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biedrība “SATEKA” izveidota 2007. gadā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību gulbenes novadā, 
pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, iesaistot uzņēmējus, 
pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus.

UzdEvUmi: 
veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu; •	
izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu.•	

biEdrībA īSTEno SAvUS mērķUS: 
organizējot dažādus apmācības kursus cilvēku zināšanu un prasmju paaugstināšanai, tādejādi sekmējot viņu spēju adaptēties •	
citām nodarbēm vai esošās uzņēmējdarbības paplašināšanai, lai nodrošinātu dzīves kvalitātes paaugstināšanu; 
motivējot darbībai vietējā kopienā, kas vērstas uz lauku sociālekonomisko problēmu risināšanu; •	
organizējot pieredzes apmaiņas braucienus, lai apgūtu citu kopienu pieredzi, kā arī rastu inovatīvus risinājumus •	
uzņēmējdarbības dažādošanā vai gūtu jaunas idejas tās uzsākšanai; 
piesaistot finanšu līdzekļus nelielu projektu konkursu, kas saistīti kultūras, izglītības, tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas •	
aktivitātēm, organizēšanai; 
motivējot iedzīvotājus iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, piedaloties sabiedriskā labuma aktivitātēs un vides •	
sakopšanā; 
izstrādājot, iesniedzot izvērtēšanai un ieviešot dzīvē teritorijas attīstības stratēģiju, lai rastu iespēju piesaistīt finansējumu •	
teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus. 

Darbības teritorija - Gulbenes novada teritorija. 

Biedrības „SATEKA” darbības teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.” īstenošanas ietvaros
2009.gada jūlijā tika izsludināts pirmais projektu konkurss, kurā tika iesniegti 18 projektu iesniegumi. Pēc projektu vērtēšanas, 
finansējums tika piešķirts 11 projektu realizācijai. Projektus īstenoja 7 biedrības (viena biedrība īstenoja divus projektus), 1 
bibliotēka, 1 pagasta pārvalde un 1 uzņēmums par kopējo summu Ls 72 599,69.

Association “SATEKA” was established in 2007 with an aim to favour sustainable and balanced development of the territory 
in gulbene district, representing interests of the society and promoting its active participation in the solving of social and 
economic issues, involving businessmen, municipalities, non-governmental organizations and residents.

objEcTivES: 
to promote initiatives of the local communities directed to the solving of rural problems; •	
exercising principles of society participation, elaborate strategies for sustainable rural development and ensure their •	
implementation.

ASSociATion implEmEnTS iTS AimS: 
organizing different training courses to improve people’s knowledge and skills, thus promoting their ability to adapt •	
themselves to other occupations or expansion of the existing business in order to ensure improving of the quality of life; 
motivating to the activity in the local community directed to the solving of rural social economic problems; •	
organizing the trips of experience exchange in order to obtain experience of other communities as well as to find innovative •	
solutions in diversification of the business or to obtain new ideas for its inception; 
attracting financial resources for the organization of small project tenders related to culture, education, tourism, sports •	
and leisure activities; 
motivating residents to take part in the improvement of the quality of their lives, participating in the activities of public •	
benefit and environment tidying; 
elaborating, submitting for assessment and introducing territory development strategy in order to find the possibility to •	
attract financing for sustainable development of the territory, exercising principles of society participation. 

Territory of the activity – territory of Gulbene district. 

Within the framework of the implementation of “Development Strategy of the Association “SATEKA” Activity Territory 2009 – 
2013”, the first project tender was announced in July 2009, 18 project applications were submitted to it. After assessment of the 
projects, financing was given for implementation of 11 projects. Projects were implemented by 7 associations (one association 
implemented two projects), 1 library, 1 rural municipality office and 1 company in the total amount of LVL 72,599.69.



1.rīcība 

„KUlTūrAS, SporTA Un brīvā lAiKA pAvAdīšAnAS iESpējU dAžādošAnA”
Atbalstāmās darbības: Teritorijas un/vai telpu labiekārtošana. Nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde. 
Atbalstu saņems jaunas infrastruktūras izveidē vai esošās infrastruktūras vienkāršotā rekonstrukcijā un 
rekonstrukcijā. Kultūras attīstības veicināšana: atbalsts tērpu (t.sk., tautas tērpu), aprīkojuma un instrumentu 
iegāde, lai veicinātu Gulbenes novadam raksturīgo tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm. Dabas objektu 
sakopšana, izvietojot norādes, soliņus, informācijas stendus. Apkārtējās vides kvalitātes paaugstināšana: 
svētvietas, vēsturiskie objekti, pieminekļi, piemiņas zīmes, muzeji, kultūras un mākslas objekti, jaunu 
novadpētniecības ekspozīciju iekārtošana.
Aktivitātes kā bērnu rotaļu laukumu, rotaļu un spēļu istabas radošās darbnīcas, peldvietas, takas, sporta 
laukuma izveide, sēdvietas, sporta trase, sporta maršruts, tūrisma maršruts, soliņi, skatu torņu izveide, norādes, 
estrādes celtniecība, u.c.

