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Projekta “KOPĀ VEIDOTA NĀKOTNE-TĀ IR TAVA 
IESPĒJA!” aktivitātes tuvojas noslēgumam

Biedrība “SATEKA” tu-
vojas projekta Nr.2021.LV/
NVOF/MAC/046 “Kopā veido-
ta nākotne-tā ir Tava iespēja!” 
realizēšanas noslēgumam. Šis 
projekts, piesaistot Sabiedrības 
integrācijas NVO fonda līdzek-
ļus, tiek īstenots ar mērķi veici-
nāt Gulbenes novada iedzīvotāju 
pilsonisko līdzdalību, atbildību 
pret vidi un sociālajiem proce-
siem gan vietējā, gan plašākā 
mērogā, radot telpu dialogam 

starp vietējiem iedzīvotājiem un 
politiķiem, kā arī veicinot NVO 
sadarbību.

Šajā informatīvajā izdevumā 
atskatīsimies uz projekta ietvaros 
notikušajām aktivitātēm:

•Apkaimes ideju darbnīcas 
2021 “Esi aktīvs- iesaisties!” 
notikušas 13 Gulbenes novada 
pagastos un Gulbenes pilsētā ar 
mērķi apzināt Gulbenes nova-
da aktīvo iedzīvotāju viedokļus 
par pašvaldības darbību savas 

teritorijas/vietas vajadzībām, 
prioritātēm, problēmām un to 
iespējamajiem risinājumiem un 
pašvaldības līdzdalību;

•semināru/apmācību cikls 
“No lietvedības līdz medijpratī-
bai!” notikušas četru nodarbību 
tiešsaites apmācības;

•trīs pieredzes apmaiņas pasā-
kumi – organizēti divi pieredzes 
apmaiņas braucieni pie Gulbenes 
novadā teritorijā esošajām orga-
nizācijām “Iepazīsti savas terito-

rijas sabiedriskās organizācijas!” 
un viens brauciens dalīties piere-
dzē ar Kurzemes sabiedriskajām 
organizācijām “Iepazīsti Kurze-
mes sabiedriskās organizācijas!”, 
kas darbojās Saldus un Kuldīgas 
novados;

•praktisko ideju darbnīca – 
6.un 7.oktobrī norisinājās divu 
dienu praktiska darbnīca “Iesais-
ties un radi savu vietu!”, kurā no-
tika ideju ģenerēšana, meklējot 
iespējamos risinājumus pilnvei-
došanai un sadarbībai ar pašval-
dību; 

•diskusijas ar pašvaldības 
pārstāvjiem – 13. un 20.oktobrī 
notiks divas diskusijas ar Gulbe-

nes novada domes deputātiem un 
Gulbenes pašvaldības adminis-
trāciju “Uzklausi un izsaki savu 
viedokli!”,

•noslēguma pasākums – 
28.oktobrī notiks projekta noslē-
guma pasākums, kurā atskatīsi-
mies uz projektā paveikto un  tā 
rezultātiem.

Informācija par šī projek-
ta aktivitātēm, kā arī NVO datu 
bāze, Apkaimes ideju darbnīcu 
apkopojumi, apmācību cikla no-
darbību izdales materiāli un citi 
materiāli, kas tapuši projekta īs-
tenošanas rezultātā, ir atrodami 
biedrības “SATEKA” mājaslapas 
“NVO sadaļā”. 

14 Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “ESI AKTĪVS - 
IESAISTIES!” katrā Gulbenes novada pagastā un pilsētā

Turpinot 2015. un 2018.
gadā iesākto iniciatīvu, biedrī-
ba “SATEKA” jūlijā, augustā 
un septembrī organizēja Gul-
benes novada iedzīvotāju Ap-
kaimes ideju darbnīcas 2021 
“ESI AKTĪVS - IESAIS-
TIES!”. Tās tika organizētas ar 
mērķi, lai apzinātu aktīvo Gul-
benes novada iedzīvotāju dzī-
vesvietas uzlabošanas vajadzī-
bas, prioritātes, problēmas un to 
iespējamos risinājumus, kā arī, 
lai noskaidrotu pašu iedzīvotā-
ju līdzdalības iespējas. Darbnī-
cas norisinājās visos Gulbenes 
novada 13 pagastos  - Beļavas, 
Daukstu, Druvienas, Galgaus-
kas, Jaungulbenes, Lejasciema, 

Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, 
Stāmerienas, Stradu, Tirzas un 
Gulbenes pilsētā. Kopā darb-
nīcās piedalījās 476 dalībnieki, 
kuru starpā bija ne tikai pagastu 
un pilsētas iedzīvotāji, bet arī 
Gulbenes novada domes deputāti 
un Gulbenes novada pašvaldības 
administrācijas darbinieki. 

Darbnīcu norise notika trijās 
daļās. Pirmajā daļā tika prezentē-
tas biedrības “SATEKA”, Gulbe-
nes novada pašvaldības attīstības 
nodaļas un pagasta pārvalžu va-
dītāju sagatavotās prezentācijas. 
Biedrības “SATEKA” valdes 
priekšsēdētāja Daiga Gargurne 
iepazīstināja ar konkrētā pagasta 
iepriekšējās darbnīcās izskanē-

jušajām idejām un īstenotajām 
Mazo projektu konkursa idejām, 
kuras ir īstenojuši vietējie iedzī-
votāji. Gulbenes novada pašval-
dības attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Zane Pūcīte savu stās-
tījumu sāka ar īsiem statistikas 
datiem par konkrēto novadu un 
turpināja ar likumprojekta “Paš-
valdības likums” iestrādēm, kas 
skar iedzīvotāju iesaisti pašval-
dības darbā, un noslēdza ar Gul-
benes novada sabiedrības līdz-
dalības budžetēšanas projektu 
konkursu. Savukārt noslēdzošā, 
trešā prezentācija katrā darbnīcā 
bija no konkrētā pagasta pārval-
des vadītāja par pagastā paveikto 
pēdējo gadu laikā un plānotajiem 

darbiem nākotnē.
Otrajā daļā moderatores  

Anitas Birznieces vadībā, da-
lībnieki piedalījās “kartēšanā”, 
apzinot sava pagasta resursus 
– vides un dabas objektus, uz-
ņēmumus, iestādes un organi-
zācijas, pagastu aktivitātes, kā 
arī cilvēkus, kuri ir mājražotāji, 
amatnieki un aktīvi iedzīvotāji 
ar savām unikālajām prasmēm. 
Tāpat dalībnieki arī lepojās ar 
saviem paveiktajiem darbiem un 
atklāja interesantus faktus sada-
ļā “Vai tu zināji, ka…?”, kur iz-
skanēja ļoti dažādas idejas sākot 
no vēsturiskiem notikumiem un 
sabiedrībā zināmo cilvēku dzim-
tajām vietām līdz pat leģendām. 
Pēc savu resursu apzināšanas, 
sekoja “Ideju tirgus”, kurā dalīb-
nieki individuāli piefiksēja savas 
idejas, kuras var paveikt pašu 

spēkiem, apvienojoties ar citiem 
vietējiem iedzīvotājiem, un no-
deva tās citu balsojumam, kurā 
piedalījās visi darbnīcas dalīb-
nieki. Visvairāk balsu saņēmušās 
četras līdz sešas idejas, atkarībā 
no kopējā pagasta darbnīcas da-
lībnieku skaita, komandās tika 
attīstītas tālāk, nosakot nākamās 
darbības, kas ir jāpaveic, lai īs-
tenotu konkrēto ideju. Pēc ideju 
attīstīšanas, komandas prezentē-
ja savu ideju realizācijas plānu, 
kuru vērtēja atsevišķa žūrija, 
kurā piedalījās arī katras koman-
das pārstāvis. Visvairāk žūrijas 
balsu saņēmusī ideja saņēma 100 
EUR naudas balvu, ko bija sa-
rūpējusi katrai darbnīcai Gulbe-
nes novada pašvaldība, lai reāli 
īstenotu savu ideju. Šobrīd jau 
notiek vai jau ir notikusi vairāku 
projekta ideju realizācija.  

