
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008115541
Nosaukums SATEKA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2019

1. Organizācijas darbības mērķis
Biedrības „SATEKA” mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes
novadā- pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko
jautājumu risināšanā, sekmēt ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās
aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu
izmantošanu.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
3 - Cilvēki ar invaliditāti
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
14 - Ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
15 - Bērni
sociālekonomiski aktīvie iedzīvotāji, uzņēmēji

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese O. Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
kontaktadrese O. Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
tālruņa numurs 26330257
faksa numurs nav
e-pasta adrese daiga.gargurne@gmail.com
mājaslapa www.sateka.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Biedrība „SATEKA” turpina darbu pie LEADER programmas iepriekšējos gados izsludināto
projektu konkursos  5., 6., 7. un 8.kārtā apstiprināto pēcieviešanas uzraudzības (plānošanas
periods 2007.- 2013.)
Ir izsludinātas SVVA LEADER 2015.-2020.gadam 6. un 7.kārta, pieņemti un izvērtēti 55
projekti. Uzsākta SVVA 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.kārtā realizēto projektu uzraudzība.

Biedrība „SATEKA” 2019.gadā noorganizēja:
- Noorganizētas 7 iedzīvotāju apmācības un seminārus par tiem aktuālajām tēmām (133
dalībnieki);
- Noorganizēts viens pieredzes apmaiņas brauciens dažādu jomu biedrību un uzņēmējiem (14
dalībnieki);
- Izsludināts Mazo projektu konkurss 2019 “Paaudze paaudzē!”, Kopumā saņemti 10 projekti.
Finansējums piešķirts 8 projektiem par kopējos summu EUR 3362,43.
- Sniegtas konsultācijas un praktiska palīdzība dažādu veidlapu aizpildīšanā, atskaišu sastādīšanā,
projektu iesniegumu sagatavošanā;
- Biedrība ir vadošais partneris 1 starptautiskās un 1 starpteritoriālās sadarbības projektā.  Tāpat,
biedrība kā sadarbības partneris darbojas 2 starptautiskās un 3 starpteritoriālās sadarbības
projektos. Sadarbības projektu aktivitātēs tiek iesaistīti Gulbenes novada iedzīvotāji,
organizācijas un uzņēmumu pārstāvji ;
- Biedrības biedri aktīvi līdzdarbojas dažādu normatīvo aktu izstrādē, dažādās darba grupās;
- Tiek turpināts darbs pie Gulbenes novadā esošo un darbojošos biedrību un nodibinājumu
datubāzes pilnveidošanas.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
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III. Turpmākās darbības plāns 

1. Biedrība ir organizējusi un piedalījusies dažādos informatīvajos pasākumos, organizējusi
apmācības un seminārus, kā arī pieredzes apmaiņas braucienu.
2.Sadarbībā ar biedrību "Latvijas platforma attīstības sadarbībai" noorganizētas 2 tikšanās
kampaņas "Par cilvēcību Latvijā" ietvaros.
3.Biedrība aktīvi līdzdarbojas partnerorganziācijās  (Latvijas lauku forums u.c.), kas palīdz
popularizēt sabiedrības līdzdalību savas dzīves vides uzlabošanā.
4.Turpinās apstiprināto un realizēto LEADER projektu ieviešanas uzraudzībā.
5. Biedrība aktīvi piedalās dažādu plānošanas dokumentu izstrādē, aptaujās.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 55
7.2 iesaistīto personu skaits 1302
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 21598

