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Dalība ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots.  
Vēlama iepriekšējā pieteikšanās. 

Plašāka informācija par šo pasākumu biedrības 
“SATEKA” mājas lapā www.sateka.lv.

Aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus, 
uzņēmējus piedalīties biedrības SATEKA 

aptaujā par LEADER programmas ieviešanas 
norisi Gulbenes novadā. Aptaujas anketas 

aizpildāmas līdz 16.11.2018. aptaujas anketa 
pieejama biedrības SATEKA mājas lapā.

Aicinām  Gulbenes novada iedzīvotājus, 
uzņēmējus pieteikties starptautiskās sa-
darbības projekta “Tūrisma attīstība. No 
tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” 

aktivitātei “Keramikas darbnīca kā tūrisma 
galamērķis. Meistarklase, pieredzes ap-

maiņa”.
Darbnīcas norises laiks: 04.12.-07.12.2018.
Darbnīcas norises vieta: “Sauleskalns”, Zaķu-

muiža, Ropažu novads.
Dalība pasākumā: bez maksas.
Vietu skaits ir ierobežots!
Pieteikumus gaidīsim līdz 28.11.2018. uz 

e-pastu: daiga@sateka.lv.
Vairāk informācijas par projektu un plānotajām 

aktivitātēm, arī par keramikas darbnīcu, zvanot Daigai 
Gargurnei (29177019) vai rakstot e-pastu  
daiga@sateka.lv.

Par LEADER programmas atbalstu 
turpmāk

Eiropas Savienības apakš-
pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” - 
LEADER  programmas atbalsts 
uzņēmēju,  biedrību, nodibinā-
jumu un pašvaldības projektiem  
Gulbenes novadā joprojām ir un 
būs pieejams.

VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJA. Biedrības “SA-
TEKA” 2015.gadā izstrādātās 
sabiedrības virzītās vietējās attīs-
tības stratēģijas vīzija ir ekono-
miski un sociāli aktīva teritorija, 
kur radīta atbilstoša vide radošo 
un profesionālo mērķu sasnieg-
šanai - ir inovatīvi ražošanas uz-
ņēmumi, kvalitatīvi pakalpojumi, 
daudzveidīga lauksaimnieciskā 
ražošana un pārstrāde, uzturēta 
kultūrvide un vēstures pieminek-
ļi, pievilcīga lauku un pilsētvides 
ainava, aktīva sabiedriskā dzīve, 
nodrošināta sociālā iekļaušana- 
pamats dzīvošanai, strādāšanai, 
atpūtai un dzīves kvalitātes pa-
augstināšanai katrā ģimenē un 
teritorijā kopumā. 

Patlaban biedrība ievieš otro 

vietējās attīstības stratēģiju. Ie-
priekšējā plānošanas periodā 
(2009.-2013.) atbalstītie LEA-
DER projekti galvenokārt bija 
vērsti uz sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai – kultūras, sporta un 
brīvā laika kvalitatīvas pavadīša-
nas iespēju nodrošināšanai. Ko-
pumā tika realizēti 127 projekti, 
no kuriem 22 uzņēmējdarbības 
projekti. Kopumā tika piesaistīti 
vairāk kā 909 tūkst. eiro. 

Šī plānošanas perioda (2014.-
2020.) prioritāte ir vietējās uz-
ņēmējdarbības veicināšana un 
attīstība. Šobrīd sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai ir apstiprināts finansē-
jums 1 115 289,73 eiro apjomā. 
No tiem 60% tiek novirzīti mik-
ro un mazās uzņēmējdarbības 
attīstībai, bet 40% sabiedriskā 
labuma projektiem- sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai un pievil-
cīgas dzīves un atpūtes vides sa-
kārtošanai, izveidošanai. Tā kā ir 
bijusi liela interese gan uzņēmēj-
darbības, gan sabiedriskā labuma 
projektu izstrādē un ieviešanā, 
biedrībai būs pieejams papildus 

finansējums 583 925,71 eiro ap-
jomā projektu konkursu izsludi-
nāšanai 2019.- 2020. gadam. Arī 
šajā periodā 60% no papildus 
pieškirtā finansējuma projektiem 
tiks novirzīti uzņēmējdarbības 
attīsībai (350 355,43 eiro), bet 
sabiedriskā labuma projektiem- 
40 % (233 570,28 eiro). Tāpat, 
papildus finansējums būs pieej-
ams biedrības teritorijas aktivi-
zēšanas pasākumiem un darbības 
nodrošināšanai. 