1st action 

“divErSificATion of poSSibiliTiES of cUlTUrE, 
SporT And frEE TimE AcTiviTiES”
Supported actions: improvement of the territory and/or premises. Purchase of the necessary equipment and 
materials. Support will be provided for the development of a new infrastructure or simplified reconstruction and 
reconstruction of the existing infrastructure. Promotion of culture development: support for purchase of costumes 
(including national costumes), equipment and instruments in order to favour handing over of the traditions 
characteristic of the territory of Gulbene to the next generations. Taking care of the nature specimens, placing 
signs, benches, information boards. Improvement of the quality of the environment: sacred places, historical 
objects, monuments, memorial signs, museums, culture and art objects, arrangement of new expositions of the 
study of the local history.
Activities as the development of children playgrounds, game and play rooms, creative workshops, bathing place, 
path, sports ground, seats, sports track, sports route, touring route, benches, development of view towers, signs, 
construction of an open-air stage, etc.



projEKTS:

KUlTūrAS, SporTA, ATpūTAS cEnTrA izvEidE Un 
AprīKošAnA STāķoS

dEvElopmEnT And EqUipping of A cUlTUrE, SporT And 
rEcrEATion cEnTrE in STāķi

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  3192,50
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 2873,25

mērķiS:
Pielāgot Stāķu sporta nama trešā stāva telpas kultūras un atpūtas 
centra funkcijām, piedāvājot daudzveidīgas pašapliecināšanās 
iespējas ikvienam Stradu pagasta iedzīvotājam

vEiKUmS:
1.Četras telpas pielāgotas interešu izglītības darbības un atpūtas 
organizēšanai:

Rekonstruētas, iekārtotas telpas mūzikas, mākslas, aušanas •	
studiju darbībai;
Rekonstruēta, iekārtota saietu telpa plašāku pasākumu •	
organizēšanai;
Rekonstruēts koridors.•	

2.Iegādātas 3 akustiskās ģitāras, 2 etniskās kokles
3.Rekonstruētas 2 stelles.

Stāķu attīstības biedrība dibināta 2009. gada 8. jūlijā. Biedrības 
mērķis ir nodrošināt Stāķu, Šķieneru un Staru ciematu ilgtspējīgu 
attīstību novadā. Pamatdarbības virzieni ir sporta, ārpusstundu 
izglītība, apkārtējās vides uzlabošana, iesaistot ciematu iedzīvotājus. 

Biedrība sagatavojusi un realizējusi divus LAD projektus, organizējusi labdarības akcijas, lai palīdzētu trūcīgajām 
ģimenēm, koordinējusi pagasta vēsturisku materiālu vākšanu, sistematizēšanu novadpētniecības izstādei. 2010. 
gada augustā iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

STāķU ATTīSTībAS biEdrībA

Stāķi 7, Stradu pagasts, 
Gulbenes novads, LV – 4417
Diāna Šķēla
26302611, 
e – pasts dianaskela@inbox.lv  

Aim of ThE projEcT:
To conform the third floor premises of Stāķi sport house to the functions of a culture and recreation centre, 
offering varied self-demonstration possibilities to every resident of Stradi village.

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
1. Four rooms have been conformed to organization of interest education activity and recreation:

Premises for activities of music, art, weaving workshops have been reconstructed and arranged;
Meeting room for organization of larger events has been reconstructed and arranged;
Corridor has been reconstructed.

2. 3 acoustic guitars, 2 ethnical kokles have been purchased.
3. 2 looms have been reconstructed.

Stāķi Development Association was developed on 8th July 2009. The aim of the association is to ensure sustainable 
development of Stāķi, Šķieneri and Stari villages. Directions of the basic activity are sport, extracurricular 
education, improvement of the surrounding environment, involving the residents of the villages. Association 
has prepared and implemented two Rural Support Service projects, organized charity campaigns in order to 
help poor families, coordinated collection and systematization of the historical materials of the village for the 
exposition of the study of the local history. In August 2010 association obtained the status of a public benefit 
organization.



projEKTS:

AprīKojUmA iEgādE gUlbEnES bērnU biblioTēKAS lASīTājU 
informAcionālo vAjAdzībU nodrošināšAnAi Un 
brīvā lAiKA pAvAdīšAnAS iESpējAi.
pUrchASE of EqUipmEnT in ordEr To EnSUrE informATion 
nEEdS of ThE rEAdErS of gUlbEnE childrEn’S librAry And 
poSSibiliTy To SpEnd frEE TimE 

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  6064,84
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 3804,76

mērķiS:
Labiekārtojot bērnu bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļu, 
veicināt pamatskolu skolēnu daudzpusīgu pilnveidošanos, 
attīstot katra indivīda personības izaugsmi labvēlīgi noskaņotā vidē 
un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana,
nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu pieejamību.

vEiKUmS:
Iegādāti: grāmatu plaukti, grāmatu izstāžu plaukti, bērnu plauktu 
–moduļu komplekti, pufi.
• Izveidotas 3 bibliotēkas lasītāju zonas, atbilstoši bērnu 
vecumposmu psiholoģiskajām īpatnībām: 1.-3.klašu skolēniem, 
4.-6.klašu skolēniem un 7.-9.klašu skolēniem.
• Ikvienam novada bērnam un pusaudzim ir iespēja pilnvērtīgi 
pavadīt savu brīvo laiku sevi garīgi bagātinot, attīstīt savu valodas 
kultūru, pierādīt sev un citiem, ka ir spējīgi radīt dažādas garīgā 
vērtības.
• Labiekārtotajās lasītāju zonās patstāvīgi tiek veidotas grāmatu 
izstādes par dažādām tēmām.
• Sadarbojoties ar vispārizglītojošām iestādēm, regulāri tiek organizēti dažāda veida pasākumi.

Gulbenes bibliotēka ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde, kas pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Tā 
ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kuras darbības galvenais uzdevums ir iedzīvotāju bibliotekārā un 
informacionālā apkalpošana. Bibliotēkas mērķis ir atvērtas, demokrātiskas, informācijas sabiedrības attīstības 
veicināšana. Gulbenes bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs 18 Gulbenes novada pagastu bibliotēkām 
un 22 skolu bibliotēkām. Gulbenes bibliotēka ir izstrādājusi un realizējusi vairāk kā 70 dažādus projektus, kurus 
ir atbalstījuši Sorosa fonds –Latvija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs, Atvērtās Sabiedrības institūts 
Budapeštā, Ziemeļu Ministru padomes informācijas birojs, Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs, Dānijas 
Karalistes vēstniecība, Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāle, Ziemeļu Ministru padome, Valsts 
aģentūra ‘”Kultūras informācijas sistēmas”, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eiropas Komisija, VAS “Hipotēku un 
zemes banka”.

gUlbEnES 
biblioTēKA

O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, 
Gulbenes novads, LV 4401

Direktore Antra Sprudzāne
29491582, 

antra@gulbenesbiblioteka.lv

Aim of ThE projEcT:
By improving the reader service department of the Children’s Library, support varied development of the primary 
school pupils, forming person’s individuality growth in favourable environment, and vary possibilities to spend 
free time, ensuring availability of the necessary services.

