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Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursa “NVO fonds” 
Projekta ”Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” 

Pieredzes apmaiņas brauciena  

“IEPAZĪSTI SAVAS TERITORIJAS SABIEDRISKĀS 

ORGANIZĀCIJAS!” 

 

DIENAS KĀRTĪBA  

24.09.2021. 

10:00-10:30 BIEDRĪBA “SATEKA” – Daiga Gargurne, Ābeļu iela 17, Gulbene 

Biedrība “SATEKA” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Gulbenes novadā. Tās 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. 

11:10-11:40 DRUVIENAS PAGASTA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA “PĒRĻU ZVEJNIEKI” – Velga 

Černoglazova, Druviena, Gulbenes novads 

Biedrība organizē un vada sabiedriskos pasākumus Druvienas pagastā, kas ļauj dažādot 

aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku pagasta un novada 

jauniešiem: tiek organizēti pavasara un rudens tirgi, tiek organizētas sporta spēles dažādām vecumu 

grupām, organizētas vides sakopšanas talkas. Biedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķi saistās ar ļoti 

daudzveidīgu iniciatīvu organizēšanu vietējiem iedzīvotājiem, tajā skaitā apmācību, interešu grupu, 

kultūras, sporta, vides labiekārtošanas un citu aktivitāšu dažādošanu. 

12:00-12:30 LIZUMA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA – Marina Grīnberga, Lizums, Gulbenes novads 

Biedrības viens no galvenajiem mērķiem ir iesaistīt sabiedrību izglītības, skolas problēmu 

risināšanā, veidot kopprojektu sadarbības tīklu. Laika posmā no 2018.-2020.gadam sadarbībā ar 

Gulbenes novada pašvaldību tika realizēts projekts  “Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve”- pabeigta 

promenādes izbūve muižas parkā, uzstādīts apgaismojums, ierīkots bruģēts gājēju celiņš.  

12:30-13:00 pusdienas 

13:20-13:50 BIEDRĪBA “SPORTA KLUBS “LEJASCIEMS”” – Lāsma Gabdulļina, Lejasciems, 

Gulbenes novads 

Biedrība dibināta 2012.gada janvārī. Tās pamatdarbības virzieni ir fiziski aktīva un veselīga 

dzīvesveida sekmēšana un popularizēšana Lejasciema pagasta iedzīvotāju vidū. Iespēju radīšana 

bērniem, jauniešiem iepazīt dažādus sporta veidus, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties, 

nodrošinot ar inventāru treniņu procesā. Sporta aktivitāšu un pasākumu organizēšana.  

14:20-14:50 BIEDRĪBA “KAPO” – Krišjānis Upāns, Kalniena, Gulbenes novads 

Biedrība “KAPO” ir dibināta 2009.gadā un darbojas Gulbenes novada Stāmerienas pagasta 

Kalnienā. Burtu salikums “KAPO” atšifrējums ir „Kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana”, kas 
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bija arī biedrības dibināšanas mērķis – dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Kalnienā. Biedrība ir 

sabiedriskā labuma organizācija ar pilsoniskas sabiedrības veidošanas mērķi, tādēļ organizē pasākumus 

un iesaista iedzīvotājus savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

15:10-15:40 BIEDRĪBA “CERIŅZIEDS” – Jautrīte Liniņa, Litene, Gulbenes novads 

Biedrība darbojas Litenes pagasta sabiedrības interešu dažādošana, dzīves kvalitātes 

paaugstināšana. Pagasta iedzīvotāju apvienošanai kopīgos izglītojošos, sporta, atpūtas un apmācības 

pasākumos. Biedrības mērķis ir iepazīstināt Litenes pagasta iedzīvotājus un viesus ar pagasta vēsturi, 

tautas mākslu, novadpētniecību un vidi.  

27.09.2021. 

09:40 izbraukšana no Gulbenes 

09:50-10:30 STĀĶU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA – Diāna Šķēla, Stradu pagasts, Gulbenes novads 

Biedrības izveidotā kultūras, sporta un atpūtas centra telpās iekārtotas telpas mūzikas, mākslas, 

aušanas studiju darbībai, atvērta un darbojas jauniešu istaba “Ligzda”. Biedrībai izveidojusies laba 

sadarbība ar Stradu pagasta pārvaldi, Stāķu pamatskolu, regulāri tiek organizēti pasākumi pagasta 

iedzīvotājiem, vasaras nometnes, darbojas veselības veicināšanas grupa, ir savākti vietējās vēstures 

materiāli, izveidota novadpētniecības materiālu izstāde.  

10:40-11:10 BIEDRĪBA “RADOŠĀ APVIENĪBA “PIEKTĀ MĀJA”” – Sandra Dikmane, 

O.Kalpaka iela 70A, Gulbene 

Biedrība darbojas kopš 2009.gada un tās mērķos ir noteikts: dot iespēju ikvienam cilvēkam 

apjaust, attīstīt, izpaust personības kreatīvo enerģiju, talantus, spējas un prasmes; veicināt radošu ideju 

apmaiņu, saglabājot un kopjot tradicionālās vispārcilvēciskās vērtības; ar praktisku darbu dot 

sabiedrībai nepieciešamu labumu.  

11:15-11:45 GULBENES NOVADA PENSIONĀRU BIEDRĪBA “ATSPULGS 5” – Anna Vīgante, 

O.Kalpaka iela 60, Gulbene 

Biedrība darbojas ar mērķi būt vajadzīgiem sava novada pensionāriem un sabiedrībai, sekmēt 

pensionāru iesaistīšanu pēc pašu vēlēšanās piemērotā un iespējamā darbības virzienā, aizstāvēt visu 

novada pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības, garīgās, materiālās labklājības intereses, rūpējoties 

par latvisko tradīciju kopšanu un saglabāšanu.                                                                                                                                                                        

11:50-12:30 pusdienas 

12:40-13:10 GULBENES NOVADA INVALĪDU BIEDRĪBA – Biruta Kozlovska, Brīvības iela 22, 

Gulbene 

Biedrības mērķauditorija ir cilvēki ar invaliditāti un viņu atbalstītāji. Biedrības mērķi – invalīdu 

integrācija sabiedrībā, sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām, bagātināt invalīdu kultūras dzīvi, 

organizēt izglītojošus seminārus, veicināt invalīdu nodarbinātību, sadarbība ar pašvaldību un citām 

valsts iestādēm, sadarbība ar uzņēmējiem un līdzekļu piesaiste un sadarbība ar ārzemju atbalstītājiem. 
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13:15-13:45 BIEDRĪBA “TABURETE” – Tīna Žmuida, Brīvības iela 22, Gulbene  

Sniegt pienesumu kultūrtelpai lokālā un nacionālā līmenī, mazinot provinciālismu un kultūras 

un mākslas procesu nepieejamību lauku reģionos ir šīs biedrības mērķis. 

14:15–14:45 LĪGO PAGASTA AKTĪVĀ KOPIENA – Kristīne Bekmane, Līgo pagasts, Gulbenes 

novads  

Pieredzes apmaiņas brauciens norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota 

nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras 

ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pieredzes apmaiņas brauciena 

programmu atbild biedrība “SATEKA”. 

 

 

 