Laika posmā no 2016.gada 
aprīļa līdz 2018.gada novembrim 
ir noslēgušās piecas atklātu pro-
jektu pieņemšanas kārtas. Visās 
kārtās kopumā ir saņemti 176 
projekti, no kuriem 89 projekti ir 
uzņēmējdarbības projekti. 

No visiem iesniegtajiem 89 
uzņēmējdarbības projektiem, uz 
2018.g. 1.novembri  relizēti ir 
23 projekti. Vēl noris 7 projektu 
realizāciju, bet  1 projekta ievie-
sējs ir iesniedzis gala maksājuma 
pieprasījumu un gaida LAD pār-
baudes rezultātu.  

Informāciju sagatavoja  
Daiga Gargurne, Inese  

Zvejniece, Daira Grende 

Rīcību atšifrējums: 
Rīcība 1.1.  Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība; Rīcība 2.1. Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem;
Rīcība 2.2. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un  

sasniedzamībai.
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Informācija par starptautisko sadarbības projektu 
Nr.18-00-A019.333-000012 

“Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam”
Mērķis

1. Veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, 
radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Sadarbības partneri:
1. Biedrība “SATEKA”;
2. Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”;
3. Biedrība “Liepājas rajona partnerība”;
4. Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”;
5. Organizācija “KAZBEGI LAG”;
6. Organizācija “Šiaurės vakarų Lietuvos vietos
7. veiklos grupė”;
8. Organizācija “Utena Region LAG”;
9. Organizācija “Mazeikiai town LAG”;
10. Organizācija “LAG Ghidigihici Sea Basin”;
11. Organizācija “LAG Serpentina Nistrului”. 

Informācija par plānotajām aktivitātēm un dalības iespējām starptautiskās 
sadarbības projektā

N.p.k. Aktivitātes Norises vieta Norises laiks Piedalās Dalībnieki 

1 Moldovas biznesa forums Moldova 12.11.-
15.11.2018. 

Tūrisma informācijas 
konsultante Inga Lapse, Guntis 
Miķelsons no viesu mājas 
„Dīķsalas” 

2 

2 Keramikas darbnīca kā lauku tūrisma gala mērķis. Ropažu novads 04.12.-
07.12.2018. 

Keramiķi un citi interesenti 3 

3 Marketings/seminārs Gulbene un Saldus 03.2019. Dažādu jomu mazie uzņēmēji 20 
Liepāja un Ropaži 01.2020. 

4 Gruzijas starptautiskais biznesa forums Gruzija 04.2019. Tūrisma uzņēmēji, mājražotāji 4-5 
5 Meistarklase/Pieredzes apmaiņa. Apmācība Gruzija 04.2019. Tūrisma uzņēmēji, mājražotāji 4-5 
6 Radošuma skola Ropaži, Liepāja 05.2019. Tūrisma uzņēmēji, amatnieki, 

mājražotāji 
10 

7 Meistarklase. Pieredzes apmaiņa. Gulbene 06.2019. Tūrisma uzņēmēji, amatnieki, 
mājražotāji 

3 

8 Meistarklase/Pieredzes apmaiņa. Ārstniecības augi un 
garšaugi kā specifisks tūrisma gala mērķis vai papildinājums 
dažādās tūrisma saimniecībās. 