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
Purchased: bookshelves, book exposition shelves, sets of children shelves-modules, puffs.
•	3	library	readers’	zones	have	been	made	in	compliance	with	psychological	features	of	children’s	age:	for	the	
pupils of form 1 – form 3, pupils of form 4 – form 6 and pupils of form 7 – form 9.
•	Every	child	and	adolescent	of	the	territory	can	spend	wholesome	free	time,	improving	themselves	mentally,	
develop their language, and prove to themselves and others that they are able to create different intellectual 
values.
•	Different	book	expositions	are	constantly	organized	in	the	improved	readers’	zones.
•	In	collaboration	with	comprehensive	institutions	different	events	are	regularly	organized.



projEKTS:

ApgAiSmošAnAS Un ApSKAņošAnAS ApArATūrAS iEgAdE

pUrchASE of lighTing And SoUnd EqUipmEnT

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  13991,87
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 12592,68

mērķiS:
Apskaņot un apgaismot dažāda veida pasākumus. Veicināt lauku 
ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitāti, lai nodrošinātu 
iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību, un atbalstītu 
vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties sabiedriskajās aktivitātēs

vEiKUmS:
Iegādātas akustisko sistēmu komplekts, mikspults un apstrādes 
iekārtu komplekts, mūzikas instrumentu un mikrofonu komplekts un 
gaismas tehnikas komplekts.   
Aparatūra tiek izmantota dažāda veida pasākumu muzikālajam 
noformējumam.

2005. gada rudenī apvienojoties cilvēkiem ar kopīgām interesēm, tika izveidota neformālā grupa, kas sevi nodēvēja 
par “R.P.M.”. Četru gadu laikā sevi pierādīja kā stabilu un dzīvotspējīgu organizāciju, piedaloties, organizējot un 
apskaņojot dažādus mūzikas pasākumus, tādēļ tika pieņemts lēmums par biedrības reģistrāciju. 2009. gada 
28.jūlijā biedrība “KAPO” tika oficiāli reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Biedrības mērķis ir aktivizēt 
lauku jauniešus, veicināt tālākizglītību, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Dot iespēju jauniešiem apgūt 
dažādu instrumentu spēles pamatus, iegūt pieredzi diskutēt, organizēt un vadīt pasākumus. Biedrībā aktīvi 
darbojas 11 biedri.

biEdrībA 
„KApo”

„Kalnāres”, Kalniena, Stāmerienas 
pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
Valdes loceklis Krišjānis Upāns
29142938, 
krisjanis.upans@gmail.com

Aim of ThE projEcT:
To sound and light different events. To favour diversification of rural economics and quality of life in order to 
ensure availability of the services necessary for the residents and to support initiative of the local residents 
taking part in the social activities.

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
A set of acoustic systems, a set of mix panel and processing equipment, a set of musical instruments and 
microphones and a set of light equipment have been purchased.   
The equipment is used for musical background of different events.

In autumn 2005 people with common interests joined together and an informal group called R.P.M. was made. 
Within four years it proved itself as a stable and tenacious organization, participating, organizing and sounding 
different musical events, thus a decision regarding registration of the association was made. On 28th July 2009 
association KAPO was officially recorded in the register of associations and foundations. Aim of the association 
is to make rural youth more active, to favour further education, to vary possibilities to spend free time. To give 
young people opportunity to master principles of playing different instruments, to gain experience in discussions, 
to organize and carry out events. There are 11 members in the association.

Gulbene Library is an institution of Gulbene District Council that functions as the main library of the region. 
It is an educational, information and culture institution. The main task of its activity is to provide librarian and 
information services to the residents. Aim of the library is to encourage development of an open, democratic and 
informed society. Gulbene Library is a methodological and consultative centre of 18 village libraries of Gulbene 
territory and 22 school libraries. Gulbene Library has developed and implemented more than 70 different projects 
that have been supported by Soros Foundation – Latvia, State Children Rights Protection Centre, Open Society 
Institute in Budapest, Nordic Council of Ministers Information Office, Library Information Network Consortium, 
Embassy of the Kingdom of Denmark, State Employment Agency Gulbene branch, Nordic Council of Ministers, 
State Agency “Culture Information Systems”, State Culture Capital Foundation, European Commission, State 
JSC “Hipotēku un zemes banka”.



projEKTS:

infrASTrUKTūrAS izvEidE SporTA Un brīvā lAiKA 
pAvAdīšAnAS iESpējU dAžādošAnAi TirzAS pAgASTā
dEvElopmEnT of infrASTrUcTUrE in ordEr To vAry 
poSSibiliTy To do SporTS And SpEnd frEE TimE in TirzA 
villAgE

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  13409,10
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 12068,19
mērķiS:
Uzlabot dzīves kvalitāti Tirzas pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot  
kvalitatīvāku  un daudzveidīgāku sporta un  brīvā laika pavadīšanas 
iespēju pieejamību sakoptā vidē

vEiKUmS:
Izveidota infrastruktūra sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošanai Tirzas pagastā, kā arī sakopta un labiekārtota teritorija 
pie dīķa:

izveidota aktīvās atpūtas zonas dažāda vecuma bērniem un •	
pusaudžiem (namiņš bērniem ar kāpnēm, slidkalniņu un 
šūpolēm, virvju kāpjamās konstrukcijas, līdzteku komplekts, pieaugušo šūpoles);
izveidota pludmale ar kopīgu ģērbtuvi un tualeti; •	
ierīkoti divi pludmales volejbola laukumi;•	
izveidots  amfiteātris;•	
turpināti dīķa malas sakopšanas darbi.•	

