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LEADER- palīgs lauku teritorijas attīstībai
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.
Biedrības darbības pieredze darbā ar LEADER pieejas iniciatīvu ir secinājusi, ka LEADER
iniciatīva var būtiski izmainīt lauku apvidos dzīvojošo cilvēku ikdienu. Šai pieejai ir nozīmīga
loma sen pastāvošu un jaunu problēmu novatoriskā risināšanā, un tā kļūst par sava veida
„laboratoriju" vietējo spēju un prasmju pilnveidošanai un jaunu metožu pārbaudei ar mērķi
atrisināt lauku kopienu vajadzības.
Organizējot dažādus apmācības iedzīvotāju zināšanu un prasmju paaugstināšanai, biedrība sekmē
viņu spēju adaptēties citām nodarbēm vai esošās uzņēmējdarbības paplašināšanai. Biedrība
motivē iedzīvotājus iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, tā aktivizējot iedzīvotājus
dalībai un darbībā vietējā kopienā, savu darbību vēršot uz lauku sociālekonomisku problēmu
risināšanu. Biedrībai piesaistot dažādus finanšu līdzekļus, organizēti nelieli projektu konkursi, kas
saistīti ar kultūras, izglītības, tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas aktivitātēm. Izmantojot
sabiedrības līdzdalības principus, biedrība „SATEKA" izstrādā, iedzīvotājiem izvērtēšanai
iesniedz un dzīvē ievieš vietējās teritorijas attīstības stratēģiju, lai rastu iespēju piesaistīt
finansējumu teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.
Paveikts ir daudz. Savā 5 gadu darbībā „SATEKA" ir noorganizējusi Mazo projektu konkursu 3
kārtas, iedrošināti mājamatnieki un mājražotāji, 2011. gada decembrī noorganizējot pirmo
mājražojumu izstādi-tirdziņu, kas pāraudzis ikmēneša tirgus pasākumā „Zaļais tirdziņš”. Papildus
partnerība iesaistījusies Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA)
rīkotajos e-prasmju nedēļas pasākumos.
Lielākais biedrības darbs tiek veltīts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Gulbenes novadā.
Stratēģijā plānoto rīcību ieviešanai šajā plānošanas periodā (no 2007.–2013. gadam) partnerībai
piešķirts Ls 461936 liels Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums.
Izmantojot LEADER iniciatīvu, biedrības darbības teritorijā periodā no 2009. gada veiksmīgi
īstenots 51 LEADER projekts, 19 projekti šobrīd vēl tiek īstenoti un 2 projekti atrodas vērtēšanā
(dati uz 09.11.2012.). .
Pateicoties LEADER iniciatīvas ietvaros īstenotajiem projektiem, Gulbenes novadā ir uzlabota un
dažādota kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšana – pie Tirzas pamatskolas ierīkota atpūtas zona
ar pludmali, bet pie Druvienas pamatskolas – futbola laukums. Stāķu attīstības biedrība ierīkojusi
novadpētniecības ekspozīcijas telpas Stāķu pamatskolas bēniņu telpā, kā arī ierīkojusi brīvā laika
pavadīšanas centru līdz šim neizmantotajās Stāķu sporta zāles telpās. Papildus uzlabota
infrastruktūra vairākos pagastu kultūras namos, iegādājoties krēslus, aizkarus, skaņu un gaismas
aparatūru, 5 pašdarbības kolektīviem ir sagādāti tērpi.
Apmācību un iedzīvotāju iniciatīvas darbības nodrošināšanai, no jauna pielāgotas un ierīkotas
telpas Jaungulbenē, Gulbenē, Lejasciemā un Galgauskā, aprīkotas esošās nevalstisko organizāciju
vai interešu grupu telpas un iegādāts aprīkojums Druvienā, Lizumā, Gulbenē, Galgauskā, Beļavā
un Lejasciemā.
Vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas ilgtspējas nodrošināšanas jomā realizēti 3
projekti Gulbenē, kā rezultātā labiekārtotas katoļu un luterāņu baznīcu teritorijas un gājēju zona
Rīgas ielā.
Kvalitatīvu sociālās aprūpes pieejamības nodrošināšanai Litenes pirmsskolas izglītības iestādē
iegādāts aprīkojums, lai bērniem varētu sniegt patversmes pakalpojumus, Gulbenes sociālajā
dienestā izremontēta dušas telpa un ierīkota veļas mazgātava.
Teritorijas kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai, iegādāti divi zāles pļāvēji-traktori un teritorijas
kopšanas aprīkojums.
Daži no realizētajiem projektiem ir interesanti tādēļ, ka tie ir netipiski, oriģināli, piemēram:
Gulbenes invalīdu biedrības realizētais projekts par speciālā, cilvēkiem ar kustību
traucējumiem domātā kardiotrenažiera iegādi;

Gulbenes bibliotēkas projekts, kur tika uzstādīta grāmatu un žurnālu nodošanas iekārta, lai
iedzīvotājiem būtu ērti jebkurā laikā nodot bibliotēkā izlasīto literatūru.
Biedrībai ir izveidota sava mājas lapa www.sateka.lv , kurā regulāri tiek ievietota aktuālā
informācija.
Papildinformācija:
LEADER iniciatīva ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības
veicināšanai. Viena no LEADER pieejas principiem ir augšupējā pieeja, kad iniciatīva nāk no
vietējiem iedzīvotājiem, viņiem iesaistoties savas teritorijas problēmu risināšanā.
Vietējā rīcības grupa (partnerība) ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība, kas
darbojas noteiktā lauku teritorijā ar iedzīvotāju skaitu no 5 līdz 65 tūkstošiem, pārstāv šīs
teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.
Būtiska vietējās rīcības grupas pazīme ir līdzvērtīgas partnerības ievērošana organizācijas lēmumu
pieņemšanas līmenī, kas nosaka, ka integrētās lauku attīstības stratēģijas izstrādē, apstiprināšanā
un ieviešanā līdzvērtīgi jāpiedalās pārstāvjiem no vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem, vietējās
attīstības organizācijām un iedzīvotāju grupām.

1.rīcība „Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju
dažādošana.”
Atbalstāmās aktivitātes: Kultūras attīstības veicināšana un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana: atbalsts pašdarbības kolektīviem- atbalsts tērpu (t.sk., tautas tērpu), materiāltehniskā
aprīkojuma un instrumentu iegādei; latvisko svētku un tradīciju kopšanai nepieciešamās
infrastruktūras izveide un materiāli tehnisko līdzekļu iegāde; mūzikas instrumentu iegāde;
sakrālās infrastruktūras objektu (baznīcu, kapliču u.tml. objektu) aprīkošana, labiekārtošana;
tradicionālās kultūras vērtību eksponēšana- ekspozīciju, stendu, novadpētniecības istabu
veidošana, nepieciešamo materiāli tehnisko līdzekļu iegāde.; mākslinieciskās pašdarbības telpu
(mēģinājumu telpas, skatuves, pasākumu zāles, izstāžu telpas, darbnīcas, studijas) iekārtošana un
aprīkošana.; dabas objektu sakopšana, izvietojot norādes, informatīvos stendus; soliņu, atkritumu
urnu uzstādīšana; sabiedrisko ūdenstilpņu, ūdensteču un blakus esošo teritoriju labiekārtošana un
infrastruktūras izveidošana, tai skaitā peldvietu izveidošana un aprīkošana.; brīvdabas
sabiedriskās pulcēšanās vietu- estrāžu, parku, skvēru, laukumu, skatu torņu izveide,
labiekārtošana; apkārtējās vides kvalitātes paaugstināšana: svētvietu, vēsturisko objektu,
pieminekļu, piemiņas zīmju labiekārtošana, muzeju, kultūras un mākslas objektu, jaunu
novadpētniecības ekspozīciju izveidošana un iekārtošana, nepieciešamā materiāltehniskā
aprīkojuma iegāde; bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveidošana, labiekārtošana; rotaļu un spēļu
istabu, radošo darbnīcu izveide, materiāltehniskā aprīkojuma iegāde; sporta laukumu un trašu
izveide, labiekārtošana, sēdvietu ierīkošana, sporta laukumu labiekārtošana, sporta inventāra
iegāde (arī līdz šim mazāk populāru sporta veidu un veselību veicinošu pasākumu norisei); sporta
zāļu, peldbaseinu unslidotavu iekārtošana un uzturēšana; tūrisma maršrutu izveidošana un
labiekārtošana – norāžu u.c. nepieciešamās infrastruktūras izveidošana, iekārtošana un uzturēšana.
Informācija par kārtā saņemtajiem projektiem
Iesniegto
Rīcībai
Kopējās plānotās
projektu skaits
piešķirtais
izmaksas, LVL
ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
23
66357,45
265251,80

t.sk.
Kopējās
attiecināmās
izmaksas, LVL

200034,71

Informācija par kārtā realizētajiem projektiem
Realizēto
Kopējās
ELFLA
projektu skaits
attiecināmās
publiskais
izmaksas, LVL
finansējums,
LVL
12
68153,38
59914.40
Informācija par neatbalstītajiem projektiem
Biedrībā
Lauku
atbalsta Projektu
Finanšu trūkuma
„SATEKA”
dienesta noraidīto iesniedzēju
dēļ
noraidīto
noraidītie
projektu skaits
atsaukto projektu projektu skaits
projektu skaits*
skaits
2
0
4
5
*projekts nav saņēmis nepieciešamo minimālo punktu skaitu
Teksts angliski

ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
174684,50

Projekts „Gulbenes novada etnogrāfiski atbilstoši tautas tērpi kā materiālās un garīgās
kultūras mantojums“
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413201-000021
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Līklocis”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 6080.00 (EUR 8651.06)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 5472.00 (EUR 7785.95)

Kontaktpersona/ Contact
Inese Veismane

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Radīt vienotus Gulbenes
novada etnogrāfiski pareizus un kvalitatīvi
izgatavotus tautas tērpus, lai tie atbilstu
vienam vēsturiskam laika posmam, saglabāt
Gulbenes novada tautas tērpu un nodrošināt
kultūras pārmantojamību, veicināt roku
darbu
prasmes
saglabāšanu
kultūras
vēsturiskā mantojuma kontekstā. Reizē ar
latviešu tautas dziesmu un deju kultūru
parādīt arī tautas tērpus kā materiālās un
garīgās kultūras mantojuma neatņemamu
sastāvdaļu. Aktualizēt latviešu tautas tērpus
kā novada kultūras vērtības. Popularizēt
tautas deju kā brīnišķīgu brīvā laika
pavadīšanas iespēju un saglabāt tautas
tradīciju pārmantošanu.
Projekta realizācijas laikā tika izgatavoti 10
sieviešu tautas tērpu komplekti, 20 vīriešu
tautas tērpu komplekti un 10 vīriešu tautisko
zābaku un cilindru komplekti. Iegādātos
tautas tērpus izmanto divi deju kolektīvi:
„Apinītis” un „Vērdiņš”.