Lietuva 07.2019 Tūrisma uzņēmēji, amatnieki, 
mājražotāji 

3 

9 Meistarklašu darbnīca „Tradicionālā Moldāvu virtuve” Moldova 08.2019. Mājražotāji un ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzēji 

2 

10 Jaunu produktu mārketings Saldus, Liepāja, Ropaži, 
Gulbene 

08.2019. Tūrisma uzņēmēji, amatnieki, 
mājražotāji 

10 

11 Meistarklase/Pieredzes apmaiņa Liepāja 08.2019. Tūrisma uzņēmēji, amatnieki, 
mājražotāji 

3 

12 Starptautiskais biznesa forums Lietuvā Lietuva 10.2019. Tūrisma uzņēmēji, amatnieki, 
mājražotāji 

4 

13 Meistarklase. Pieredzes apmaiņa. Tradicionālā virtuve un 
viesu mājas. 

Gruzija 11.2019. Tūrisma uzņēmēji, amatnieki, 
mājražotāji 

2 

14 Meistarklašu darbnīca „Amatniecībā” Moldova 03.2020. Amatnieki 3 
15 Aktivitātes „Meistarklase. Pieredzes apmaiņa. Amatniecība. 

Tūrisms.” 
Saldus novads 04.2020. Amatnieki, tūrisma uzņēmēji 3 

16 Meistarklase/Pieredzes apmaiņa. Dīķsaimniecība, zivju 
audzēšana. Tūrisms. 

Lietuva 05.2020. Tūrisma uzņēmēji 3 

17. Latvijas biznesa forums Ropaži 09.2020. Tūrisma uzņēmēji, amatnieki, 
mājražotāji 

5 

Informācija par starptautisko sadarbības projektu
Nr.18-00-A019.333-000006 

“Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!”
Mērķis

1. Sekmēt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes par ārstniecības 
augu un pirts lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt pieredzi par uz-
ņēmējdarbību šajā lomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicināt vietējo 
iedzīvotāju zināšanas ekonomisku aktivitāšu uzsākšanai un attīstībai.

Sadarbības partneri:
1. Biedrība Lauku partnerība ”Lielupe – LATVIJA”;
2. Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””;
3. Biedrība “SATEKA”;
4. NVO Green Riverland Partnership (Igaunija);
5. NVO Pasvāles rajona (Lietuva). 

Informācija par plānotajām aktivitātēm un dalības iespējām starptautiskās 
sadarbības projektā

N.p.k. Aktivitātes Norises vieta Norises laiks Piedalās Dalībnieki 

1 Pirts dažādība, veidi. Vilnas pirts. Pirts celtniecība 
ABC. Pirts lietu darināšana meistarklase. 

Lietuva 04.2019 Pirts mīļi 4-5 

2 Kontrastu terapija. Lekcija. Prakse. Lietuva 01.2020. Pirts mīļi 2 
Latvija 02.2020. 
Igaunija 03.2020. 

3 Apmācības pirtniekiem, profesionāļiem, kas vēlas 
izkopt un attīstīt savas prasmes pērienu tehnikā 

Jelgavas novads 05.2020. Profesionāli pirtnieki 3 

4 Noslēguma pasākums – Pirts un zāļu festivāls Nākotne, Glūdas pagasts, 
Jelgavas novads 

06.2020. Pirtnieki un pirts mīļi, 
maatnieki, mājražotāji  

10 

 



STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS PROJEKTI novembris 3
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Informatīvo izdevumu finansē biedrība “SATEKA”, 
projekta Nr. 16-00-A0190.400-000003.  

Informāciju sagatavoja Daiga Gargurne, Inese Zvejniece un Daira Grende

Informācija par pieteikšanos dalībai 
sadarbības projektu aktivitātēs

• Tiks publicēta biedrības mājas lapā www.sateka.lv, kā arī biedrības Facebook kontā
• Informācija būs pieejama arī Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevu-

mā “Gulbenes Novada Ziņas”
• Informācija laikrakstā “Dzirkstele”
• Informācija tiks izsūtīta e-pastos (biedrības datu bāze)
• Sagatavotajos uzaicinājumos dalībai projektu aktivitātēs būs norādīti pieteikšanās nosacījumi 

(jomas, pieteikšanās termiņi, motivācijas vēstules u.tml.).
Nosacījumi dalībai projektu aktivitātēs:
• Darbība atbilstošajā aktivitātes jomā
• Aktīva līdzdalība dažādos biedrības « SATEKA» organizētajos pasākumos, semināros, apmācī-

bās, tikšanās, diskusijās, pieredzes paaugstināšanas un apmaiņas pasākumos, kā arī aptaujās un 
darba grupās