Biedrība „Tirzas pagasta attīstības biedrība” biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2004.gada 16.jūnijā, 
bet nodibināta 2003. gada 30. oktobrī ar Tirzas pagasta pašvaldības un pagasta iedzīvotāju atbalstu. Tās dibinātāji 
ir 32 fiziskas personas, taču tās darbā ir iesaistījušās 50 personas. No 2005.gada 9.jūnijā biedrībai ir piešķirts 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  Biedrība aktīvi sadarbojas ar pagastā esošajām iestādēm, uzņēmumiem 
un organizācijām. Biedrības mērķis ir veicināt Tirzas pagasta ilglaicīgu attīstību, veicināt kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu, to popularizēt valstī un ārvalstīs, finansiāli un organizatoriski atbalstot Tirzas pagastā 
notiekošās ekonomiskās, kultūras un sociālās dzīves aktivitātes.
Tirzas pagasta attīstības biedrība izstrādājusi un veiksmīgi realizējusi 19 dažādus projektus gan kultūras 
mantojuma saglabāšanā, gan sabiedrības aktivitāšu veicināšanā un īstenošanā. Projekti realizēti sadarbībā 
ar Valsts Kultūrkapitāla fondu, Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju, Lauku atbalsta dienestu, uzņēmējiem un individuālajiem ziedotājiem. 
Biedrība katru gadu aktīvi iesaistās fonda „Ziedot” rīkotajās akcijās.

biEdrībA 
„TirzAS pAgASTA ATTīSTībAS 

biEdrībA”

„Biedrības nams”, Tirza, Tirzas 
pagasts, Gulbenes novads, LV 4424

Sarmīte Krišāne
mob.tel. 28628478, 

sarmite.krisane @vidzeme.lv  

Aim of ThE projEcT:
To improve the quality of Tirza village residents’ life, ensuring availability of more qualitative and varied possibilities to do sports 
and to spend free time in the improved environment.

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
Infrastructure for diversification of possibilities to do sports and to spend free time in Tirza village have been 
developed, as well as the territory next to the pond has been cleaned and improved:

areas of leisure activities for children and adolescents of different age have been developed (children’s house •	
with stairs, a slide and a swing, rope climbing structures, a set of  parallel bars, a swing for grownups);
a beach with a dressing-room and a toilet has been created; •	
two beach volleyball fields have been arranged;•	
amphitheatre has been created;•	
improvement works of the pond edge have been continued.•	

Tirza Village Development Association was recorded in the register of associations and foundations on 16th 
June 2004, but it was founded on 30th October 2003 with the support of Tirza Municipality and the residents 
of the village. Its founders are 32 physical persons, however, there are 50 persons involved in its activity. Since 
9th June 2005 it has obtained the status of a public benefit organization. Association actively collaborates with 
the institutions, companies and organizations of the village. The aim of the association is to favour sustainable 
development of Tirza village, to support maintenance of the historical heritage, to popularize it in the state and 
abroad, financially and organizatorically supporting economical, cultural and social life activities taking place in 
Tirza village.



Aim of ThE projEcT:
To aggregate and exhibit historical heritage of Stradi village of Gulbene 
territory.

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
Simplified reconstruction of Stāķi Primary School attic has been 
performed, consequently, exposition room has been made in the area 
of 150 m2. The first exposition has been created in the new room with 
the materials of the study of the local history of Stradi village.

Stāķi Development Association was developed on 8th July 2009 with an aim to favour sustainable development of 
Stāķi, Šķieneri and Stari villages in the recently established Gulbene territory. There are people in the association 
who actively take part in the organization of the social life of Stāķi and Šķieneri villages. Association works in 
order to ensure availability of education, sport and culture to the local residents. In August 2010 association 
obtained the status of a public benefit. In order to achieve the aim of the association, also local residents’ 
voluntary work was involved.

Tirza Village Development Association has developed and successfully implemented 19 different projects both 
to maintain cultural heritage and to favour and carry out social activities. Projects have been implemented in 
collaboration with the State Culture Capital Foundation, State Tourism Development Agency, State Inspection for 
Heritage Protection, Rural Support Service, businessmen and individual donors. 
Every year association actively participates in the campaigns organized by the foundation “Ziedot”.

biEdrībA 
„STāķU ATTīSTībAS biEdrībA”

„Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pag., 
Gulbenes novads, LV – 4417 
Diāna Šķēla, Elēna Obrumāne
t. 26302611, 29332719 dianaskela@
inbox.lv ; elenaob@inbox.lv

projEKTS:

STāķU pAmATSKolAS ēKAS bēniņU piEmērošAnA 
novAdpēTniEcībAS EKSpozīcijAS iEKārTošAnAi
AccommodATion of STāķi primAry School ATTic for 
ArrAngEmEnT of ThE EXpoSiTion of ThE STUdy of 
ThE locAl hiSTory

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  13985,23
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 12586,71

mērķiS:
Apkopot un eksponēt Gulbenes novada Stradu pagasta kultūrvēstures 
mantojumu

vEiKUmS:
Veikta Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu vienkāršotā rekonstrukcija, 
kuras rezultātā izveidota ekspozīciju telpa 150 m2 platībā. 
Jaunizveidotajā telpā ir izveidota pirmā ekspozīcija, kurā izstādīti 
Stradu pagasta novadpētniecības materiāli.

