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1.redakcija
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Projekts "Nākotne Kalnienā", līguma nr.2012.EEZ/DAP/MIC/005/1/V/025 Projektu finansiāli atbalsta Islande
Lihtenšteina un Norvēģija.

 Šī stratēģija ir izveidota ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par
saturu atbild biedrība KAPO. 
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Ievads

Katru gadu Latvijas kartē pazūd kāds neliels ciemats, un to daudzi nemaz nepamana. Visi ceļi plūst uz Rīgu.
Un  ja  ne  Rīgu,  tad  tuvāko  pilsētu.  Cilvēki  meklē  ērtības,  komfortu,  labākus  darba  apstākļus.  Tas  ir
novērojams visā pasaulē. Taču vai lauki paliks tukši, un tur nekas nav jādara? Ja visa Latvija pārcelsies uz
Rīgu, vai pārējo teritoriju atdalīsim citiem, lai mazākas uzturēšanas izmaksas? Un kāpec gan lai laukos arī
nebūtu attīstība?

Praksē notiek tā, ka attīstības plānošanas dokumentus izstrādā no “augšas”, bet šis ir mēģinājums veidot no
“apakšas”. Laikā no 2013.gada līdz 2015.gadam aptaujāti vietējie iedzīvotāji, notikušas neformālas sarunas
dažādu interešu lokos, noticis iedzīvotāju forums. Un kaut arī iedzīvotāju Kalnienas kopiena nav atlicis vairs
daudz, šeit ir vēlme un cerība attīstīties.

Šajā  attīstības stratēģija  apkopota  esoša  situācija,  kaut arī  precīzus  datus  analizēt  par  šo teritoriju  nav
iespējams, jo dati pieejami tikai pagasta vai novada griezumā.  Izpētīti novada plānošanas dokumenti, kas
skar teritorijas attīstību. Pamatojoties uz iedzīvotāju aptauju, sarunām un forumu izveidota SVID analīze un
nosprausti mērķi, kuru sasniegšanai sastādīts rīcības plāns, kuru iespējams papildināt, atkarībā no idejām un
apstākļiem.

Stratēģija paredz, ka  Kalniena ir Gulbenes novadā labi atpazīstama, sakopta teritorija ar augstu dzīves
līmeni,  kas nodrošināta ar darbavietām, piedāvā kvalitatīvus,  bioloģiskus produktus un daudzveidīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Lai sasniegtu šo vīziju, iesaistīties aicināts ik viens sabiedrības loceklis.



Kalnienas vispārējs raksturojums

Atrašanās vieta un izveidošanās vēsture

Kalniena – agrākā Kalnamuiža – atrodas Gulbenes novada ziemeļaustrumu daļā pie robežas ar Alūksnes
novadu.

Kalnamuiža senāk piederēja Kalncempju (vāciski Kalnemoise, krieviski Kalncemskaja) pagastam (izveidots uz
Kalnamuižas zemes 1868.gadā [1]), kurš ietilpa Valkas aprinķī.  1935.gadā pagasta platība bija 8670ha ar
1953  iedzīvotājiem.  1945.gadā  Kalncempju  pagastā  tika  izveidots  Kalncempju  un  Kalnienas  ciems,  bet
1949.gadā pagasts likvidēts [4].  1954. gadā Stāmerienes ciemam pievienoja likvidēto Kalnienas ciemu [3].
1990.gadā pagastu atjaunoja. Pēc administratīvi  teritoriālajiem pārkārtojumiem bijušā pagasta DA daļa
tagad iekļauta Stāmerienas pagastā [4]. Mūsdienās Kalniena iedzīvotāju skaita ziņā ir otra lielākā apdzīvotā
vieta  Gulbenes  novada  Stāmerienas  pagastā  –  tā  atrodas  5km  attālumā  no  Stāmerienas,  8km  no
Vecstāmerienas un 18km no Gulbenes.

Kalnienas teritorijas robeža ar pašreizējo Kalncempju pagastu Alūksnes novadā stiepjas pa Otes silu,  robežu
ar Liteni  Gulbenes novadā veido Lubāniešu purvs un meži.  Ar Alūksnes novada Annas pagastu dabisku
robežu veido Papardes upe un mežs, bet  Kalnienas un Beļavas robeža ir Ludza sils un Ludza ezers.

Kalniena savu nosaukumu ieguvusi no tā, ka te ir daudz kalnu resp. pauguru. Vispazīstamākais ir Vēja kalns,
saukts arī par Dzirnavu kalnu, pašā Kalnienas centrā. Šajā kalnā kādreiz bijušas vejdzirnavas, vēl joprojām
saglabājušās to pussagruvušās sienas. Vēl Kalnienā ir Vārnu kalns, Skudru kalns, Skudruļu kalns, Magaziņu
kalns,  Kalēju kalns un vairāki citi lielāki un mazāki pauguri. Ir arī māju vārdi, kuru nosaukuma pamatā ir
vārds  kalns:  Ašukalni,  Mālkalni,  Grantskalni,  Jāņkalni,  Augstkalni,  Cepļakalns,  Kalnāji,  Kalnabānuži,
Kalnacīruļi, Pakalni, Puķukalni, Jaunkalni, Smilškalni, Kļavkalns, arī māju vārds Vējakalns.

Kalnienas teritorija 12. gadsimta beigās ietilpa letgaļu Atzeles zemē. 13.-16. gadsimtā Kalniena bija Livonijas
ordeņa Alūksnes komturejas sastāvdaļa [2].

Kalnienas centrā atrodas Kalnamuižas pils. No 1561. – 1629.gadam (poļu laikos) Kalnamuižu kopā ar Alūksni
pārvaldīja  stārasts jeb pārvaldnieks Tīzenhauzens. 1638.gadā Kalnamuiža piederēja Alūksnes pilsētai,  un
Zviedrijas karalis  to piešķīra ģenerālim Gustavam Hornam, bet 1750. gadā Krievijas ķeizariene Elizabete
dāvāja kancleram grāfam Voroncovam, kurš savukārt to pārdeva slepenpadomniekam Oto Hermanim fon
Fītinghofam [3]. 

1820.gada  fon  Fītinghofam  līdz  ar  muižu  piederēja  13,68  akri  zemes,  1040  vīriešu  un  1138  sieviešu.
1838.gadā muiža piederēja fon Voldu dzimtai un Augustam fon Tranzē, bet 1853.gadā Kalnamuiza minēta
tikai kā fon Volfu dzimtas īpašums. 18. gadsimta beigās līdztekus Kalnamuižai pastāvēja arī Jaunkalnamuiža
un Ates pusmuižas.

1880.gadā landrats Fridfrihs fon Volfs vēlējās pili pārbūvēt, taču šo ieceri izjauca barona nāve 1884.gadā.
1904.gadā pils sadzīvisku iemeslu dēļ dega, tāpēc tā tika pārbūbēta pēc arhitekta Bokslafa plāna un ieguva
klasicisma stila iezīmes.

Ap 1930.gadu muižā dzīvoja divas muižkundzes – Volfu dzimtas radinieces, bet ap 1938.gadu pili no tās
īpašnieka  atpirka  pagasts  (tajā  laikā  Kalncempju),  un  ēka  tika  pārbūvēta  skolas  vajadzībām.  2004.gadā
Kalnienas pamatskola tika likvidēta, Kalnamuižas pils ir tukša un pamesta.