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Biedrībai „SATEKA” ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Gulbenes novada pašvaldību un
Gulbenes novadā esošajām pagastu pārvaldēm, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Gulbenes nodaļas speciālistiem, Mācību centra „Austrumvidzeme”, SIA „Sonāte”, Gulbenes
Kultūras centru, dažādu jomu citām sabiedriskajām organizācijām, iestādēm un uzņēmējiem.  Šīs
veiksmīgās sadarbības rezultātā, biedrībai ir zināmas priekšrocības informācijas tālākajai
nodošanai novada iedzīvotājiem un lielāka iespēja sabiedrības iesaistīšanai biedrības
organizētajās aktivitātēs.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Šādu faktoru nav.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas nodrošināšana Gulbenes novada teritorijā, (2009.-
2013.gads): 6., 7. un 8.kārtas projektu konkursa Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” 4.ass 413. pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā” apstiprināto projektu pēcieviešanas uzraudzība;
2. Uzsākta SVVA 1., 2., 3., 4. un 5.kārtas projektu ieviešanas (21 projekts) un pēcieviešanas
uzraudzība (68 projekti).
2. Potenciālo projektu iesniedzēju apmācību nodrošināšana, sadarbības partneru kapacitātes
paaugstināšana;
3.Apkopot informāciju par sabiedriskajām aktivitātēm Gulbenes novadā, informācijas analīze
un ievietošana biedrības mājas lapā www.sateka.lv .
4. Izsludināt SVVA LEADER stratēģijas ieviešanas projektu konkursa 8.kārtu, nodrošināt
projektu pieņemšanu, to izvērtēšanu un ieviešanu, uzraudzību.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
- Biedrība „SATEKA” plāno veikt dažādu projektu izstrādi Eiropas Savienības un citu
finanšu instrumentu līdzekļu piesaistei biedrības biedru un mērķa grupu kapacitātes
paaugstināšanai un aktivizēšanai līdzdarboties dažādu lēmumu pieņemšanā, lai kopīgi
uzlabotu savas dzīves vides kvalitāti. (2014.-2020.gadi, Gulbenes novada teritorija);
- līdzdarboties dažādu lēmumu pieņemšanas procesos, iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas
veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību;  aktivitātes biedrības biedru kapacitātes
paaugstināšanā;
- starptautiskās sadarbības veicināšana ar līdzīgām organizācijām Dānijā, Lietuvā, Somijā un
citās valstīs.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Turpināt piesaistīt finanses biedrības biedru un mērķa grupu kapacitātes paaugstināšanā,
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pilsoniskās sabiedrības attīstībā.
2. Turpināt aktīvi līdzdarboties dažādu sadarbības partneru aktivitāšu ieviešanu Gulbenes
novada teritorijā.
3. Turpināt sadarbību ar novada domi un pagastu pārvaldēm, novada uzņēmējiem, biedrībām
un izglītības iestādēm un aktīvākajām iedzīvotāju grupām.
4. Apmācību, semināru organizēšana- par biedrību dibināšanu un citiem juridiskajiem
jautājumiem, par lietvedības kārtošanu, par grāmatvedības uzskaites vešanu, par projektu
pieteikumu veidlapu aizpildi dažādu finanšu instrumentu līdzekļu piesaistei, kā arī citām
aktuālajām tēmām (Gulbenes novada teritorija).
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1. Noorganizēt 1 pieredzes apmaiņas braucienu dažādu jomu NVO pārstāvjiem;
2. Izstrādāt un ieviest starptautiskās un starpteritoriālās sadarbības projektus;
3. Turpināt darbus pie datu bāzes pilnveidošanas par Gulbenes novadā esošajām biedrībām
un nodibinājumiem, kā arī apkopot informāciju par novadā esošajiem mājražotājiem,
mājamatniekiem, līdzdarboties to ražojumu popularizēšanā.
5. Noorganizēt Gulbenes novada biedrību un nodibinājumu ideju darbnīcu (2020.g. otrā
puse)
6. Izsludināt Mazo projektu konkursu 2020 “Bānīša zemes labumi!” (iesniegšana- 2020.g.
marts- aprīlis, realizācija – 01.05.2020.- 15.12.2020.). Finansējuma avoti- biedru naudas,
ziedojumi, ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Kopējais budžets EUR 3500,00.

Vadītājs Daiga Gargurne
26.03.2020
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