Stāķu attīstības biedrība 2009. gada 8. jūlijā tika izveidota ar mērķi 
veicināt Stāķu, Šķieneru un Staru ciematu ilgtspējīgu attīstību 
jaunizveidotajā Gulbenes novadā. Biedrībā apvienojušies cilvēki, kuri 
aktīvi līdzdarbojas Stāķu un Šķieneru ciematu sabiedriskās dzīves 
organizēšanā. Biedrība nodarbojas ar izglītības, sporta un kultūras 
pieejamības nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem. Biedrība 2010.
gada augustā ir ieguvusi sabiedriskā labuma statusu. Biedrības mērķa 
sasniegšanai piesaistījām arī vietējo iedzīvotāju brīvprātīgo darbu.



2.rīcība 

“ApmācībU Un iEdzīvoTājU iniciATīvAS dArbībAS nodrošināšAnA”
Atbalstāmās darbības: Vienkāršotā rekonstrukcija, rekonstrukcija, labiekārtošana un/vai telpu pielāgošana, kā 
arī nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde. 

2nd action  

“EnSUring of TEAching And iniTiATivE AcTiviTy of ThE rESidEnTS”
Supported actions: simplified reconstruction, reconstruction, improvement and/or accommodation of the 
premises, as well as the purchase of the necessary equipment and materials

projEKTS:

informācijAS TEhnoloģijU iEgādE SAbiEdriSKo AKTiviTāšU 
dAžādošAnAi drUviEnAS pAgASTA iEdzīvoTājiEm
pUrchASE of informATion TEchnologiES for 
divErSificATion of SociAl AcTiviTiES of ThE rESidEnTS of 
drUviEnA villAgE

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  969,21
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 854,10

vEiKUmS:
Iegādāts portatīvais dators ar programmatūru, projektors, ekrāns 
un multifunkcionālā iekārta (kopētājs, printeris, skeneris) . 
Aparatūra tiek izmantota dažādu mācību - semināru norisei  (piem.,  
veselīgs dzīves veids un biznesa iespējas, izmaiņas un jaunumi ceļu 
satiksmes noteikumos, u.c.), kā arī  jaunāko kinofilmu kā “Rūdolfa mantojums” un teātra izrādes “Vadonis” 
ieraksta demonstrēšanai.

mērķiS:
Veikt informācijas tehnoloģiju iegādi sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai izglītības, kultūras un sporta jomās Druvienas pagasta 
iedzīvotājiem. 

Druvienas attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” ir dibināta 2009.gada pavasarī. Biedrība organizē un vada 
sabiedriskos pasākumus pagastā, kas ļauj dažādot aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, saturīgi un lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku pagasta un novada jauniešiem. Tiek organizēti pavasara un rudens tirgi, sporta spēles dažādām 
vecumu grupām, organizētas vides sakopšanas talkas. Biedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķi saistās ar ļoti 
daudzveidīgu iniciatīvu organizēšanu vietējiem iedzīvotājiem, tajā skaitā apmācību, interešu grupu, kultūras, 
sporta, vides labiekārtošanas un citu aktivitāšu dažādošanu. Biedrība 2010.gada maijā ieguva sabiedriskā 
labuma organizācijas statusu. 

Aim of ThE projEcT:
To purchase information technologies for diversification of social activities of the residents of Druviena village in 
education, culture, and sport spheres. 

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
A portable computer with software, a projector, a screen and a multifunctional device (photocopier, printer 
and scanner) have been purchased. The equipment is used for procedure of different lessons – seminars (e.g. 
healthy lifestyle and business possibilities, alterations and novelties in the traffic regulations, etc.), as well as 
for demonstration of such newest films as “Rūdolfa mantojums” (Rudolf’s Inheritance) and records of such 
performances as “Vadonis” (Leader).
Druviena Development Association “Pērļu zvejnieki” was founded in spring 2009. Association organizes and 
carries out social events in the village that enables diversification of the local residents’ activities, appropriate 
free time activities of the young people of the village and territory. It organizes spring and autumn markets, 
sports for people of different age groups, cleaning of the environment. Short-term and long-term aims of the 
association are connected with organization of varied initiatives for the local residents, including diversification of 
teaching, interest groups, culture, sport, environment improvement and other activities. In May 2010 association 
obtained the status of a public benefit organization. 

drUviEnAS pAgASTA ATTīSTībAS 
biEdrībA „pērļU zvEjniEKi”

„Kastaņi”, Druviena, Druvienas 
pagasts, Gulbenes novads, LV- 4426

Jurijs Gjačs
26471091, perluzvejnieki@inbox.lv  



gUlbEnES bioloģiSKāS 
lAUKSAimniEcībAS biEdrībA 
(gblb)

„Akācijas”, Lizuma pagasts, 
Gulbenes novads   LV-4425
Valdes pr-tājs: Mārtiņš Upāns
26545313, gblb@inbox.lv  

projEKTS:

zinošS cilvēKS-lAUKU ATTīSTībAS pAmATS

WEll-informEd pErSon – bASiS of rUrAl dEvElopmEnT

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  3268,40
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 2941,56

mērķiS:
Nodrošināt biedrības darbu sabiedrības aktivizēšanā, informēšanā un 
apmācībā

vEiKUmS:
Iegādāta biroja tehnika- stacionārais dators, portatīvais dators, 
digitālais fotoaparāts, videokamera, skeneris

Gulbenes Bioloģiskā lauksaimniecības biedrība (GBLB) dibināta 1997.
gada 11.novembrī Lizumā. Biedrības pamatvirziens ir zemnieku 
iesaistīšana un izglītošana ekoloģiskajā lauksaimniecībā. Biedrības 
darbība aptver Gulbenes un kaimiņu novadus. Biedru skaits biedrībā 

šobrīd ir pāri par deviņiem desmitiem. Galvenie mērķi biedrības darbā ir:
apvienot novada bioloģiskos zemniekus,•	
izglītot biedrības biedrus un piesaistīt jaunus, kuri vēlas realizēt zaļās idejas savās saimniecībās,•	
paplašināt redzesloku un gūt praktisku pieredzi mācību un apmaiņas braucienos gan Latvijā, gan citās •	
Eiropas valstīs,
sadarboties ar visām sabiedriskām organizācijām, kuras ir lojālas pret mūsu saimniekošanas veidu,•	
veicināt zemnieku kooperāciju, palīdzēt veidot saimnieciskus kontaktus starp ražotājiem.•	

2008.gadā realizēti ir divi projekti ar valsts subsīdiju atbalstu. 