Idejas, kas tika virzītas, lai iegūtu 100 EUR naudas balvu to īstenošanai:
1. Līgo pagasta darbnīca 

(notika 26.07.2021.):
•Līgo pagasta ģerboņa dizaina 

izstrāde;
•Dabas takas izveide;
•Asarupes dīķa labiekārto-

šanas turpinājums, piemēram, 
strūklakas vai peldoša plosta iz-
veide, iespēja dīķi izmantot SUP 
dēļiem, kā slidotavu vai “IGLU” 
sniega māju ziemā;

•Pagasta vēstures apkopoša-
na, izveidojot grāmatu par Līgo 
pagastu laiku lokos.

Šajā darbnīcā divas idejas 
(Līgo pagasta ģerboņa dizaina izstrāde un  vēstures grāmatas 
par Līgo pagastu izdošana) saņēma vienādu balsu skaitu, līdz ar 
to 100 EUR tika piešķirti pagasta pārvaldes vadītājam ar vieno-
šanos, ka tiek piesaistīts speciālists vēstures stāstu apkopošanai 
un tiek uzsākts darbs pie ģerboņa dizainēšanas. 

Druvienas pagasta darbnīca (notika 27.07.2021.):
•Dabas koncertzāles “Zem ozola” labiekārtošana;
•Druvienas kapsētas labiekārtošana;
•Tilta pāri Tirzas braslam izbūve.
100 EUR tika piešķirti Druvienas kapsētas labiekārtošanas 

idejai. 
Šī ideja jau ir sākta īstenot - š.g. 14.augustā norisinājās 

Druvienas kapsētas apkārtnes sakopšanas talka. Tās laikā tika 
sakopta teritorija ap kapiem, ierīkoti divi kompostējamo at-
kritumu laukumi, atjaunota akai vinda. Pozitīvi, ka pēc talkas 
rīkošanas no bijušās Druvienas iedzīvotājas tika saņemts ziedo-
jums 100 EUR apmērā, lai turpinātu labiekārtošanas darbus.

2.

Jaungulbenes pagasta  
darbnīca 

(notika 02.08.2021.):
•Dabas takas, apskates objekta 

izveide Liedes kalnu ozolos;
•Apgaismota vides objekta iz-

veidošana Rijas kalnā;
•Regulāra pagasta iedzīvotāju 

kopsapulces, tikšanās un komuni-
kācija ar pašvaldību;

•Jaungulbenes stadiona un tās 
pieguļošās teritorijas labiekārtoša-
na un baseina pilnveidošana;

•Pils parka sakopšanas talkas 
rīkošana, sakopjot pils parka apkārtni un ierīkojot bērnu rotaļu lau-
kumu, puķu dobes, krūmu un koku apstādījumus.

100 EUR tika piešķirti idejai - dabas takas, apskates objek-
ta izveidei Liedes kalnu ozolos.  

Lai īstenotu šo ideju, š.g. 9.oktobrī norisinājās talka Liedes 
kalnos. 

3.

Stradu pagasta darbnīca 
(notika 03.08.2021.):

•Tualetes pie Stāķu dīķa ierīkošana;
•Strītbola laukuma atjaunošana Šķieneros;
•Šķieneru betona sienas apgleznošana;
•Volejbola laukuma pie Stāķu dīķa izveidoša-

na;
•Norāžu uz apskates objektiem uzstādīšana;
•Soliņu ar atzveltnēm un lietussargu uzstādīša-

na pie Stāķu dīķa.
100 EUR tika piešķirti idejai – strītbola  

laukuma atjaunošanai Šķieneru ciemā.  

4.

Beļavas pagasta darbnīca (notika 04.08.2021.):
•Rotaļu laukuma bērniem Beļavā izveidošana;
•Kordiriģentu Kokaru muzeja pilnveidošana;
•Piekļuves ierīkošana pie kāda no Beļavas pagasta ezeriem, pie-

mēram, Augulienas;
•Latvijas čempionāta novusā rīkošana Beļavā;
•Kārtenes pilskalna skatu torņa pakājes sakopšana. 
100 EUR tika piešķirti idejai – Kārtenes pilskalna skatu tor-

ņa pakājes sakopšana.  
Š.g. 25.septembrī norisinājās talka Kārtenes pilskalna pakājē.  

5.
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Galgauskas  
pagasta 

darbnīca (notika 
09.08.2021.):
•Tilta/laipas atjau-

nošana pie Galgauskas 
pareizticīgās baznīcas;

•Galgauskas mui-
žas un baznīcas apkārt-
nes pilnveidošana un 
pieejamības paplašinā-
šana;

•Dabas Zāles papildus labiekārtošana;
•Peldvietas pie Tirzas upes izveide;
•Peldvietas bērniem pie sporta laukuma ar aktivitātēm izveidošana.
100 EUR tika piešķirti idejai – Dabas Zāles labiekārtošanai – šūpuļtīklu 

izgatavošanai un uzstādīšanai.  

6. Tirzas pagasta darbnīca 
(notika 10.08.2021.):

•Vides sakopšana un labiekārtošana pie Tirzas estrā-
des;

•Dabas takas – maršruta izveidošana;
•Tirzas stāstu nakts rīkošana;
•Tirzas upes sakopšana un tās pielāgošana aktīvajai 

atpūtai;
•Līgo svētku sporta dienas ar plašākām iespējām rī-

košana.
100 EUR tika piešķirti idejai – Vides sakopšana 

un labiekārtošana pie Tirzas estrādes.  
Š.g. 11.septembrī norisinājās talka pie Tirzas es-

trādes. 

7.

   Rankas pagasta darbnīca 
(notika 06.09.2021.):

•Āra zaļās klases izveide;
•Rankas pagasta kora “RAMKAL” izvei-

de;
•Ziedošo puķu kompozīciju izvietošana 

Rankas ceļu krustojumos, centrā;
•Slidotavas izveide;
•Nojumes/estrādes izveide pie Rankas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”. 
100 EUR tika piešķirti idejai – Rankas 

pagasta kora “RAMKAL” izveide.  
Kora izveide tiek plānota laika posmā 

no š.g. septembra līdz 2022.gada maijam.

Lizuma pagasta darbnīca 
(notika 07.09.2021.):

•Sporta laukuma vingrošanas stieņu krāsošana;
•Dabas zāles izveide;
•Dabas takas izveide Augstajos kalnos;
•Norāžu uz mājām izveidošana un uzstādīšana;
•Centra dīķa sakopšana;
•Kopienas svētku atjaunošana un organizēšana.
100 EUR tika piešķirti idejai – sporta laukuma 

vingrošanas stieņu krāsošana.  
Šobrīd ir uzsākti sporta stieņu atjaunošanas dar-

bi un ir izsludināts skiču konkurss par stieņu krāsu 
noformējumu. 

8.

9.

Lejasciema pagasta dar-
bnīca (notika 08.09.2021.):

•Vēsturiskā Tirzas tilta ceļa se-
guma attīrīšana no apauguma;

•Sajūtu parka labiekārtošanas 
darbu turpināšana;

•Ceriņu dārza A. Sakses ielā 
izveide un sasaiste ar Sakses pa-
sakām;

•Gaismas laternu ierīkošana 
pie lapenes Lejasciemā;

•Skatu torņa izveide Gaujas krastā pie Sēravota. 
100 EUR tika piešķirti idejai – Vēsturiskā Tirzas tilta ceļa seguma attīrīšana 

no apauguma.   
Š.g. 24.septembrī lejasciemieši un citi interesenti pulcējās talkā, lai attīrītu 

upes krasta veco ceļa segumu, sakoptu un izveidotu skatu laukumu pie Lejascie-
ma dižakmeņu gulbjiem.

10.