Pie Kalnamuižas ansambļa piederēja arī oranžērija, veļas māja, stallis ar ratnīcu, aptiekas māja, noliktavas
un citas ēkas. 

Labi saglabājusies ir oranžērija, kas celta 19.gadsimta beigās. Ēkā bijusi kolhoza „Kalniena” kantoris, tagad
tā ir dzīvojamā māja un biedrības KAPO birojs. Stallis ar ratnīcu un kučiera istabu celts 19.gadsimta vidū.
Tagad šeit veikals – kafeijnīca „Ozolnieki”. Blakus atrodas Kalnienas tautas nams, kas celts uz zirgu manēžas
pamatiem. Bijušajā muižas veļas mājā un kalpu (Sarkanajā) mājā ir ierīkoti dzīvokļi. Pili ieskauj parks, kurš
veidots 19.gadsimtā. Tā kā pils atrodas kalnā, tad parks veidots terasveidīgs. Parkā ir dīķis „E” burta formā,
akmens kāpnes un rotondas pamati.

No Kalnienas nāk cilvēki, kuru vārds aizskanējis  Latvijā un aiz tās robežām: profesors Ēvalds Ezerietis ( veica
pirmo sirds operāciju Latvijā 1958.gada 30.martā); Alfrēds Gāters (valodnieks, literatūrzinātnieks un ārsts);
Vilma Greble (folkloriste); Vija Poļaka-Rikveile (dzejniece); Daina Riņķe (gleznotāja); Ilga Vanaga (keramiķe). 

Cilvēkresursi un izglītība

Uz 2011.gada 1.janvāri pēc Stāmerienas pagasta pārvaldes datiem Kalnienas (bijušā kolhoza „Kalniena”)
teritorijā deklarēti 332 iedzīvotāji (49,7% sievietes, 50,3% vīrieši). No kuriem aptuveni 58% ir darba spējas
vecumā,  bet  21%  līdz  18  gadiem  un  21%  pensionāri.  0,9%  nepilsoņi.  Jaunāku  datu  par  Kalnienas
iedzīvotajiem pagasta pārvaldē nav, jo atsevišķi netiek uzskaitīti.

Kopš 2004.gada Kalnienā vairs nav pamatskolas, tādēļ pamata izglītību Kalnienas bērni iegūst Stāmerienas,
Litenes  vai  Gulbenes  pamatizglītības  iestādēs.  Tuvākā  vidējās  izglītības  iestāde  un  augstākās  izglītības
iestādes filiale atrodas Gulbenē.

Infrastruktūra

Kalnienas  ciemam  ir  sekojošs  labiekārtojums:  centālā  ūdensapgāde,  kanalizācija,  attīrīšanas  iekārtas,
atkritumu savākšana,  ierīkots ielu apgaismojums.

Kalnienā darbojas:  bibliotēka (173 lietotāji  2014.gadā [6]) ar interneta pieslēgumu (arī  bezvadu);  tautas
nams (180 vietas) [7]; 7 sabierības ar ierobežotu atbildību (SIA), 17 zemnieku saimniecības un 2 biedrības
(uz 2015.gada jūliju) [8]. 

Veselības aizssardzības un sociālie pakalpojumi saņemami Stāmerienā (5km) un Vecstāmerienā (9km).

Kultūra

Kalnienā darbojas Kalnienas tautas nams. Celts 1966.gadā un paredzēts 180 vietām. 

Tautas namā darbojas vairāki mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi  un interešu grupas (2014/2015.gada
sezona): 

Sieviešu vokālais ansamblis;
Vokali instrumentala grupa „R.P.M.”;
Breikdance deju grupa „B-boy”;
Līnījdeju grupa;
Sporta biedrība „Mygon”;
Pirmskolas vecuma bērnu deju grupiņa;
Galda tenisa, novusa un volejbola draugi.



Par tradicionāliem pasākumiem Kalnienā ir kļuvuši:

Karnevāls (janvāra pēdējā sestdiena);
Ziemas prieku diena „Kamēr sniegs – tikmēr prieks”;
Atpūtas vakars „Atceries ... martu!” ;
Paaudžu vakars;
Neparastās sporta spēles;
FOTOkross;
Rudens ražas izstāde;
Ziemassvētku rūķīšu darbnīca bērniem;
Vecgada koncerts.

1948.gada 1.aprīlī Kalnienas ciemā sāka darboties bibliotēka, kura tajās pašās telpās darbojas joprojām. 

Bibliotēkas mērķauditorija ir Kalnienas ciema iedzīvotāji. 2015.gadā bibliotēkā ir reģistrēti 178 lietotāji, kas
ir 59 % no Kalnienas iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem ir  pieejams kvalitatīvs grāmatu fonds (krājumā 4521 eks.)  un plašs periodikas izdevumu
klāsts  (2015.gadā  25  nosaukumu izdevumi),  apmeklētāju  prasībām atbilstošas  informāciju  tehnoloģijas,
profesionālas konsultācijas un apmācības.

2015.gadā bibliotēka bija atvērta 213 darba dienas, vidējais apmeklējums dienā- 18.

Uzņēmējdarbība

Pēc  Lursoft  datiem  Kalnienas  teritorija  uz  2015.gada  7.jūliju  reģistrēti   24  uzņēmumi  no  kuriem  7
sabiedrības ar ierobezotu atbildību (SIA) un 17 zemnieku saimniecības (ZS). Pēc darbības veida ievērojams
īpatsvars ir  dažādai  lauksaimnieciskajai  darbībai.  Lielākā zemnieku saimniecība nodarbojas ar bioloģisko
lauksaimniecību. Diemžēl lielāka daļa uzņēmumu neveic aktīvu saimniecisko darbību.

Kalnienas teritorijā reģistrētie 

SIA:

„A PLUSS 3”; „Vidzemes dīķi”, „Barkalns”, „SBA 2”, „Kalnavēji”, „Zetech” un „Bajāri” (uzsākts likvidācijas
process). SIA „Kalnavēji” un „Zetech” dibinātas 2015.gada pirmajā ceturksnī.

ZS:

Stāmerienas pagasta M.Ozoliņa zemnieka saimniecība "ALEJAS-21";
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "ALEJAS-5"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "EZERSALAS"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta G.Puķīša zemnieku saimniecība "JAUNZEMJI"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "AVOTIŅI"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZIŅI"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "DUNDURI"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "GĀRŠNIEKI"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "MĀLKALNI"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDNIEKI"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "STŪRMAŅI"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "VIZBULĪTES"
Gulbenes rajona Stāmerienes pagasta zemnieku saimniecība "CĪRUĻI"
Stāmerienas pagasta J.Logina zemnieka saimniecība "JĀŅSĒTAS"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "STAUBERNIEKI"



Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "STORAS"
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "PUĶUKALNI"

Sabiedriskā drošība

Kalniena  ir  Valsts  policijas  Vidzemes  reģiona  pārvaldes  Gulbenes  iecirkņa  Kārtības  policijas  nodaļas  un
Gulbenes novada pašvaldības policijas inspektoru pārraudzībā.