kopš 1991. gada. Gulbenes kultūras centra
vidējās paaudzes deju kolektīvā "Apinītis"
dejo 20 dalībnieki, kuru vidējais vecums ir
43 gadi un Gulbenes kultūras centra senioru
deju kolektīvā "Vērdiņš" dejo dalībnieki,
kuru vidējais vecums ir 63 gadi. Dejotāji
piedalījušies četros Latvijas Republikas
Dziesmu un Deju svētkos, 7.Vislatvijas
vidējās paaudzes deju svētkos, Vidzemes
novada deju svētkos. Dejotāji pārstāvējuši
Latviju Starptautiskajā folkloras festivālā
Čehijā , divos starptautiskajos deju festivālos
"Krustami
dejami",
dalībnieki
paši
noorganizējuši
3
starptautiskus
deju
festivālus "Sadancis", kuros gūti draugi no
Čehijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas.
Dejotāji rūpīgi glabā dejošanas tradīcijas
ģimenē un nodod tālāk bērniem un
mazbērniem.
Biedrības
"Līklocis"
pamatdarbības virziens ir saglabāt un attīstīt
tautas deju tradīciju pārmantošanu, veicināt
kultūras
tradīciju
popularizēšanu,
saglabāšanu, kā arī atbalstīt Gulbenes novadā
notiekošās kultūra, sporta, atpūtas un brīvā
laika pavadīšanas norises.

Adrese/ Adress
„Bērziņi” Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV4401
Telefons/ Telephone
+ 371 26329841
E-pasts/E-mail
inesevei22@gmail.com

Teksts angļu valodā
Projekta iesniedzēja apraksts. Biedrības
"Līklocis" biedri neformāli darbojušies jau

Teksts

angļu

valodā

Projekts „Sporta mototehnikas izveide Gulbenes novada bērnu un iedzīvotāju veselīga
dzīvesveida veicināšanai “
Angliski
Projekta Nr. 10-07-LL05-L413201-000013
Īstenotājs/Executor
Biedrība "Gulbenes Moto”
Angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 7550.00 (EUR 10742.68)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 6795.00 (EUR 9668.41)

Kontaktpersona/ Contact
Aleksejs Kuzmins

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Popularizēt jaunatnes vidū
veselīgu dzīvesveidu, piesaistīt jaunus
dalībniekus, dodot iespēju bērniem un
jauniešiem pierādīt savas spējas, attīstīt
talantus, palīdzēt jauniešiem noskaidrot
savas intereses, pilnveidot un attīstīt sevi,
ieinteresējot jauniešus nodarboties ar sportu,
veicināt motosporta attīstību Gulbenes
novadā.
Projekta ietvaros iegādāta mototehnika
bērniem: Solo motocikls KTM85 un Solo
motocikls KTM SX 125, ar kuriem bērniem
ir iespēja trenēties un piedalīties LaMSF
kausu izcīņās. Ir piesaistīti jauni interesenti,
projekta ietvaros tiek popularizēts veselīgs
dzīvesveids un motosports Gulbenes novadā.

kad kluba biedri var pierādīt savas spējas
LaMSF kausu izcīņā, Latvijas Baltijas,
Eiropas
un
pasaules
čempionātos,
starptautiskajās sacensībās, Nācijas kausa
izcīņā.
Uzdevums:
Piesaistīt
jaunus
dalībniekus, dot iespēju jauniešiem un
bērniem pierādīt savas spējas un attīstīt savus
talantus, popularizēt jaunatnes vidū veselīgu
dzīvesveidu, organizēt aktivitātes brīves
dabā, palīdzēt jauniešiem noskaidrot savas
intereses, pilnveidot un attīstīt sevi,
ieinteresējot cilvēkus nodarboties ar sportu,
veicināt motosporta attīstību. Biedrības
pamatdarbības joma ir veselības veicināšana.
Darbība galvenokārt ir vērsta uz bērniem un
jauniešiem, tāpat uz jebkuru interesentu,
kuru interesē sporta aktivitātes telpās un
brīvā dabā, kas ir viens no primārajiem
veselīga dzīvesveida pamatiem. Biedru
skaits ir 7 fiziskas personas, aktīvie
atbalstītāji ir 28 dažādās jomās darbojošās
fiziskas personas.

Teksts angļu valodā

Teksts angļu valodā

Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība "Gulbenes Moto" ir izveidota
2005.gada 28.februārī. Reģistrēta Latvijas
Motosporta Federācijā. Mērķis īstenojas tad,

Adrese/ Adress
„Mili”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409
Telefons/ Telephone
+ 371 28351760
E-pasts/E-mail
gulbenesmoto@inbox.lv

Projekts „Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas Druvienas pagasta
iedzīvotājiem”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-000007
Īstenotājs/Executor
Druvienas pagasta attīstības biedrība
„Pērļu zvejnieki”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 14526.26 (EUR 20669.01)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 13073.63 (EUR 18602.10)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Veikt futbola laukuma
izveidi sportisko aktivitāšu dažādošanai
Druvienas pagasta un Gulbenes novada
iedzīvotājiem. Nodrošināt futbola laukuma
uzturēšanu labā kārtībā.
Projekta īstenošanas rezultātā sakopta parka
teritorija pie Druvienas pamatskolas,
ierīkojot futbola laukumu 2972 m2 platībā,
uzstādīti 6 soliņi un iegādāts zāles pļāvējs
teritorijas kopšanai.

Kontaktpersona/ Contact
Jurijs Gjačs
Adrese/ Adress
„Kastaņi”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes
novads, LV 4426
Telefons/ Telephone
+ 371 26471091,
E-pasts/E-mail
perluzvejnieki@inbox.lv

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.
2010.gadā realizēts LEADER projekts
„Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai Druvienas pagasta
iedzīvotājiem”
2011.gadā realizēts biedrības „SATEKA”
Mazo projektu konkursa projekts „Div’
pļaviņas es nopļāvu”, kur iedzīvotāji varēja
apgūt kokamatniecības prasmes.

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
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, organizētas sporta spēles

Teksts angļu valodā

Projekts „Ziemas sporta veidu inventāra iegāde Stāmerienas pagasta bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanas un fizisko aktivitāšu dažādošanas veicināšanai”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-0000011
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Stāmeriena”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 2375.65 (EUR 3380.25)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 2138.08 (EUR 3042.21)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Veicināt jauniešu un bērnu
veselīgu, aktīvu, lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu
un
fiziskās
sagatavotības
paaugstināšanu
Projekta realizācijas laikā iegādāti 25 kvalitatīvi
slēpošanas komplekti, tajā skaitā 10 pieaugušo
un 15 bērnu. Slēpes tiek izmantotas ļoti
intensīvi. Ziemā ikdienā vidēji 60 bērni un 20
jaunieši dodas slēpot ar šīm slēpēm. Bērni un
jaunieši pēc projekta realizācijas var iegūt
lielāku profesionalitāti distanču slēpošanā.
Pateicoties iegādātajam inventāram,, ir gūti
atzīstami rezultāti novada sacensībās. Tāpat, ir
nodrošināta iespēja maznodrošināto ģimeņu
bērniem nodarboties ar slēpošanu. Tas ļauj
pagasta bērniem un jauniešiem lielākā skaitā
piedalīties pagasta un skolas rīkotajos ziemas
sezonas pasākumos.

Kontaktpersona/ Contact
Aiva Rēdere
Adrese/ Adress
„Sūnekļi” Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads,
LV-4406
Telefons/ Telephone
+ 371 26317933,
E-pasts/E-mail
biedriba.stameriena@inbox.lv

izglītības, kultūras, sporta un sociālās dzīves
norises.
Biedrības biedri ir vairākus gadus
darbojušies interešu grupās un spējuši piesaistīt
Zemkopības Ministrijas (finansējums tika virzīts
pagastu interešu grupām caur LLKC) un
Stāmerienas pagasta padomes līdzekļus,
tādejādi realizējot 2 projektus: "Informatīvās
telpas renovācija Stāmerienas pagastā" un
"Nojumes izveidošana bērnu rotaļu laukumā pie
pamatskolas". Šo projektu realizācija ir
palīdzējusi pagasta jaunākajai paaudzei tikt pie
skaistas nojumes bērnu rotaļu laukumā pie
skolas un visu paaudžu iedzīvotājiem pie
tīkamas informācijas telpas, kur pulcēties
dažādos semināros, sanāksmēs, radošās
darbnīcās. Tāpat, biedrības biedri aktīvi
līdzdarbojas
Stāmerienas
pamatskolas
sabiedriskās dzīves veidošanā un aktivitātes
rosināšanā, sporta un kultūras pasākumu
atbalstīšanā Stāmerienas pagastā.