Stāmerienas pagasta darbnī-
ca (notika 12.09.2021.):
•Bērnu laukuma izveide Kalnie-

nā;
•Kalnienas parka sakopšana;
•Soliņu izgatavošana un uzstā-

dīšana ap Stāmerienas ezeru, īpaši 
pie atpūtas vietas “Lāčauss”, kā arī 
“Lāčauss” pludmales iztīrīšana visā 
garumā;

•Velo maršruta izveide;
•Kalnienas skolas pagraba jumta demontāža un skatu terases izveide;
•Ikgadējo bērnu nometņu rīkošana.
100 EUR tika piešķirti idejai – Bērnu laukuma izveide Kalnienā.   
Pēc ideju darbnīcas tikšanās, sanākušie dalībnieki kopīgi izvēlējās vietu lau-

kuma izveidei, kura tiks uzsākta nākamā gada pavasarī.

11.

Litenes pagasta darbnīca 
(notika 13.09.2021.):

•Litenes muižas dārza izveide;
•Mini ZIP (troses nobrauciens no muižas pāri 

Pededzes upei ar piezemēšanos stadionā un/vai pro-
menādē) ierīkošana;

•Ikgadējā laivošanas festivāla pa Pededzes upi 
organizēšana;

•Apskates objektu uz/pie Zaļā dzelzceļa izvei-
došana. 

100 EUR tika piešķirti idejai – Litenes mui-
žas dārza izveidei.   

12.

Daukstu pagasta darbnīca 
(notika 14.09.2021.):

•Staru dīķa attīrīšana;
•Tenisa-skvoša laukuma izveide;
•Krapas parka sakopšanas talka;
•Baskāju takas izveide bērnu lau-

kumā, slidkalniņa un slēpotāju trases 
ierīkošana.

100 EUR tika piešķirti idejai – 
tenisa-skvoša laukuma izveide.   

Tenisa-skvoša laukums tiks iz-
veidots 2022.gada pavasarī.

13.

Gulbenes pilsētas darbnīca 
(notika 20.09.2021.):

•Uzraksta “Gulbene”, kas ir izvietots pie pilsē-
tas, iebraucot no Smiltenes puses, nomaiņa;

•Pagalma svētku rīkošana;
•Gulbenes TV, radio vai Youtube kanāla “Labās 

Vēstis Gulbenes novadā” izveidošana;
•Spārītes un Emzes parka labiekārtošana;
•Radošās telpas jauniešiem izveide.
100 EUR tika piešķirti idejai – uzraksta 

“Gulbene” nomaiņa. 

14.

Pozitīvi vērtējams, ka šobrīd 
jau ir notikušas vairākas iniciatī-
vas un tiek īstenotas idejas, kuras 
ir izskanējušas darbnīcās, piemē-
ram, pēc Līgo pagasta Apkaimes 
ideju darbnīcas tika izveidota 
Facebook lapa “Līgo pagasts”.  
Lai būtu iespēja īstenot vēl arī 
citas darbnīcu dalībnieku paus-
tās idejas, nākamajā gadā bie-
drības “SATEKA” rīkotajā Mazo 
projektu konkursā varēs iesniegt 
tikai tās idejas, kuras būs izska-
nējušas šajās darbnīcās, tādējādi, 
dodot iespēju tapt īstenotajām arī 
citām iecerēm.   

Šīs Apkaimes ideju darbnīcas 
norisinājās projekta Nr.2021.LV/
NVOF/MAC/046 “Kopīgi veido-
ta nākotne – tā ir Tava iespēja!” 
ietvaros. Š.g. 28.oktobrī notiks 
projekta noslēguma pasākums, 
kurā tiks paziņota viena projektu 
ideja, kura tika virzīta 100 EUR 

iegūšanai tās īstenošanai, lai sa-
ņemtu 1000 EUR tās īstenošanai. 
No šiem 1000 EUR - 500 EUR 
būs biedrības “SATEKA” finan-
sējums un 500 EUR Gulbenes 
novada pašvaldības finansējums. 
Atsevišķa žūrija izvērtēs idejas 
un izvēlēsies ideju, ņemot vērā 
tās īstenošanai nepieciešamo fi-
nansējumu, darbību ilgtermiņā, 
pieejamību sabiedrībai, realizē-
šanu pašu iedzīvotājiem un ze-
mākās uzturēšanas izmaksas. 

Šos apkopojumus biedrība 
“SATEKA” izmantos savā dar-
bībā, izstrādājot biedrības darbī-
bas teritorijas attīstības stratēģiju 
2023.-2027., un dažādus projek-
tus, lai veicinātu teritorijas va-
jadzību izpildi un rastu vietējās 
sabiedrības noteikto prioritāšu 
un problēmu risinājumus. Tāpat 
Apkaimes ideju darbnīcu apko-
pojumus var izmantot jebkura 

sabiedriskā organizācija, iestāde, 
uzņēmums, kurš vēlas apzināt 
savas teritorijas vajadzības, un 
no iedzīvotāju idejām izskanēju-
šās attīstības iespējas, kā arī tās 
var izmantot savu projektu ide-
ju pamatošanai un finansējuma 
piesaistei. Savukārt Gulbenes 
novada pašvaldība tos izmantos 
novada attīstības dokumentu un 
projektu sagatavošanā.

Noslēdzošajā, trešajā daļā 
ideju darbnīcu dalībnieki iztei-
ca ieteikumus un priekšlikumus 
sabiedrības iesaistīšanai un līdz-
dalības veicināšanai, vides un 
dabas objektu sakopšanai un at-

tīstībai, investīciju projektiem, 
infrastruktūrai un energoefekti-
vitātei, veiksmīgai komunikāci-
jai un sadarbībai ar iedzīvotājiem 
un citas aktuālās idejas. Tāpat, 
bija iespēja izteikt sūdzības par 
aktuālajām problēmām un labos 
vārdus par paveikto. 

Paldies ikvienam Apkaimes 
ideju darbnīcas apmeklētājam 
par līdziesaisti un aktīvu darbo-
šanos, kā arī Gulbenes novada 
pašvaldībai par 100 EUR naudas 
balvām katrai darbnīcai! 

Apkaimes ideju darbnīcās 
paustās vajadzības, viedokļi un 
idejas apkopotā veidā ir pie-

ejamas jebkuram interesentam 
biedrības “SATEKA” mājaslapas 
“NVO sadaļā” - https://www.sa-
teka.lv/sif-projekts-kopa-veido-
ta-nakotne-ta-ir-tava-iespeja/.

Apkaimes ideju darbnīcas 
norisinājās projekta Nr.2021.LV/
NVOF/MAC/046 “Kopā veido-
ta nākotne – tā ir Tava iespēja!” 
ietvaros, ko finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds 
no Kultūras ministrijas piešķir-
tajiem Latvijas valsts budžeta lī-
dzekļiem. Par ziņas saturu atbild 
biedrība “SATEKA”.

Top divi palīglīdzekļi iedzīvotāju un pašvaldības sadarbības uzlabošanai
Ceļvedis un vadlīnijas sa-

biedrības iesaistei pašvaldī-
bas lēmumu pieņemšanā top 
interesantā laikā. Ir stājusies 
spēkā Administratīvi teritoriālā 
reforma, kura nozīmīgi mainī-
jusi attiecības starp novadiem 
un pagastiem. Bet nav vēl spēkā 
jaunais Pašvaldību likums, kas 
cita starpā noteiks, kā jānotiek 
novadu iedzīvotāju iesaistei paš-
valdību lēmumu pieņemšanā. Sa-
eimas komisijā un citos forumos 
notiek diskusijas par to, kā būtu 
jāievēl un kādam jābūt iedzīvo-
tāju padomju statusam. Tās būs 

būtiskākais vietējās demokrātijas 
elements. 

Tomēr tēma ir svarīga un nav 
grozāma, jo cilvēkiem jādzīvo un 
jāpiedalās lēmumu pieņemšanā 
arī tagad. Ceļvedi un vadlīnijas 
kopīgi veidojām tikšanās reizēs 
ar iedzīvotājiem 6. un 7. okto-
brī Stradu pagasta “Pakalniešos” 
biedrības SATEKA organizētā 
praktisko ideju darbnīcā “Iesais-
ties un radi savu vietu!” projekta 
ietvaros.