• Vienlīdzības princips
• Līdzdalība un līdzatbildība
• Gatavība līdzdarboties projektu akivitāšu organizēšanā un ieviešanā

Informācija par starptautisko sadarbības projektu 
Nr.18-00-A019.333-000014 “Sēņu ceļš”

Mērķi
1. Izveidot starptautisku “Sēņu ceļš” – savākto meža nekoksnes produk-

tu un no tiem izgatavoto produktu biznesa iniciatīvu tīklu, kura mēr-
ķis ir dažādot aktivitātes, radot labvēlīgus apstākļus jaunu uzņēmumu 
radīšanai un darba vietu radīšanai lauku apvidos, jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrāde.

2. Attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku 
teritorijā kā inovatīvu un tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās 
ekonomikas dažādošanas instrumentu.

3. Stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju sav-
starpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs pro-
duktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Sadarbības partneri:
1. Biedrība “SATEKA”;
2. Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība”;
3. Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja”;
4. Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”.
5. Biedrība “Ignalinos rajono vietos veiklos grope”(Lietuva);
6. Biedrība “SERRE CALABRESI”(Itālija);
7. Biedrība “Leader Aktiivinen Pohjois - Satakunta”(Somija);
8. Biedrība “Leader Suupohja”(Somija);
9. Biedrība “Varenos krašto vietos veiklos grupe”(Lietuva).

Informācija par plānotajām aktivitātēm un dalības iespējām starptautiskās 
sadarbības projektā

N.p.k. Aktivitātes Norises vieta Norises laiks Piedalās Dalībnieku 
skaits  

1 Darbnīca „Medības – nezināmajos par zināmo” Daugavpils novads 02.2019. Interesenti 3 
2 Apmācības „Meža nekoksnes resursi, to 

apsaimniekošana un izmantošana” 
Gulbenes novads 03.2019. Interesenti 20 

3 Darbnīca „Meža nekoksnes produktu vākšana un 
saimniekošana aizsargājamās teritorijās” 

Strenču novads 04.2019. Interesenti 3 

4 Pieredzes apmaiņas brauciens Itālijā Itālija 04.2019. Tūrisma uzņēmēji 3 
5 Ceļojošā darbnīca „Meža resursu potenciāls vietējā 

teritorijā” 
Ropaži, Valka, Gulbene, 
Daugavpils 

2019.g. jūnija 
sākumā  
(4 dienas) 

Dažādu jomu mazie uzņēmēji, 
mājražotāji un amatnieki 

3 

6 Darbnīca „Meža nekoksnes produktu pārstrāde un 
jaunu produktu izstrāde” 

Gulbenes novads 07.2019. Interesenti 3 

7 Pieredzes apmaiņas brauciens Somijā Somija 09.2019. Tūrisma uzņēmēji un 
ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzēji 

3 

8 Pieredzes apmaiņas brauciens Lietuvā Lietuva 09.2019. Mājražotāji un ēdināšanas 
uzņēmumu pārstāvji 

3 

 

Mācās par ārstniecības augu audzēšanas un 
izmantošanas nosacījumiem, vilnas produktu 
pozitīvajām īpašībām un pirts gudrībām

30. un 31.oktobrī Gulbenē 
viesu namā Mīlmaņi norisinājās 
LEADER starpvalstu sadarbī-
bas projekta „Dabas spēks un 
pirts tradīcijas - sev, ģimenei un 
biznesam!” apmācības, kuru lai-
kā apmācību dalībnieki tika ie-
pazīstināti ar ārstniecības augu 
audzēšanas un izmantošanas 
nosacījumiem, vilnas produktu 
pozitīvajām īpašībām, kā arī caur 
teorētisku un praktisku darboša-
nos uzzināja Latvju pirts atšķirī-
bas no pirtīm citviet pasaulē un 
apguva pamatiemaņas veselīgai 
pirtī iešanai. Apmācību dalībnie-

ku un lektoru vidū bija pārstāvji 
no Latvijas, Lietuvas un Igauni-
jas. Dienas laikā dalībnieki ne 

tikai klausījās Igaunijas pārstāv-
ja, ārstniecības augu audzētāja 
Aivara Siim pieredzes stāstus par 