Aim of ThE projEcT:
To ensure work of the association in activization, information and teaching of the society.

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
Office equipment has been purchased – a desktop computer, a portable computer, a digital camera, a video 
camera, a scanner.

Gulbene Bio-Agricultural Association was founded in Lizums on 11th November 1997. Main direction of the 
association is to involve farmers in and to teach ecological agriculture. Activities of the association cover Gulbene 
and the neighbouring territories. At the moment there are more than ninety members in the association. The 
main aims of the association activities are the following:

to associate biological farmers of the territory,•	
to educate the members of the association and to involve new members who want to implement green ideas •	
in their farms,
to widen the horizon and to obtain experience in educational and exchange trips in Latvia and other European •	
countries,
to cooperate with all public organizations that are loyal to our way of farming,•	
to encourage cooperation of farmers, to help in the development of economic contacts between producers.•	

In 2008 two projects were implemented with state subsidy support. 



projEKTS:

biEdrībAS pAKAlpojUmU SniEgšAnAS KvAliTāTES 
pAAUgSTināšAnA Un piEEjAmībAS UzlAbošAnA.

improvEmEnT of ThE ASSociATion SErvicE proviSion 
qUAliTy And AvAilAbiliTy

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  3675,71
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 3308,14

mērķiS:
Veidot un nodrošināt Gulbenes novada lauksaimniekiem un interesentiem mūsdienīgu un pieejamu informācijas 
sniegšanas vidi un pakalpojumu (konsultācijas, apmācības, informatīvie semināri, pieredzes apmaiņas, 
starptautiski projekti, lauksaimnieku interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana) klāstu.

vEiKUmS:
Projekta ietvaros ir iegādāti trīs datortehnikas komplekti un multimediju projektora komplekts, lai nodrošinātu 
efektīvu, un, nepieciešamības gadījumā, pat paralēlu darbību. Stacionārās datortehnikas komplekts, kas 
nodrošina biedrības ikdienas darbību, kur tiek sniegtas konsultācijas lauksaimniekiem, gatavota nepieciešamā 
informācija lauksaimniekiem, sagatavoti materiāli semināriem. Portatīvo datoru komplekti tiek izmantoti gan 
vietējo, gan izbraukuma semināru organizēšanai. 

Gulbenes lauksaimnieku apvienība dibināta 2003.gada 12.martā Biedrība apvieno 125 biedrus. Biedrības 
darbības galvenie uzdevumi ir:
1. Iesaistīt novada lauksaimniekus, lauksaimnieku nevalstisko organizāciju un nozaru asociāciju biedrus 
lauksaimniecības politikas veidošanā un īstenošanā;
2. Izglītot un informēt Biedrības biedrus par lauku un lauksaimniecības aktualitātēm valstī, Eiropas Savienībā 
(t.sk., informatīvu un izglītojošu semināru un izbraukumu rīkošana) 
3. Projektu izstrādāšana.
4. Efektīvas uzņēmējdarbības veicināšana laukos u.c. 
Projektos notiek sadarbība ar „Mazpulku” organizācijām Gulbenes novadā, biedrību „Jauniešu klubs „Dēms”.  
Biedrība darbojas ES Mūžizglītības programmas sektoriālās programmas Gruntvig akcijā “Mācību partnerības” 
“Green Fingers”, kā arī pašreiz realizē Sabiedrības integrācijas fonda līdzfinansēto projektu “Ar saknēm 
turēsimies”. 

“gUlbEnES 
lAUKSAimniEKU biEdrībA”

Ābeļu iela 2, Gulbene, 
Gulbenes novads, LV-4401

Andris Gargurnis
64471972, mudite@gulbene.lv 

Aim of ThE projEcT:
To create and ensure a modern and available information rendering environment and service (consultations, 
trainings, informative seminars, exchange of experience, international projects, protection and representation of 
farmers’ interests) choice for the farmers of Gulbene territory and for people who are interested in it.

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
Within the framework of the project, three sets of computer equipment and a set of multimedia projector have 
been purchased in order to ensure efficient and, if necessary, even parallel operation. The set of desktop computer 
equipment ensures daily activities of the association as consultations of the farmers, necessary information for 
the farmers and seminar materials are given and prepared on the computer. The sets of portable computers are 
used for organization of local and visiting seminars. 

Gulbene Farmers’ Association was founded on 12th March 2003. There are 125 members in the association. The 
main tasks of the association are the following:
1. to involve farmers of the territory, members of the nongovernmental organisations of farmers and members 
of the branch associations in development and implementation of agricultural policy;
2. To educate and inform members of the association about rural and agricultural topicalities in the state and in 
the European Union (including organization of informative and educational seminars and trips).
3. Development of projects.
4. Favouring of efficient rural business, etc. 
There is collaboration with “Mazpulki” organizations in Gulbene territory and association “Jauniešu klubs 
„Dēms”” in the projects.  Association takes part in Grundtvig action of the sectorial program of the EU Lifelong 
Learning programme “Learning Partnership”, “Green Fingers”, as well as implements the project “Ar saknēm 
turēsimies” that is co-funded by the Society Integration Foundation. 