Dabas un kultūrvēsturiskie objekti, tūrisms

Kalnienas teritorijā atrodas viens dabas liegums – Zepu mežs - ar kopējo platību 65 ha, liegums ir NATURA
2000 teritorija. Izveidots 2004. gadā. Lieguma teritorija veidota boreālo mežu (skujkoku un  jauktu koku
mežu) aizsardzībai, kas ir ES Biotopu direktīvas biotops. Dominē bērzu - egļu - apšu meži, paaugā arī liepa.
Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta.  Daudz kritalu.  Teritorijā  konstatēta īpaši  aizsargājama augu
suga - divsēklu grīslis. Dabas aizsardzibas plāna nav, individualie aizsardzibas un izmanto�anas noteikumu
nav.

Pamatojoties uz Stāmerienas pagasta padomes 2005.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols nr. 6,7.p.) vietējās
nozīmes aizsargājama dabas objekta statuss piešķirts 2 ozoliem Kalnienas parkā, vienai un īpatnējai priedei
pie „Smaidu” mājām. Bez minētajiem kokiem Pilssalas parka teritorijā aug pieci vietējās nozīmes dižkoki.

Kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā atrodami 6 valsts nozīmes objekti, kas atrodas Kalnienas teritorijā.
Nozīmīgākais  ir  Kalnamuižas  apbūve,  kas  veidojusies  laika  posmā  no  18.gadsimta  līdz  20.gadsimta
10.gadiem. Pils  celta ap 19.gadsimta vidu, 1904.gadā tajā izcēlās  ugunsgrēks,  pēc pārbūves ēka ieguva
18.gadsimta beigu klasicisma stila  iezīmes.  30.gadu beigās tajā tika ierīkota pamatskola,  kas tika slēgta
2004.gada vasarā. Uz austrumiem no pils ir 13,2 ha liels parks ar dīķi. Tā dienvidu daļā saglabājušies dārza
paviljona  akmens  pamati  un  kāpnes.  Parkā  stādītas  gan  vietējās,  gan  eksotiskās  sugas.  No  muižas
saimniecības ēkām tuvākajā apkārtnē saglabājusies oranžērija, "Vešūzis", staļļi ar ratnīcu un kučiera dzīvokli,
pagrabs un citi.

Taču  esošajiem  kultūrvēstures  pieminekņiem  Kalnienā  nepieciešama  atbilstoša  apsaimniekošana.  Tā
turpinoties kā līdz šim, kultūrvēsturskie objekti iet bojā. Par daļu no objektiem rūpes uzņēmusies biedrība
KAPO.

Kalnienu šķērso arī Baltijā vienīgais regulāri kursējošais pasažieru šauršliežu (750mm) dzelzceļš. Tam ir arī
stacija „Kalniena”, kas pastāv jau no 1903.gada. Industriala mantojuma fonds sadarbībā ar SIA Gulbenes –
Alūksnes banīti un biedrība „ Bānīša draugu klubs” uzsakusi stacijas izpēti un restaurāciju. Bānītis pietur arī
pieturas punktā „Dunduri”.

Kalnienas ziemeļaustrumu pievārtē no Alūksnes ceļa paveras skaists skats pār Paparzes ieleju uz Malienas
pauguraini Alūksnes augstienē.

Kaut  arī  Kalniena  nav  nozīmīgs  tūristu  galamēŗķis,  tā  atrodas  ciešā  tuvumā  ar  valstiski  nozīmīgem  un
atpazīstamiem tūrisma objektiem: Gulbenes – Alūksnes bānīša līnija; Stāmerienas pils, Ates dzirnavas. Caur
Kalnienas centru vijas starptautisks velotūrisma maršruts „Tour de LatEst”. 4 km attāluma atrodas 2 lieli
atpūtas kompleksi: „Vonadziņi”  un „Zušu nams”, kuri kopā var izmitinat vairāk kā 100 gultasvietās.

Tūristu  uzņemšanu 2014.gadā uzsāka lauku sēta  „Dzelzavieši”,  kas  piedāvā saimniecības  apskati,  kā  arī
izjādes un izbraucienus ratos vai kamanās ar zirgiem.



Gulbenes novada plānošanas dokumentos

Gulbenes novada stratēģija 2014.-2030.gadam

Gulbenes novada stratēģijā noteiktas trīs prioritātes:

P1.Cilvēkresursu attīstība;

P2.Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbibu atbalstoša vide;

P3.Kultūras telpas attīstība un dzīves vides kvalitāte.

Kalniena (ciems) noteikta kā vietējās nozīmes apdzīvojuma centrs, kur iedzīvotāji var saņemt dažādus 
pakalpojumus, izņemot administratīvos pakalpojumus.  

Noteikts, ka ceļš V388 no Punakrogs līdz Kalnienai ir novada nozīmes ainaviskais ceļš, kas ir identificēts, lai 
saglabātu novadam raksturīgo dabas un kultūrvēsturisko ainavu un veicinatu tūrisma attīstību.

Tabula “Plānotais apdzīvoto vietu ranžejums un pakalpojumu nodrošinājums”  parāda, ka iedzīvotāju skaits 
uz 2011.gada 1.janvāri Kalnienas ciemā bija 187, bet prognozetais uz 2017.gadu 175. Funkcionālā nozīme 
un pieejamie pakalpojumi ir: iedzīvotāju izmitināšana, kultūras un komercpakalpojumi, rekreācija, darba 
vietas. 

Gulbenes novada aktualizētais Rīcības plāns 2015.-2017.gadam  
(2014.gada 29.decembris)

Kalnienā paredz

2016.-2020.gadā pasvaldības budžeta ietvaros izveidot ģimenes ārsta prakses vietas telpu (U1.4.1.-
1.Uzlabot primāras veselības aprūpes pieejamību)

Ar valsts, pasvaldības un Eiropas Savienības struktūrfondu finansejumu: 

2014.-2020.gadam veikt asfalta seguma izbūvi ceļam V388 Alūksne-Kalniena-Gulbene no Kalnienas līdz 
V417 (U2.1.1.-1. Sadarbībā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” veicinat novada reģionālās un vietējās nozīmes valsts
autoceļu tīkla sakārtošanu)

2016.-2020.gadam izbūvēt veloceliņu posmā Gulbene – Zeltaleja – Stāmeriena – Kalniena  (U2.1.1.-1. 
Sadarbībā ar VAS “Latvijas valsts ceļi” veicinat novada reģionālās un vietējās nozīmes valsts autoceļu tīkla 
sakārtošanu)

2015.-2020.gadam veikt Kalnienas tautas nama ēkas siltinasanu, logu un durvju nomaiņu (U3.1.2.-
1.Sakārtot kultūras iestāžu infrastruktūru)

2016.-2017.gadā atbalstīt jauna sintezatora iegādi Kalnienas tautas namam (U3.1.2.-2. Pilnveidot kultūras 
iestāžu materiāli tehnisko bāzi)

2012.-2017.gadā iegādaties un uzstādīt Kalnienast tautas namā skatuves stacionārās apgaismošanas 
iekārtas  (U3.1.2.-2. Pilnveidot kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi)



2016.-2020.gadam paaugstinat Kalnienas bibliotēkas ēkas energoefektivitāti (U.3.2.1.-1. Nodrošinat 
finansejumu novada bibliotēku infrastruktūras uzlabošanai (eku atjaunošana, iekštelpu remonts, mebeles, 
iekārtas, apgaismojums u.c.))