ārstniecības augu izmantošanu, 
bet piedalījās praktiski pirts skru-
bīšu un ķermeņa masku pagata-
vošanā, ko vakarā katrs varēja iz-
lietot praktiski darbojoties pirtī. 
Lektors Vaidotas Gikys  no Lie-
tuvas iepazīstināja ar vilnas pro-
duktu daudzveidību un pastāstīja 
par Pasvāles vilnas fabriku, kas 
vilnu joprojām apstrādā pēc se-
nām tehnoloģijām, kas nozīmē, 
ka vilnas produktiem, to apstrā-
des procesos, netiek atdalīts la-
nolīns, lai vēlāk to pievienotu no 
jauna, kā tas daudzviet tiek darīts 
mūsdienās. Dienas noslēgumā 
lektora Jāņa Zustrupa vadībā da-
lībnieki apguva veselīgas pirtī ie-
šanas pamatus, jeb pirts ABC, ko 
pēc tam praktiski apguva Mīlma-
ņu melnajā pirtī. Pēršanās star-
plaikos dalībnieki sildījās īpašā 
izkurinātā pirts teltī.

Apmācību otrajā dienā dalīb-
nieki viesojās Pirts lietu darbnīcā 
Āriņos, Daukstu pagastā, Gulbe-
nes novadā , lai iedvesmotos no 
to īpašniekiem par to, kā uzsākt 
savu uzņēmējdarbību. Āriņos 
izgatavo ne tikai pirts lietas, bet 

piedāvā pirts rituālus īstā melna-
jā pirtī un rāmu nakšņošanu pēc 
pirts procedūrām. Arī pati pirts 
ēka un viesu nams ir saimnieka 
rokām tapis. Pateicoties lielajam 
pieprasījumam šobrīd top jauna - 
lielāka pirts lietu darbnīca, kurā 
tiks izgatavotas pirts lietas par 
piemēru ņemot senos ķipjus un 
baļļas.

Ar brīnišķīgu stāstu no savas 
bagātās pirtnieces pieredzes ap-
mācību dalībniekus iepazīstināja 
pirtniece, zāļu sieva un masiere 
Agrita Gailīte no Gulbenes no-
vada Rankas pagasta „Kāķu-
piem”, kas ir bagāta ar dzimtas 
mājām, to izstrāvoto spēku un 
mieru. Pirtniece dalījās ar pirts 
pieredzes stāstiem, izrādīja savu 
darba vietu – pirti un atbildēja 
uz dažnedažādiem jautājumiem. 
Vislielākā Agritas iegūtā atziņa 
savā ilgajā pirtnieces pieredze 
ir par to, cik tiesīgi mēs ikviens 
esam iejaukties otra cilvēka dzī-
vēs ar savu lielo vēlmi palīdzēt 
un to, kur sākas un cik liela tam 
seko atbildība.
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Atskats uz Mazo projektu konkursa 2018 
“Sveiks un vesels!” ietvaros realizētajiem  
projektiem

Biedrība “SATEKA” 2018.
gada martā izsludināja Mazo 
projektu konkursu 2018 “Sveiks 
un vesels!”, kurā tika aicinā-
tas piedalīties Gulbenes novada 
biedrības, nodibinājumi un aktī-
vo iedzīvotāju grupas. 

Projektu konkursa mērķis 
bija atbalstīt radošus un inova-
tīvus Gulbenes novada vietējo 
iniciatīvas grupu projektus, kas 
veicina kultūras, izglītības, spor-
ta, brīvā laika, uzņēmējdarbības 
un vides sakopšanas aktivitāšu 
popularizēšanu un lauku iedzī-

votāju iesaistīšanos šajās akti-
vitātēs. Savukārt, projektu kon-
kursa apakšmērķis bija veicināt 
sadarbību starp vietējiem iedzī-
votājiem un  uzņēmējiem. Tas 
nozīmē, ka projekta realizācijā 
bija jāiesaista vietējie uzņēmēji 
(komersanti, zemnieku saimnie-
cības, saimnieciskās darbības 
veicēji, t.sk., mājražotāji, amat-
nieki, u.tml.).  