3.rīcība 

“vidES AizSArdzībA Un dAbAS rESUrSU izmAnTošAnAS ilgTSpējAS 
nodrošināšAnA”
Atbalstāmās darbības: Sakoptas apkārtējās vides pasākumu realizācija (kopjamās teritorijas- parki, apstādījumu, 
atpūtas vietas u.c.).Uzstādītas sabiedriskās tualetes u.c.

3rd action  

“EnvironmEnT proTEcTion And EnSUring of SUSTAinAbiliTy of UTilizATion 
of nATUrAl rESoUrcES”
Supported actions: implementation of tidy environment measures (territories to be tidied - parks, green areas, 
rest areas etc.). Public toilets are placed etc.

biEdrībA 
„gUlbEnES KAToļU bAznīcAS 
ATbAlSTA biEdrībA”

Gaitnieku iela 14,  Gulbene, 
Gulbenes novads, LV- 4401
Iveta Dzērve, Vjačeslavs Bogdanovs
26408736 ivetadzerveg@inbox.lv, 
29414748 pr.vjaceslavs@inbox.lv. 

projEKTS:

gUlbEnES KAToļU bAznīcAS TEriTorijAS lAbiEKārTošAnA

improvEmEnT of ThE TErriTory of gUlbEnE cATholic 
chUrch

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  10110,61
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 9099,55 

mērķiS:
Gulbenes katoļu baznīcas teritorijā veikt bruģēšanas darbus, lai 
neatkarīgi no laika apstākļiem pa šo teritoriju varētu pārvietoties gan 
gājēji, gan cilvēki ratiņkrēslos. Šīs darbības ikvienam rada patīkamu 
ne tikai vizuālo iespaidu, bet arī sniedz neapgrūtinātas un bez 
problēmām pārvietošanās iespējas.

vEiKUmS:
Ieklāts bruģis baznīcas teritorijā ar kopējo platību 600 kvadrātmetri.
Ikvienam vienkārša un atvieglota piekļuve objektam.
Sakopta teritorija ar patīkamu vizuālo iespaidu ikvienam Gulbenes 
pilsētas iedzīvotājam un viesim. 

Biedrība dibināta 2009.gadā ar mērķi savstarpēji sazinoties, pulcējoties un veidojot dažādus projektus, veicināt 
pilsoniskās sabiedrības pievēršanos garīgām vērtībām. Veidot savstarpējās saites starp pilsonisko sabiedrību un 
baznīcu, organizējot garīga rakstura dažādus pasākumus. Palīdzam sakopt un uzturēt baznīcu un tās teritoriju, 
organizējam baznīcā dažādus pasākumus.

Aim of ThE projEcT:
To perform paving works in the territory of Gulbene Catholic Church so that pedestrians and people in 
wheelchairs could get around the territory no matter what the weather is like. These activities make a pleasant 
visual impression and enable easy movement that does not cause any problems.

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
Pavement has been decked in the area of 600 square meters.
Everyone can simply and easy reach the territory.
Improved territory with a pleasant visual impression for each resident and visitor of Gulbene town. 

Association was founded in 2009 with an aim to support converting of citizen society to sacred values by mutual 
communication, meeting each other and developing different projects. To link citizen society and the church 
organizing different religious events. We help to improve and maintain the church and its territory and we 
organize different events in the church.



4th action  
“EnSUring of ThE AvAilAbiliTy of qUAliTATivE SociAl cArE And conSUmEr 
SErvicES To ThE locAl rESidEnTS”
Supported actions: availability of services to the local residents, especially to the disabled people,  mobile social 
teams, supporting centres for people of social risk group (low-income people, children from disadvantageous 
families, new mothers, retired people and other groups), places for preschool and younger school age children 
sitting, day groups etc. Places for mini consumer services (laundry, hairdresser’s, shoe repair etc.) etc. 

gUlbEnES novAdA 
liTEnES pAgASTA pārvAldE 

“Pagastnams 1”, 
Litenes pagasts, 

Gulbenes novads, LV4405
Vilnis Lapiņš, 26464180

64472213, litenes.pagasts@gulbene.lv
 

projEKTS:

invEnTārA iEgādE liTEnES pii pATvErSmES 
pAKAlpojUmU SniEgšAnAS nodrošināšAnAi

pUrchASE of invEnTory in ordEr To EnSUrE rEndEring 
of liTEnE prESchool EdUcATionAl inSTiTUTion ShElTEr 
SErvicES

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  1706,10
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 1057,50

mērķiS:
1. Veicināt īslaicīgas bērnu uzraudzības pakalpojumu pieejamību 
laukos;
2. Nodrošināt krīzes situācijā nonākušu bērnu uzraudzību un aprūpi;
3. Iekārtot mūsdienām atbilstošas telpas patversmes pakalpojumu 
nodrošināšanai.

vEiKUmS:
Iegādātas mēbeles- bērnu gultas, krēsli, galdi, skapji.
Iegādātās mēbeles tiek izmantotas patversmē ievietoto bērnu 
vajadzībām

Pašvaldības funkcijās ietilpst rūpes par iedzīvotāju sociālo jomu, 
izglītības nodrošināsanu u.c. Tādēļ, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
pakalpojumu, bija nepieciešamas izveidoto patversmi nodrošināt 
ar mūsdienu prasībām, atbilstošām mēbelēm un citu aprīkojumu. 
Īstenojot projektu panākts: 
1. Izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša sadzīviskā vide- iegādātas 
kvalitatīvas, bērnu vecumposmam atbilstošas mēbeles.
2. Radīta mājīga vide patversmē.
3. Nodrošināta kvalitatīva krīzes situācijā nonākušo bērnu aprūpe.

Aim of ThE projEcT:
1. To favour availability of short-term children supervision service in 
the countryside;
2. To ensure supervision and care of children in crisis situation;
3. To arrange modern premises for ensuring of the shelter services.