2012.-2017.gadā veikt sporta un atputas teritoriju infrastruktūras uzlabošanu Kalnienā (U3.3.3.-4. Sakārtot 
publisko aktīvās atpūtas infrastruktūru)

2014.-2017.gadā pielāgot Kalnienas tautas namu un Kalnienas bibliotēku cilvēkiem ar kustibu traucējumiem
(U3.4.4.-1. Nodrošināt sabiedrisko (publisko) objektu piekļūstamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)

Gulbenes novada integrētās attīstības programma  2011.-2017.gadam, 
aktualizetais investīciju plāns (2014.gada 29.decembris)

Punkts 2.22. Ūdenssaimniecības attīstība, trases pārbūve Stāmerienas pagasta Kalnienā 2015.-2017.gadā, 
investējot 7114 euro

Punkts 3.4. Kalnienas tautas nama siltināšana un pārbūve 2015.-2018.gads, 60000 euro

Punkts 3.5. Kalnienas bibliotēkas siltinasana 2015.-2018.gads, 42686 euro

Punkts 3.23. Kalnienas estrādes izbūve 2016.-2017.gadā, 40000 euro

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiska mantojuma centrs” vidējā
termiņa darbības stratēģijā plānotā darbība vietējā  mērogā (13.punkts) paredz pilnveidot sadarbību ar
Pasažieru vilcienu un Bānīti, izveidojot speciālus reisus tūristiem līdz Kalnienas stacijai.

Stiprās, vājas puses, iespējas un draudi (SVID analīze)

Stiprās puses

Pieejami meža un zemju resursi;

Ainaviski skaista un daudzveidīga teritorija;

Unikāli kultūrvēsturiski objekti (Kalnamuiža, Gulbenes – Alūksnes bānītis);

Plašs ceļu tīkls;

Brīvas dzīvojamās platības;

Bioloģiskās saimniecības;

Centrālā ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana;

Tradīcijām bagātas kultūras iestādes (tautas nams un bibliotēka);

Biedrība KAPO;

Aktīvi iedzīvotāji (organizē un atbalsta) - aktīvi jaunieši;

Atrodas salīdzinošu tuvu Gulbenei, kā arī Alūksnei un Balviem (trīs novadu centriem);

Lokālpatriotisms un piederības sajūta;



Pieejama bibliotēka un tautas nams;

Sakoptāks Kalnienas centrs;

Satiksme ar pilsētu (Jēkabpils autobuss, Gulbenes - Alūksnes bānītis, Gulbenes autobuss);

Lauksaimniecības zemju apguve (apstrādājamo platību pieaugums)

Vājās puses

Darba vietu trūkums;

Iedzīvotāju trūkums;

Zema uzņēmējdarbības aktivitāte;

Zemas kvalitātes grants ceļa savienojums ar pagasta un novada centru;

Vāja sociālo pakalpojumu (veselības, izglītības, u.taml.) pieejamība;

Ģeogrāfiskais novietojums (pagasta, novada nomale);

Nepietiekoša  pašvaldības  (pagasta  pārvaldes)  uzmanība  komunikācijai  ar  iedzīvotājiem,  sadarbības
veidošanai;

Finanšu līdzekļu trūkums teritorijas uzturešanai un uzlabošanai;

Iedzīvotāju kūtrums (zema pašiniciatīva, katrs personīgi jāuzrunā);

Kalnamuižas kungu mājas (skolas) neizmantošana, ēku un teritorijas degredācija;

Sporta laukumu un inventāra neesamība;

Sadalīta pagasta teritorija – pagasta vienotības trūkums;

Vāja pagasta pārvalde;

Savstarpējās komunikācijas trūkums;

Darbu vienveidība (dažādības trūkums);

Darbavietu trūkum sievietēm, pieejams tikai fizisks darbs;

Estrādes „bojāeja”

Iespējas

Uzņēmējdarbības veicināšana un uzsākšana, piesaistot ES finansējumu;

Kvalitatīva ceļa seguma izveide uz novada centru, sakārtojot arī velomaršruta Tour de LatEst posmu;

NVO  un  pašvaldības  sadarbība  Iedzīvotāju  iniciatīvu  centra  izveidei  un  materiāltehniskās  bāzes
nodrošināšanai;

Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, bioloģiskās produkcijas pieprasījuma augšana;



Kalnienas kooperatīva veidošana, produktu realizācijai (vienots tirgus, mārketings, brendings, kanāli);

Attālinatā darba centra izveide (grāmatvedības, aplikāciju veidošanas, maketēšanas pakalpojumi);

Brīvā laika iespēju dažādošana veselīgam dzīvesveidam (āra sporta laukumi, trenažieri, mini golfs);

Brīvprātīgais darbs sabiedriskās teritorijas sakārtošanai un uzturēšanai;

Tūrisma velomaršutu tīkla izveide un velonoma;

ES un citu fondu finansējuma piesaiste, teritorijas infrastruktūras attīstībai, pakalpojumu dažādošanai un
dzīves kvalitātes uzlabošanai;

Kultūrvēsturiska mantojuma vērtību apzināšana un izmantošana ekonomikas un brīvā laika dažādošanai;

Iedzīvotāju  uzņēmības un līdera  prasmju stiprināšana,  pašapziņas  celšana,  pilnveidošanās un tīklošanās
komunikācijas uzlabošanai;

Tieša komunikācija ar novada domi;

Regulāras ciema sanāksmes, izvirzot katra ciema atbildīgo personu;

Savstarpējās tirgošanās vietas izveide, mājražotāju produkcijas realizācijai uz vietas;

Sadarbības veidošana ar Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolu (SPPA);

Vasaras nometņu organizēšana mazbērniem (augstskolas mājā);

Peldvietas izveide pie sakopta dīķa (centrā) vai pie ezera

Ieviest īpašu Kalnienas apbalvojumu pa nominācijām, iedzīvotaju pašapziņas celšanai

Draudi

Zema dzimstība un augsta migrācija, iedzīvotāju novecošanās;

Pašvaldības neieinteresētība;

Biedrības KAPO darbības pārtraukšana;

Finansējuma  nepieejamība  no  ES,  fondiem,  pašvaldības  (līdzfinansējuma trūkums  projektu  konkursos  -
zema finanšu kapacitāte);

Iedzīvotāju atbalsta trūkums uzsāktajiem un plānotajiem darbiem;

Iedzīvotāju zemais pašnovērtējums un skaudība;

Paveiktā uzņēmējdarbībā neatzīšana (noniecinašana)



VĪZIJA

Kalniena ir Gulbenes novadā labi atpazīstama, sakopta teritorija ar augstu dzīves līmeni, kas nodrošināta ar
darbavietām, piedāvā kvalitatīvus, bioloģiskus produktus un daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 2016 - 2020

M1. Veicināt uzņēmējdarbību – uzņēmumu un darba vietu rašanos

M2. Veicināt vides sakārtošanu un sakopšanu

M3. Veicināt daudzveidīga brīvā laika pavadīšanas iespējas

M4.  Veidot  savstarpēju  komunikāciju  (pašvaldība  –  iedzīvotaji;  iedzivotāji  –  iedzīvotāji;  uzņēmēji  –
iedzīvotāji)