Ceļvedi gatavojot ieskatījos, 
kuros tiesību aktos noteiktas paš-
valdību iespējas atbalstīt vietējo 

organizāciju iniciatīvas – jā diez-
gan būtiski ir, kādi formulējumi 
tiks pieņemti attiecībā, piemē-
ram, uz pašvaldību tiesībām uz-
ņemties savas iniciatīvas. Jo, kā 
zināms, pašvaldība tāpat kā visas 
citas pārvaldes institūcijas drīkst 
darīt tikai to, kas atļauts. Katrs 
lēmums jāpamato ar likumu. 
Daudzas vietējās iniciatīvas paš-
valdībās ir varējušas notikt paš-
valdībai uzņemoties kādu darbu 
veikt vai atbalstīt nevalstisko 
organizāciju iniciatīvas kā brīv-
prātīgu uzdevumu un no tiem lī-
dzekļiem, ko kasē ienes vietējie 

iedzīvotāji. Tomēr daudzas paš-
valdību iespējas un arī ierobe-
žojumi ir noteikti citos likumos 
– piemēram likumā par valsts 
mantas izšķērdēšanas novēršanu. 
Iepirkumu likumā un citos. Tā kā 
iespējas, kuras parādīt, ir.

2021. gada jūlijā, augustā un 
septembrī biedrība “SATEKA” ar 
Kultūras Ministrijas un Sabiedrī-
bas Integrācijas fonda atbalstu 
organizēja 14 ideju darbnīcas 
visos Gulbenes novada pagastos 
un Gulbenes pilsētā. Iedzīvotāji 
sanāca kopā lai apskatītos uz pa-
gasta resursiem  - dabas un vēs-

tures bagātībām, uzņēmumiem, 
biedrībām, aktīvajiem cilvēkiem, 
norisēm, kas iedvesmojušas un 
arī uz nākotnē darāmo. Katrā pa-
gastā cilvēki attīstīja iniciatīvas, 
kuras uzlabotu vietējās sabiedrī-
bas dzīvi un – ne mazāksvarīgi – 
kuru īstenošanā arī paši ir gatavi 
iesaistīties. Daži darbi, izrādās, 
ir paveicami pašiem bez liela 
pašvaldības atbalsta.  Dažkārt 
ir vajadzīgs kāds “garainis, kas 
veicina vārīšanos” – ja uz kādu 
iniciatīvu, piemēram talku, uzai-
cinājums izskan no pašvaldības, 
notikums iegūst citu nozīmību un 
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Tiešsaistes apmācību cikls “No lietvedības līdz medijpratībai!”
Augustā noslēdzās četru 

nodarbību tiešsaistes apmācī-
bu cikls “No lietvedības līdz 
medijpratībai!”, kas norisi-
nājās projekta “Kopā veidota 
nākotne - tā ir Tava iespēja” 
ietvaros. Tiešsaistes apmācību 
cikla nodarbībās kopā piedalījās 
vairāk nekā 70 dalībnieki. 

Apmācību cikla pirmā tieš-
saistes nodarbība “Mediju lie-
totprasme un digitālie risinājumi 
ikdienas darbā” notika š.g.11.
augustā, kuru vadīja komuni-
kācijas profesionāle ar plašu 
pieredzi mediju un sabiedrisko 
attiecību jomā – Kristīne Tjarve. 
Nodarbības sākumā dalībnieki 
tika iepazīstināti ar digitālajām 
komunikācijas tendencēm 2021.
gadā - īslaicīgs saturs turpina no-
stiprināt pozīcijas popularitātes 
ziņā starp pārējo sociālo medi-
ju saturu, dominē video saturs. 
Tiešraides straumēšana ir kļuvusi 
par jauno normu organizāciju ik-
dienas darbā, turpinās attīstīties 
ietekmētāju/influenceru mārke-
tings, pieaug sociālo mediju ko-
pienas (slēgtas grupas) un citas. 
Praktiskajā nodarbības sadaļā 
tika sniegti padomi tiešsaistes 
sociālā tīkla tīmekļa vietnes “Fa-

cebook” un foto un video koplie-
tošanas sociālo mediju lietotnes 
“Instagram” komunikācijas vei-
došanā. Kā galveno vietnes “Fa-
cebook” tendenci minot -  komu-
nikācijai ir jābūt pārdomātai un 
mērķtiecīgai, katram ierakstam 
ir jābūt ar mērķi, ko ar to vēlas 
panākt, apzinot ierakstu nolūkus 
un analizējot iepriekšējos ieraks-
tus var mērķtiecīgi plānot satura 
veidošanu. Savukārt, veidojot 
ierakstus lietotnes “Instagram” 
profilā, jāņem vērā kā tā satu-
ra mērķis ir informēt, izklaidēt, 
vairot sekotāju skaitu, pārdot 
un veidot atpazīstamību, kā arī 
veicināt sadarbību ar influence-
riem. Runājot par medijpratību 
un sociālajiem medijiem lektore 
atzīmēja, ka kritiski jāanalizē so-
ciālo mediju draugu publicētais 
saturs, mediju saturu patērēšana 
caur saviem parametriem, sākot 
kritiski analizēt sociālo mediju 
saturu, tiek veicināta sava soci-
ālā labsajūta, vienlaicīgi pasar-
gājot arī emocionālo labsajūtu. 
Nodarbības noslēgumā tika ap-
skatīti digitālie risinājumi ikdie-
nas darbā, sākot no tiešsaistes 
sanāksmju plānošanas/norises 
vietnēm (piemēram, ZOOM, 

WebEx, MS Teams u.c.) līdz pat 
aptauju un viktorīnu gatavošanas 
lietotnēm (Kahoot.it, Mentime-
ter.com u.c.). 

Elīna Futraka, biedrības 
“Kurzemes NVO fonds” valdes 
priekšsēdētāja, vadīja otro tieš-
saistes apmācību cikla nodarbību 
“Biedrību/nodibinājumu ietek-
mējošie juridiskie jautājumi”, 
kas notika š.g.12.augustā.  No-
darbības sākumā tika norādīti 
nevalstisko organizāciju darbību 
regulējošie normatīvie akti, kas 
ir saistoši nevalstiskajām orga-
nizācijām, tāpat tika skaidrota 
darba līguma un uzņēmuma līgu-
ma atšķirības un priekšrocības. 
Apmācībās tika runāts arī par 
nevalstisko organizāciju sadarbī-
bu ar pašvaldību un to regulējo-
šajiem normatīvajiem aktiem, un 
brīvprātīgā darba, ziedojumu un 
dāvinājumu iespējām. Nodarbī-
bas noslēgumā tika apskatīti Uz-
ņēmumu reģistrā iesniedzamie 
dokumenti, kurus nepieciešams 
iesniegt biedrības/nodibinājumu 
dibināšanas, izmaiņu vai likvi-
dācijas gadījumā, kā arī biedru 
sapulces un citu pārvaldes insti-
tūciju sapulču organizēšanas no-
sacījumi. 

Apmācību cikla trešā tieš-
saites nodarbība “Lietvedības 
jautājumi – t.sk. elektroniskie 
dokumenti” notika š.g.16.augus-
tā. Nodarbību vadīja  lektore Ilga 
Robežniece, kurai ir vairāk nekā 
20 gadu pieredze dokumentu 
pārvaldībā un 18 gadu pieredze 
arhīvu pārvaldībā. Lektore deta-
lizēti iepazīstināja dalībniekus ar 
jautājumiem par dokumentēšanu, 
dokumentu saglabāšanu, lietu 
nomenklatūras sastādīšanu, lietu 
veidošanu un ilgstoši glabājamo 
lietu noformēšanu. Nodarbības 
otrajā daļā tika runāts par elektro-
niskās saziņas pamatprincipiem 
un lietošanas etiķeti, elektronis-
ko dokumentu un elektronisko 
parakstu tiesisko vidi, elektronis-
ko dokumentu sagatavošanu, to 
apriti, saglabāšanu, reģistrēšanu, 
pieejamību un izmantošanu, kā 
arī elektronisko dokumentu aiz-
sardzību, iesniegšanu arhīvā vai 
iznīcināšanu. 