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība "Stāmeriena" juridiski tika nodibināta
2010.gada 16.aprīlī. Biedrībā darbojas ir 11
biedri.
Biedrības mērķis: veicināt Stāmerienas pagasta
ilglaicīgu attīstību finansiāli un organizatoriski
atbalstot pagastā notiekošās ekonomiskās,

Teksts angļu valodā

Projekts „Jaunu pakalpojumu izveide un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Gulbenes
bibliotēkas apmeklētājiem”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-000002
Īstenotājs/Executor
Gulbenes
novada dome,
Gulbenes
bibliotēka
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 5124.99 (EUR 7292.20)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 3130.18 (EUR 4453.84)

Projekta apraksts
Projekta
mērķis:
Uzlabot
Gulbenes
bibliotēkas
apmeklētāju
apkalpošanas
kvalitāti, piedāvājot jaunus un uzlabojot
esošos
bibliotekāros
pakalpojumus,
nodrošinot
nepieciešamo
pakalpojumu
pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām.
Projekta realizācijas laikā tika iegādāts:
1.Grāmatu, žurnālu, CD/DVD nodošanas
iekārta „3M Bookdrop” - bibliotēka piedāvā
saviem lasītājiem jaunu pakalpojumu, kuru
var izmantot 24 stundas diennaktī, un, nav
nepieciešama lasītāja komunikācija ar
bibliotekāru. Projekta rezultātā ir nodrošināts
mūsdienu prasībām atbilstošs bibliotekārais
pakalpojums, kur lasītājiem pirmo reizi ir
iespēja izmantot pašapkalpošanās veidu. Tas
apliecina, ka bibliotēkas darbs veicina
klientorientētas bibliotēkas attīstību. Šāda
veida pakalpojuma ieviešanas rezultātā
pieaug gan lasītāju, gan bibliotēkas
apmeklētāju skaits, samazinās neatdoto
grāmatu skaits, ir veicināta raitāka grāmatas
aprite starp lasītājiem.
2.Kopētāja/printera un lāzerdrukas iekārtas
iegāde - iegādājoties jaunu un modernu
tehnisko aprīkojumu, uzlabojusies esošā
pakalpojuma kvalitāte, kas nodrošina
kvalitatīvas informācijas izguves iespējas
bibliotēkas apmeklētājiem.
3.Informācijas
displeja
piegāde
un
uzstādīšana - uzstādot informatīvo displeju
gan esošie, gan potenciālie bibliotēkas
apmeklētāji vairāk uzzina gan par
piedāvātajiem
pakalpojumiem,
gan
organizētajiem bibliotēkas pasākumiem. Visi
pasākumi, kurus organizē bibliotēka, pilsētas
un novada iedzīvotāji var apmeklēt bez

Kontaktpersona/ Contact
Antra Sprudzāne
Adrese/ Adress
O.Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes novads, LV4401
Telefons/ Telephone
+ 371 29491582
E-pasts/E-mail
antra@gulbenesbiblioteka.lv

maksas, kas veicina iedzīvotāju pašizglītību
un izpratni par dažādām kultūras aktivitātēm.

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
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 21
skolu bibliotēkai. Gulbenes bibliotēka ir
izstrādājusi un realizējusi vairāk kā 80

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", ES Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai LEADER programma,
kuru administrē Lauku atbalsta dienests un
biedrība „SATEKA”.
Teksts angļu valodā

Projekts „Ātrums. Izturība. Spēks.“
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-000004
Īstenotājs/Executor
Biedrība "Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru.
Pauerliftinga." Sporta klubs
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 2963.81 (EUR 4217.12)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 2667.43 (EUR 3795.41)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: iegādāties kvalitatīvu
Kikboksa, Spēkavīru un Spēka trīscīņas
inventāru, ar kura palīdzību bērni, jauniešu
un citas sabiedrības grupas varēs apgūt
minēto sporta veidus, kā arī, lai varētu
organizēt kvalitatīvas sacensības, kas atbilstu
visām Latvijas un Starptautiskajām normām.
Projekta realizācijas gaitā tika iegādāts:
olimpiskie svaru stieņu komplekts; spēka
trīscīņas sastāva komplekts; kikboksa
inventārs un metāla baļķis.
Iegādātais
inventārs
ir
nodrošinājis
augstvērtīgu treniņa procesu ne tikai bērniem
un jauniešiem, bet arī citiem šo sporta veidu
cienītājiem. Gulbenes novada spēkavīri jau
vairākus sezonas ar augstiem rezultātiem
startē dažādās republikas nozīmes sacensībās
un ieņem godalgotās vietas.

Kontaktpersona/ Contact
Aigars Cīrulis
Adrese/ Adress
Rīgas ielā 18, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 26430455
E-pasts/E-mail
aigars128@inbox.lv

Biedrībā ir apvienojušies trīs dažādu jomu
spēka cīņu- spēkavīri, kikbokseri un
pauerlifteri, sportisti. Biedrības darbības
mērķis: Apvienot spēka un cīņas sporta
intereses, kā arī veselīgas dzīves veida
interesentus; Sportiskas un veselīgas atpūtas
pasākumu organizēšana; Nodrošināt visām
sabiedrības grupām vienlīdzīgas iespējas
spēka un cīņas sporta apguvē.
Biedrība aktīvi organizē spēka cīņu
sacensības ne tikai novada mēroga, bet arī
valsts mērogā. Tāpat, biedrība nodrošina
augstvērtīgus treniņus un savstarpējas
sacensības Gulbenes novada bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.

Teksts angļu valodā
Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts

Projekts „Florbola aprīkojuma iegāde sporta veida pilnveidošanai Gulbenes novadā “
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-000014
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Jauniešu klubs „Dēms””
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 8025.29 (EUR 11418.96)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 7222.76 (EUR 10277.06)

Kontaktpersona/ Contact
Anita Birzniece

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Izveidot kvalitatīvu,
profesionālu un pieejamu vidi inovatīvai
aktīva brīvā laika pavadīšanai, nodrošinot
atbilstošu materiāli tehnisko bāzi florbola
sporta veida attīstībai Gulbenes novadā.
Projekta realizācijas rezultātā tika iegādāts
florbola

brīvā laika organizēšana;
4.Jauniešu
iniciatīvas atbalstīšana; 5.Vietējo un
starptautisko projektu izstrāde.

Adrese/ Adress
Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads, LV4401
Telefons/ Telephone
+ 371 26698096
E-pasts/E-mail
anita@gulbene.lv
Mājas lapa/ WEB site
www.labisbabis.lv

Šajos gados ir realizēti projekti saņemot
finansējumu gan no ES programmas
„Jaunatne
darbībā”,
Es
programmas
„Mūžizglītība”Apakšprogrammā
Leonard
oda Vinci, Izglītības un zinātnes ministrijas.
Tāpat ir izveidojusies sadarbība ar dāža’dam
iestādēm un organizācijām vairāku projektu
realizācijai – biedrība „Next”, biedrība
„brīvprātīgais.lv”, novada jauniešu centriem,
Gulbenes Sporta centru, Gulbenes novada
domi u.c.

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība ir nevalstiska organizācija, kas oficiāli
dibināta 2004. gada 14. decembrī.

Biedrības galvenais darbības mērķis ir
sabiedriskā labuma darbības veikšana,
pieejamas vides veidošana jauniešiem aktīvai
līdzdalībai sabiedriskajos un sociālajos
procesos. Jauniešu interešu pārstāvēšana un
aizstāvēšana. Biedrības galvenie uzdevumi:
1. Jaunatnes politikas realizēšana Gulbenes
pilsētā sadarbībā ar pašvaldību; 2.
Neformālās izglītības organizēšana; 3.Aktīva

Teksts angļu valodā

Projekts „Sporta materiālās bāzes sakārtošana Lizuma vidusskolā “
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-000016
Īstenotājs/Executor
Lizuma vidusskolas attīstības biedrība
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 3352.48 (EUR 4770.15)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 3017.23 (EUR 4293.13)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Sekmēt veselas, fiziski un
garīgi attīstītas personības veidošanos sporta
stundās, interešu izglītības pulciņu nodarbību
laikā un pagasta iedzīvotāju brīvajā laikā,
izmantojot Lizuma vidusskolas sporta
materiālo bāzi.
Projekta realizācijas laikā iegādāts sporta
inventārs un sakārtota sporta materiāli
tehniskā bāze, ko attiecīgā sezonā varēs
izmantot Lizuma pagasta bērni un jaunieši.

Kontaktpersona/ Contact
Irēna Ābeltiņa
Adrese/ Adress
„Pils”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV – 4425
Telefons/ Telephone
+ 371 29427494
E-pasts/E-mail
irena3@inbox.lv

nodrošināšanā.
Organizācijas darbības jomas ir izglītība un
kultūra, galvenās mērķa grupas- bērni un
jaunatne. Biedrība cenšas iesaistīties Lizuma
vidusskolas kā izglītības iestādes, kā
arhitektūras pieminekļa un pagasta kultūras
centra funkciju realizācijā.
Lizuma vidusskolas attīstības biedrībai ir
liela pieredze projektu izstrādāšanā un
īstenošanā sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla
fondu un Jaunatnes aģentūru. Pieci projekti
ir ieguvuši finansējumu no VKKF Lizuma
muižas pils atsevišķu telpu remontam un
pamatu hidroizolācijas renovēšanai, bet no
JA iegūts finansējums projektam „ETNOTEHNO-EMO”. 2009.gadā ar LHZB Klientu
kluba „Mēs paši” projektu konkursā iegūto
finansējumu
uzsākta
vecā
ābeļdārza
pārkārtošana par atpūtas teritoriju visu
paaudžu lizumniešiem un tūristiem.

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Lizuma vidusskolas attīstības biedrība
reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā
2005.gada 6.maijā. Ar 2007.gada 24.oktobri
biedrībai atkārtoti piešķirts sabiedriskā
labuma statuss. Biedrībā darbojas 22 biedri.
Lizuma vidusskolas attīstības biedrības
darbības mērķis ir iesaistīt sabiedrību
izglītības un skolas audzēkņu problēmu
risināšanā,
veicināt
skolas
materiāli
tehniskās bāzes attīstību, paaudžu saikņu

Teksts angļu valodā

Projekts „Brīvā laika dažādošana Rankas pagasta jauniešiem”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-000020
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Esi aktīvs”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 4014.62 (EUR 5712.29)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 3613.16 (EUR 5141.06)

Kontaktpersona/ Contact
Jana Keibeniece
Adrese/ Adress
„Rēveļu pamatskola” ,Gaujasrēveļi, 1, Rankas pag.
Gulbenes nov.,LV 4416
Telefons/ Telephone
+ 371 26634652; +371 2638779
E-pasts/E-mail
esiaktivs@inbox.lv

Teksts angļu valodā
Projekta apraksts
Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu dzīves
kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas līdzdalību
lēmumu
pieņemšanā.
Pasākumu
organizēšanā.
Pēc projekta realizācijas ir veidotas vietējiem
jauniešiem apmācības par lietderīgu brīvā
laika pavadīšanas iespējām, organizēti
Rankas
pagastā
pasākumi,
veidotas
apmācības kā montēt video un apstrādāt
bildes, veidotas afišas, kā arī cita veida darbi,
kas saistīti pie pasākuma sagatavošanas, un
citu aktivitāšu veikšanas, iegādātās lietas ir;
3.kompl. datortehnikas, 2. Monitori, video
un foto tehnika, statīvu tāfele, pārnēsājamais
ekrāns, performācijas un iesiešanas mašīna,
giljotīna,
laminēšanas
ierīce,
multifunkcionālā iekārta, mēbeles-galdi,
krēsli-40 gab. Rezultātā iegādātā aparatūra
un tehnika tiek pielietota dažāda veida
Rankas pagasta pasākumu nodrošināšanai un
realizācijai, pasākumu filmēšanai un
fotografēšanai, video, montēšanai, filmu un
prezentāciju skatīšanās, pagasta pārvaldē,
bērnudārzā, muzejā, jauniešu iniciatīvu
centrā.

Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība ir Rankas pagasta jauniešu veidotā
biedrība kur darbojās 10 biedri, kas iesaistās
Rankas pagasta dzīves veidošanā, un
problēmu risināšanā.
Realīzētie projekti ir pagaidām tikai tivi, kas
īstenoti Leeader programmā caur biedrību
„Sateka”

Teksts angļu valodā

Projekts „Sporta inventāra iegāde biedrībai „Orientēšanās klubs „Pūznis””
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-000018
Īstenotājs/Executor
biedrība „Orientēšanās klubs „Pūznis”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 6671.22 (EUR 9492.29)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 6006.80 (EUR 8546.91)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Jaunas orientēšanās sporta
kartes sagatavošana Gulbenes novada
Rankas pagastā 3 kv.km lielumā, portatīvā
datora ar speciālo programmatūru un lāzera
drukas iekārtu iegāde, sporta elektroniskās
atzīmēšanās iekārtas Sportident iegāde, 30
sporta tērpu ar vienotas apdrukas iegāde,
starta/finiša aprīkojuma komplekta iegāde.
2011.gada 27.augustā jaunajā orientēšanās
kartē un izmantojot jauno inventāru sarīkotas
Latvijas kausa posma sacensības „Gulbenes
kauss”, piedaloties 283 dalībniekiem.
2011.gadā
organizētas
orientēšanās
sacensību seriāls 10 kārtās Gulbenes novada
teritorijā. Katrā kārtā piedalās no 40-70
dalībniekiem.

Kontaktpersona/ Contact
Gerda Sirmā
Adrese/ Adress
Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV4401
Telefons/ Telephone
+ 371 26516538
E-pasts/E-mail
gerdas@inbox.lv

novadā.
Pēdējos gados uzlabojies arī mūsu kluba
darbs, par ko liecina arī mūsu novada
orientieristu pēdējo gadu sasniegumi – kluba
sportiste Gerda Sirmā veterānu grupā
rogainingā (24 stundu orientēšanās) ir
kļuvusi par Eiropas čempioni, vice čempioni
un ieguvusi 3.vietu Pasaules čempionātā,
Daiga Krēsliņa- ieguvusi 3 vietu Eiropas
čempionātā (24 h orientēšanās) un ir
vairākkārtēja Latvijas čempione, Atis Anževairākkārtējs
Latvijas
kausa
posmu
uzvarētājs, Juris Zaķis ir izcīnījis godalgotas
vietas ne tikai Latvijas līmeņa, bet arī
vairākās starptautiskās sacensībās. Ar ļoti
labiem
rezultātiem
sacensībās
startē
biedrības jaunie orientieristi Jānis Bošs,
Laura Igaviņa, Emīls Galvans, Kristaps
Vējš- Āboliņš, Sindija Širaka, kuri ir gan
Latvijas līmeņa, gan starptautisku sacensību
godalgoto
vietu
ieguvēji.
Lielākais
panākums ir izcīnītās godalgotās vietas
Eiropas čempionātā 24 h orientēšanās
sacensībās 2012.g.maijā Lietuvā.
Biedrība
organizē
orientēšanās
apmācības iesācējiem.

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Biedrības OK “Pūznis” darbības virzieni:
1.Apvienot orientieristus un veselīgas dzīves
veida interesentus; 2.Sportiskas un veselīgas
atpūtas organizēšanas pasākumi; 3.Bērnu un
jauniešu iesaistīšana un augstu rezultātu
sasniegšana orientēšanās sportā
Biedrība "Orientēšanās klubs Pūznis''''
(dibināta 2001gada 7.februārī) nodarbojas ar
orientēšanās sacensību rīkošanu Gulbenes

Teksts angļu valodā

Projekts „Skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas
nodrošināšanai Litenes tautas namā un brīvdabas estrādē „Parkalīcis”“
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-000001
Īstenotājs/Executor
Gulbenes novada dome, Litenes pagasta
pārvalde
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 5317.26 (EUR 7565.78)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 3987.94 (EUR 5674.33)

Kontaktpersona/ Contact
Maija Leimane

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu
kultūras
pasākumu
un
pakalpojumu
sniegšanu pagasta iedzīvotājiem un viesiem
Projekta realizācijas rezultātā iegādāta skaņu
un gaismas aparatūra – 10 PAR prožektori,
GLED prožektori, 3 mikrofoni, mikrofonu
statīvi, aktīvās gaismas skandas – 4gabalas,
skandas SUB -2 gabali, statīvi skandām,
prožektoriem, skaņas pults, pults dimmers
gaismas regulēšanai.
Pateicoties skaņas un gaismas aparatūras
iegādei Litenes tautas namā tiek organizēti
kvalitatīvāki pasākumi. Līdz ar to
palielinājies apmeklētāju skaits. Ir iespēja
atklāt pagasta dziedošos cilvēkus, rīkot
koncertus ar viņu piedalīšanos. Tika radīta 1
nepilna darba laika darba vieta. Pateicoties
iegādātajai aparatūrai, pagastā nodibināts
jauns
kolektīvsbērnu
popgrupa.

Teksts angļu valodā

Adrese/ Adress
Litenes pagasta tautas nams, „Pagastnams”-1, Litene,
Litenes pagasts Gulbenes novads, LV-4405
Telefons/ Telephone
+ 371 64471286
Mob. Tālr./ Mobile telephone
+371 26359804, e-pasts:
E-pasts/E-mail
maijaleimane@inbox.lv
Mājas lapa/ WEB site
www.gulbene.lv

Projekta ieviesēja apraksts
Litenes pagasta tautas nams darbojas no
1929.gada. Visos laikos aktīvi darbojušies
pašdarbības kolektīvi – dramatiskais
kolektīvs, ansamblis, deju kolektīvs –
vienmēr bijuši visu pagasta un novada
pasākumu dalībnieki, piedalījušies Dziesmu
un Deju svētkos. Aktīvi notiek dažādi
pasākumi – 2-3 reizes mēnesī, vasarā
pasākumi
notiek
brīvdabas
estrādē
„Paraklīcis”. Tautas namā nomainīta grīda,
jumts, izremontētas atsevišķas telpas,
atjaunota estrāde.

Teksts angļu valodā

Projekts „Mūzikas apskaņošanas aparatūras nodrošinājums“
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413201-000003
Īstenotājs/Executor
Biedrība ‘Esi aktīvs!”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 3100.21 (EUR 4411.20)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 2790.19 (EUR 3970.08)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Iegādāties mūzikas
apskaņošanas aparatūras komplektu, lai
veicinātu pagasta sabiedrības brīvā laika
pavadīšanas kvalitātes uzlabošanu un jauno
talantu attīstības iespējas
Pēc projekta realizācijas ir mūzikas
apskaņošanas aparatūra tiek izmantota
Rankas pagasta pasākumu apskaņošanai,
jauniešu dienas augustā, Rankas pamatskolas
septembra koncertam. Ir izveidota bērnu
popgrupa kur 2x nedēļā notiek mēģinājumi.
Bērni
gatavojas
Mārtiņdienas
un
skolotājdienas koncertiem, kā arī pagasta
talantu koncertiem. Tika iegādāti akustiskās
sistēmas komplekts, mikrofonu komplekts
live mikserpults, Mp3 atskaņotājs, Digitālais
taustiņinstrumentu komplekts, prožektoru
komplekts, ierakstītājs/atskaņošanas bloks.

Kontaktpersona/ Contact
Jana Keibeniece
Adrese/ Adress
„Rēveļu pamatskola” ,Gaujasrēveļi, 1, Rankas pag.
Gulbenes nov.,LV 4416
Telefons/ Telephone
+ 371 26634652; +371 2638779
E-pasts/E-mail
esiaktivs@inbox.lv

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība ir Rankas pagasta jauniešu veidotā
biedrība kur darbojās 10 biedri, kas iesaistās
Rankas pagasta dzīves veidošanā, un
problēmu risināšanā.
Realizētie projekti ir pagaidām tikai divi, kas
īstenoti LEDAER programmā caur biedrību
„SATEKA”

Teksts angļu valodā

2.rīcība: Apmācību un iedzīvotāju iniciatīvas darbības
nodrošināšana
Atbalstāmās aktivitātes: Telpu vienkāršotā rekonstrukcija, renovācija; aprīkojuma, inventāra
iegāde, uzstādīšana.
Informācija par kārtā saņemtajiem projektiem
Iesniegto
Rīcībai
Kopējās plānotās
projektu skaits
piešķirtais
izmaksas, LVL
ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
10
16800,00
65841,28

t.sk.
Kopējās
attiecināmās
izmaksas, LVL

63108,16

Informācija par kārtā realizētajiem projektiem
Realizēto
Kopējās
ELFLA
projektu skaits
attiecināmās
publiskais
izmaksas, LVL
finansējums,
LVL
9
56004,00
46181,71
Informācija par neatbalstītajiem projektiem
Biedrībā
Lauku
atbalsta Projektu
Finanšu trūkuma
„SATEKA”
dienesta noraidīto iesniedzēju
dēļ
noraidīto
noraidītie
projektu skaits
atsaukto projektu projektu skaits
projektu skaits*
skaits
0
1
0
0
*projekts nav saņēmis nepieciešamo minimālo punktu skaitu
Teksts angļu valodā

ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
52575,49

Projekts „Pārvietojamās mācību klases izveidošana un aprīkošana Gulbenes novada
iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai“
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05- L413202-000005
Īstenotājs/Executor
SIA mācību centrs “Austrumvidzeme”,
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 10985.00 (EUR 15630.25)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 4539.25 (EUR 6458.77)

Kontaktpersona/ Contact
Aija Kalēja
Adrese/ Adress
Ozolu ielā 1, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 64471286
Mob. Tālr./ Mobile telephone
+371 29462624
E-pasts/E-mail
info@austrumvidzeme.lv

Teksts angļu valodā
Projekta apraksts
Projekta mērķis: Tuvināt apmācības vietu
lauku iedzīvotājiem, uzlabot mācību
kvalitāti. Ar to veicinot apmācību
pakalpojumu pieejamību, lauku ekonomikas
attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Projekta ietvaros ir iegādāti 13 portatīvie
datori, printeris, interaktīvā tāfele un
projektors. Projekts ir devis iespēju mācības
tuvināt novada lauku iedzīvotājiem un
uzlabot mācību kvalitāti. Līdz ar to cilvēki
var veiksmīgāk ieiet darba tirgu vai uzsākt
savu uzņēmējdarbību. Lauku iedzīvotāji,
īpaši jaunieši skolu brīvlaikā, var izmantot
datorus darbam, mācībām un izklaidei,
tādējādi lietderīgāk aizpildot brīvo laiku.