M1. Veicināt uzņēmējdarbību – uzņēmumu un darba vietu rašanos

Uzņēmumi ir tie, kas nodrošina cilvēkiem darba vietas. Ja ir darbs, ir arī atalgojums. Ja tas viss ir uz vietas
Kalnienā, tad tiks apturēta cilvēku aizplūšana uz pilsētām vai ārzemēm. Kalnienā paliks vairāk jauni cilvēki,
kas atkal radīs pieprasījumu pēc jaunām lietām.  Sadarbībā ar pagasta pārvaldi un novada domi jāveicina
tāda uzņēmējdarbības vide Kalnienā, kas  vienlīdzīgi ļautu konkurēt ar citām apkārtējo novadu vietām. Tā kā
lielākā daļa lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu nodarbojas ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm,
tad kopumā prioritāte Kalnienā ir bioloģiskās produkcijas ražošanai un pārstrādei.  Nepieciešams veidot arī
jaunus uz inovācijām  un informācijas tehnoloģijām balstītus uzņēmumus, kas nodrošinātu attālinatā darba
iepsējas. Kalnienā esošā daba, kultūrvēsturiskais mantojums un nacionālas un reģionālas nozīmes tūrisma
objektu tuvums paver iespējas tūrisma un viesmīlības nozares attīstibai. Tā kā Kalniena ir salīdzinoši neliela,
tad tirdzniecībai “uz āru” vēlama visu uzņēmējdarbībā iesaistīto kooperācija.

M2. Veicināt vides sakārtošanu un sakopšanu

Pēdējos gados aizvien vairāk tiek domāts par pievilcīgu vidi, kurā paši dzīvojam. Tas priecē gan pašus, gan
viesus, gan caurbraucējus. Sakopta vide rada pirmo iespaidu arī par cilvēkiem. Jāturpina Kalnienas centra
sakopšana, gan kopīgās talkās, gan ikdienā. Lai mazāk būtu jākopj,  jāveic preventīvais darbs – jāveicina
atkritumu šķirosana, pietiekošu atkritumu urnu uzstādīšana un regulāra iztukšošana, iedzīvotāju izglītošana.
Jāturpina darbs pie centra dīķa sakārtošanas, kas ilgus gadus bijis aizaudzis, bet nu pamazām, pateicoties
projektiem,  tiek  sakārtots.  Jāveicina  mājsaimniecību,  īpašumu  sakopšana  visa  teritorijā.  Kalnieniešiem
nozīmīga ir ceļu infrastruktūra, kas savieno ciemu ar pagasta un novada centru, tādēļ aktīvi jāiesaistās tās
uzlabošanas veicināšanā.

M3. Veicināt daudzveidīga brīvā laika pavadīšanas iespējas

Kalnienas iedzīvotāji savu brīvo laiku vēlas pavadīt daudzveidīgi un lietderīgi, taču šobrīd dažādām vecuma
grupām piedāvājums ir neliels. Lai arī daļa savu brīvo laiku izvēlas pavadīt savos piemājas dārzos, daļa vēlas
to pavadīt sportojot un izglītojoties. Trūkst brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem un jauniešiem darba
dienās pēc skolas. Tāpat jādomā par brīva laika pavadīšanas iespējām tiem jauniešiem, kas Kalnienā pavada
nedēļas nogales. 



M4. Veidot savstarpēju komunikāciju (pašvaldība – iedzīvotaji; 
iedzivotāji – iedzīvotāji; uzņēmēji – iedzīvotāji)

Iedzivotājus  neapmierina  informētības  līmenis.  Iedzīvotāji  vairāk  grib  zināt,  kas  notiek  pagastā,  novada
pašvaldībā,  un kādas ir iedzīvotāju iespējas.  Tāpat arī pagasta pārvalde ne vienmēr visu zina par sava
pagasta  teritoriju.  Iedzīvotāju  vecuma  struktūra  neļauj  izvēleties  tikai  vienu  komunikācijas  avotu.
Komunikācijai jākļūst daudz tiešākai un pieejamākai visiem.

RĪCĪBAS PLĀNS

Uzdevumi (U) Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes  termiņš
vai periods

Finanšu resursi vai
avots

Iznākuma
rezutatīvie rādītāji

M1. Veicināt uzņēmējdarbību – uzņēmumu un darba vietu rašanos

M1.U1.  Veicināt
uz  pieejamajiem
resursiem balstītu
uzņēmumu
rašanos  un
attīstību

Veikt  pētījumu  par
pieejamo darbaspēku

NVO, 
izglītības 
iestādes, 
pagasta 
pārvalde

2016 Pagasta pārvalde, 
ES fondi, projektu 
konkursi

Zināmi pieejamie 
cilvēkresursi, kāda
kvalifikācija, lai 
plānotu turpmāko
uzņemējdarbību 
vai nepieciešamo 
pārkvalifikāciju

Veidot  datu  bāzi  par
pieejamajiem
investīciju  objektiem
– zemēm, ēkām 

Pagasta
pārvalde

2016-2020 Pagasta pārvalde Publiska,  visiem
pieejama  datu
bāze
potenciālajiem
investoriem.

Pieejama  informācija
par  datu  bāzēm  (ko
ražo reģionā, llkc info
utt.),  kur  pieejama
informācija,
konsultāciju cilvēks arī
par  ES  finanšu
atbalsta iespējām

Novada
pašvaldība

2016-2017 Novada dome,  ES
fondi

Visiem  zināms  un
pieejams
darbinieks
informācijas
koordinēšanai
uzņēmējdarbības
atbalstam.

Vietējo  ražotāju
apzināšana  un  datu
bāzes izveide

NVO,  pagasta
pārvalde

2016 Pagasta pārvalde Apzināta  esošā
situācija,  iegūti
pamatdati
attīstības
plānošanai  un
sadarbības
veidošanai.

Pārstrādes,
mājražošanas
uzņēmumu veidošana

Fiziskas  un
juridiskas
personas
(iedzīvotāji)

2016-2020 ES  fondi,
kredītiestādes,
uzkrājumi

Radīti  jauni  un
attīstīti  esošie
uzņēmumi, radītas
jaunas  darba
vietas.

Apmācības
uzņēmejiem  un
darbiniekiem

NVO,
uzņēmēji,
izglītības  iest
ādes

2016-2020 ES  fondi,
kredītiestādes,
uzkrājumi

Radīti  jauni
uzņēmumi,  jaunas
darbavietas,  celta
darbinieku



kvalifikācija,
ieviestas  jaunas
tehnoloģijas
uzņēmumos.

M1.U2  Sieviešu
un  jauniešu
iesaistīšana
uzņēmējdarbībā

Motivācijas  kursi,
savu spēju apzināšana

NVO 2016-2020 Projektu konkursi Sievietes  un
jaunieši  dibina
uzņēmumus  vai
kļūst  par
pašnodarbinatajie
m

Uzņēmejdarbības
kursi

NVO 2016-2020 Projektu konkursi,
ES fondi

Palielinās
uzņēmumu  skaits
teritorijā

M1.U3
Kooperācijas
veidošana
uzņēmējdarbības
attīstībai

Uzņēmēju  pieredzes
apmaiņas  braucieni
pie  esošiem
kooperatīviem

NVO, LLKC 2016-2020 Projektu konkursi,
uzņēmēji

Izveidojas  viens
Kalnienas
produktu
kooperatīvs

“Atvērto  durvju”
dienas  –  regulāras
tikšanās  vienam  pie
otra.