“Sabiedriskā labuma organi-
zācijas statuss un ar to saistītie 
aspekti” bija noslēdzošā, ceturtā, 
apmācību cikla nodarbība, kas 
notika š.g. 17.augustā. Šo nodar-
bību, tāpat kā otro, vadīja Elīna 
Futraka. 

Šīs nodarbības mērķis bija 
iepazīstināt dalībniekus ar sa-
biedriskā labuma organizācijas 
mērķiem, darbību, sabiedriskā 
labuma organizācijas statusa 
piešķiršanas kārtību, darbības 
ierobežojumiem, uzraudzību un 
likvidāciju, iekļaujot arī atse-
višķu tēmu par nodokļu atvie-
glojumiem sakarā ar sabiedriskā 
labuma organizācijas darbību. 
Lektore Elīna ar reālu piemēru 
– sabiedriskā labuma organizā-
ciju biedrību “Kurzemes NVO 
centrs”, norādīja praktiskās lie-
tas un atzīmēja nianses, kuras ir 
jāņem vērā sabiedriskā labuma 
organizācijām.

Pēc apmācību cikla nodar-
bībām no dalībniekiem tika sa-
ņemtas pozitīvas atsauksmes par 
vērtīgajām zināšanām, ar kurām 
dalījās zinoši lektori, tāpat iegū-
tās zināšanas varēs izmantot gan 
savā ikdienas darbā, gan organi-
zāciju darbības pilnveidošanā. 

Apmācību prezentācijas 
un informācija par citu projek-
tu aktivitāšu norisi ir atrodama 
biedrības “SATEKA” mājasla-
pas “NVO sadaļā”: https://www.
sateka.lv/iespejas-un-piedavaju-
mi-nvo/  

Pieredzes apmaiņas brauciens pie sabiedriskajām 
organizācijām Saldus un Kuldīgas novados

Šī gada 9. un 10.septembrī 
Gulbenes novada sabiedrisko 
organizāciju pārstāvji un ak-
tīvie Gulbenes novada iedzīvo-
tāji devās uz Saldus un Kuldī-
gas novadu, lai apmeklētu un 
iepazītu Kurzemes pusē esošo 
sabiedrisko organizāciju pie-
redzi.

Pirmā apmeklētā sabiedriskā 
organizācija bija biedrība “Mūsu 
ligzda”, kura atrodas Lietuvas 
pierobežā – Ezerē. Tās vadītāja 
jau piecus gadus ir Raina Bogu-
ža, kura ik gadu realizē vairākus 
sabiedriskā labuma vietējā un 
plašāka mēroga projektus – gan 
uzlabojot infrastruktūru, gan vidi 
vietējiem iedzīvotājiem. Šobrīd 
Rainas vadībā aktīvi tiek kopts 
un labiekārtots kultūrvēsturis-
kās valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis - Lielezeres parks. 
Biedrībā jau ceturto gadu tiek 
īstenotas kokamatniecības darb-
nīcas bērniem, tiek sniegta pirmā 
darba pieredze jauniešiem – bez-
darbniekiem, kā arī cilvēkiem ar 
invaliditāti. Pozitīvi ir vērtējama 
biedrības sadarbība ar Ezeres pa-
gasta pārvaldi un Saldus novada 
pašvaldību, kura ir izveidoju-
sies, lai sadarbotos un palīdzētu 
īstenot plānotās aktivitātes, kas 
ir vērstas uz vietējo iedzīvotāju 
iesaisti un dzīves vides uzlabo-
šanu. 

Viesojāmies arī pie Elīnas 
Kiršteines un Intas Kaugeres, 
kuras aktīvi darbojas biedrībā 
“Mūsu vārds”, kura atrodas Kal-
nos, Saldus novadā. Biedrības 
aktivitātes ir vērstas uz aktīvas 
kopienas veidošanu un vietējo 
iedzīvotāju līdzdarbošanos. Va-
sarās tiek organizētas ģimenēm 

draudzīgas aktivitātes – nomet-
nes bērniem kopā ar viņu ģime-
nēm. 

Pēc tam devāmies uz Airītes 
dzelzceļa staciju, kas ir sabiedrī-
bai atvērts industriālā mantojuma 
objekts, tiek atjaunots un sagla-
bāts iespējami tuvu oriģinālam, 
ar autentisku trīsdesmito gadu 
noskaņu. Kā pastāstīja tās īpaš-
nieks Pēteris Stumburs, apmeklē-
tājiem pieejama stacijas uzgaidā-
mā un kases telpa ar ekspozīciju, 
veltītu pašai stacijai, Liepājas 
dzelzceļa līnijai un inženierim, 
arhitektam Artūram Tramdaham. 
Bijušās Airītes dzelzceļa stacijas 
ēkas un apkārt esošā parka sagla-
bāšana un  atjaunošana, vēstures 
izpētes veikšana, daudzveidīgu 
kultūras un izglītojošu pasākumu 
rīkošana un kopienas pašapziņas 
celšana caur industriālā manto-
juma vēsturisko perspektīvu ir 
biedrības “Airītes stacija” darbī-
bas mērķi. 

Biedrība “Snēpelei” bija pir-
mās dienas pēdējā apmeklētā 
organizācija. Tās aktīvisti Raivis 
un Ginta Jasinski aktīvi palīdz 
nodrošināt kultūras dzīvi Snēpe-
les pagastā. Kā stāstīja aktīvisti, 
biedrība darbojas, lai veicinātu 
Snēpeles pagasta attīstību, iz-
mantojot sabiedrības līdzdalības 
principus, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti un mazinātu sociālo 
nevienlīdzību pagastā, veicinātu 
Snēpeles attīstību un atpazīsta-
mību, kā arī sekmētu un dažā-
dotu izglītības, mūžizglītības un 
brīvā laika pavadīšanas iespēju 
veidošanu Snēpeles pagasta ie-
dzīvotājiem.

Otrā diena sākās ar Kul-
dīgā esošās biedrības “Kurze-

mes kultūras mantojuma centru 
“Kūrava”” un tās vadītājas Inas 
Celitānes pieredzes iepazīšanu. 
Pastaigas laikā pa Kuldīgu Ina 
iepazīstināja ar biedrības paveik-
to un nākotnes plāniem, kas sais-
tās ar kultūras vērtību saglabāša-
nu un to pieejamību sabie drībai 
gan Latvijā, gan ārvalstīs un 
Kuldīgas reģiona atpazīstamības 
veicināšanu un attīstību.  

Kuldīgā tiek veidots un attīs-
tīts Demokrātijas kvartāls, kas 
tiek veidots kā pulcēšanas vieta 
sabiedriski aktīviem cilvēkiem. 
Demokrātijas kvartālā tiek or-
ganizēti dažādi pasākumi, viens 
no pēdējiem ir bijis “Demokrā-
tijas festivāls”.  Šajā kvartālā ti-
kāmies ar Biedrības “Kurzemes 
NVO centrs” pārstāvēm Elīnu 
Futraku un Maiju Jankovsku, 
nodibinājuma “Mamma mammai 
fonds” vadītāju Boniju Lasmani 
un biedrības “Kuldīgas senioru 
skola” vadītāju Rutu Orlovu. 

Biedrība “Kurzemes NVO 
centrs” apvieno citas biedrības 
un nodibinājumus Kurzemes re-
ģionā. Daloties pieredzē, Elīna 
un Maija uzsvēra, ka biedrības 
darbība tiek fokusēta divos vir-
zienos – pirmais - pilsoniskās 
kompetences un līdzdalība, sa-
vukārt, otrais – informācijas uz-
krāšana, konsultācijas, atbalsts 
biedrībām un nodibinājumiem. 
Biedrības sadarbības partneri ir 
ne tikai Kurzemes nevalstiskās 
organizācijas, bet arī pilsoniski 
aktīvi cilvēki un neformālās ie-
dzīvotāju grupas, kurām var no-
derēt “Kurzemes NVO centra” 
komandas zināšanas. Galvenās 
biedrības aktivitātes ir konsul-
tācijas, nevalstisko organizāciju 

tīklošana un zināšanu pārnese, 
interešu pārstāvēšana, nevalstis-
kā sektora izzināšana, pētīšana, 
finansējuma administrēšana un 
kopienu aktivizēšana. 

