


Diskusijas plāns:

I. Esošā situācija publiskajos apstādījumos

II. Vīzija – diskusija (plānotais, sadarbības iespējas)

III.Tematiskais noformējums (iesaiste, sadarbība)



Publiskie apstādījumi
• Tiek veidoti viegli kopjami, koši, ienesot novadā krāsas

• Vienoti akcenti tiek panākti ar vasaras puķu krāsu, ko 

mainām un izvēlamies katru gadu

• Tiek izstrādāta Vides dizaina un apstādījumu 

attīstības koncepcija Gulbenes pilsētā









Apstādījumu grupēšana,

pārstādīšana

Vairāku teritoriju vienlaicīga 

rekonstrukcija (Gulbīšu parks, Centrālais 

skvērs, Nākotnes iela, apstādījumi 

Rīgas/Ābeļu ielas krustojumā)





Plānotais, daļēji realizētais apstādījumu papildināšanā



Apstādījumu un 

labiekārtojuma skice pie 

daudzdzīvokļu mājas 

Galgauskas pagasts



Sadarbības piemēri 2019. gadā vienotā 

publiskās ārtelpas tēla veidošanā



Vienota stila vasaras puķes privātajās, 

pašvaldības un iestāžu teritorijās





Iesaisties! Piedalies! Veidosim krāšņu savu novadu kopā!

2020.gadā noteicošās - košas, izteiksmīgas krāsas un ziedu bagātība novada krāsās -

sarkanīgajos toņos ar sudraba akcentiem. 

Pavasara akcentus veidos sarkandzeltenas tulpes un atraitnītes.



Sadarbības iespējas

• Iedzīvotāju iniciatīvas
– talkas pēc iedzīvotāju ierosinājuma (Saules ielas talka)

– sadarbība ar daudzdzīvokļu mājām 
• daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji vēlas apstādījumus, kas iekļaujas 

pilsētvides ainavā, atrodas uz robežas ar pašvaldības zemi;

• Ideju skiču variantus sagatavoju es - ainavu arhitekts;

• Apspriežam kopā ar iedzīvotājiem, izvēlamies ierīkojamo, es sagatavoju 
detalizāciju, tāmi;

• Ierīkojam kopīgā iedzīvotāju talkā;

• Uztur daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji.

• Iedzīvotāju akcijas apstādījumu izveidē ielas garumā 
(sniegpulksteņu stādījumu iela, krokusu stādījumu iela)

• Uzņēmēju iesaiste teritorijas labiekārtošanā

• Sadarbība augu apmaiņā novada mērogā

• Pašvaldības saistošie noteikumi par daudzdzīvokļu māju 
pieguļošo teritoriju labiekārtošanu 50% pašvaldības 
līdzfinansējumu 



Noformējums
• Ideja – iesaistoties iedzīvotājiem un uzņēmējiem, radām 

noformējuma elementus, ko izvietojam savā vidē, veidojot 

vienotu, novadu caurvijošu tēlu svētku noformējumā

• Noformējuma elementi – radošajās darbnīcās tapuši, vai pēc 

vienota etalona veidoti, vienkārši izgatavojami, papildināmi

• Noformējuma elementu rotēšana, mainīšanās (kas neder vienam, 

mazliet pārveidots der citam)

• Sadarbība ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem noformējuma veidošanā 

novadam stratēģiski nozīmīgās noformējuma izvietošanas vietās



Noformējuma izvietošanas vietas Gulbenē



Lieldienas – zaķi pārņem Gulbenes novadu!

Radošajās darbnīcās izveidojam savu zaķi – nesam mājās, izvietojam 

kopēja tēla veidošanai



Jāņu noformējums

Pamatā novada krāsas – zaļš, 

sarkans



Iedzīvotāju iesaiste noformējuma radīšanā, izvietošanā, uzturēšanā



Jāņavārti, vītnes, vainagi, meijas, 

stilizētie ugunskuri caurvij novadu!



Pilsētas, novada, pagastu svētki

Piedalies svētku noformējuma radīšanā!

 Tēma? Kultūras pārvalde 

sagatavo….

 Vai Jūs būtu gatavi 

iesaistīties vienota 

noformējuma izveidē?

 Noformējuma tapšana –

kopīgās radošās darbnīcās?

 Pēc vienota etalona 

sagatavoti elementi, 

iesniegti kopējai 

izvietošanai (karodziņu 

virtenes)



Skolas tēma caur grāmatu prizmu 

(āra apstākļiem laminētas vai ievākotas)



Stilizētās Ziemassvētku eglītes ārtelpā

Pamatkrāsas gaišas – silti auksti baltais, 

dzeltenais, mazliet sarkanā

vēlams nemirgojošas



Stilizētās Ziemassvētku eglītes pie sienas vai loga



Gulbenes novada pašvaldības

Vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste

Laima Šmite-Ūdre

Tel.: +371 64497710, 29333985

E-pasts: laima.smite-udre@gulbene.lv

Gulbenes novads – tie esam mēs paši.

Mēs esam atslēgas šīs vietas attīstībai.