Uzņēmēji 2016-2020 Nav nepieciešams Uz  sadaarbību
vēsti uzņēmēji

Tūrisma  klāstera
veidošana 

Uzņēmēji,
pašvaldība 

2016-2020 ES  fondi  un
projektu konkursi

Noties  cieša
sadarbība  tūristu
piesaistē,  vienota
tūrisma galamērķa
tēla  veidošanā.
Palielinās  tūristu
skaits  un  to
uzturēšanās
ilgums Kalnienā.

M1.U4.  Noieta
tirgus sekmēšana

Sezonas tirdziņi NVO,  pagasta
pārvalde

2016 - 2020 Uzņēmēji, pagasta
pārvalde

Ik gadu notiek 2 –
4 vietējie tirdziņi

Kalnienas  ražotāju
stends tirdziņos

NVO,
kooperatīvs,
uzņēmēji

2017-2020 Uzņēmēji,
projektu konkursi

Kalnienas  ražotāji
tirdziņos  piedalās
kopīgā stendā

M1.U5.Veicināt
starptautiska
velomaršruta
“Tour  de  LatEst”
Kalnienas  posma
attīstību

Jaunu tūrisma objektu
veidošana  tiešā
velomaršruta tuvumā

Uzņēmēji 2016-2020 Uzņēmēji,  ES
fondi  un projektu
konkursi

Kalnienā  ierodas
jauni  un  atkārtoti
tūristi  gan  ar
velosipēdiem,  gan
cita veidā

Piedalīties  maršruta
turpmākās  attīstības
plānošanas  procesos
Vidzemes  tūrisma

Uzņēmēji,
novada
pašvaldība,
GNPA GTKMC

2016-2020 Pašvaldība,
uzņēmēji, Es fondi
un  projektu
konkursi

Kalniena
atpazīstama  ka
velomaršruta
“Tour  de  LatEst”



asociācijā posms

Piedāvājot  savus
tūrisma pakalpojumus
atsaukties  uz
velomaršrutu  “Tour
de  LatEst”  (izmantot
logo  un  maršruta
numuru 6)

Uzņēmēji 2016-2020 Uzņēmēji Kalniena
atpazīstama  ka
velomaršruta
“Tour  de  LatEst”
posms

Veidot  maršruta
“satelītmaršrutu”,
ietverot  plašāku
Kalnienas  apskati  un
palielinot  tūristu
uzturēšanās  laiku
Kalnienā

Uzņēmēji 2016-2020 Uzņēmēji,
pašvaldība,  ES
fondi  un projektu
konkursi

Kalnienā palielinās
tūristu skaits un to
uzturēšanās
ilgums

M2. Veicināt vides sakārtošanu un sakopšanu

M2.U1. Pievilcīgas
vides veidošana 

Konkurss  par
sakoptāko  sētu  vai
interesantako
daiļdārzu

Pagasta
pārvalde,
NVO,
iedzīvotāji 

2017-2020 Pašvaldība,
uzņēmēji

Skaista  apkātne,
cilvēki  lepojas  ar
Kalnienu.

Vides  sakopšanas
talkas

Pagasta
pārvalde,
NVO,
iedzīvotāji 

2016-2020 Pašvaldība,
uzņēmēji

Skaista  apkātne,
cilvēki  lepojas  ar
Kalnienu.

Centra  dīķa
pilnveidošana  un
labiekārtošana

NVO,
īpašnieki
(iesk.pagasta
pārvaldi)

2016-2020 ES  fondi  un
projektu konkursi,
pagasta pārvalde

Skaista  apkātne,
cilvēki  lepojas  ar
Kalnienu.
Paplašinātas
atpūtas  un  brīvā
laika  pavadīšanas
iespējas.  Jauns
tūristu  piesaistes
objekts.

Pussaabrukušo  ēku
nojaukšana  vai
rekonstrukcija 

īpašnieki 2016-2020 Īpašnieki, ES fondi
un  projektu
konkursi

Skaista  apkātne,
cilvēki  lepojas  ar
Kalnienu.

Zāles  regulāra
nopļaušana  ceļa
malās

Pagasta
pārvalde,
valsts ceļi

2016-2020 Īpašnieki  (tai
skaitā  pagasta
pārvalde  un
Latvijas valsts ceļi)

Skaista  apkātne,
cilvēki  lepojas  ar
Kalnienu.

Apsātdījumu
pilnveidošana

Īpašnieki,
NVO,  pagasta
pārvalde

2016-2020 Īpašnieki,  pagasta
pārvalde

Jauni  vides
elementi.

Sociālas  kampaņas
par  atkritumu
šķirošanu

NVO,  novada
pašvaldība 

2016-2020 ES  fondi  un
projektu konkursi

Palielinās  šķiroto
atkritumu
daudzums
attiecība  pret



nešķirotajiem

M2.U2.  Vides
infrastruktūras
pilnveide

Ceļa  V388  kvalitātes
uzlabošanai

Latvijas  valsts
ceļi

2016-2020 Valsts, ES fondi Kvalitatīvs  ceļš
uz/no  Kalnienas,
kas  palielina  gan
iedzīvotāju
apmierinātību,
gan  uzņēmēju
attīstību,  kā  arī
tūristu  skaitu  un
to  apmierinātību
(jeb sūdzību skaita
samazināšanās).

Autobusu  pieturas
remonts  –  jumta
labošana  un  krāsas
atsvaidzināsana,
atkritumu  urnas
izvietošana

Latvijas  valsts
ceļi,  pagasta
pārvalde,
NVO

2016-2017 Valsts, pašvaldība Sakātrota  un
labiekārtota
autobusu  pietura
–  Kalnienas
vizītkarte.

Vienādu  ceļa  norāžu
uz mājām izveide

Pagasta
pārvalde,
novada
pašvaldība 

2017-2018 Pašvaldība Vienots  pagasta
tēls,  veicināta
pieejamība.

Vienotu  Informatīvu
stendu  izveide  pie
kultūrvēsturiskajiem
objektiem

Pagasta
pārvale,
novada
pašvaldība,
uzņēmēji,
NVO

2016-2020 Pašvaldība,
īpasnieki, Es fondi
un  projektu
konkursi

Iedzīvotāju  un
viesu
informēšana,
vienots vietas tēls,
tūristu  skaita
palielināšanās.

Vienotu  informācijas
stendu  izvietošana
iedzīvotāju
pulcēšanās  vietās  (arī
ārpus centra)

Pagasta
pārvale,
novada
pašvaldība,
uzņēmēji,
NVO

2016-2017 Pašvaldība,
uzņēmēji, ES fondi
un  projektu
konkursi

Palielinās
iedzīvotāju
informetība,
veidots  vienots
vietas tēls.

Velosipēdu  novietņu
uzstādīšana

Pagasta
pārvale,
novada
pašvaldība,
uzņēmēji,
NVO

2016-2018 Pašvaldība,  ES
fondi  un projektu
konkursi

Veicināta  videi
draudzīga
pārvietošanāš,
velotūristu
piesaiste  (ar
atbilstošu
infrastruktūru),
vienots vietas tēls.