Kā stāstīja Bonija Lasmane, 
nodibinājuma “Mamma mammai 
fonds” darbības joma ir labdarī-
bas atbalsta pasākumi ģimenēm 
ar bērniem, montesori nodarbī-
bas, atbalsta pasākumi zīdīšanas 
veicināšanai, brīvprātīgā darba 
iespējas jaunajām māmiņām, 
jauniešiem, personām ar invali-
ditāti. Fonds darbojas ar mērķi 
veicināt mammu, pirmspensijas 
vecuma sieviešu sociālo aktivitā-
ti, kā arī sniegt krīzes situācijās 
jaunajām māmiņām informāciju 
par zīdaiņu kopšanu, zīdīšanu un 
ikdienu ar zīdaini. Fonda darbība 
ir saistīta arī ar apģērbu un man-
tu maiņu, ir izveidots atsevišķs 
mantu maiņas punkts. Tāpat, šī 
fonda ietvaros tiek nodrošinātas 
pārtikas bankas aktivitātes - “Pa-
ēdušai Latvijai”. 

Pieredzes apmaiņas noslē-
gumā iepazināmies ar biedrību 
“Kuldīgas senioru skola”, kura 
darbojas kopš 2019.gada janvā-
ra. Tā tika izveidota, lai uzlabotu 
senioru psihisko un emocionā-
lo pašsajūtu, stiprinātu sociālo 
kontaktu tīklu un mazinātu at-
svešinātības un sociālās izolētī-
bas riskus, un veicinātu senioru 
iesaistīšanos sociālajās norisēs. 
Biedrības vadītāja Ruta norādī-
ja, ka šo nepilnu divu gadu lai-
kā senioriem ir nodrošinātas 
ļoti dažādu prasmju apmācības, 
kā, piemēram, datora lietošanas 
prasmes, tiesību zinību, sociālo 
zinību, finanšu prasmes, veselīga 
uztura, nūjošana, ūdens aerobi-
kas, kulinārijas, radošās darbnī-
cas un citas. Šī prasmju apgūšana 
senioriem ir ļoti būtiska, jo šādā 
veidā tiek gūta pašcieņa, psihis-

kās un emocionālās pašsajūtas 
uzlabošanās, vairāk sociālo kon-
taktu, labākas attiecības ģimenē, 
aktīvāka līdzdalība un dzīves 
kvalitātes uzlabošana. 

No dalībniekiem izskanēja 
pozitīvi viedokļi un atsauksmes, 
ka šāda veida pieredzes apmai-
ņas braucieni, kopā ar citiem 
organizāciju pārstāvjiem, ļauj 
iepazīt arī sava novada aktīvos 
iedzīvotājus un veicināt savstar-
pējo sadarbību. 

Biedrība „SATEKA” saka 
paldies Saldus un Kuldīgas nova-
da sabiedriskajām organizācijām 
par viesmīlīgo uzņemšanu un da-
līšanos savos pieredzes stāstos, 
kā arī pieredzes apmaiņas dalīb-
niekiem, kuri zinātkāri uzklau-
sīja citu pieredzi un bija gatavi 
dalīties arī ar savējo! 

arī -atsaucību iedzīvotāju vidū. 
Citkārt nepieciešama “ziņas pa-
laišana tautās” – kur var līdzēt 
pašvaldība kā komunikācijas ka-
nāls. Ir gadījumi, kad vajadzīgs 
transports, telpas, pieeja datoram 
vai kādiem citiem resursiem. Vai 
pašvaldība var līdzēt? Un kāpēc 
var? Un ja ir nepieciešams kāds 
budžeta ieguldījums? 

Kā man kā vietējam aktīvis-
tam rīkoties – kur zvanīt, pie kā 
iet, kam rakstīt un – kad? To arī 
skaidrojām visi kopā tikšanās 
reizē 6. oktobrī, šķetinot, kāds 
pašvaldības atbalsts vajadzīgs 
īstenojot ideju talkās atbalstītos 
projektus, kā tas panākams (vai 
jau panākts) un kā to pamatot. 
Rezultāts noderēs gan aktīvis-
tiem, gan pašvaldību darbinie-

kiem kopīgi veidojot vidi, kurā 
gribas dzīvot.

Otrs dokuments, kas top, ir 
Vadlīnijas sabiedrības iesaistei 
lēmumu pieņemšanā. Atkal jau 
– pašvaldību likuma, kur tās tiks 
noteiktas, vēl nav. Bet ir vairāki 
pieturas punkti, kas ļauj mode-
lēt, kā būs jānotiek sabiedrības 
iesaistei pat neatkarīgi no tā, kas 
tieši būs paredzēts jaunajā liku-
mā. Jo tā mērķis jau ir zināms 
un paliks nemainīgs - nodrošināt 
demokrātisku, tiesisku, efektīvu, 
atklātu un sabiedrībai pieejamu 
pārvaldi katras pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā. Tātad, 
neatkarīgi no tā, kādi būs Saei-
mas lēmumi attiecībā uz vietējo 
pārstāvniecību, jebkuram pašval-
dības lēmumam vai rīcībai būs 

jāatbilst šiem kritērijiem.
Gulbenes novads ir paraugs 

citiem novadiem vairākās jomās, 
tajā skaitā, piemēram, līdzda-
lības budžetēšanas ieviešanā. 
Ideju darbnīcās iedzīvotāji ļoti 
atzinīgi izteikušies par tādām 
sadarbības pieredzēm kā forumi, 
talkas, informācijai par norisēm 
pašvaldības mājas lapā. Tomēr 
cilvēki vēlas arī biežākas klā-
tienes tikšanās, apspriedes par 
budžeta plānošanu, par dažiem 
jautājumiem lemt referendumos. 
Cilvēki vēlas redzēt un dzirdēt 
pagasta pārvaldnieku kopā ar ad-
ministrācijas un nozaru speciā-
listu pārstāvjiem. Iedzīvotāji arī 
redz, cik nozīmīgi ir, ka pašvaldī-
ba iesaista un ieklausās vietējos 
aktīvistos un viņi, savukārt, no-

drošina komunikāciju ar novada 
iedzīvotājiem. Interesanta ideju 
grupa ir – veidot administrācijai 
mobilas darbavietas, rīkot komi-
teju sēdes un domes sēdes pagas-
tos – lai vietējā vara būtu ik pa 
laika sasniedzama un redzama. 

Tikšanās reizē 7. oktobrī li-
kām kopā sistemātiskāku ainu 
– skatījāmies uz lēmumu pie-
ņemšanas procesu/ciklu un to, 
vai katrā no tiem process ir iedzī-
votājiem saprotams un pieejams. 
Vai ir pieejama informācija? Un 
vai pēc tikšanās reizēm un kon-
sultācijām ir arī atgriezeniskā 
saite? Kad idejas izteiktas, vai tās 
ir arī sadzirdētas? Īpaši pievērsī-
simies arī tam, ko sagaidām un 
ko prasīsim no Iedzīvotāju pado-
mēm. Kādi būs šo cilvēku pienā-

kumi pagastā? Ko no viņiem gri-
bēsim dzirdēt, kā saredzam viņu 
lomu un kā mēs paši ar viņiem 
sadarbosimies, palīdzot pagas-
ta vajadzībai nokļūt līdz novada 
“centram”? 

Vadlīnijās būs apkopoti prin-
cipi, kas jāņem vērā iesaistot 
sabiedrību lēmumu pieņemšanā. 
Interesenti varēs atrast standar-
tus un kritērijus, kas noderēs gan 
iedzīvotājiem, gan pašvaldības 
pārstāvjiem.