Kopējais pieejamais Mazo 
projektu konkursa finansējums 
bija 3500,00 EUR, kur viens 
projekts varēja saņemt ne vairāk 

kā 500,00 EUR.  Mazo projektu 
konkursa finansējumu nodrošina 
biedrība “SATEKA” no tās pa-
matdarbības ieņēmumiem (bied-
ru naudas, ziedojumi, ieņēmumi 
no saimnieciskās darbības). 

Mazo projektu konkursā 
2018 tika saņemti 15 projektu 
pieteikumi, bet finansējumu sa-
ņēma 7. Šajā un nākamajā bied-
rības “SATEKA” informatīvajā 
izdevumā informēsim par reali-
zētajiem mazajiem projektiem. 

Biedrības koordinatore  
Daiga Gargurne 

Lejasciema pagasta iedzīvotāju grupas “Kopā 
mēs varam”  realizētais projekts “Sajūtu parks”

Lejasciema pagasta iedzīvo-
tāju grupai “Kopā mēs varam” 
radās ideja un vēlme arī pašiem 
iesaistīties apkārtējās vides uzla-
bošanā un labiekārtošanā, tādēļ 
tapa projekts “Sajūtu parks”, kas 
ir dāvana Lejasciemam Latvijas 
simtgadē.

Projekta mērķis ir veidot sa-
jūtu parku, kura stādīšanā un 
veidošanā iesaistīt dažādas lauku 
iedzīvotāju grupas - jauniešus, 
ģimenes, seniorus un lietderīgi 
kopā pavadīt brīvo laiku.  Gal-
venie uzdevumi projekta laikā ir 
uzlabotu kopējo Lejasciema vi-
zuālo tēlu. Izveidot sajūtu parku 
– stādot kokus, košumkrūmus un  
mūžzaļos augus tā, lai veidotos 
krāsu un sajūtu spēle. Veidot par-
ku Lejasciemā kā dāvanu Latvi-
jas simtgadē nākamajiem Lejas-
ciema simts gadiem. 

Sajūtu parka izveides projek-
ta realizāciju uzņēmusies piere-
dzējusī dārzniece un daiļdārza 
“Kalmes” saimniece Inga Nagle. 
Sajūtu-krāsu parkā varēs saskatīt 
četrus gadalaikus, jo augi tiek 
stādīti atbilstošās krāsās: pava-
sarim – dzeltenīgie toņi, vasarai 

– balts ar zaļu, rudenim – oranžie 
un sarkanīgie toņi , ziemai - zil-
gani violeti toņi.

Stādīšanas talkās aicinājām 
iesaistīties ikvienu Lejasciema 
pagasta iedzīvotāju. Ļoti īpašas 
bija stādīšanas talkas ar senioru 
ansambļa “Satekas” piedalīša-
nos, jo darbs noritēja akordeona 
spēles un dziesmu pavadībā, kā 
arī diena. Domāju, ka ikviens no 
dalībniekiem varētu teikt, ka šī 
pieredze bija īpaša un pacilājoša 
- būt daļiņai no nākotnes Lejas-
ciema.

Kopā darbojoties, ir radusies 
personīgāka, atbildīgāka attiek-
sme pret vidi sev apkārt. Bērni 
paši vakaros vecākus aicina ap-
skatīt, kā klājas mūsu stādītajiem 

kociņiem, vai šajā karstajā laikā 
nevajag aplaistīt.

Ar biedrības “SATEKA” fi-
nansiālo atbalstu (500,00 EUR) 
tika iestādīti 49 košumaugu stādi, 
kuri veidojas kā pamats turpmā-
kajai parka attīstībai. Parku jau 
nav iespējams izveidot vienā pa-
vasarī, bet šis ir lielisks sākums 
tam, lai mēs iesākto turpinātu. Ir 
jau izteikti vairāki piedāvājumi 
dāvināt “Sajūtu parkam” kādu 
koka stādu un dot savu ieguldīju-
ma tā turpmākajai attīstībai.