Atkritumu  urnu
uzstādīšana  un
regulāra iztukšošana

Pagasta
pārvale,
novada
pašvaldība,
uzņēmēji,
NVO

2016-2020 Pašvaldība,
uzņēēji,  ES  fondi
un  projektu
konkursi

Sakopta  vide,
mazāk  redzami
nomesti  atkritumi
ceļmalās



Peldvietas  izveide  pie
sakopta  dīķa  (centrā)
vai pie ezera

Īpašnieki,
uzņēmēji,
NVO

2017-2019 Īpašnieki, ES fondi
un  projektu
konkursi

Palielinātas  brīvā
laika  pavadīšanas
iespējas

M2.U3.  Vides
drošība

Videonovērošana
sabiedriskās vietās

Pagasta
pārvale,
novada
pašvaldība,
uzņēmēji,
īpašnieki,
NVO

2017-2020 Pašvaldība,
īpašnieki, ES fondi
un  projektu
konkursi

Uzlabojusies
sabiedriskā
drošība,
mazinājies zādzību
skaits

M3. Veicināt daudzveidīga brīvā laika pavadīšanas iespējas

M3.U1.Brīvā  laika
pavadīšanas
iespējas  bērniem
un jauniešiem

Interešu  pulciņu
piedāvājuma
paplašināšana,
atbilstoši  interesēm
Kalnienas   tautas
namā

Pagasta
pārvalde,
tautas nams

2017-2020 Pagasta pārvalde Izveidoti  atbilstoši
interešu pulciņi ar
apmaksātu
vadītāju

Tematiskie  vakari
(filmas,  galda  spēles,
radošās  darbnīcas
u.taml.)  biedrības
KAPO Kantorī

KAPO 2016-2020 Līdzmaksājumi,
projektu konkursi

Bērni  un  jaunieši
brīvo laiku pavada
lietderīgi

Transporta
nodrošināšana  uz
tuvākā  jauniešu
centra aktivitātēm 

Pagasta
pārvale

2016-2020 Pagasta pārvalde Bērniem  un
jauniešiem
paplašinās
redzesloks

Sadraudzības
pasākumi  ar  citu
ciemu  bērniem  un
jauniešiem

Pagasta
pārvale, NVO,
jaunieši 

2016-2020 Pagasta  pārvalde,
projektu konkursi,
līdzmaksājumi

Bērniem  un
jauniešiem
paplašinās
redzesloks,
veidojas
sadarbības  un
komunikācijas
prasmes

Bērnu  un  jauniešu
iniciatīvu atbalsts

Pagasta
pārvale, NVO,
novada
pašvaldība 

2016-2020 Pagasta  pārvalde,
novada  dome,
projektu konkursi

Tiek  veicināta
jauniešu
pašizglītošanās,
uzņēmība  un
atbildība.
Lokālpatriotisms.

Vasaras  nometņu
organizēšana

NVO,
uzņēmēji 

2017-2020 Novada  dome,
līdzmaksajumi

Lietderīga  brīvā
laika  pavadīšana
vasarā

Bērnu  un  jauniešu
nodarbinātība vasaras
brīvlaikā

Pagasta
pārvale, NVO,
uzņēmēji,

2016-2020 Pašvaldība,  valsts,
uzņēmēji

Jauniešiem  ir
iespēja  nopelnīt
pašiem  savu



NVA naudiņi,  iegūt
pirmo  darba
pieredzi,  saprast
ar  ko  vēlas
turpmāk
nodarboties.

M3.U2.  Veselīga
dzīvesveida
veicināšana 

Sociālā  kampaņa,  lai
veicinata  pārvietoties
ar  kajām  un
velosipēdiem

NVO,  novada
dome

2016-2020 ES  fondi  un
projektu konkursi

Uzlabojas
iedzīvotāju
veselība  un
fiziskais stāvoklis

Sportošanas  iespēju
dažādošana  Kalnienas
tautas  namā,
iegādājoties inventāru

Pagasta
pārvalde,
tautas nams

2016-2020 Pagasta  pārvalde,
ES  fondi  un
projektu konkursi

Uzlabojas
iedzīvotāju
veselība  un
fiziskais  stāvoklis,
uzlabotas  brīvā
laika  pavadīšanas
iespējas.

Āra  sporta  laukuma
izveide un aprīkošana

Pagasta
pārvale,
novada
pašvaldība,
uzņēmēji,
NVO

2016-2020 Pagasta  pārvalde,
ES  fondi  un
projektu konkursi

Uzlabojas
iedzīvotāju
veselība  un
fiziskais  stāvoklis,
uzlabotas  brīvā
laika  pavadīšanas
iespējas.

M3.U3.
Mūžizglītības
veicināšana 

Tikšanās ar  literātiem
un  interesantiem
cilvēkiem 

bibliotēka,
tautas  nams,
KAPO

2016-2020 Pašvaldība,
projektu konkursi

Iedzīvotājiem
paplašinās
redzesloks

Kursu,  apmācību
organizēšana
atbilstoši interesēm

Pagasta
pārvalde,
bibliotēka,
NVO

2016-2020 Pašvaldība,
projektu konkursi

Iedzīvotājiem
paplašinās
redzesloks,  tiek
palielinātas
prasmes  un
zināšanas.

Interešu  pulciņu
piedāvājuma
paplašināšana,
atbilstoši  iedzīvotāju
vēlmēm

Pagasta
pārvalde,
tautas nams

2016-2020 Pašvaldība Izveidoti  atbilstoši
interešu pulciņi ar
apmaksātu
vadītāju

NVO  un  pašvaldības
sadarbība  Iedzīvotāju
iniciatīvu  centra
izveidei  un
materiāltehniskās
bāzes nodrošināšanai

NVO,  pagasta
pārvalde,
novada
pašvaldība 

2018-2020 Pašvaldība,  ES
fondi  un projektu
konkursi 

Nodrošinata
materiāltehniskā
bāze iedzīvotājiem
iniciatīvu
sasniegšanai
kopienas
uzlabošanai.



M3.U4.Kultūras
pasākumu
apmeklēšanas
atbalstīšana 

Transporta
nodrošināšana  uz
kultūras  pasākumiem
pagasta  un  novada
centrā,  un  uz
Kalnienas  tautas
namu

Pagasta
pārvalde

2016-2020 Pašvaldība Iedzīvotājiem
palielinās
redzesloks

Latvijā  populāru,
mākslinieku  (mūziķu,
aktieru)
koncertprorammu  un
viesizrāžu  pieejamība
Kalnienas  tautas
namā  (pašvaldības
līdzfinansējums)

Pagasta
pārvalde,
tautas nams

2016-2020 Pašvaldība,
projektu konkursi 

Iedzīvotājiem
palielinās
redzesloks,  tiek
dotas  vienādas
iespējas.