Izstrādātais ceļvedis un vadlī-
nijas oktobra beigās būs pieejami 
biedrības “SATEKA” mājaslapā. 

Rakstu sagatavoja: Zinta 
Miezaine, sabiedrības līdzdalī-
bas eksperte, ceļveža un vadlīni-
ju izstrādātāja



KOPĀ VEIDOTA NĀKOTNE -  TĀ IR TAVA IESPĒJA!4 oktobris

www.sateka.lv

Informatīvais izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas 
fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informatīvā izdevuma 
saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Par informatīvā izdevuma saturu atbild biedrība “SATEKA”.
Informāciju sagatavoja Daiga Gargurne un Sintija Bogotā.

Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens pie 
Gulbenes novada sabiedriskajām organizācijām

Šī gada 24.septembrī nori-
sinājās pirmais pieredzes ap-
maiņas brauciens “Iepazīsti 
savas teritorijas sabiedriskās 
organizācijas!”, kura laikā 
tika iepazītas Gulbenes nova-
da sabiedriskās organizācijas 
Gulbenē, Druvienas, Lizuma, 
Lejasciema, Stāmerienas un 
Litenes pagastos. 

Pirmā apmeklētā organizā-
cija bija ar sabiedriskā labuma 
organizācijas statusu esošā bie-
drība “SATEKA”, kura Gulbe-
nes novadā darbojas vairāk kā 
14 gadus. SATEKA darbojas ne 
tikai kā vietējā rīcības grupa, bet 
arī ar mērķi veicināt pilsonis-
ko aktivitāti un atbalsta vietējās 
organizācijas. Biedrības valdes 
priekšsēdētāja Daiga Gargurne 
iepazīstināja ar šī brīža aktivitā-
tēm - vairākiem starpteritoriālās 
un starpvalstu sadarbības projek-
tiem, kuri tiek realizēti piesaistot 
naudas līdzekļus no dažādiem 
fondiem. Biedrība izdod infor-
matīvo izdevumu “NVO! NĀC! 
VEIDO! ORGANIZĒ!”, kurā 
tiek sniegta informācija par da-
žādām organizētām aktivitātēm, 
projektu konkursiem un citām 
iespējām, kurās var iesaistīties 
sabiedriskās organizācijas un 
novada aktīvie iedzīvotāji. Tāpat 
biedrība Gulbenes novada aktī-
vistiem piedāvā piedalīties dažā-

dās aktivitātēs - apmācībās, semi-
nāros, praktiskajās darbnīcās un 
pieredzes apmaiņas pasākumos. 
Jau desmito reizi biedrība šogad 
izsludināja Mazo projektu kon-
kursu, kurā var piedalīties Gul-
benes novada biedrības un aktīvo 
iedzīvotāju kopienas, iesniedzot 
projektu idejas, kur viena projek-
ta realizēšanai tiek piešķirti līdz 
500 EUR. 

Tālāk devāmies uz Druvienas 
pagastu, kur darbojas Druvienas 
pagasta attīstības biedrība “Pērļu 
zvejnieki”. Kā pastāstīja biedrī-
bas pārstāves Velga Černoglazo-
va un Inese Zvejniece, biedrība 
organizē un vada sabiedriskos 
pasākumus Druvienas pagastā, 
lai dažādotu aktivitātes vietējiem 
iedzīvotājiem, saturīgi un lietde-
rīgi pavadīt brīvo laiku pagasta 
un novada jauniešiem. Ir organi-
zējusi pavasara, rudens tirdziņus, 
sporta spēles un vides sakopša-
nas talkas, īsteno dažādus mazā-
ka un lielāka mēroga projektus, 
gan sociālajā jomā, gan vietējo 
iedzīvotāju dzīves vides uzlabo-
šanā. Šobrīd biedrība ir uzsākusi 
ziedojumu vākšanas kampaņu 
“Ziedojums Druvienas skolas fa-
sādes atjaunošanai”, ar mērķi sa-
vākt līdzekļus Druvienas muižas 
pils fasādes atjaunošanai. 

Savukārt, Lizuma vidussko-
las attīstības biedrība darbojas 

jau vairāk kā 20 gadus. Tās gal-
venais mērķis ir iesaistīt sabie-
drību izglītības, skolas problēmu 
risināšanā, kā arī veicināt sa-
biedrības līdzdalību savas dzī-
ves vietas uzlabošanā. Biedrības 
pārstāve Inese Dambe minēja 
veiksmīgs piemērs ir Lizuma 
tautumeitas skulptūras restaurā-
ciju, skulptūras apkārtnes labie-
kārtošana, kurā, pēc biedrības 
iniciatīvas, tika saziedoti nepie-
ciešamie līdzekļi, lai paveiktu 
plānotos darbus. Tāpat, biedrība 
īsteno dažādās aktivitātes Lizu-
ma muižas un parka attīstībai. 
Tajās regulāri iesaistās Lizuma 
vidusskolas skolēni un viņu ģi-
menes. Šogad biedrība iesniedza 
Gulbenes novada līdzdalības bu-
džeta projektu konkursā ideju par 
vārda “Lizums” izgaismošanu 
tumšajā laikā, saņemot atbalstu 
idejas īstenošanai. 

Viesojāmies Lejasciemā, 
kurā aktīvi darbojas biedrība 
“Sporta klubs “Lejasciems””, 
kuras pamatdarbība ir saistīta 
ar fiziski aktīva un veselīga dzī-
vesveida sekmēšana un popu-
larizēšanu Lejasciema pagasta 
iedzīvotāju vidū. Tās pārstāvis 
Valērijs Gabdulļins norādīja, ka 
biedrības aktivitātes rada iespē-
jas bērniem un jauniešiem iepa-
zīt dažādus sporta veidus, apgūt 
prasmes un iemaņas, mācoties un 

trenējoties. Piesaistot projektu lī-
dzekļus, biedrība ir iegādājusies 
inventāru un iekārtojusi sporta 
laukumu, lai nodrošinātu piln-
vērtīgu treniņu procesu. 

Pēc tam devāmies uz Stā-
merienas pagasta Kalnienu, kur 
mūs sagaidīja biedrības “KAPO” 
valdes priekšsēdētājs Krišjānis 
Upāns. Biedrība darbojas vairāk 
kā 10 gadus, atšifrējums burtu 
salikumam “KAPO” ir “Kultūras 
un atpūtas pasākumu organizē-
šana”, kas arī sākotnēji ir bijis 
biedrības dibināšanas mērķis – 
dažādot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas Kalnienā. Taču šobrīd 
biedrības aktīvisti organizē ne 
tikai kultūras pasākumus, bet 
piedalās paši un iesaista citus ie-
dzīvotājus aktivitātēs, kas vērstas 
uz Kalnienas ciema sakopšanu 
un savas dzīves kvalitātes uzla-
bošanu. Novērtējot paveikto, šo-
gad Kalnienas ciems ir saņēmis 
atzinības zīmi “Ceļā uz viedo 
ciemu”. 

Pēdējā šīs dienas apmeklētā 

organizācija bija Litenes pagasta 
biedrība “Ceriņzieds”. Biedrības 
pārstāve Jautrīte Liniņa iepazīs-
tināja ar biedrības darbību, kas 
ir vērsta uz Litenes pagasta sa-
biedrības interešu dažādošanu un 
dzīves kvalitātes paaugstināšanu. 
Netiek aizmirsts pieminēt  arī 
biedrības darbības mērķi - iepa-
zīstināt Litenes pagasta iedzīvo-
tājus un viesus ar pagasta vēsturi, 
tautas mākslu un novadpētniecī-
bu. Biedrības aktīvie biedri re-
gulāri rīko pagasta iedzīvotājiem 
kopīgus izglītojošus, sporta, at-
pūtas un apmācību pasākumus, 
kā arī vides sakopšanas talkas. 

Pieredzes apmaiņas dalīb-
nieki bija patīkami pārsteigti 
par Gulbenes novada pagastu 
sabie drisko organizāciju plašo 
darbības spektru un pagastu aktī-
vajiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi 
iesaistās savas teritorijas sakop-
šanā un dzīves vides pilnveido-
šanā, radot ne tikai sev pozitīvu 
kopā būšanu, bet arī iepriecinot 
citus ar paveiktajiem darbiem. 