Paldies visiem, kas pievieno-
jās un atbalstīja “Sajūtu parka” 
stādīšanas talkas!

Projekta vadītāja  
Dana Puidze

Gulbenes Mūzikas skolas  
jauniešu iniciatīvas grupas 
projekts “Muzikālais  
starpbrīdis”

Projekta mērķis - vides labie-
kārtošana un atpūtas zonas izvei-
de Mūzikas skolas pagalmā.

Pirms 3 gadiem jauniešu 
iniciatīvas grupa guva atbalstu 
līdzīgā mazajā projektā un vei-
ca pirmās nopietnās pārvērtības 
skolas zaļajā zonā.Tika iekārtota 
prezentatīvā zona. Jauniešu ide-
ja bija izveidot nelielu aktīvās 
atpūtas zonu skolas audzēkņiem 
un estētiski norobežot žoga zonu 
no kaimiņu mājas ‘’neprezen-
tatīvās’’ pagalma daļas,veidojot 
tūju audzi,iekļaujot profesionālu 
apmācības nodarbību tūju audzē-
šanā skolas audzēkņu ģimenēm.

Oktobra sākumā noslēdzās 
Gulbenes Mūzikas skolas jau-
niešu iniciatīvas grupas projekta 
‘’Muzikālais starpbrīdis’’ reali-
zācija.

Lielākie ieguvumi- kopīgi 
padarīts darbs, kontaktu nodibi-
nāšana ar vietējiem novada uz-

ņēmējiem- SIA ‘’Skalbes koks’’ 
un M.Jurciņu, ZS ‘’Pļavnieki’ 
‘un G.Sebri, Dz.Gailāni un ZS 
‘’Krāčukakts’’, ZS ‘’Lapsukal-
ni’’, kā arī daiļdārznieci Antru 
Trusli. Projekta realizācijas re-
zultātā izveidota muzikāli inte-
raktīvā ‘’Skaņu taka’’ mūzikas 
skolas iekšpagalmā - teorijas 
nodarbībām svaigā gaisā mācī-
bu gada siltajā laikā. Liels darbs 
tika veikts, lai noraktās velēnas 
ieklātu zālāja bedrainajās vietās. 
Izdevās izveidot dzīvžogu no 50 
tūjām un iestādīt 300 krokusus 
zālājā.

Skaņu taku būs iespējams 
transformēt par nelielu koncert-
skatuvīti- maziem brīvdabas 
koncertiņiem. Muzikālās koka 
ripas varēs radoši izmantot arī 
ziemas periodā  telpās - dažādos 
konkursos.

Projekta vadītāja  
Daira Karole 

Stāķu ciemata domu biedru grupas projekts 
“Brīnumu mežs “Augsim nākotnei”

Projekta mērķis ir dot iespēju 
bēmiem pilnvērtīgi izmantot lai-
ku dabā, ar mērķtiecīgu darbību, 
zinašanu, prasmju, iemaņu apgu-
vi praktiska darbībā, šo prasmju 
un iemaņu pielietojums sadzīvē. 

Uzsākot Brīnumu meža iz-
veidi, tika uzrunāti Stāķu ciemata 
bērnu vecāki – ja ir iespēja, varē-
šana, gribēšana, lai atnes, atveļ, 
atved kādu akmeni ugunskura 
vietai. 

Kopīgiem spēkiem tapa tilts 
pār grāvi, lai iekļūtu „Brīnumu 
mežā”. Tur valdīja patīkama 
darba kņada un tika uzburta arī 
skaista ugunskura vieta no pašu 
gādātajiem akmeņiem. Aizrautīgi 
strādāja tēti kopā ar saviem bēr-
niem. Bija dzirdami zāģu švīksti, 
āmuru klauvējieni, kā arī brīžiem 
pavīdēja svaigas krāsas smarža, 
bet tam visam pa vidu skanēja 
bērnu čalas.