M4. Veidot savstarpēju komunikāciju (pašvaldība – iedzīvotaji; iedzivotāji – iedzīvotāji; uzņēmēji – iedzīvotāji)

M4.U1.Veicināt
pašvaldības  un
iedzīvotāju
savstarpējo
komunikāciju

Pašvaldības
informatīvā  laikraksta
nogādāšana līdz katra
iedzīvotāja  pasta
kastītei

Pagasta
pārvalde,
novada
pašvaldība 

2016-2020 Pašvaldība Palielinās
iedzīvotāju
informētība  un
līdzdalības
iespējas

Pagasta  pārvaldes  un
uzņēmēju  tikšanās  ar
iedzīvotājiem
Kalnienā  iedzīvotāju
sanāksmēs  1  x
ceturksnī

Pagasta
pārvalde

2016-2020 Pašvaldība Palielinās
iedzīvotāju,
uzņēmēju  un
pašvaldības
informētība  un
iedzīvotāju
līdzdalības
iespējas

Iedzīvotāju
ierosinājumu
pašvaldībai  “kastīte”
Kalnienā

Pagasta
pārvalde

2016-2020 Pašvaldība Palielinās
pašvaldības
informētība  un
iedzīvotāju
līdzdalības
iespējas

Informatīvās  ziņu
lapas  izdošana  par
aktualitātēm  pagastā
1 x ceturksnī (piegāde
katram  iedzīvotājam
uz pastkastīti)

Pagasta
pārvalde

2016-2020 Pagasta pārvalde Palielinās
iedzīvotāju
informētība  un
līdzdalības
iespējas

Pagasta  pārvaldes
oficiālā  konta  izveide
un  administrēšana
populārākajos
sociālajos tīklos

Pagasta
pārvalde

2016-2020 Pagasta pārvalde Palielinās
iedzīvotāju
informetība,
līdzdalības
iespējas  un
pagasta  tieša
komunikācija  ar



iedzīvotājiem  un
potenciālajiem
viesiem.

M4.U2.Veicināt
iedzīvotāju
saliedētību

Paaudžu (jeb Ģimeņu)
vakars  ik  gadu
Kalnienā

Pagasta
pārvalde,
tautas nams

2016-2020 Pašvaldība,
uzņēmēji,
līdzmaksājums

Katru gadu notiek
pasākums  visām
paaudzēm,  kas
saliedē
iedzīvotājus  un
veicina
lokalpatriotismu.

Novadpetniecības
ekspozīcijas izveide

Pagasta
pārvalde,
bibliotēka,
NVO

2016-2020 Pašvaldība,  ES
fondi  un projektu
konkursi

Iedzīvotāji
interesējas,  zina
un lepojas par un
ap savas kopienas
vēsturi.

Kopīgu  pasākumu
organizēšana kopienai
(piem.,  Ziemas  diena,
Neparastās  sporta
spēles,  FOTOkross
u.c.)

Tautas  nams,
bibliotēka,
NVO

2016-2020 Pašvaldība,
uzņēēji,  ES  fondi
un  projektu
konkursi

Iedzīvotāji  vairāk
un  tuvāk  iepazīst
cilvēkus  sev
apkārt.

M4.U3.Veicināt
iedzīvotāju  un
vietējo  uzņēmēju
sadarbību 

Atvērto durvju dienas
Kalnienas uzņēmumos

Uzņēmēji,
NVO

2016-2020 Uzņēmēji Iedzīvotāji zina, ar
ko  nodarbojas
kopienas
uzņēmēji.
Iedzīvvotāji
popularizē  savas
kopienas
uzņēmējus.

Prakses  vietas
uzņēmumos

Uzņēmēji 2016-2020 Uzņemēji Kalnienas
uzņēmēji
nodrošina prakses
vietas  Kalnienas
bērniem  un
jauniešiem
profesijas
apguvei.

“Talkas” Uzņēmēji,
NVO

2016-2020 Uzņēmēji Iedzīvotāji  palīdz
uzņēmējam
sabiedriskā
labuma
aktivitātēs,
uzņēējs  “uzsauc”
pikniku  vai
ekskursiju.

“Vietējā  dāvana”,
pozitīvi  stāsti  par

Iedzīvotāji 2016-2020 Iedzīvotāji Iedzīvotāji
popularizē  savas



savējiem. kopienas
uzņēmēju
produkciju.

“Izvēlies vietējo!” Iedzīvotāji 2016-2020 Iedzīvotāji Iedzīvotāji  izvēlas
patēriņam
vietējos
produktus.



Progresa monitorings

Indikators Vēlamais Esošā
situācija
(2015-2016)

2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads

Iedzīvotājus  skaits
(Stāmerienas pag.)

Nesamazinās,pieaug 1101
(01.01.2016)

Bērnu (līdz 18g.v.) %
no  kopīgā
iedzīvotāju skaita

Nesamazinās,
pieaug

18,8%

Brīvā  laika
pavadīšanas  iespēju
dažādība  tautas
namā

Palielinās  veidu
skaits

7

Reģistrēti bibliotēkas
lietotāji

Nesamazinās,
pieaug

178
(2015.gads)

Reģistrētu
uzņēmumu skaits

Nesamzainās,
pieaug

24
(2015.gada
jūlijs)

Darbavietu skaits Nesamazinās,
pieaug

Nav datu

Tūrisma  objektu
skaits

Nesamazinās,
pieaug

2

Tūristu skaits Nesamazinās,
pieaug

Nav datu

Norišu  skaits  tautas
nama

Nesamazinās,
pieaug

34
(2015.gads)

Tautas  nama  norišu
apmekējumu skaits

Nesamazinās,
pieaug

2638
(2015.gads)

Pagasta  pārvaldes
darbinieku  tikšanās
ar  iedzīvotājiem
(tikšanās skaits)

Regularitāte  2  x
gadā

Nav



Izmantotie avoti

1. Brīvā enciklopēdija  http://lv.wikipedia.org/wiki/Kalncempju_pagasts
2. 3. Alūksnes novada mājas lapa  http://www.aluksne.lv/pilseta_par_aluksni/kalncempji.htm
4. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. A/S Preses nams, Riga, 2001-2002

5. Brīvā enciklopēdija  http://lv.wikipedia.org/wiki/St%C4%81merienas_pagasts

6. Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēkas dati

7. Latvijas kultūras karte http://www.kulturaskarte.lv/lv/kulturas-centrs/kalnienas-tautas-nams

8. Uzņēmumu reģistra mājas lapa http://www.ur.gov.lv 

http://www.ur.gov.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/lv/kulturas-centrs/kalnienas-tautas-nams
http://lv.wikipedia.org/wiki/St%C4%81merienas_pagasts
http://www.aluksne.lv/pilseta_par_aluksni/kalncempji.htm
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kalncempju_pagasts

	Ievads
	Kalnienas vispārējs raksturojums
	Atrašanās vieta un izveidošanās vēsture
	Cilvēkresursi un izglītība
	Infrastruktūra
	Kultūra
	Uzņēmējdarbība
	Sabiedriskā drošība
	Dabas un kultūrvēsturiskie objekti, tūrisms

	Gulbenes novada plānošanas dokumentos
	Gulbenes novada stratēģija 2014.-2030.gadam
	Gulbenes novada aktualizētais Rīcības plāns 2015.-2017.gadam (2014.gada 29.decembris)
	Gulbenes novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam, aktualizetais investīciju plāns (2014.gada 29.decembris)

	Stiprās, vājas puses, iespējas un draudi (SVID analīze)
	Stiprās puses
	Vājās puses
	Iespējas
	Draudi

	VĪZIJA
	STRATĒĢISKIE MĒRĶI 2016 - 2020
	M1. Veicināt uzņēmējdarbību – uzņēmumu un darba vietu rašanos
	M2. Veicināt vides sakārtošanu un sakopšanu
	M3. Veicināt daudzveidīga brīvā laika pavadīšanas iespējas
	M4. Veidot savstarpēju komunikāciju (pašvaldība – iedzīvotaji; iedzivotāji – iedzīvotāji; uzņēmēji – iedzīvotāji)

	RĪCĪBAS PLĀNS
	Izmantotie avoti