Projekta ieviesēja apraksts
Akreditēts pieaugušo mācību centrs.
Tiek piedāvātas Izglītības un zinātnes
ministrijā licenzētas 18 profesionālās
apmācības programmas un 11 profesionālās
pilnveides programmas, turklāt interesentu
apmācībai ir 49 neformālās izglītības
programmas.
Ja nepieciešams, apmācību var veikt pie
pasūtītāja. Realizēts Eiropas Sociālā fonda
projekts „Pētījums „Latgales reģiona aktuālo
sociālās atstumtības riska grupu atbalsta
formu iespējas veiksmīgai integrācijai darba
tirgū””
Teksts angļu valodā

Projekts „Zināšanas – uzņēmējdarbības attīstības pamats”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413202-000006
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Līkloči”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 2810.18 (EUR 3998.53)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 2529.16 (EUR 3598.67)

Kontaktpersona/ Contact
Dace Pajate

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Nodrošināt uzņēmējus
(fiziskas personas, saimnieciskās darbības
veicējus,
zemnieku
saimniecības,
komersantus) ar jaunāko informāciju gan
likumdošanā, gan projektu finansējuma
piesaistē, kas veicinātu viņu zināšanu klāsta
paplašināšanos, kas ļautu straujāk attīstīt
saimniekošanu.
Iegādāts : Portatīvais dators un kopētājs

Biedrība „Līkloči” izveidota 2010.gadā.
Biedrības darbības mērķis: organizēt dažādus
apmācību un informatīvos seminārus cilvēku
zināšanu un prasmju paaugstināšanai un
sekmēt viņu spēju adaptēties citām
nodarbēm vai esošās uzņēmējdarbības
paplašināšanai.
Biedrība sadarbībā ar citām Gulbenes novada
biedrībām,
kas
atbalsta
dažādas
uzņēmējdarbības
attīstību,
organizē
seminārus un apmācības. Tāpat, biedrība
aktīvi
iesaistās
dažādos
projektos
(Grundwig), kas vērsti uz uzņēmējdarbības
attīstību.

Adrese/ Adress
Brīvības iela 66, Gulbenē, Gulbenes novads,
LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 26552515
E-pasts/E-mail
dace.pajate@inbox.lv

Teksts angļu valodā
Teksts angļu valodā

Projekta ieviesēja apraksts

Projekts „Biedrības „Ecclesia” telpu pielāgošana interešu grupu nodarbībām dažāda vecuma
Gulbenes novada iedzīvotājiem”.
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413202-000004
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Ecclesia”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 12097.99 (EUR 17213.89)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 10888.19 (EUR 15492.50)

Kontaktpersona/ Contact
Maija Ose

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Radīt piemērotus apstākļus,
sakārtojot apkuri un uzlabojot telpu stāvokli
un aprīkojumu, brīva laika pavadīšanas
iespēju
dažādošanai,
kas
veicinās
sabiedriskajās aktivitātēs iesaistīto cilvēka
skaita pieaugumu.
Projekta realizācijas laikā pabeigts zāles
remonts, ierīkojot riģipša griestus un
apgaismojumu, izremontēta katlu telpa un
pieslēgta
apkures
sistēmai,
iegādāts
projektors un pārnēsājamais ekrāns.

labklājības celšana. Ilgtermiņa mērķi ir uz
zināšanām balstītas sociālās vides veidošana,
dažādu
sociālo
slāņu
integrācijas
veicināšana, priekšnoteikumu radīšana bērnu
un jauniešu personības potenciāla atklāšanai
un vispusīgai attīstībai, kristīgo vērtību
popularizēšana un nostiprināšana sabiedrībā.
Katru gadu biedrība piedalās Gulbenes
pilsētas svētku organizēšanā, sarīkojot
Ģimenes dienu, sniedzam materiālu un
morālu
palīdzību
maznodrošinātām
ģimenēm, notiek semināri un apmācības par
dzīves kvalitātes uzlabošanu un citām
aktuālām tēmām.
2007.gadā realizēts EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumentu NVO grantu programmas „NVO
kapacitātes stiprināšanas projekti” projekts
„Patīkamas telpas sadarbības sākums”,
publiskais finansējums 12869 LVL, zālē un
foajē izflīzējot un ierīkojot siltās grīdas.

Adrese/ Adress
Dzelzceļa 1, Gulbenē, Gulbenes novads,
LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 29564665
E-pasts/E-mail
maijaose2@inbox.lv

Teksts angļu valodā

Projekta ieviesēja apraksts
2009.gadā biedrība ir ieguvusi sabiedriskā
labuma organizācijas statusu darbības
virzienos labdarība un trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu sociālās

Teksts angļu valodā

Projekts „Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Lizuma
pagasta iedzīvotājiem”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413202-000009
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Lizuma Tautskola”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 810.00 (EUR 1152.53)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 729.00 (EUR 1037.27)

Kontaktpersona/ Contact
Irēna Ābeltiņa

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Veikt informācijas
tehnoloģiju iegādi sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai izglītības, kultūras un sporta
jomās Lizuma pagasta iedzīvotājiem
Iegādāts
informācijas
tehnoloģijas
(portatīvais dators, projektors, fotoaparāts )

kurus
vadīja
Latvijā
populāra
daiļdārzniece A. Kaškure. Pēc kursu
beigšanas kardināli izmainījās 19 māju
apkārtne Lizumā, jo praksē tika ieviestas
kursos gūtās idejas.2009.gadā – rotaslietu
gatavošana, pēc kuriem 12 sievietes rotājas
ar pašu darinātajām rotām, apdāvina arī
citas, tāpēc krelles ir populārākais rotas
lietu veids. 2010. un 2011.gads bija sevis
pilnveidošanas gadi, jo regulāri notika
sevis garīgās pilnveidošanas kursi –
Aurasoma vai krāsu mācība, ezotērika,
dabīgās
kosmētikas
gatavošanas
nodarbības. Latvijā populāra pirtnieka un
psihoterapeta J. Batņas vadībā notika
pirtnieku kursi, pēc to pabeigšanas Sevis
sapošanai noderēja arī filcēšanas kursi,
kuri darbojas arī šogad. Katru gadu pirms
dažādiem svētkiem notiek kulinārijas
kursi, kuros apgūstam jaunas receptes.
Kuram gan nepatīk skaisti saklāts galds ar
garšīgiem
ēdieniem?
2012.gada
populārākie kursi ir angļu valoda
pirmsskolniekiem no 2-4 gadu vecuma un
cilvēkiem ar priekšzināšanām. Ik pa
laikam no 2008.gada notiek arī tikšanās
„Kas
notiek
Lizumā?”

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība
Lizuma
Tautskola
dibināta
2004.gada 22.martā. Dibināšanas mērķisveselīga dzīvesveida veicināšana
Biedrības vajadzībām Lizuma pagasts ir
izīrējis nodarbību telpu, kurā ir veikts
remonts par Kopienu iniciatīvu fonda
līdzekļiem. Katru gadu pirms kursu
organizēšanas
tiek
aptaujāti
vietējie
iedzīvotāji par viņu vēlmēm un interesēm.
Paši populārākie kursi, kurus organizē
Lizuma Tautskola, ir autovadītāju kursi.
Katru gadu ir kādi Top kursi, piemēram,
2008.gadā tie bija daiļdārzniecības kursi,

Adrese/ Adress
„Pils” Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,
LV-4425
Telefons/ Telephone
+ 371 2927494
E-pasts/E-mail
Lizuma.tautskola@inbox.lv; irena3@inbox.lv

Teksts angļu valodā

Projekts „Keramikas darbnīcas iekārtošana”
Angliski
Projekta Nr. 10-07-LL05-L413202-000007
Īstenotājs/Executor
Biedrība
„Radošā apvienība „Piektā
māja””
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 2973.00 (EUR 4320.20)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 2675.70 (EUR 3807.18)

Kontaktpersona/ Contact
Sandra Dikmane

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Izveidot un aprīkot
keramikas darbnīcu –sekmēt iespēju
Gulbenes novada iedzīvotājiem apgūt
amatniecības prasmes, dažādot brīvā laika
pavadīšanas iespējas, ietverot tajā arī savu
spēju un prasmju dažādošanu, papildināšanu,
izglītību, radošu ideju apmaiņu un izstāžu
darbību.
Projekta realizācijas rezultātā ir iekārtota
keramikas
darbnīca
Stradu
pagasta
„Garkalnos”, Gulbenes novadā. Par projekta
līdzekļiem iegādāta un uzstādīta Keramikas
apdedzināšanas krāsns Nabertherm Top 190
Elektriskā podnieku virpa Shimpo Twister
W-T. Pateicoties projekta realizācijai ir
izstrādāta kursu programma keramikas
pamatu apguvei.
Novadīti keramikas kursi „Ziemassvētkus
gaidot” – sveču trauku un svečturu
izgatavošana 19.11.2011.- 10.12.2011.

Animācijas dienas Gulbenē 2010. un 2011.VKKF atbalsts, Animācijas dienas 2012 –
pašu finansējums; Abstraktās animācijas
darbnīca ar japāņu animatori Maju Jonešo
2010.g. (VKKF atbalsts). Realizēts projekts
„Iemērcu otu Malienas krāsās” , izveidota
konceptuāla animācijas filma „”Seja, kāpnes
un zābaki” par Gulbenes novadā dzimušiem
māksliniekiem O. Bērtiņu, L. Svempu un L.
Libertu (2011.g., VKKF Vidzemes Kultūras
programmas atbalsts, noorganizēta ceļojošā
mākslas darbnīca „Re, kā!”, 2011.gada
vasarā - Hipotēku un Zemes bankas Klientu
kluba „Mēs paši” atbalsts un kursi „Zīda
apgleznošana”
pieaugušajiem.
Zīda
gleznojumu izstāde Gulbenes bibliotēkā
„Pārziemojām !” 2010.gada maijā un izstāde
Gulbenes novada vēstures un mākslas
muzejā „Par prieku sev un varbūt arī Tev”
2011.gada aprīlī.

