmēju biznesa idejas. 
• Veicināsim izglītības iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem, lai popularizētu 

nepieciešamās profesijas un veicinātu jauniešu atgriešanos novadā.  
• Radīt mūsdienīgi  sakārtotu vidi, lai veicinātu jauno ģimeņu atgriešanos un 

veidošanos novadā. 
 
IZGLĪTĪBA UN JAUNIEŠU DARBS –  
• Atbalstīsim izvērtētas izglītības reformas ieviešanu novada teritorijā. 
• Mūsu izaicinājums – uz kompetencēm balstīta mūsdienīga izglītības procesa un 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana skolās. 
• Nodrošināsim interešu izglītību pieejamību bērniem  mūzikas, mākslas, sporta 

skolās. 
• Dibināsim Jauniešu konsultatīvo padomi. 
• Popularizēsim Eiropas un vietējā brīvprātīgā darba iespējas, veicinot iedzīvotāju 

iesaistīšanos aktivitātēs. 
• Attīstīsim paaudžu sadarbību, sniedzot finansiālu atbalstu mūžizglītības 



programmām un projektiem. 
• Īstenosim karjeras izglītības programmu novadā, paaugstinot jauniešu 

konkurētspēju darba tirgū. 
 
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, VIDE, LABIEKĀRTOŠANA –  
• Turpināsim veidot novadā vienotu komunālo pakalpojumu dienestu. 
• Kopā ar pilsētas/pagastu pārvaldēm un pašvaldības uzņēmumu „Gulbenes nami” 

sniegsim daudzpusīgu informāciju par komunālo pakalpojumu pieejamību. 
• Efektīvāk darbosimies vidi degradējošu būvju un teritoriju sakārtošanas procesu 

visā novadā. 
• Labiekārtosim skvērus un parkus, nodrošinot aktīvas atpūtas iespējas 

iedzīvotājiem. Atjaunosim publiski pieejamos bērnu rotaļu laukumus. 
• Izveidosim atkritumu uzglabāšanas laukumus novada teritorijā  ar iespēju nodot 

lielgabarīta atkritumus. 
• Izstrādāsim saistošos noteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

lietošanas un aizsardzības nosacījumiem novadā. 
• Pakāpeniski atjaunosim pašvaldības dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli.  
 
KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS 
• Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, nodrošinot Dziesmu un Deju svētku 

tradīciju saglabāšanu. 
• Veicināsim vienmērīgu kultūra nozares attīstību, saglabājot bibliotēku, 

kultūras/tautas namu, brīvdabas estrāžu, muzeju un kultūrvēsturisko centru  tīklu visā 
novadā. 

• Īpašu uzmanību veltīsim jauniešu sporta attīstībai novadā. 
• Veicināsim Gulbenes novada iedzīvotāju iesaisti sporta un kultūras aktivitātēs.  
• Turpināsim sporta būvju rekonstrukciju 
• Attīstīsim tūrismu kā svarīgu novada atpazīstamības veicināšanas un 

ekonomikas augšupejas nozari, saglabājot  katra pagasta tūrisma “pērli”. 
 
NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE UN SADARBĪBA 
• Paaugstināsim novada domes nodaļu, iestāžu un pārvalžu vadītāju savstarpējo 

sadarbību un atbildību. 
• Saglabāsim pagastu pārvaldnieka statusu, nosakot konkrētus uzdevumus un 

pienākumus. 
• Pabeigsim vienotas novada grāmatvedības centralizāciju. 
• Nodrošināsim iedzīvotājiem veikt maksājumus un  norēķinus par 

pakalpojumiem savā pagasta teritorijā. 
• Atbalstīsim nevalstisko organizāciju rosināto projektu īstenošanu  novada 

teritorijā. 
• Uzlabosim Pašvaldības policijas materiāltehnisko bāzi, lai, sadarbojoties ar 

Valsts policiju, rūpētos par novada iedzīvotāju drošību. 
• Novada domes darbu organizēsim tā, lai pieņemtie lēmumi un to izpilde būtu 

vērsti uz iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu. 