4.rīcība
 “KvAliTATīvU SociālāS AprūpES Un SAdzīvES pAKAlpojUmU piEEjAmībAS 
nodrošināšAnA viETējiEm iEdzīvoTājiEm”
Atbalstāmās darbības: pakalpojumu pieejamība vietējiem iedzīvotājiem, īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
mobilās sociālās brigādes, atbalsta centri sociālā riska grupas cilvēkiem (maznodrošinātie, bērniem no 
nelabvēlīgajām ģimenēm, jaunām māmiņām, pensionāri, u.c. grupām), pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērnu pieskatīšanas punkti, dienas grupas u.c.. Mini sadzīves pakalpojumu punkti (veļas māja, frizētava, apavu 
remonts u.c.) u.c. 



5.rīcība 

“TEriTorijAS KopšAnAS Un lAbiEKārTojUmA pAKAlpojUmU piEEjAmībAS 
nodrošināšAnA viETējiEm iEdzīvoTājiEm”
Atbalstāmās darbības: aprīkojuma iegāde pakalpojumu sniegšanai.

5th action  

“EnSUring of ThE AvAilAbiliTy of ThE TErriTory Tidying And improvEmEnT 
SErvicES To ThE locAl rESidEnTS”
Supported actions: purchase of the equipment for rendering of the services. 

SiA „SonāTE”

„Sonāte”, Stāmerienas pag. 
Gulbenes nov. , LV - 4406
Arita Poļaka
29460601, 
arita.sonate@inbox.lv  

projEKTS:

zālES pļāvējA iEgādE zāliEnA KopšAnAi SiA ‘‘SonāTE 
‘’ Un pļAUšAnAS pAKAlpojUmU SniEgšAnAi vEiTējiEm 
iEdzīvoTājiEm.

pUrchASE of lAWn moWEr for ThE lAWn of “SonāTE” lTd. 
And for moWing SErvicES To bE rEndErEd To ThE locAl 
rESidEnTS

projEKTA KopējāS izmAKSAS: ls  3595,00
pUbliSKAiS finAnSējUmS: ls 1797,50

mērķiS:
Iegādāties zāles pļāvēju, ar kuru tiks pļauts un kopts zāliens SIA „Sonāte” 
teritorijā un sniegt zālāja pļaušanas pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem, 
sabiedriskām organizācijām.  

vEiKUmS:
Ir iegādāts zāles pļāvējs.

Aim of ThE projEcT:
To purchase lawn mower to be able to mow and take care of the lawn in the territory of “Sonāte” Ltd. and to render lawn 
mowing services to the local residents and public organizations.  

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
Lawn mower has bee purchased.

“Sonāte” Ltd. works in the tourism sphere. “Sonāte” Ltd. offers services of a café, a banquet hall, a bathhouse and a hotel.
Purchasing the lawn mower, the lawn in the territory of “Sonāte” Ltd. is mowed. There is a new free of charge place for 
swimming on the bank of Pogas lake.

Functions of the municipality include care for the social sphere of the residents, ensuring of education, etc. 
Therefore, in order to ensure qualitative service, it was necessary to provide the established shelter with 
modern furniture and other equipment. 
The following has been achieved during implementation of the project: 
1. A modern social environment has been created – qualitative furniture that complies with children’s age has 
been purchased.
2. Comfortable environment has been created in the shelter.
3. Qualitative care of the children in crisis situation has been ensured.

SIA „Sonāte” nodarbojās tūrisma sfērā. SIA „Sonāte” piedāvā kafejnīcas, banketa zāles, pirts un viesnīcas pakalpojumus.
Iegādājoties zāles pļāvēju, tiek kopts zāliens SIA ‘’Sonāte” teritorijā, kur tiek jaunizveidota sabiedriska bezmaksas peldvieta 
Pogas ezera krastā.

WhAT hAS bEEn donE, rESUlT:
Purchased furniture – children’s beds, chairs, tables, cabinets.
The purchased furniture is used for the needs of the children put in 
the shelter.



KonTAKTinformācijA

SArmīTE KrišānE – Padomes priekšsēdētāja
Tālrunis: 28628478; 28628478, e-pasts sarmite.krisane@vidzeme.lv

AivijA KrēSliņA – Valdes priekšsēdētāja, 
Tālrunis: 26547312; 26547312, e-pasts aivija.lauks.kons@inbox.lv

inESE zvEjniEcE  – valdes locekle, projekta administratīvā vadītāja
Tālrunis: 26321048, 29330985, e-pasts inesezvej@inbox.lv

dAigA gArgUrnE – valdes locekle, biedrības koordinatore, projekta 
finanšu vadītāja, 
tālrunis:26330257; 29177019, e-pasts biedriba.sateka@inbox.lv

conTAcT informATion

SArmīTE KrišānE – Chairwoman of the Council
Telephone: 28628478; 28628478, e-mail sarmite.krisane@vidzeme.lv

AivijA KrēSliņA – Chairwoman of the Board, 
Telephone: 26547312; 26547312, e-mail aivija.lauks.kons@inbox.lv

inESE zvEjniEcE – Member of the Board, administrative manager of 
the project
Telephone: 26321048; 29330985, e-mail inesezvej@inbox.lv

dAigA gArgUrnE – Member of the Board, coordinator of the associa-
tion, financial manager of the project, 
Telephone: 26330257; 29177019, e-mail biedriba.sateka@inbox.lv



biEdrībA „SATEKA”
O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads LV-4401

Reģ. Nr. 40008115541
Tālrunis:26330257; 29177019 

www.sateka.lv
e-pasts: biedriba.sateka@inbox.lv

ASSociATion “SATEKA”
O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads LV-4401

Registration No. 40008115541
Telephone: 26330257; 29177019 

www.sateka.lv
E-mail: biedriba.sateka@inbox.lv