Adrese/ Adress
O.Kalpaka ielā 70a, Gulbenē, Gulbenes novads,
LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 29477941
E-pasts/E-mail
sandradikmane@gmail.com

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Radošā apvienība „Piektā Māja” ir dibināta
2009. gada augustā, šajā laikā sekmīgi
realizēti vairāki kultūras projekti :

Teksts angļu valodā

Projekts „„PAKĀPIENS””
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413202-000003
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Kāpnes”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 8584.11 (EUR 12214.09)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 7725.69 (EUR 10992.67)

Kontaktpersona/ Contact
Dace Kurša

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Radīt pieejamu, patīkamu
un darba procesam izmantojamu vidi
biedrības "Kāpnes" telpās.
Pielāgotas un aprīkotas telpas 29m2 platībā,
ierīkota tualete. Iegādāti divi portatīvie
datori, daudzfunkcionāla iekārta printēšanai
un skenēšanai, skaļruņa skandas un biroja
mēbeles: galdi, plaukti un krēsli. Rezultātā ir
atbilstošas un izmantojamas biroja telpas ar
galveno labierīcības telpu.
Sakopta teritorija 1600m2 platībā.

Sadarbojoties ar NVA, tiek realizēti projekti:
„Kompleksi
atbalsta
pasākumi",
Nr
1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001, Līgums
Nr.22.13-5/10 ar darba devēju par jauniešu bezdarbnieku darba praksi un „Aktīvās
nodarbinātības pasākums" Atbalsts jauniešu
brīvprātīgajam darbam, kur divas jaunietes
strādāja brīvprātīgajā darbā un kā rezultātā,
tika uzrakstīts un iesniegts jauns projekts.

Adrese/ Adress
Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads,
LV-4420
Telefons/ Telephone
+ 371 26173113
E-pasts/E-mail
dacek77@inbox.lv

Teksts angļu valodā
Teksts angļu valodā

Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība reģistrēta 2007. gada 16. maijā.

Projekts „„Lejasciema jauniešu centra „PULSS” telpu aprīkošana un labiekārtošana
nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai”,
Angliski
Projekta Nr. 10-07-LL5-L413202-000008
Īstenotājs/Executor
Gulbenes novada dome, Jauniešu centrs
„Pulss”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 4763.00 (EUR 6777.14)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 2952.27 (EUR 4200.70)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Vispārīgais mērķis –
Aprīkot un iekārtot Lejasciema jauniešu
centra „Pulss” telpas (mēbeles un
informāciju tehnoloģijas), kurās aktīvi
darbojas jaunieši, organizējot gan iknedēļas
nodarbības, gan mēneša apmācības, rīkojot
dažādas aktivitātes, realizējot projektus,
izņemot brīvprātīgos no Eiropas, veidojot
vietējo un starptautisko sadarbību.
Projekta ietvaros aprīkotas jauniešu centra
„PULSS” telpas, iegādājoties galdu, krēslus,
plauktus
un
sēžammaisus,
kā
arī
datortehniku – monitoru, portatīvo datoru,
printeri un projektoru ar ekrānu.
Iegādātās iekārtas un tehnika palīdz
nodrošināt jauniešu centra darbību un
kvalitatīvus
pakalpojumus
pagasta
iedzīvotājiem.

Kontaktpersona/ Contact
Inga Deigele
Adrese/ Adress
Lejasciema jauniešu centrs „Pulss”
Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pagasts,
Gulbenes novads, LV-4412
Telefons/ Telephone
+ 371 26157445
E-pasts/E-mail
pulss@gulbene.lv
Mājas lapa/ Web site
www.gulbene.lv

Projekta ieviesēja apraksts
Gulbenes novada dome atbalsta jauniešu
iniciatīvas projektus, kas ļauj aktīvi
darboties, pilnveidoties un realizēt savas
idejas. Realizēti tādi projekti kā „Jauniešu
iniciatīvu centra ēkas rekonstrukcija”,
„Pieejamas vides veidošana Gulbenes
novada iedzīvotājiem” (JC „Bāze), tiek
īstenots Latvijas un Šveices sadarbības
programmas
apakšprojekts
„Jauniešu
iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai” (JC „Bāze”
rekonstrukcija un inventāra papildināšana)
u.c.

Teksts angļu valodā

Teksts angļu valodā

Projekts „Sabiedrisko aktivitāšu centra aprīkošana Galgauskas kultūras namā”
Angliski
Projekta Nr. 10-07-LL05-L413202-000002
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Tautskola „Vijata””
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 6000.00 (EUR 8537.23)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 5400.00 (EUR 7682.51)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Veicināt ekonomikas
dažādošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā
un
Galgauskas
pagasta
iedzīvotājiem
nodrošināt
sabiedrisko
aktivitāšu dažādību.
Realizējot projektu Galgauskas kultūras
namā iegādātas: mēbeles- skapji, galdi,
krēsli; adāmmašīna, šujmašīna, fotoaparāts
biroja tehnika- dators, printeris, projektors,
ekrāns.
Visas iegādātās lietas tiek intensīvi un
regulāri izmantotas kultūras nama un
biedrības rīkotajos pasākumos, semināros un
apmācībās.

Kontaktpersona/ Contact
Sarmīte Muižniece
Adrese/ Adress
Galgauskas kultūras nams, Galgauskas pagasts,
Gulbenes novads, LV-4428
Telefons/ Telephone
+ 371 26371735
E-pasts/E-mail
tsvijata@inbox.lv

Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība „Tautskola Vijata” dibināta
2005.gadā Galgauskas pamatskolā ar mērķi
celt Galgauskas pagasta iedzīvotāju dzīves
līmeni. Biedrība rīko dažādas apmācības,
darbojas „Dzīvesskola”, kuras nodarbībās
runājam gan par praktiskām lietām, gan sava
biznesa uzsākšanu.
Esam iesnieguši projektu Grundtvig
apakšprogrammas
aktivitātē
„Mācību
partnerības” par meža padziļinātu izzināšanu
un biedrības „SATEKA” izsludinātajā
projektu konkursa kārtā par siltumnīcas
izveidi
pie
Galgauskas
pamatskolas
apmācību dažādošanai.

Teksts angļu valodā
Teksts angļu valodā

Projekts „Daudzfunkcionālas interaktīvās apmācību telpas izveide.”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413202-000001
Īstenotājs/Executor
Biedrība „52 franki”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 9713.84 (EUR 13821.55)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 8742.45 (EUR 12439.39)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Balstoties uz sabiedrības
iniciatīvām un vēlmi pilnveidoties, radīt
konkrētu daudzfunkcionālu apmācību vidi –
telpu ar nepieciešamo aprīkojumu, lai
nodrošinātu interaktīvu mācīšanos, iesaistot
sabiedrību dzīves kvalitātes uzlabošanā,
rosināt uz sadarbību un paliekošu vērtību
radīšanu sev un sabiedrībai kopumā.
Projekta realizācijas laikā ir iegādāti sekojoši
pamatlīdzekļi un programmas: Interaktīvā
tāfele pilnā komplektācijā; Multimediju
materiālu apstrādes darba stacija ar skandām;
Monitors; Trīs portatīvie datori ar somām;
Krāsu printeris A3; Attēlu apstrādes
programma Adobe InDesign CS5; Video un
audio apstrādes programma Sony Vegas;
Četras Kaspeski Internet SEC2010 antivīrusu
programmas; Tildes Birojs 2008 – 2gb.; MS
Office 2010 Win32 Home&Business četriem
datoriem; Fotokamera ar objektīvu un
zibspuldzi. Projekta ietvaros ir notikušas
divas apmācības Foto un video lietās, tāpat
apmācību
telpas
aprīkojums
ļauj
profesionālāk vadīt interesentiem Spāņu
valodas nodarbības uz doto brīdi, kā arī
pastiprinot e-vidi, ļaut jauniešiem būt klāt
notiekošajās
aktivitātēs
ar
Skype
programmas palīdzību.

Kontaktpersona/ Contact
Lana Upīte
Adrese/ Adress
Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novads,
LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 26517685
E-pasts/E-mail
lana.upite@gulbenesdome.lv

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Pēc gandrīz 2 gadu aktīvas darbības
neformālā grupa "52 Franki" ir kļuvis par
biedrību ar tādu pašu nosaukumu - "52
Franki" (dibināta 2010. gada 12. februārī).
Tās ilgtermiņa mērķi ir: veicināt jauniešu
politisko un sociālo līdzdalību Latvijā;
nodrošināt visām sabiedrības grupām
vienlīdzīgas iespējas saņemt dinamisku
informāciju; veicināt sabiedrības patstāvīgu
un inovatīvu domāšanu.
Paralēli aktivitātēm, kas saistītas ar mērķu
īstenošanu un veiksmīgu izpildi, biedrība
veic arī dažādus reklāmas pakalpojumus
tādus kā video reklāmu sagatavošana,
plakātu un afišu izveide, baneru izstrāde,
tekstuālās un audio reklāmas sagatavošana
utt.
Biedrība ir izvirzījusi kā vienu no
pamatnostādnēm savā turpmākajā darbībā
saglabātas arī aktīvās atpūtas promotēšanas
aktivitātes un attīstīt sociālās kampaņas, kas
mudina sabiedrību domāt ilgtspējīgas
attīstības kontekstā lokālā mērogā.
Realizēts
projekts
„Vai
Tu
gribi
atkritumos?”, kura laikā notika sociāla
kampaņa,
kas
promotēja
atkritumu
saplacināšanas un šķirošanas ideju Gulbenē.
Laiks – 2010.gada decembris – 2011.gada
aprīlis. Projektu līdzfinansēja ES neformālās
izglītības programma „Jaunatne darbībā”.