Parkā rasta vieta sajūtu takai, 
šūpolēm, virvju celiņam, līdz-
svara baļķim, zirnekļa tīklam un 
skaņu rīkam zivju figūriņu izska-

tā. Akmeņi pārtapuši par zirnekli 
un bizmārīti. Ap ugunskuru uz-
likti soliņi un atkritumu tvertnes. 
“Brīnumu mežā” atrodama arī 
informācija par šeit sastopamo 
dzīvo radību – lapsu, zirnekli, 
skudru u.c.

Liels paldies vecākiem, īpaši 
tētiem, kas izbrīvēja laiku no dar-
ba un, fiziski strādājot, palīdzēja 
parka labiekārtošanā! Patīkami 
skatīties, kā bērni pirms doša-
nās uz PII pārskrien pāri tiltiņam 
un „Brīnumu mežā” sasveicinās 
ar bizmārīti vai zirnekli un tikai 

tad ver bērnudārza vārtiņus. Daži 
ceļas agrāk, lai varētu no rīta iz-
skriet sajūtu taku! Arī skolotājas 
ar bērniem, ejot pastaigāties, bie-
ži iegriežas ”Brīnumu mežā”.

Projekta vadītāja  
Sintija Ločmele

Gūtas jaunas zināšanas un 
iemaņas floristikā. Jeb kā  
veiksmīgi mājās un biznesā 
izmantot meža nekoksnes  
materiālus

Garkalnes novada “Upesrū-
ķu” saimniecībā, 21. un 22.sep-
tembrī tika rīkotas 2 dienu 
apmācības  floristikā “Dabas 
skaistums dabā un mūsmājās”. 
Nodarbības notika starptautis-
kās sadarbības projekta Nr.18-
00-A019.333-000014 “Sēņu 
ceļš” ietvaros.

Darbnīcā “Dabas skaistums 
dabā un mūsmājās” piedalījās 
dalībnieki no visām projektā 
iesaistīto Latvijas sadarbības 
partneru. Nodarbībās darbnīcas 
vadītāja, izcila floriste Sanita 
Cipruse, kura dalījās zināšanās 
par dažādiem dabas materiāliem, 
ko izmantot savas dzīves un vi-
des uzlabošanā, veidojot ap sevi 
estētiski baudāmu atmosfēru.

Nodarbībās dalībnieki mā-
cījās gatavot parafīna vainagus, 
kas tiek pildīti ar jebkuram gada-
laikam atbilstošiem dabas mate-
riāliem, un lielu “klūgu” bumbu, 

kas kā dekoratīvs elements var 
kalpot visa gada garumā, to dažā-
di pušķojot un rotājot. Piemēram, 
Ziemassvētkos ar lampiņām, bet 
vasarā ar svaigiem ziediem, ru-
denī ar āboliem un sarkanām la-
pām, bet pavasarī ar zaļumiem un 
Lieldienu elementiem. Lektore 
pastāstīja par labiem un radošiem 
piemēriem no dabas materiāliem, 
dalījās zināšanās kad un kā labāk 
ievākt materiālus darbiem, kur to 
drīkst un kur nevajadzētu to da-
rīt. 

Floristi un floristikas entuzi-
asti reizēm ir kā dabas sanitāri, 
kas izgriež krūmus, kur tie trau-
cē, un savāc nokritušos vecos 
zarus. Taču reizēm, nezinot var 
nodarīt postu mežam, ja mate-
riāls tiek vākts vietās, kur tas nav 
paredzēts. Piemēram, jaunaudzes 
nav paredzētas priežu un egļu 
zaru ievākšanai.

Dalībnieki gūto pieredzi var 
izmantot savās mājsaimniecībās 
vai rast iespēju jaunām uzņēmēj-
darbības idejām, telpu dekora 
elementi ir plaši pieprasīti tuvo-
joties dažādiem svētkiem. 

Paldies dalībniekiem par jau-
ko atmosfēru.

Uz tikšanos ar jauniem inte-
resentiem nākamajās nodarbībās.

Eva Haberkorne-Vimba