Otrais pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti 
savas teritorijas sabiedriskās organizācijas!”

Šī gada 27.septembrī de-
vāmies otrajā pieredzes ap-
maiņas braucienā “Iepazīsti 
savas teritorijas sabiedriskā 
organizācijas”. Šajā braucienā 
ciemojāmies pie sabiedriskajām 
organizācijām Stāķos, Gulbenes 
pilsētā un Līgo pagasta aktīvās 
kopienas.

Stāķu attīstības biedrība bija 
otrās dienas pirmā apmeklētā 
organizācija. Kā pastāstīja bied-
rības pārstāves Diāna Šķēla un 
Elēna Obrumāne, biedrība ir 
izveidojusi kultūras, sporta un 
atpūtas centra  telpas, kurās ir ie-
kārtotas telpas mūzikas, mākslas, 
aušanas darbībai, tajās darbo-
jas arī jauniešu istaba “Ligzda”.  
Biedrībai ir izveidojusies laba 
sadarbība ar Stradu pagasta pār-
valdi un Stāķu pamatskolu, ku-
ras telpās ir iekārtota izveidotā 
novadpētniecības istaba, kur no-
tiek dažādas izstādes. Biedrības 
aktīvisti regulāri organizē pasā-
kumus pagasta iedzīvotājiem. 
Kā norādīja pārstāves, biedrības 
pamatdarbības virziens ir sporta 
un ārpusstundu izglītība, tā pie-
saista finanšu līdzekļus, īstenojot 
dažādus projektus, ar mērķi no-
drošināt Stāķu, Šķieneru un Sta-

ru ciematu ilgtspējīgu attīstību 
Gulbenes novadā.

Pēc tam devāmies uz Gul-
benes Mākslas skolu, kuras tel-
pās darbojas biedrība “Radošā 
apvienība “Piektā māja””. Tur 
mūs sagaidīja biedrības pārstāve 
Inese Adamoviča, kura stāstīja, 
ka biedrības mērķos ir noteikts 
– dot iespēju ikvienam cilvēkam 
apjaust, attīstīt, izpaust personī-
bas kreatīvo enerģiju, talantus, 
spējas un prasmes un veicināt 
radošo ideju apmaiņu, saglabājot 
un kopjot tradicionālās vērtības, 
ar praktisku darbu dodot sa-
biedrībai nepieciešamo labumu. 
Biedrība organizē dažādas meis-
tarklases ne tikai bērniem un jau-
niešiem, bet arī pieaugušajiem. 
Pēdējās organizētās nodarbības 
ir bijusi ornamentu drukas, cia-
notipijas, monotipijas, skanogrā-
fijas un ekodrukas nodarbības, 
kuru rezultātā ir tapuši radoši un 
skaisti mākslas darbi. 

Gulbenes novada pensionā-
ru biedrības “Atspulgs 5” vadī-
tāja Anna Vīgante norādīja, ka 
biedrība darbojas ar mērķi būt 
vajadzīgiem sava novada pensio-
nāriem un sabiedrībai, sekmējot 
pensionāru iesaistīšanu pēc pašu 

vēlēšanās piemērotā un iespēja-
mā darbības virzienā, aizstāvot 
visu Gulbenes novada pensionā-
ru sociāli ekonomiskās tiesības, 
garīgās, materiālās labklājības 
intereses, rūpējoties par latvisko 
tradīciju kopšanu un saglabāša-
nu. Biedrība ir izveidojusi sadar-
bību ar citām pensionāru organi-
zācijām Latvijā un ārvalstīs, ejot 
laikam līdzi, organizē izglītoša-
nas procesu. Biedri aktīvi iesais-
tās sabiedrības labā, labdarībā un 
brīvprātīgā darba aktivitātēs. 

Gulbenes pilsētā darbojas 
Gulbenes novada invalīdu biedrī-
ba, kas apvieno Gulbenes novadā 
cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 
Biedrības pārstāve Biruta Koz-
lovska iepazīstināja ar biedrības 
darbu, norādot, ka viņu mērķau-
ditorija ir cilvēki ar invaliditā-
ti un viņu atbalstītāji. Dažādas 
darbnīcas un aktivitātes tiek or-
ganizētas, lai integrētu invalīdus 
sabiedrībā, sadarbotos ar sabied-
riskajām organizācijām, bagāti-
nātu invalīdu kultūras dzīvi, or-
ganizētu izglītojošus seminārus, 
veicinātu sadarbību ar pašvaldī-
bu, citām valsts iestādēm, uzņē-
mējiem, ārzemju atbalstītājiem, 
tādējādi, radot labvēlīgu vidi 
līdzekļu piesaistei. Piesaistītie 
dažādu projektu un citi līdzekļi 
tiek izmantoti dažādu darbnīcām 
nepieciešamo materiālu iegādei 
un citi invalīdiem nepieciešamo 
palīglīdzekļu iegādei. 

Biedrības “tabureTE” dar-
bības lauks ir kultūrtelpa, to 
uzsvēra biedrības vadītāja Tīna 
Žmuida. Šeit vienkopus tiek pul-
cēti radoši un jauni cilvēki, kuri, 
kopā darbojoties, pilnveido kul-
tūras un mākslas procesa nepie-
ejamību lauku reģionā. Biedrība 
darbojas kopš 2020.gada oktobra 
beigām, taču šajā laikā jau ir rea-
lizētas ļoti dažādas aktivitātes, 
piemēram, izveidots alternatīvais 
dārzs, organizēts pagalma pani-
kas pasākums, izveidotas klau-
sāmtakas un citas aktivitātes. 

Dienas noslēgumā devāmies 
uz Gulbenes novada Līgo pagas-
tu, lai iepazītos ar Līgo pagasta 
aktīvo iedzīvotāju realizētajām 
iniciatīvām. Līgo pagasta aktī-
viste Kristīne Bekmane, izvedot 
pastaigā pa Līgo ciemu, klātienē 
parādīja paveikto. Vienas no pē-

dējām realizētājam idejām ir at-
jaunots pontona tilts, no iedzīvo-
tāju saziedotajām puķu stādiem 
un košuma augiem tika ierīkota 
puķu dobe, uzstādīts uzraksts 
“LĪGO”, pie kura Līgo svētkos 
dodas daudz apmeklētāju, lai 
uzņemtu fotogrāfijas. Tāpat, ir 
uzbūvēta lapene un informatīvais 
stends par Līgo pagasta vēsturi 
un dabas objektiem, uzstādītas 
šūpoles. Kā uzsvēra Kristīne, 
Līgo pagastā iedzīvotāju salīdzi-

nājumā ar citiem Gulbenes nova-
da pagastiem ir vismazāk, taču 
individuāli uzrunājot ir iespē-
jams sapulcināt aktīvistus un īs-
tenot idejas, lai pilnveidotu savu 
dzīves vidi. 

Priecājamies, ka Gulbenes 
novadā ir tik daudz dažādu or-
ganizāciju un aktīvu iedzīvotāju, 
kuri ar savu degsmi un vēlmi da-
rīt, motivē arī citus viņiem pie-
vienoties, lai, kopā darbojoties, 
radītu vidi, kurā būt un attīstīties! 

Aicinām ikvienu Gulbenes novada biedrību/nodibināju-
mu, apdzīvoto kopienu pārstāvi, kā arī aktīvo novada iedzī-

votāju, piedalīties projekta noslēguma pasākumā  
“Sabiedriski aktīvs -pilsoniski atbildīgs iedzīvotājs!”, kas 
norisināsies š.g. 28.oktobrī plkst.18:00 Gulbenes kultūras 
centrā. Tajā atskatīsimies uz projekta ietvaros īstenotajām 

aktivitātēm un rezultātiem. 
Dalība noslēguma pasākumā iespējama tikai, uzrādot 

derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 
un personu apliecinošu dokumentu!