Teksts angļu valodā

3.rīcība: Vides aizsardzība un dabas resursu izmantošanas
ilgtspējas nodrošināšana
Atbalstāmās aktivitātes: Sakoptas apkārtējās vides pasākumu realizācija (sakoptas un
labiekārtotas kopjamās teritorijas- parki, apstādījumi, atpūtas vietas); sabiedrisko tualetes iegāde
un uzstādīšana; atkritumu pieņemšanas laukumu izveidošana, atkritumu urnu uzstādīšana;
izveidoti un aprīkoti dzīvnieku pastaigu laukumi; vides objektu uzstādīšana, informācijas stendu
un norāžu uzstādīšana; lauku ainavas sakopšana, ierīkojot atbilstošu,, dabu saudzējošu
infrastruktūru (laipas, tiltiņi, atpūtas vietas, u.c.); iedzīvotāju motivēšana izturēties saudzīgāk pret
savu dzīves vidi (piktogrammas, zīmes, norādes).
Informācija par kārtā saņemtajiem projektiem
Iesniegto
Rīcībai
Kopējās plānotās
projektu skaits
piešķirtais
izmaksas, LVL
ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
3
12000,00
30415,43

t.sk.
Kopējās
attiecināmās
izmaksas, LVL

28975,22

Informācija par kārtā realizētajiem projektiem
Realizēto
Kopējās
ELFLA
projektu skaits
attiecināmās
publiskais
izmaksas, LVL
finansējums,
LVL
2
16966,26
14257,13
Informācija par neatbalstītajiem projektiem
Biedrībā
Lauku
atbalsta Projektu
Finanšu trūkuma
„SATEKA”
dienesta noraidīto iesniedzēju
dēļ
noraidīto
noraidītie
projektu skaits
atsaukto projektu projektu skaits
projektu skaits*
skaits
1
0
0
0
*projekts nav saņēmis nepieciešamo minimālo punktu skaitu
Teksts angļu valodā

ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
25048,52

Projekts „Rīgas ielas gājēju zonas labiekārtošana”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413203-000001
Īstenotājs/Executor
Gulbenes novada dome
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 8300.00 (EUR 11809.84)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 5062.50 (EUR 7203.29)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Projekta tiešais mērķis ir
Rīgas ielas gājēju zonas labiekārtošana, kas
nepieciešama, lai nodrošinātu sakoptu vidi
un radītu jaunu atpūtas vietu pilsētas centrā.
Projekta
rezultātā
ar
celtniecības,
labiekārtošanas un dārzniecības darbiem tika
rekonstruēta Rīgas ielas gājēju zona, kas pēc
veiksmīgas projekta realizācijas ir nodota
ekspluatācijā. Projekta gaitā tika izveidoti
konteineri, stendi, nobruģēti celiņi, iestādīti
dekoratīvie augi un vasaras puķes. Pēc
pilnīgas projekta realizācijas tika nodrošināta
iespēja iedzīvotājiem atpūsties pilsētas centrā
sakoptā
un
drošā
vidē.

Kontaktpersona/ Contact
Lienīte Spiridonova
Adrese/ Adress
Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novads,
LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 64474920
E-pasts/E-mail
lienite.spiridonova@gulbene.lv
Mājas lapa/ Web site
www.gulbene.lv

un 2. kārta, realizēti arī kultūrvides
sakārtošanas projekti Gulbenes pilsētā, kā arī
satiksmes drošības uzlabošana pilsētas
centrā, radot labvēlīgu un drošu vidi gan
gājējiem,
gan
autotransportam,
gan
velosipēdistiem
u.c.

Teksts angļu valodā

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Gulbenes novada dome ir realizējusi un
turpina
īstenot
vairākus
pilsētvides
sakarošanas projektus, piemēram, Gulbenes
pilsētas ielu seguma rekonstrukcijas 1.kārta

Projekts „Gulbenes Evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtnes labiekārtošana ”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413203-000002
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Krustalīces mantojums”
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 10473.72 (EUR 14902.76)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 9426.35 (EUR 13412.49)

Kontaktpersona/ Contact
Inese Baumane

Projekta apraksts
Projekta mērķis:
Saskaņā ar Gulbenes rajona tūrisma attīstības
programmu 2007.-2013.gadam, sakopt un
labiekārtot Gulbenes luterāņu baznīcas
apkārtni,
padarīt
vieglāku
vēstures
pieminekļa apskati visiem interesentiem.

Biedrības biedri vēlas saglabāt un popularizē
Gulbenes kultūrvēsturisko mantojumu, atbalsta
Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes
aktivitātes, piedalās apkārtējas vides un ainavas
sakārtošanas darbos. Biedrība jau divus gadus
piedalās NVA organizētajos pasākumos Jauniešu
nodarbinātības veicināšanai, tādejādi savu
mērķu īstenošanai piesaistot novada jauniešus
un dodot pirmās darba prakses iespējas.
Biedrība piedalās projektu konkursos, ko
izsludina VKKF, LAD un citi fondi. 2010.gadā ar
VKKF atbalstu īstenots projekts „Vecgulbenes
luterāņu baznīcas pagalma durvju restaurācija”
2012. gada jūlijā biedrībai „Krustalīces
mantojums” tika piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.

Projekta rezultātā tika izveidots bruģakmens
segums apkārt baznīcai 470 m2 platībā un
iegādāta mūsdienu prasībām atbilstoša, videi
draudzīga pārvietojamā tualete. Paveiktais
projekta ietvaros priecē pilsētas iedzīvotājus un
viesus. Projekta mērķis ir sasniegts.

Teksts angļu valodā

Adrese/ Adress
Vidus ielā 56a, Gulbenē, Gulbenes novads,
LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 28442590
E-pasts/E-mail
Luter.gulbene@inbox.lv

Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība dibināta 2009. gadā ar mērķi – veicināt
Gulbenes vēsturiskā centra attīstību. Biedrības
biedri pamatā ir draudzes locekļi, kas ikdienā
brīvprātīgi rūpējas un kam ir svarīga, kultūras
mantojuma
saglabāšana
Gulbenes
(Vecgulbenes) evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Teksts angļu valodā

4.rīcība: Kvalitatīvu sociālās aprūpes un sadzīves pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem
Atbalstāmās aktivitātes: Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, īpaši
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (telpu pielāgošana, rekonstrukcija) u.c.; sabiedrisko ēku
pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; mobilo sociālo brigāžu aprīkojuma
un inventāra iegāde; atbalsta centru izveide un aprīkošana ar nepieciešamo materiāltehnisko bāzi;
mini sadzīves pakalpojumu punktu (veļas mājas, frizētava, apavu remonta darbnīcas u.c.) izveide
un aprīkošana; krīzes centru izveidošana un aprīkošana (bērniem no problēmģimenēm, cilvēkiem
ar garīgās attīstības traucējumiem, invaliditāti, no vardarbības cietušajiem), nodrošinot tajos
mērķa grupai nepieciešamo pakalpojumu pieejamību; dienas centru izveidošana un aprīkošana
bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, nodrošinot
tajos mērķa grupai nepieciešamo pakalpojumu pieejamību; atbalsts aprīkojuma iegādei jaunu
sociālo un saimniecisko pakalpojumu veidu popularizēšanas pasākumiem.
Informācija par kārtā saņemtajiem projektiem
Iesniegto
Rīcībai
Kopējās plānotās
projektu skaits
piešķirtais
izmaksas, LVL
ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
3
10000,00
23376,53

t.sk.
Kopējās
attiecināmās
izmaksas, LVL

20166,19

Informācija par kārtā realizētajiem projektiem
Realizēto
Kopējās
ELFLA
projektu skaits
attiecināmās
publiskais
izmaksas, LVL
finansējums,
LVL
3
20160,38
15852,11
Informācija par neatbalstītajiem projektiem
Biedrībā
Lauku
atbalsta Projektu
Finanšu trūkuma
„SATEKA”
dienesta noraidīto iesniedzēju
dēļ
noraidīto
noraidītie
projektu skaits
atsaukto projektu projektu skaits
projektu skaits*
skaits
0
0
0
0
*projekts nav saņēmis nepieciešamo minimālo punktu skaitu
Teksts angļu valodā

ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
15856,48

Projekts „Ar cerībām raugos nākotnē!”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413101-000001
Īstenotājs/Executor
Gulbenes novada invalīdu biedrība
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 4878.90 (EUR 6942.05)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 4391.01 (EUR 6247.84)

Kontaktpersona/ Contact
Pēteris Kozlovskis

Projekta apraksts
Projekta
mērķis:
Integrēt
invalīdus
sabiedrībā, sekmēt invalīdu sociālo, sadzīves
un kultūras vajadzību apmierināšanu.
Renovēta telpa ,ir iegādāts Terapeitiskais
trenažieris
„MOTOmedviva
2”
ar
papildaprīkojumu.
No
trenažiera
uzstādīšanas dienas 2011.gada 15. aprīļa līdz
2011.g. 31. decembrim apkalpoti 768
iedzīvotāji.

Projekta ieviesēja apraksts

Adrese/ Adress
Brīvības 22, Gulbenē, Gulbenes novads, LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 64472221
Mob. Tālr./ Mobile telephone
+371 26140358
E-pasts/E-mail
gulb.inval.biedr@inbox.lv
Mājas lapa/ Web site
http://gnib.ucoz.lv

Biedrība nodibināta 1993. gadā. kā Latvijas
invalīdu biedrības Gulbenes nodaļa. 2005.
gadā mainīja nosaukumu - Gulbenes rajona
invalīdu biedrība.
Mērķauditorija: Cilvēki ar invaliditāti un
viņu atbalstītāji.
Biedrības mērķi: invalīdu integrācija
sabiedrībā; sadarbība ar sabiedriskajām
organizācijām; bagātināt invalīdu kultūras
dzīvi; organizēt izglītojošos seminārus;
veicināt invalīdu nodarbinātību; sadarbība ar
pašvaldībām un citām valsts iestādēm;
sadarbība ar uzņēmējiem un līdzekļu
piesaiste;
sadarbība
ar
ārzemju
atbalstītājiem.; informācijas sniegšana masu
saziņas līdzekļos par biedrības darbību un tās
popularizēšanu.
Integrējam invalīdus sabiedrībā, aktīvi
iesaistām kultūras un sporta pasākumos.
Piedalāmies piedāvātajos
SUSTENTO,
SATEKAS , LAD projektos.

Teksts angļu valodā

Teksts angļu valodā

Projekts „Veļas mazgātavas un dušas telpu renovācija”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413101-000002
Īstenotājs/Executor
Gulbenes novada dome, Sociālais dienests
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 12099.63 (EUR 17216.22)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 7495.41 (EUR 10665.01)

Projekta apraksts
Projekta
mērķis:
Nodrošināt
sociāli
atstumtajiem Gulbenes pilsētas un arī novada
pašvaldību iedzīvotājiem dzīves kvalitātes
uzlabošanu un sadzīves pakalpojumu, kā arī
minimālo higiēnas prasību pieejamību,
uzlabojot
un
pilnveidojot
sadzīves
pakalpojumu punktu sociālā dienesta telpas
Dīķu ielā 1, Gulbenē.
Projekta rezultātā tika veikta veļas
mazgātavas un dušas renovācija sociālā
dienesta telpās Dīķa ielā 1, Gulbenē - veikti
telpu remonta darbi, nomainītas durvis un
logi, kā arī apmēbelētas ģērbtuves. Rezultātā
iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt
augstvērtīgu sociālo pakalpojumu.

Kontaktpersona/ Contact
Jānis Antaņevičs
Adrese/ Adress
Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novads,
LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 64497110; 6447730
E-pasts/E-mail
dome@gulbene.lv
Mājas lapa/ Web site
www.gulbene.lv

„Lejasciema jauniešu centra „Pulss” telpu
aprīkošana un iekārtošana nodarbību un
apmācību norises nodrošināšanai”, „Rīgas
ielas gājēju zonas labiekārtošana”, „Sporta
un
atpūtas
teritorijas
labiekārtošana
publiskās
infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošanai Lizuma pagastā” u.c. Sociālā
dienesta darbības mērķis ir palīdzēt
personām, ģimenēm un personu grupām
atrisināt vai mazināt sociālās problēmas,
attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta
sistēmas, sniegt materiālo atbalstu ģimenēm
un personām, lai apmierinātu viņu
pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo
personu
līdzdalību
savas
situācijas
uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt
iedzīvotājiem
sociālos
pakalpojumus,
pamatojoties uz sociālā darba speciālistu
veiktu personas individuālo vajadzību un
resursu
novērtējumu.

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Gulbenes novada dome katru gadu realizē
dažādus ES fondu un citu finanšu
instrumentu
projektus.
Eiropas
Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai
(ELFLA) ietvaros realizēti tādi projekti kā

Teksts angļu valodā

Projekts „Pieejamas vides veidošana Gulbenes novada iedzīvotājiem ”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413101-000003
Īstenotājs/Executor
Gulbenes novada dome
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 6398.00 (EUR 9103.53)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 3965.69 (EUR 5642.67)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu
sadzīves
pakalpojumu
pieejamību
sabiedriskajām organizācijām un Gulbenes
novada iedzīvotājiem, labiekārtojot virtuves
telpu.
Projekta rezultātā tika renovēta virtuves telpa
Gulbenes novada iedzīvotāju vajadzībām
Brīvības ielā 22. Telpa tika izveidota
pieejama ikvienam novada iedzīvotājam, kas
ir ieinteresēts līdzdarboties dažādu sociālu
pasākumu organizēšanā, rīkošanā un
iesaistīties
sabiedrisko
organizāciju
pasākumos. Telpa tika iekārtota ar virtuves
sadzīves tehniku, lai Gulbenes novada
iedzīvotāji kvalitatīvi varētu to izmantot
dažādiem
pasākumiem,
aktivitātēm,
projektiem. Virtuves telpa maksimāli
pielāgota, lai arī cilvēki ar īpašām
vajadzībām varēto to izmantot. Virtuvē
uzstādīta arī veļas mazgājamā mašīna, ko
nepieciešamības
gadījumā
sociāli
maznodrošinātās vai mazaizsargātās grupas
(jaunieši, trūcīgie, vecie vientuļie cilvēki),
iesaistoties sabiedriska labuma pasākumu
organizēšanā, var izmantot. Tāpat veļas
mašīna tiek izmantota organizāciju, kas
atrodas JC "Bāze" telpās ikdienas aktivitāšu
vajadzībām (dvieļi, galdauti, aizkari,
dekoratīvie spilvenu pārvalki, gultas veļa
nakts gultas vietas telpai u.c.).

Kontaktpersona/ Contact
Valērija Olekša
Adrese/ Adress
Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novads,
LV-4401
Telefons/ Telephone
+ 371 64497569
Mob. Tālr./ Mob. Telephone
+371 26354557
E-pasts/E-mail
valerija.oleksa@gulbene.lv
Mājas lapa/ Web site
www.gulbene.lv

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Projekta realizēšanas vieta ir Gulbenes
novada jauniešu centrs „BĀZE”.
Jauniešu centrs „BĀZE” (turpmāk tekstā arī–
centrs) ir Gulbenes novada domes iestāde,
kuras mērķis ir atbalstīt un veicināt Gulbenes
novada
jauniešu
iniciatīvas,
iesaistīt
jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā.
Jauniešu centra „BĀZE” uzdevumi ir
veicināt jauniešu atbalsta struktūru (jauniešu
centri, jauniešu klubi, atbalsta centri,
tikšanās punkti) izveidi novadā – Gulbenes
pilsētā un pagastos; metodiski atbalstīt
jauniešu atbalsta struktūru darbību; atbalstīt

Gulbenes novada jauniešu idejas un praktiski
sniegt palīdzību neformālās izglītības
pasākumu, akciju organizēšanā un rīkošanā
jauniešiem
visā
novadā;
organizēt
neformālās
izglītības
seminārus
un
apmācības; atjaunot un veicināt informācijas
pieejamību jauniešu, jauniešu organizāciju
vidū; veicināt sistemātisku jaunatnes
informācijas apmaiņu starp jauniešu atbalsta
struktūrām; veidot sadarbību ar citām
jauniešu organizācijām Latvijā un ārpus tās.
Centra darbības prioritātes – iniciatīva,
brīvprātība,
pieejamība.
Centra
pamataktvitātes veido neformālās izglītības
pasākumu, projektu kopums. Darbība tiek
pielāgota
Gulbenes
novada
jauniešu
interesēm un vajadzībām.
Jauniešu centrs „Bāze” izveidots 2006. gada
septembrī. Iestāde apsaimnieko ēku Brīvības
ielā 22, ko izmanto arī Gulbenes novada
sabiedriskās organizācijas.

Teksts angļu valodā

5.rīcība: Teritorijas kopšanas un labiekārtojuma pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem
Atbalstāmās aktivitātes: Aprīkojuma un inventāra iegāde teritorijas kopšanas pakalpojumu
sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem u.tml..
Informācija par kārtā saņemtajiem projektiem
Iesniegto
Rīcībai
Kopējās plānotās
projektu skaits
piešķirtais
izmaksas, LVL
ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
4
7000,00
8734,00

t.sk.
Kopējās
attiecināmās
izmaksas, LVL

8452,77

Informācija par kārtā realizētajiem projektiem
Realizēto
Kopējās
ELFLA
projektu skaits
attiecināmās
publiskais
izmaksas, LVL
finansējums,
LVL
2
4312,75
3881,47
Informācija par neatbalstītajiem projektiem
Biedrībā
Lauku
atbalsta Projektu
Finanšu trūkuma
„SATEKA”
dienesta noraidīto iesniedzēju
dēļ
noraidīto
noraidītie
projektu skaits
atsaukto projektu projektu skaits
projektu skaits*
skaits
2
0
0
0
*projekts nav saņēmis nepieciešamo minimālo punktu skaitu
Teksts angļu valodā

ELFLA
publiskais
finansējums,
LVL
7072,29

Projekts „Brīnumrūķītis”
Angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413102-000001
Īstenotājs/Executor
Jaungulbenes arodvidusskolas attīstības
biedrība
angliski
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 2068.00 (EUR 2942.50)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 1861.20 (EUR 2648.25)

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Sabiedriskā labuma
darbības
veikšana,
kas
saistīta
ar
Jaungulbenes arodvidusskolas labvēlīgas
vides
veidošanu
jauniešiem,
sekmēt
Jaungulbenes AV teritorijas sakopšanu.
Iegādāts:
- dārza traktors,
- piekabe,
- frēze,
- sniega lāpsta.

Kontaktpersona/ Contact
Jānis Jermaševičs
Adrese/ Adress
„Ozolāji”Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads,
LV-4420
Mob. Tālr./ Mobile telephone
+371 29459693
E-pasts/E-mail
Semanuels2008@inbox.lv

Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība ir izveidota 2007.gadā ar mērķi
sabiedriskā labuma darbības veikšana, kas
saistīta ar Jaungulbenes arodvidusskolas
labvēlīgas vides veidošanu jauniešiem
aktīvai
līdzdalībai
sabiedriskajos
un
sociālajos procesos.
Biedrība ir uzsākta projekta „Mēs paši„
realizācija - Jaungulbenes arodvidusskolas
baseina sakārtošana.

Teksts angļu valodā
Teksts angļu valodā

Projekts „Instrumentu iegāde vides sakopšanai Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem”
Project: angliski
Projekta Nr.10-07-LL05-L413102-000002
Īstenotājs/Executor
Biedrība „Jauniešu klubs „Dēms””
Association „Youth club „Dēms””
Kopējās projekta izmaksas/ Total costs
LVL 2244.75 (EUR 3193.99)
Publiskais finansējums/ Public Funding
LVL 2020.27 (EUR 2874.59)

Kontaktpersona/ Contact
Anita Birzniece

Projekta apraksts
Projekta mērķis: Veikt praktiskus vides
sakopšanas darbus bez maksas Gulbenes
iedzīvotājiem viņu privātajās teritorijās,
veicot konkrētos sezonālos darbus.
Projekta ietvaros tika iegādāti 2 motorzāģi
Husquarna ar aprīkojumu, krūmgriezis
Husquarna ar aprīkojumu, 2 ķiveres ar
austiņām, 2 kombikannas un inventārs:
lāpstas, cirvji, mačetes, sniega lāpstas,
kravas siksnas.

iniciatīvas atbalstīšana; 5.Vietējo
starptautisko projektu izstrāde.

Adrese/ Adress
Tālrunis/ Telephone
+371
Mob. Tālr./ Mobile telephone
+371 26698096
E-pasts/E-mail
anita@gulbene.lv
Mājas lapa/ web site
www.labisbabis.lv

Šajos gados ir realizēti projekti saņemot
finansējumu gan no ES programmas
„Jaunatne
darbībā”,
Es
programmas
„Mūžizglītība”Apakšprogrammā
Leonard
oda Vinci, Izglītības un zinātnes ministrijas.
Tāpat ir izveidojusies sadarbība ar dāža’dam
iestādēm un organizācijām vairāku projektu
realizācijai – biedrība „Next”, biedrība
„brīvprātīgais.lv”, novada jauniešu centriem,
Gulbenes Sporta centru, Gulbenes novada
domi u.c.

Teksts angļu valodā

Teksts angļu valodā
Projekta ieviesēja apraksts
Biedrība ir nevalstiska organizācija, kas oficiāli
dibināta 2004. gada 14. decembrī.

Biedrības galvenais darbības mērķis ir
sabiedriskā labuma darbības veikšana,
pieejamas vides veidošana jauniešiem aktīvai
līdzdalībai sabiedriskajos un sociālajos
procesos. Jauniešu interešu pārstāvēšana un
aizstāvēšana. Biedrības galvenie uzdevumi:
1. Jaunatnes politikas realizēšana Gulbenes
pilsētā sadarbībā ar pašvaldību; 2.
Neformālās izglītības organizēšana; 3.Aktīva
brīvā laika organizēšana;
4.Jauniešu

un

uz 4.vāka

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 street 60, Gulbene, Gulbene municipality, Latvia, LV-4401
Telephone: +371 26330257; + 371 29177019
www.sateka.lv
e-mail: biedriba.sateka@inbox.lv

